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Tekstil Teknolojisi
Pamuk Ġplikçiliği – Yün Ġplikçiliği
Katlama ve Büküm Makineleri
Bu modül, katlama ve büküm makineleri çalıĢma
prensiplerinin ve makinelerdeki temizlik ve bakım
iĢlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/16
Ön koĢul yoktur.
Ġplikleri katlamak ve bükmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak
katlama ve büküm makinelerini üretime hazırlayabilecek ve
üretim yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ring iplik makinesinde katlama ve büküm
yapabileceksiniz.
2. Volkman büküm (two for one) makinesinde katlama ve
büküm yapabileceksiniz.
3. Katlama makinesinde üretim yapabileceksiniz.
4. Hamel
makinesinde
katlama
ve
büküm
yapabileceksiniz.
Donanım: Pamuk ve pamukla birlikte kullanılan bobin
iplik, yün ve yünle birlikte kullanılan bobin iplik, ring
büküm katlama ve büküm makinesi, katlama makinesi, hamel
iplik katlama ve büküm makinesi, üstüpü, yağ, yağ tabancası,
hava tabancası, hava, takım ve ölçü aletleri
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, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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1

GĠRĠġ
Ġġ

GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Katlama ve büküm makineleri, iplik üretiminin son aĢamasını oluĢturur. Katlama
makineleri ile katlanan iplikler, büküm makinelerinde bükülür. Bu iplikler dokuma
iĢlemlerinde çözgü ipliği olarak ya da farklı efekt görünümler oluĢturmak için kullanılır.
Bu modül ile iplikleri katlayabilecek, tek kat veya katlı ipliklere farklı büküm
makineleri ile büküm kazandırabileceksiniz. Bu makinelerde iplikleri katlayacak, bükecek,
temizlik ve bakım iĢlemlerini yapabileceksiniz.
Bu modül ile kazandığınız bilgi ve beceriler, iĢ yaĢamınızda her zaman kullanacağınız
temel mesleki bilgi ve beceriler olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Uygun ortam
yapabileceksiniz.

sağlandığında

ring

büküm

makinesinde

katlı

iplik

üretimi

ARAġTIRMA


Ring büküm makineleri hakkında konuyla ilgili kaynaklardan, internet ve katlı
bükümlü iplik üretimi yapan iĢletmelerden bilgi edininiz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. RĠNG BÜKÜM MAKĠNESĠNDE
KATLAMA VE BÜKÜM
Birden fazla ipliği katlayıp büküm veren makinelerdir. Büküm; ipliklerin
mukavemetlerinin artırılması (düz büküm) veya değiĢik karakterler kazandırılması (fantezi
büküm) için yapılır. Fantezi bükümde mukavemetin artırılmasına gerek yoktur. Büküm,
farklı görünüĢ kazandırmak için verilir.
Genel olarak büküm iĢleminin yapıldığı makinelere büküm makineleri denir. Buradaki
iĢlem, katlı büküm iĢlemidir. Büküm iĢleminin ardından iplikler, ring büküm makinesinde
tekrar bobine sarılır.

1.1. Görevleri
Makinenin görevleri Ģunlardır:




Kullanılacağı alana uygun sayıda ipliği katlamak
Katlı ipliği bükerek mukavemet kazandırmak
KatlanmıĢ ve bükülmüĢ ipliği masura üzerine sarmak
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1.2. Teknolojik ġeması

ġekil 1.1: Ring büküm makinesi teknolojik Ģeması

1.3. ÇalıĢma Prensibi
Katlı büküm makinelerinde büküm iĢlemi, bilezikli sistemler sayesinde
gerçekleĢtirilir. Bilezikli büküm makinelerinde elde edilen katlı bükümlü iplik kopsları, daha
sonra bir aktarma iĢlemiyle istenilen formda bobinlere sarılır.
Katlı büküm makineleri, prensip olarak katlama makinelerine benzer. Katlı büküm
makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark; katlı büküm makinelerinde büküm
tertibatlarının bulunması ve ipliğe katlama iĢlemine ek olarak büküm de verilmesidir.
Katlı büküm makinesinde cağlığa kat adedine göre dizilen tek iplik veya katlı iplik
bobinlerinin iplikleri kılavuzlardan geçirilir. Son çıkıĢ silindiri ile kopça arasında büküm
kazandırılır. Büküm, iğin dönüĢü ile bilezik üzerinde hareket eden ve ipliğe takılmıĢ olan
kopçanın dönüĢü ile kazandırılır. Aynı zamanda planga tertibatı tarafından aĢağı-yukarı
hareket ettirilen bileziğin ve kopçanın yardımıyla bükülen iplik, masura üzerine sarılır
(Resim 1.1).
Bilezikli katlı büküm makinelerinde iplik, katlı bükülüp kops biçimini aldıktan sonra
genellikle bir bobin aktarma iĢleminden geçirilir.

