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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tekstil Teknolojisi  

DAL/MESLEK Terbiye Teknolojileri 
MODÜLÜN ADI Renk Haslığı Testleri (Kimyasal  Maddelerle) 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Kalite ve standardın önemi vurgulanarak terbiye test  

laboratuvarlarında uygulanan ter haslığı testleri 

ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK 
Kimyasal maddelerle yapılan renk haslığı testlerini 
yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında standartlara 

göre kimyasal maddelerle yapılan renk haslığı testlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda ter 

haslığı testi yapabileceksiniz.  

2. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 

klorlu beyazlatma haslığı testi yapabileceksiniz. 

3. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 

klorsuz beyazlatma testi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Standart atmosfer koşulları, aydınlık ortam  

Donanım: Perspirometre, kimyasal maddeler, gri 

gösterge çizelgesi, ışık kabini, etüv  

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. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında nitelikli, kalifiye nitelikli, motivasyonu yüksek, hedefleri olan, 

gelişen ve değişen teknolojiyi yakalayıp bu teknolojiye uyum sağlayan birey olmanız 

gerekmektedir.  

Tekstil sektörü içinde boyanmış ya da basılmış tekstil materyalinin haslıkları her 

geçen gün daha çok önemsenmektedir. Tekstil materyalinin kullanım için gerekli olan kalite 

uluslararası standartları içermektedir çünkü haslık değerleri kalitenin dolayısıyla da müşteri 

memnuniyetinin temelini oluşturmaktadır. 

 

Tekstil mamullerinin kalitesini yani amaca uygunluğunu tek bir ölçü ile belirlemek 

mümkün değildir. O mamulün kalitesi, dolaylı olarak kaliteyi ilgilendiren bir dizi özelliğe ait 

değerler elde edilerek belirlenebilir. Bu nedenle bir tekstil mamulü için son derece önemli 

olan renk, desen, estetik, yıkama ve kullanım vb. özellikler tam olarak ölçülüp sonuçları 

sayısal bir büyüklük olarak verilmedikçe bu özellikleri kalite kavramı içine almamız 

mümkün değildir.  

Haslık kontrollerinde kullanılan standartlarla tekstil mamulünün özelliği sayısal 

değerler ile ortaya koyulabilmektedir.  Bu nedenle testleri yapan kişilerin o konuda eğitimli 

ve tecrübeli olması, elde edilen sonuçların başka laboratuarlarda da tekrarlanabilir olması 

gerekir.  

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında renk haslık testleri kapsamında ter haslığı,  

klorlu beyazlatma haslığı ve klorsuz beyazlatma haslık haslıklarını yapabilecek bilgi, beceri 

ve deneyim kazanacaksınız.  
 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, ulusal ve  

uluslararası standartlar doğrultusunda ter haslığı testlerini yaparak değerlendirebileceksiniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 Terbiye teknolojileri, ter haslık haslığı testleri sırasında kullanılan kimyasal 

maddeler, kimyasal maddelerin güvenlik formları, araç, gereç ve makinelerin 

ölçme yapabilmesi için gerekli standartlar hakkında bilgiler toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (kütüphaneler, internet, çeşitli 

mesleki kataloglar, süreli yayınlar) yapınız ve ilgili alanda faaliyet gösteren 

laboratuvarları, işletmeleri ve fabrikaları ziyaret ediniz.  

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız ve arkadaşlarınızla tartışınız.  

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

1.TER HASTALIĞI TESTİ 
1.1.Amacı 

 
Boyalı veya basılmış tekstil mamulünün, kullanımı sırasında insan vücudundaki ter ve 

sıcaklıkta kendi rengini veya yanındaki renk üzerinde bir lekelenme yapıp yapmadığını 

görmektir. 

 

Bu test, boyalı materyalin terlemeye karşı direncini ölçülmesi için kullanıcı tarafından 

yapılan ve çok gerekli olan bir testtir çünkü terlemeye maruz kalmayan hiçbir giysi yoktur. 

 

Test edilecek numunenin kumaşın ter haslığına göre  (standartlara uygun) muamelesi 

sonucu renginde bir değişiklik olup olmadığı ve kullanılan refakat kumaşına renk verip 

vermediği, renk verdiyse uluslararası standartlar ölçüsü içinde kalıp kalmadığı kontrol edilir. 

 
 
 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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1.2.Refakat Kumaşı İle Numuneyi Dikme 
 

Ter haslık testi iplik, elyaf, çile, örme kumaş, dokuma kumaşa yapılabilmektedir. Test 

yapılacak materyalin durumuna göre test işlemi yapılmaktadır. 

  

Refakat kumaşı esas ölçüm yapılacak renkli numunenin aynı ortamda bulunabileceği 

diğer materyallere karşı davranışının tespit edilmesi için değişik materyallerden yapılmış 

bezlerdir. Denemelerde esas numuneye dikilerek kullanılır. Aşağıda belirtilen elyaflardan 

dokunmuş, standartlarda belirtilen sıklık ve gramajlarda kumaşlardır. 

      

Tablo 1.1: Refakat bezi 

 
1-Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü kumaş ise 

 

Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise test numunesinden 40 mm x 100 mm 

boyutlarında örme veya dokuma kumaş deney numunesi kesilir ve kullanım yüzeyi aynı 

boyutlarda kesilmiş olan multifiber refakat kumaşının üzerine yerleştirilerek kısa kenarın 

altından ve üstünden refakat bezi ile birlikte sağlamca dikilir. 

 

Atkı ve çözgü yönünde düzgün olarak kesilmiş olan numune test için kullanılacak olan 

multifiberdeki her bir elyafa temas etmelidir ve numune kumaş kenarından 5 cm içeriden 

alınmış olmalıdır.  

Test edilecek test numunesi üzerinde işaretleme ve leke olmamalıdır. Numune kumaş 

multifibrenin kısa kenarından dikilmelidir. 

 



 

5 

 

Tek lifli refakat bezi kullanılacak ise test numunesinin cinsine uygun olarak 40 mm 

x100 mm boyutlarındaki tek lifli iki adet refakat bezi (bk. Tablo 1.1) arasına 40 mm x 100 

mm boyutlarındaki örme veya dokuma kumaş deney numunesi yerleştirilir ve kısa 

kenarlarından altından ve üstünden refakat bezi ile birlikte dikilir. 

 Kumaşın iki yüzü farklı ise iki yüzüne de aynı testler uygulanır. 

 Kumaş baskılı ise büyük desenin her bir rengi için yukarıdaki işlem  

tekrar edilir. 
 

2-Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü iplik veya açık elyaf ise  

Kullanılacak refakat bezleri tartılır ve kütlesinin yaklaşık olarak yarısı kadar kütlede 

iplik veya elyaf numunesi alınır. 

