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KOD 542TGD021

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL / MESLEK Alan Ortak

MODÜLÜN ADI Malzeme Kontrolü

MODÜLÜN TANIMI
Kalite standartlarını, ham madde kontrolünü, yüzey
kontrolünü, terbiye kontrolünü, yardımcı malzeme ve
aksesuar kontrolünü kapsayan bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Malzeme kontrolü yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
malzeme ve üretim kontrolünü yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. İşe uygun kalite standardını belirleyebileceksiniz.
2. Tekniğine uygun ham madde kontrolünü

yapabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun yüzey kontrolünü yapabileceksiniz.
4. Tekniğine uygun yüzey kontrolünü yapabileceksiniz.
5. Tekniğine uygun yardımcı malzeme kontrolünü

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLAR

Donanım: Ders notları, sıra, kumaş örnekleri, yardımcı
malzeme örnekleri, cetvel vs.
Ortam: Sınıf, atölye

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde uluslararası rekabetin artması ve tüketicilerin daha seçici davranmaya
başlaması gibi nedenlerle ürün ve hizmetin önemli bir rekabet silahı hâline dönüştüğü
döneme girilmiştir. Bu nedenle işletmelerde kalitenin ön planda tutulduğu yeni yönetim
biçimleri benimsenmektedir.

İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çağın değişen koşullarına ayak
uydurabilmeleri ancak emek sermaye ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde
yönlendirilmeleriyle ve iyi yönetilmeleriyle mümkündür. Hedeflenen kaliteye en az hata ile
ulaşmak, eğitilmiş insan gücü, disiplinli mal ve hizmet üretimi ile olur. Eğitilmiş insan gücü
ihtiyacının karşılanmasında meslek liseleri önemli bir yere sahiptir. Meslek liselerinde
okuyan öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacak kaynaklara gerek duyulmaktadır.

Bu modül ile ham madde kontrolü, yüzey kontrolü, terbiye kontrolü hakkında kısacası
malzeme kontrol yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, kalite standartlarını tanıyacak, kalite ve
kalite kavramları ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan iş yerlerine giderek kalite standartları hakkında araştırma yapınız.
Topladığınız bilgileri arkadaşınızla paylaşınız.

1. KALİTE STANDARTLARI

1.1. Kalite ile İlgili Kavramlar

Kalite, bir ürün veya hizmetin durumunu, niteliğini ifade etmektedir.

1.1.1. Kalitenin Tanımı

16. yy.da Latince bir kelimeden üretilen kalite kavramı bir ürün ya da hizmetin
durumu, niteliği, değeri anlamındadır.

Alman Kalite Birliğinin tanımına göre kalite, bir ürünün ya da hizmetin belirli bir
isteğe uygun hâle getirilmesini sağlayan oluşumdur.

Giyim sanayisinde kalite kavramı, giysi parçasının tümünü (kumaş, yardımcı
malzeme, kalıp, dikim gibi özellikleri) kapsar.

Kalite, bir ürün ya da hizmet ile ilgili belirlenen ihtiyaçları veya olabilecek ihtiyaçları
karşılama becerisidir.

1.1.2. Kalite Kontrolün Tanımı

Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan teknikler ve faaliyetlerdir. (DIN, ISO
8402/04.1989)

Kalite kontrolü çok kere denetim olarak belirlenir. Denetim, kalite kontrol sisteminin
bir parçasıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kalite kontrolü;

 Denetim, inceleme,

 Analiz,

 Eylem sistemidir.

1.1.3. Standardın Tanımı

Mal ve hizmetlerin özelliklerini gerçek değerlerini ortaya koyan oluşum, bileşim,
şekil, boyut, görünüş ve ambalajlamada bir örneklik anlamına gelir.

Standart, işletme ortamında her alanda önceden belirlenmiş olan kurallardır. İmalatta,
hizmette, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir.

1.2. Kalite Standartları

Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını hazırlamak amacıyla
kalite standartlarını belirleme çalışmaları yapılmaktadır.

1.2.1. TS ( Türk Standardı )

Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını hazırlamak gayesiyle
Türk Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliği bünyesinde 16 Ekim 1954
tarihinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

TS markası, bir mamulün ilgili Türk standardına uygun imal edildiğini, TSE
tarafından belgelendirildiğini ve garanti edilmiş olduğunu gösterir.

 TSE’nin görevleri
 Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak
 Enstitü bünyesinde veya haricinde hazırlanan standartları tetkik etmek ve

uygun bulunduğu takdirde Türk Standardı olarak kabul etmek
 Kabul edilen standartları yayınlamak ve uygulanmalarını teşvik etmek
 Özel ve resmî sektörün talebi üzerine standartları veya projeleri

hazırlamak veya onay vermek
 Standartlar için araştırmalarda bulunmak
 Yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, yabancı standart

kurumları ile iş birliğinde bulunmak
 Yurtta standart işlerini geliştirmek ve yerleştirmek için kurs ve seminerler

açmak
 Üniversitelerle iş birliğine giderek standardizasyon konularında yayın

yapmak, arşiv meydana getirmek ve ilgililere sunmak
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Şekil 1.1: TSE logosu

1.2.2. ISO ( Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu )

ISO, Uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını
simgeler.

ISO, ürün ve hizmet sektöründe kaliteyi güvence altına alan, olası problemleri bir daha
ortaya çıkmayacak şekilde gideren, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir
sistemdir.

Amacı, farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı
standartlar zaman zaman ticaret için teknik engeller oluşturmaktadır. ISO’nun günümüzde
en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi
uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri
ortadan kaldırmaktır.

Şekil 1.2: ISO Logosu

1.2.3. DIN ( Alman Standartlaşma Enstitüsü )

1917’de kurulmuş bir birliktir. 1975’ten beri Alman hükümeti tarafından, Alman
beğenilerinin, Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde temsilcisi ve ulusal standartlar
kurulu olarak tanınır.

DIN, mal ve hizmet sektörlerinden, bilimsel çevrelerden ve hükümet temsilcilerinden
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oluşturulan bir kuruldur. Bu kurulda standartlaşma ihtiyaçları ifade edilir ve tartışılır.
Sonucunda DIN standartları oluşturulur.

DIN tarafından üstlenilen standartlaşma, tüm topluma yarar sağlamayı amaçlayan bir
servistir. Çalışmanın sonuçları hem ulusal hem de şirket düzeyinin ekonomik
performansında önemli bir etkiye sahiptir.

DIN, standart rasyonalizasyonu, kaliteyi, güvenliği ve çevresel korumayı ilerlettiği
gibi endüstri, teknoloji ve bilimi geliştirir. Hükümet ile halk arasındaki iletişimi de geliştirir.

Şekil 1.3: DIN logosu

1.2.4. ASTM (Amerikan Test ve Materyal Kuruluşu)

Uluslararası ASTM, dünyadaki gönüllülük esasına dayanan, standartların gelişiminde
kullanılan en önemli organizasyonlardan biridir. Materyaller, ürünler, sistemler ve hizmetler
açısından teknik standartlar için güvenilebilir bir kaynaktır.

Yüksek teknik kalitesi ve pazar bağı sayesinde tanınan ASTM Uluslararası
Standartları, rehberlerin tasarladığı bilgi altyapısında ve global ekonomide, üretimde,
ticarette önemli bir role sahiptir.

Bugün ASTM, global pazarın standartlaşma ihtiyaçlarını ifade etmesinde başrolü
oynar. ASTM, standartlarını geliştirme çalışmalarında üyelerine yardımcı olmak için
yenilikçi teknolojileri kullanmaktadır.

ASTM, son yıllarda eğlence ve ev güvenliği sektöründen, yer altı kablo döşemesi
sektörüne kadar değişik konularda bir araya gelen endüstrileri bir çatı altında toplamıştır.

ASTM’de standartlar 30.000 ASTM üyesi tarafından geliştirilir. Bu teknik uzmanlar
100’den fazla ülkeden üreticilere, tüketicilere, kullanıcılara, hükümete ve akademi
çalışanlarına hizmet eder.

ASTM, dünyanın herhangi bir yerinde materyalle ilgilenen herkese açıktır.
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Şekil 1.4: ASTM logosu

1.2.5. AATCC (Amerikan Tekstil Kimyagerliği ve Renk Uzmanları Birliği)

1921 yılında Lowell Tekstil Okulu’ndan Dr. Lovis Olney tarafından kuruldu. AATCC,
dünyanın önde gelen kar amaçlı olmayan tekstil dizaynında, materyallerde, proseste ve test
endüstrisinde profesyonel bir kuruluştur. Üyeleri tekstil, giyim, ev malzemesi üreticileri,
boya ve kimyasal madde üreticileri, lif üreticileri, makine üreticileri, test laboratuvarları,
tüketici ve perakende satış, devlet ve federal hükümet üyeleri, kolejli ve üniversiteli
gruplardan oluşan çalışanlardır.

Kuruluşun üç amacı vardır:

 Eğitim: Tekstilde boya ve kimyasalların uygulanış bilgisinin artışını amaçlar.

 Araştırma: Herhangi bir pratik yolda, tekstil sanayisinde kimyasal süreçler ve
materyaller üzerinde çalışmak için cesaretlendirmeyi amaçlar.

 İletişim: Üyelerinin arasında bilgi ve değişimin artmasını amaçlar.

AATCC ayrıca tekstil test alanına ait olan ISO standartlarının gelişiminde aktif olarak
yer aldı.

AATCC, eğitim, teknoloji transferi ve test metotları gelişimi için tanınma ve üyelerin
ihtiyaçlarını karşılama, bilgi dağıtıcısı olarak işlev görme ve hizmetleri global açıdan sunma
görüşlerine de bağlıdır.
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Şekil 1.5: AATCC logosu

1.3. Standardizasyonun Yararları

Standartlar tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerde aranan asgari istekleri tespit
etmektedir.

Standardizasyonun yararlarını, üreticiye sağladığı yararlar ve tüketiciye sağladığı
yararlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

 Üreticiye sağladığı yararlar
 Üretimin belirli plan ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.
 Uygun kalitede seri imalata imkân sağlar.
 Kayıp ve atıklar en aza indirilmiş olur.
 Verimliliği artırır.
 Depolamayı kolaylaştırır.
 Stokların azaltılmasını sağlar.
 Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
 Müşteri memnuniyetinde artış sağlar.
 Daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 İmaj ve itibarın artmasını sağlar.

 Tüketiciye sağladığı yararlar
 Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur.
 Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
 Sipariş ve alım işlemlerini kolaylaştırır.
 Alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler.
 Ucuzluğa yol açar.

1.4. Kalite Güvencesi (Emniyeti)

Kalite güvencesini, bir ürün veya hizmetin kalite konusunda gerekenlerin yerine
getirilmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü
olarak tanımlayabiliriz.
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Temelinde, ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve
sorumluluk tanımlarının belgelendirilmesi, çalışanların eğitilmesi, kalite konusunda
bilinçlendirilmesi ve kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması
yatmaktadır.

Kalite güvencesinin hedefi, belirlenen kalitede üretim yapmaktır. Bu yüzden iyi
organize edilmiş işletmelerde bir kalite emniyet sistemi geliştirilmiştir.

Kalite emniyetinde amaç, bir kurmay mevki olarak şirket yönetimi adına, mevcut
sistemlerin tam olarak kullanımını ve uygulanmasını sağlamak, teknik işletme müdürlüğünü
desteklemek, kalite düzeyini artırmak ya da sabit tutmaktır.

Kalite güvencesi, kısaca, kalite standartlarını oluşturma ve oluşan kalitenin
sürekliliğini sağlama faaliyetidir.

1.5. Kalite Organizasyonu

Bir ürün ya da hizmetin kalitesi, birçok insanın çalışmalarının sonucudur. Kalite
organizasyonu her şirketin ihtiyacına, üretimine, yapısına göre kalite ile ilgili
sorumlulukların belirlenmesi, departmanlara dağıtımı ve bunlar arasında koordinasyonun
sağlanması için oluşturulmaktadır.

 Kalite organizasyonu şu faaliyetleri içermektedir:
 Amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak için gerekli aktivitelerin tespit

edilmesi
 Aktiviteleri uygulamak için sorumlulukların belirlenmesi
 Çalışmaların işlere göre dağıtılması
 Her iş için sorumluluk ve yetkinin belirlenmesi
 Farklı işler arasında koordinasyonun kurulması
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 Kalite Organizasyon Şeması

MALZEME GİRİŞ KONTROLÜ
Örnekleme kontrol, çabuk bilgilendirme, gerektiğinde tam kontrol

PASTAL KONTROLÜ
Örnekleme kontrol, pastal, şablon, orijinal örnek ve materyal kontrolü

KESİM KONTROLÜ
İstatistiksel olarak serim ve kesim kontrolü

DİKİM KONTROLÜ
İstatistiksel olarak bütün dikim işlemlerin kontrolü

ÜTÜ BÖLÜMÜ KONTROLÜ
İstatistiksel olarak bütün ütü işlemlerinin kontrolü

SON KONTROL
Örnekleme kontrol, ölçü kontrolü, çabuk bilgilendirme, gerektiğinde tam kontrol

SON KALİTE RAPORU
Kontrol listesi, hata tespiti, değişiklikler

KALİTE RAPORU
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, verilerin tespiti,

grafikle değerlendirme, sonuç kontrolü

KALİTE EMNİYETİNİ SAĞLAYICI
VE ARTIRICI TEDBİRLER

BİTİŞ
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1.6. Kalite Sisteminin İç Denetimi

Denetim, hedeflere ulaşmada, kaliteye yönelik faaliyetlerin ve bunlarla bağlantılı
sonuçların, planlanmış verilere uygun olup olmadıklarını ve bu verilerin, verimli
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve yeterli olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan,
bağımsız ve sistematik bir tekniktir (DIN ISO 8402 /04.1989).

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını
güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetimin görevi, risk yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek
amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına
yardımcı olmaktır.

1.7. Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi, bir kuruluş içinde kaliteye odak olan, kuruluşun bütün
üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan
ve kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımı olarak
tanımlanmaktadır.