Resim 1.1: Ring büküm makinesi
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1.4. Makinede Bakım Yapma


Yağlama iĢlemleri

Ring büküm makinesinin zamanında yağlanmaması, bütün iğ yataklarının ve kayıĢ
sevk makaralarının ağır iĢlemesine ve fazla aĢınmaya sebep olur. Bu da tahrik motorunda
aĢırı zorlanmaya yol açabilir. Bu nedenle makine belirli zaman aralıklarında yağlanmalıdır.


Ġğ yatağının yağlanması

Ġğ yatağı, yatak gövdesindeki giriĢinden yağlanmalıdır (Resim 1.2). Yağlama
iĢleminden sonra sıvı yağ giriĢi temizlenmelidir.

Resim 1.2: Ġğ yatağı görünüĢü



KayıĢ sevk makaralarının yağlanması

KayıĢ sevk makaralarının yağ deliği den (grasörlük) yağ tabancası ile yağlanmalıdır.
Yağlama iĢleminden sonra grasörlük ve çevresi temizlenmelidir.


DiĢlilerin ve diĢli millerinin yağlanması

DiĢliler ve zincir belirli aralıklarla (haftada bir defa) gres yağı ile yağlanır. DiĢli
milleri ise ince yağ ile yağlanır.

Resim 1.3:DiĢli ve zincirin yağlanması
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1.5. Kontrol Panosuna ÇalıĢma Bilgilerini Girme
Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna üretici firmaların
standartlarına göre üretim bilgileri girilir.
Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol panosuna
çalıĢma bilgilerini girme iĢlemi uygulama esnasında gerçekleĢtirilecektir.

1.6. Makinede Ayar Yapma
Makinede yapılan ayarlar aĢağıda sıralanmıĢtır.


Kasnak kayıĢ ayarları

Zamanla gevĢeyen veya yıpranan kayıĢların kontrol edilerek değiĢtirilmesi gerekir
(Resim 1.4).

Resim 1.4: Makinelerde hareket iletiminde kullanılan kasnak ve kayıĢ



Ġğ tahrik kayıĢının kontrolü

Makine durdurularak iğ tahrik kayıĢında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.


DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkların kontrolü
o
o



DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkları gözle kontrol edilmelidir.
DiĢli kayıĢ gerginliği kontrol edilmelidir.

KayıĢ sevk makaralarının kontrolü



KayıĢ sevk makaralarının sürtünme yüzeyleri kirlenmiĢse temizlenmeli
ya da değiĢtirilmelidir.
Makaralarda biriken elyaf uçları temizlenmelidir.
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1.7. Makinede Temizlik Yapma
Makinede yapılan temizlik üretim ve ipliğin kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle
makine aĢağıda açıklanan bölümleri temizlik yapılır.


Sarım bölümünde temizlik






Tüm iplik yönlendirici elemanları (kılavuzlar) kontrol edilmeli,
gerekiyorsa temizlenmelidir.
Oyuk mil ve bobin tahrik milinde yumaklar toplanmıĢsa temizlenmelidir.
Ġplik kılavuz makaralarının ayarlarının aynı olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

Cağlık kısmının temizlenmesi

Bobinlerin takıldığı cağlık kısmındaki iplik artıkları, fırça veya bezle temizlenir
(Resim 1.5).

Resim 1.5: Büküm makinesi cağlık kısmı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Ring büküm makinesinde üretim yapınız.

ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Ġplik bobinlerini ve boĢ masuraları  ĠĢ önlüğünüzü giyerek çalıĢma ortamınızı
hazırlayınız.
hazırlayınız.
 Ring büküm makinesi cağlık kısmına
bobinleri yerleĢtiriniz.

 Makinenin sarım ünitesine boĢ iplik
masuralarını yerleĢtiriniz.

 Ġplik uçlarını kılavuzlardan geçiriniz.

 Ġplik uçlarını
geçiriniz.

 Ġplik uçlarını kopçadan geçiriniz.
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kılavuzlardan

dikkatle

 Rezerve yapılmıĢ masuradan alınan uçla
birleĢtiriniz.
 BoĢ masuraya bir miktar rezerve sarım
yapınız.
 Ġpliğin cinsine ve numarasına göre uygun
gerginlik ayarını dikkatle yapınız.

 Ġplik gerginlik ayarını yapınız ve
makineyi çalıĢtırınız.
 BoĢ masuralara sarım iĢlemini baĢlatınız.
 Kopan iplik uçlarını el veya spleyzer ile
bağlayınız.
 Dolu bobinleri makineden alınız.
 Takım dolduğunda makinedeki dolu
bükümlü iplik bobinlerini makineden
sırasıyla alınız.