 

Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise 40 mm x 100 mm boyutlarındaki çok lifli kumaş 

ile 40 mm x 10 mm boyutlarındaki boyanamayan kumaş (polipropilen) arasına konulur ve 

dörtkenarı boyunca dikilir. 

 

    

Resim 1.1: Gerekli araç, gereç  ve test numunesinin  hazırlanması 

 

  

Resim 1.2: Ters numunesinin multifiber kumaşa dikilerek teste hazırlanması 
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1.3.Numuneleri Ter Çözeltilerinde Bekletme 
 

1.3.1.Ter Çözeltileri Hazırlama 
 

Ter haslık testi için alkali (baz) çözeltisi ve baz çökeltisi olmak üzere iki çözelti 

hazırlanır. 

 

1.Alkali (Baz) Çözeltisi Hazırlama: 

 

0,50 g/l  Histidine monohydrochloride monohydrate (C6H9O2N3 2HCI H2O) 

5,00 g/l  Sodyum klorit (NaCl)   

2,50 g/l  Disodyum hidrojen orthophosphate dihydrate (Na2HPO42H2O) 

 

Yukarıda belirlenen miktardaki kimyasal maddeler hassas terazi ile tartılır. 

 

   

Resim 1.3: Baz (alkali) çözeltisi hazırlama  

Kimyasallar 1 litrelik mezurda destile su ile çözülür ve daha sonra 1,5 litrelik kaba 

aktarılır. pH değeri gerekirse 0,1mol/l (N)  sodyum hidroksit (NaOH)  ile 8’e ayarlanır. pH 

8’e 0,1 mol/l (0,1 N) sodyum hidroksit ile ayarlanır. 

 

2.Asit Çözeltisi Hazırlama: 

 

0,50 g/l Histidine monohydrochloride monohydrate (C6H9O2N3 2HCI H2O)  

5,00 g/l  Sodyum klorit (NaOH) 

2,20 g/l Sodyum di-hidrojen phosphate dihydrate (NaH2PO42H2O) 
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Resim 1.4: Asit çözeltisi hazırlama  

 

Kimyasallar 1 litrelik mezurda destile su ile çözülür ve daha sonra 1,5 litrelik kaba 

aktarılır. pH değeri gerekirse 0,1 mol/l (N) sodyum hidroksit NaOH ile 5,5’e ayarlanır.    

 

1.3.1.Bekletme Şartları 
 
Birleşik numuneler beherlere yerleştirilir. Beherlere numunenin 1:50 olacak şekilde 

çözelti eklenir. Baget yardımı ile ara sıra karıştırarak 30 dakika bekletilir. 

 
Ter haslığı yapılmak üzere kumaş ile multifiber kumaş parçası, her bir deney 

numunesi oda sıcaklığında, içinde standartlara uygun asit çözeltisi ve alkali çözeltisi içine 

daldırılarak ıslanması için  30 dakika bekletilir. Her bir “asit” ve “alkali” için test 

numunesinin ayrı kaplarda ıslanması sağlanır. 

 

Resim 1.5: Numunenin hazırlanması 

1.4.Fazla Çözeltiyi Uzaklaştırıp Bekletme 
Ters numunesi üzerindeki fazla suyu uzaklaştırmak için test parçası deney numunesini 

bir cam veya akrilik plaka üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra bir baget yardımı 

ile fazla su uzaklaştırılır.  
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Perspirometredeki cam veya akrilik plaka, numune üzerine konur. Bu şekilde 

hazırlanmış numuneler arasına bir plaka yerleştirilerek toplam 10 adet test numunesi bir 

arada test edilebilir. 

 
Resim 1.6: Numunenin hazırlanması 

 

1.4.1.Perspirometre 
 

Birleşik test numunesi iki cam plaka arasına yerleştirilir. Tam bir test işlemi  

gerçekleştirmek için yeteri kadar test örneği bulunmasa dahi 21 cam veya akrilik 

reçine plakanın tümü kullanılmalıdır. Bir test işleminde 10 test örneğinin aşılmaması  

gerekmektedir. Plakaların üzerine standartlara uygun toplam 5 kg (12,5 kPa basınç) 

ağırlık yerleştirilerek perspirometre ağırlığı sabit tutan konumda kilitlenir. Kilitlenir 

kilitlenmez ağırlık kaldırılır. 

 

Resim 1.7: Perspirometre 
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Birleşik deney numunesini içeren perspirometre etüv içerisine yerleştirilir ve 37 ˚C ± 2 

˚C sıcaklığında etüvde 4 saat bekletilir. 

 

Resim 1.8: Perspirometrenin etüve yerleştirilmesi 

 

Etüvden çıkarılan birleşik deney numunesi yalnız kısa kenarından biri dikili kalacak 

şekilde açılarak 60 ˚C’yi aşmayan sıcaklıkta, kurutma rafında veya etüv içinde asılarak 

kurutulur. 

 

 

Resim 1.9: Haslık testi yapılmış kumaşların kurutulması 

 

1.5.Ter Haslık Testin Değerlendirilmesi 
 
Ter haslık test sonucunu doğru olarak, uluslararası standartlara uygun olarak 

değerlendirilmesi için D65 ışık kaynağı olan ışık kabinine ve gri skalaya ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

 



 

10 

 

 

1.5.1.Işık Kabininde D65 Gün Işığında İnceleme 
 

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının incelenebilmesi için deney 

numuneleri, değerlendirme kabinine alınır ve görsel olarak renk farklılıkları incelenir. 

Burada amaç gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında numuneyi kontrol edip 

değerlendirmektir. Işık kabinlerinde müşteri taleplerine uygun olarak farklı ışık kaynakları 

bulunmaktadır. Bu ışık kaynaklarından D65 gün ışığını temsil etmektedir. 

 

 

Resim 1.10: Işık kabini 

1.5.2.Gri Skala 
 

Renk haslık testlerinin değerlendirilmesinde deney sonuçlarının saptanması için 

gerekli standart derecelere sahip değerlendirme skalalarıdır. 

Gri skala, derece derece koyulaşan veya açılan gri renkler içerir. Bunlar 1 ile 5’e kadar 

numaralandırılmıştır. “1”değeri en düşük haslığı, “5” değeri ise en yüksek haslığı 

göstermektedir. 

 

Gri skalaya göre değerlendirme aşağıdaki gibidir: 

 

4/5 derece: iyi  

4 derece: orta  

3/5 derece: biraz kötü  

3 derece: sınır değer  

2/5 derece: siyahlar  için okey, diğer renkler için ret 

2. derece: kötü  

1/5 derece: çok kötü 

1 derece: çok kötü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Ter haslığı testi yapabilmek için gerekli  

numuneleri hazırlayınız. 
 

 

 

 Temizlik kurallarına uyunuz. 

 

 
 Teste uygun büyüklükte parça kesiniz 

(40 mm x 100 mm).  
 

