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Mekanik çorap örme makinelerinde örme işlemi yapılmış
çorapların örgü çeşitlerini, örgü yüzeylerini oluşturabilecek,
makinenin ayarlarını ve bakım onarımını yapabilecek bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme metaryelidir.
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Mekanik çorap örme makineleri 1 modülünü almış olmak
Mekanik çorap örme makinelerini kullanmak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında doğru olarak
mekanik çorap örme makinelerini kullanabileceksiniz.
Amaçlar
1. Mekanik çorap örme makinelerinde oluşan örgü
çeşitlerini belirliyebileceksiniz.
2. Mekanik çorap makinesinin bakım ve onarımını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı
Donanım: Atölye, mekanik çorap örme makinası, iş
önlüğü, örmede yardımcı elemanlar, iplik, örgü yüzeyleri,
anahtar çeşitleri, fırça, hava tabancası, pense, maske,
yağdanlık, kompresör vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Tekstil teknolojisi alanında kullanılan makinelerin gelişmesi, çorap sektöründe de
kullanılan makinelerin gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişme sonucu mekanik çorap örme
makinelerinde çeşitli örgü yüzeyi elde edilmiştir. Bu örgü yüzeylerini elde ederken
makineler ne kadar amacına ve tekniğine uygun çalıştırılırsa o kadar çeşitlilikte örgü
yüzeyleri elde edilir.Mekanik çorap örme makinelerinde örgü yüzeyi oluştururken
makinelerin, doğru ve tekniğine uygun olararak hazırlanması gerekmektedir Sizler bu modül
ile tek ve çift silindirli mekanik çorap örme makinelerinde, örgü yüzey oluşumunu,
çeşitlerini, ayarlarını, bakımını ve onarımını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Mekanik örme makinalarında oluşan örgü çeşitlerini belirleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tek silindirli ve çift silindirli mekanik çorap örme makinelerinde oluşan örgü
çeşitlerini ve yapılarını araştırınız.



Araştırdığınız tek ve çift silindirli mekanik çorap örme makinelerinde oluşan
örgü çeşitlerini ve yapılarını arkadaşlarınızla paylaşınız.



Yaptığınız çalışmayı rapor hâlinde sununuz.

1. MEKANİK ÇORAP MAKİNELERİNDE
OLUŞAN ÖRGÜ ÇEŞİTLERİ
1.1. Mekanik Makinelerinde Örülebilecek Örgü Çeşitleri ve Yapıları
Mekanik çorap örme makinelerinde tek silindirli ve çift silindirli olarak iki farklı
makine tipi bulunmaktadır. Tek silindirli makineler düz örgü tekniği ile çalışır. Çift silindirli
makinelerde ise değişik desenlendirme tekniği (Kabartma örgü, haroşa rib vb.)
uygulanmaktadır.


Düz örgü

En çok kullanılan temel örgüdür. Yuvarlak örme makinelerinde örülmüş ise süprem
olarak adlandırılır. Esnek bir yapıya sahiptir. Makinelerde mekik değişerek renk değişikliği
sağlanabilir.

Resim 1.1: Düz örgü kumaş örneği
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Haroşa örgü

İki ucu kancalı iğnelerle ya da aktarma iğnesi kullanılarak elde edilir. Kumaş raporu
örgü ise kumaşın iki yüzü de aynıdır. Çorap makinelerinde çift silindirli makineler de elde
edilir. Ters ve düz örgü tekniği kullanılarak farklı desenler oluşturulabilir.

Resim 1.2: Haroşa örgü kumaş örneği



Lastik örgü

Enine elastikiyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle lastik örgü olarak da adlandırılır.
Yuvarlak örme makinelerinde ise iğnelerin farklı (1–1,2–2,1–3 vb.) pozisyonlarda lastik
ipiyle çalışması sonunda elde edilen örgü çeşididir. Çoraplarda, çorabın aşağıya doğru
kaymaması için konç kısmının üstünde bulunur. Farklı çorap özelliğine göre tabanda da
kullanılabilir. (bk. El örme makineleri)