 Kopsları bobin makinesine gönderiniz.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Gerekli araç gereçleri ve atölye ortamını hazırladınız mı?
Tek kat veya katlı iplik bobinlerini cağlık kısmına yerleĢtirdiniz
mi?
Makinenin sarım ünitesine boĢ iplik masuralarını yerleĢtirdiniz
mi?
Ġplik uçlarını iplik kılavuzundan ve kopçadan geçirdiniz mi?
Ġplik uçlarını boĢ masuralardaki uçlar ile bağladınız mı?
Ġplik gerginlik ayarlarını dikkatle yaptınız mı?
Kopan iplik uçlarını bağladınız mı?
Dolan kopsları makineden aldınız mı?
Kopsları bobin makinesine gönderdiniz mi?
Dolu kopsları aldıktan sonra yerine boĢ masuraları taktınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

VE DEĞERLENDĠRME
1.

( ) Büküm iĢleminin amacı ipliklerin mukavemetini artırmak ve farklı görünüm
özelliği kazandırmaktır.

2.

( ) Bilezikli büküm makinesinin büküm elemanı plangadır.

3.

( ) Ring katlı büküm makinesinde büküm prensibi, iğin her devrinde ipliğe büküm
verilmesidir.

4.

( ) Ring katlı büküm makinesinde çekim iĢlemi gerçekleĢtirilir.

5.

( ) Ring katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark, katlı büküm
makinelerinde büküm iĢleminin olmasıdır.

6.

( ) Ring katlı büküm makinesinde bilezik ve kopça planga üzerinde hareket eder.

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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Madde I. ÖĞRENME
FAALĠYETĠ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Volkman büküm (two for one) makinesinde katlama ve büküm yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Volkman büküm makineleri hakkında ilgili kaynaklardan, internet ve katlı
bükümlü iplik üretimi yapan iĢletmelerden bilgi edininiz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. VOLKMAN BÜKÜM (TWO FOR ONE )
MAKĠNESĠNDE KATLAMA VE BÜKÜM
2.1. Görevleri
Çift büküm makineleri günümüzde yaygın olarak kullanılan makineleridir.
Bu makinenin görevleri Ģunlardır:




Ġğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek
Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak
Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır.

Ġpliklerin önceden katlanması, bu makinede verimi artırır.
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2.2. Teknolojik ġeması

ġekil 2.1: Volkman büküm (two for one ) makinesi teknolojik Ģeması
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2.3. ÇalıĢma Prensibi
Çift büküm makinelerinde iğ üzerine geçirilmiĢ bir çapraz bobin veya kops ve bunun
üzerinde dönen bir rehber vardır. Bobinden çıkan iplik, rehberden geçer ve bobinin
ortasındaki boĢluktan alttaki tabağa gider. Burada bir diske sarılır, sonra yukarıdaki bir
rehberden daha geçer ve üretim bobinine gider (Resim 2.1).

Resim 2.1: Çift büküm makinesi



Büküm prensibi

Çift büküm makinesinde büküm, ipliğe her dönüĢünde iki büküm veren iğ ile
gerçekleĢtirilir. Tek kat iplik bobinlerinden gelen iplik, üstten içi boĢ büküm iğine girer.
Dönen iğ içinden geçerken iplikler büküm alır (Büküm 1). ġekil 2.2’de A noktasından B’ye
kadar olan kısımda büküm-1’in gerçekleĢtiği görülmektedir.
Ġğin içinden geçen iplik, alt kısımda bir diskin içinden çıkarak kova içinden yukarı
doğru sevk edilir (Büküm 2). ġekil 2.2’de B’den C’ye kadar olan kısımda ise büküm-2’nin
gerçekleĢtiği görülmektedir. Ġplikler, bobinden sağıldıktan sonra büküm verilmesi esnasında
iğ, disk ve bobin kovası aracılığı ile iplik kılavuzuna gelir ve bobinlenir.
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C
bükümlü
iplik

A
bobin
kovası

büküm iği

B

büküm diski

Ġğ dönüĢ yönü
ġekil 2.2: Çift büküm iğinde ipliklerin büküm alması

2.4. Makinede Bakım Yapma


Yağlama iĢlemleri

Çift büküm makinelerinin zamanında yağlanmaması, bütün iğ yataklarının ve kayıĢ
sevk makaralarının ağır iĢlemesine ve fazla aĢınmaya sebep olur. Bu da tahrik motorunda
aĢırı zorlanmaya yol açabilir. Bu nedenle makine, belirli zaman aralıklarında yağlanmalıdır.
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Ġğ yatağının yağlanması

Ġğ yatağı, yatak gövdesindeki giriĢinden yağlanmalıdır (Resim 2.2). Yağlama
iĢleminden sonra sıvı yağ giriĢi temizlenmelidir.



Resim 2.2: Ġğ yağlama

KayıĢ sevk makaralarının yağlanması

KayıĢ sevk makaralarının yağ deliği temizlendikten sonra kayıĢ sevk makarası
yağlanmalıdır.


DiĢli kutusu yağ değiĢimi

DiĢli kutusunun eski yağı boĢaltılarak yenisi ile değiĢtirilmelidir.