 

 

 Kesilen kumaşın ölçülerinin düzgün  

olmasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Refakat bezi ile numuneyi birlikte 

dikiniz.   
 

 

 Uygun refakat kumaşının seçilmesine 

dikkat ediniz. 

 Dikimde kullanılan ipliğin boyalı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Deney kabına standarda uygun saf su          

koyarak numuneyi suda bekletiniz. 

 

 

 

 Hazırlanan deney numunesinin her 

tarafının ıslanmasına dikkat ediniz. 

 Kullanılan suyun istenen standartta  

olmasına dikkat ediniz. 

 Suda bekleme süresinin 30 dakika 

olmasına dikkat ediniz. 

 
 Deney numunesini cam veya akrilik 

reçine plaka üzerine yerleştiriniz. 

 

 

 

 Deney numunesinin cam veya akrilik 

reçine plaka üzerine düzgün olarak 

yerleştirilmesine dikkat ediniz. 
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 Deney numunesinin üzerindeki fazla 

suyu cam (akrilik reçine) plaka veya 

baget yardımıyla uzaklaştırınız. 

 

 

 

 Cam veya akrilik plakaları kullanırken 

dikkat ediniz. 

 Deney numunesi üzerindeki fazla suyun 

uzaklaştırıldığından emin olunuz. 

 Her numune arasında bir plaka olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Deney numunesini perspirometre 

cihazına yerleştiriniz. 

 

 

 Deney numunesini perspirometre 

cihazına düzgün bir şekilde 

yerleştirdiğinizden emin olunuz. 

 Perspirometre cihazının üzerine ağırlığı 

(5 kg) yerleştiriniz.  

 

 
 

 

 
 Ağırlığı yerleştirdikten sonra vidaları 

sıkıp ağırlığı cihazın üzerinden aldığınıza 

emin olunuz.  
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 Perspirometre cihazını etüve 

erleştiriniz. 
 
 
 
 

 Etüvün teste başlamadan önce  37 ˚C ± 2 

˚C ısıtıldığından emin olunuz. 

 Etüvde 4 saat bekletilmesine  

dikkat ediniz. 

 

 Numune kumaşı perspirometre 

ihazınızdan çıkarıp etüve koyunuz. 

 

 

 Deney numunesi ve refakat bezini 

haslık kartlarına veya laboratuvarda 

kullanılan formlara zımbalayınız. 

  

 Deney numunesi ve refakat bezinin  

formlarda yan yana olmasına dikkat  

ediniz. 

 Numunelerin karışmamasına dikkat  

 ediniz. 
 
 
 
 

        
 

 Gri skalaların kirli olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Değerlendirmede kullandığınız skalaların 

doğru olduğuna emin olunuz. 

 Test yapılmamış numunenin ve refakat 

bezinin temiz olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Deney numunesinin ve refakat bezinin 

test yapılmamış olanları ile yan yana, 

aynı düzlemde koyduğunuza emin 

olunuz. 

 Doğru ısı kaynağı kullandığınıza emin 

olunuz. 
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Değerlendirmelerde iki ayrı “gri skala” kullanılır. Bunlardan biri test sonucu boyalı 

materyalin renginde meydana gelen değişikliği ölçmeye yaramakta  olup “solma skalası”, 

diğeri ise boyalı materyalin kendisine bitişik refakat bezini kirletme derecesini ölçmeye 

yarayan “lekeleme (akma) skalası”dır. 

 

  

Resim 1.11: Solma skalası   Resim 1.12: Akma (lekeleme) skalası 

 

Boyalı veya baskılı tekstil materyalinin kendisi ile aynı veya farklı cinsten boyanmış 

bir tekstil materyali (refakat bezi) ile sıkıca temasta olacak şekilde üretim veya kullanma 

esnasında rastlayacağı koşullar altında çeşitli maddelerle etki ettirilir. Boyalı örnekte 

meydana gelen renk değişikliği ve boyanmamış örneğe akma derecesi bu gri skalalarla 

saptanır.  
 

Akmanın (lekelemenin) değerlendirilmesi: 

 

 Birleşik deney numunesindeki refakat bezi sökülür ve kenarları düzgün  

 değil ise makas yardımı ile düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi yan yana, aynı yönde 

 ışık kabinine yerleştirilir. Çok lifli refakat bezi kullanılmış ise aynı cins lifler 

karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilir. 

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme  

 45°lik açı ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 45°lik 

açıya sahip aparat kullanılır. 

 Her iki refakat bezi üzerine belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile  

 kapatılır (kk. Resim 1.12).  

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi arasındaki renk farkı gri  

 skaladaki değerlerle gözlemlenerek karşılık gelen değer haslık derecesi olarak 

kabul edilir. 5, 4 gibi dereceler verilebildiği gibi renk farkı birbirini takip eden 

değerler arasında kalıyor ise 4/5, 2/5. 3 gibi değerlendirme derecesi de verilir. 

Bu değerlendirme için akma (lekeleme) skalası kullanılır. 

 Çok lifli refakat bezi kullanılmış ise her bir lif cinsi için ayrı ayrı değerlendirme 

yapılır. 
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Solmanın değerlendirilmesi: 

 Deney yapılmış numunenin kenarları düzgün değil ise makas yardımı ile  

 düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numune yan yana, aynı yönde ve düzlemde 

ışık kabinine yerleştirilir.  

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme 45
o
lik açı 

ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 45°lik açıya sahip 

aparat kullanılır. 

 Her iki numunenin üzerine belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile kapatılır. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numuneler arasındaki renk farkı, gri 

skalada karşılık gelen değer haslık derecesi olarak kabul edilir. 5, 4/5, 4, 3/5, 3. 

2/5, 2. gibi dereceler verilebildiği gibi renk farkı birbirini takip eden değerler 

arasında kalıyor ise 4/5, 2/5, 3 gibi değerlendirme derecesi de verilir. Bu 

değerlendirme için “solma skalası” kullanılır. 
 

 

Resim 1.13: Gri skala ile değerlendirme 

1.5.3.Değerlendirmeyi  2. Kişiye Gösterme 
 

Değerlendirmenin doğruluğu açısından deney numunesi gri skalada ikinci bir kişi 

tarafından değerlendirilir ve sonuçlar karşılaştırılır. Farklı sonuçların elde edildiği 

durumlarda ortalama değer, sonuç olarak kabul edilir. 

 

Resim 1.14:  Rengin değerlendirme sonucu 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ter  haslığı testinin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında belirli bir 

miktar su içinde bekletilmeye karşı dayanma derecesidir. 

B)  Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün belirli ter karşısında dayanma 

derecesidir. 

C) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında 

kurutmasının yapılmasıdır. 

D) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında 

yıkamasının yapılmasıdır. 
 

