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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD569 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Boyacılığı 

MODÜLÜN ADI Elyaf, Tops ve Ġplik Boyama 

MODÜLÜN TANIMI 
Elyaf, tops ve iplik boyamanın yapıldığı makine 

teçhizatının tanıtıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Elyaf, tops ve iplik boyamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun 

elyaf, tops ve iplik boyayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun elyaf  boyama yapabileceksiniz.  

2. Tekniğe uygun tops ve tow boyama 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun iplik boyama yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠĢletme ortamı 

Donanım: Boyama makinesi teçhizatı, elyaf, tops ve 

ipliğe uygun aparatlar, materyal (elyaf, iplik, tops, tow ve 

iplik), boyar madde ve yardımcı kimyasallar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tüm insanlığın temel ihtiyaçlarından biridir giyinmek. Bu ihtiyacın karĢılanması 

yolunda tekstil sektörü ortaya çıkmıĢtır. Tekstil  iplik, kumaĢ dokuma ve terbiye olmak üzere 

üç temel dala ayrılır ve her biri kendi içinde ayrı birer sektördür. Tekstilin terbiyesi demek 

kısaca herhangi bir formda tekstil materyalini (elyaf, iplik veya kumaĢ) görünümünü güzel 

kullanımını kolay ve kullanıĢlı hâle getirme olarak nitelendirilebilir. Ġnsanoğlu tekstili sadece 

giyinme ihtiyacı için kullanmamıĢtır. YaĢadığı ortamı süsleme ve daha kullanıĢlı hâle 

getirmek için de kullanmıĢtır. ĠĢte bu noktada tekstil terbiyesinin rolü büyüktür. Bu 

ihtiyaçların karĢılanması yolunda da terbiye sektörü çok geliĢmiĢ ve farklı taleplere cevap 

vermeye çalıĢmıĢtır. 

 

Bu modülde göreceğimiz elyaf, tops ve iplik boyama insanoğlunun çeĢitli ihtiyaçlar 

karĢısında farklı özelliklere sahip ürün talebini karĢılamak üzerine geliĢtirilmiĢtir. Bu modül 

ile elyaf, tops ve iplik boyamanın nasıl yapıldığını ve nerelerde kullanılabileceğini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

 

Tekniğe uygun olarak elyaf boyama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa elyaf, iplik ve tops boyama yapan iĢletmeleri ziyaret 

edip yapılan iĢlemleri gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

1. ELYAF BOYAMA 
 

1.1. Elyaf Boyamayla Ġlgili Genel Bilgiler 
 

Elyaf boyama, tekstil liflerinin hiçbir fiziksel iĢlem görmeden dağınık hâlde kütle 

formunda boyanması iĢlemidir. Elyaf hâlinde boyama daha çok yün, polyamid ve akrilik 

elyafında daha yaygındır. Pamuk materyali ıslandığında ĢiĢip daha sıkı bir yapı kazandığı 

için boya flottesinin kütle içinde sirkülasyonu zorlaĢır. Bu yüzden bu tür bir uygulama pek 

tercih edilmez. Bununla birlikte elyaf hâlinde boyamada oluĢan hatalar ya da düzgünsüz 

boyama harman-hallaç sırasında kolayca giderilebilir. 

 

 Elyaf Boyamanın Avantajları 

 

 Elyaf boyamada boyar madde lifler içerisine mükemmel nüfuz eder ve iyi 

renk düzgünlüğü sağlanır. Bu yöntem en kolay boyama yöntemidir. 

Sürtme haslıkları yüksektir. 

 

 Elyaf Boyamanın Dezavantajları 

 

 Moda konusunda büyük risk oluĢturur. Çünkü kumaĢın rengine aylar 

öncesinden karar verilmesi gerekir. 

 

 Ġplik üretimi açısından ham ya da beyaz iplik tercih edilir. Çünkü iki 

farklı renk bir biri ardına çalıĢılacağı zaman öncekinin kalıntıları 

tamamen makineden temizlenmelidir. 

 BoyanmıĢ lifler esnekliklerini bir miktar kaybederler. Bu da eğrilmesi 

sırasında güçlük çıkarır. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Elyaf Boyama Makineleri 
 

Bir boyama makinesinde boya çözeltisinin konulduğu ve boyamanın yapıldığı ana 

bölme buna bağlı olan ve ilavelerin yapıldığı yan bölme, yükleme ve boĢaltma sistemi, ısıtıcı 

ve kontrol mekanizmalarından oluĢmaktadır.  

 

Resim 1.1: Dikey elyaf boyama makinesi 

Boyama makineleri için kullanılan metal paslanmaz çelik olmalıdır. Aksi hâlde 

içerisine konulan aĢındırıcı kimyasallar (asit, baz vb.) korozyona (aĢındırmaya) sebep olur. 

Bu yüzden makine ve teçhizat asit ve bazlardan etkilenmeyecek bir malzemeden yapılmıĢ 

olmalıdır. 

 

DeriĢik boyar madde çözeltisi direk olarak boyanacak materyal ile temas etmeden 

önce banyo çözeltisiyle karıĢıp seyreltilmelidir. Bunun içinde makinenin yan tarafında 

bulunan bir ilave tankı bulunur. Bu bölmede flotte içerisine konulacak kimyasallar burada 

hazırlanır ve banyonun içerisine yavaĢ yavaĢ ilave edilir. 
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1.3. Elyaf Boyama ĠĢlemi 
Kontinü ve aparatlarda olmak üzere iki çeĢit elyaf boyama sistemi vardır. Aparatlarda 

boyama günümüzde en çok kullanılan yöntemdir. 

 

Kontinü boyama makinelerinde elyafın kontinü olarak boyanabildiği iki sistem vardır. 

Birinci sistemde açık elyaf flotte içerisinde yol alır ve sırayla sıkma, su püskürtme ve 

kurutma iĢlemlerinden geçer. Ġkinci sistemde ise bir taĢıma bandı üzerinden eĢit miktarda 

elyaf iki boyama teknesine sevk edilir. Birinci boyama teknesinde tambur içinden yapılan 

emme sayesinde hem boyar madde elyafın içine nüfuz eder hem de taĢıma bandına sevk 

edilmiĢ olur. Ġkinci teknende de aynı iĢlem tekrarlanır. ÇıkıĢta yine emme tamburlu 

kurutucularla kurutma iĢlemi uygulanır. 