Bobin tutucu yatağının yağlanması

Bobin tutucu, bobin kafesinden çıkarıldıktan sonra bilye baĢlı yatakta toplanmıĢ
uçuntu ve iplik artıkları temizlenmeli ve ardından bilye baĢlı yatağı yağlanmalıdır (Resim
2.3).

Resim 2.3: Baraban adaptör yağlama noktası
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2.5.Kontrol Panosuna ÇalıĢma Bilgilerini Girme
Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna üretici firmaların
standartlarına göre üretim bilgileri girilir.
Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol
panosuna çalıĢma bilgilerini girme iĢlemi uygulama esnasında gerçekleĢtirilecektir.

2.6. Makinede Ayar Yapma


Çift büküm iği ayarları

Makine pozisyonlarındaki iplik freni ayarlarının aynı olup olmadığı kontrol
edilmelidir (Resim 2.4). Ġğ rotorunda yumaklar toplanmıĢsa temizlenmelidir.

Resim 2.4: Ġğ frenleme tertibatı



Sarım bölümü ayarları






Tüm iplik yönlendirici elemanları (kılavuzlar) kontrol edilmeli,
gerekiyorsa temizlenmelidir.
Oyuk mil ve bobin tahrik milinde yumaklar toplanmıĢsa temizlenmelidir.
Ġplik kılavuz makaralarının ayarlarının aynı olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

Bobin transport bandının kontrolü




Kasnak ve makaraların kirlenme derecesi kontrol edilmelidir.
Kasnak ve makaralar, uçuntu ve elyaf artıklarından temizlenmelidir.
Bobin transport bandının düzgün hareket edip etmediği kontrol edilmeli,
gerekiyorsa düzeltilmelidir.
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Ara mil kayıĢının kontrolü



Ara mil kayıĢı kayıĢ kasnağının üstüne merkezî olarak oturmalıdır. Bu
nedenle ara mil kayıĢında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Gerekiyorsa ara mil kayıĢı değiĢtirilmeli ve gerilmelidir (Resim 2.5).

Resim 2.5: KayıĢ gerginlik kontrolü



Ġğ tahrik kayıĢının kontrolü




DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkların kontrolü





DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkları gözle kontrol edilmelidir.
DiĢli kayıĢ gerginliği kontrol edilmelidir.

KayıĢ sevk makaralarının kontrolü





Makine durdurularak iğ tahrik kayıĢında hasar olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

KayıĢ sevk makaralarının sürtünme yüzeyleri kirlenmiĢse temizlenmeli
ya da değiĢtirilmelidir.
Makaralarda biriken elyaf uçuntuları temizlenmelidir.

Bobin kafeslerinin ayar kontrolü



BoĢ bobin patronu bobin kafesine yerleĢtirilir.
Bobin kafesi indirilerek patronun bobin barabanı kaplamasına temas edip
etmediği kontrol edilir. Bobin kafesinin bağlantı cıvatalarıyla gerekli
düzeltmeler yapılır.
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2.7. Makinede Temizlik Yapma


Bobin tasının temizliği

Çift büküm makinelerinde bobin tasının temizliği yapılmalıdır. Bobin tasları, iğ
hareketsizken temizlenmelidir. Temizlik sırasında bobin tasları ve balon sınırlayıcı
bileziklerde mekanik bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar varsa
ipliğin hasar görmesine veya kopmasına yol açar. Hasarlı makine parçaları derhâl
değiĢtirilmelidir (Resim 2.6).

Resim 2.6: Bobin tasının temizliği



Bobin tutucu yatağın temizlenmesi

Bobin tutucu baĢlıkta toplanmıĢ uçuntu ve iplik artıkları, fırça veya bezle temizlenir.
Bobin barabanı kaplaması, kirlilik ve hasar yönünden kontrol edilir. Kirli ise uygun bir
temizlik maddesi ile temizlenir. Hasarlı ise yenisi ile değiĢtirilmelidir (Resim 2.7).

Resim 2.7: Bobin tutucu yatağın temizlenmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Volkman büküm makinesinde üretim yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ĠĢ
önlüğünüzü
giyerek
 Katlı iplik bobinlerini ve boĢ masuraları hazırlayınız.
çalıĢma
ortamınızı
hazırlayınız.
 Çift büküm makinesi bobin taslarına bobinleri
yerleĢtiriniz.

 Makinenin sarım ünitesine boĢ iplik masuralarını
(konik) yerleĢtiriniz.

 Ġplik uçlarını çift büküm makinesi iplik kanalından
geçiriniz.
 Ġplik ucunu içi boĢ iplik
kanalından (çift büküm iği)
ve büküm diskinden dikkatle
geçiriniz.
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 Ġplik uçlarını boĢ masuralara bağlayınız.

 BoĢ masuraya bir miktar
rezerve sarım yapınız.

