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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD625 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Apreciliği 

MODÜLÜN ADI Kurutma ve Egalize 

MODÜLÜN TANIMI 

Mamul formuna en uygun kurutma yöntemlerini bulmak, 

egalizenin önemini kavrayabilmek ve iĢlemlerini yapabilmek 

için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kurutma ve egalize yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam hazırlandığında tekniğine uygun 

olarak kurutma ve egalize yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak kurutma yapabileceksiniz.  

2. Tekniğine uygun olarak egalize ve düzgünleĢtirme 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar, iĢletme ortamı ve bunun gibi 

öğrencinin kendi kendine veya grupla çalıĢabileceği tüm 

ortamlar. Ortam öğrencilerin grup veya bireysel olarak 

çalıĢabilecekleri Ģekilde düzenlenmelidir. 

Donanım: VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve 

donanımları, ders kitabı,  alan ile ilgili kaynaklar ve alan ile 

ilgili çeĢitli makine katalogları, laboratuvar donanımları, 

kurutma cihazları, tekstil materyalleri 

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, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tekstil alanında; nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak 

geliĢen ve değiĢen teknolojiyi yakalayıp uyum sağlamanız gerekmektedir. 
 

Tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız sizlerin, iyi bir 

kurutmanın nasıl yapıldığını, son iĢlem olan egalizenin mamule ve ekonomiye neler 

kazandırdığını bilmeniz önem taĢımaktadır. 
 

Mamul formuna en uygun kurutma yöntemini seçmek, birim maliyete, enerji 

tasarrufuna ve çevre sağlığına katkısının yanı sıra yöntemin uygulamasını öğrendiğinizde iĢ 

hayatınızdaki rakiplerinizin de bir adım önüne geçmiĢ olacaksınız. 
 

Sizler bu modül ile en uygun kurutma ve egalize yöntemlerini öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak kurutma yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken, öncelikli olarak kurutmanın 

amaçlarını ve yöntemlerini araĢtırmanızdır (Evinizdeki çamaĢır makinesinin 

kurutmasını gözlemleyiniz.). 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, tekstil laboratuvarları, kütüphaneler, internet, 

çeĢitli mesleki makine katalogları, süreli yayınlar (dergi, gazete vb.) ] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. KURUTMA VE EGALĠZE 
 

Tekstil mamulleri, yaĢ terbiye iĢlemleri veya yıkamalar sonrasında kurutma iĢlemine 

alınır. Kurutmayı yaĢ terbiye iĢlemleri ve yıkamalar sonrasında mamulün üzerinde bulunan 

suyun uzaklaĢtırılması olarak tanımlayabiliriz. 
 

Bu iĢlem iki amaç için yapılır; 
 

 Alınan flottenin aza indirilmesi 

 Isıl iĢlem ile alınan flottenin mamul içinde fikse edilerek iĢlemin tamamlanması 
 

1.1. Kurutma ÇeĢitleri 
 

Tekstil mamulü tarafından tutulan suyun ısı yardımıyla uzaklaĢtırılması pahalı bir 

iĢlemdir. Bu nedenle suyun mümkün olan kısmı mekanik yolla uzaklaĢtırılmalıdır. Böylece 

pahalı bir adım olan kurutma daha ekonomik olarak yapılabilmektedir. Tekstil materyali 

üzerindeki suyun hangi durumlarda bulunduğunun bilinmesi en verimli kurutma yönteminin 

uygulanması açısından oldukça önemlidir. Su, tekstil mamulü üzerinde Ģu Ģekillerde bulunur: 
 

 Damlayan su: Liflerle bağ yapmayan ve kendi ağırlığı ile aĢağıya doğru akan 

sudur. Tamamı mekanik yollarla kolaylıkla uzaklaĢtırılır. 

 Yüzey suyu: Ġpliklerin yüzeyine adhezyon kuvvetleriyle bağlanan sudur. 

Mekanik yollarla uzaklaĢtırılabilir. 

 Kapilar suyu: Ġplikleri oluĢturan liflerin yüzeyine adhezyon kuvvetleriyle 

bağlanan sudur. Ancak bir kısmı mekanik yollarla uzaklaĢtırılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 ġiĢme suyu:  Lif moleküllerine dipol kuvvetleriyle bağlanan sudur. Lif kesitinin 

ĢiĢmesine yol açar. Ancak ısı enerjisi kullanılarak uygulanan kurutma 

yöntemleri yardımıyla uzaklaĢtırılabilir. 

 Higroskopik nem, kristal suyu: Normal Ģartlarda kuru bir tekstil mamulünde 

bulunması gereken sudur. Ġyi yapılmıĢ bir kurutma sonunda bu suyun liflerde 

kalması gerekir. Aksi takdirde mamulün tutumu bozulur. Bir kere 

uzaklaĢtırıldığında aynı miktarda tekrar alınması olanaksızdır.  
 

1.1.1. Ön Kurutma 
 

Mamuldeki mekanik yollarla uzaklaĢtırılabilecek olan suyun daha az enerji harcanarak 

uzaklaĢtırılması iĢlemine ön kurutma denir. Kurutma iĢleminden tasarruf edebilmek için;  
 

 Mamule daha az flotte aldırarak çalıĢmak, 

 Daha etkili bir ön kurutma yöntemi uygulamak gerekir. 
 

Ön kurutma üç Ģekilde yapılmaktadır: 
 

 Sıkma 

 Santrifüjleme 

 Emme ile uzaklaĢtırma 
 

Sıkma, yaĢ tekstil mamulünün belirli bir basınç altında kendi ekseni etrafında belirli 

bir hızla dönen merdaneler arasından geçirilmesiyle yapılır. Günümüzde en çok uygulanan 

ön kurutma yöntemidir. Sıkma merdanelerindeki en önemli konu sıkma verimliliğidir. 