 Özetle Toplam Kalite Yönetimi;

 Müşteri odaklı organizasyonu hedefler.
 Yeni yönetim metotları getirir.
 Departmanlar arası iletişimi artırır.
 Yönetimin davranışını değiştirir.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

1. Bir ürün ya da hizmet ile ilgili belirlenen ihtiyaçları veya olabilecek ihtiyaçları
karşılama becerisine ……………denir.
A. Kalite
B. Denetim
C. Analiz
D. Standart

2. Aşağıdakilerden hangisi TSE’nin görevlerinden biri değildir?
A. Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak
B. abul edilen standartları yayınlamak ve uygulamalarına teşvik etmek
C. Denetleme yapmak
D. Standart araştırmalarında bulunmak

3. ……………uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim
standardını simgeler.
A. DIN
B. ISO
C. ASTM
D. AATCC

4. Bir ürünün veya hizmetin kalite konusunda gerekenlerin yerine getirilmesinde yeterli
güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütününe
…………..denir.
A. Standart
B. Kalite
C. Kalite kontrol
D. Kalite güvencesi

5. Aşağıdakilerden hangisi kalite organizasyonu faaliyetleri içine girmez?
A. Her iş için sorumluluk ve yetkinin belirlenmesi
B. Farklı işler arasında koordinasyon kurulması
C. Çalışanların motivasyonunun artırılması
D. Çalışmaların işlere göre dağıtılması

6. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi içerisine girmez?
A. Personel arasında iş birliği sağlar.
B. Yönetimin bakış açısını değiştirir.
C. Yeni yönetim metotları getirir.
D. Sadece üst yönetimin sorumluluğundadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. ……… kaliteyi, güvenliği ve çevresel korumayı ilerlettiği gibi endüstri, teknoloji,
bilimi; hükümet ile halk arasındaki iletişimi geliştirir.
A. DIN
B. TS
C. ISO
D. AATCC

8. ……… dünyadaki gönüllülük esasına dayanan, standartların gelişiminde kullanılan en
önemli organizasyonlardan biridir.
A. TSE
B. Kalite güvence
C. ASTM
D. DIN

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyette verilecek bilgilerle malzeme kontrolünün tanımı, önemi ve malzeme
kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan iş yerlerine ve tekstil işletmelerine giderek malzeme kontrolü,
malzeme kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. HAM MADDE KONTROLÜ

2.1. Malzeme Kontrolü

Üretime başlamadan önce beklenilen ve garanti edilen kalite özelliklerine uygun olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

2.1.1. Malzeme Kontrolünün Tanımı ve Önemi

Malzeme kontrolü, üretimde kullanılacak olan malzemenin, üretime başlamadan önce
beklenilen ve garanti edilen kalite özelliklerine uygun olup olmadığının kontrolüdür.

Malzeme kontrolü, satıcının teslim şartlarına uyup uymadığını belirler. Öte yandan
kontrol sonuçlarının yardımı ile satıcının gönderdiği malzemenin kalite düzeyi ve buna bağlı
olarak fiyat değerlendirmesi yapabilir. Böylece ürünün önemli kullanım özelliklerine sahip
olması sağlanmış olur.

 Malzemenin kontrol edilmesiyle;
 Kalite düzeyi yükselir.
 Müşteri şikâyetleri azalır.
 Üretim kolaylaşır.
 Firmanın prestiji artar.
 Ürün iadeleri olmaz.
 İmalat sırasında kullanılan malzemelerle nasıl çalışılacağına dair bilgiler

verir.
 Satışlar artar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Malzeme Kontrol Yöntemleri

Malzeme kontrol yöntemleri belirlenirken her ürün için ortak bir kalite kontrolü
yapılamaz. Ürünün kullanılacağı yere ve amacına uygun olarak farklı kontrol yöntemleri
uygulanmalıdır.

 Malzeme kontrol yöntemleri belirlenirken;
 Denenmiş ölçüm ve kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.
 Kontrol yöntemleri yönergelere uygun, özenli ve objektif bir şekilde

uygulanmalıdır.
 Kontrol sonuçları daha sonraki kontroller için veya karşılaştırma

yapabilmek için rapor hâline dönüştürülmelidir.

Malzeme Kontrol Yöntemleri

1. Ham Madde Kontrolü 2. Yüzey Kontrolü 3. Terbiye Kontrolü
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 Hissetme denemesi

 Koparma denemesi

 Büküm açma
denemesi

 Yakma denemesi

 Mikroskopla
inceleme yöntemi

 Çözünürlük
denemesi

 Boyama denemesi

 Karışık liflerden
oluşan dokumaların
tespiti

 Kumaş yüzü, tersi

 İplik sıklığı

 Ağırlık

 Boyutsal değişim

 Atkı yönü hataları

 Çözgü yönü hataları

 İplik sıklığı

 Ağırlık

 Boyutsal değişim

 Atkı yönü hataları

 Çözgü yönü hataları

 Belirli bir yöne bağlı
olmayan hatalar

 Boncuklanma
mukavemeti

 Yırtılma direnci

 Patlama mukavemeti
 Aşınma (sürtünme

mukavemeti)
 Dikiş mukavemeti

 Buruşmazlık özelliği

 Su geçirmezlik

 Buruşmazlık

 Boncuk giderme

 Güve yemezlik

 Işık haslığı

 Renk haslığı

 Ter haslığı

 Su haslığı

 Klorlu su haslığı

 Yıkama haslığı

 Ütü haslığı
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2.2. Ham Madde Kontrolü

Tekstil ham maddesinin kontrolü yapılırken sadece bir yöntemle sonuca ulaşılmaz.
Doğru sonucu elde edebilmek için birden çok yöntem kullanılmalıdır.

Dikkat
Karışık liflerden meydana gelen ürünlerde, bu yöntem pek güvenilir sonuç vermez.

2.2.1. Hissetme Denemesi

Denemeyi yapan kişinin tecrübesi ve bilgisine göre sonuçlar farklılık gösterebilir. Bu
deneyde, malzeme tutulur ve bu sırada;

 Sıcak soğuk hassasiyeti,
 Yumuşaklık,
 Düzgünlük,
 Buruşmazlık özelliği belirlenir.

Hissetme Denemesine Göre Liflerin Davranışları

Lifler Pamuk Keten Yün İpek
Kimyasal
Lifler

Özellikler Tuşesi sıcak
ve yumuşak

Buruşur

Tuşesi serin

Buruşur

Pamuktan
daha düz

Hafif parlak

Hafif sert

Tuşesi sıcak

Az buruşur

Değişik
nitelikte bir
parlaklık

Tuşesi ince
yünlülerde
yumuşak,
kaba
yünlülerde
sert

Düz

Tuşesi
yumuşak

Buruşmaz

Sıkıştırınca
ipek sesi

Kaygan bir
yüzey

Sonsuz
liflerde serin
sabunsu
kayganlık

Kesik
liflerde
kıvrımlı

Sonsuz
liflerde
yumuşak ve
sıcak
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik ham maddelerden elde edilmiş
kumaş örnekleri temin ediniz.

 Pamuk, yün, keten gibi farklı
özellikler gösteren kumaşlar bulmaya
dikkat ediniz.

 Kumaşlardan birini elinize alınız.

 Kumaşın sıcak soğuk hassasiyetini
kontrol ediniz.

 Kumaşın yumuşak ve sertlik hassasiyetini
kontrol ediniz.

 Kumaşın buruşmazlık özelliğini kontrol
ediniz.

 Kumaş yüzeyinin düzgünlüğünü kontrol
ediniz.

 Tüm kumaş çeşitleri için bu işlemleri
tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2.2. Koparma Denemesi

Belirli bir miktar iplik, başparmak ve işaret parmağı arasında büküm yönünün tersine
döndürülür. Sonra aniden çekilerek koparılmaya çalışılır.

 Kopma sırasında ipliğin;
 Dayanıklılığı,
 Esnekliği,
 Sesi,
 Kopmadan sonraki durumu incelenir.

Koparma Denemesine Göre İpliklerin Davranışları

Lif Çeşidi Dayanıklılık Esneklik Ses
Kopma Uçları

Pamuk Oldukça fazla Biraz Boğuk
Hafif dalgalı,
kısa lifli

Keten Çok fazla Hiç yok. Tiz

Değişik
uzunlukta lifler,
kopan yerde
süpürge gibi
püskülleşme

Yün Fazla Çok
Yavaş,
yumuşak

Yünün çeşidine
göre, az çok
uzun ve
kıvrımlı, lifler
çoğunlukla
karışık

İpek Çok fazla Çok Çok tiz
Uzun, düzgün
tekli lifler

Kimyasal lifler
Fazla ile çok
fazla arası

Oldukça esnek
Sonsuz-tiz,
kesik-boğuk

Lif çeşidine
göre farklı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik ham maddelerden elde edilmiş
iplik örnekleri temin ediniz.

 Pamuk, yün, keten gibi farklı
özellikler gösteren iplikler bulmaya
dikkat ediniz.

 İplik örneklerinden birini elinize alınız.

 İpliği büküm yönünün tersine doğru
çevirerek bükümünü açınız.

 Bükümü açılmış ipliği hızla çekerek
koparınız.

 Koparma esnasındaki dayanıklılığını,
esnemesini ve sesini kontrol ediniz.

 Kopma sonucunda oluşan lif uçlarını
kontrol ediniz.

 Tüm iplik çeşitleri için bu işlemleri tekrar
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2.3. Büküm Açma Denemesi

Kumaştan alınan tek bir iplik, döndürülerek açılır ve yavaşça iki ucundan çekilir. Elde edilen
iplik ucundan tek lifler dışarı çekilir ve bunlardan küçük bir demet oluşturulur.

 Dikkat edilecek hususlar şunlardır:
 Uzunluk
 Kıvrım
 Parlaklık
 İncelik

Büküm Açma Denemesine Göre Liflerin Davranışları

Lif çeşidi Uzunluk Kıvrım Parlaklık İncelik

Pamuk Kısa (1-4 cm) Hafif dalgalı
Az parlak veya
parlak değil.

Oldukça ince

Keten Çok uzun Hiç yok. Hafif parlak Oldukça kaba

Yün
Kısadan uzuna
kadar çeşitlidir.

Kısa lifler çok
kıvrımlı;
uzun lifler, az
kıvrımlı veya
kıvrımsız

Kısa lifler az
parlak;
uzun lifler
parlak

Kısa lifler ince;
uzun lifler daha
kalın

İpek
Kısadan uzuna
kadar çeşitlidir.

Hiç yok.
Yumuşak bir
parlaklık

Çok ince

Kimyasal lifler
Kısadan uzuna
kadar çeşitlidir.

Az kıvrık veya
hiç kıvrık yok

Hafif ile çok
arası

İnce ile kaba
arası
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik ham maddelerden elde edilmiş
iplik örnekleri temin ediniz.

 Pamuk, yün, keten gibi farklı özellikler
gösteren iplikler bulmaya dikkat
ediniz.

 İplik örneklerinden birini elinize alınız.

 İpliği büküm yönünün tersine çevirerek
bükümünü açınız.

 Bükümü açılmış ipliği çekerek koparınız.

 Koparılan ipliğin içinden lifleri çekerek
ayırınız.

 Ayırdığınız liflerin inceliğini kontrol
ediniz.

 Ayırdığınız liflerin uzunluğunu kontrol
ediniz

 Ayırdığınız liflerin kıvrımlılığını kontrol
ediniz.

 Ayırdığınız liflerin parlaklığını kontrol
ediniz.

 Tüm iplik çeşitleri için bu işlemleri tekrar
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2.4. Yakma Denemesi

Yakma denemesinde incelenecek olan tekstil malzemesi yakılır. Bu yakma işlemi
sırasında;

 Ateşin şekli,
 Yanık kokusu,
 Yanma sonunda kalan artıkların niteliği gözlenir.

Tekstillerin yanış şekline bakarak yapılan incelemeler, yanlış sonuçlar verebilir.
Çünkü test life uygulanan terbiyeden ve yanan numunenin karışım olup olmamasından
büyük oranda etkilenir.

İncelenecek ipliklerin bir ya da iki tanesi kıskaç ile tutturulur ve ateşe yavaşça
yaklaştırılır. Yanış davranışları gözlenir.

 Yakma Testinde Liflerin Davranışları

Lif cinsi Yanma şekli ve kokusu Kalıntının şekli

Pamuk, keten,
viskon, modal

Parlak, alevli, hızlı bir yanış;
yanık kâğıt kokusu

Gri, beyaz, yumuşak
ufalanabilen bir kül

Yün, ipek
Yavaş ve sıçramalı bir alevle yanar.
Yanık boynuz, saç, tırnak kokusu

Önce kabarcıklı,
kömürümsü, sonra gri sert
kül

Kimyasal lifler
Önce yumuşar ve erir, sonra
damlayarak yanar.

Camsı kırılgan bir kalıntı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik ham maddelerden elde edilmiş
iplik veya kumaş örnekleri temin ediniz.

 Pamuk, yün, keten gibi farklı
özellikler gösteren iplikler bulmaya
dikkat ediniz. Karışım olmamasına
dikkat ediniz.

 Örneklerden birini elinize alınız.

 Örneği yakınız.  Örneği yakarken kıskaç kullanınız.

 Örnek yanarken yanış şeklini kontrol
ediniz.

 Örnek yanarken çıkan dumanın rengini ve
kokusunu kontrol ediniz.

 Yanma sonucunda kalan külü ve atıkları
kontrol ediniz.

 Tüm örnekler için işlemleri tekrar ediniz.

2.2.5. Mikroskopla İnceleme Yöntemi

Mikroskop yöntemiyle lifleri tanıma yöntemi, liflerin enine ve boyuna kesit
görünümleri incelenerek yapılmaktadır. Karışık liflerin incelenmesinde de kullanılan
mikroskopla inceleme yöntemi, lif çeşitlerinin kolay tanınmasını sağlar.

Bu deney için bir mikroskop ve preperat gereklidir. Preperat şu şekilde elde edilir.
Temiz bir kare cam tabaka üzerine bir damla su veya gliserin konur. Bunun üzerine birkaç
tane incelenecek lif yerleştirilir ve üzeri bir başka cam ile örtülür. Hazırlanan preperat
gözlem yapmak için mikroskoba yerleştirilir. Mikroskobun özel pensleri yardımıyla sağlam
bir konuma getirilir. Amaca uygun olarak preperatı görüş alanına sokabilmek için az bir
büyütme ile işe başlanır. Az miktarda büyütme, fazla büyütmeden daha verimlidir. Yün lifin,
pul tabakası nedeniyle kesitleri, oval ya da daireseldir. Pamuk ise boyuna spiralimsi, enine
fasulye şeklinde kesit görünümündedir.

Farklı iplik gruplarının muayenesi ayrı ayrı yapılmalıdır. Mesela çözgü ve atkı
iplikleri ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Lif cinsi Enine Kesit Boyuna Kesit

Pamuk Fasulye şeklinde
Kıvrılmış hortum
görüntüsü

Yün Dairesel veya oval Pulumsu tabaka

Keten
Köşeleri sivri olmayan beşgen veya
altıgen

Birbirine eklenmiş silindir
tüpler şeklinde

İpek Köşeleri sivri olmayan üçgen Düz görünüm

Kimyasal lifler
Üretim tekniğine göre değişiklik
gösterir.

Üretim tekniğine göre
değişiklik gösterir.

Şekil 2.1: Mikroskop
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik lif örnekleri temin ediniz.
 Pamuk, yün, keten vb. temin

etmelisiniz.