 

Aparatlarda boyama iĢlemi, boya banyosu içeren geniĢ tanklar içine lifleri kütle 

hâlinde koymak ve gerekli sıcaklıklarda flotteyi bu yığının içerisinden sirküle ettirmeye 

dayanır. Aparatlarda flotte hareketli, materyal hareketsizdir. 

 

Elyafı kütle hâlinde makineye besleyebilmek için pres makinelerinde preslemek 

gerekir. 

 

 

Resim1.2: Elyaf presleme makinesi 
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Resim 1.3: Elyaf presleme makinesi 

Bu iĢlem için elyaf 80-90°C sıcak su ile delikli kafeslerin içerisinde preslenir. 

 

Resim 1.4: Pres makinesinin iç görünüĢü 
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Presleme iĢlemi sırasında ıslatma, boya banyosuyla karĢılaĢtığı zaman elyafın ĢiĢip 

sıkıĢması ve arasına boya alımını zorlaĢtırmasını engellemek için yapılır. Önceden ıslanmıĢ 

elyaf ıslak olarak sıkıĢtırılır ve bu Ģekilde boya alımı daha rahat olur. SıkıĢtırılmıĢ bu elyaf 

kütlelerine kek denir. Bir makineye üç kek beslenir. Keklerin her biri 500-600 kg arasında 

değiĢir.  Bu makine elyaf boyama iĢlemi içinde kullanılır. 

 

 

Resim 1.5: PreslenmiĢ elyaf (kek) 



 

 8 

 
Elyaf boyama, basınçlandırılmıĢ silindirik boyama kazanlarında yapılır. Makinenin üst 

kısmı kapak olup kubbemsi yapıdadır. Makinenin içi basınçlandırıldığında kapağın 

açılmaması için bu kapak makineye vidalarla sıkıĢtırılır. 

 

 

Resim 1.6: Elyaf boyama makinesi 

 

Makinenin ana bölümünde (gövdesinde) elyafın kütle hâlinde konulabileceği 150cm 

çapında, 80cm derinliğinde bir kafes bulunur. Silindirik kafesin ortası boĢtur ve kafes 

makineye yerleĢtirildiğinde bu boĢluktan makinenin ortasındaki delikli bir boru geçer.  Elyaf 

kafes içerisine yoğunluğu 300–480 g/L olacak Ģekilde su ile sıkıĢtırılarak yerleĢtirilir. Foltte 

sirkülasyonu kafesin dıĢından içine ve içinden dıĢına olacak Ģekilde bir vana yardımıyla ya 

da otomatik olarak ayarlanabilir. Bu iĢlem sırasında boya çözeltisi materyalin her yerine 

düzgün bir Ģeklide nüfuz etmelidir. Fakat bu hareket çok Ģiddetli olmamalıdır. Aksi hâlde 

materyal zarar görebilir. 
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ġekil 1.1: Dikey elyaf boyama makinesi kesit görüntüsü 

Makinenin tabanında, kafesin altında kalacak Ģekilde, helezonik yerleĢtirilmiĢ ısı 

eĢanjörleri bulunur. Bu sayede makine içerisine alınmıĢ boyar madde ısıtılabilir. Bu ısıtıcılar 

flottenin her tarafının aynı sıcaklıkta olmasını sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

 

Elyaf boyama yüksek sıcaklıklara çıkabilen basınçlı kazanlarda çektirme yöntemi 

kullanılarak yapılır. Flotte oranı 1:8-1:10 arasında değiĢir. 

 

Elyaf boyama için kullanılan kazanlar içine koyulan elyaf sepeti değiĢtirlildiğinde tops 

ve bobin boyamak için de kullanılır.  

 

1.4. Ard ĠĢlemler 
 

Boyaması bitmiĢ materyal kullanılan boyar maddeye özgü tüm fiksaj iĢleminden 

geçtikten sonra fazla suyun uzaklaĢtırılması için kurutma iĢlemine tabi tutulur. Bu kurutma 

iĢlemi öncelikle bir sıkma ile yüzey suyunun uzaklaĢtırılması iĢlemidir. Yüzey suyu 
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merkezkaç kuvveti prensibiyle yüksek devirlerde çalıĢan santrifüj makinelerinde sıkılır. 

BoyanmıĢ elyaf  keki makineden çıkarılır ve santrifüj makinesinin kazanına açılarak beslenir 

ve sıkma gerçekleĢir. Kapilar (lif arası su) suyun uzaklaĢtırılması için ısı transferi yapan 

kurutma cihazları kullanılır. Elyaf ve topsların kurutulması içerisinden sonsuz bant geçen 

sıcak hava üflemeli kurutma makinelerinde olur. Kurutma iĢlemi bittikten sonra balyalar 

hâlinde elyaf sıkıĢtırılır ve sevk edilmek üzere hazır hâle getirilir. 

 

1.5. Makinenin Temizliği ve Bakımı 
 

Her boyama sonrasında makinenin temizliği sıcak su ile gerçekleĢir. Makinenin 

cidarında boya artıkları kalmayacak Ģekilde su ile yıkanır. Eğer koyu renkli bir boyama 

yapılmıĢ ve ardından açık renkli bir boyamanın yapılması gerekiyorsa su ile yıkamak yeterli 

gelmeyebilir. Bu durumda kazan sıcak sodyum hidroksit ya da orta kuvvetli bir asit ile 

yıkanabilir. Fakat asit ile yıkamak çok yaygın değildir. Çünkü asidin makine üzerindeki 

korozyonu baza göre daha fazladır. 

 

Her gün makinenin en az bir kere su giriĢ çıkıĢ vanalarının sızdırıp sızdırmadığı, kapak 

contaların aĢınıp aĢınmadığı kontrol edilmelidir. Makine üzeinde monometre ve 

termometreler kontrol edilmelidir. Makineye kimyasalların dozajlandığı tertibatın filtreleri 

temizlenmelidir. 