Sıkma sonucu kumaĢ üzerinde kalan suyun miktarını belirleyen faktörler: 
 

 KumaĢa uygulanan basınç: Merdanelerin uç kısımlarına uygulanan 

toplam yükün merdane uzunluğuna bölünmesi ile ifade edilir (kg/cm). 

Basıncın artıĢı mamul üzerinde kalan suyun azalmasını sağlar.  

 Merdane yüzeyinin sertliği: Dokuma kumaĢlar için genellikle sert 

merdane tercih edilir. Böylece basınç sonucu kumaĢ daha az 

deformasyona uğrar. Daha yüksek basınç uygulanabilir. Dolayısıyla 

mamul üzerinde daha az su kalır.  

 Mamuldeki suyun ısısı: Mamul üzerine alınan su miktarı sıcaklığın 

artması ile azalır.  

 KumaĢ geçiĢ hızı: Merdaneler arasından geçiĢ hızı, suyun uzaklaĢtırılma 

değerleri üzerinde oldukça az rol oynamaktadır. 

 Merdane çapı: Bu faktör de suyun uzaklaĢtırılmasında çok az etkilidir. 

Küçük çaplı merdaneler daha az temas alanına sahip olduğundan daha 

yüksek basınç oluĢturur. 
 

Sıkma merdanelerinin en bilineni, fulard merdaneleridir. Genellikle açık en çalıĢan ön 

terbiye ve yıkama makinelerinde kamaralar arasında sıkma merdaneleri mevcuttur. Amaç, 

flottenin diğer tekneye taĢımasını önlemektir. 
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Su kalandırı olarak adlandırılan sıkma makineleri, iki veya daha fazla sıkma 

silindirinden oluĢur. KumaĢ, enine açık ve gergin durumda geçtiğinden kırıĢıklık tehlikesi 

yoktur ve düzgün bir sıkma etkisi elde edilir. 
 

Normal su kalandırlarında merdanelerden biri paslanmaz çelikten yapılırken diğeri; 

üzeri pamuk, jüt veya sentetik bir maddeyle kaplı demirden yapılmaktadır. Yani ikinci 

merdane, belirli bir esnekliğe sahiptir. Elastik merdanenin çapı, çelik merdanenin iki katı 

kadardır. Yünlülerde ise her iki merdanenin de üzeri lastik kaplı olmalıdır.  
 

Halat sıkma merdaneleri, kırıĢıklık tehlikesi olmayan mamullerin sıkılmasında 

kullanılır. Sıkma etkisi mamulün her yerinde eĢit değildir. Su kalandırlarına oranla sıkma 

basıncı daha düĢüktür.  

 

Resim 1.1:  Fulard sıkma merdanesi 

 

Balon sıkma, yuvarlak örgü mamullerin ön kurutması için geliĢtirilmiĢ makinelerdir. 

Tüp hâlindeki kumaĢların üzerindeki suyu en aza indirmek amacıyla kullanılır. Açık en 

çalıĢan sıkma makinelerinin kullanılamama nedenleri;  
 

 Örgü mamuller germeye karĢı hassastır. 

 Enine açık kurutmalarda kenar marullaĢması söz konusudur. 

 Açık en sıkmalarda kenar ezilmesi sonucu kırık izi kalma tehlikesi vardır. 
 

Balon sıkmanın amacı, 

 KumaĢ üzerindeki fazla suyu uzaklaĢtırmaktır. 

 Tüp formundaki halat hâlde iĢlem gören kumaĢı açmaktır. 

 KumaĢa hava vererek ĢiĢirip kat izlerini ortadan kaldırmaktır. 
 

Santrifüjleme, yaĢ tekstil mamulündeki yüzey suyu ve kapilar suyunun merkezkaç 

kuvvetler yardımıyla uzaklaĢtırılmasıdır. Sıkma yönteminden daha etkili bir kurutma 

sağlanır. Tekstil iĢletmelerinde kullanılan santrifüjlerin hızı, genellikle 500–1500 

devir/dakika arasındadır. Suyu uzaklaĢtırma kapasitesi devir sayısıyla orantılı olarak değiĢir. 

Mamul üzerindeki su miktarını % 30- % 60 kadar düĢürebilir.  
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Santrifüjlemenin avantajı; elyaf, iplik, kumaĢ, hazır giyim gibi her türlü tekstil 

mamulüne uygulanabilmesidir. Dezavantajı ise kesikli çalıĢma, kumaĢ halat hâlinde 

istiflendiğinden kırıĢıklık tehlikesi yaratmasıdır. 
 

ÇalıĢma prensibi, yaĢ tekstil mamulünün delikli bir sepet içerisine yerleĢtirilmesi ve 

belli bir hızda döndürülerek merkezkaç kuvvetler yardımıyla üzerindeki fazla suyun 

uzaklaĢtırılması esasına dayanır.  

  

Resim 1.2: Santrifüj makinesi 

Delikli sepetler, paslanmaz çelikten yapılmıĢtır. Mamulün makineye düzgün 

yerleĢtirilmesi doldurma düzeneği ile sağlanır. Bu düzenek, halat hâlindeki kumaĢın sabit bir 

hızla sabit ve düĢük bir devirde döndürülen sepete yerleĢtirilmesini sağlar. Düzgün 

yerleĢtirme hızla dönen makinede tehlikeli titreĢime neden olmama açısından önemlidir. 
 

Örme kumaĢlarda santrifüj sonunda yaĢ açma iĢlemi yapılmalıdır. Bu iĢlem, sadece 

mamulü açarak düzeltmek, pastal oluĢturmak amacıyla yapılmaz. Aynı zamanda enine açma 

ve boydan avanslı çalıĢarak ilmek deformasyonunu gidermeyi de amaçlar.     
 