 Küçük bir parçayı mikroskop camının
(lam) üzerine koyunuz.

 Üzerine gliserin yoksa su damlatınız.

 Üzerine tekrar mikroskop camı (lamel)
kapatınız.

 Hazırladığınız preparatı mikroskop altına
yerleştiriniz.

 Mikroskop altındaki lifi inceleyerek
görüntüsünü tespit ediniz.

 Preperatı görüş alanına sokabilmek
için az bir büyütme ile işe başlanır.
Az miktarda büyütme, fazla
büyütmeden daha verimlidir.

 Tüm örnekler için işlemleri kontrol
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2.6. Çözünürlük Denemesi

Bu deneme yönteminin temeli, çeşitli tekstil liflerinin çeşitli asitlerde, eriyiklerde ve
diğer çözücü maddelerde çözünmeleri veya çözünmemeleridir. Çözünürlüklerine göre
liflerin oluşumu hakkında bilgi edinebiliriz. İncelenecek tekstil parçalarından alınan
örnekler, deney tüpüne çözücü madde ile birlikte konur. Liflerin çözünüp çözünmediği,
aşağıdaki tabloya göre kontrol edilir.

Dikkat

Bazlarla ve asitlerle çalışırken dikkatli olunuz. Deney tüpü ısıtılırken açık olan deney tüpü
ağzını kendinizden ve çevrenizdekilerden uzak tutunuz.Tüpü bir tahta maşayla tutunuz.
Cilde ya da giysiye damlayan kimyasal maddeleri hemen bol su ile temizleyiniz. Deney
tüplerini her zaman bir deney tüpü muhafazasında bırakınız ve orada saklayınız. Isıtmada
ispirto ocağı veya gaz ocağı kullanınız.

 Bazı Kimyasal Liflerin Çözücülerle Belirlenmesi

Çözücü Madde Çözülen Lif Grubu

Soğuk buz sirkesi Asetat lifleri
Kaynar buz sirkesi Poliamid lifleri
Derişik soğuk nitrik asit Poliakrilnitril lifleri
Derişik soğuk sülfürik asit Poliester lifleri

Bunların hiçbirinde çözülmeyenler
Polivinilklorür, polietilen, polipropilen
lifleri

2.2.7. Boyama Denemesi

Boyama denemesiyle lif cinsini belirlemek, giyim sanayisinde çoğunlukla kabul
edilebilir sonuçlar veren bir yöntemdir. Belirli tekstil deney boyaları lifler ile temas ettiği
zaman onları değişik renklerde boyar. Lifin alacağı renge göre cinsinin tayini yapılır.

Bu deneyden önce, deneme parçası üzerindeki renklerin ya da terbiye maddelerinin
uzaklaştırılması gereklidir. Suda çözülebilen kalıntılar (kir, apre) ve yağ birikintileri 50-60
derecelik sabunla yıkama ile uzaklaştırılır. Deneme parçası boyalı ise bu boyanın uygun
maddelerle (hidrosülfit) uzaklaştırılması sağlanır. Boyama denemesi, boya imalatçısının
tavsiyeleri doğrultusunda yapılmalıdır. Tekstil yüzeyinin boyamaya gösterdiği tepkiye göre
renk tespiti yapmak için, boya maddesi imalatçıları ayrıca renk tabloları geliştirmişlerdir.
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2.2.8. Karışık Liflerden Oluşan Dokumaların Tespiti

 Pamuk ve Keten Ayrımı

Pamuk ve keten dokumaları birbirinden ayırt etmede, ışık denemesi ve yağ denemesi
olmak üzere iki özel yöntem kullanılır.

 Işık denemesi: Bu denemede kumaş ışığa tutulur. Atkı ve çözgü
istikametinde kumaşta yer yer iplik kalınlaşmaları görülüyorsa saf keten
olduğuna karar verilir. Bu kalınlaşmalar yoksa pamuk olabilir. Eğer bu
kalınlaşmalar sadece bir yönde ve genellikle atkı ipliğinde ise yarı yarıya
keten ve pamuk olduğuna karar verilir.Atkı ipliği keten, çözgü ipliği
pamuktur.

 Yağ denemesi: Bazı pamuk iplikleri, özellikle kalın üretildiği gibi bazı
keten dokumalarda, iplikler son derece ince, hiçbir kalınlaşma olmadan
veya fark edilemeyecek kadar az kalınlaşma ile üretilmiş olmaları
mümkündür. Bu durumda yağ denemesi yöntemi uygulanır. Kumaş
üzerine bir damla yağ damlatılır ve kumaş koyu bir zemin üzerine konur.
Zemin görüntüsü çok belirli ve net olursa kumaşın saf keten olduğuna,
zayıf olursa saf pamuk olduğuna karar verilir. Karışık durumlarda (keten +
pamuk) bu görünüm ikisinin arasındadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Işık Denemesi
 Pamuk keten karışımı, saf pamuk

ve saf ketenden oluşan kumaş
örmekleri bulunuz.

 Örnek kumaşı ışığa doğru tutunuz.

 Işığa tutulan kumaşta yer yer iplik
kalınlaşmaları olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Tüm örnekler için işlemleri tekrar ederek
kumaşın karışım (pamuk keten) olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Yağ Denemesi
 Pamuk keten karışımı, saf pamuk

ve saf ketenden oluşan kumaş
örmekleri bulunuz.

 Kumaş örneğinin üzerine bir damla yağ
damlatınız.

 Örneği koyu bir zemin üzerine koyarak
zeminin görünüp görünmediğini tespit
ediniz.

 Tüm örnekler için işlemleri tekrar ederek
kumaşın karışım (pamuk keten) olup
olmadığını kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Pamuk ve Sentetik Ayırımı

 Çözünürlük denemesi: Kuoxam çözücüsü, pamuğu yavaş yavaş
köpürterek çözer. Sentetik yapılı olanlar çözünmez. Poliamid lifleri asetik
asitte (kaynar) polyester lifleri sülfirik asitte (derişik, soğuk) ve poliklorit
lifleri güherçile eriyinde (soğuk, derişik) çözünür.

 Yün ve Viskoz Ayırımı

 Çözünürlük denemesi: Yün, sodyum eriyiğinde (% 5’lik kaynamış)
çözünebilirken viskoz vb. yapay selülozik lifler çözünmez (Viskozda ve
kupro liflerinde köpüklenme olur.). Sülfürik asitte de (soğuk, derişik)
viskoz hızlı bir şekilde çözünürken, yün çözünmeden kalır.

 Yün ve Sentetik Lif Ayırımı

 Çözünürlük denemesi: Yün, sülfürik asitte (soğuk, derişik) çözünmez.
Buna karşın sentetik olanlar (poliklorit hariç) çözünür. Yün, sodyum
eriyiğinde (%5’lik kaynamış) çözünürken sentetikler (Poliakril, kırmızı-
kahverengi renk alır.) çözünmez. Poliamid lifleri, asetik asitte (kaynamış),
poliakril lifleri güherçilede (soğuk, derişik) ve polyester ise 1,2
diklorbenzolde (kaynamış) çözünür.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendi kendinize ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Değişik ham maddelerden elde edilmiş kumaş, iplik veya lif
temin ettiniz mi?

 Değişik kumaşlar üzerinde hissetme denemesini tekniğine uygun
olarak yaptınız mı?

 Değişik iplikler üzerinde koparma denemesini tekniğine uygun
olarak yaptınız mı?

 Değişik iplikler üzerinde büküm açma denemesini tekniğine
uygun olarak yaptınız mı?

 Değişik kumaş, iplik ve liflerle yakma denemesini tekniğine
uygun olarak yaptınız mı?

 Değişik lifleri mikroskopla inceleme yöntemi ile tekniğine uygun
olarak incelediniz mi?

 Testlerin sonucunda ham maddeleri doğru tespit edebildiniz mi?

 Karışım liflerden elde edilmiş kumaşların ham maddelerini
doğru olarak tespit edebildiniz mi?

 Zamanı düzenli ve verimli kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

1. Üretimde kullanılacak olan malzeme üretimine başlamadan önce beklenilen ve garanti
edilen kalite özelliklerine uygun olup olmadığının kontrolüne………………denir.
A) Malzeme kontrolü
B) Yüzey kontrolü
C) Terbiye kontrolü
D) Kalite kontrol

2. Aşağıdakilerden hangisi malzeme kontrol yöntemlerinden biri değildir?
A) Ham madde kontrolü
B) Yüzey kontrolü
C) Bitmiş ürün kontrolü
D) Terbiye kontrolü

3. Aşağıdakilerden hangisi ham madde kontrol yöntemlerinden biri değildir?
A) Yakma denemesi
B) Işık haslığı
C) Boyama haslığı
D) Koparma denemesi

4. Yakma denemesi ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pamuk yanık tırnak kokusu çıkarır.
B) Pamuğun kalıntısı ufalanabilen kül şeklindedir.
C) Pamuk yanarken beyazımsı bir duman çıkarır.
D) Pamuk direk alev alarak kâğıt şeklinde yanar.

5. Hangisi hissetme denemesiyle keten lifinin görülen özelliklerindendir?
A) Pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
B) Tuşesi serin
C) Buruşmaz
D) Yumuşak

6. Koparma denemesi ile liflerin hangi özellikleri incelenir?
A) Dayanıklılık
B) Kıvrım
C) Sertlik
D) Gerginlik

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Yakma denemesi sonucunda liflerin hangi özellikleri gözlenir?
A) Sesi
B) Kalan atığın ağırlığı
C) Parlaklığı
D) Yakma sonunda kalan artık

8. Yün lifi…………..şeklinde yanar,……………..kokusu verir…………………bir kül
bırakır.
A) Eriyerek-saç-camımsı
B) Yavaş sıçramalı-yanık saç-kabarcıklı kömürümsü
C) Hızlı, isli - aromatik - siyah kırılgan
D) Beyaz dumanlı- parafin-camımsı

9. Pamuk-keten ayrımı hangi yöntemlerle yapılır?
A) Işık denemesi- yağ denemesi
B) Renk haslığı -ışık haslığı
C) Yakma denemesi-büküm açma denemesi
D) Koparma denemesi-hissetme denenmesi

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda yüzey kontrolü (yüzey oluşumundaki
hatalar, kumaşta fiziksel kontroller ) ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan kumaş satan mağazalara, konfeksiyon atölyelerine, varsa dokuma
fabrikalarına giderek yüzey kontrolü ile ilgili bilgi toplayınız. Hatalı ve hatasız yüzey
örnekleri de ekleyerek raporlaştırınız. Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. YÜZEY KONTROLÜ

3.1. Yüzey Kontrolü

Kumaşın yüz tarafı ve ters tarafı gösterdikleri özelliklere göre birbirinden ayırt
edilmelidir.

3.1.1. Kumaş Yüzü-Tersi

Kumaşın yüz tarafı (üst) ve ters tarafı (alt) gösterdikleri özelliklere göre az çok
birbirinden ayırt edilebilir. Bazen de kumaşın düz ve ters yüzünü belirlemek çok zordur. Bir
tekstil hazır mamulünün dışarıdan görünen bütün kısımları, aynı kumaş yüzünden olmalıdır.
Yani giysinin dış tarafı kumaşın düzünden, iç tarafı da tersinden olmalıdır. Çamaşırlık,
giysilik ve dekoratif kumaşların yüzleri çoğunlukla dışa; manto, kostüm, takım elbiselik
kumaşların yüzleri içe gelecek şekilde satışa sunulur.

.
Dokuma yüzeylerini en iyi tanıma şekli, kumaşın alt ve üst yüzünü yan yana koyarak

incelemek ve belirtilere dikkat etmektir.

 Kumaşın yüz tarafı, ters tarafına göre;
 Düz ve parlak,
 Desen daha net ve belirgin,
 Lif uçları daha düzgün ve aynı oranda (ters tarafında daha uzun ve

karışık),
 Renkler daha parlak ve kuvvetli (özellikle baskılı kumaşlarda),
 Tüy yönü belirgindir (bazı yünlü kumaşlarda).

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik kumaş örnekleri temin ediniz.
 Baskılı, boyama, ekoseli, kadife vb.

kumaşlar temin etmelisiniz.

 Kumaşların düzünü ve tersini yukarıdaki
kriterleri göz önünde bulundurarak tespit
ediniz.

3.1.2. İplik Sıklığı

İplik sıklığı, dokuma kumaşların 1cm’sindeki atkı ve çözgü iplik sayılarını ifade eder.
İplik yoğunluğunun yüksekliği, yani dokumanın sık oluşu, dayanıklılık, sağlamlık ve iplik
niteliğine göre dokumanın sıcak tutma özelliğini oluşturur. İplik sıklığı genelde iplik
bağlantılarının sağlamlığını yükseltir ve buna bağlı olarak kumaşın kuvveti ve dayanıklılığı
artar. İplik sıklığı, kontrol edilecek tekstil yüzeyi üzerinde belirlenen ölçü boyundaki
ipliklerin sayılması ile belirlenir.

Şekil 3.1: Çözgü ve atkı sıklığı

Dokumanın iplik sıklığından, 10 cm’lik bir numunenin atkı ve çözgü yönündeki iplik
sayıları anlaşılır. Deneme parçası, kontrol edilecek kumaşın bütün enini kapsamalı ve en az
25 cm boyunda olmalıdır. Deney yapılırken deneme parçasının üzerinde en az üç ayrı yerde
iplik sıklığı kontrol edilmeli, bu sayıların ortalaması alınmalıdır. Çözgü sıklığı için gereken
bölgeleri belirlerken kumaşın kenarına en az 10 cm içeriden başlanmalı, ayrıca ölçü bölgeleri
mümkün olduğunca birbirinden uzak olmalıdır. Bu deneyde yardımcı araç olarak büyüteç
(lup) ve uzun, kalın bir iğne kullanılır. Cetvelin sıfır noktası iki iplik arasına yerleştirilir.
İpliğin yarım genişliği bile sayılır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 3.2: İplik sayma lupu Şekil 3.3: İplik sayma lupu

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik kumaş örnekleri temin ediniz.  Farklı sıklıklarda ve kalınlıklarda

 25 cm boyunda ve tüm ende bir kumaş
kesiniz.

 En az 10 cm kenardan başlayarak, 3 ayrı
yerden 1 cm’lik kısımların iplik sıklığını
kontrol ediniz.

 3 farklı bölgeden aldığınız sonuçların
ortalamasını hesaplayarak iplik sıklığını
tespit ediniz.

3.1.3. Ağırlık

Kumaş ağırlığı denilince şu üç durum akla gelir:

 Yüzey ağırlığı (g/m² ağırlığı): 1x1 metre kumaşın gram cinsinden ağırlığıdır.
Atkı ve çözgü yönünde kenarları çıkartılmış kumaştan 1x1 metre uzunluğunda
kumaş kesilerek tartılır. Elde edilen sonuç kumaşın yüzey ağırlığını verir.

