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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD412

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Yün İplikçiliği

MODÜLÜN ADI Fitil (Finisör) Makinesi Hesapları

MODÜLÜN TANIMI

Fitil (finisör) makinesinin devri, çevresel hızı, üretimi,
randımanı, çekim hesapları ve ovalama miktarı hesapları ile
ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK Fitil (Finisör) makinesi hesaplarını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Fitil (finisör) makinesinin devrini, çevresel hızını, üretimini,
randımanını, çekim hesaplarını ve ovalama miktarı
hesaplarını yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun bir şekilde fitil (finisör) makinesinin
devrini, çevresel hızını, üretim ve randımanını
hesaplayabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun bir şekilde çekim ve hesaplarını
yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun bir şekilde ovalama miktarı
hesaplarını yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:Aydınlık ortam
Donanım: Fitil (finisör) makinesi kinematik şeması, hesap
makinesi, kâğıt, kalem

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tekstil sektöründe iplik kalitesi büyük öneme sahiptir. Dokusuz yüzeyler hariç
tekstilin her dalında iplik kullanılmaktadır, bundan dolayı iplik kalite özelliklerinin yeteri
kadar iyi olması gerekir.

Kaliteli, uygun maliyetli iplik üretimi yapabilmek için ham madde (elyaf), yarı mamul
(bant-fitil) ve mamul kayıplarını en aza indirecek maliyet ve makine hesaplarının dikkatli ve
doğru yapılması gerekir.

Elyaf kütlesinin iplikten önceki son formu olan fitilden kaliteli iplik yapılabilmesi için
fitil (finisör) makinesinin hesapları dikkatli yapılır ve makine ayarları da buna göre
düzenlenir. Yapılan ayarlar sonucunda fitil (finisör) makinesinde hedeflenen iplik için
gerekli fitil elde edilmiş olur.

Bu bilgi ve beceriler sektörde planlama ve üretim bölümlerindeki iş ve işlemler için
temel oluşturacaktır. Bu nedenle, hesaplamaların yapılması ile çıkan sonuçları yorumlamayı
ve uygulamayı iyi bilmek önem taşımaktadır.

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında fitil (finisör) makinesinin devrini, çevresel
hızını, üretimini, randımanını, çekim hesaplarını ve ovalama miktarı hesaplarını tekniğine
uygun yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Fitil (finisör) makinesinin devir, çevresel hız, üretim ve randıman hesaplarını
tekniğine uygun yapabileceksiniz.

 Fitil (finisör) makinesinin devrini, çevresel hızını, üretimini ve randımanını

hesaplamak için gerekli bilgileri toplayınız.

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren

işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine

üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından) yapınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar

oluşturunuz.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. DEVİR, ÇEVRESEL HIZ, ÜRETİM VE
RANDIMAN HESAPLARI

Fitil (finisör) makineleri iki farklı yapıda olup işletmelerde kullanılmaktadır. Bu
makineler aynı amaca yöneliktir ve aynı çalışma prensibine sahiptir. Fakat özellikleri
birbirinden farklıdır. Bunlar:

 Yatay, çekim ve sarım kısımlı finisör fitil makinesi
 Dikey, çekim ve sarım kısımlı finisör fitil makinesi

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Resim 1. 1: Fitil (finisör) makineleri ve kısımları

1.1. Kinematik Şema Hesapları

Fitil (finisör) makinesi kinematik şemasından hareket takibi yapılır. Hesaplamalar
yapılarak silindir devri, çevresel hızı ve çekimi bulunur. Çıkan verilere göre de üretim ve
randıman hesapları yapılır. Bu değerler doğrultusunda makinede ayarlar yapılır.