 

1.6. Elyaf Boyamanın Kullanıldığı Yerler 
 

Elyaf boyama, boyanın nüfuziyetinin yüksek ve haslıklarının iyi olması nedeniyle 

tercih edilir. Melanj iplik üretiminde ve halı iplikleri için elyaf boyama kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Elyaf boyama uygulamasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Boyanacak materyali taĢıyıcıya malzeme 

sıklığına dikkat ederek doldurup 

presleyiniz. 

 

 Malzemenin sıklığına dikkat ediniz. 

Makine baĢında güvenlik tedbirlerini 

alınız ve uyarıla uyunuz. 

 Materyali taĢıyıcı içerisinde iken vinçle 

aparata yerleĢtiriniz. 

 

 

 Materyalin aparata yerleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 Aparatın kapağını kapatınız.  
 Aparatın kapağının sıkıca kapandığından 

emin olunuz. 

 Makineye yeterli miktarda su alınız. 
 Reçeteye uygun miktar su alındığından 

emin olunuz. 

 Rezerv kazanına yeterli miktarda su 

alınız. 

 Reçeteye uygun miktarda su 

alındığından emin olunuz. 

 Rezerv kazanında boyar madde ve 

kimyasalları çözündürünüz. 

 Boyar madde ve kimyasalları doğru 

okuyup ölçünüz. 

 Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek 

alınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol 

edip materyal taĢıyıcıyı makineden vinç 

yardımıyla çıkarınız. 

 Güvenlik uyarılarına uygun davranınız. 

 Boyama sonrasında materyali santrifüje 

koyunuz ve kurutunuz. 
 

 Makinenin içini suyla temizleyiniz.  

 Makinenin içini eğer gerekiyorsa 

kimyasalla temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boyanacak materyali taĢıyıcıya malzeme sıklığına dikkat ederek 

doldurup preslediniz mi? 

  

2. Materyali taĢıyıcı içerisinde iken vinçle aparata yerleĢtirdiniz mi?   

3. Aparatın kapağını kapattınız mı?    

4. Makineye yeterli miktarda su aldınız mı?   

5. Rezerv kazanına yeterli miktarda su aldınız mı?   

6. Rezerv kazanında boyar madde ve kimyasalları çözündürdünüz mü?   

7. Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek aldınız mı?   

8. Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol edip materyal taĢıyıcıyı 

makineden vinç yardımıyla çıkardınız mı? 

  

9. Boyama sonrasında materyali santrifüje koyup kuruttunuz mu?   

10. Makinenin içini suyla temizlediniz mi?   

11. Makinenin içini eğer gerekiyorsa kimyasalla temizlediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. …………… boyama tekstil liflerinin hiçbir fiziksel iĢlem görmeden dağınık hâlde 

kütle formunda boyanması iĢlemidir.  

Tanımında boĢluğa aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Ġplik  

B) Elyaf 

C) Tops 

D) Tow  

2. AĢağıdaki elyaf çeĢitlerinin hangisinin boyanmasında elyaf boyama en az tercih edilir? 

A) Akrilik 

B) Yün 

C) Polyamid 

D) Pamuk 

3. AĢağıdakilerden hangisi elyaf boyamanın avantajlarından değildir? 

A) Sürtünme haslıkları yüksek 

B) Kolay boyama 

C) KumaĢın rengine önceden karar verilmelidir 

D) Life nüfuziyet fazla olur. 

4. AĢağıdakilerden hangisi bir elyaf boyama makinesinin bölümlerinden değildir? 

A) Sıkma silindirleri 

B) Kazan 

C) Ġlave tankı 

D) Sirkülasyon pompası 

5. Kaç çeĢit elyaf boyama makinesi vardır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

6. Preslenen elyaf kütlesinin her bir kekinin ağırlı en fazla kaç olabilir? 

A) 300kg 

B) 400kg 

C) 500kg 

D) 600kg 

7. Boyama sonrasında makinenin temizlenmesi için kullanılan kimyasal aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sodyum klorür 

B) Sodyum hidroksit 

C) Sodyum klorit 

D) Sodyum hipoklorit 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Tekniğe uygun olarak tops ve tow boyama yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa tow ve tops boyama yapan iĢletmeleri ziyaret edip 

yapılan iĢlemleri gözlemleyiniz. 

 Tow ve topsun farkını belirleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

2. TOPS VE TOW BOYAMA 
 

2.1. Tops ve Tow Boyamayla Ġlgili Genel Bilgiler 
 

Elyafın taranmıĢ bant formuna tops, sonsuz flamentin elyaf kablosu formuna tow 

denir. Elyaf sadece kütle formunda değil aynı zamanda bu formlarda da özel aparatlarında 

boyanabilir. 

 

2.1.1. Tops ve Tow Boyamanın Avantajları ve Dezavantajları 
 

Tops ve tow boyama sonucunda elyaf boyama ile aynı sonuca ulaĢılır. Ġyi nüfuziyet ve 

düzgün renk verimi elde edilir. Topslar karıĢtırılarak çeĢitli renk efektleri elde edilebilir. Ġplik 

eldesine kadar yapılan iĢlemlerle varsa düzgünsüzlük giderilebilir. Ġplik üretim maaliyeti 

daha azdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

 

 

 

 

AMAÇ 
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2.2. Tops ve Tow Boyama Makineleri 
 

 

Resim 2.1: Bir elyaf topsu 

SarılmıĢ topslar, boyanmak üzere, daire Ģeklinde, metal bir levhanın üzerine dairesel 

olarak dizilmiĢ, ortasından delikli iğler bulunan silindirlere yerleĢtirilir. Topsların 

yerleĢtirildiği bu silindirlere tops boyama aparatları denir. 