Resim 1.3: Lastik örgüsü

1.2. Mekanik Makinesinde Örgü Yüzeyi Oluşturmak
Mekanik çorap örme makinelerinde, örgü yüzeyi oluşturmada, silindir yapılarına göre
düz çorap örme işlemi ve topuk burun örme işlemi aynı teknikte yapılmaktadır. Desen
oluşturma işleminde ise teknik farklılıklar bulunmaktadır.
Çorap örme makinelerinde örgü yüzeyi üç şekilde oluşturulmaktadır.
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Lastik örgü oluşumu:

Makinenin açma kolu kaldırılarak makine çalıştırılır. Tek silindirli çorap örme
makinesi ilk önce lastik mekiği kapak kısmına paralel olarak örme işlemine hazır hâle gelir.
İğneler lastik çeliği ve platinlerin hareketiyle, bir dolu bir boş (1x1) pozisyonunu alır ve
lastik örme işlemine zincir sırası verilerek lastik örgüsü tamamlanır. Lastik çeliği devreden
çıkar.


Düz örgü oluşumu:

Düz örgü çeliği devreye girer. İğneler de tam çalışır pozisyonunu almış olur. Önceden
hazırlanmış zincir sayısına göre düz örme işlemi yapılır. İğnelerin tam çalıştığı pozisyondur.
Örgü yüzeyi düzgün görünümlüdür. Çorabın lastik kısmı hariç her bölümünde düz örme
işlemi yapılabilir.


Topuk burun örgü oluşumu:



Topuk burun örme işleminde düz örgü çeliğinin yanında pompalarla birlikte ters
örgü çeliği devreye girerek uzun ayaklı iğnelerin yukarı kaldırılmasını sağlar.
İğne üzerinde bulunan ilmeklerin kaçması önlenmiş olur.
Kısa ayaklı iğneler ise topuk, burun örme işlemini yapar.
Topuk burun işlemi iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada sağ ve sol tırnak,
iğneleri teker teker kaldırarak (V) şeklini oluştururlar.
İkinci aşamada ise indiren tırnak, sağ ve sol yönden birer adet iğne indirerek
topuğu oluşturur.
Ters örgü çeliğinin devreden çıkmasıyla da düz örgü çeliği, çorabın taban
kısmını örme işlemine geçer.
Tambur ve pompaların hareketiyle de mekik değişimi gerçekleşir. Topuk
mekiği devreden çıkarak zemin mekiği devreye girer. Çorabın konç kısmı ve
taban kısmı aynı teknikte örülür.








Resim 1.4: Mekanik çorap örme makinesinde örülmüş çoraplar
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1.3. Tek Silindirli Mekanik Çorap Örme Makinelerini Çorap Örme
İşlemine Hazırlama
Sipariş formuna göre iplikler atölyeye getirilir. Makinenin iğneleri, platinleri ve diğer
parçaları kontrol edilir. Zincir sistemi hazırlanır. İplikler çardak kısmına doğru takılır. Ara ve
ana şarteller açılır. Makine sıfır konumunda beş dakika çalıştırılarak makinenin ısıtılması
sağlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Tek silindirli mekanik makineleri örme işlemine hazırlayınız.
Öneriler

İşlem Basamakları
 İpliğinizi sevk ünitesinden sırasıyla geçiriniz.

 Çardağın temizliğine dikkat
ediniz.

 İpliği gözeneklerden işlem sırasına göre
geçiriniz.

 Kullandığınız araç ve gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.

 İpliği, iplik otomatiğinden geçiriniz.

 İpliğinizi doğru yerleştirip
yerleştirmediğinizi kontrol
ediniz.
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 İpliğinizi terazilerilerin üzerindeki boncuklara
takınız.

 Çift düşüş terazilerde devreye
alınmış olabilir. Zincir sistemini
kontrol etmeye özen gösteriniz.

 İpliği doğru mekiğe takınız.

 İpliğinizi doğru mekikten geçirip
geçirmediğinizi kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
İş önlüğünüzü giydiniz mi?
İpliğinizi çorabın özelliğine göre seçtiniz mi?
İpliğinizin numarasını kontrol ettiniz mi?
İpliğinizin rengini kontrol ettiniz mi?
Kullanacağınız araç ve gereçleri makineye uygun olarak seçtiniz
mi?
İpliği mekiğe doğru olarak taktınız mı?
Makine temizliğinizi yaptınız mı?
İplik geliş sıklığını kontrol ettiniz mi?
Çalışmanızı zamanında tamamladınız mı?