Resim 1.2: Fitil (finisör) makinesinde çekim ve ayarlar
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1.1.1. Fitil (Finisör) Makinesi Kinematik Şeması

Şekil 1.1: Fitil (finisör) makinesinin kinematik şeması
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1.1.2. Silindirlerin Devirlerinin Hesaplanması

Şekil 1. 2: Fitil (finisör) makinesinin kısımları

 “n” besleme (giriş) silindirlerinin devri:

n giriş 1 = 1500*
55

25)2(
*

120

20
*

30)1(

26
*

56

30
*

400

290 R

R
= 38,251 d./ dk.

n giriş 2 = 1500*
27

33

33

27

55

25)2(
*

120

20
*

30)1(

26
*

56

30
*

400

290
xx

R

R
= 38,251 d./ dk.

 “n” çıkış (ön) silindirlerinin devri:

n çıkış 1 = 1500*
18

45

45

36

30

26
*

56

30
*

400

290
xx = 1009,82 d./ dk.

n çıkış 2 = 1500*
30

26
*

56

30
*

400

290
= 504,910 d./ dk.

 “n” sarma silindirinin devri:

n.ss =1500*
72)5(

70
*

19

19
*

25

20
*

57)4(

46
*

67

67
*

30)1(

26
*

56

30
*

400

290

RRR
= 316,922 d./ dk.

1.1.3. Silindirlerin Çevresel Hızlarının Hesaplanması

 Besleme (giriş) silindirlerinin çevresel hızı:

L besleme (giriş) silindiri 1 =
1000

14.3*40*251.38
= 4.804 m/ dk.

L besleme (giriş) silindiri 2 =
1000

14.3*40*251.38
= 4.804 m/ dk.
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 Çıkış (ön) silindirlerinin çevresel hızı:

L çıkış silindiri 1 =
1000

14.3*50*82.1009
= 158.542 m/ dk.

L çıkış silindiri 2 =
1000

14.3*50*910.504
= 79.271 m/ dk .

 Sarma silindirinin çevresel hızı:

L sarma silindirleri =
1000

14.3*90*922.316
= 89.562 m/ dk.

1.2. Randıman Hesabı

Randıman hesaplamasında makine hiç durmaksızın % 100 çalışıyormuş gibi torik
üretimi hesaplanır. Belirli zaman dilimi içinde makinenin pratikte verdiği üretim sayaçtan
okunur.

Fitil (finisör) makinesinde randıman, belirli bir süre içindeki fiilî üretimin teorik
üretime bölünmesiyle hesaplanır. Yüzde (%) olarak ifade edilir. (R) sembolü ile gösterilir.

Uygulamada her zaman fiilî üretim teorik üretimden düşük çıkar. Bunun nedeni çeşitli
arızalar, takım değiştirmelerdeki zaman kaybı, fitil kopuşları, bakım gibi nedenlerden üretim
kaybının olmasıdır.

 Teorik randıman: Bir makinenin birim zamanda, hiç durmadan çalışmasına
denir.

 Fiilî randıman: Bir makinenin birim zamanda sadece çalışma sürelerinin
dikkate alındığı zamandır.

% Randıman(R)= x 100,

Aşağıdaki örnekte, randıman yıllık olarak hesaplanmıştır.

Örnek:
Bir işgünü : 24 saat
Bir aydaki çalışma günü : 26 gün
Bir aylık çalışma süresi : 26x24 = 624 saat
Yıllık çalışma süresi : 624x12 = 7488 saat
Yıllık, arıza, bakım vb. için ortalama süre : 575 saat
Pratik çalışma süresi : 7488 – 575 = 6913 saat
Teorik çalışma süresi : 7488 saat olduğuna göre;

R= = x100 = 100
7488

6913
x = 0,92 , R=%92(Yüzde ifadesi)

Fiilî Çalışma Süresi

Teorik Çalışma Süresi

Fiilî Çalışma Süresi

Teorik Çalışma Süresi
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Örnek:

Bir fitil (finisör) makinesinde 8 saatlik çalışma süresinde, makine çalışma süresi 7.45
saat olduğuna göre randımanı hesaplayınız.