 

Resim2.2: Tops boyama aparatı 
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ġekil 2.1: Tops boyama aparatı kesit görünüĢü 

Elyaf boyamak için kullanılan kazanlar içinin aparatları değiĢtirildiğinde tops 

boyamak için de kullanılır. Çünkü tops ve tow boyamak için ihtiyaç duyulan makine 

donanımı elyaf boyama için kullanılan makine donanımı ile aynıdır. Farklı olan sadece elyaf, 

boyama kazanının iç çeperi çapında bir kafes içine kütle Ģeklinde sıkıĢtırılır, tops ise önce 

yumak hâline getirilir, ardından bir levha üzerine düzgün dizilmiĢ delikli silindirler içerisine 

yerleĢtirilir ve bu Ģeklilde kazanın içerisine yerleĢtirilir. Tow ise sonsuz flament kablosudur 

ve elyaf boyama aparatına elyaf gibi ıslatılarak sıkıĢtırılır.  

 

2.3. Tops ve Tow Boyama ĠĢlemi  
 

Elyafı tow formunda hazırlamak içinde elyaf sıkıĢtırma makineleri kullanılır. Filament 

ipliğin elyaf formunda boyanmasına tow boyama denir. Elyaf 80-90°C sıcak su ile delikli 

kafeslerin içerisinde preslenir. Bu iĢlem boya banyosuyla karĢılaĢtığı zaman yine elyafta 

olduğu gibi filamentin ĢiĢip sıkıĢması ve arasına boya alımını zorlaĢtırmasını engellemek için 

yapılır. Önceden ıslanmıĢ filament ıslak olarak sıkıĢtırılır ve bu Ģekilde boya alımı daha rahat 

olur. SıkıĢtırılmıĢ bu elyaf kütlelerine kek denir. Bir makineye üç kek yüklenir. Keklerin her 

biri 500-600 kg arasında değiĢir.  Bu makine elyaf boyama iĢlemi içinde kullanılır (bkz. 

Öğrenme Faaliyeti-1).  TaranmıĢ elyaf tops denilen gevĢek bir yumak hâline getirilir. Bu 

iĢlem özel tasarlanmıĢ, bobin makinelerine benzer bir yapıya sahip, tops sarma 

makinelerinde yapılır.  

 

2.4. Ard ĠĢlemler 
 

Tow boyamadan sonra materyal elyaf boyamadan sonra olduğu gibi açılarak santrifüj 

makinesine sağılır. Santrifüj makinesinde yüzey suyu uzaklaĢtırılan materyal sıcak hava 

üflemeli kurutucularda kurutulur. Kurutma iĢleminden sonra materyal, elyafta olduğu gibi 

preslenerek balya formuna getirilir. 
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Topslar ise formları bozulmadan santrifüj makinesine alınır buradan yine formları 

bozulmadan sossuz bant üzerinde sıcak hava üflemeli kurutma makinelerinden geçirilir. 

Topslar bu makineye elle beslenir. 

 

2.5. Makinenin Temizliği ve Bakımı 
 

Bir boyahane içerisindeki boyama kazanlarının bakımı ve temizliği aynı Ģekilde 

yapılır. Elyaf boyama için kullanılan kazanların sadece aparatları değiĢtirilerek tops ve bobin 

boyama içinde kullanıldığı düĢünülürse elyaf boyama kazanlarının bakımı ve temizlği tops 

ve tow boyama için kullanılan kazanların bakım ve temizliği ile aynıdır. Kazanlar su ya da 

ihtiyaca göre sodyum hidroksitle yıkanır. Ve günlük olarakta vana filtre ve kapak contaları 

kontrol edilir. 

 

2.6. Tops ve Tow Boyamanın Kullanıldığı Yerler 
 

Elyaf boyamanın ihtiyaç duyulduğu durumlarda tops boyama yapılır. Melanj iplik ve 

halı ipliği yapımı için tercih edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tops boyama uygulamasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Boyanacak materyali taĢıyıcıya malzeme 

sıklığına dikkat ederek doldurup 

sıkıĢtırınız. 

 Malzemenin sıklığına dikkat ediniz. 

Makine baĢında güvenlik tedbirlerini 

alınız ve uyarılara uyunuz. 

 Materyali taĢıyıcı içerisinde iken vinçle 

aparata yerleĢtiriniz. 

 Materyalin aparata yerleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 Aparatın kapağını kapatınız.  
 Aparatın kapağının sıkıca kapandığından 

emin olunuz. 

 Makineye yeterli miktarda su alınız. 
 Reçeteye uygun miktar su alındığından 

emin olunuz. 

 Rezerv kazanına yeterli miktarda su 

alınız. 

 Reçeteye uygun miktarda su 

alındığından emin olunuz. 

 Rezerv kazanında boyar madde ve 

kimyasalları çözündürünüz. 

 Boyar madde ve kimyasalları doğru 

okuyup ölçünüz. 

 Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek 

alınız. 
 

 Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol 

edip materyal taĢıyıcıyı makineden vinç 

yardımıyla çıkarınız. 

 Güvenlik uyarılarına uygun davranınız. 

 Boyama sonrasında materyali santrifüje 

koyunuz ve kurutunuz. 
 

 Makinenin içini suyla temizleyiniz.  

 Makinenin içini eğer gerekiyorsa 

kimyasalla temizleyiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boyanacak materyali taĢıyıcıya malzeme sıklığına dikkat ederek 

doldurup ve preslediniz mi? 
  

2. Materyali taĢıyıcı içerisinde iken vinçle aparata yerleĢtirdiniz mi?   

3. Aparatın kapağını kapattınız mı?    

4. Makineye yeterli miktarda su aldınız mı?   

5. Rezerv kazanına yeterli miktarda su aldınız mı?   

6. Rezerv kazanında boyar madde ve kimyasalları çözündürdünüz mü?   

7. Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek aldınız mı?   

8. Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol edip materyal taĢıyıcıyı 

makineden vinç yardımıyla çıkardınız mı? 
  

9. Boyama sonrasında materyali santrifüje koyup kuruttunuz mu?   

10. Makinenin içini suyla temizlediniz mi?   

11. Makinenin içini eğer gerekiyorsa kimyasalla temizlediniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Elyaf boyamada elyafın preslenmesi yer tasarrufu için yapılır.  

2. (   ) TaranmıĢ elyafın bant hâline getirilmiĢ hâline tow denir.  