Evet

Hayır

Lastik örgüsü

İğnelerin bir çalışır bir çalışmaz pozisyonudur. Tambur ve platinlerin devreye
girmesiyle iğneler ( 1x1) birde bir konumuna geçerek lastik örme işlemini yapar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tek silindirli mekanik makinelerde lastik (1x1) uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Lastik ipinizi takınız.

 Kullanacağınız araç gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.

 Örme esnasında kullanacağınız araç- gereçleri,
makine numarasını göz önünde bulundurarak
seçiniz.

 Makinenizi çalıştırmadan önce
ısıtmayı unutmayınız.

 Zincir sisteminin, sipariş föyüne uygun olarak
dizilişini yapınız.
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 Örme işlemi sırasında
makinenizin kapağını kapatmayı
unutmayınız.

 Lastik ve zemin iplerinizi kontrol ediniz.

 Makinenizin örme işlemi devam
ederken silindire çok fazla
yaklaşmayınız.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Makinenin parçalarını kontrol ettiniz mi?
3. Ana ve ara şartelleri açtınız mı?
4. İpliğinizi sevk ünitesinden geçirdiniz mi?
5. Kullanacagınız araç ve gereçleri makineye uygun olarak seçtiniz mi?
6. Makinenin açma, kapama kolunu açtınız mı?
7. Makine temizliğinizi yaptınız mı?
8. İplik geliş sıklığını kontrol ettiniz mi?
9. Örgü kumaşınızı oluşturdunuz mu?
10. Çalışmanızı zamanında tamamladınız mı?


Evet

Hayır

Konç kısmının örülmesi

Uzunlugu zincir sisteminde ayarlanabilen, düz ya da kabartma desenli olan, bacağın
baldır kısmından topuğa kadar olan kısımdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çorabın konç kısmını örünüz
İşlem Basamakları

Öneriler

 İpliğin sıklık ayarını kontrol ediniz.

 İpliğin doğru takıldğından emin
olun.

 Çalışan mekikleri kontrol ediniz.

 Düz örgü çeliği, tambur ve
pompaların devreye girdiğinden
emin olun.

 İğnenin çalışma pozisyonuna bakınız.
 Bir önceki uygulama
faaliyetinde olduğu gibi
çardağın temizliğine dikkat
ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evet

Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?
Makinenin parçalarını kontrol ettiniz mi?
Ana ve ara şartelleri açtınız mı?
İpliğinizi sevk ünitesinden geçirdiniz mi?
Kullanacağınız araç ve gereçleri makineye uygun olarak seçtiniz mi?
Makinenin açma, kapama kolunu açtınız mı?
Makine temizliğinizi yaptınız mı?
İplik geliş sıklığını kontrol ettiniz mi?
Örğü kumaşınızı oluşturdunuz mu?
Örgü sıklık ayarını kontrol ettiniz mi?
Lastik örgü yaptınız mı?
Lastik örgünün 1x1 oldğunu kontrol ettiniz mi?
Lastik örgünün kalite kontrolünü yaptınız mı?


Topuk – burun örgüsü

Uzun ayaklı iğneler yukarı kaldırılarak çalışmaz konuma getirilir. Kısa ayaklı iğneler
ise topuk burun örme işleminde görev alırlar. İğnenin kalkış ve iniş hareketini kaldıran ve
indiren tırnaklar sağlar. Bu tırnaklar topuğun şeklini de vermiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Topuk burun örgü uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Topuk burun örme işlemini yapınız.

 Topuk
oluşumunda
iğneden
kaynaklı
hatanın
olmamasına
dikkat ediniz.

 Silindir kapağını kapatınız.

 Topuk burun örme işlemini yapınız.

 Topuk burun örme işleminde
makineyi kapatmayınız.
 Topuk burun örmede, iğne eksik
kaldırmadan kaynaklı patlak
denilen hatanın oluşmamasına
dikkat ediniz.
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 Topuk–burun oluşumunu iğne sayılarına göre
oluşturunuz.

 Silindir kapağını kapatmayı
unutmayınız.

 İğneleri aşağıya alarak tam çalışır pozisyonuna
getirmeyi unutmayınız.