100
8

45.7
xR 

93%R

Örnek:

Bir fitil (finisör) makinesinde bir günlük fiilî çalışma süresi 22.15 saat olduğuna göre
randımanı hesaplayınız.

100
24

15.22
xR 

88%R

Üretim hesabı

1000

***60* RGZL
Peef 

Peff = Efektif üretim
L = Ön (çıkış) silindirlerinin çevresel hızı
G = 1 Metre fitilin ağırlığı
Z = Bobin (kafa) sayısı
R= % randıman

Örnek:

Yukarıda bulunan değerleri de kullanarak;
L = 79.271 m/ dk.
G = 0.35 g/m
Z = 20
R= % 80
Peff = ?

1000

***60* RGZL
Peef 

1000

80,0*35.0*20*60*271.79
eefP

Peff = 26.63 kg/h
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Fitil (finisör) makinesi kinematik şema hesaplarını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Fitil (finisör) makinesi kinematik şema
hesapları için gerekli olan araçları
hazırlayınız.
 Şekil 1.1’deki fitil (finisör)

makinesi kinematik şeması,
 Hesap makinesi,
 Yazım gereçlerini, hazırlayınız.

 Hesaplamalar için Şekil 1.1’deki fitil
(finisör) makinesi kinematik şemasını
kullanınız.

 Araçların ve ortamın temizliğini
yapınız.

 Kinematik şeması verilmiş olan fitil
(finisör) makinesinde;

 Motor devri 2200 devir/dk.
 R1 = 34
 R4 = 62
 R5 = 78

olarak değiştirip aşağıdaki işlemleri
yapınız.

 Çalışma masanızı düzenleyerek aydınlık
bir ortamda hesaplamalarınızı yapınız.

 Makinedeki silindirlerin devirlerini
kinematik şemadan hareket takibi
yaparak hesaplayınız.

 Hareketi motordan başlayarak alınız.

 Makinedeki silindirlerin çevresel
hızlarını hesaplayınız.

 Hesaplamaları virgülden sonra üç haneli
olarak alınız.

 Randımanı hesaplayınız.

 Üretimi hesaplayınız.

 Çıkan sonucu kaydedip kontrol ediniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu verilen değerlerle
karşılaştırınız.

 Sonuç istenilen değerlerde değilse
hesaplamaları tekrar yapınız.

 Sonuç istenilen değerlerde ise üretim
sonuçlarını kontrol ediniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fitil (finisör) makinesi kinematik şeması hesapları için gerekli olan
araçları hazırladınız mı?

2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?

3. Kinematik şemada değiştirilen değerleri yerlerine yazdınız mı?

4. Silindirlerin devir hesaplarını doğru olarak buldunuz mu?

5. Silindirlerin çevresel hız hesaplarını doğru buldunuz mu?

6. Randımanı hesapladınız mı?

7. Üretimi hesapladınız mı?

8. Çıkan sonucu kaydedip kontrol ettiniz mi?

9. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?

10.Sonuç istenilen değerlerde değilse hesaplamaları tekrar yaptınız
mı?

11.Sonuç istenilen değerlerde ise üretim sonuçlarını kontrol ettiniz
mi?

12.Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

1. Kinematik şema hesaplarıyla aşağıdaki hangi değeri bulmuş oluruz?
A) Elyafın boyunu
B) Lifin kıvrımlılığını
C) Makinenin üretimini
D) Makinenin arızasını

2. Aşağıdakilerden hangisi, makinenin randıman hesabını yapmamıza yarar?
A) Bobin yapmak
B) İplik yapmak
C) Makinenin arızasını tespit etmek
D) Kinematik şema hesabını yapmak

3. Kinematik şema hesaplamalarına göre aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Makinenin ayarları
B) Makinenin arızasını tespit etmek
C) Makineyi çalıştırmak
D) Elyafı karıştırmak

4. Bir makinenin birim zamanda, hiç durmadan çalışmasına ne denir?
A) Fiili randıman
B) Teorik randıman
C) Yıllık çalışma süresi
D) Pratik çalışma süresi

5. Bir fitil (finisör) makinesinde bir günlük fiilî çalışma süresi 22.35 saat olduğuna göre
randımanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 102
B) 93
C) 88
D) 90

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

Tekniğine uygun fitil (finisör) makinesi, çekim hesaplarını yapabileceksiniz.