2. Refakat bezi olarak aşağıdaki kumaş çeşitlerinden hangisi kullanılır? 

 

A) Poplin  

B) Multifiber 

C) Örme kumaş 

D) Multifaybır 
 

3. Aşağıda bulunan kimyasal maddelerden hangisi ter haslık testinde kullanılmaz? 
 

A) Histidine monohydrochloride monohydrate (C6H9O2N3 2HCI H2O 

B) Sodyum klorit (NaCl)   

C) Hidrojen peroksit (H2O2) 

D)  Disodyum hidrojen orthophosphate dihydrate (Na2HPO42H2O)  

 

4. Ter  haslığı testinde kullanılan etüvün sıcaklığı ne kadar olmalıdır? 
 

A) 40˚C ± 2 

B)  50˚C ± 2 

C)  30˚C ± 2 

D)  37˚C ± 2 

5. Ter haslığı testinde kullanılan etüvde birleşik deney numunesi ne kadar 

bekletilmelidir? 
 

A) 4 saat 

B)  2 saat 

C) 5 saat 

D)  3 saat 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Ter haslığı testinde kullanılan etüvün sıcaklığı neden  37˚C ± 2 olarak 

sınırlandırılmıştır? 

 

A) Makine sıcaklığını yükselebildiği en yüksek sıcaklık olduğu için 

B)  Ortam sıcaklığını 

C) İnsan vücut sıcacığını temsil ettiği için  

D) Oda sıcaklığı 
 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda klorlu beyazlatma haslığı testi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Terbiye teknolojileri, klorlu beyazlatma haslık testleri sırasında kullanılan 

kimyasal maddeler, kimyasal maddelerin güvenlik formları (MSDS), araç, gereç 

ve makinelerin ölçme yapabilmesi için gerekli standartlar hakkında bilgiler 

toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (kütüphaneler, internet, çeşitli 

mesleki kataloglar, süreli yayınlar) yapınız ve ilgili alanda faaliyet gösteren 

laboratuvarları, işletmeleri ve fabrikaları ziyaret ediniz.  

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız ve arkadaşlarınızla tartışınız.  

 Kloru beyazlatma haslığı testinde numuneyi test etmek ve değerlendirmek için 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KLORLU BEYAZLATMA HASLIĞI TESTİ 
 

2.1.Amacı 
 
Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinde,  dezenfeksiyon için yüzme havuzlarında 

kullanılan çeşitli konsantrasyonlardaki aktif klora karşı renk hassasiyetlerinin uygun ulusal 

ve uluslararası standartlara göre belirlenmesini sağlamaktır. 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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2.2.Teste Uygun Büyüklükte Parça Kesme 

 

Klorlu beyazlatma haslık testi yapılacak numune kumaşlar, atkı ve çözgü yönünde 40 

mm x 100 mm kesilir. 

Çok renkli kumaşlarda ve baskılarda desenin her farklı rengi ayrı ayrı test edilmelidir. 

 

  

Resim 2.1: Numunenin uygun büyüklükte kesilmesi 

 

Kesilen test numuneleri, karışmaması için kalemle işaretlenir. İşaretli olan test 

numunesinin hassas terazide tartımı gerçekleştirilir. 

 

 

   

Resim 2.2: Numunenin tartılması 

 

Test numunelerinin tartım sonuçları uygulama kâğıdına yazılarak kayıt altında tutulur. 
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2.3.Çözelti Hazırlama 
 

Korlu beyazlatma haslık testi yapabilmek için üç ayrı çözeltinin hazırlanması 

gerekmektedir. 

 

2.3.1.Hipoklorit Çözeltisi 
 

Saf hipoklorit çözeltisinden 20 ml ölçüsünde otomotik pipet yardımıyla alınarak 

behere konur. Üzerine saf su ilave ederek çözündürülür. Daha sonra bu çözelti, dikkatlice, 

eldiven kullanarak 1000 ml’lik balonjojeye aktarılır ve saf suyla 1000 ml tamamlanarak 20 

ml/l hipoklorik çözelti hazır hâle getirilir.  

      

Resim 2.3: Hipoklorit çözeltisinin hazırlanması  

 

2.3.1.Potasyum Dihidrojen Fosfat Çözeltisi (KH2PO4) 
 

Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4)tan 14,35 g hassas terazi yardımıyla tartılır. 

Tartılan bu madde 1000 ml suda çözündürülür veya potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4)tan 

7,175 g hassas terazi yardımıyla tartılır. Tartılan bu madde 500 ml suda çözündürülür. 
 

   

Resim 2.4: Potasyum dihidrojen fosfat çözeltisinin hazırlanması  
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2.3.1.Disodyum Hidrojen Fosfat Dihidrat Çözeltisi (Na2HPO4.2H2O) 
 

Disodyumhidrojenfosfat-dihidrat kimyasal maddeden 20,05 g hassas terazide tartılıp 

bir miktar saf su ile  beherde çözündürülür.  

Tamamen çözünmüş olan disodyumhidrojenfosfat-dihidrat  1000 ml saf suyla 1000 ml 

balonjojede 1000 ml hassas olarak tamamlanır. 

  
Resim 2.5: Disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisinin hazırlanması 

 

2.3.1.Çözeltilerin Karıştırılması 
 

Saf hipoklorit çözeltisinin analizi yapılırken (25 ml alınıp 1000 ml tamamlanır.) 

bundan 10 ml alınır. Beherin içine 5 ml kadar %10’luk hipoklorit asit ilave edilir. Beherin 

ağzı alüminyum folyo ile kapatılarak çözelti 5 dakika karanlık bir yerde bekletilir. 

 

Resim 2.6: Disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisinin hazırlanması 

Açığa çıkan iyodun miktarı ise 0,1N sodyum tiyosülfat ile tespit edilir. İndikatör 

olarak 0,5-1,0 ml nişasta çözeltisi kullanılır, mavi renk kayboluncaya kadar titrasyon devam 

edilir. Renk şeffaflaşıncaya kadar titre etmeye devam edilir. 
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titrasyondaki harcanan miktarını kaydedilir. Çıkan sonuç çözelti 1’deki x değerini 

vermiş olur. 

    

Resim 2.7: Çözeltinin titre edilmesi   Resim 2.8:  Sarfiyatın bulunması 

 

2.4.Hazırlanan Yeni Çözeltide İşlem Yapma 
 

Test Çözeltileri 
 Klorlu su haslığı 100 mg/l aktif klor metodu için; 

X ml Çözelti 1 

100 ml Çözelti 2 

500 ml Çözelti 3 

1 litreye saf su ile tamamlanır. pH 7,5’e 0.1 mol/l  sodyum hidroksit 

veya 0,1 mol/l asetik asit ile ayarlanır. 