 Boy ağırlığı (g/m-tül ağırlığı): 1 metre uzunluğunda ve tam endeki kumaşın
gram cinsinden ağırlığıdır. Yüzey ağırlığı kumaş eniyle çarpılarak bulunur.

 Parça ağırlığı (top ağırlığı): 1 top kumaşın kg cinsinden ağırlığıdır. Burada
topun kaç metreden oluştuğu önemlidir. Metre tül ağırlığı kumaşın boyu ile
çarpılarak bulunur.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Örneğin: Yüzey ağırlığı 200 g/m² olan kumaşın eni 1,20 m ise m-tül ağırlığı nedir?

m-tül ağırlığı = Yüzey ağırlığı x kumaş eni
200 g x 1,20 m = 240 g / m-tüldür.

Bu kumaş topunda 35 m Kumaş varsa top ağırlığı nedir?

Top ağırlığı = m-tül ağırlığı x top uzunluğu
240 x 35 = 8400 g = 8,4 kg’dır.

Bu konuda önemli olan sadece yüzey ağırlığıdır. Çeşitli numuneler için ağırlık
karşılaştırması önemli bir unsurdur. Yüzey ağırlığı materyal kalitesini belirlemede önemli bir
veridir. Burada dikkat edilecek husus farklı lif materyallerinin farklı yoğunluklarının olduğu
ve ayrı amaçta kullanılacak kumaşların karşılaştırılmamasıdır (Örneğin; elbiselik kumaşların
kendi aralarında karşılaştırılması veya yünlü kumaşların yalnızca diğer yünlü kumaşlarla
karşılaştırılması gibi.).

Kimyasal lifli bir kumaşın, yünlü bir kumaşla karşılaştırılması gerektiğinde, kimyasal
liflerin özgül ağırlıklarının düşük olduğu dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda, düşük
ağırlığın kötü kalite olarak düşünülmemesi, iplik sıklığı gibi diğer faktörlerin de dikkate
alınması gereklidir.

Günümüzde kumaş israfını önlemek için yüzey ağırlığı hesaplanırken 1x1 metre
kumaş kullanmak yerine Şekil 3.4’teki numune kesme aleti ile kesilen kumaşlar hassas
terazide tartılır ve elde edilen sonuç m²ye çevrilerek kumaşın yüzey ağırlığı hesaplanır.

Yüzey ağırlığı daima kenarları çıkartılmış tek kat kumaş için verilir. Yüzey parçası
tam ende 50 cm uzunluğunda ve iplik doğrultusunda kesilmiş olmalıdır. Numune alımı 3
değişik bölgeden ve diyagonal şekilde yapılır.

Şekil 3.4: Numune kesme aleti Şekil 3.5: Hassas terazi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik kumaş örnekleri temin ediniz.
 Kumaş tam ende ve en az 1,5 m

uzunluğunda olmalıdır.

 Kumaş enini ölçünüz.

 Kumaştan kenarlar hariç 1x1 metrelik bir
numune alınız.

 Aldığınız numuneyi tartarak kumaşın yüzey
ağırlığını bulunuz.

 Bulduğunuz yüzey ağırlığını kumaş eni ile
çarparak kumaşın boy (metre tül) ağırlığını
bulunuz.

3.1.4. Boyutsal Değişim

Tekstil yüzeylerindeki ölçü değişiklikleri kısalma, çekme, büzülme veya enine ve
boyuna uzama şeklindedir. Nem ve ısı, üretim ve terbiye sırasında tekstil yüzeylerinde ortaya
çıkan gerginlikleri ortadan kaldırarak bu etkilere neden olur. Bu ölçü değişiklikleri, hazır
giysinin üretiminde, giysiyi taşıma esnasında veya giysinin bakımında önemli ölçülerde
meydana gelirse o kumaşın formunun bozulmasına ve giysinin görünümünün değişmesine
neden olur.

Nem, bir giysiye nemli ütüleme, yıkama ve yağmur yoluyla değişik şekillerde etki
yapar.

Sıcaklığın etkisi ise ütü ve kaynatma yoluyla olur.

 Yıkama Sonucu Ölçü Değişikleri

Buruşuksuz, kare biçimindeki deneme parçası (60x60) üzerine enine ve boyuna iplik
doğrultusunda üç adet ölçü çizgisi hazırlanır. Ölçü çizgilerinin başında ve sonunda
kaybolmayacak şekilde işaretleme yapmak gereklidir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 3.6: Deneme için gerekli ölçü çizgileri

Örnek parça, su dolu bir kabın içinde tümüyle suyun altında kalacak şekilde iki saat
bekletildikten sonra kabın içinden alınır ve pamuklu beze sarılarak ıslaklığı giderilir. Daha
sonra deneme parçası kurumaya bırakılır. Birkaç saat bekledikten sonra ütülenir. Uzunluk
değişikliklerini hesaplamak için ölçü çizgileri kontrol edilir. Ölçü değişiklikleri, deneme
parçasının %’si olarak verilir. Uzunluğun artmasında + işareti, azalmasında – işareti
kullanılır.

 Ütü Sonucu Ölçü Değişiklikleri

Kontrol yukarıdaki ölçülerde önceden hazırlanmış bir örnek parça üzerinde nemli bir
ütü bezi yardımı ile yapılır. Parça % 8 veya % 10 oranında nemli kalacak şekilde ütülenir.
Buna, ütü sıcaklığı ve ütüleme süresine bağlı olarak ütü bezinin tek kat, çift kat veya üç kat
serilmesi ile ulaşılır.

Ütünün sıcaklığı, ütülenecek kumaşın ısıya dayanıklılığına göre ayarlanır. Ütüleme
süresi 10 saniyenin altında ve 25 saniyenin üstünde olmamalıdır. Örnek soğuduktan sonra
ölçü değişikliği (ıslanmada anlatıldığı gibi) ölçülüp hesaplanabilir. Kontrol işlemi, bir ütü
yerine düz bir buharlı ütü makinesi ile de yapılabilir. Burada örnek parça birçok defa
buharlandırılır. Düz şekilde kurumaya bırakılır ve 16 saat sonra ölçülür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Değişik kumaş örnekleri temin ediniz.
 Kumaş numunesi, kumaş topunun

tam başından veya sonundan
olmamalıdır.

 Kumaştan 60x60 cm boyutunda bir test
numunesi hazırlayınız.

 Test numunesi üzerine yıkama sonucunda
çıkmayacak bir kalemle (veya dikerek)
50x50 cm’ lik işaret alınız.

 Test numunesini su dolu bir kabın içine
tümüyle 2 saat süreyle batırınız.

 Bu süre sonucunda kumaşı kuramaya
bırakınız.

 Kumaşı düz bir zemin üzerine
sererek kurutunuz.

 Kumaşı ütüleyiniz ve ölçü değişikliklerini
hesaplamak için işaretleri kontrol ediniz.

 Boyuttaki değişimi % olarak belirleyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendiniz ya da arkadaşlarınızla değişerek
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Değişik kumaşlar temin ettiniz mi?

2. Kumaşın tersini ve düzünü tekniğine uygun olarak tespit ettiniz
mi?

3. Kumaşın iplik sıklığını tekniğine uygun olarak tespit ettiniz mi?

4. Kumaşın yüzey ve boy ağırlığını tekniğine uygun olarak doğru
tespit ettiniz mi?

5. Kumaşın yıkama sonucundaki boyutsal değişimini doğru olarak
tespit ettiniz mi?

6. Kumaşın ütüleme sonucundaki boyutsal değişimini doğru olarak
tespit ettiniz mi?

7. Zamanı düzenli ve verimli kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.2. Kumaş Yüzey Oluşumundaki Hatalar

Kumaş yüzey oluşumundaki hatalar, genellikle ham mamulde olur. Nadiren de
terbiyeden sonra ortaya çıkabilir.

3.2.1. Atkı Yönü Hataları

Aşağıda, atkı yönü hataları ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

 Gergin Atkı

Atkı yönünde bir veya birkaç iplik görünür. Kenar ise içeri doğru çekik ve dalgalıdır.
Gergin atkılar sonsuz ipliklerde parlak olarak görünür. Bu iplikler incedir. Böylece değişik
bir ışık kırınımı oluşur. Gergin atkılar genellikle kenarlarda belli olur.

Şekil 3.7: Gergin atkı

 Atkı Bandı

Hata, ham mamulde olur. Nadiren de terbiyeden sonra ortaya çıkar. Atkı bantlı kumaş,
bütün dokuma enine yayılmış tek veya periyodik olarak ortaya çıkan atkı bantlarından
oluşur.
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Şekil 3.8: Atkı bandı

 Atkı İpliği Kopması

Tamamen veya kısmen eksik olan bir atkı ipliğidir.

Şekil 3.9: Atkı ipliği kopması

 Gevşek Atkı

Küçük topaklanma şeklindeki halkalar dokuma yüzeyinde görünür veya parmak
ucuyla hissedilir. Hava püskürtmeli dokuma makinelerinde bunlar genellikle atkı atma
yönünde çıkar.
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Şekil 3.10: Gevşek atkı

 Atkı İpliği Kabarmaları

Bu hata her iki kenar bölgesinde görülür. Kumaşta zarar görmüş ince lifler ortaya
çıkar. Bunlar iplik katlanmaları veya ilmek şeklinde kalınlıklar oluşturur.

Şekil 3.11: Atkı ipliği kabarmaları

 Atkı Patlaması

Dokumanın atkı yönünde kısa, kalın ve kesin sınırlanmış bir yer görülür. Bunun
nedeni atkı ipliğinin çok fazla gerilmesi sonucunda kopmasıdır.
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Şekil 3.12: Atkı patlaması

 Kayıplar

Dokumanın 5-30 cm’lik kenar bölgesinin atkı bitim tarafında bazı atkı iplikleri
eksiktir. Bunlar kopuk atkı ipliği gibi görünür. Atkı başlangıç tarafında ise gevşek atkı
görünümündedir.

Şekil 3.13: Kayıplar

 Baskı Yeri

Dokumada, çeşitli enlerde sık veya gevşek yerler olarak görülen atkı kıvrılmalarıdır.
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Şekil 3.14: Baskı yeri

 Yabancı Madde

Dokumada yabancı bir madde görülür.

Şekil 3.15: Yabancı madde

 Atkı İpliği Katlanmaları

Kesilmiş atkı iplikleri katlanarak dokunur. Hava püskürtmeli dokuma makinelerinde
kenar bölgesinden yaklaşık 8 -10 cm içeride görünür.
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Şekil 3.16: Atkı ipliği katlanmaları
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 Kenar Bozuklukları

Atkı iplik uçları veya dışta kalan atkı ipliği halkaları kenardan başlayarak birlikte
dokumuştur. Hava püskürtmeli dokuma makinelerinde daha çok atkı bitiş tarafında görünür.

Şekil 3.17: Kenar bozuklukları

 Atkı Atlamaları

Çözgü ipliklerinin üst veya alt atlamalarında yer yer atkı yönünde bağlantı hataları
oluşmaktadır.

Şekil 3.18: Atkı atlamaları
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3.2.2. Çözgü Yönü Hataları

Çözgü ipliklerindeki çözgü yönü hataları, aşağıda açıklanmaktadır.

 Bağlantı Hatası

Çözgü iplikleri bir veya iki atkı ipliği üzerinden, doğru bir şekilde bağlanmaz. Hata
düzensiz aralıklarla tekrarlanır.

Şekil 3.19: Bağlantı hatası

 Yuva

Bu hatalar bütün atkı atma sistemlerinde ortaya çıkabilir. Çözgü iplikleri tam bir
dokuma açısının oluşturulmasında engellenir ve doğru bir şekilde bağlanamaz.

Şekil 3.20: Yuva
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 Çözgü İpliği Kopması

Eksik çözgü ipliği nedeni ile kumaşta bir çizgi meydana gelir.

Şekil 3.21: Çözgü ipliği kopması

 Gergin ya da Gevşek Kenar

Dokuma kenarı ile dokuma arasında farklı gerginlikler vardır. Kenar sert ve diktir,
dokuma ise dalgalıdır ya da bunun tersidir.

Şekil 3.22: Gergin ya da gevşek kenar

3.2.3. Belirli Bir Yöne Bağlı Olmayan Hatalar

 Kat İzi

Dokumalarda çok belirgin bir kat izi görülür.
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Şekil 3.23: Kat izi görüntü

 Yağmurda Islanmış Görüntülü Kumaş

Kumaş yüzeyinde damla şeklinde dalgalı bir görünüm vardır.

Şekil 3.24: Yağmurda ıslanmış görüntü

 Kenar Yırtılmaları

Bu hata, tüm atkı atma sistemlerinde görülür.

Şekil 3.25: Kenar yırtılmaları görüntüsü
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Araştırma konusu olarak istenilen hatalı
yüzey örneklerinin hatalarını yukarıdaki
bilgiler doğrultusunda tespit ediniz.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendi kendinize ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Farklı yüzey örneklerinin hatalarını tekniğine uygun olarak
doğru bir şekilde tespit ettiniz mi?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



52

3.3. Kumaşta Fiziksel Kontroller

Fiziksel kontrollerle kumaşların mukavemeti tespit edilmektedir.

3.3.1. Boncuklanma Mukavemeti

Boncuklanma, kumaşın içindeki ipliklerden çıkan lif uçlarının kullanım sırasında bir
araya gelerek kumaş yüzeyinde lif düğümcükleri meydana getirmesidir.

Giysilerde görülen doğal sürtünme kol altında, kalça civarında, iç parçalarda ve cep
ağızlarında boncuklanmaya neden olur.

Boncuklanma mukavemetinin tespitinde kullanılan en basit yöntem şöyledir: Fazla
yumuşak olmayan bir fırça ile üst yüzey tüylendirilir. Parmak uçlarının dairesel hareketi ile
açık duran lif uçları yuvarlanır ve döndürülür (Dönme yönü sık sık değiştirilmelidir.). Bu
hareket sırasında boncuk oluşumu ne kadar kolay ve hızlı olursa kumaşın boncuklanmaya
karşı mukavemeti o kadar az demektir.

Boncuklanma eğilimi ya da boncuklanma direnci, yapay bir sürtünme sağlayan
makinelerin kullanımı ile saptanabilir. Yüzeyde oluşan boncuklar sayılarak ya da örnek
resimleri ile karşılaştırılarak boncuklanma derecesi saptanır.