3. (   ) Sonsuz filament formundaki elyafa tops denir.  

4. (   ) ÇeĢitli renklerdeki topslar karıĢtırılırsa efekli iplikler elde edilebilir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

Tekniğe uygun olarak bobin ve çile boyama yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bulunduğunuz ilde varsa bobin ve çile boyama yapan iĢletmeleri ziyaret edip 

yapılan iĢlemleri gözlemleyiniz. 

 Bobin ve çilenin farkını belirleyiniz. 

 Gözlemlerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

3. ĠPLĠK BOYAMA 
 

Lifler iplik olarak eğrildikten sonra, dokuma veya örme kumaĢ olmadan önce 

boyanmasına iplik boyama denir. BoyanmıĢ ipliklerden yapılmıĢ kumaĢlar “ipliği boyalı” 

olarak anılırlar.  

 

KumaĢların ipliği boyalı olmalarının çeĢitli avantajları ve dezavantajları vardır. Ġpliği 

boyamak elyaf ya da tops boyamaya nazaran daha az maliyetlidir. Ġplik boyamada renkler 

daha net ortaya çıkar. KumaĢ boyamaya nazaran düzgünsüzlüler daha az göze çarpar. Ġplik 

boyamada kullanılan boyar maddeler sonradan göreceği iĢlemler gereği haslıkları yüksek 

seçilmelidir, bu da kullanım haslıklarını çok iyi yapar.  

 

Ġplik boyama ipliğin iki farklı formunda yapılabilir. Birincisi iplikler bobin hâline 

getirilir ve bu formda boyanır. Ġkincisi ise iplikler çile hâline getirilerek boyanır. 

 

3.1. Bobin Boyama 
 

Bobin hâline getirilmiĢ ipliklerin özel aparatlarda boyandığı bir uygulamadır.  

 

ġekil 3.1: Bobin boyama aparatı kesit görünüĢü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

 

 

 

 

AMAÇ 
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Resim3.1: Bobin boyama makinesi 

3.1.1. Bobin Boyamayla Ġlgili Genel Bilgiler 
 

Çoğu kez ipliğin bobine sarılı hâlde boyanması tercih edilir. Çünkü bu Ģekilde diğer 

boyama formlarının bir takım dezavantajları da ortadan kaldırılmıĢ olur. Bu uygulamada 

iplikler metal veya plastik basınçlandırılabilen koniklere veya kovanlara sarılır. Kovanlar 

genelde silindirik yapıdadır. 

 

Resim 3.2: Plastik kovan 
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Silindirik bobinler çap bakımından da üniform olduklarından daha düzgün boyama 

veririler. Ġplik sarılmadan önce kovanların dıĢına örgü kumaĢ ya da geçirgen kâğıt kaplanır. 

Bu basıncın daha düzgün dağılmasını sağlar. Her bir bobinde 500-1000 g arasında iplik 

bulunur. Bobinler üzerine sarılan ipliğin yumuĢak sarılması gerekir. Özellikle bobinlerin 

köĢe kısımlarıma flottenin ulaĢması zordur. Bunu önlemek için bobinlerin bu bölgeleri daha 

yumuĢak sarılır. 

 

3.1.2. Bobin Boyama Makineleri 
 

Bobin boyama makineleri silindirik gövdeli, basınçlandırılabilen ve yüksek 

sıcaklıklara çıkabilen makinelerdir. Dikey ve yatay gövdeli, yatay iğli olmak üzere üç çeĢidi 

vardır. Bir bobin iplik boyama makinesinin temel parçaları Ģöyledir: 

 Boyama kazanı 

 TaĢıyıcı ünite 

 Sirkülasyon pompası 

 Banyo akıĢ hızını kontrol eden ünite 

 Isı değiĢtirici (eĢanjör) 

 

ġekil 3.2: Bobin boyama makinesi kesit görünüĢü 

BasınçlandırılmıĢ olan boya kazanının gövdesi genelde silindirik yapıdadır. Üst 

kısmında kubbemsi bir kapak vardır ve bu kapak kazana bir dizi cıvata veya vidalı çubuk 

yardımıyla sıkıĢtırılır. Dikey gövdeli kazanların hemen altında bir sirkülasyon pompası 

bulunur. Makinenin yüksekliği ve yukarıdan bir vinç yardımıyla doldurulmasından dolayı 

iĢletme içerisinde ya yüksek tavanlı bir yere ihtiyaç vardır ya da makine iĢletmenin zeminine 

gömülmelidir. Makineler bir sıra hizasında olur ve tek bir vinç makinelerin yüklenip 

boĢalmasını sağlar. Yatay gövdeli bobin boyama makinesinde ise böyle bir sorun yoktur. 
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Bobinler yine dik konumdadır fakat gövde yatay olarak konumlandırılmıĢ olduğundan bu 

durumda bobinlerin kazan içerisine yerleĢebilmesi raylı bir kızak sistemi ile olur. Fakat bu 

tip makineler fabrika içerisinde makine sahasında dikey gövdelilere nazaran daha geniĢ yer 

tutarlar. Yatay iğli makineler ise çok daha az yer kaplarlar ve gövdeleri silindirik değil 

prizma Ģeklindedir.  

 

 

ġekil 3.3: Yatay gövdeli bobin boyama makinesi (solda) , dikey gövdeli bobin boyama makinesi 

(sağda) 

 

Resim 3.4: Yatay iğli bobin boyama makinesi 



 

 27 

Bobinler özel olarak geliĢtirilmiĢ aparatlarında kazan içine yerleĢtirilirler. Bu aparatlar 

boya banyosunun akıĢına izin verecek Ģekilde delikli ve dik konumdaki ortası boĢ iğler 

üzerine yerleĢtirilmektedir. Bu iğler çerçeve adı verilen daire Ģeklinde bir levhanın üzerine 

düzgün bir Ģekilde sıralanmıĢtır. 

 

 

Resim 3.4: Bobin boyama aparatı 

Çerçeve boya kazanının tabanına sirkülasyon pompasından gelen borunun tam üzerine 

oturur. Yatay iğli makinelerde ise iğlere yerleĢtirilmiĢ bobinler makine içerisindeki yuvalara 

tek tek elle yerleĢtirilir. 

