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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Pamuk Ġplikçiliği / Yün Ġplikçiliği 

MODÜLÜN ADI Ring Ġplik Makinesi ve Ġpliklerin Kontrolleri 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Ring iplik makinesi ve ipliklerin kontrolleri ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Ring iplik makinesi ve ipliklerin kontrollerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak numara kontrolü, tek 

katlı ipliklerde düzgünsüzlük kontrolü, büküm kontrolü, iplik 

mukavemet ve uzama yüzdesi kontrolü, iplik tüylülük, kops 

kontrollerini yapabilecektir. 

Amaçlar:  

1. Tekniğine uygun numara kontrolünü yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun düzgünsüzlük kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun büküm kontrolünü yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun mukavemet kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun tüylülük kontrolünü yapabileceksiniz. 

6. Tekniğine uygun kops kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM 

ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Standart laboratuvar ortamı 

Donanım: Ring iplik makinesi, iplik, kops, büküm cihazı, 

mukavemet cihazı, düzgünsüzlük cihazı, çıkrık, hassas terazi, 

hesap makinesi, devir ölçme cihazı, tüylülük kontrol cihazı, 

iplik sarma aparatı, kontrol tablosu. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenci, 

Tekstil endüstrisi insanların giyinme ihtiyaçlarından doğmuĢtur. GeliĢen ihtiyaçlar ve 

teknoloji ile tekstil ürünlerinin çeĢitlenmesi sağlanmıĢtır. 

 

Ġplikçilik tekstil üretiminin ana ve en önemli bölümünü oluĢturmaktadır. Tekstil 

teknolojisinde olan geliĢmeler iplikçiliğin önemini arttırmıĢtır. ĠĢletmelerde üretim kalitesini 

ve istenilen standartlara uygunluğu sağlayabilmek için kalite kontrol testleri yapılmaktadır. 

 

Kalite kontrol laboratuvarında üretimin her aĢamasında gerek üretilen yarı mamulü 

kontrol etmek gerekse iĢletme standartlarını tutturmak amacı ile kontroller yapılmaktadır. 

 

Bu kontroller dokuma iĢlemlerinde, kumaĢın homojen ve düzgün yapıda olmasını 

ipliğin boya alma kapasitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

GeliĢmiĢ teknoloji ile test cihazlarında da hızlı bir değiĢim olmuĢtur. Tam donanımlı 

test cihazları ile ipliğin tüm özellikleri kısa sürede analiz edilebilir konuma gelmiĢtir. 

 

Ġpliğin numarası, tüylülüğü, ipliğin düzgünsüzlüğü, ipliğin mukavemeti, bükümü gibi 

özellikleri günümüz test cihazları ile daha kısa sürede ölçülebilmektedir. 

 

Bu modül ile, tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız 

sizlerin gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun iplik testlerini yapabilecek bilgi ve 

beceriler kazanması sağlanacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun numara kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Numara kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. NUMARA KONTROLÜ 
 

Ġplikçilikte numaranın belirlenmesi, yapılan ipliğin kalitesinin belirlenmesinde önemli 

rol oynar. Numara kontrolü, proses ile ilgili hataların belirlenmesi ve makine ayarlarının 

düzenlenmesini sağlamaktadır. 
 

1.1. Ġplikten Numune Alma 
 

Ġpliklerde numara tayini için, standart atmosfer Ģartları 20 ºC± 2 sıcaklık % 65 ±2 

nispi rutubet olmalıdır. 

 

Numune ipliğin kondisyonlanması;  

 

Numune iplikler önce standart atmosfer koĢullarında an az 6 saat dinlendirilerek sabit 

nem dengesine gelmesi sağlanır. Standart atmosfer koĢullarında bırakılan ipliğin 2 saat 

aralıkla yapılan tartısında ağırlık kaybı % 0,25‟den az ise numune ipliğin deney koĢullarına 

geldiği yani kondisyonlandığı kabul edilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya iĢletmede çalıĢan 

makinelerden laboratuvar numunesi alınır. Bu laboratuvar numunelerinden deney 

numuneleri seçilir. 