Ayrıca bu işlem için boncuklama test cihazı da kullanılır. Dört adet numune, aşağı
bakan ve aşındırılacak kumaş üzerinde yeterli basınçla duran tutucular arasına yerleştirilir.
Numuneler, tutucuların daha önceden belirlenen her yöndeki hareketi ile aşındırılır. Belli
sayıdaki sürtünmeden sonra numune, ağırlığındaki azalma ve görünümündeki değişime göre
değerlendirilir. Örgü, çocuk ve bayan giysilerinde 20.000 sürtünme sonunda kumaşta
herhangi bir yırtılma olmuyorsa bu kumaş kabul edilebilir. Bu değer, pantolon imalatı için
dokunmuş kumaşta 30.000 sürtünme düzeylerinde olmalıdır.

Şekil 3.26: Boncuklaşma test cihazı
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Şekil 3.27: Bir boncuğun meydana gelişi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Fazla yumuşak olmayan bir fırça ve
boncuklama testini yapmak üzere
kullanılacak bir kumaş temin ediniz.

 Fırça ile kumaş yüzeyini tüylendiriniz.

 Parmak uçları ile tüylendirilmiş yüzeydeki
lif uçlarını değişik yönlere doğru
yuvarlayınız.

 Kumaş yüzeyindeki boncuk oluşumunu ve
hızını gözlemleyiniz.

 Kumaşın boncuklama mukavemetini
yorumlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendi kendinize ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fazla yumuşak olmayan bir fırça ve boncuklama testini yapmak
üzere kullanılacak bir kumaş temin ettiniz mi?

2. Fırça ile kumaş yüzeyini tüylendirdiniz mi?

3. Parmak uçları ile tüylendirilmiş yüzeydeki lif uçlarını değişik
yönlere doğru yuvarladınız mı?

4. Kumaş yüzeyindeki boncuk oluşumunu ve hızını gözlemlediniz
mi?

5. Zamanı düzenli ve verimli kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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3.3.2. Yırtılma Direnci

Dikiş yırtılma direnci en basit şekli ile şöyle belirlenir: 5 cm x 10 cm’lik iki dokuma
parçasını dar taraflarından ( kenarda 8 mm içeride) birbirlerine diktikten sonra parçanın bir
tarafı sabitleştirilir diğer tarafı yaylı bir teraziye tutturulur. Böylece tüm kumaş parçasına etki
edecek kuvvet belirlenmiş olur. İplikler kaymaya başladığında yaylı terazinin gösterdiği
değerler okunur. Deneyin hem çözgü hem de atkı yönünde yapılması gerekir.

Şekil 3.28: Dikiş yırtılma direnci denemesi Şekil 3.29: Yırtılma mukavemeti test cihazı

3.3.3. Patlama Mukavemeti

Örgü kumaşların yırtılması genellikle zordur. Bu yüzden yırtılma testlerine tabi
tutulmaz. Örgü kumaşların kopma mukavemeti, bir şerit alınarak ve buna çekim
uygulayarak kesin anlamda ölçülemez. Çünkü kolaylıkla ispatlanılabileceği gibi kumaş
önemli ölçüde biçimini bozar. Bu kumaşlar, bu yüzden bu etkiyi önleyen patlama testine tabi
tutulur.

Patlama basıncı testinde, test edilecek kumaşın bir numunesi düz bir levha üzerine
yayılı duran lastik bir diyaframa karşı dairesel bir mengeneyle kıstırılır. Basınç altındaki bir
sıvı veya gaz diyafram ve numuneyi, numune patlayana kadar şişirir ve buna karşılık gelen
basınç, basınçölçerden okunur.

Kumaşı patlatmak için gereken basınç kaydedilir ve kumaşın patlama mukavemeti
olarak adlandırılır. Bu yalnızca ipliklerin mukavemetine değil, aynı zamanda ipliklerin
esnekliğine ve kumaş konstrüksiyonuna da bağlıdır.
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Şekil 3.30: Patlama mukavemeti test cihazı

3.3.4. Aşınma (Sürtünme Mukavemeti)

Tekstil yüzeylerin kullanımında sürtünmeden dolayı olacak aşınmalar, yüzeyin
kullanımına etki eder ve kullanımını azaltır. Kurallara uygun yapılan sürtünme mukavemeti
kontrolleri, numune hakkında bize kullanılabilirlikleri ile ilgili yararlı bilgiler verir ve diğer
denemelerin sonuçları ile birleştirildiğinde, nerelerde kullanıldıkları belirlenmiş olur.

Aşındırma test cihazları kullanılarak numuneye belirli sayıda ve sürede sürtünme
uygulanır. Bu uygulama sonucunda kumaşın yüzeyinde oluşan aşınma gözlemlenir.

Tekstil yüzeyler için aşındırma makinelerinden bazıları şunlardır:

 Dairesel aşındırma aracı
 İvmeli aşındırma aracı
 Düz aşındırma aracı

Şekil 3.31: Aşındırma test cihazı Şekil 3.32: Aşındırma test cihazı
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3.3.5. Dikiş Mukavemeti

Dikiş Dayanıklılığı

Dikişin Enine Dayanıklılığı Dikişin Boyuna Esnekliği

Dikiş ipliği sağlamlığı Dikişte iplik kullanımı
İlmek sağlamlığı Batış türü
Batış sıklığı Batış sıklığı
Dikişte kuvvet dağılımı İplik gerginliği
Batış dengesi Dikilecek parçanın özellikleri
Kumaş sağlamlığı Dikilecek parçanın kalınlığı
Kumaş kayma dayanıklılığı Dikiş yapısı
İpliğin sürtünme dayanıklılığı Dikiş ipliği esnekliği
Dikiş işlemi sırasında sağlamlık kaybı
Dikiş yapısı
Diğer etmenler
Kullanım etkileri:
Fiziksel ve kimyasal etkileri

Kullanım etkileri:
Fiziksel ve kimyasal etkileri

Dikiş dayanımı kavramından, kumaşlarda bir veya birden fazla kumaş ile dikişin
meydana getirdiği bağlantının kopmaya karşı gösterdiği direnç anlaşılır.

Tekstil materyallerinden numune olarak alınan ve üzerinde önceden belirlenen
dikişleri taşıyan veya belirlenen özelliklere göre hazırlanmış dikişlerle dikilmiş deney
numuneleri üzerinde, dikişlerin kopma dayanımını ve kopma kuvvetinin tayini için hızlı
çekme cihazı veya numune uzama hızı sabit çekme cihazı ya da yükleme hızı sabit çekme
cihazı ile deney yapılır.

Deney, numune üzerindeki dikişin 1 cm’sindeki dikiş adımı sayılır. Numuneler
cihazın kavrama çeneleri arasına yerleştirilir. Cihaz, dikiş veya kumaş kopuncaya kadar
çalıştırılır. Kopma süreleri test edilir.

3.3.6. Buruşmazlık Özelliği

Diğer önemli husus ise giysilerin giyilmeleri sırasındaki buruşmaları ve asıldıkları
zaman bu buruşuklukların kaybolma hızıdır. Genel olarak sırf yün giysiler pamuklu, keten
gibi selülozik olanlara nazaran daha geç buruşur ve eski hâline daha çabuk kavuşur.
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Tekstil yüzeylerde görülen katlara, baskı uygulandığında buruşukluklar meydana
gelmektedir (örneğin, oturma esnasında). Eğer kumaş iyi bir esneme özelliğine sahipse (yün
gibi) kırışıklıklar kendiliğinden kaybolur. Bu durumda iyi bir buruşmazlık özelliğinden söz
edilir. Günümüzde uygun bir terbiyeleme sayesinde çok fazla buruşan materyaller bile
buruşmazlık özelliğine kavuşturabilmektedir (örneğin pamuk, keten, viskoz).

En basit buruşmazlık denemesi, el ile yapılan buruşma denemesidir. Buruşuksuz bir
deney parçası 15 saniye kadar avuç içinde buruşturulur. Avuç açıldıktan sonra deney parçası
gözlenir. Kumaş buruşuk durumda kalıyorsa bu, buruşmazlık özelliğinin düşük olduğunu
gösterir. Eğer tekrar düzeliyorsa iyi bir buruşmazlık özelliğine sahip olduğu söylenebilir.

Şekil 3.33: Buruşma denemesi Şekil 3.34: Buruşma denemesi sonucu
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Test yapmak üzere bir kumaş parçası alınız.

 Kumaş parçasını 15 saniye süre ile
avucunuzun içinde sıkıca tutunuz.

 Avucunuzu açtıktan sonra kumaş üzerindeki
buruşuklukları gözlemleyerek buruşma
özelliğini yorumlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yaptığınız çalışmayı kendi kendinize ya da arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Test yapmak üzere bir kumaş parçası aldınız mı?

2. Kumaş parçasını 15 saniye süre ile avucunuzun içinde sıkıca
tutunuz mu?

3. Avucunuzu açtıktan sonra kumaş üzerindeki buruşuklukları
gözlemleyerek buruşma özelliğini yorumladınız mı?

4. Zamanı düzenli ve verimli kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

1. ………..dokuma kumaşların 1 cm’sindeki atkı, çözgü ve iplik sayılarını ifade eder.
A) İplik sıklığı
B) İplik genişliği
C) İplik boyu
D) İplik mukavemeti

2. 1x1 metre kumaşın gram cinsinden ağırlığına ne denir?
A) Top ağırlığı
B) Yüzey ağırlığı
C) Boy ağırlığı
D) Parça ağırlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi atkı yönü hataları içine girer?
A) Atkı ipliği kopması
B) Kenar düzgünlüğü
C) Bağlantı hatası
D) Yuva

4. Bağlantı hatası, çözgü ipliği kopması, gergin ya da gevşek kenar……………….hataları
içine girer?

A) Atkı yönü
B) Kumaşın yönü
C) Çözgü yönü
D) Boy yönü

5. Kumaşın içindeki ipliklerinden çıkan lif uçlarının kullanımı sırasında bir araya gelerek
kumaş yüzeyinde lif düğümleri meydana getirmesine…………….denir?

A) Boncuklanma
B) Dönme
C) Yırtılma
D) Patlama

6. Aşağıdakilerden hangisi dikişin enine dayanıklılığı ile ilgilidir?
A) Batış türü
B) Batış sıklığı
C) Dikilecek parçanın kalınlığı
D) Dikiş ipi esnekliği

7. Aşağıdakilerden hangi dikişin boyuna esnekliği ile ilgilidir?
A) Batış dengesi
B) Dikiş yapısı
C) İlmek sağlamlığı
D) İplik sürtünme dayanıklılığı

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda terbiye kontrolünü tanıyacak, tekstil
terbiye işlemleri, apre ve çeşitleri, haslık kontrolleri ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.

Günlük hayatta kullandığımız tekstil ürünlerine uygulanmış apreleri inceleyiniz.
Kumaş yüzeyindeki değişimleri baş ve işaret parmağı arasına alarak hissediniz.

4. TERBİYE KONTROLÜ

4.1. Tekstil Terbiyesinin Tanımı Amacı

Tekstil terbiyesi denildiğinde, tekstillere kullanım alanı ve amacına uygun özellikler
kazandıran tüm işlemler anlaşılmaktadır. Tekstil terbiyesi, çoğunlukla işlenecek tekstil ham
maddesinin kimyasal yapısına göre ayarlanır. Dikkat edilmesi gereken husus tekstil
mamulünü güzelleştirirken kalitesinin bozulmamasıdır. Lifleri zedelemeyen bir terbiye,
ancak terbiye işlemini sıkı sıkıya kontrol ederek yapılabilir. Terbiye, uygulanan tüm
işlemlerin (örneğin ön yıkama, boyama, kurutma, baskı, buharlama ve son terbiye) bir
kombinasyonudur.

Terbiye, kullanma yeri ya da moda isteğine göre, görünüm, tutum vb. özellikler
kazandırılması amacıyla tekstil maddelerine uygulanan hazırlama, beyazlatma, boyama,
basma ve apre işlemlerinin tümüdür.

Tekstil mamulleri çeşitli aşamalarda terbiye edilir:

 Düze terbiyesi

 Lif veya parça lif terbiyesi

 Karde veya taranmış bant hâlinde terbiye

 İplik terbiyesi (bobin, çile ya da çözgü levendinde)

 Kumaş terbiyesi (metre işi tekstil yüzeyler)

 Konfeksiyon parçalarının terbiyesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.2. Tekstil Terbiye İşlemleri

 Tekstil Terbiye İşlemleri

1. Ön Terbiye 2. Renklendirme
3. Apreleme (Bitim

İşlemleri)

 Boyama  Kuru apre

 Baskı  Yaş apre

4.2.1. Ön Terbiye İşlemleri

Ön terbiye işlemleri ile terbiye edilecek olan tekstil materyali, boyamaya ya da
baskıya hazır hâle getirilir. Tekstil yüzeylerinden, üretimleri sırasında kullanılan haşıl, tutkal
vb. yardımcı maddeler uzaklaştırılır.

Tekstil lifleri, boyama işlemi sırasında tekstil yüzeylere istenilen rengi verebilmek için
yapısındaki doğal boyar maddelerden ve boyanın liflere işlemesini engelleyen maddelerden
arındırılır.

Ağartma merserizasyon, kostikleme, ön temizleme, örgülerin gevşetilmesi önemli ön
terbiye işlemleridir.

 Ağartma

Ağartma, beyaz olması veya açık renk tonlarında boyanması ya da baskı yapılması
gereken bütün ham tekstillere uygulanır. Ağartma işlemiyle, özellikle doğal liflerin yapısında
bulunan doğal boyar maddeler parçalanarak suda çözülür hâle getirilir ve kumaşın
yıkanmasıyla liflerden uzaklaştırılır.

Şekil 4.1: Ağartma işlemi

 Merserizasyon

Merserizasyon işlemi, pamuklu ipliklerin ya da pamuklu tekstil yüzeylerinin, soğuk ve
derişik bir sudkostik çözeltisine bastırılması ve gerdirilmesidir.
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Merserizasyon işlemi ile pamuklu tekstil materyali, parlaklık, yüksek kopma
sağlamlığı, yumuşaklık ve yüksek nem emme özelliği kazanır.

 Kostikleme

Kostikleme, özellikle pamuklu dokuma yüzeylerin sudkostikle (NaOH) işlenmesidir.
Bu işlemde, merserizasyon işlemindeki gibi bir germe yoktur. Kostikleme işlemi, dokuma
yüzeyin çekmesine ve sıkışmasına neden olur. Böylece kumaş boya maddesini daha fazla
emebilir. Ancak bu işlem dokuma yüzeye bir parlaklık kazandırmaz.

 Örgülerin Ön Temizliği

Örme işlemi sırasında örgü yüzeyler kirlenir. Sentetik ipliklerden oluşan örgü
yüzeyler, örme işlemini kolaylaştıran yağlar içermektedir. Kirler ve yağlar, yağ çözücü
maddeler ile tekstil sanayisinde kullanılan özel yıkama makinelerinde yıkanarak giderilir.