 

Sirkülasyon pompası dikey kazanların alt kısmına yerleĢtirilmiĢtir, yatay kazanların ise 

arka tarafındadır. 

 

Boya banyosunun ısıtılması, yüksek basınçtaki su buharını bobinleri taĢıyan 

çerçevenin hemen altında boya kazanının alt ucuna yerleĢtirilmiĢ bulunan helezonik ve yatay 

konumdaki ısıtma elemanının içerisine beslenmesi ile yapılmaktadır. Soğutma iĢlemi ise yine 

aynı borulardan soğuk suyun geçirilmesi ile olur. Isıtma ve soğutma elemanlarının boya 

banyosu içerisinde bulunmasından ötürü ani ve yüksek ısı değiĢimlerinden dolayı bu 

elemanlarda oluĢabilecek çatlak ya da kirlenmelerin tespiti zordur. Özellikle çatlaklar ve 

oligomer oluĢumu problem olabilir. 

 

Makinenin yan tarafında küçük bir kazan daha mevcuttur. Bu kazan ilave tankı olarak 

bilinir. Flotte için gerekli kimyasallar bu tankta hazırlanıp kazan içerisine buradan aktarılır. 
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3.1.3. Bobin Boyama ĠĢlemi 
 

TaĢıyıcı dikey borular üzerine yerleĢtirilen bobinler kazan içerisine alınırlar. 

Sirkülasyon pompası ile flotte kazan içerisinde sirküle ettirilir. Boya banyosu çerçeve 

tabanının içerisinden geçirilerek iğlerin içerisinden yukarıya doğru, bobinlerin içerisinden 

tekrar ana banyoya gelecek Ģekilde ısıtıcılardan da geçirilerek devridaim yaptırılır. Bu akıĢ 

yönü bobinlerin içinden dıĢına ya da ters yönde dıĢından içine olur. Boyama süresince 

bobinlerin yerlerinden oynamamasına dikkat edilmelidir ve ani basınç değiĢikliklerinden 

kaçınılmalıdır. Hidrofilik yapıdaki liflerin bobinlerine basınç uygulanmadan önce ıslanıp 

ĢiĢmeleri için yeterli zaman tanınmalıdır. Göze çarpacak Ģekilde Ģeklen bozulmuĢ bir bölge 

boya akıĢının orantısız geçiĢine sebep olacağından yer yer az ya da çok boyanmıĢ bölgelerin 

oluĢmasına neden olur. DıĢarıdan içeriye boya banyosunun akıĢı, bobin yapısındaki 

gözeneklerin boyutunu azaltacak Ģekilde bastırır ve banyo geçiĢini yavaĢlatır. Ġçeriden 

dıĢarıya akıĢ ise bobinlerin geniĢlemesine ve banyonun rahat akmasına sebep olur. Bu 

nedenle boyama iĢlemi boyunca bobinlerden her iki yönde de akıĢ sağlanmalıdır. Boya 

banyosunun geçtiği boruların boyu ne kadar kısa olursa sürtünmeden kaynaklı yavaĢlama o 

kadar az olacaktır. 

 

3.1.4. Ard iĢlemler 
 

Bobinler boyandıktan sonra sıcak hava üflemeli makinelerde ya da infrared ısıtıcılarda 

kurutulur. Bobinler makineye tek tek elle beslenir.  

 

3.1.5. Makinenin Temizliği ve Bakımı 
 

Makinenin bakımı ve temizliği diğer makinelerde olduğu gibidir. Hangi tip boyama 

makinesi olursa olsun kazan her boyamadan sonra su ile yıkanır. Eğer koyu boyamalardan 

sonra açık renk boyamalar yapılacaksa bu durumda yıkama sodyum hidroksit ile yapılır. 

Makinenin bakımı günlük olarak yapılır. Her gün vanalar, filtreler ve kapak contaları kontrol 

edilir. Hasarlı olanlar tamirat için bakım onarım bölümüne bildirilir. 

 

3.1.6. Bobin Boyamanın Kullanıldığı Yerler 
 

Fantezi iplik yapımı da dâhil her türlü kumaĢ üretiminde kullanılır. Özellikle ipliği 

boyalı mamuller için kullanılan boyar maddelerin haslıkları yüksek olduğundan tercih edilir. 

Halı üretimde kullanılacak ipliklerde boyalı olarak tercih edilir. 

 

3.2. Çile Boyama 
Ġplikler bobin hâlinde boyanabildiği gibi çile hâlinde de boyanabilir. Çile boyama 

ipliklerin geniĢ gevĢek sarılmıĢ hâlde boyanmasıdır. Çok sıkı bükümlü, high-bulk (farklı 

gerginlikte ipliklerin bükülmesiyle oluĢturulan akrilik iplik) ipliklerin bobin hâlde boyanması 

zor olduğundan çile boyama yapılır.  
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3.2.1. Çile Boyamayla Ġlgili Genel Bilgiler 
 

Çile boyamada bobin boyamaya nazaran daha uzun flotte kullanılır. Çile boyamada 

kullanılan üç çeĢit makine vardır. Birinci tipi kabin Ģeklinde, ikinci tipi çilelerin askılara 

takılarak yapıldığı üniversal boyama kazanı, üçüncü tip ise püskürtmeli çile boyama 

makineleridir. 

 

3.2.2. Çile Boyama Makineleri 
 

Üniversal boyama kazanlarında çileler bir çerçevede bulunan çubuklar üzerine 

asıldıktan sonra bir vinç aracılığıyla içerisinde boya çözeltisi bulunan dikdörtgen Ģeklindeki 

bir kazana daldırılır. Kazanın alt kısmında delikli bir levha bulunur. Bu levhanın altında 

bobin ve elyaf boyama makinelerinde olduğu gibi ısı değiĢtirici eĢanjör bulunur. Flotte 

sirkülasyonu bir pompa yardımıyla sağlanır. Bu makine elyaf ve bobin boyama makinelerine 

benzer. 