 

İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya işletmede çalışan 

makinelerden laboratuvar numunesi alınır ve deney numuneleri seçilir.  

 

 Numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır; 

 

 Numune bir bütünü temsil edecek Ģekilde alınmalıdır. 

 Tam dolu kopslarla deney yapılmalıdır. 

 Kopslar üzerinde iĢletmeden gelen toz, yağ gibi maddeler 

bulunmamalıdır. 

 Alınan kopslardan bir miktar iplik sağılarak kontrole baĢlanmalıdır. 

 Kops sonlarındaki ipliklerden kontrol yapılmamalıdır. 

 

Resim1.1: Numune iplikler 

1.2. Uzunluk Tespiti 
 

Numara çıkrığı ile yapılır. Cihaz standart uzunlukta numune iplik sarımında kullanılır. 

Cihazın her bir turu 1 yardadır. Numara çıkrığı iplik numarası belirlenen uzunlukta çile 

oluĢturmada kullanılır. Otomatik ve motorludur. Çıkrığın çevresi 1yarda 7 kanallı ve 

sayaçtan oluĢur. Katlanabilir kol yardımı ile oluĢturulan çile kolaylıkla numara çıkrığından 

çıkabilir. Numara çıkrığı 7 adet ipliği aynı anda sarmayı sağlayan iplik standı bulunmaktadır.  

 

 Kontrolün yapılıĢı: 

 

 Numara kontrolü yapılacak kops halindeki numuneler iĢletmeden seçilir. 

 Laboratuvar Ģartları uygun değilse numune kopslar kondisyonlanır. 

 Kopslar çıkrığın standına takılır. 
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 Resim 1.2: Ġplik standı 

 Çıkrığın sayacı sıfırlanır. 

 Her iplik kılavuzdan geçirilerek vidalı çıkrığın vidalı kanadına bağlanır. 

Ġpliğin fazlası temizlenir. 

 

Resim1.3: Kılavuz ve vidalı kanat 

 Çıkrık kol yardımıyla ya da otomatik olarak sayaç 120 yarda oluncaya 

kadar çevirilir. 

 

Resim1.4: Numara Çıkrığı 

Ġplikler bağlı olduğu yerden düzgün Ģekilde kesip ayrı ayrı çileler haline getirilir. 
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Resim1.5: Ġpliğin çıkrıktan çıkarılıĢı 

Hassas terazide çileler tartılır, numarası (Nm veya Ne) hesaplanır. Hassas terazide 

tartım sırasında okunan değerler ipliğin 120 yardadaki değeridir. 

 

Resim1.6: Ġplik çilesi 

7 kops ayrı ayrı hesaplandıktan sonra ortalama değeri bulunur. Değerler numara kayıt 

formuna kaydedilir. 

 

1.3. Ağırlık Tespiti 
 

Hassas terazi ile yapılır. Numara çıkrığından alınan numune ipliklerin ağırlık ölçümü 

hassas terazide yapılır. Resim 1.7 ‟de hassas terazi görülmektedir. Hassas terazi, kapalı cam 

bölme, terazi, ayar (su terazisi) bölümlerinden oluĢmaktadır. Terazinin ön kısmında ayar, 

açma kapama butonu ağırlık değerinin ve sayacın sıfırlandığı skala bulunmaktadır. 

 

Tartım için terazi ( ON ) tuĢuna basılarak çalıĢtırılır. Ekranda önce kesik çizgiler (-----

) sonra( 0.0000g ) görüldüğünde terazi tartıma hazırdır. Tartımı yapılacak numune terazi 

üzerine yerleĢtirilir ve ekran üzerinde sol alt tarafta bulunan 0 (sıfır) iĢareti kaybolduğunda 

tartım sonucu ekranda görülür. Kullanım sonrası terazi ekranda (.OFF ) ibaresi görününceye 

kadar ( OFF ) tuĢuna basarak terazi kapatılır. 
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Resim1.7: Hassas terazi 

 

1.4. Sonucu Değerlendirme 
 

Ġpliğin numarası 

 

 
G

L
Nm        Formülü ile hesaplanır. 