 Klorlu su haslığı 50 mg/l aktif klor metodu için; 

X/2 ml Çözelti 1 

100 ml Çözelti 2 

500 ml Çözelti 3 

1 litreyi saf su ile tamamlanır. pH 7,5’e 0,1 mol/l sodyum hidroksit veya 

0,1 mol/l asetik asit ile ayarlanır. 

 Klorl su haslığı 20 mg/l aktif klor metodu için; 

X/5ml Çözelti 1 

100 ml Çözelti 2 

500 ml Çözelti 3 

1 litreyi saf su ile tamamlanır. pH 7,5’e 0,1 mol/l sodyum hidroksit veya 

0,1 mol/l asetik asit ile ayarlanır. 

 

Yıkama çözeltisine ilave edilecek aktif klor miktarını bulmak için aşağıdaki formül 

kullanılır. Bulduğumuz sonuç X değerini verir. 
X= 705 / Titre sonucu 

X: İlave edilecek miktar (ml) 

Titre: %20’lik hipoklorit çözeltisinden titrasyonla belirlenen sarfiyattır. 
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Örnek: %20’lik hipoklorit çözeltisinden titrasyonla belirlenen sarfiyatı 16,5 ml’dir. Testi 50 

mg/ l aktif klor miktarı için hesaplayınız. 

X=705/V 

X= 705/16.5   =  42.72 

X/2 Çözelti 1’den  (Çözelti 1’i bulmak için formül (X/2) = 42.72/2= 21,36  ml ) 

Çözelti 2’den  100 ml 

Çözelti 3’ten    500 ml konur.  

1000 ml tamamlanarak pH 7,5’e ayarlanır. 
 

Testin Yapılması 

 

Test yapılacak materyaller çıkmaz kalem ile numaralandırılır. Test yapılacak materyal 

tartılır. Tartım sonuca kumaşın gramı 1/100 flotteye göre hesaplama yapılır. Her çözelti için 

ayrı ayrı hesaplama yapılır. 

 

1 g için                  100ml su gerekiyorsa  
 

0,91 test numunesi                  x 
 

X= 0,91x100/ 1= 91 ml  1. çözeltiden konur. 

 

1/100  flotteye göre 1g kumaş numunesi için 100 ml  çözelti mezürle ölçülüp tüpün 

içine konur. Tartılmış kumaş parçası hazırlanan tüpün içine konarak tüpün kapağı kapatılır. 

  

Test numunesinin kaç ppm (100 mg/l, 50 mg/l 20 mg/l) metoduna göre yapılması 

gerekiyorsa o çözelti miktarı kadar çözeltiyi test numunesinin bulunduğu tüpün içine 

konulur. Tüpün kapağı kapatılır. Tüp, yıkama makinesinin içine konulur.  

 

      

Resim 2.9: Test numunesinin tüpüne konulması ve çözeltinin ilave edilmesi 
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Yıkama makinesinin içinde konan tüpler 27 
0
C + de 1 saat çalıştırılır. 

        

   Resim 2.10: Tüplerin makineye konması        Resim 2.11: Yıkama makinesinin çalıştırılması 

 

2.3.Testi Değerlendirme  
Renk değişimi ışık kabininde D65 ışığı altında gri skala ISO 105- A02 ile belirlenir. 

 

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının incelenebilmesi için deney 

numuneleri, değerlendirme kabinine alınır ve görsel olarak renk farklılıkları incelenir. 

Burada amaç gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında numuneyi kontrol edip 

değerlendirmektir. Işık kabinlerinde müşteri taleplerine uygun olarak farklı ışık kaynakları 

bulunmaktadır. Bu ışık kaynaklarından D65 gün ışığını temsil etmektedir. 

 

 

Resim 2.12: D65 ışığında gri skala ile değerlendirme 

 

 

 

 

 



 

26 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 

İşlem Basamakları Öneriler 
Klorlu beyazlatma haslığı testi yapabilmek için 

gerekli numuneleri hazırlayınız.  

 

 Temizlik kurallarına 

uyunuz.  

 

 Teste uygun büyüklükte iki parça kesiniz. (40 

mm x 100 mm ) bir parçasını şahit numune olarak 

saklayınız. 

 
 

 Kesilen kumasın ölçülerinin 

düzgün olmasına dikkat ediniz. 

İkinci parçayı kaybetmeyiniz. 

 

Kesilen iki numuneyi de A001şeklinde test 

numunesini çıkmaz kalem ile numaralandırınız. 

 

Numaralandırırken 

karıştırmamaya dikkat ediniz.  

 

Deney numunesini tartınız.                                           

 

Hassas terazi ile doğru olarak 

tartınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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Hipoklorit çözeltisinin hazırlayınız.

 

Dikkatli olunuz. 

Göze ve cilde temas 

ettirmeden çalışınız. 

 

Ölçümü doğru yapınız. 

 

 Saf hipoklorit çözeltisinden 20 ml otomatik 

pipet yardımıyla alıp behere koyunuz. 

 

Cam veya akrilik plakaları 

kullanırken dikkat ediniz.  

Deney numunesi üzerindeki 

fazla suyun uzaklaştırıldığından 

emin olunuz.  

Her numune arasında bir 

plaka olmasına dikkat ediniz.  

 Saf hipoklorit çözeltisini balonjojeye koyup 

1000 ml tamamlayınız.  

 

 Güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

Elinizi ve gözünüzü 

koruyunuz. 

Ölçüyü kaçırmayınız. 

 

 Potasyum dihidrojen fosfattan 14,35 g 

hassas terazi yardımıyla tartılır. 

  

Tartımı doğru yapınız.  
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Tartılan potasyum dihidrojen fosfat  1000 ml 

suda çözündürülür. 

 

  

 
 

 

Disodyumhidrojenfosfat-dihidrat’ten 20,05 g 
hassas teraziye tartılıp bir miktar saf su ile 
beherde çözünüz. 

 

 

Tartılan disodyumhidrojenfosfat-dihidrat  
balonjojede 1000 ml hassas olarak tamamlanır. 

 

 







 Saf hipoklorit çözeltisinden 25 ml alınıp 1000 

ml tamamlanır. Bundan 10 ml alınır. Beherin 

içine 5 ml kadar %10’luk hipoklorit asit ilave 

edilir. 
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Beherin ağzı alüminyum folyo ile kapatılarak 
çözelti 5 dakika karanlık bir yerde bekletiniz. 

 

 

 

1N Sodyum tiyosülfat ile tespit ediniz. 
İndikatör olarak 0,5-1,0 ml nişasta çözeltisi 
kullanınız. Mavi renk kayboluncaya kadar 
titrasyona devam ediniz. Renk şeffaflaşıncaya 
kadar titre etmeye devam edilir. Titrasyondaki 

harcanan miktarını kaydediniz. 