 Ġplik gerginlik ayarını yapınız.
 Ġpliğin cinsine ve numarasına
göre uygun gerginlik ayarını
dikkatle yapınız.

 Makineyi çalıĢtırınız.
 Kopan iplik uçlarını elle veya spleyzer ile bağlayınız.

 BoĢ konik masurasına sarım
iĢlemini baĢlatınız.

 Takım dolduğunda
makinedeki dolu bükümlü
iplik bobinlerini makineden
sırasıyla alınız.

 Dolu (konik) bobinleri makineden alınız.
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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.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
Gerekli araç gereçleri ve atölye ortamını hazırladınız mı?

2.

Tek kat veya katlı iplik bobinlerini bobin taslarına yerleĢtirdiniz
mi?

3.

Makinenin sarım ünitesine boĢ iplik masuralarını yerleĢtirdiniz
mi?

4.

Ġplik uçlarını iplik kanalından ve büküm diskinden geçirdiniz mi?

5.

Ġplik uçlarını boĢ konik masuralara bağladınız mı?

6.

Ġplik gerginlik ayarlarını dikkatle yaptınız mı?

7.

Kopan iplik uçlarını bağladınız mı?

8.

Dolu bobinleri makineden aldınız mı?

9.

Dolu bobinleri aldıktan sonra yerine boĢ konik masuraları taktınız
mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

ÇME VE DEĞERLENDĠRME
1.

( ) üküm iĢleminin amacı ipliklerin mukavemetini artırmaktır.

2.

( ) Çift büküm makinesinde büküm prensibi, iğin her devrinde ipliğe iki büküm
verilmesidir.

3.

( ) Fantezi büküm iĢleminde mukavemetin artırılması önemlidir.

4.

( ) Çift büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark, kat katlama
makinelerinde büküm iĢleminin olmasıdır.

5.

( ) Çift büküm makinesinde büküm iĢlemi bilezik ve kopça ile gerçekleĢtirilir.

6.

( ) Çift büküm makinelerinde katlı ipliklerin önceden bükülmesi modern
makinelerde verimi ve hızı artırır.

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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AMAÇ

Madde II. ÖĞRENME
FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Katlama makinesinde üretim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Katlama makineleri hakkında ilgili kaynaklardan, internet ve iplik üretimi yapan
iĢletmelerden bilgi edininiz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. KATLAMA MAKĠNESĠNDE ÜRETĠM
3.1. Görevleri
Katlama makinesinin görevleri:




Bükülmesi gereken tek kat iplikleri aynı gerginlikte bir bobin üzerine katlayarak
büküm makinesine hazırlamak
Katlamadan önce iplikler temizlenmemiĢ ise süzme tertibatından geçirerek
hatalı kısımları temizlemek
Bobin biçiminde ve uzun metrajlı sararak sonraki tüm iĢlemlerde çalıĢma
kolaylığı sağlamaktır.

3.2. Teknolojik ġeması
Makinenin teknolojik Ģeması incelendiğinde birden fazla tek katlı iplik bobini, iplik
kılavuzları, ipliklerin birleĢim rehberi, katlanmıĢ iplik bobini ve onu döndüren silindirden
oluĢtuğu görülür (ġekil 3.1).
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ġekil 3.1: Katlama iĢleminin Ģematik olarak görünümü

3.3. ÇalıĢma Prensibi
Katlama makineleri, birden fazla ipliği bir araya getirip büküm vermeden bir bobine
saran makinelerdir (ġekil 3.2).

ġekil 3.2: Ġplik katlama makinesi
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Katlanacak iplik bobinleri, makinenin cağlık kısmına konur. Alınan iplik uçları
kılavuz ve iplik gerdiriciden geçirilir. Parafinleme iĢlemi ile ipliklerin sürtünme mukavemeti
artırılır. Katlanan iplik sarım bölgesinde masura üzerine düz veya çapraz olarak bobin
biçiminde sarılır (Resim 3.1).
Daha çok sentetik filament iplikler, flanĢlı makaralara paralel Ģekilde sarılır. Pürüzsüz
yüzey yapıları sebebiyle genellikle kaygan olan bu ipliklerin sarım Ģeklinin bozulmaması
için flanĢlı makaralar kullanılır.
Elastik ipliklerin katlanmasında da katlama makinelerinden yararlanılır. Elastik
filament ile normal bir ipliği katlayarak uygun yapıda elastik iplik oluĢturulabilmektedir.