16

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş önlüğünü giydiniz mi?
2. İpliğinizi sevk ünitesinden geçirdiniz mi?
3. Kullanacağınız araç ve gereçleri makinenin cinsine ve numarasına göre
seçtiniz mi?
4. Silindir kapağını kapattınız mı?
5. Örgü oluşumunu yaptınız mı?
6. Topuk –burun işleminin birinci ve ikinci kısımlarını oluşturdunuz mu?
7. Makine temizliğini yaptınız mı?
8. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?


Evet Hayır

Halka örme işlemi

Halka, çorabın burun dikişi işleminde, burun dikiş makinesinin ağız kısmına
yerleştirilmesi için çorabın burun kısmından sonra örülmesi gereken kısımdır. Çorabın burun
dikişinin olabilmesi için halka kısmının örülmesi gerekir. On ile onbeş sıra arasında düz örgü
tekniğinde ve beslenen iplikler haricinde ilave bir besleme ipiyle daha desteklenerek
örülmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çorabın halka kısmını örünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 On sıra, düz örgü tekniğinde makineye
örme işlemi yaptırınız.
 Halka ipliğini seçerken ikinci kalitede
iplik seçmeye özen gösteriniz.

 Burun dikişine yetecek kadar
makineye halka örme işlemi yaptırınız.
Bu işlem için zincir sistemine zincir
halkaları eklemeyi unutmayınız.

 Örme işlemi bitince halka mekiği
devreden çıkar.

18

 Halka kısmı örülen çorabın iğnelerinin
dilleri boşaltmasıyla iğnelerden ayırma
işlemini yapınız.
 Makine tekrar çorap örme işlemine
hazır hâle gelir. Makine sıfır
pozisyondadır.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Halka ipini sevk ünitesinden geçirdiniz mi?
3. Kullanacağınız araç ve gereçleri makinede kullanacağınız bölüme göre
ayarladınız mı?
4. Makinenin örme işlemini sağladınız mı?
5. Örülen çorabın halka kısmının örülmesini sağladınız mı?
6. Makinenizin temizliğini yaptınız mı?
7. Örgü kumaşınızı oluşturdunuz mu?
8. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

Evet Hayır

1.4. Tek Silindirli Mekanik Makinelerin İğne Çeşitleri ve Ayarları
Tek silindirli
kullanılmaktadır.


mekanik

çorap

örme

makinelerinde

bir

ucu

kancalı

iğne

Tek silindirli mekanik makinelerde iğne değişimi

Tek Silindirli Mekanik Çorap örme makinelerinde iğne dili pense yardımıyla kırarak
yapılır. Daha sonra pense yardımıyla iğne ayak kısmından tutularak 90 derecelik açıyla
çekilerek çıkartılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Tek silindirli mekanik makinelerde iğne değiştirme uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bozuk olan iğne dilini pense yardımıyla
kırınız.

 İğne dilini kırarken göze
gelmemesine dikkat ediniz.

 Penseyle iğnenin ayağını tutunuz.

 Diğer parçalara (Çelik tırnaklar
silindir yayı vb.) zarar vermemeye
dikkat ediniz.

 İğneyi çıkartınız.
 İğneyi makine içerisine
düşürmeyiniz.
 İğneyi tekrar almanız için makinenin
diğer parçalarını sökmeniz
gerekebilir.
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 Yeni iğneyi pense ile tutunuz.

 İğnenin çıkmış olduğu boş yatağa yeni iğneyi
yerleştiriniz.

 İğne yatağının alt bölümünde
bulunan platin yatağını da kontrol
ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. İğne değişiminde kullanacağınız araç ve gereçleri doğru olarak
hazırladınız mı?
3. Kırık olan iğneyi tespit ettiniz mi?
4. İğnenin başını doğru olarak kırdınız mı?
5. Yeni iğnenin dilini açarak yerleştirdiniz mi?
6. İğnenin silindir yatağına tam oturmasını sağladınız mı?
7. Makinenizin silindir kolunu çevirerek iğnenin kontrolünü yaptınız
mı?
8. Makinenizde yeni ürün çıkardınız mı?
9. Değiştirdiğiniz kırık iğneyi makine arıza bildirim formuna
kaydettiniz mi?
10. Makinenizin temizliğini yaptınız mı?
11. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?