   

Resim 1.3: Halat açma makinesi 

Bobin santrifüj makinelerinde bobinler tabla üzerindeki öne arkaya hareketli 

çubuklara yerleĢtirilir. Tabla dolunca santrifüj makinesine oturtulur. Merkezkaç kuvvetin 

etkisiyle makine cidarlarına doğru yapıĢan bobinler ön kurutma sonucu yuvarlak hâlde 

kalmayıp oval hâlde çıkar. 
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Resimlerde bobinlerin santrifüjle kurutulması, bobinlerin santrifüj çıkıĢındaki 

formları, bobinlerin takıldığı aparatlar görülmektedir. 

  

  

Resim 1.4: Bobin santrifüj makinesi 

Emme ile uzaklaĢtırma, mamul üzerindeki suyun vakumla emilerek uzaklaĢtırılması 

ile gerçekleĢtirilen kurutma yöntemidir. KırıĢıklık oluĢma tehlikesi fazla olan ve basınçla 

sıkmaya karĢı hassas olan mamullerde kullanılır.  
 

ÇalıĢma prensibi, enine açık durumda makineden geçen tekstil mamulünün içerisinden 

vakumla havanın emilmesi ve emilen havanın mamul üzerindeki fazla suyu da berberinde 

götürmesi esasına dayanır. Emme ile uzaklaĢtırma, en etkili ön kurutma yöntemi olmasına 

karĢın vakum pompaları nedeniyle enerji sarfiyatı en çok olan makinedir.    
 

1.1.2. Isıyla Kurutma 
 

Mamul üzerindeki suyun ısı yardımıyla uzaklaĢtırılmasına kurutma veya esas 

kurutma denir. Kurutma iĢlemin en pahalı adımıdır. Yüksek temperatür gerektirir. Bu sırada 

ısı transferi meydana gelir. Isı transferi fiziksel olarak dört Ģekilde meydana gelebilir. Bu 

nedenle kurutma, dört prensibe göre uygulanabilmektedir. 
 

 Konveksiyon kurutma 

 Kontakt kurutma 

 IR (kızıl ötesi ıĢınlarla) kurutma 

 Yüksek frekansla (mikrodalgalarla) kurutma 
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1.1.2.1. Konveksiyon Kurutma 
 

Konveksiyon kurutma, sıcak kurutma gazının nemli tekstil mamullerine teması ile 

uygulanan bir kurutma yöntemidir. Bu kurutma sırasında iki taraflı bir ısı ve kütle transferi 

meydana gelmektedir. 
 

 Sıcak kurutma gazından nemli tekstil mamulüne doğru ısı transferi 

gerçekleĢmektedir. 

 Nemli tekstil mamulünden kurutma gazına doğru da su buharı transferi 

gerçekleĢmektedir. 
 

Isı ve su buharı değiĢimlerinin gerçekleĢebilmesi için liflerin yüzeyindeki ince hava 

sınır tabakasının aĢılması söz konusudur. Dolayısıyla bu sınır, tabaka ne kadar ince olursa bu 

değiĢim hızı, dolayısıyla kurutma hızı o kadar artar. Sıcak hava, kumaĢa paralel olarak 

püskürtüldüğünde kumaĢı yalayıp geçeceğinden sınır tabaka en kalın olmaktadır. Sıcak hava 

kumaĢa alttan ve üstten dik olarak püskürtüldüğünde sınır tabaka kalınlığı azalmakta, sıcak 

hava kumaĢın içerisinden geçirildiğinde ise en ince olmaktadır. Dolayısıyla bunların içinde 

en seri kurutma, sıcak havanın kumaĢın içerisinden geçirildiği kurutucularda sağlanmaktadır. 
 

 Ramözler (Gergefli kurutma makineleri) 
 

En pahalı kurutma makineleri olmalarına rağmen, kumaĢın en ve boy ayarı 

sağlanabildiği için esas kurutmalarda en çok tercih edilen kurutma makinesi ramözlerdir. 

Ramözlerde kumaĢın makine içerisinde hareketi, ramözün iki tarafındaki büyük baklalardan 

oluĢan sonsuz zincirler yardımıyla sağlanmaktadır. Zincirin baklaları üzerinde iğneler veya 

mandallar bulunmaktadır. KumaĢ, iki yanından bu iğnelere takılarak veya mandallar 

tarafından tutularak zincirle birlikte hareket etmektedir. Zincirler arasındaki aralığı, 

makinenin giriĢinden ilk kurutma bölmesine kadar olan kısımda fazlalaĢtırarak kumaĢın 

enini açmak mümkündür. Bu aralığı gittikçe azaltarak kumaĢın serbest Ģekilde geçerken 

enden çektirilmesi sağlanmaktadır.   

 

Resim 1.5: Ramöz giriĢi 

Ġğneli taĢıyıcılı ramözlerde kumaĢın boy ayarı da yapılabilmektedir. Eğer makineye 

kumaĢ, zincir hareket hızından daha yüksek bir hızla sevk edilirse zincirlere bol bir Ģekilde 

takılmakta ve kurutucudan geçerken çözgü yönünde çekerek boyu kısalmaktadır. Dolayısıyla 

böyle bir kumaĢtan dikilmiĢ ürünler kullanılırken yıkandıklarında fazla çekmemektedir. 



 

 9 

Eğer makineye kumaĢ, zincir hızından daha düĢük bir hızla sevk edilirse zincirlere 

oldukça gergin bir Ģekilde takılmakta bu da çözgü yönünde uzamasına neden olmaktadır. 

Böyle bir kumaĢtan dikilmiĢ mamuller kullanım sırasında yıkayınca çok çekecektir. 
 