 

 

 



 Test numunesini kaç ppm’de yapmanız 

gerekiyorsa o çözelti miktarı kadar çözeltiyi 

test numunesinin bulunduğu tüpün içine koyup 

tüpün kapağını kapatınız. Tüpü, yıkama 

makinesinin içine koyunuz.  
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Yıkama makinesinin içinde konan tüpler 27 C + 
de 1 saat çalıştırınız. 

  

Yıkama süresi biten kumaşı tüpten 
çıkarınız. Durulama yapmayınız. 

Kendi hâlinde veya gaz kabininde 
kurutmaya bırakınız.   

 

Yıkama süresini 1 saati  

geçirmeyiniz. 

Tüpten çıkardığınız test 
numunesini yıkamadan sıkarak 
kurumaya bırakınız. 

 Renk değişimi ışık kabininde D65 ışığı 

altında renk değişimine bakınız. 

 

Gri skalaların kirli olup 

olmadığını kontrol ediniz.  

Değerlendirmede kullandığınız 

skalaların doğru olduğundan emin 

olunuz.  

Doğru ışık kaynağı 
kullandığınızdan emin olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi klorlu beyazlatma haslık test metotlarından değildir? 

 
A) Klorlu su haslığı 20 mg/l aktif klor 

B) Klorlu su haslığı 30 mg/l aktif klor 

C) Klorlu su haslığı 50 mg/l aktif klor 

D) Klorlu su haslığı 100 mg/l aktif klor 

 

2) Klorlu beyazlatma haslık test metotlarında kullanılan çözeltilerin pH’ı doğru 

olarak verilmiştir? 
 

A)  ph 7 

B)  pH 7 

C)  pH 7,5 

D)  pH  8 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi klorlu beyazlatma haslık test yapılacak test numune 

flottesi doğru olarak verilmiştir? 
 

A)  1/50 g/l 

B)  1/10 g/l 

C)  1/150 g/l 

D)  1/100 g/l 

 

4) Klorlu beyazlatma haslık yıkama banyosu sıcaklığı kaç olmalıdır? 

  
A) 27 + º C 

B) 37 +  ºC 

C) 45 +  ºC 

D) 50 +  ºC 

 

5) Klorlu beyazlatma haslık testi yapılmış numune kumaş nasıl kurutulur? 
A) Etüvde 

B)  Etüvde 37 0C’de 

C)  Gaz kabininde kurumaya bırakarak 

D)  Güneş ışığında 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda klorsuz beyazlatma haslığı testi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Klorsuz beyazlatma haslığı testinde numuneyi test etmek ve değerlendirmek 

için ilgili bilgileri toplayınız. Uluslararası standartları inceleyiniz. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (kütüphaneler, internet, çeşitli 

mesleki kataloglar, makine üreticileri web siteleri, süreli yayınlar)yapınız ve 

ilgili alanda faaliyet gösteren işletmeleri, laboratuvarları, fabrikaları, atölyeleri 

geziniz. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3.KLORSUZ BEYAZLATMA HASLIĞI 

TESTİ 
 

3.1.Amacı 
 

Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinde klorlu beyazlatmaya karşı gösterdiği 

renk değişimini görmektir. 
 

Klorsuz beyazlatma haslığı testi, kumaş cinsine göre müşterinin belirttiği standarda 

göre test edilecek numune multifiber denilen refakat bezi dikildikten yıkama makinesi ve 

şartlara göre yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2.Teste Uygun Büyüklükte Parça Kesme 

 

 Test edilecek olan kumaş cetvel ve makas yardımı ile işaretlenmeden 100 mm x 

40 mm boyutunda numune kesilir. 

 Çok renkli kumaşlarda veya baskılarda desenin her farklı rengi ayrı ayrı test 

edilmektedir. 

 Numune tekli refakat kumaşı ile test edilecekse numune refakat kumaşları 

arasına yerleştirilir ve multifibre kumaş bir kısa kenardan kesilir. 

 İplik test edilecekse kullanılan refakat kumaşlarının ağırlığının yarısı kadar iplik 

tartılır. Multifiber ile test yapılacaksa tartılan iplik 100 x 40 mm boyutundaki 

multifiber ve polyten kumaş arasına yerleştirilir ve dörtkenar dikilir. Tekli 

refakat kumaşları ile test yapılacaksa tartılan iplik iki refakat kumaşının arasına 

yerleştirilir ve dörtkenar dikilir. 

 100 mm x 40 mm boyutunda multifiber veya 1. ve 2. tekli refakat kumaşları 

Tablo 3.1’e göre hazırlanır. 
 

1. Elyaf  2. Elyaf (Deney A ve B için) 2. Elyaf (Deney C’den E’ye kadar) 

Pamuk Yün Vizkon 

Yün Pamuk - 

İpek Pamuk - 

Vizkon Yün Pamuk 

Keten Yün Vizkon 

Asetat-Triasetat Vizkon Vizkon 

Poliamid Yün veya pamuk Pamuk 

Polyester Yün veya pamuk Pamuk 

Poliakrilik Yün veya pamuk Pamuk 

Tablo 3.1: Refakat kumaşları 

 Numune multifiber ile test edilecekse numune ve multifiberin yün elyaf içeren 

kısa kenarından birbirine dikilir. 

 Numune tekli refakat kumaşı ile test edilecekse numune refakat kumaşları 

arasına yerleştirilir ve üç kumaş bir kısa kenardan kesilir. 

 İplik test edilecekse kullanılan refakat kumaşlarının ağırlığının yarısı kadar iplik 

tartılır. Multifiber ile test yapılacaksa tartılan iplik 100 x 4 mm boyutundaki 

multifiber ve polyten kumaş arasına yerleştirilir ve dörtkenar dikilir. Tekli 

refakat kumaşları ile test yapılacaksa tartılan iplik iki refakat kumaşının arasına 

yerleştirilir ve dörtkenar dikilir. 
 

3.3. Kullanılan Yıkama Maddeleri 
 

Yıkama için kullanılan maddeler şunlardır: 
 

 ECE  deterjan  

 AATCC standart deterjan 
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 Sodyum perborat 

 Serbest klor (sodyum hipoklorit çözeltisinden) 

 Sodiyum karbonat (Na2 CO3 ) 

 
Yıkama Çözeltisi: 
 
 Destile su test sıcaklığına (Tablo 2) ısıtılır. Bu sudan 1 litre ölçülür ve içine 4 g 

ECE deterjanı veya AATCC standard deterjan WOB ile miktarları Tablo 2’de 

verilen sodyum perborat ve klor ilave edilerek çözülür. 

 Çözeltilerin pH değeri 20 
o
C’de sodyum karbonat ile ayarlanır. 

 Su banyosu, bilyelerle beraber tüpler makineye takılı olarak Tablo 2’de 

belirtilen test sıcaklığına kadar ısıtılır, termometre ile kontrol edilir. 