Evet

Hayır

Örgü platininin değiştirilmesi

Örgü platini hatalı olduğu zaman örgü yüzeyinde bir çizgi hâlinde dik bir şekilde
örgüde bolluk ve bozukluk görülür. Silindir kapağı, zil tertibatı tornavida yardımıyla
çıkartılır. Silindir kapağı kaldırılarak kırık olan örğü platini tespit edilir.
Örgü platini penseyle tutularak çıkarılır. Yerine aynı özellikte örgü platini takılır.
Sırasıyla silindir kapağı, zil teribatı takılarak işlem bitirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tek silindirli mekanik makinelerde örgü platinini değiştiriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Silindir kapak vidalalarını sökünüz.
 Penseyi düzgün tutunuz.

 Sökülen parçaları düzgün şekilde bırakınız.

 Çıkan parçaları kaybetmeyiniz.

 Makinenizin zil aparatını sökünüz.

 Vidanın özelliğine göre
tornavida kullanmayı
unutmayınız.

 Makinenin yayını çıkarınız.
 Yaya zarar verilmeden
çıkartılması gerektiğini
unutmayınız.
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 Kırık ya da eğilmiş olan örgü platini değiştiriniz.

 Örgü platinini doğru
taktığınızdan emin olunuz.

 Yeni örgü platinini yerine yerleştiriniz.

 Örgü platinini ayaklarının
dizilişine göre taktığınızdan
emin olunuz.

 Lastiğin yerine iyi geçirildiğinden
emin olunuz.
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 Yayı doğru olarak takınız.

 Kapağı silindir
yerleştiriniz.

üzerine

 Yayı takarken silindire tam olarak
geçmesine dikkat ediniz.

doğru

olarak  Kapağın silindire tam oturmasını
sağlayınız.

 Silindir kapağının vidalarını doğru olarak
takınız.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Makinede çıkan çorapları kontrol ettiniz mi?
3. Hatalı çorabın hatasının nereden kaynaklandığını tespit ettiniz mi?
4. Silindir kapağını tornavida yardımıyla çıkardınız mı?
5. Makinenin zil tertibatını tornavida yardımıyla çıkardınız mı?
6. Makinenin yayını çıkardınız mı?
7. Bozuk olan örgü platinini değiştirdiniz mi?
8. Bozuk olan platinin yerine yenisini taktınız mı?
9. Makinenin yayını taktınız mı?
10. Makinenin silindir kapağını taktınız mı?
11. Makinenizin zil tertibatını taktınız mı?
12. Makinenizi örme işlemine hazır hâle getirdiniz mi?
13. Makinenizin silindir kapağını kapattınız mı?
14. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?
15. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?


Çorap ayırma işlemi

Çift silindirli mekanik makinelerde çoraplar şeker ipi ile bir çorabın halka kısmı ile
diğer çorabın lastik kısmıyla örülmüş olarak sepete dolar.
Bu çoraplar iki şekilde birbirinden ayrılır. Birinci işlemde makasla iplik çekme
yöntemi uygulanır. Bu uygulamada birleştirilen kısım makasla kesilerek pamuk iplik çekilir.
Daha sonra kalan diğer naylon ipliği çekilerek çoraplar birbirinden ayrılır.
İkinci şekilde ise vakum yöntemiyle yapılır. Bu yöntemde sıcak hava üfleme yoluyla
ipliğin erimesi sağlanır. İpliğin ısıda eriyen özellikte olması gereklidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Makasla çorap ayırma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çorabı neresinden ayıracağınızı tespit ediniz.

 Çorabı kesmemeye dikkat ediniz.

 Makasla fazla kesme işlemi uygulamayınız.

 Makası düzgün tutunuz.

 Pamuk ipliğini çekiniz.

 Yanlış iplik çekmeyiniz.
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 Naylon ipliğini çekiniz.

 Yanlış naylon ipini çekmeyiniz.

 Çorapta kalan artık iplikleri temizleyiniz.

 Artık ipliklerin çorapta
kalmamasına dikkat ediniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?
Ayırma işlemi olacak çorapları tekniğine uygun ayırdınız mı?
Çorabı doğru yerden makasla kestiniz mi?
Pamuk ipliğini tespit ettiniz mi?
Pamuk ipliğini doğru kestiniz mi?
Naylon ipini doğru kestiniz mi?
Çorabı artık ipliklerden temizlediniz mi?
Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?