Ramözlerde sıcak kurutma gazı kumaĢa düze denilen delikler veya yarıklardan dik 

olarak püskürtülmektedir. O nedenle kurutma hızı oldukça yüksektir. Ancak ramözler az 

kumaĢ aldıklarından geniĢ bir alana gereksinim duyulmakta ve yine de yüksek hızlarda 

çalıĢılamamaktadır. Bu nedenle özellikle ağır yünlü kumaĢların kurutulması için çok katlı 

ramözler de imal edilmektedir. 
 

Çok katlı ramözlerde genellikle kumaĢın giriĢi ve çıkıĢı aynı yönde olduğundan, 

bunları bir iĢçi rahatlıkla çalıĢtırabilmektedir. Hâlbuki tek katlı ramözlerin çalıĢtırılması için 

normal olarak ramöz giriĢinde ve çıkıĢında olmak üzere iki iĢçi gerekmektedir. Günümüzde 

giriĢe yerleĢtirilen verici yardımıyla kumaĢ çıkıĢı da giriĢteki iĢçi tarafından kontrol altına 

alınabilmektedir.  
 

Ramözlerin diğer avantajları da;  
 

 Önünde bulunan fulard yardımıyla buruĢmazlık ve su iticilik gibi apre 

maddelerinin empregnasyonundan sonra kurutma ve kondenzasyon iĢlemlerinin 

yapılabilmesi, 

 Sentetik kumaĢların termofiksajının yapılabilmesi, 

 Termosol metodunun (boyalı ve basılmıĢ kumaĢların ısı ile fiksaj) 

uygulanabilmesidir. 
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Ramözde kurutma uygulaması yapınız. 
 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri  

hazırlayınız. 

 Ramöz, dokuma kumaĢ (atkı kaymasını 

düzeltme) kullanınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz.  

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Refakat bezini makineden geçiriniz.  

 Makinenin en ve boy ayarlarını yapınız. 

    

 

 ĠĢin baĢlangıcından itibaren dikkatli 

çalıĢınız. 

 Ġğneleri düzgün yerleĢtiriniz. 

 En ve boy ayarlarını kumanda 

panelinde dikkatli yapınız. 

 ĠĢ emrinde istenilen gramaja göre avans 

miktarını ayarlayınız. 

 

 

 Makinenin ısı ve hız ayarlarını yapınız.  KumaĢtan istenilen kuruluğa göre 

kamaraların ısısını ayarlayınız. 

 Kamaraların ısısını kumanda 

panelinde dikkatle yapınız. 

 Ġstenilen tüm değerlere göre kumaĢ 

geçiĢ hızını ayarlayınız. 

 KumaĢ geçiĢ hızını dikkatli 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KumaĢı geçirirken giriĢ ve çıkıĢ değerlerini 

kontrol ediniz. 

 ĠĢlem süresince ekrandan 

kontrollerinizi yapınız. 

 Mamulün kurutma iĢlemini tamamlayınız ve 

mamulü sarınız. 

 

 

 KumaĢın sarım Ģekline karar veriniz 

(pastal ya da rolik hâlde). 

 Alınan numuneler, istenilen sonuca uygunsa 

tüm verileri müĢteri adıyla birlikte 

bilgisayara yükleyiniz. 

 

 ĠĢlem raporunuzu yazınız.  
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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. Uygulama için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

2. Refakat bezini makineden geçirdiniz mi?   

3. Makinenin en ve boy ayarlarını yaptınız mı?   
4. ĠĢ emrinde istenilen gramaja göre avans miktarını ayarladınız 

mı? 
  

5. Makinenin ısı ve hız ayarlarını yaptınız mı?   

6. KumaĢı geçirirken giriĢ ve çıkıĢ değerlerini kontrol ettiniz mi?   
7. Mamulün kurutma iĢlemini tamamlayıp sardınız mı? 

 
  

8. Alınan numuneler istenilen sonuca uygunsa, tüm verileri 

müĢteri adıyla birlikte bilgisayara yüklediniz mi? 
  

9. ĠĢlem raporunuzu yazdınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetini tekrar 

ediniz, yoksa öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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 TaĢıma bantlı ve hava yastıklı kurutucular 
 

TaĢıma bantlı kurutucularda kumaĢ, kurutucunun içerisinden sonsuz delikli bir bant 

üzerinde taĢınarak geçirilmektedir. KumaĢı hareket ettirmek için enine ve boyuna çekmek 

gerekmediğinden gerilimsiz çalıĢan bir kurutucu tipidir. Ancak taĢıma bandı üzerine serili 

durumda bulunan kumaĢ, yine de daha önceden oluĢmuĢ iç gerilimlerinden kurtulma fırsatı 

bulamamaktadır. Eğer alt ve üst düzeler, tam birbirlerine karĢı pozisyonda bulunmayıp 

kaymıĢ vaziyette bulunurlarsa kumaĢ taĢıma bandı üzerine serili durumda kalmayıp sinüs 

hareketleri yapacağından, iç gerilimlerinden kurtulması daha iyi olmaktadır. Hele özel düze 

konstrüksiyonlarıyla kumaĢın taĢıma bandından kalkarak yukarıda bir yerlere çarpması ve 

sonra banda geri düĢmesi gibi yoğun bir hareketlilik, bir çeĢit yoğurma etkisi sağlanabilirse 

bu kumaĢtan dikilmiĢ mamullerin kullanımları sırasında çekmeleri iyice azalmaktadır.  

ġu anda böyle özel titreĢimli taĢıma bantlı kurutucular, yuvarlak örgü kumaĢların 

kurutulmasında en fazla kullanılan kurutucu tipini oluĢturmaktadır. 
 