 Örgülerin Gevşetilmesi

Örme işlemi ve ön yıkama, örgü yüzeylerde gerilmeye neden olduğu için bunlar
gevşetilmelidir. Bu işlem, örgü yüzeylerin sıcak su teknesinden geçirilip gerdirmeksizin
buhara tutulmasıyla gerçekleştirilir. Böylece örgüye sabit bir form kazandırılır.

4.2.2. Bitim İşlemleri

Tekstil mamullerine, daha iyi görünüm, tutum ve kullanım özellikleri kazandırmak
için mekanik yöntemlerle veya kimyasal maddelerle uygulanan işlemlere bitim işlemleri
(apreleme) denir.

Bitim işlemleri olarak tanımlanmasının sebebi bu işlemlerin, ön terbiye ve
renklendirme işlemlerinden sonra uygulanan son işlemler olmasıdır. Apreleme (bitim)
işlemlerinden sonra tekstil mamulleri satışa, aynı zamanda kullanılmaya hazır duruma
gelmektedir.

Şekil 4.2: Apreleme makineleri
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 Apreleme Bitim İşlemleri

Kuru Apre Bitim İşlemleri (Fiziksel) Yaş Apre Bitim İşlemleri (Kimyasal)

 Şardonlama  Dinkleme

 Kalandırlama  Sürtünmeye karşı dayanıklılık terbiyesi

 Çektirme  Güç tutuşurluk terbiyesi

 Gerdirme  Keçeleşmezlik terbiyesi

 Boncuklanmaya karşı terbiye

 Tekstil haşerelerine karşı terbiye

 Güve yemezlik terbiyesi

4.3. Aprenin Tanımı Çeşitleri

Tekstil materyalinin ön terbiye ve renklendirme işlemleri sonrası terbiye işletmesini
terk etmeden önce, yapılan mekanik, fiziksel ve kimyasal tüm işlemlere apreleme işlemleri
denir. Tekstil ürününe, renklendirme sonrası yapılan apre işlemlerinde amaç, ürünün
tutumunu, görünümünü değiştirmek ve geliştirmektir. Bu işlemi yapan kişi ve işletmelere de
apreci denir.

Kimyasal ve mekanik yollarla uygulanan apre işlemlerinin tamamı her ürüne
uygulanmamaktadır. Apre işlemi yapılırken ürünün formu, elyafın cinsi, kullanım amacı,
kalıcılık derecesi, ürünün inceliği ve kalınlığı gibi bazı kriterler göz önünde bulundurulur.

4.3.1. Su Geçirmezlik

Kumaşlar ve giysiler, su itici kimyasal maddeler içeren bir çözeltiye batırılır.
Kimyasal maddeler kumaş yüzeyinin nem çekme özelliğini azaltır. Su, kumaş yüzeyinden
kayıp akar. Bu apre sağlık açısından hava ve su buharına karşı geçirgen olmalıdır.

Suya dayanıklı olmayan terbiye, parafin emilsiyonları ile sağlanır. Parafin, kumaşın
yüzeyinde bir film oluşturur ama sıcak yıkama suyunda tekrar çözülür.

4.3.2. Buruşmazlık

Buruşmazlık bitim işlemi daha çok, selüloz esaslı (pamuk, keten, reyon) kumaşlara
uygulanır. Bu işlem sonucu mamulün buruşması azaldığı gibi mamulün deformasyonu
önlenir. Hatta mamul üzerinde pilling (boncuklama) oluşumu da azalır. Buruşmazlık apresi
uygulanmış kumaşlar günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlar.

4.3.3. Boncuk Giderme

Tekstil yüzeylerde boncuklanmanın nedeni, iplik içerisindeki liflerin serbest uçlarının
sürtünme sonucu birbirine dolanarak düğümlenmesidir. Boncuklanma, kumaş yüzeyindeki
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lif uçlarının yakılması ya da kumaş yüzeyine bir reçine sürülerek lif uçlarının yapıştırılması
gibi yöntemlerle önlenebilir.

4.3.4. Güve Yemezlik

Tekstil haşerelerine karşı yapılan güve yemezlik terbiyesi, yün liflerini kemiren
güvelere karşı yapılır. Eulan veya mittin gibi kimyasal maddeler, suda çözülür ve boya
eriyiği gibi liflere emdirilir. Bu kimyasal maddeler, liflere sağlam bir bileşim oluşturur ve
yünü güveler için yenilmez bir hâle getirir. Güve yemezlik terbiyesi, yıkama ve temizlemeye
karşı dayanıklıdır.

Giysilerin kullanımında kullanılan güve topları, terbiye maddesi olarak kabul edilmez.
Bunlar, zehirli gazlar yaydıklarından sağlığa zararlıdır.

4.4. Haslık Kontrolleri

4.4.1. Işık Haslığı

Işık haslığı, renkli tekstil yüzeylerin güneş ışınlarına karşı renklerini koruyabilme
direncidir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalacak olan tekstil yüzeylerinin (perdeler) yüksek
ışık haslığına sahip olması gerekir.

Işık haslığının saptanması için, kısmen örtülmüş numune (ıslaklıktan korunmuş
biçimde) güneş ışığı altında bırakılır. Bu ışık alma, saatlerce veya tüm hafta boyunca
sürebilir. Hızlı ve kuvvetli renk değişimi, kötü bir ışık haslığı olduğunu gösterir. Ölçü olarak
ışık haslığı skalası gösterilir (Şekil 4.3). Norma uygun ışık haslığı denemelerinde 8 mavi
tondan oluşan bu skala ile karşılaştırılarak 1’den 8’e kadar olan bir ışık haslığı değeri elde
edilmiş olur ( 1, en düşük; 8, en yüksek ışık haslığıdır. ).

Renk solması esas olarak fotokimyasal bir olaydır. Renk solmasına sebep olan başlıca
faktörler

Işık (ışığın cinsi, yoğunluğu ve etki etme süresi), cisim (boyar maddenin kimyasal
yapısı, lif cinsi, lifteki nem miktarı) ve ortam (nem miktarı, sıcaklık ortamı) dır.

Işık haslığı kontrolü iki şekilde yapılmaktadır:
 Gün ışığı ışık haslığı kontrolü: Kısmen üzeri örtülmüş renkli test materyali,

belirli bir süre (Bu süre, kumaşın cinsi, bulunulan bölgeye göre değişiklik
gösterir.) güneş ışığında, açık havada bekletilir. Süre dolduktan sonra kumaşın
örtülü kısmı açılarak kumaşın gün ışığına karşı renk değişimi gri skaladan
kontrol edilir.

 Yapay ışıkla ışık haslığı kontrolü: Gün ışığının az olduğu durumlarda hızlı bir
soldurma için yapay ışıkla soldurma lambaları geliştirilmiştir. Burada ışık
kaynağı olarak Ksenon veya karbon ark lambaları kullanılmaktadır. Yapay
ışıklandırmada ortamın nemi sonuç üzerinde önemli etki yapar. Örneğin nemin
% 45’ten % 80’e çıkması solma hızını yarı yarıya artırır. Yapay ışıklandırmada
ortalama uygun çalışma koşullarında nem % 55–60 oranında, sıcaklık ise 40–50
derecedir.
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Şekil 4.3: Gri skala
Şekil 4.4: Gri skala ile

ışık haslığı testinin değerlendirilmesi

Şekil 4.5: Işık kabini
Şekil 4.6: Işık haslığı test cihazı

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Renk haslığını kontrol edeceğiniz renkli
bir kumaş temin ediniz.

 Kumaşın bir kısmını beyaz bir kumaşla
örtünüz.

 Örtülen kumaşı güneş gören bir ortama
bırakınız.

 İki gün bekletiniz.

 Hava durumuna göre bu süre
artırabilirsiniz.

 Süre sonunda numunenin üzerindeki
örtüyü açarak renk değişimini
gözlemleyiniz.

 Bulabilirseniz gri skaladan kontrol
etmelisiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.4.2. Renk Haslığı

Renk haslığı, boyalı ve baskılı tekstillerin üretimi, kullanımı ve bakımı sırasında
karşılaştıkları çeşitli etkilere karşı koyabilme özelliğidir. Renklendirilecek tekstil
yüzeylerinin, kullanım özelliği belli olmalıdır. Örneğin, perdeler ve bahçe mobilyaları
özellikle ışık haslığı yüksek renkli boyalarla, iş elbiseleri ise kaynar yıkamaya dayanıklı
boyalarla boyanmış olmalıdır.

Renk değişimi, gri skala denilen bir renk tablosu ile tespit edilir. Gri skalalar, beş adet
gri renk plaketi veya dokuma bölümünden oluşur. Bu renk plaketleri arasında gözle görünür
renk farklılıkları vardır. Burada beş bölüm, beş haslık derecesini belirler ( 1, en kötü; 5, en
iyi ). Haslık derecesi, numunenin ölçüm tablosuyla karşılaştırılması sonucu belirlenir.

4.4.3. Ter Haslığı

Ter haslığı deyiminden, tekstil boyasının insan terine karşı olan dayanıklılığı anlaşılır.
Deney parçası, beyaz bir dokuma parçası ile yapay olarak yapılan ter parçası (histidin içeren
alkalik ya da asitli bir çözelti ) içinde 30 dakika bekletilir. Kumaş üzerindeki renk değişikleri
kontrol edilerek değerlendirilir.

4.4.4. Su Haslığı

Bir numune parçası beyaz bir kumaş kılıfla birlikte suya yatırılır. Birçok defa
çitilenerek birkaç saat suyun içinde bırakılır. Numunenin su haslığı iyi ise suya veya beyaz
kılıfa boya karışmaz. Test sonrasında numunenin renk haslığının derecesi ve beyaz kılıftaki
lekelenme gri skaladan kontrol edilir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Su haslığını kontrol edeceğiniz renkli bir
kumaş temin ediniz.

 Beyaz bir kumaştan numunenin içine
girebileceği kadar bir kılıf hazırlayınız.

 Test parçasını kılıfın içine koyarak suya
yatırınız ve birkaç defa çitileyiniz.

 Test parçasını kılıfın içinde birkaç saat suda
bekletiniz.

 Test parçasını sudan ve kılıftan çıkartınız.

 Test parçasının suya ve beyaz kılıfa renk
verip vermediğini kontrol ediniz.

 Varsa gri skala kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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4.4.5. Klorlu Su Haslığı

Klorlu su haslığı, havuz suyunda bulunan maddelerin kumaşın rengine verebileceği
zararların değerlendirmesi amacı ile yapılır.

Boyalı veya baskılı tekstil mamulleri, klorlu su (yüzme havuzu suyu) etkisine maruz
kaldığında, kumaşların renklerinin bu etkiye karşı direnci belirlenmektedir. Bu haslık, ISO-
E03, TS 837’ye göre tayin edilmektedir. 10 x 4 cm boyutunda test numunesi, mayo olması
durumunda 50 veya 100 mg/l aktif klor konsantrasyonu; plaj bornozu veya havlusu olması
durumunda 20 mg/l aktif klor konsantrasyonu içeren zayıf klor çözeltileri ile muamele
edilmektedir. Ürün, banyo oranı 1/100, sıcaklığın 27  2 C olduğu karanlık bir yerde, bir
saat tutulmaktadır.

Numune çözeltiden çıkartıldıktan sonra yıkanmaz ve üzerinde hiç su kalmayacak
şekilde sıkılarak oda sıcaklığında kurutulur. Renk değişimi gri-skala ile değerlendirilir.

4.4.6. Yıkama Haslığı

Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinin belli koşullarda yıkanması sonucunda bu
mamullerde görülen renk değişimini kontrol etmek amacıyla yapılan bir haslık
değerlendirmesidir.

Test numunesine beyaz bir kumaş dikilir ve numune belirli sıcaklıktaki yıkama
eriyiğinde bir süre yıkanır, daha sonra iyice durulanıp kurutulur. Eğer yıkama makinesi
yoksa yıkama işlemi cam veya tahta bir çubuk kullanmak suretiyle elle de yapılabilir.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra test numunesi önce damıtılmış su ile sonra
soğuk musluk suyu ile 10 dakika durulanır. Sonra birbirine değdirmeden asılı olarak 60
derecede kurutulur.

Yıkama sonucu meydana gelen hasarlar hafiften ağıra kadar olabilir. Test edilen
numune gri skala kullanılarak kontrol edilir ve değerlendirilir.

Aşağıdakiler kullanılan kontrol yöntemlerine birer örnek olabilir:

Yıkama koşulu 1 2 3

Süre (dk.)
30 dakika 30 dakika 30 dakika

Sıcaklık (derece)
40 derece 60 derece 95 derece

Eriyik
5 g / l sodasız sabun

5 g / l sabun ve 2 g/
l susuz soda

5 g / l sabun ve 2 g/
l susuz soda
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yıkama haslığını kontrol edeceğiniz
renkli bir kumaş temin ediniz.

 Beyaz kontrol kumaşını numuneye
dikiniz.

 Test edeceğiniz numuneye uygun olan
yıkama koşullarını hazırlayınız.

 Yıkama işlemini tahta veya cam bir
çubukla gerçekleştiriniz.

 Test numunesini önce damıtılmış su ile
sonra soğuk musluk suyu ile 10 dakika
durulayınız.

 Sonra test parçası ile kontrol parçasını
birbirine değdirmeden asılı olarak 60
derecede kurutunuz.

 Test parçasının beyaz kılıfa renk verip
vermediğini kontrol ediniz.

 Varsa gri skala kullanınız.

4.4.7. Ütü Haslığı

 Giysi üretiminde ütü haslığı üç gruba ayrılır:
 Kuru ütü haslığı
 Nemli ütü haslığı
 Islak ütü haslığı

Kuru ütü haslığı kontrolü yaparken denenecek kumaş kuru beyaz bir pamuklu
dokumanın üzerine konularak ısıtılmış olan ütü, 15 saniye bekletilir (Ütü hareket ettirilmez.).
Ütünün sıcaklığı numunenin ısı dayanıklılığına göre ayarlanmalıdır.

Nemli ütü haslığı kontrolü için nemli beyaz pamuklu dokuma kullanılır. Deneme
parçası yine kuru pamuklu beyaz dokumanın üzerine serilir ve ardından deneme parçasının
üzerine nemlendirilmiş olan başka bir pamuklu dokuma parçası örtülür. Isıtılmış olan ütü, 15
saniye nemli dokumanın üzerinde bekletilir. Kalıcı bir renk değişikliği olup olmadığı,
yaklaşık 4 saat sonra belirlenir. Zira ütü sırasında geçici renk değişiklikleri ortaya çıkabilir.

Islak ütü haslığı kontrolü için ise ütü masasının üzerine kuru beyaz bir parça kumaş
yerleştirilir. Bunun üzerine ilk olarak ıslak numune ve sonra bir parça ıslak kumaş konur.
Her ikisi de ıslatılmış ve sıkılmıştır. Ütü üstlerine yerleştirilir ve 15 saniye süreyle ileri geri
hareket ettirilir.