 Fitil(finisör) makinesinin çekimini hesaplamak için gerekli bilgileri toplayınız.

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren

işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine

üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından) yapınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar

oluşturunuz.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. ÇEKİM HESAPLARI
Çekim: Belli bir kesitteki elyaf kütlesindeki lif sayısının, silindirler yardımıyla tutulup

çekilmesiyle azaltılması işlemidir.

Şekil 2. 1: Çekim prensibi

Çıkış silindir (1. Çekim silindiri) çevresel hızının, giriş silindir (2. Çekim silindiri)
hızından yüksek olması ile çekme işlemi gerçekleştirilir.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
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 Fitil (finisör) makinesinde çekim

Bantlar, besleme ve çekim silindirleri yardımıyla çekim bölgesine beslenir.

Resim 2. 1: Fitil (finisör) makinesi ana dişli grubu

Fitil (finisör) makinesinde çekim iki aşamada gerçekleşir.
 Ön çekim: Band, besleme silindirleri ile taşıyıcı manşon çifti arasında

gerilir. Çok az bir çekim görülür (1.05-1.11). Bandı esas çekim bölgesine
hazırlar.

 Esas çekim: Taşıcı manşon çifti silindirleri ile çıkış silindirleri arasında
band esas çekime uğrayarak istenilen inceliğe getirilir. Buna da esas
çekim denir.

Resim 2. 2: Fitil (finisör) makineleri çekim kısmı
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Elde edilecek fitil şeridinin Nm’si çekim silindiri devrinin değiştirilmesi ve besleme
kısmındaki ayarların yapılmasıyla gerçekleşir.

Resim 2. 3: Fitil (finisör) makinesi ana dişli grubu

2.1. Kısmi Çekim Hesabı

Hesaplamalar için Şekil 1.1’deki fitil (finisör) makinesi kinematik şemasını ve 1.
işlemde bulunan silindir devir, çevresel hız değerlerini çekim hesaplamalarında
değiştirmeden kullanınız.

Çıkış silindirinin çevresel hızı (m/dk.)
Çekim=

Giriş (besleme) silindirinin çevresel hızı (m/dk.)

L besleme (giriş) silindiri 2 çevresel hızı(m/dk.)
Çekim–1 =

L besleme (giriş) silindiri 1 çevresel hızı (m/dk.)

)/(804.4

)/(804.4
1

dkm

dkm
Çekim  Çekim–1= 1

L çıkış silindiri 1 çevresel hızı (m/dk.)
Çekim–2 =

L besleme (giriş) silindiri 2 çevresel hızı(m/dk.)

)/(804.4

)/(542.158
2

dkm

dkm
Çekim  Çekim–2= 33.002

L çıkış silindiri 2 çevresel hızı (m/dk.)
Çekim–3 =

L çıkış silindiri 1 çevresel hızı (m/dk.)

)/(542.158

)/(271.79
3

dkm

dkm
Çekim  Çekim–3= 0.5
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L sarma silindiri çevresel hızı (m/dk.)
Çekim–4 =

L çıkış silindiri 2 çevresel hızı (m/dk.)

)/(271.79

)/(562.89
4

dkm

dkm
Çekim  Çekim–4= 1.123

2.2. Toplam Çekim Hesabı

Şekil 2. 2: Fitil (finisör) makinesi çekim bölgesi

L sarma silindiri çevresel hızı(m/dk.)
Çekim=

Giriş (besleme) silindirinin çevresel hızı (m/dk.)