 

Kabin boyama makinesinde de tertibat benzerdir fakat makine dolaba benzer. Önden 

kapakları açılır ve dikdörtgen bir askı üzerine paralel yerleĢtirilmiĢ çubuklara materyal takılı 

bir Ģekilde dolabın içine yerleĢtirilir. Yine bu tip kazanların taban ve tavanında delikli 

ızgaralar vardır. Flotte sirkülasyonu aĢağıdan yukarı ya da yukarıdan aĢağıya olmak üzere iki 

yönlüdür. 

 

 

Resim 3.5: Kabin çile boyama makinesi 
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Resim 3.6: Kabin çile boyama makinesi 

Püskürtmeli makinelerde ise çileler üstü delikli özel çubuklara asılmakta ve boyama 

flottesi bu deliklerden ipliklere püskürtülmektedir. Bu iĢlem sırasında çilelerin asılı olduğu 

çubuklar döner ve aĢağı yukarı hareket ederek ipliklerin her yerine boya alımı sağlanmaya 

çalıĢılır. 
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Resim 3.7: Püskürtmeli çile boyama makinesi 

3.2.3. Çile Boyama ĠĢlemi 
 

Ġplik boyamada kullanılan en eski metotlardan biridir. Çileler belli uzunlukta halka 

Ģeklinde gevĢek olarak sarılır. Çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat edilmelidir. 

Metraj iplik kalınlığına göre değiĢir. Bobin boyamaya göre daha maliyetlidir. Çileler paralel 

çubukların üzerine çerçevelere belli bir gerginlikte yerleĢtirilmelidir. Elastik liflerde ya da 

ıslandıkça çeken lifler için bir miktar avanslı besleme yapılır. Çile boyamada boyanın elyafa 

nüfuziyeti çok yüksektir. Çile boyamada makine kapasitesi düĢtüğünden üretim hızı yavaĢtır. 

Bobin boyamaya nazaran daha uzun flotte oranlarında çalıĢıldığı için boyar madde ve 

kimyasal tüketimi de fazladır. 

 

3.2.4. Ard ĠĢlemler 
 

Çile hâlinde boyanan iplikler santrifüj makinesinde fazla suyu alındıktan sonra çile 

hâlinde iplikler için özel olarak tasarlanmıĢ kurutma makinelerinde kurutulurlar. Bu 

makinelerde çilelerin üzerine asılabileceği metal çubuklar bulunur, bu çubuklar sıcak hava 

üflemeli makine içerisinde özel taĢıyıcılar sayesinde dolaĢtırılarak kurutulur.  

 

3.2.5. Makinenin Temizliği ve Bakımı 
 

Makinenin bakım ve temizliği diğer boyama makinelerinde olduğu gibidir. Her 

boyamadan sonra makinenin içi yıkanır. Gerekli görüldüğü durumlarda ise sodyum 

hidroksitle de sıcak yıkama yapılabilir. Makinenin bakımı ise günlük yapılır. Her gün en az 

bir kere makinenin vanaları, filtreleri ve kapak contaları kontrol edilir. Varsa eğer hasar ya da 

arıza bakım onarım birimine bildirilir. 
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3.2.6. Çile Boyamanın Kullanıldığı Yerler 
 

Çile boyama high-bulk iplik denilen ipliklerin, esnek ya da esnemeye müsait hassas 

ipliklerin boyanmasında kullanılır. Ayrıca el örgü ipliklerinin boyanmasında da kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 Bobin boyama uygulamasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Koniklere veya kovanlara sarılmıĢ 

bobinleri çerçeve üzerindeki iğlere 

takınız. Aynaları koyup sıkıĢtırınız. 

 

  
 

 Malzemenin sıklığına dikkat ediniz. 

Makine baĢında güvenlik tedbirlerini 

alınız ve uyarıla uyunuz. 

 Bobinleri çerçeve içerisinde iken vinçle 

aparata yerleĢtiriniz. 

 Materyalin aparata yerleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 Aparatın kapağını kapatınız.  
 Aparatın kapağının sıkıca kapandığından 

emin olunuz. 

 Makineye yeterli miktarda su alınız. 
 Reçeteye uygun miktar su alındığından 

emin olunuz. 

 Rezerv kazanına yeterli miktarda su 

alınız. 

 Reçeteye uygun miktarda su 

alındığından emin olunuz. 

 Rezerv kazanında boyar madde ve 

kimyasalları çözündürünüz. 

 Boyar madde ve kimyasalları doğru 

okuyup ölçünüz. 

 Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek 

alınız. 
 

 Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol 

edip materyal taĢıyıcıyı makineden vinç 

yardımıyla çıkarınız. 

 Güvenlik uyarılarına uygun davranınız. 

 Boyama sonrasında boyanan bobinlerin 

fazla suyunu almak için santrüjleyiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 34 

 

 Santrifüjden çıkan bobinleri kurutucu 

paletine sıralayarak kurutma iĢlemini 

yapınız. 

 

 

 Bobinlerin içine iĢlemiĢ kurutma 

yapabilmek için makineden geçiĢ hızının 

oldukça düĢük tutulacağına dikkat 

ediniz. 

 Makinenin içini suyla temizleyiniz.  

 Makinenin içini eğer gerekiyorsa 

kimyasalla temizleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Koniklere veya kovanlara sarılmıĢ bobinleri çerçeve üzerindeki iğlere 

takıp, aynaları koyup sıkıĢtırdınız mı? 

  

2. Bobinleri taĢıyıcı içerisinde iken vinçle aparata yerleĢtirdiniz mi?   

3. Aparatın kapağını kapattınız mı?    

4. Makineye yeterli miktarda su aldınız mı?   

5. Rezerv kazanına yeterli miktarda su aldınız mı?   

6. Rezerv kazanında boyar madde ve kimyasalları çözündürdünüz mü?   

7. Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek aldınız mı?   

8. Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol edip materyal taĢıyıcıyı 

makineden vinç yardımıyla çıkardınız mı? 