Resim 3.1: Katlama makinesi

Elastomer filamentin dokuma iĢlemlerinde tek baĢına kullanılması zordur. Elastik yapı
nedeniyle filament hâlde atkı veya çözgü olarak tek baĢına iĢleme girmesi sorun yaratır.
Bunun için de dokuma iĢlemi öncesinde elastomer filament ile normal dokuma ipliği katlama
iĢlemine tabi tutulur.
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Katlama makineleri, ipliği bobine 2-3-4 kat olarak sarar. Katlama makinelerinin sarım
hızı, bobin makinelerinden daha azdır. Bu nedenle katlama makinesine tek bobin beslemek
suretiyle aktarma iĢlemi de yapılabilir.
Katlama makinelerinde kopuĢlar, her iplik için iplik yoklayıcılar tarafından ayrı ayrı
kontrol edilir. Herhangi bir ipliğin kopması hâlinde ipliğin uzun süre eksik kat sayısı ile
sarılması istenmez. Ġplik koptuğunda yoklayıcılar bunu fark ederek makineyi durdurur.
Kopan iplikler, spleyzer (siplayzır) düğümleyici ile bağlanır.
Ġplik gerginliği ayarlanabilir. Sağım sırasında balonlaĢmayı önleyici aparatlar vardır.
Katlama makinelerinde bobin sarma ve değiĢtirme sistemleri bobin makinelerindeki gibidir.
Yüzeyden ve eksenden tahrikle bobin sarılır. Manuel yolla bobin değiĢtirme iĢlemi
yapıldığı gibi otomatik olarak da yapılabilmektedir.

3.4. Makinede Bakım Yapma


Yağlama ĠĢlemleri


Bobin millerinin yağlanması
o



Miller ince gres yağı ile yağlanmalıdır.

DiĢli kutusunun yağlanması
o
o

DiĢliler gres yağı ile yağlanmalıdır (Resim 3.2).

Resim 3.2: DiĢli kutusu
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3.5.Kontrol Panosuna ÇalıĢma Bilgilerini Girme
Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna üretici firmaların
standartlarına göre üretim bilgileri girilir.
Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol
panosuna çalıĢma bilgilerini girme iĢlemi uygulama esnasında gerçekleĢtirilecektir.

3.6. Makinede Ayar Yapma


Sarım bölümü ayarları




Tüm iplik yönlendirici elemanları (kılavuzlar) kontrol edilmeli,
gerekiyorsa temizlenmelidir (Resim 3.3).
Oyuk mil ve bobin tahrik milinde yumaklar toplanmıĢsa temizlenmelidir.
Ġplik kılavuz makaralarının ayarlarının aynı olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

Resim 3.3: Ġplik yönlendirici bölge



DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkların kontrolü





DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkları gözle kontrol edilmelidir.
DiĢli kayıĢ gerginliği kontrol edilmelidir.

KayıĢ sevk makaralarının kontrolü



KayıĢ sevk makaralarının sürtünme yüzeyleri kirlenmiĢse temizlenmeli
ya da değiĢtirilmelidir.
Makaralarda biriken elyaf uçuntuları temizlenmelidir.
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Bobin kafeslerinin ayar kontrolü




BoĢ bobin patronu bobin kafesine yerleĢtirilir.
Bobin kafesi indirilerek patronun bobin barabanı kaplamasına temas edip
etmediği kontrol edilir. Bobin kafesinin bağlantı cıvatalarıyla gerekli
düzeltmeler yapılır.

3.7. Makinede Temizlik Yapma


Bobin besleme kısmının temizliği

Besleme kısmında bobin yatakları gözden geçirilerek yabancı maddelerden temizlenir.


Bobin tutucu yatağının temizlenmesi

Bobin tutucu baĢlıkta toplanmıĢ uçuntu ve iplik artıkları, fırça veya bezle temizlenir.
Bobin baraban kaplaması, kirlilik ve hasar yönünden kontrol edilir. Kirli ise uygun bir
temizlik maddesi ile temizlenir. Hasarlı ise yenisi ile değiĢtirilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Katlama makinesinde üretim yapınız.

ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Katlanacak tek kat iplik bobinlerini ve boĢ  ĠĢ önlüğünüzü giyerek
masuraları hazırlayınız.
ortamınızı hazırlayınız.

çalıĢma

 Katlama makinesi cağlığına bobinleri diziniz.  Bobin etiketlerine dikkat ediniz.
 Makinenin sarım ünitesine
masuralarını yerleĢtiriniz.
 Katlanacak
geçiriniz.

iplik

uçlarını

boĢ

iplik

kılavuzlardan

 Makinedeki gerginlik ayarlarını yapınız.

 Ġplik cinsine uygun gerginlik ayarını
yapınız.

 BoĢ konik masurasına sarım iĢlemini
baĢlatınız.

 Makineyi çalıĢtırınız.
 Kopan iplik uçlarını bağlayınız.

 Spleyzer düğümleyici ile kopan iplik
uçlarını bağlayınız.
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 Dolu bobinleri makineden alınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Gerekli araç gereçleri ve atölye ortamını hazırladınız mı?

2.

Katlanacak iplik bobinlerini makine cağlığına yerleĢtirdiniz mi?

3.

Makineye boĢ iplik masuralarını yerleĢtirdiniz mi?

4.

Katlanacak iplik uçlarını kılavuzlardan geçirdiniz mi?

5.

Makinedeki gerginlik ayarlarını yaptınız mı?