)/(804.4

)/(562.89

dkm

dkm
Çekim  Çekim= 18.643 = 19

veya,
Vtoplam = V1 * V2 * V3 * V4

Vtoplam =1x3.295x5.007x1.123 Vtoplam =18.643= 19

 İplik üretiminde çekim planı ve finisör (örnek)

İplik planında belirtilen değer g/m olduğundan bu tanıma bağlı olarak ilgili numara,
tablodaki değer olan bir metrenin uzunluğuna karşılık gelen ağırlık olarak gösterilir.

Makine Giriş gramı ( g/m ) Dublaj Çekim Çıkış gramı ( g/m )

Melanjör 25 23 17.9 32
İkileme 32 8 16 16
2. Tarama 16 22 13.5 26
Birleme 26 6 5.5 28
Tops çekme 28 7 7.8 25
1. pasaj 25 7 7.1 25
2. pasaj 25 6 7.5 20
3. pasaj 20 6 15 8
4. pasaj 8 12 28.2 3.4
Finisör 3.4 1 12.1 0.28
Ring 0.28 1 9.3 0.030*

Tablo 2. 1 : % 100 yün, Nm 66/2, iplik hazırlama planı
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Bu kısımda değer g/m olarak gösterildiği için iplik numarası Nm 66/2 değil de 0.030
g/m şeklinde yazılır.

Çekimler sabit olmayıp çıkış gramajını tutturmak üzere değiştirilebilir.

2.3. Numaralara Göre Çekim Hesabı

numaraGiren

numaraÇııkan
Çekim

.

.


Örnek 1: Fitil(finisör) makinesinde giren bandın numarası 0,12 Nm, çıkan fitilin
numarası ise 0,8 Nm’dir. Makinede meydana gelen çekim miktarı nedir?

Ne

Ne
Çekim

.12,0

.8,0
 Çekim= 6,67

Örnek 2: Fitil (finisör) makinesinde çekim 4,5, giren 1,88 g/m, dublaj 2, döküntü %3
ise çıkan Nm nedir?

100

100.. P
x

Çııkan

DublajxGiren
Çekim




100

100.. P
x

Çekim

DublajxGiren
Çııkan




100

3,0100

5,4

2..88,1 
 x

x
Çııkan

450

7,99..76,3 x
Çııkan  Çıkan= 0,833 g/m
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Fitil (finisör) makinesi kinematik şeması çekim hesabını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Fitil (finisör) makinesi kinematik
şeması hesapları için gerekli olan
araçları hazırlayınız.

 Şekil 1.1’deki fitil (finisör) makinesi
kinematik şemasını,

 Hesap makinesini,
 Yazım gereçlerini hazırlayınız.

 Hesaplamalar için, Şekil 1.1’deki
fitil(finisör) makinesi kinematik şemasını
kullanınız.

 Araçların ve ortamın temizliğini
yapınız.

 Kinematik şeması verilmiş olan fitil
(finisör) makinesinde;

 Motor devri 2500 devir/dk.
 R1 = 45
 R4 = 58
 R5 = 82.

Olarak değiştirip aşağıdaki işlemleri
yapınız.

 Çalışma masanızı düzenleyerek
hesaplamalarınızı aydınlık bir ortamda
yapınız.

 Makinedeki silindirlerin devirlerini
kinematik şemadan hareket takibi
yaparak hesaplayınız.

 Hareketi motordan başlayarak alınız.

 Makinedeki silindirlerin çevresel
hızlarını hesaplayınız.

 Hesaplamaları virgülden sonra üç haneli
olarak alınız.

 Çıkan çevresel hızlara göre kısmi
çekimleri bulunuz.

 Toplam çekimi bulunuz.

 Randımanı hesaplayınız.

 Üretimi hesaplayınız.

 Çıkan sonucu kaydedip kontrol ediniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle
karşılaştırınız.

 Sonuç istenilen değerlerde değilse
hesaplamaları tekrar yapınız.

 Sonuç istenilen değerlerde ise üretim
sonuçlarını kontrol ediniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fitil (finisör)makinesi kinematik şeması hesapları için gerekli olan
araçları hazırladınız mı?