 Yıkama çözeltisini test sıcaklığına getirilir. 

 Test çözeltisi Tablo 2’de belirtildiği üzere önceden ısıtılmış tüpe konulur ve 

numune tüpe yerleştirilir. 

 Makine bu sıcaklıkta Tablo 2’de belirtilen sürede çalıştırılır. 

 Tüpler boşaltılır ve numune çıkartılır. 

 4 litrelik kabı yarısına kadar destile su ile doldurulur ve numuneleri kabın içine 

yerleştirilir. Kap akan musluk suyunun altına yerleştirilir ve 10 dakika bırakılır. 

Hiçbir numune dışarı taşmamalıdır. 

 Numuneler fazla suyu almak için sıkılır.  

 Numune ve multifiber yalnızca dikiş yerlerinden temas edecek şekilde kurutma 

için kurutma teline yerleştirilir ve 60 
o
C’yi geçmeyecek ortamda kurutulur. 

 

3.4. Yıkama Makineleri  
 

Yıkama haslığı testi Tablo 3.2’de belirtildiği gibi beş değişik koşulda gerçekleşir: 

 
1. Koşul  2. Koşul  3. Koşul  4. Koşul  5. Koşul  

Sabun çözeltisi 

ile 40 °C’de 30 

dakika  

Sabun çözeltisi 

ile 50 °C’de 45 

dakika  

Soda sabun 

çözeltisi ile 60 

°C’de 30 

dakika  

Soda sabun 

çözeltisi ile 

paslanmaz çelik 

bilyelerle 

birlikte 95 

°C’de 30 

dakika  

Soda sabun 

çözeltisi ile 

paslanmaz çelik 

bilyelerle 

birlikte 95 

°C’de 240 

dakika (4 saat)  

 Tablo 3.2: Yıkama haslığı testi koşulları 

Yıkama makineleri döner şaftlı su banyolarından oluşur. Şaft, yaklaşık 550 ml 

± 50 ml kapasitedeki cam veya paslanmaz çelik bir kabı ( 75 mm ± 5 mm çapında ve 

125 mm ± 10 mm yüksekliğinde ) tutabilmeli ve kabın tabanı şaft merkezinden 45 

mm ± 10 mm uzakta olmalıdır. Şaft ve kaptan oluşan sistem standartlara uygun 

frekans ile dönmelidir. Su banyosunun sıcaklığı, deney çözeltisi için belirtilen 

sıcaklığı ± 2 ˚C’de tutabilmek için termostatik olarak kontrol edilmelidir. 
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Resim 2.2: Yıkama makinesi 

 

3.5.Testin Değerlendirilmesi 
 

Test sonucunda testin değerlendirilmesi renk değişimi ışık kabininde D65 gri 

skala ISO 105-A02 ile belirlenir. 

 

3.5.1.Işık Kabininde D65 Gün Işığında İnceleme 
 

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının incelenebilmesi 

için deney numuneleri, değerlendirme kabinine alınır ve görsel olarak renk 

farklılıkları incelenir. Burada amaç gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında 

numuneyi kontrol edip değerlendirmektir. 

 

Resim 2.3: Işık kabini 

 

Doğal ışığa karşı en iyi alternatiftir. Tekrarlanabilen şartlar altında standart 

lambalar ile boyahane ve laboratuvarlarda gölge ve renk farklılıklarının 

değerlendirilmesi için standart renk inceleme koşulları sağlar. 
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3.5.2.Gri Skala 

 
Klorsuz beyazlatma  haslığı testi için iki çeşit gri skala kullanılmaktadır. Bir tanesi 5 

ölçeklidir. En düşük haslık değeri 1, en yüksek haslık değeri ise 5’tir. Diğer gri skala ise 9 

ölçeklidir. Bu skalada da en düşük ve en yüksek haslık değerleri 5 ölçekli skalada olduğu 

gibidir. Ancak her bir değer arasında ara değerler bulunmaktadır. Bu nedenle daha hassas 

ölçümler yapılabilmektedir. 9 ölçekli gri skalada haslık değerleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Gri skalaya göre değerlendirme 

5.      Derece: Çok iyi 

4/5    Derece: İyi 

4.      Derece: Orta 

3/5    Derece: Biraz kötü 

3.      Derece: Sınır değer 

2/5    Derece: Siyahlar için okey, diğer renkler için ret 

2.     Derece: Kötü 

1/5   Derece: Çok kötü 

1.     Derece:  Çok kötü 

 

Tablo 3.3: Gri skalaya göre değerlendirme 

 

 

Resim 1.5: Gri skala 

 

Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numuneler arasındaki renk farkına, gri skalada 

karşılık gelen değer haslık derecesi olarak kabul edilir. 5, 4 gibi dereceler verilebildiği gibi 

renk farkı birbirini takip eden değerler arasında kalıyor ise 4-5, 2-3 gibi değerlendirme 

derecesi de verilir. Bu değerlendirme için “solma skalası” kullanılır.  
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Resim 2.6: Gri skala ile numunelerin değerlendirilmesi 

5.3.Değerlendirmeyi İkinci Kişiye Gösterme 
 

Değerlendirmenin doğruluğu açısından deney numunesi gri skalada ikinci bir kişi 

tarafından değerlendirilir ve sonuçlar kargılaştırılır. Farklı sonuçların elde edildiği 

durumlarda ortalama değer sonuç olarak kabul edilir. 

 

 

Resim 2.6: Gri skala ile numunelerin değerlendirilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Klorsuz beyazlatma haslığı testi yapınız. 
 

İşlem Basamakları  Öneriler  
Yıkama haslığı testi için gerekli olan 

malzemeleri temin ediniz.  

 Test numunesi  

 Refakat bezi (2 adet)  

 Makas  

 

Yıkama haslığı testi için gerekli olan 

malzemeleri doğru olarak seçiniz.  

 

Teste uygun büyüklükte parça kesiniz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney numunesi ve refakat bezinin 

istenilen ölçülerde olmasına dikkat ediniz.  

Uygun refakat bezini seçilmesine 

dikkat ediniz.  

 

Refakat kuması ile numuneyi kısa 

kenarlarından biri boyunca dikiniz.  

     

Birleşik deney numunesi hazırlarken 

refakat bezi ile numunenin düzgün 

dikildiğinden emin olunuz.  

Dikimde kullanılan ipliğin boyalı 

olmamasına dikkat ediniz.  

 





















 Yeterli ölçüde saf su aldığınızdan 

emin olunuz.  

Deterjanı tartmadan önce hassas 

teraziyi ayarlamayı unutmayınız.  

Deterjanın nemden, tozdan, kirden vb. 

korunması için ağzının sıkıca 

kapatıldığından emin olunuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Bir beher içerisine 1 litre saf 

su alınız. 

 4 g standart deterjanı tartınız. 