Tekstil mamulünün gerilimsiz geçebildiği diğer bir kurutucu da hava yastıklı 

kurutucudur. KumaĢa düze denilen delik veya yarıklardan dik olarak hava 

püskürtülmektedir. Hava yastıklı kurutucularda, tekstil mamulünün altında bir hava yastığı 

oluĢmakta ve böylece mamulün hiçbir yere değmeden kurutucudan geçmesi sağlanmaktadır. 

Alt ve üst hava akımlarının mamulün tipine göre ayarlanmasındaki zorluklara karĢılık, 

mamulün kurutucudan hiçbir yere değmeden geçme avantajı vardır.  
 

 Hot-flue  
 

KumaĢın hot-flue’lardan geçiĢi rulolu teknelerdekine benzemektedir. Kurutucunun alt 

ve üst tarafında birer sıra sevk silindiri vardır ve kumaĢ bu sevk silindirleri üzerinden 

yukarıdan aĢağıya doğru ve aĢağıdan yukarıya doğru hareket ederek kurutucudan 

geçmektedir. Bu geçiĢ Ģekli nedeniyle hot-flue’ların kumaĢ alma kapasitesi yüksektir. 

Diğer taraftan ise hot-flue’larda sıcak hava kumaĢa paralel olarak püskürtüldüğünden, 

kurutma hızı çok yavaĢtır. Hot-flue’larda en ve boy ayarının yapılamaması, hatta kumaĢı 

hareket ettirmek için boyuna germenin söz konusu olması, hot-flue’ların en önemli 

sakıncalarıdır.  

 

Resim 1.6: Laboratuvar tipi bir kurutucu 
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1.1.2.2. Kontakt Kurutma 
 

Kontakt kurutmanın esası, yaĢ tekstil mamulünün ısıtılmıĢ silindirlere değerek 

geçirilmesi ve bu sırada suyun buharlaĢtırılarak uzaklaĢtırılmasıdır. Kontrakt kurutma için en 

fazla kullanılan kurutucu tipi “silindirli kurutucular”dır. Bunlar, genellikle 570 mm çapında 

içi boĢ çelik silindirlerden oluĢmaktadır. Silindirler üst üste, yan yana veya eğik pozisyonda 

yerleĢtirilebilmektedir. Yaygın olan silindirlerin üst üste yerleĢtirildiği kurutucular “dik 

silindirli kurutucular”dır.  

  

Resim 1.7: Baraban 

1.1.2.3. IR (Kızıl Ötesi) IĢınlarıyla Kurutma 
 

IĢınlama yoluyla kurutmanın esasını, ısının, elektromanyetik dalgalar hâlinde daha 

sıcak olan maddeden daha soğuk olan maddeye doğru transferi oluĢturmaktadır. Gözün 

görebileceği dalga boyundan daha uzun olan ıĢınlara IR yani enfraruj ıĢınları denir. IR 

ıĢınlarının mamul tarafından absorblanması sırasında ısı transferi gerçekleĢir. Bu özellik 

nedeniyle kurutmalarda IR ıĢınlarından yararlanılmaktadır. IR kurutmada, mamulün 

absorblama derecesine bağlı olarak verimlik artar. Bu nedenle tekstil mamullerinin açık veya 

koyu renkte boyanması, elyafın cinsi ve mamulün formu kurutmayı etkiler. 
 

Genellikle Ģok kurutma gerektiğinde kullanılan ön kurutma Ģeklidir. Bu nedenle pad-

steam ve termosol yöntemlerinde migrasyonun önlenmesi amacıyla kullanılır. Özellikle 

mamul, hiçbir yere değmeden geçtiği için boyanmıĢ mamullerin Ģok kurutması için uygun 

olmaktadır. 
 

1.1.3. Yüksek Frekanslı Kurutma 
 

Yüksek frekanslı alternatif akıma bağlı iki kondansatör levhası arasından geçen tekstil 

mamulü üzerindeki su moleküllerinin dipol oluĢturması esasına dayanan bir kurutma 

yöntemidir. Bu kurutmanın en büyük avantajı; bobin, tops gibi malzemelerde bile içine 

iĢlemiĢ bir kurutmanın sağlanabilmesidir.  
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Resim 1.8: Bobin kurutma makinesi 
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Frekanslı kurutucuda bobin kurutma uygulaması yapınız. 
 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Frekanslı kurutucu, santrifüjlenmiĢ iplik 

bobinlerini kullanınız. 

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Santrifüjden çıkan bobinleri kurutucu 

paletine sıralayınız. 

 

 

 Makine ısısını ve geçiĢ hızını dikkatli bir 

Ģekilde ayarlayınız. 

 

 Bobinlerin içine iĢlemiĢ kurutma 

yapabilmek için makineden geçiĢ 

hızının oldukça düĢük tutulacağına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kurutmayı etkili bir Ģekilde yapabilmek için 

bobinleri aralıklı diziniz. 

 

 Bobinleri palete sıralarken titiz 

davranınız. 

 Makine çıkıĢında sürekli kuruma derecesini 

kontrol ediniz. 

 Kurutma kontrollerini yapıp 

raporunuzu yazınız. 

 ĠĢlem sonunda makine temizliğini yapınız.  
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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. Uygulama için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

2. Santrifüjden çıkan bobinleri kurutucu paletine sıraladınız mı?   

3. Makine ısısını ve geçiĢ hızını dikkatli bir Ģekilde ayarladınız 

mı? 
  

4. Kurutmayı etkili bir Ģekilde yapabilmek için bobinleri aralıklı 

dizdiniz mi? 
  

5. Makine çıkıĢında sürekli kuruma derecesini kontrol ettiniz 

mi? 
  