2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
3. Kinematik şemada değiştirilen değerleri yerlerine yazdınız mı?
4. Silindirlerin devir hesaplarını doğru olarak buldunuz mu?
5. Silindirlerin çevresel hız hesaplarını doğru buldunuz mu?
6. Çıkan çevresel hızlara göre kısmi çekimleri buldunuz mu?
7. Toplam çekimi buldunuz mu?
8. Randımanı hesapladınız mı?
9. Üretimi hesapladınız mı?
10.Çıkan sonucu kaydedip kontrol ettiniz mi?
11.Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
12.Sonuç istenilen değerlerde değilse hesaplamaları tekrar yaptınız

mı?
13.Sonuç istenilen değerlerde ise üretim sonuçlarını kontrol ettiniz

mi?
14.Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

1. Belli bir kesitteki elyaf kütlesindeki lif sayısının, silindirler yardımıyla tutulup
çekilmesiyle azaltılması işlemine ne denir?
A) Büküm
B) Üretim
C) Randıman
D) Çekim

2. Fitil(finisör) makinelerinde çekim nasıl gerçekleşir?
A) Giriş silindiri çevresel hızının, çıkış silindiri çevresel hızından yüksek olması

ile çekim işlemi gerçekleşir.
B) Çıkış silindiri çevresel hızı ile giriş silindiri çevresel hızının aynı olması ile

çekim işlemi gerçekleşir.
C) Çıkış silindiri çevresel hızının, giriş silindiri çevresel hızından yüksek olması ile

çekim işlemi gerçekleşir.
D) Çıkış silindiri çevresel hızının, giriş silindiri çevresel hızından düşük olması ile

çekim işlemi gerçekleşir.

3. Yapılacak fitil şeridinin Nm değişikliği aşağıdakilerin hangisini ile gerçekleştirilir?
A) Çekim silindiri devrinin değiştirilmesi
B) Büküm silindiri devrinin değiştirilmesi
C) Sarım silindiri devrinin değiştirilmesi
D) Taşıma silindiri devrinin değiştirilmesi

4. Fitil(finisör) makinesinde giren bandın numarası 0,12 Nm, çıkan fitilin numarası ise
0,8 Nm’dir. Makinede meydana gelen çekim miktarı nedir?
A) 5,67
B) 6,67
C) 6,17
D) 6,97

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun ovalama miktarı hesaplarını yapabileceksiniz.

 Fitil(finisör) makinesi ovalama miktarını hesaplamak için gerekli bilgileri

toplayınız.

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren

işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine

üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından) yapınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar

oluşturunuz.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. OVALAMA MİKTARI HESAPLARI
Kesitteki lif sayısı çekimle azaltılarak inceltilen bant, mukavemetsiz kalmış olur.

Liflerin dağılmaması için fitile ovalama manşonları yardımıyla yalancı büküm verilir.
Liflerin birbirlerini tutarak mukavemet kazanmasını, ovalama kısmı gerçekleştirir.

Şekil 3. 1: Fitil (finisör) makineleri ovalama kısımları

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Ovalama Manşonun Dakikadaki Ovalama Miktarı

Çekim silindirlerinden gelen lifler ovalama manşonlarının arasına girer. Alt ve üst
manşon grupları aynı anda ters olarak sağa sola hareket ederek liflere yalancı büküm verir.
Bu işlemde liflerin sıkıştırılarak birbirlerini tutmaları sağlanır.

Alt ve üst manşonların yaptığı bu gelip gitme hareketi ovalama sayısını verir.
Ovalama manşonlarının ileri hareketi ile fitil sarım kısmına sevk edilir.

Şekil 3. 2: Fitil (finisör) makinesi ovalama işlemi

Fitildeki elyaf cinsine göre verilmesi gerekli ovalama miktarı değişir. Ama bu,
metrede 5–8 adet arasındadır. İşletmelerde ortalama 6–7 kullanılmaktadır.