6.

Kopan iplik uçlarını bağladınız mı?

7.
8.

Dolu bobinleri makineden aldınız mı?
Dolu bobinleri aldıktan sonra yerine boĢ konik masuraları taktınız
mı?

Evet Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Katlama iĢleminde özel bir büküm iĢlemi uygulanır.

2.

( ) Katlama makinelerinde sentetik filament ipliklerin sarım Ģekli, flanĢlı makaraya
paralel sarımdır.

3.

( ) Ġplik katlama makinelerinde sadece çapraz sarımlı bobinler elde edilir.

4.

( ) Katlama makinelerinin sarım hızı, bobin makinelerinden daha yüksektir.

5.

( ) Katlama makinelerinde yüzeyden ve eksenden tahrikli bobin sarma iĢlemi
uygulanır.

6.

( ) Ġplik gerdirici, katlama makinesinin çalıĢma organıdır.

7.

( ) Parafinleme iĢlemi ile ipliklerin sürtünme mukavemeti artırılır.

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–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

Hamel makinesinde katlama ve büküm yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Hamel makineleri hakkında ilgili kaynaklardan, internet ve iplik üretimi yapan
iĢletmelerden bilgi edininiz.



Topladığınız bu bilgileri raporlaĢtırınız.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. HAMEL MAKĠNESĠNDE KATLAMA VE
BÜKÜM
4.1. Görevleri



Birden fazla ipliği bir araya getirip katlayarak bükmek
Bükülen ipliği kalem üzerine sarmak

4.2. Teknolojik ġeması

Resim 4.1: Hamel büküm makinesi

4.3. ÇalıĢma Prensibi
Katlama adedine göre cağlık kısmına bobinler yerleĢtirilir. Her bir bobinden alınan
uçlar, iplik kılavuzundan ve kopçadan geçirilir. BoĢ makara üzerine önceden rezerve iplik
sarılır. Bu iplik ucu ile cağlıktan gelen iplikler bağlanır ve makine çalıĢtırılır. Katlanan
iplikler, kılavuz ile kopça arasında bükülür. Masura, hareketini iğden alır. Masuranın dönüĢü
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ile ipliğin içinden geçtiği kopça da bilezik üzerinde dönmeye baĢlar. Kopça bu dönüĢü ile
ipliğe büküm kazandırır. Planga üzerindeki bilezik ve kopça aĢağı-yukarı kurs hareketi
yapmaktadır. Bu kurs hareketi sonucunda bükülen iplik, makara üzerine sarılır (Resim 4.2).

Resim 4.2: Hamel büküm makinesi

Katlama makinelerinde kopuĢlar, iplik yoklayıcılar tarafından ayrı ayrı kontrol edilir.
Herhangi bir ipliğin kopması hâlinde ipliğin uzun süre eksik kat sayısı ile sarılması istenmez.
Ġplik koptuğunda yoklayıcılar bunu fark ederek makineyi durdurur. Kopan iplikler, spleyzer
(siplayzır) düğümleyici ile bağlanır.
Ġplik gerginliği ayarlanabilir. Sağım sırasında balonlaĢmayı önleyici aparatlar vardır.
Yüzeyden ve eksenden tahrikle masura döndürülür. Dolan makaralar elle değiĢtirilir.

4.4. Makinede Bakım Yapma


Yağlama iĢlemleri

Büküm makinesindeki bütün iğ yatakları ve kayıĢ sevk kasnak yatakları makine kapalı
iken yağlanmalıdır.


Ġğ yatağının yağlanması

Ġğ yatağı, sıvı makine yağı ile yağlanmalıdır. Yağlama iĢleminden sonra temizliği
mutlaka yapılmalıdır (Resim 4.3).
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Resim 4.3: Ġğ yatağı

KayıĢ sevk makaralarının yağlanması

KayıĢ sevk kasnakları, gres yağı ile yağlanmalıdır (Resim 4.4).

Resim 4.4: Sevk kasnakları



DiĢlilerin yağlanması ve kontrolü

DiĢliler, düzenli olarak gres yağı ile yağlanır. Yıpranan ve kırılan diĢliler, yenisi ile
değiĢtirilir (Resim 4.5).
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Resim 4.5: DiĢliler

4.5.Kontrol Panosuna ÇalıĢma Bilgilerini Girme
Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna üretici firmaların
standartlarına göre üretim bilgileri girilir.
Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol
panosuna çalıĢma bilgilerini girme iĢlemi uygulama esnasında gerçekleĢtirilecektir.

4.6. Makinede Ayar Yapma


Ġğ Ayarları




Ġğ – bilezik merkezleme ayarları
Ġplik kılavuzu - iğ merkez ayarı (Resim 4.6).