6. ĠĢlem sonunda makine temizliğini yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetini tekrar 

ediniz, eksiğiniz yoksa öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.2. Kurutmada Parti OluĢturma 
 

Genellikle ramözlerde kurutulacak mamullerden istenen en ve boy ayarlarına göre 

parti oluĢturulur. Örme mamuller ayrı, havlı mamuller ayrı, dokuma kumaĢlar ise ayrı 

partiler hâlinde kurutmaya girer. Çünkü dokuma kumaĢlarda en ve boy önemli iken havlu 

kumaĢlarda gramaj önemlidir. Bu nedenle ramöz ayarları farklılık gösterir.  
 

Santrifüj kurutmada ise kurutulacak mamullerden istenilen özellikleri aynı olanlar 

makine kapasitesine göre parti hâline getirilir. 
 

1.3. Kurutma ÇeĢitlerine Uygun ÇalıĢma 
 

Ön kurutmalarda mamul üzerindeki suyun uzaklaĢtırılabilecek en fazla miktarını 

uzaklaĢtırmak önemlidir. Fakat sıkma merdanelerinde kumaĢın deformasyona uğramamasına 

dikkat edilmelidir. Özellikle halat sıkmalarda bu daha fazla ön plana çıkar. Santrifüjlemede 

genellikle havlu kumaĢların ön kurutmasında önem kazanmıĢtır. Daha sonra hem havlarını 

kabartmak ve hacimli bir tutum kazandırmak hem de enden ve boydan çektirerek iç 

gerilimlerinden kurtarmak için turbang denilen kurutucudan geçirilir. Makine içindeki 

çırpıcılar nedeniyle kumaĢ dövülerek geçerken kumaĢın havları kabarır. Dokuma kumaĢlar 

için genellikle ön kurutma olarak sıkma tercih edilirken, örme kumaĢlarda santrifüj ve balon 

sıkma kullanılmaktadır. Esas kurutma için en çok tercih edilen konveksiyon kurutmadır. 

Kontakt kurutma ekonomik olması nedeniyle ön terbiye sonrası kurutmalarında ve baskıdan 

sonraki kurutmalarda kullanım alanı bulmaktadır.  

 

Resim 1.9: Turbang 

 

Resim 1.10: Çırpıcı 
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UYGULAMA FAYALĠYETĠ 
Turbangda kurutma uygulaması yapınız. 

 

 

 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Turbang, havlu kumaĢ kullanınız. 

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olmalısınız. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not etmelisiniz. 

 Refakat bezini makineden geçiriniz. 

 

 ĠĢin baĢlangıcından itibaren dikkatli 

çalıĢınız. 

 KumaĢtan istenilen kuruluğa göre 

kamaraların ısını ayarlayınız. 

 Kamaraların ısısını kumanda 

panelinde dikkatle yapınız. 

 Ġstenilen tüm değerlere göre kumaĢ geçiĢ 

hızını ayarlayınız. 

 KumaĢ geçiĢ hızını dikkatli 

ayarlayınız. 

 Refakat bezine dikili kumaĢ partisini 

kamaralardan geçiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ayarlamaları yapınız. 

 

 

 Çırpıcılardan geçen kumaĢ makine 

cidarlarına çarparken iç gerilimlerden 

kurtulduğu için enden ve boydan 

çeker. Ayarlamayı dikkatli yapınız. 

 KumaĢa son hâlini vermek, havlarını 

kabartmaksa amaç kamara ısıları ona 

göre ayarlanır. Isı ayarlarını dikkatli 

yapınız. 

 KumaĢı makineden çıkarınız. 

 Makine çıkıĢında en boy ölçümü 

yaparak çekme miktarını kontrol 

ediniz. 
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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. Uygulama için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

2. Refakat bezini makineden geçirdiniz mi?   

3. KumaĢtan istenilen kuruluğa göre kamaraların ısısını 

ayarladınız mı? 

  

4. Ġstenilen tüm değerlere göre kumaĢ geçiĢ hızını ayarladınız mı?   

5. Refakat bezine dikili kumaĢ partisini kamaralardan geçirdiniz 

mi? 

  

6. Ayarlamaları yaptınız mı?   

7. KumaĢı makineden çıkardınız mı?   
 

 

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. (   ) Ön kurutma yalnızca örme mamullere uygulanır. 
 

2. (   ) ıkma iĢleminde yüksek basınç mamulün deformasyonuna neden olur. 
 

3. (   ) Santrifüjleme genellikle örme mamullere uygulanır. 
 

4. (   ) Balon sıkma her türlü mamule uygulanabilir. 
 

5. (   ) IR kurutma Ģok kurutmadır. 
 

6. (   ) Isı ile kurutma pahalı bir kurutmadır. 
 

7. (   ) Konveksiyon kurutma en çok kullanılan kurutma çeĢididir. 
 

8. (   ) Tumbler kurutma havlı kumaĢlarda kullanılır. 
 

 

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–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak egalize ve düzgünleĢtirme yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde, egalizenin önemini ve hangi makinelerde yapıldığını araĢtırınız. 
 

 Atkı kayması ve may dönmesi olan kumaĢları inceleyiniz. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, tekstil laboratuvarları, kütüphaneler, internet, 

çeĢitli mesleki kataloglar, süreli yayınlar (dergi, gazete vb.) ] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. EGALĠZE VE DÜZGÜNLEġTĠRME 

 

2.1. Egalizenin Önemi  
 

KumaĢ dokuma sırasında ve daha sonra gördüğü terbiye iĢlemlerinde germeye ve 

çekmeye maruz kalmakta düzensiz geçiĢler sonucu atkı ve may kaymaları oluĢabilmektedir. 