Fitilde elyaf cinsine göre verilmesi gerekli ovalama miktarı değişir. Ama metrede sınır
6–9 olur.

Hesaplamalar için Şekil 1.1’deki fitil (finisör) makinesi kinematik şemasını kullanınız.
OM = 1 metredeki ovalama sayısı
U = Ovalama hortumlarının 1 dakikadaki yaptığı gidip gelme hareket sayısı
L = Ovalama manşonu hızı (m/dk.)

L

U
OM 

Ovalama = 1500*
300

120
*

400

290
= 435 ovalama/dk.

3.2. Ovalama Manşonunun Çevresel Hızı

L ovalama = 1500*
1000

14.3*60
*

57)4(

46
*

67

67
*

30

26
*

56

30
*

400

290

R
= 76,768 m./ dk.

Ovalama manşonun dakikadaki ovalama miktarı
Bir metredeki ovalama sayısı =

Ovalama manşonun çevresel hızı

OM =
768.76

435
= 5.66 = 6
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Fitil (finisör) makinesi kinematik şeması hesabını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Fitil (finisör) makinesi kinematik

şeması hesapları için gerekli olan
araçları hazırlayınız.

 Şekil 1.1’deki fitil (finisör)
makinesi kinematik şemasını,

 Hesap makinesini,
 Yazım gereçlerini hazırlayınız.

 Hesaplamalar için Şekil 1. 1’deki fitil
(finisör) makinesi kinematik şemasını
kullanınız.

 Araçların ve ortamın temizliğini
yapınız.

 Kinematik şeması verilmiş olan fitil
(finisör) makinesinde;

 Motor devri 3000 devir/dk.
 R1 = 32
 R4 = 60
 R5 = 80

olarak değiştirip aşağıdaki işlemleri
yapınız.

 Çalışma masanızı düzenleyerek
hesaplamalarınızı aydınlık bir ortamda
yapınız.

 Makinedeki silindirlerin devir
hesaplarını kinematik şemadan hareket
takibi yaparak bulup yazınız.

 Hareketi motordan başlayarak alınız.

 Makinedeki silindirlerin besleme hızı
(çevresel hızları) hesaplarını kinematik
şemadaki silindir çaplarını bulup
hesaplayınız.

 Sarma silindiri çevresel hızını ve besleme
silindiri çevresel hızını virgülden sonra üç
haneli olarak alınız.

 Makinedeki çekimi verilen formülü
kullanarak bulunuz.

 Ovalama manşonun dakikadaki
ovalama miktarını bulunuz.

 Ovalama manşonun çevresel hızını
bulunuz.

 Kinematik şeması verilmiş olan fitil
(finisör) makinesinin randımanını
hesaplayınız.

 Kinematik şeması verilmiş olan fitil
(finisör) makinesinin üretimini
hesaplayınız.

 Çıkan sonucu kaydedip kontrol ediniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz.
 Çıkan sonucu verilen değerlerle

karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse

hesaplamaları tekrar yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sonuç istenilen değerlerde ise üretim
sonuçlarını kontrol ediniz.

 Zamanı iyi kullanınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Fitil (finisör) makinesi kinematik şeması hesapları için gerekli olan

araçları hazırladınız mı?
2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
3. Kinematik şemada değiştirilen değerleri yerlerine yazdınız mı?
4. Silindirlerin devir hesaplarını doğru olarak buldunuz mu?
5. Silindirlerin çevresel hız hesaplarını doğru buldunuz mu?
6. Çıkan sonuçlara göre çekim hesabını yaptınız mı ?
7. Ovalama manşonun dakikadaki ovalama miktarını buldunuz mu?
8. Ovalama manşonun çevresel hızını buldunuz mu?
9. Kinematik şeması verilmiş olan fitil (finisör) makinesinin

randımanını hesapladınız mı?
10.Kinematik şeması verilmiş olan, fitil (finisör) makinesinin