Vakum

Tek silindirli mekanik çorap örme makinelerinde birleşik hâlde örülen çorapları sıcak
hava üfleyerek birbirinden ayırma işlemi yapan makineye vakum makinesi denir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Vakumla çorap ayırma uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Vakum makinesinin çalışma düğmesini açınız.

 Isıyı kontrol ediniz.

 Elinizin yanmamasına dikkat ediniz.

 Çorabı ısıya tutarak ayırınız.

 Çorabı fazla yaklaştırmayınız.

 Çalışmanızı tamamlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?
Gerekli araç ve gereçlerinizi hazırladınız mı?
Ayırma işlemi olacak çorapları tekniğine göre ayırdınız mı?
Vakum makinesini açtınız mı?
Isı ayarını elinizle kontrol ettiniz mi?
Ayrılacak çorabı makineye tuttunuz mu?
Çorabı ayırma işlemini tamamladınız mı?
Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

( ) Düz Örgü Süprem adı ile en çok kullanılan temel örgüdür.

2.

( ) Haroşa Örgü Çorap makinelerinde Tek silindirli makineler de elde edilir.

3.

( ) Topuk burun örme işleminde düz örgü çeliğinin yanında pompalarla birlikte ters
örgü çeliği devreye girerek uzun ayaklı iğnelerin yukarı kaldırılmasını sağlar.

4.

( ) Çift silindirli mekanik makinelerde çoraplar Polyester ipi ile bir çorabın halka
kısmı ile diğer çorabın lastik kısmıyla örülmüş olarak sepete dolar.

5.

( ) Tek silindirli mekanik çorap örme makinelerinde birleşik hâlde örülen çorapları
sıcak hava üfleyerek birbirinden ayırma işlemi yapan makineye denir.

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

33

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyetle kazandırılacak bilgi ve beceri ile uygun ortam sağlandığında, mekanik
çorap örme makinesinin bakım onarımını, makinenin temizliğini, makine bakım kartının
incelenmesini bakım onarım işlemlerini ve değiştirilen makine parçalarının kayıtlarını tutma
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makinenin bakım kartlarını çevrenizde bulunan işletmelerden araştırınız.



Araştırdığınız bakım onarım kartlarını raporlaştırınız.



Raporlaştırdığınız bakım onarım kartlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MEKANİK ÇORAP MAKİNESİNİN
BAKIM VE ONARIMINI YAPMA
Bütün makinelerde olduğu gibi çorap örme makinelerininde peryodik bakım zamanları
vardır. Bu bakımlar makinelerin kullanım ömrünü uzatır ve daha verimli çalışmasını sağlar

2.1. Çalışılan Alanın ve Makinenin Temizliği
Çalışılan alanlar sürekli temiz tutulmalıdır. Özellikle sürekli çalışılan alanlar ve
makine dairesi günlük olarak belirli aralıklarla paspas edilmeli, tozlanmalar azaltılmalıdır.
Makineler günlük, haftalık ve aylık bakım ve temizlikleri yapılmalıdır. Makinelerin
hava tabancasıyla biriken tozları alınmalıdır. Çıkmayan tozlar ise fırçayla temizlenmelidir.
Temizleme işlemi yapılırken makine parçalarına zarar vemeden yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Hava ile Makine temizliğini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hava tabancasını hava vanasına takınız.

 Hava girişini iyice sıkmayı
unutmayınız.

 Hava tabancasını makineye doğru tutunuz.

 Etrafınızdaki arkadaşlarınıza
hava tabancasıyla zarar
vermeyiniz.

 Mekanik çorap örme makinesini temizleyiniz.

 Makineye hava tabancasını çok
fazla yaklaştırmayınız.

 Hava tabancasını hava vanasından çıkartınız.
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 Makineden çıkmayan pislikleri fırçayla temizleyiniz.

 Çalışmanızı tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

Evet

Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?
Hava tabancasını hava vanasına taktınız mı?
Hava tabancasıyla makineleri temizlediniz mi?
Hava tabancasıyla yerleri temizlediniz mi?