Bu iki Ģekilde ortaya çıkar: 
 

 Makineden geçirirken bir kenardan diğerine kayma (çarpıklık) 

 Mamulün orta kısmında kavislenme Ģeklinde oluĢan atkı kayması 
 

Bazen ramözlerdeki ayarsızlıktan bazen de kurutucunun çok hızlı çalıĢtırılması sonucu 

oluĢabilir. Bu hataları gidermek amacıyla egalize iĢlemi yani düzgünleĢtirme yapılır. Bu 

nedenle egalize genellikle son basamak olarak önem kazanmıĢtır. Özellikle çizgili ve ekoseli 

kumaĢlardaki düzgünsüzlük daha göze çarpıcı olduğundan bu tip kumaĢlarda daha da 

önemlidir. Egalize yaparken mamulün en, boy ayarı ve istenilen metrekare ağırlığının 

tutturulmasına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu iĢlem, dokuma kumaĢlar için örme 

kumaĢlara kıyasla daha kolay olmaktadır. Çünkü çekme oranı daha azdır ve daha kolay 

saptanır (mamulün formu nedeniyle). 
 

2.2. KumaĢın Egalize Amacıyla Makineye Takılması 
 

Terbiye iĢlemleri sonunda en, boy ayarının kontrolünün yapıldığı makineler; 

 Dokuma kumaĢlar için ramöz, 

 Örme kumaĢlar için buharlı kalandır, egalize ramözü ve ramözlerdir.   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Egalize iĢlemi, ramözün yapısı nedeniyle ramözlerdeki kurutma iĢlemleri sırasında 

kolaylıkla uygulanmaktadır. Fakat kurutma iĢlemini ramözlerde yapmadığımız mamuller de 

egalize amacıyla ramözlerden geçirilmektedir. Egalize ramözleri daha az kamaradan oluĢur. 

Çünkü amaç kurutma değil, egalizedir. En egalizesi ramözlerdeki taĢıma zincirleri 

birbirlerine yaklaĢtırılıp uzaklaĢtırılarak sağlanır. Boy egalizesi ise avanslı besleme 

(çekmezlik özelliği kazandırma) veya kumaĢın zincirden daha yavaĢ beslenmesiyle 

(esnetilmesiyle) sağlanır. 

  

Resim 2.1: Egalize iĢleminin yapılıĢı 

2.2.1. Kuru Olarak Egalize Yapma 
 

Terbiye iĢlemleri sonunda kumaĢta istenen en veya boy tutturulamamıĢsa egalize 

ramözünden geçirilerek istenen değerler kazandırılır. 
 

KumaĢ, kurutulmuĢ olduğu hâlde atkı veya çözgü kayması varsa bu Ģekildeki mamul 

piyasaya sürülemeyeceğinden kuru olarak ramözden geçirilir. Ramöz giriĢinde atkı 

düzenlemesi yapılır. KumaĢ, gergefe girerken bu hatayı giderecek Ģekilde tutuculara sevk 

edilir. Gerekli ayarlar tutturulduğunda oluĢturulan parti geçirilir. Çizgili kumaĢta çizgilerin 

paralel olması ekoseli kumaĢlarda karelerin istenen ebatlarda olması ayarların tuttuğunu 

gösterir. 
 

Örme kumaĢlarda (özellikle havlularda) gramaj daha önemlidir. Bunun için de 

ramözlerden yararlanılır. 
 

2.2.2. Fularddan Geçirerek Egalize Yapma 
 

Egalizenin daha kolay yapılabilmesi için gerekirse ramöz önündeki fulard teknesine su 

alınarak çalıĢılabilir. Böylece fulardan geçerken belli oranda flotte aldırılarak nemlendirilen 

kumaĢ atkı ayarlayıcılarından geçip paletlere gelir. Ġstenilen ende ayarlanmıĢ tutucular ile 

makineye sevk edilirken hesaplanan avans miktarı verilerek çalıĢma tamamlanır. 
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2.3. Ramözde Egalize Yapma 
 

Egalize amacıyla en çok kullanılan makinelerdir. Hem dokuma kumaĢlar için hem de 

örme kumaĢlar için uygulama alanı geniĢtir. En, boy ayarının kolaylıkla yapılabilmesi örme 

kumaĢlarda istenen gramajın tutturulabilmesi örme kumaĢlarda may düzgünsüzlüğünün 

giderilmesi iĢlemlerinde egalize ramözleri veya ramözlerden yararlanılır. 

   

 

Resim 2.2: Ramözde atkı kayması düzeltmesi 

2.3.1. Otomasyon Yardımıyla Egalize Yapma 
 

KumaĢta atkı eğriliği fazla değilse ramöz giriĢinde atkı ayarları yapılır ve makine 

otomatiğe bağlanır. Makine giriĢindeki kumaĢın düzgün ortalanmasını sağlayan tahterevalli 

uygulamasından geçen kumaĢ, atkı kaymasını algılayan otomatik algılayıcılara gelir. Burada 

otomatik olarak hatalar belirlenir. Atkı düzelticilerine gelen kumaĢ, kavisli valsler 

yardımıyla bombesinden kurtulur. Çelik valsler yardımıyla da çarpıklıklarından kurtulur. 

Böylece tüm parti, aynı ende ve düzgünleĢtirilmiĢ olarak çıkar. Atkı kaymaları düzeltilerek 

iğnelere gelen kumaĢ en ayarlaması yapıldıktan sonra kamaralara girmeden buharlamaya tabi 

tutulur. Böylece nemli kumaĢ daha kolay egalize olur. Aynı durum boy stabilitesi için de söz 

konusudur. Özellikle ekoseli mamullerde rolikler aracılığıyla düzeltme yapılır.  
 

GiriĢ beslemesi, kamaraların ısıtılması (istenen nem oranına göre) ve buna bağlı olarak 

makinenin hızı ayarlanarak otomatik olarak çalıĢma yapılabilir. ÇıkıĢta soğutma bölümünden 
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geçen kumaĢ, nem algılayıcılarından geçerken nem miktarı otomatik olarak kontrol edilir. 