üretimini hesapladınız mı?
11.Çıkan sonucu kaydedip kontrol ettiniz mi?
12.Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
13.Sonuç istenilen değerlerde değilse hesaplamaları tekrar yaptınız

mı?
14.Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

1. Fitil makinesinde, kesitteki lif sayısı çekimle azaltılarak inceltilen yün bandı,
mukavemetsiz kalmış olur. Liflerin dağılmaması için fitile hangi işlemin yapılması
gerekir?
A) Değiştirmeden kullanmak
B) Bant
C) İplik
D) Ovalama ile yalancı büküm verilerek fitil

2. Fitil makinesinde, liflerin birbirlerini tutarak mukavemet kazanmasını, hangi kısmı
gerçekleştirir?
A) Yıkama
B) Ovalama
C) Çekim
D) Elyafı harmanlama

3. Fitil makinesinde alt ve üst manşon grupları aynı anda ters olarak sağa sola hareket
ederek hangi işlemi gerçekleştirir?
A) Ovalama
B) Çekme
C) Karıştırma
D) Elyafı kesmek

4. Şekil 1.1’deki fitil (finisör) makinesi kinematik şemasında motor devrini 1501dv/min
alırsak 100 cm deki büküm kaç olur?
A) 11
B) 12
C) 6
D) 3

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

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

1. Aşağıdakilerden hangisi ile makinenin devir ve çevresel hızları bulunur?
A) Resim
B) Teknolojik şema
C) Kinematik şema
D) Çizim

2. Aşağıdakilerden hangisi, fitil (finisör) makinesi kinematik şema hesabıyla bulunur?
A) Döküntü hesabı
B) Yıkama hesabı
C) Kurutma hesabı
D) Çekim hesabı

3. Aşağıdakilerden hangisi, fitil (finisör) makinesi kinematik şema hesabıyla bulunur?
A) Motor durma hesabı
B) Silindirlerin devir hesabı
C) Yağlama hesabı
D) İplik Nm hesabı

4. Aşağıdakilerden hangisi, fitil (finisör) makinesi kinematik şema hesabıyla bulunur?
A) Açma hesabı
B) Temizleme hesabı
C) İplik düzgünsüzlük hesabı
D) Silindirlerin çevresel hız hesabı

5. Fitil (finisör) makinesi, kinematik şema hesabında ilk hareket noktası neresi kabul
edilir?
A) Motor
B) Morel silindiri
C) Tambur
D) Açıcı

6. Fitil (finisör) makinesinde çıkan şeridin Nm’si nasıl değiştirilir?
A) Baretler yavaşlatılarak
B) Çekim silindiriyle
C) Koyler silindirleriyle
D) Sarma silindirleriyle

7. Çıkış silindirinin çevresel hızı (m/dk.)/giriş silindirinin çevresel hızı (m/dk.),
aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Silindir devrini
B) Ovalama manşon hızını
C) Çekimi
D) Sarım hızını

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Ovalama hortumlarının 1 dakikadaki yaptığı gidip gelme hareket sayısının
çıkış silindirlerinden 1 dakikada çıkan uzunluk (m/dk.) sayısına oranı neyi verir?
A) Ovalama sayısı
B) Devir sayısını
C) Çekimi
D) Sarımı

9. Belli bir kalınlıktaki elyaf kütlesindeki lif sayısının silindirler yardımıyla tutulup
azaltılması işlemine ne denir?
A) Çevresel hız
B) Silindir devri
C) Nm
D) Çekim

10. Aşağıdakilerden hangisi, toplam çekimi verir?
A) Tüm çekimlerin çarpımı sonucu
B) Çekimlerin bölünmesi sonucu
C) Çekimlerin çıkarılması sonucu
D) Tüm çekimlerin toplanması sonucu

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 D
3 A
4 B
5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C
3 A
4 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 A
4 C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

10 A

CEVAP ANAHTARLARI
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