5. Hava tabancasının vanasını çıkardınız mı?
6. Hava vanasını sıkı bir şekilde kapattınız mı?
7. Hava tabancasının temizlemediği bölümleri fırçayla temizlediniz
mi?
8. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

2.2. Makinenin Ayarlarının Kontrolü
Tek ve çift silindirli makinelerin birçok parçalarının örme işlemi için ayarlanması
gerekir. Çift silindirli mekanik makinelerde selektörler, platinler, zincir sistemi, iğneler,
desen topları ve çift düşüş mekik sisteminin ayarları yapılmaktadır.
Tek silindirli mekanik makinelerde ise selektör, iğne, desen topları, zincir sistemi ve
örgü platinlerinin ayarları yapılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Makine üzerinde iğneleri platinleri ve selektörleri kontrol ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Örme işlemi yapılacak çorap özelliğine
göre,
 Selektörün dizilişini kontrol ediniz.

 Selektörlerin diziliş tekniği farklıdır.
Unutmayınız.

 Kırık platinler çorapta örgü sıklığı hatası
gösterir. Unutmayınız.

 Platinlerin dizilişini kontrol ediniz.
 Zincir sisteminin dizilişini kontrol ediniz.

 Zincir sistemi dizilişine göre örme
işlemi oluşur.

 İğnelerin dizilişini kontrol ediniz.

 Uzun ayaklı ve kısa ayaklı iğnelerin
diziliş pozisyonu topuk burun örme
işleminde oluşur. Unutmayınız.

 Desen toplarında pimlerin dizilişini
kontrol ediniz.

 Pimler hatalı dizilmiş olabilir. Dikkat
ediniz.

 Çift düşüş mekik grubunu kontrol ediniz.
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 Merdanede çorap örme işleminin devam
edip etmediğine bakınız.

 İş düşmesi olabilir. Dikkat ediniz.

 İplik gergi sistemini kontrol ediniz.

 Kontrollerinizi bitiriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Makinenizi kontrol ettiniz mi?
3. Kullanacağınız araç ve gereçleri,makine numarasını göz önünde
bulundurarak seçtiniz mi?
4. Makinenizin selektörlerini konrol ettiniz mi?
5. Makinenizin platinlerini kontrol ettiniz mi?
6. Makinenizin zincir dişlisinin dizilişini kontrol ettiniz mi?
7. İğnenin dizilişini kontrol ettiniz mi?
8. Desen topu pimlerinin dizilişini kontrol ettiniz mi?
9. Mekik gruplarının kontrolünü yaptınız mı?
10. Merdanede işin düşüp düşmediğini kontrol ettiniz mi?
11. İplik gergi sistemini kontrol ettiniz mi?
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Evet

Hayır

2.3. Mekanik Çorap Örme Makinelerinin Temizliği
Mekanik çorap örme makinelerinin günlük, haftalık ve aylık bakımları yapılır.


Günlük bakım:

Çorap örme sektöründe çorap örme makineleri günlük olarak temizlenir, makinenin
üzerindeki tozlar alınır. Örme bölümünde yerler paspas edilir.


Haftalık bakım:

Makinelerin hepsi hava tabancasıyla temizlenir. Çıkmayan toz ve kirler fırça ve bez
yardımıyla alınarak makinenin temizliği yapılmış olur.


Aylık bakım:

Makinenin bütün parçaları ve vidaları kontrol edilir. Eksik olan parçaları ve vidaları
tamamlanır. Makineler özelliklerine uygun olarak yağlanır.

2.4. Makinenin Bakım Kartının İncelenmesi
Makineler arıza verildiğinde vardiye değişikliğinde diğer vardiyaya ve üstlerine bilgi
vermek amaçlı hazırlanan kartlara verilen isimdir.

MAKİNE ARIZA BİLDİRİM FORMU
MAKİNE ADI / SIRA Nu.:

TARİH:

OPERATÖR ADI:

SAAT :

TESPİT

………………………………………………………………………………...
ONAY

Tablo 2.1: Makine arıza kartı
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Makine bakım ve onarım formu

Makinelere yapılan bakım ve onarımların sürelerini,tarihlerini,işi kimin yaptığını
belirten ve kayıt altına alınan forumdur.
MAKİNE TİPİ/MODELİ:

RAPORUN AİT OLDUĞU AY:

MAKİNE SIRA Nu. :
MAKİNENİN
DURMASI

MAK.
Nu.