Kumaşta sıcak presten dolayı oluşan renk değişimi geçici veya kalıcı olabilir. Renk
değişiminin derecesi de sıcaklığa ve ütülemenin kuru, nemli veya ıslak hâllerden hangisinde
yapıldığına bağlıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ütü haslığını kontrol edeceğiniz renkli bir kumaş ve
pamuklu beyaz kontrol parçası temin ediniz.

 Kuru ütü haslığı için, test kumaşınızı pamuklu beyaz
kontrol parçasının üstüne koyarak ütüyü 15 saniye
hareketsiz olarak üzerinde bekletiniz.

 Nemli ütü haslığı için kuru test kumaşınızı kuru
pamuklu beyaz kontrol parçasının üstüne koyunuz.
Onun da üstüne nemli bir beyaz kontrol parçası
koyunuz. Ütüyü 15 saniye hareketsiz olarak üzerinde
bekletiniz.

 Islak ütü haslığı için ıslak test kumaşınızı kuru pamuklu
beyaz kontrol parçasının üstüne koyunuz. Onun da
üstüne ıslak bir beyaz kontrol parçası koyunuz.
Numuneyi, ütüyü 15 saniye ileri geri hareket ettirerek
ütüleyiniz.

 Kuru ütü haslığı için hemen nemli ve ıslak ütü haslığı
için 4 saat bekledikten sonra sonuçları kontrol ediniz.

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmaları kendi kendinize ya da
arkadaşınızla birlikte değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı?

2. Işık haslığını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

3. Su haslığını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

4. Yıkama haslığını test parçanıza uygun yıkama çözeltisini kullanarak
tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

5. Kuru ütü haslığını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

6. Nemli ütü haslığını tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

7. Islak ütü haslığını u tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

8. Yaptığınız testlerin sonuçlarını doğru olarak değerlendirdiniz mi?

9. Zamanı düzenli ve verimli olarak kullandınız mı?

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.

1. …………….görünüm, tutum gibi özellikler kazandırmak amacıyla tekstil maddelerine
uygulanan beyazlatma, boyama gibi işlemlerin tümüdür.
A) Boyama
B) Terbiye
C) Baskı
D) Renklendirme

2. Aşağıdakilerden hangisi ön terbiye işlemleri içerisine girmez?
A) Ağartma
B) Yıkama
C) Merserizasyon
D) Kostikleme

3. Pamuklu ipliklerin ya da pamuklu tekstil yüzeylerin soğuk ve derişik bir sudkostik
çözeltisine batırılması ve gerdirilmesi işlemine ………………………denir.
A) Ağartma
B) Kostikleme
C) Merserizasyon
D) Ön temizleme

4. Tekstil materyallerin ön terbiye ve renklendirme işlemleri sonrası gördükleri mekanik,
fiziksel ve kimyasal tüm işlemlere …………denir.
A) Apreleme
B) Dinkleme
C) Fiksaj
D) Şardonlama

5. Apre maddesinin etkisi ile kumaşa daha parlak bir görünüm kazandıran apreye
………denir.
A) Su iticilik
B) Su geçirmezlik
C) Dolgunluk
D) Parlaklık apresi

6. Aşağıdakilerden hangisi kuru apreleme işlemlerindendir?
A) Kalandırlama
B) Dinkleme
C) Boncuklanma
D) Keçeleşme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Su geçirmez ve su itici terbiyeler ……………….. hava ve su buharına karşı geçirgen
olmalıdır?
A) Sağlık açısından
B) Çözelti açısından
C) Kimyasal madde açısından
D) Yüzey açısından

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda yardımcı malzeme ve aksesuar kontrolü
konusu ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz.

Çevrenizde bulunan mağaza ve tuhafiyelere giderek hazır giyim yan sanayisinde
kullanılan yardımcı malzeme ve aksesuarları araştırınız. Bulduklarınızı bir dosya hâline
getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. YARDIMCI MALZEME VE AKSESUAR
KONTROLÜ

5.1. Kapama Gereçleri Kalite Kontrolü

Birçok giyim eşyasının kavuşturulması, rahat giyilip çıkartılması ve süslenmesi için
üzerine dikilen çeşitli şekil ve yapıdaki malzemelere kapama gereçleri denir.

Kapama gereçleri fermuar, düğme, çıtçıt, kuşgözü ve kancadır.

 Fermuarlar: Giysilerin kavuşturulmasına, çanta ve yastık gibi eşyaların açık
ağızlarının kapatılmasına yarayan bir düzenektir. Üzerinde metal, kemik ya da
plastik dişlerin dizili bulunduğu iki şeritle, bu dişleri kavrayarak kayabilen bir
parçadan oluşur. Bu parça, bir yöne çekildiğinde iki şeridi birbirine bitiştirir ve
üzerlerindeki dişlerin kenetlenmesini sağlar, ters yöne çekildiğinde ise onları
ayırır.

Giysilerde açma kapamanın yanı sıra fermuarlar, kullanıldığı eşyaya kattığı estetik
açısından önemli bir aksesuardır. Dolayısıyla yardımcı malzeme olmasının yanında moda
akımlarının etkisiyle aksesuar olarak da kullanılır.

 Fermuarlar ham maddesine göre üç gruba ayrılır.
 Metal dişli fermuarlar
 Plastik dişli fermuarlar
 Kemik dişli fermuarlar

Fermuarlar, müşteri talebine göre istenilen boyda üretilmektedir. Piyasada genellikle
pantolonlar için 16 -18 cm’lik, montlar için 65 - 70 cm’lik standart fermuarlar
bulunmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 TSE’ye göre fermuarın sınıfını ve standardını belirleyen fermuar kalite
testleri aşağıda belirtilmiştir:

 Elciğin kürsöre tespit mukavemeti
 Üst stopun şeride tespit mukavemeti
 Alt stopun şeride tespit mukavemeti
 Açılır fermuarlarda pim-kutunun şeride tespit mukavemeti
 Boyuna ve enine kuvvetler altında fermuarın çalışma dayanıklılığı
 Enine kuvvetler altında zincir direnci ve kopma mukavemeti
 Açılır fermuarlarda tutucunun yan kuvvetlere direnci
 Kürsör ağzının deformasyon direnci
 Diş çekme mukavemeti
 Diş kaynaması mukavemeti

Şekil 5.1: Fermuar yapısı

Şekil 5.2: Fermuar yapısı

 Düğmeler: Giyim veya çeşitli eşyaların iki ucunu tutturmada kullanılan
kapatıcıya “düğme” denir.
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Düğmeler günümüzde yedi gruba ayrılır:
 Polyester düğmeler
 Plastik düğmeler
 Metal düğmeler
 Metalize düğmeler
 Tahta düğmeler
 Kaplama düğmeler
 Çakma düğmeler

Standart düğme boyları 9,9 mm – 30,5 mm arasındadır ve on altı çeşittir. Bunun
dışında isteğe göre özel düğmeler üretilmektedir.

Şekil 5.3: Düğme çeşitleri Şekil 5.4: Düğme çeşitleri

 Çıtçıt: Yaylı ve halka olmak üzere iki gruba ayrılır. Yaylı çıtçıt kapak, yuva,
boyun ve bacaktan oluşur. Bunun dışında elle tutturulan çıtçıtlar vardır. Bu
çıtçıtlar hazır giyimde kullanılmaz. Daha çok fantezi giyimlerde ve gizli
kapamalarda kullanılır.

Şekil 5.5: Çıtçıt çeşitleri
Şekil 5.6: Çıtçıtın kıyafet üzerinde

gösterilmesi
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 Kuşgözü: Giysilerde kordon, ip vb. geçirilerek kapama işlevine kanal görevi
yapan kuşgözleri, alt ve üst olmak üzere iki parçadan meydana gelmiştir. Alt
parçaya pul, üst parçaya ise kapsül adı verilmektedir. İstenilen büyüklükte
yapılmaktadır.

Şekil 5.7: Kuş gözü çeşitleri Şekil 5.8: Kuşgözünün elbise zerinde gösterilmesi

 Kanca: Agraf ya da kopça da denir. Giysinin iki kenarını bitiştirmeye yarayan
ve maden bir halka ile bir çengelden oluşan tutturmalıktır.

Şekil 5.9: Kanca çeşitleri Şekil 5.10: Kancanın elbise üzerinde gösterilmesi

5.1.1. Kapama Gereçlerinde Aranan Özellikler

 Kapama gereçleri alerji yapmamalıdır.
 Kaplama rengi tüm yüzeyde aynı olmalıdır.
 Normal şartlar altında yıkarken rengi bozulmamalıdır.
 Kullanılan gereçler ekolojik olmalıdır.
 Boyalı yüzeyler çizilmemelidir.
 Aşınma ve sürtünme direnci yüksek olmalıdır.
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5.2. Süsleme Gereçleri Kalite Kontrolü

Süsleme, bir binayı ve eşyayı kullanış amacı yanında göze daha güzel göstermek için
çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adıdır. Süsleme, özellikle giyimleri
farklılaştıran, güzelleştiren ve fonksiyonunu değiştiren bir özelliğe sahiptir. Çocuk giyimi ve
bayan giyimlerinde olduğu kadar son yıllarda bazı giyimlerde de kullanılmaya başlanmıştır.

 Hazır Giyimde Kullanılan Süsleme Gereçleri
 Fisto, dantel
 Jüt, kurdele, su taşı
 Boncuk, taş, inci, payet
 Aplike, nakış desenleri vb. malzemelerdir.

Bir sektör hâline gelen bu malzemelerin üretimi sipariş edilerek ya da sektörün kendi
tasarımları sonucu oluşmaktadır.

Süsleme amaçlı aksesuarlar modaya oldukça bağımlıdır. Montajının uzun zaman
gerektirmesi ve el işçiliğinin fazla kullanılmasından dolayı maliyeti yükseltici bir özelliğe
sahiptir.

 Süsleme Gereçlerinde Aranan Özellikler

 Beden ve ruh sağlığına uyumlu olmalıdır.

 Kolay temizlenebilir olmalıdır.

 Yıkanırken rengi ve şekli bozulmamalıdır.

 Giysi modeline ve rengine uygun olmalıdır.
 Aşınma ve sürtünmeye dirençli olmalıdır.

Şekil 5.11: Süsleme gereçleri
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5.3. Yardımcı Malzeme Kalite Kontrolü

Hazır giyim sektöründe kullanılan yardımcı malzemeler tela, astar, kapitone, vatka,
dar dokuma ürünleri, etikettir.

5.3.1. Tela

Kumaş ile astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan apreli ve sık
dokunmuş yüzeylere “tela” denir. Giysilerin net, düzgün ve kaliteli görünümünün
sağlanmasında doğrudan etkilidir.

Hazır giyim sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olan telanın gerek
kullanımında, gerekse temininde birçok problemler yaşanmaktadır. İyi bir telanın kumaşa
istenilen hareketi vermesi, amaca göre kumaşın sert ya da yumuşak görünmesini sağlaması,
kumaşla eş değer özellikte olması gerekir.

Türkiye’de tela üretimi hazır giyim sanayisine göre çok geridedir. Üretilen telalar ya
iyi yapışmamakta ya potluk yapmakta ya da yumuşak olması gereken yeri çok sert
yapmaktadır. Dolayısıyla amacına göre sonuç vermemektedir. Kalitesi yeterli olmayan tela,
ithalat yoluyla çözülmektedir.

 Telaların Sınıflandırılması

 Yapıldıkları maddelere göre telalar:
o Hayvansal menşeli telalar: Yün tela, kıl tela, yün-kıl tela, ipek tela
o Bitkisel menşeli telalar: Pamuk tela, keten tela, suni telalar

 Kullanış biçimlerine göre telalar:
o Yüzeye yapıştırılarak kullanılan telalar
o Doğal liflerden dokunarak yapılan yapışkan telalar
o Yapay liflerden sıkıştırılarak yapılan yapışkan telalar

 Telanın Performans Problemleri

 Fiksaj sırasında meydana gelen boyut değişimi,
 Yapıştırma sıcaklığının uygun değerde olmamasından kaynaklanan, gerek

kullanım sırasında ve gerekse temizleme sonrasında bölgesel veya
tamamen ayrılmaların olması,

 Giysinin telalı kısımlarının sertleşmesi ve yüzeyin dökümünün azalması,
 Fiksaj işlemi yapılırken yüksek ısı ve basınçtan dolayı kumaşın sararması,
 Yıkama sonrası kumaş yüzeyinde meydana gelen kabul edilemeyecek

düzeydeki değişmeler, kabarıklıkların veya kıvrımların oluşması gibi
problemlerdir.
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 Tela Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Tela dokusu kullanılacak kumaşın dokusuna uygun olmalıdır.

 Kumaşın kalınlığına uygun olmalıdır.

 Giysinin modeline ve rengine uygun olmalıdır.

 Tela ve kumaş birleştikten sonra dış etkenlerde karşı benzer performanslar
göstermelidir.

 Mümkün olduğunca tüm uygulamalarda pres makinesi kullanılmalıdır. El
ütüsü kullanma zorunluluğu varsa ütünün buharsız olarak tela ve kumaşın
üzerine sürtülmeksizin, bastırarak veya tek tek yapıştırılması gerekir.

 Kesinlikle yapışacak telanın boyutu kumaş boyutundan büyük
olmamalıdır. Kumaştan dışarı taşan tela makine içinden geçerken banda
bulaşacağından bir sonraki kumaşın yüzeyinin kirlenmesine neden
olacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Farklı tela çeşitleri ve çeşitli kumaş
örnekleri temin ediniz.

 Dog tela, kâğıt tela, bez tela vb.
temin etmelisiniz.

 Tela çeşitlerini farklı kumaşlar üzerine
yapıştırınız.

 Yapıştırma işlemi sonucunda, telanın
kumaşa yapışıp yapışmadığını, potluk
yapıp yapmadığını, gereğinden fazla
sertlik verip vermediğini, ütüleme
sonucunda çekip çekmediğini kontrol
ediniz.

5.3.2. Astar

Giysinin üst kumaş tipi ve kullanım cinsine uygun ağırlık ve tuşeye sahip, ayrı bir
pastal planı ile kesilip giysinin içinin bir kısmını veya tamamını kaplayan kumaştır.