Buna göre yani kuruma derecesine göre istenirse kamaraların ısıları artırılıp azaltılabilir. 

Daha sonra genellikle pastal hâlde yığılarak istiflenen kumaĢın egalize iĢlemi tamamlanmıĢ 

olur. 
 

2.3.2. Elle Egalize Yapma 
 

KumaĢtaki eğriliği düzeltebilmek amacıyla iĢçiler tarafından yapılan bir uygulamadır. 

Partideki kayma fazlaysa kontrol paneli manuel olarak ayarlanır. Atkı kayması iĢçiler 

tarafından sürekli kontrol altında tutularak giderilmeye çalıĢılır. Bombe veya çaprazlık el ile 

ayarlanmak suretiyle kontrollü olarak düzeltilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ramözde egalize yapınız. 
 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 Ramöz, dokuma kumaĢ (atkı kaymasını 

düzeltme ve en ayarlaması) kullanınız. 

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Refakat bezini makineden geçiriniz.  

 Ramöz giriĢinde atkı ayarlarını yapınız. 

(Kavisli veya çapraz gelen atkıları kontrol 

panelinden ayarlayarak düzeltiniz. 

 

 

 

 ĠĢin baĢlangıcından itibaren dikkatli 

çalıĢınız. 

 GiriĢte atkı düzgünlüğüne dikkat 

ediniz. En ve boy ayarlarını kumanda 

panelinde dikkatli yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ emrinde istenilen en ve boy için gerekli 

ayarlamaları yapınız. 

 

 

 Buhar tertibatını çalıĢtırınız. 

 

 

 Egalize yapabilmek amacıyla kumaĢın 

kamaralara girmeden önce 

nemlendirilmesi için buhar tertibatını 

devreye sokunuz. 
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 Kamaraların ısısını kumanda panelinde 

dikkatle yapınız. 
 

 Ġstenilen tüm değerlere göre kumaĢ geçiĢ 

hızını ayarlayınız. 

 KumaĢ geçiĢ hızını dikkatli 

ayarlayınız. 

 KumaĢ çıkıĢındaki değerleri kontrol ediniz. 

 

 

 KumaĢ nemini ölçünüz. 

 

 Özellikle ek yerlerinde ölçüm almayı 

parti bitene kadar sürdürünüz. 

 KumaĢtaki atkı kayması, eni, boyu ve nem 

miktarı uygunsa geçiĢe devam ediniz.  
 

 KumaĢı makineden çıkarıp sarınız. 
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 ĠĢlem raporunuzu yazınız. 

 KumaĢ giriĢ ve çıkıĢ değerlerini 

yazınız. Egalize iĢleminin nasıl 

gerçekleĢtiğini adım adım not ediniz. 

 Paletleri, atık gaz bacalarını, fanları 

(sirkülasyon fanlarını ve soğutucu fanları) 

radyatörleri, sevk roliklerini, kamaraları 

temizleyiniz. 

 Temizlik yaparken makineyi 

durdurunuz. 

 Gerekli özeni gösteriniz. ĠĢ güvenliği 

önlemlerini 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. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamını uygulama için hazırladınız mı?   

3. Makinenin en ayarını yaptınız mı?   

4. Mamulü atkı düzenleyicisinden geçirdiniz mi?   

5. Ġğnelere düzgün taktınız mı?   

6. Kenar tutucuları ayarladınız mı?   

7. Kontrol panelinden kamara ısılarını ayarladınız mı?   

8. Makine çıkıĢında mamulü kontrol ettiniz mi?   

9. ĠĢlem sonrası ölçümleri doğru olarak yaptınız mı?   

10. ĠĢlem sonrası makine temizliğini yaptınız mı?   

11. Uygulama raporunu yazdınız mı?   
 

 

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. (   ) Atkı kayması olan mamule egalize iĢlemi uygulanır. 
 

2. (   ) May dönmesi yuvarlak örgü hâlindeki mamullerde görülür. 
 

3. (   ) Egalize iĢleminde baraban kullanılır. 
 

4. (   ) Egalize ilk iĢlemdir. 
 

5. (   ) Egalize halat sıkma iĢlemi sırasında yapılır. 

 

6. (   ) En, boy ayarı ramözlerde yapılır. 
 

 

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Mamuldeki mekanik yollarla uzaklaĢtırılabilecek olan suyun daha az enerji harcayarak 

uzaklaĢtırılması iĢlemine ……………………….. denir. 

 

2. ………………………… yaĢ tekstil mamulündeki yüzey suyu ve kapilar suyunun 

merkezkaç kuvvetler yardımıyla uzaklaĢtırılmasıdır. 

 

3. …………………… kurutma, sıcak kurutma gazının nemli tekstil mamullerine teması 

ile uygulanan bir kurutma yöntemidir. 

 

4. Esas kurutmalarda en çok tercih edilen kurutma makinesi …………………..dür. 

 

5. ………………. kurutmanın esası; yaĢ tekstil mamulünün ısıtılmıĢ silindirlere değerek 

geçirilmesi ve bu sırada suyun buharlaĢtırılarak uzaklaĢtırılmasıdır. 

 

6. En egalizesi ramözlerdeki ………………………………… birbirlerine yaklaĢtırılıp 

uzaklaĢtırılmasıyla sağlanır. 

 

7. Atkı kayması olan mamule ………………… iĢlemi uygulanır. 

 

 

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. 
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ön kurutma 

2 Santrifüjleme 

3 Konveksiyon 

4 Ramöz 

5 Kontakt 

6 TaĢıma 

zincirleri 

7 Egalize 

 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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