TARİH SAAT

KULLANILAN YAĞ CİNSİ :
ARIZA
YAPILAN
VE
İŞLEMLER
BAKIM
BİLGİLERİ

YENİDEN
İŞLEME GEÇİŞ

TARİH SAAT

Tablo 2.2: Bakım onarım kartı
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İŞLEMİ İMZA TESLİM İMZA
YAPAN
ALAN



Yıllık makine bakım planı / kayıt formu

Makinelerin yıl içerisinde yapılması gereken bakım zamanlarını belirten planlardır.
MAKİNE ADI :
MAKİNE SIRA / Nu. :

DÖNEMİ:

KONTROL
PARAMETRELERİ

AYLAR

1)HAVA KAÇAK
KONTROLÜ

2)MEKANİK
BAKIM(KOVANÇELİK-PLATİN)

3)BIÇAK
TESTERE
KESKİNLİK
KONTROLÜ

4)KARTLARIN
TEMİZLENMESİ

5)YAĞLAMA
SİSTEMİ BAKIMI
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6)FAN KELEBEK
MOTORUNUN
TEMİZLENMESİ
7)ÇARDAKLARIN
TEMİZLENMESİ

8)KAYIŞ ESNEKLİK
KONTROLÜ

9)MAKİNENİN
ÇEVRESİNDEKİ
YAĞLARIN
TEMİZLENMESİ
10)OTOMATİKLERİN
KONTROLÜ VE
AYARI

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Tablo 2.3: Bakım planı kartı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Makinenin bakımını ve temizliğini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Makinenizi temizlemeden önce kapatınız.

 Kapatma düğmesi ile birlikte
ana şartelden de kapatmayı
untmayınız.

 Temizlik araç ve gereçlerinizi hazırlayınız.

 Makinenin, temizliğini sorumlu
kişiler yapmalıdır. Unutmayınız.

 Hava tabancasını makineye fazla
yaklaştırmayınız.
 Makinenin parçalarına zarar
vermeden temizliği yapmayı
unutmayınız.

 Hava tabancasının çıkartamadığı toz ve kirleri
fırçayla çıkartınız.

 Makinede kalan her toz örgü
oluşumunda hataya sebep
olabilir.

 Makinenizi yağlayınız.

 Makinenizi yağlarken uygun yağ
kullanmayı unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Makinenizi kontrol etdiniz mi?
3. Kullanacağınız araç ve gereçleri, makine numarasını göz önünde
bulundurarak seçtiniz mi?
4. Makineyi yağlamada doğru yağı seçtiniz mi?
5. Makinenizin günlük bakımını yaptınız mı?
6. Makinenizin haftalık bakımını yaptınız mı?
7. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.E DEĞERLENDİRME
1.

( ) Çalışılan alanlar sürekli temiz tutulmalıdır.

2.

(
) Özellikle sürekli çalışılan alanlar ve makine dairesi haftalık olarak belirli
aralıklarla paspas edilmeli, tozlanmalar azaltılmalıdır.

3.

( ) Makineler günlük, haftalık ve aylık bakım ve temizlikleri yapılmalıdır.

4.

( ) Makinelerde biriken tozlar cımbızla alınmalıdır.

5.

( ) Çıkmayan tozlar ise ıslak bir bezle temizlenmelidir.

6.

( ) Temizleme işlemi yapılırken makine parçalarına zarar vemeden yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Düz örgü, kumaşın her iki yüzeyinin de aynı görüntüde olduğu bir örgü türüdür
( ) İki ucu kancalı iğnelerle ya da aktarma iğnesi kullanılarak elde deilen örgü türüne
haroşa örgü denir
( ) Lastik örgü çorap örülmesinde konçtan sonar örülen kısımdır.
( ) Çorap örme makinelerinin bakımları haftalık, aylık ve yıllık olarak yapılır.
( ) Makine arıza bildirim formu diğer vardiyalara ve üstlereine bilgi vermek
amacıyla tutulan forumdur.
( ) Makine bakım ve onarım formu işletmedeki makinelerin bakım yapıldığı tarihleri
ve sonuçlarını bildirir bir forumdur.

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

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Yanlış

5

Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
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