  

9. Boyama sonrasında bobini kurutucuda kuruttunuz mu?   

10. Makinenin içini suyla temizlediniz mi?   

11. Makinenin içini eğer gerekiyorsa kimyasalla temizlediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 36 

 
 Çile boyama uygulamasını yapınız 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Boyanacak çileleri çerçeve üzerindeki 

çubuklara takınız. 

 

 Malzemenin sıklığına dikkat ediniz. 

Makine baĢında güvenlik tedbirlerini 

alınız ve uyarılara uyunuz. 

 Çileleri çerçeve içerisinde iken vinçle 

aparata yerleĢtiriniz. 

 Materyalin aparata yerleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 Aparatın kapağını kapatınız.  
 Aparatın kapağının sıkıca kapandıından 

emin olunuz. 

 Makineye yeterli miktarda su alınız. 
 Reçeteye uygun miktar su alındığından 

emin olunuz. 

 Rezerv kazanına yeterli miktarda su 

alınız. 

 Reçeteye uygun miktarda su 

alındığından emin olunuz. 

 Rezerv kazanında boyar madde ve 

kimyasalları çözündürünüz. 

 Boyar madde ve kimyasalları doğru 

okuyup ölçünüz. 

 Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek 

alınız. 
 

 Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol 

edip materyal taĢıyıcıyı makineden vinç 

yardımıyla çıkarınız. 

 Güvenlik uyarılarına uygun davranınız. 

 Santrifüjle çilelerin fazla suyunu alınız.  

 Boyama sonrasında boyanan çileleri 

kurutunuz. 
 

 Makinenin içini suyla temizleyiniz.  

 Makinenin içini eğer gerekiyorsa 

kimyasalla temizleyiniz. 
 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boyanacak çileleri çerçeve üzerindeki çubuklara taktınız mı?   

2. Çileleri çerçeve içerisinde iken vinçle aparata yerleĢtirdiniz mi?   

3. Aparatın kapağını kapattınız mı?    

4. Makineye yeterli miktarda su aldınız mı?   

5. Rezerv kazanına yeterli miktarda su aldınız mı?   

6. Rezerv kazanında boyar madde ve kimyasalları çözündürdünüz mü?   

7. Hazırlanan çözeltiyi makineye süzerek aldınız mı?   

8. Boyama iĢlemi bitince materyali kontrol edip materyal taĢıyıcıyı 

makineden vinç yardımıyla çıkardınız mı? 

  

9. Boyama sonrasında çileleri kurutucuda kuruttunuz mu?   

10. Makinenin içini suyla temizlediniz mi?   

11. Makinenin içini eğer gerekiyorsa kimyasalla temizlediniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ġplik boyama ipliğin iki farklı formunda yapılabilir. Birincisi iplikler…………. hâline 

getirilir ve bu formda boyanır. Ġkincisi ise iplikler ………….. hâline getirilerek 

boyanır. 

2. Bobin hâline getirilmiĢ iplikler özel ………….. boyanır. 

3. Bu uygulamada iplikler …………. veya ……….. basınçlandırılabilen koniklere veya 

kovanlara sarılır. Kovanlar genelde ………… yapıdadır. 

4. Bobin boyama makineleri silindirik gövdeli, basınçlandırılabilen ve yüksek 

sıcaklıklara çıkabilen makinelerdir. ……….. ve ……… gövdeli ve ………. iğli olmak 

üzere üç çeĢidi vardır. 

5. Bobin boyama makinesinde flotte akıĢ yönü bobinlerin ……….. ya da ters yönde 

………….. olur. 

6. …………… boyama ipliklerin geniĢ gevĢek sarılmıĢ hâlde boyanmasıdır. 

7. Çile boyamada kullanılan üç çeĢit makine vardır. Birinci tipi, ……… Ģeklinde ikinci 

tipi, çilelerin askılara takılarak yapıldığı ……….. boyama kazanı üçüncü tip ise 

…………. çile boyama makineleridir. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. “Elyafın taranmıĢ bant formuna …………… , sonsuz filamentin elyaf kablosu 

formuna ………….. denir.” Tanımında boĢluklara gelmesi gereken terimler aĢağıdaki 

seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiĢtir? 

A) Elyaf-tops 

B) Tops-tow 

C) Tops-iplik 

D) Tow-tops 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi presleme makinesi için kullanılan suyun sıcaklığıdır? 

A) Soğuk su 

B) 40 - 50°C 

C) 140 -150°C 

D) 80- 90°C 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi elyaf boyamada önceden ıslatma nedenlerindendir? 

A) Daha iyi sıkıĢtırmak 

B) Elyafı boyama öncesi yıkamak 

C) Boya alımını kolaylaĢtırmak 

D) Fiskesini kolaylaĢtırmak 

 

4. Aparatta elyaf boyama makinesine en fazla kaç adet elyaf keki yerleĢtirilebilir. 

A) 3 

B) 2 

C) 5 

D) 12 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi bir boyama kazanının özelliği olamaz? 

A) Çelikten yapılmıĢ olmalıdır. 

B) Plastik aksamı olmamalıdır. 

C) Paslanmaz olmalıdır. 

D)  Yükleme ve boĢaltma ünitesi olmalıdır. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi bir tops boyama iĢlem basamaklarından biri değildir? 

A) Topsları pres makinesinde presleme 

B) Topsları aparatlarına yerleĢtirme 

C) Boyama 

D) Kurutma 

 

7. Bobin boyama aparatı olan iğlerin delikli olmasının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Deliklerden hava almasnı sağlamak 

B) Ġğlerin sağlam olmasını sağlamak 

C) Ġçinden boya akıĢına izin vermek 

D) Temizlenmesinin kolay olmasını sağlamak 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hanisi için çile boyama yapılmaz? 

A) Halı ipliği 

B) El örgü ipliği 

C) Esnek iplikler 

D) Melanj iplik 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

6 D 

7 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Bobin / Çile 

2 Aparatlarda 

3 Metal / Plastik / Silindirik 

4 Yatay / Dikey / Yatay 

5 Ġçinden-DıĢına / DıĢından-Ġçine 

6 Çile 

7 Kabin / Üniversal / Püskürtmeli 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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