Resim 4.6: Ġğler



Sarım bölümü ayarları


Tüm iplik yönlendirici elemanların (kılavuzlar) ayarları yapılır.
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Planga kurs ayarı yapılır.
Takım dolum zaman ayarı yapılır.
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Ġğ tahrik kayıĢının kontrolü




Makine durdurularak iğ tahrik kayıĢında hasar olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkların kontrolü



DiĢli kayıĢ ve diĢli çarkları gözle kontrol edilmelidir.
KayıĢ gerginliği kontrol edilmelidir.

4.7. Makinede Temizlik Yapma


Cağlık kısmının temizliği

Cağlık kısmında bobin takılan makaraların temizliği yapılmalıdır (Resim 4.7).

Resim 4.7: Cağlık kısmı



DiĢlilerin temizlenmesi

DiĢliler üzerinde toplanmıĢ yağ, uçuntu ve iplik artıkları fırça veya bezle temizlenir.


Sarım bölümünün temizlenmesi



Sarım bölümünde kılavuzlar, iğ tahrik kayıĢları
temizlenmelidir.
Ġğ yataklarında iplikler toplanmıĢsa temizlenmelidir.
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ve

kopçalar

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Hamel makinesinde üretim yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Katlanacak tek kat iplik bobinlerini ve boĢ  ĠĢ
önlüğünüzü
giyerek
çalıĢma
masuraları hazırlayınız.
ortamınızı hazırlayınız.
 Katlama makinesi cağlığına bobinleri
 Bobin etiketlerine dikkat ediniz.
takınız.
 Makinenin sarım ünitesine boĢ iplik
masuralarını yerleĢtiriniz.

 Katlanacak iplik uçlarını kılavuzlardan
geçiriniz.

 Ġplik cinsine uygun gerginlik ayarını
yapınız.
 BoĢ konik masurasına sarım iĢlemini
baĢlatınız.
 Spleyzer düğümleyici ile kopan iplik
uçlarını bağlayınız.

 Makinedeki gerginlik ayarlarını yapınız.
 Makineyi çalıĢtırınız.
 Kopan iplik uçlarını bağlayınız.
 Dolu bobinleri makineden alınız.

 Aldığınız bobinleri aktarma makinesine
gönderiniz.
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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
1.

Gerekli araç gereçleri ve atölye ortamını hazırladınız mı?

2.

Katlanacak iplik bobinlerini makine cağlığına yerleĢtirdiniz mi?

3.

Makineye boĢ iplik masuralarını yerleĢtirdiniz mi?

4.

Katlanacak iplik uçlarını kılavuzlardan geçirdiniz mi?

5.

Makinedeki gerginlik ayarlarını yaptınız mı?

6.

Kopan iplik uçlarını bağladınız mı?

7.
8.

Dolu bobinleri makineden aldınız mı?
Dolu bobinleri aldıktan sonra yerine boĢ konik masuraları taktınız
mı?
Aldığınız bobinleri aktarma makinesine gönderiniz mi?

9.

Evet Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Hamel makinesinin görevi, birden fazla ipliği bir araya getirip katlayarak
bükmektir.

2.

( ) Hamel makinesinde bükülen iplik, çapraz veya paralel biçimde kalem üzerine
sarılır.

3.

( ) Çift büküm iği, makinenin elamanlarındandır.

4.

( ) Bobin değiĢtirme iĢlemi, yalnız otomatik olarak yapılır.

5.

( ) Makine çalıĢtırılmadan önce masura üzerine rezerve iplik sarılır.

6.

( ) Ġplik freni ayarları aynı olmamalıdır.

7.

( ) Cağlık kısmındaki bobin, takılan makaralar her gün temizlenmelidir.

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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Ring büküm makinesinin görevi yalnız iplikleri katlamaktır.

2.

( ) Katlama; ipliklerin bükülmeden bir araya getirilip katlanmasıdır.

3.

( ) Ring büküm makinesinde büküm iĢlemi çift büküm iğinde gerçekleĢir.

4.

( ) Ring büküm makinesinde iğ yatakları sıvı yağı ile yağlanır.

5.

( ) Volkman büküm makinesinde iğin her dönüĢü ile ipliğe bir büküm verilir.

6.

( ) Çift büküm kovası, volkman büküm makinesinin çalıĢan organlarındandır.

7.

( ) Volkman makinesinde bobin tutucunun yatağı yağlanır.

8.

( ) Volkman makinesinde iğ üzerine geçirilmiĢ bir düz bobin bulunur.

9.

( ) Katlama, ipliklerin bükülmesi demektir.

10.

( ) Katlama makinesinin görevi, iplikleri süzme tertibatından geçirerek hatalı
kısımlarını temizlemektir.

11.

( ) Ġplik katlama makinelerinde çapraz sarımlı ve paralel sarımlı bobinler elde edilir.

12.

( ) Hamel makinesinin görevi yalnız iplikleri katlamaktır.

13.

( ) Hamel makinesi cağlık kısmına katlama adedine göre bobin yerleĢtirilir.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


GÖKSU Hüseyin, Ders Notları, 2009
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