 

 

Yıkama banyosunun pH değeri 

ayarlanacak ise 1 g sodyum karbonat 

tartınız. İstenen deney numaralarına göre 

yıkama banyosuna Tablo 2.1’deki 

miktarlarda aktif klor veya sodyum perborat 

da ilave ediniz.  

 

Sodyum karbonatı tartmadan önce 

hassas terazinin temiz olup olmadığını 

kontrol ediniz.  

İstenen deneylere uygun miktarlarda 

aktif klor veya sodyum perborat ilave 

ettiğinizden emin olunuz  

 

Saf su içine sırasıyla deterjan ve talebe 

göre sodyum karbonat, sodyum perborat 

veya aktif klor ilave ederek karıştırınız.  

 

 

Mıknatıslı karıştırıcı ve ısıtıcı yardımı 

ile çözeltinin iyice karıştırıldığından emin 

olunuz.  

Yıkama banyosunun istenen pH 

değerine ayarlanmadan önce 20 
0
C’ye 

soğutulduğundan emin olunuz.  

Paslanmaz çelik kapların içine sırasıyla 

birleşik deney numunesi ve istenen 

miktarda çözelti koyunuz.  

 

Birledik deney numunesini kabın içine 

koyduğunuza emin olunuz.  

 Çözeltinin miktarına dikkat ediniz.  
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 Yıkama makinesini istenen sıcaklığa ve 

süreye ayarlayınız, yıkama işlemini 

başlatınız. 

 Yıkama makinesinin yıkama 

süresine ve yıkama sıcaklığına 

dikkat ediniz.  

 

Kaplardan birleşik deney numunesi 

çıkarınız ve 40 ˚C sıcaklıktaki yüzer ml’lik 

saf suda birer dakika süre ile iki defa 

durulayınız.  

 

 

Durulama esnasında süresine ve suyun 

sıcaklığına dikkat ediniz.  

 

 

Birleşik deney numunesini 60˚C’yi 

aşmayan sıcaklıkta asarak kurutunuz.  

 
 

Birleşik deney numunesi ve refakat 

bezinin sadece kısa kenarından birleşik 

olmasına dikkat ediniz.  

 

Çıkan refakat bezini kartelaya 

zımbalayarak rapor hâline getiriniz.  

 

 Kartelayı doğru ve dikkatli 

hazırlayınız. 























Deney numunesinin ve refakat bezinin 

test yapılmamış olanları ile yan yana, aynı 

düzlemde koyduğunuza emin olunuz.  

Doğru ışık kaynağı kullandığınıza 

emin olunuz.  

Işık kabininin temiz olmasına dikkat 

ediniz.  

Gri skaladan aldığınız değerleri ikinci 

değerlendirme yapan kişinin sonuçları ile 

karşılaştırdığınızdan emin olunuz.  
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 Testi değerlendiriniz. Kartlara veya 

laboratuvar formuna zımbalanmış birleşik 

deney numunesi ve refakat bezini gri 

skala ile ışık kabininde değerlendiriniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Klorsuz beyazlatma haslık testi için refakat bezi olarak aşağıdaki kumaş çeşitlerinden 

hangisi kullanılır? 

 

A) Poplin  

B) Multifiber 

C) Kendi kumaşı 

D) Tek başına  
 

2. Aşağıdaki maddelerden hangisi klorsuz beyazlatma haslık testi kullanılır?  
 

A) Standar test sabunu 

B) Sodyum karbonat 

C) Saf su 

D) Sodyum klorit 
 

3. Klorsuz beyazlatma haslık testi içi kullanılan deterjan miktarı doğru olarak 

verilmiştir?  

 

A) 1 g / l 

B) 2 g / l 

C) 3 g / l 

D) 1 g / l 
 

4. Klorsuz beyazlatma haslık testinde değerlendirme sonucunda neye bakılır? 

 

A) Bayalı numunenin rengine 

B) Multifiber refakat kumaşı kirletmesine  

C) Suyu kirletmesine 

D) Tüplerin kirlenmesine 

 

5. 5) Aşağıdakilerden hangisi klorsuz beyazlatma haslık testinin yıkama süresidir? 

 

A) 30 dakika 

B) 60 dakika 

C) 2 saat 

D) 4 saat 

 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

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. 

  

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde ter haslık testi için hazırlanan asit çözeltisinin içinde 
bulunan madde değildir? 
 

A) Histidine monohydrochloride monohydrate 

B) Sodyum klorit  

C) Disodyum hidrojen orthophosphate dihydrate  

D) Sodyum di-hidrojen phosphate dihydrate  
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ter haslık testi sonucu gri skalaya göre değerlendirmede 
uluslararası stantlara göre kabul edilebilir değerdir? 
 

A) 1 
B) 1/5  

C) 2  

D) 4/5 
 

3. Aşağıdakilerden kimyasal maddelerden hangisi ter haslık testinde kullanılan 
kimyasal maddedir? 
 

A) Sodyum klorür 

B) Sodyum klorit   

C) Hidrojen peroksit 

D) Sodyum perborat  
 

4. Aşağıdakilerden hangisinde ter haslık testi için hazırlanan alkali çözeltisinin içinde 
bulunan madde değildir? 

A) Histidine monohydrochloride monohydrate 

B) Sodyum klorit  

C) Disodyum hidrojen orthophosphate dihydrate  

D) Sodyum perborat  
 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi ışık kabininde kullanılan ışık çeşitlerinden beyaz ışıktır? 

 

A)  65 

B) TL 84   

C) UV  

D) D 84 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi korlu beyazlatma haslık test metotlarından biridir? 
A) Klorlu su haslığı 10 mg/l aktif klor 

B) Klorlu su haslığı 20 mg/l aktif klor 

C) Klorlu su haslığı 30 mg/l aktif klor 

D) Klorlu su haslığı 40 mg/l aktif klor 
 

7. Klorlu beyazlatma haslık test yıkama çözeltesine ilave edilecek aktif klor miktarı (ml)  
titrasyon sonucunda 0,1N sodyum tiyosülfat miktarı 16,5 ise X  değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) 32,5 

B) 41,54 

C) 42,7 

D) 46,8 
8. Aşağıdakilerden hangisi klorlu beyazlatma haslık testinin yıkma süresini doğru olarak 

verilmiştir? 
 

A) 1 saat 

B) 2 saat 

C) 3 saat 

D) 4 saat 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi klorsuz beyazlatma haslığında kullanılan maddelerden biridir? 
 

A) Islatıcı 

B) Sabun 

C) Sodyum karbonat 

D) Hepsi 
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10. Aşağıdakilerden hangisi  klorlu beyazlatma haslık testinin değerlendirmesi hangi ışıkta 
yapılır? 
 

A) 65 

B) TL 84   

C) UV  

D) D 84 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 B 

6 B 

7 C 

8 A 

9 C 

10 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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