Astarlık kumaş seçimi giysi türüne bağlı olarak yapılmaktadır. Genellikle beatris, sof,
saten, tafta, organze vb. kumaşlar astar olarak kullanılırken kışlık paltolar için müflon, kürk
gibi daha sıcak tutan malzemeler de kullanılmaktadır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Astar Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Giyip çıkarma işleminin kolaylaştıracak şekilde yüzey kayganlığı,
 Üst kumaşa verilen formun astar tarafından bozulmaması ve bu formun

yıkama ve kuru temizleme sonrası kaybolmaması,
 Yıkama ve kuru temizleme sonrasında astarın çekmemesi, sarkmaması,
 Kullanım ve bakım sırasında dikişlerin açılmaması,
 Kullanım sırasında buruşmaması,
 Sürtünmeye müsait kol ağzı, kol oyuntu çevresi, etek, yırtmaç kenarları

gibi bölgelerin yıpranmaması,
 Kuru temizleme sonrasında renginin solmaması gibi özelliklerdir.

5.3.3. Kapitone

Üst ve dış giyimlerde astar görevinin yanı sıra giysinin iç görünümüne estetik bir
özellik vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

Kapitone, iki kumaş arasına pamuk, kauçuk, cam elyafı veya yumuşak bir kumaş
yerleştirilerek üstünden çeşitli şekillerde makine çekilmesi veya elle sarılması sonucu
meydana gelen iştir.

Günümüzde kapitone, sanayi dalı hâline gelmiştir. Özellikle astar-tela ya da astar-
elyaf ile birlikte spesiyal makinelerde üretilen kapitoneler, toplar hâlinde satılmaktadır.
Bazen iyi cins astar ya da kumaştan yapılan kapitoneler, giysinin ana malzemesi olarak da
kullanılır.

5.3.4. Vatka

Omuz bölgesinin stabilize edilmesi, desteklenmesi ve anatomik vücut şekline uyması
amacıyla kullanılır. Büyüklükleri ve şekilleri modaya, elde edilmek istenen duruşa, etkiye ve
biçime bağlı olarak değişir.

 Omuz vatkaları;

 Dar omuzları geniş göstermek,
 Eşit olmayan omuz yüksekliklerini gizlemek,
 Yuvarlak ve eğri omuzları düzgün göstermek,
 İyi dikilmiş giyim eşyasının omuz alanını desteklemek,
 Giyim eşyasının dökümlü olmasını sağlamak için omuzları desteklemek

amacıyla kullanılır.

Vatkada ham madde olarak sünger, keçe ya da köpük kullanılır. Günümüzde daha çok
dayanıklı, yıkanabilir ve ütülenebilir sentetik sünger tabakalarından kesilerek hazır olarak
satışa sunulan omuz vatkaları yaygındır.
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5.3.5. Dar Dokuma Ürünleri

Kumaş eninin dar dokunmasıdır. 0,5 cm’den 20 cm enine kadar dokunan her türlü
dokumalar dar dokuma kategorisine girer.

Konfeksiyon ve tekstil sektörü için üretilen dar dokuma ürünleri şöyle sıralanabilir:

 Yazılı, yazısız dokuma lastikler

 Ekstraforlar

 Biye, ribana, grogren kurdela

 Kemer ve kolonlar

 Fermuar şeritleri

 Ambalaj şeritleri

 Kordonlar

Konfeksiyonda kullanılan her türlü lastikler dar dokuma ve örme kapsamına girer.
Lastik sektöründe de birçok yenilikler olmaktadır. Bunlardan biri de şeffaf lastikle yeni bir
buluş olan “Ouick Stretch”dir. Ouick Stretch, şeffaf lastikler özellikle mayo, elastik
kumaşlar, günlük spor giysiler, gelinlik, çocuk giyimi ve bezi, çarşaf ve masa örtüsü gibi
bütün kapalı bükümlü elastik uygulamalarda kullanılmaktadır. % 300 genleşmesi,
elastikiyetini koruması, yırtılmada dikilebilmesi, cildi tahriş etmemesi, her türlü dış
etkilerden etkilenmemesi ( ter, idrar, yağ, temizlik maddeleri vb.), yıkanabilir özelliğe sahip
olması gibi özelliklere sahiptir.

5.3.6. Etiket

Etiketler üretici ve tüketiciyi korumak amacıyla ürüne takılan malzemelerdir.
Tüketiciyi bilgilendiren, sınıflandırmaya yardımcı olan, marka ve imaj yerleştirmede tek
başına görev yapan etiketlerin kullanımı tekstil sektöründe yaygınlaşmıştır.

Giysilerde çeşitli amaçlar için değişik etiket çeşitleri kullanılmaktadır. Bunlar
şunlardır:

 Malzeme etiketi
 Kullanım ve bakım etiketi
 Marka etiketi
 Ürün testi etiketi
 Dış piyasa için üretilen giysilerde üreticiye belirtilen etiketi
 Beden etiketi
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5.4. Dikiş İpliğinin Fiziksel Özellikleri

İpliklerin fiziksel özellikleri şunlardır:

 Gerilme Direnci: İplik koptuğu andaki gerilimdir. Nem, sıcaklık, sarım hızı,
ipliğin gerilim anındaki uzunluğu gibi şartlara göre değişir.

 İlmek Direnci: İplik, genelde iplik oluşum noktasından zayıflar ve bu noktada
kopma olur. Bu, ilmek direncinin tayin edilmesinde önemli bir faktördür.

 Kopma Anındaki Uzama: İpliğin kopma anındaki uzamasının, orijinal boyuna
oranının yüzde olarak belirtildiği değerdir.

 Elastikiyet: İpliğin gerilim altında belirli bir miktar uzadıktan sonra tekrar eski
uzunluğuna dönmesi özelliğidir. Örneğin lastik, orijinal uzunluğuna dönen % 100
elastik bir maddedir.

 Çekme: Yıkama veya ütüleme, yaş veya kuru faaliyetler sonucunda iplikte oluşan
kısalma değerinin, orijinal uzunluğuna oranının % (yüzde) değeridir.

 Nem Miktarı: Lif veya ipliğin nemli ağırlığının, tamamen kuru ağırlığına oranının
% (yüzde) olarak belirtilmesidir. Fırında 105 derecede ısıtıldıktan sonra
ölçülebilen sabit ağırlık ise kuru ağırlıktır.

 Boyutsal Stabilite: Lif veya ipliklerin boyutlarında meydana gelen değişimlere
karşı mukavemeti boyutsal stabiliteyi verir.

 Aşınma Dayanımı: İpliklerin aşınmaya karşı mukavemeti, iplik aşınma testi ile
ölçülür. Bu testte iplik kendine ve iyi cilalanmış krom bir mille standart gerilimde
sürtülür.

5.4.1. Sentetik İplikler

 Kesik Elyaf Polyester İplikleri: Bu ipliklerin iyi dikiş performansı, boyutsal
stabilitesi ve dikiş kilitlerini iyi oluşturma özelliği vardır. Aşınma dayanımı
pamuk ipliğe oranla 4 kat daha iyidir.

 İlikli Dikiş İplikleri: İplik üzerinde bulunan yağlama maddesi yüzeydeki lifleri
üzerinde tutar ve bu lifler iğneyi taşıdıkları hava sayesinde soğutur ve dikiş
performansını iyi bir hâle getirir. Filament hâlindeki iplik merkezi, yüksek
sağlamlık özelliğine sahip polyesterden üretilir. Kadın iç çamaşırından, branda
dikişine kadar geniş bir alanda kullanılır.

 Sonsuz Filament İplikler (Polyester ve Naylon): Polyester ipliklerin yüksek
sağlamlık, aşınma dayanımı, gün ışığına dayanım, asitlere dayanım gibi olumlu
özellikleri vardır. İnce kumaşlarda, etek, paça ve sürfile dikişleri için idealdir.

 Tekstürize İplikler: Bu iplikler yüksek uzama ve örtme yeteneğine sahiptir.
Zincir dikiş ve overlokta kullanılır.
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5.4.2. Pamuk İplikleri

 Soft Pamuk İplikler: Dikişte yıkamadan sonra büzüşmeye yol açabilmektedir
ve ıslak çekme oranı yüksektir.

 Glase Pamuk İplikler: Daha sert ve düz yüzeyleri nedeniyle, merserize pamuk
ipliğinden daha iyi aşınma direnci gösterir.

 Merserize Pamuk İplikler: Güzel, düz ve dekoratif dikiş görünümü sağlar.
Islak çekme oranı düşük olmakla birlikte, yıkamadan sonra dikiş büzüşmesine
yol açabilir.

5.5. Dikiş İpliği Kalite Kontrolü

Herhangi bir dikiş ipliği açısından temel bir gereklilik de kullanılacağı dikiş
makinesine, kumaşa ve yardımcı malzemeye uygun olmasıdır. İplik bir mühendislik
ürünüdür. İyi bir dikiş ipliğinin temel gerekleri dengeli büküm, hatasızlık, düzenli yağlama,
makul uzama, yeterli gerilim mukavemeti, düşük oranda fire, aşınmaya direnç ve sürtünme
ısısına direnç

Dikiş ipliğinin kalite kontrolü, ipliğin üretimi esnasında, laboratuvar ortamında yapılır.
Aşağıda bu kontroller sonucunda dikiş ipliğinin taşıması gereken özellikler ve bu özellikleri
taşımaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar belirtilmiştir.

 Dengeli Büküm: Yeterli bükümü olmayan bir ipliğin dikişi kontrol edilemez.
Katlar tek tek ayrılır. Dikiş atlamasına neden olabilir, yıpranır ve kopar. Aşırı
yüksek büküme sahip iplik ise dolaşma, ilmeklenme, kıvrımlaşma, topaklanma
gibi özellikler gösterir. Büküm, katları bir arada tutmak ve ipliğe sağlamlık ve
mukavemet vermek üzere gereklidir.

 Hatasızlık: İşlenmiş iplikteki (düğüm, karışıklık, dolaşıklık ve kötü kaliteli elyaf)
kusurların, en uygun dikimi sağlamak amacıyla kabul edilebilir derecede düşük bir
seviyede tutulması gerekmektedir. Karşılaşılan hataları gösteren ve onların
türlerinin teşhisine yardımcı olan elektromekanik bir kontrol cihazı kullanarak
sistemli kalite kontrol testleri yürütülmektedir.

 Düzenli Yağlama: İpliğin makineden, iğneden ve kumaştan kolaylıkla geçmesini
sağlamak için uygulanır. Yağ ipliğe esneklik kazandırır ve direncini artırır. Bunun
için her dikiş ipliği üretim sırasında yağlanmalıdır.

 Optimum Uzama: Makul uzama dikiş ipliği imalatında kullanılan üretim
yöntemleri ve materyallerin önemli oranda değişiklik gösterdiği ve sonuçta uzama
açısından ciddi olarak farklılıklar arz eden ipliklerle karşılaşılabilen bir iplik
teknolojisi konusudur. En ideali, uzama oranlarında aşırılıklardan kaçınılmasıdır.
Fazla uzama dikiş atlamasına neden olabilir.

 Yeterli Gerilim Mukavemeti: Tek başına gerilim mukavemeti, dikiş
mukavemetinin gerçek bir göstergesi olamaz. Bir dikişin mukavemeti, en zayıf
dikiş yeri mukavemeti rakamı tayin etmek gerekmektedir. İpliğin tipi/yapısı,
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dikilen materyalin tipi/özellikleri, dikiş yoğunluğu, dikim tipi ve mevcut dikim
şartları gibi diğer faktörler de dikiş mukavemetini etkiler.

 Düşük Oranda Fire: İplik ebat olarak sabit olması ve yıkama veya kuru
temizlemenin bir sonucu olarak dikiş büzüşmesini engellemek üzere kaynamada
(100 derece) ve kuru fırın (150 derece) minimum fire vermelidir. En ideali bir
ipliğin dikildiği kumaşla aynı özelliklere sahip olmasıdır.

 Aşınmaya Direnç: İplik, hem dikim faaliyeti süresince ve hem de dikişte
aşınmaya açıktır. Elyafın seçimi, yapı tipi ve ipliğe uygulanan son işlemin tipi ve
kalitesi, ipliğin aşınmaya karşı direncine katkıda bulunur ve bu özellikler belirli bir
son kullanım için, seçim yapılırken hesaba katılmalıdır.

 Sürtünme Isısına Direnç: Bir dikiş iğnesinin aşırı ısınmasının birçok nedeni
vardır. Modern, yüksek hızlı dikimlerde ortaya çıkan sürtünme 350 derece kadar
yüksek sıcaklıklara neden olabilir. Bu, doğal elyaflar açısından hiçbir problem
taşımaz. Ancak çoğu sentetik elyaflar açısından hasar riski çok büyüktür. Doğru
yağlama türü ve kalitesi bu materyaller için özellikle önemlidir.

Bu temel özelliklerin ayrı ayrı veya toplu hâlde gerçekleşmesi iyi bir dikiş ipliğini
oluşturan özellikleri ortaya koyar. Hazır giyimde dikiş ipliğinin alımı ve kullanımında
sorunlarla karşılaşılmaması için işletmelerde dikiş ipliği kalite kontrolünün çok iyi yapılması
gerekmektedir.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak
belirleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fermuar kalite testleriyle ilgilidir?
A) Diş atlaması
B) Kürsör mukavemeti
C) Aşınma ve sürtünme direnci
D) Elciğin kürsöre tespit mukavemeti

2. Bir binayı ve eşyayı kullanış amacı yanında göze daha güzel göstermek için çeşitli
türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adına ……….denir.
A) Gereç
B) Süsleme
C) Araç
D) Dikiş

3. Kumaş ile astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan apreli ve sık
dokunmuş yüzeylere………..denir.
A) Tela
B) Astar
C) Kapitone
D) Şerit

4. Aşağıdakilerden hangisi tela seçimini etkileyen faktörlerden biridir?
A) Tela dokusu kullanılacak kumaşın dokusuna uygun olmalıdır.
B) Tela beyaz olmalıdır.
C) Tela kalın olmalıdır.
D) Yüzey kayganlığı olmalıdır.

5. Giysinin üst kumaş ve kullanım cinsine uygun ağırlık ve tuşeye sahip ayrı bir pastal
planı ile kesilip giysinin içinin bir kısmını veya tamamını kaplayan
kumaşa……….denir.
A) Tela
B) Astar
C) Kapitone
D) Vatka

6. Aşağıdakilerden hangisi dikiş ipliği fiziksel özelliklerindendir?
A) Büküm
B) Kopma
C) Yumuşaklığı
D) Gerilme direnci

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dikiş ipliği özellikleri arasına girer?
A) Dengeli büküm
B) Düşük oranda fire
C) Düzgünlük
D) Düzensiz yağlama

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız bilgi ve becerilerin
ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu değerlendirme sonucuna
göre bir sonraki modülü uygulamaya geçebilirsiniz.

Modül bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim kurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. A
4. C
5. A
6. B
7. B

CEVAP ANAHTARLARI



89

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. B
2. B
3. C
4. A
5. D
6. A
7. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. B
4. A
5. A
6. A
7. D
8. A
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 www.ege.edu.tr
 www.ts.org
 www.iso.org

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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