 

G: Ağırlık birimi; gram 

L: Uzunluk birimi; metre 

 

Örnek 1. Hassas terazide tartım sonucunda çile ipliğin ağırlığı 5.484 g gelmiĢtir. 

Ġpliğin numarasını hesaplayalım. 

 

Çıkrığın çevresi 1 yardadır. 

turduryarda  1 1   

myarda  914.01   olduğuna göre 

m 68.109914.0120   (1 çile ipliğin uzunluğu) 

 

Verilen değerler 

Ağırlık = 4.02g 

Uzunluk=109.68m 

 

İstenen değer 

 İpliğin numarası( Nm) =? 
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G

L
Nm     ise    

m

g
Nm

02.4

68.109
   

 

 28.27Nm  

 Nm = 27 olarak bulunur. 27 Nm olarak okunur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġplikte numara kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Numara kontrolü için gerekli olan araçları 

hazırlayınız. 

Numara çıkrığı 

Hassas terazi 

Hesap makinesi 

Kağıt  

Kalem 

 Numara kontrolünü standart klima 

Ģartlarında (20 Cº± 2 sıcaklık ve % 65 

±2 nispi rutubet) uygulayınız.    

 Ġplikte numara kontrolü için gerekli 

çevresi 1 yarda olan çıkrık ve hassas terazi 

temin ediniz. 

 Hassas terazi ve numara çıkrığının ön 

ayarlarını yapınız.  

 Numara kontrolü için test edilecek 

numune kopsları makineden alınız. 

 Çıkrıkta sarma iĢi tamamlandığında 

ipliği baĢlangıç ve bitiĢ noktalarından 

kesmeye özen gösteriniz. 
 Kopsu çıkrığa yerleĢtiriniz 

 

 Ġpliği kılavuzdan geçirerek çıkrığa                    

sabitleyiniz. 

 

 

 Çıkrıkta metraj ayarı yapınız.  Ġplik uzunluğu 120 yarda olarak alınız. 

 Hassas terazide ağırlığını tespit ediniz.  Numuneyi terazi üzerine taĢmayacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Formülden yararlanarak ipliğin  

numarasını tespit ediniz.  
G

L
Nm   Formülü kullanarak ipliğin 

numarasını hesaplayınız. 

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.  

 Çıkan sonucu verilen değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 

 

 Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak 

karĢılaĢtırınız. 

 Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse 

 hesaplamaları tekrar yapınız. 

 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Numara kontrolü için gerekli olan araçları hazırladınız mı?   

2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?   

3. Çıkrık ve hassas terazinin ön ayarlarını yaptınız mı?   
4. Çıkrıkta istenilen uzunlukta numune almaya dikkat ettiniz mi?   
5. Ġpliği doğru yerden kestiğinize emin oldunuz mu?   

6. Hassas terazinin ayarını kontrol ettiniz mi?   
7. Ġpliği terazinin kefesi üzerine taĢmayacak Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?   
8. Nm formülünü kullanarak numarayı doğru olarak hesapladınız mı?   
9. Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı?   
10. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Numara testi aĢağıdakilerden hangisine yapılmaz?  

A) Ġpliğe 

B) Cer bandına 

C) KumaĢa 

D) Fitile 

 

2. ĠĢletmeden kops numunesi alırken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

A) Tam dolu kopslarla deney yapılmalı 

B) Kops üzerinde toz, yağ vb. olmamalı 

C) Kops sonlarındaki ipliklerden test yapılmamalı 

D) Hepsi 

 

3. Çıkrığın 1 devirinin uzunluğu ne kadardır? 

A) 1 yarda 

B) 1 hank 

C) 100 cm 

D) 120 cm 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi numara kontrolünün yararlarından değildir? 

 

A) Ġpliğin istenen kalitede olmasını sağlar 

B) Ġpliğin büküm yönü hakkında bilgi verir 

C) Proses ile ilgili hatalar belirlenebilir 

D) Makine ayarlarının düzenlenmesini sağlar 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, tek katlı ipliklerde düzgünsüzlük 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Tek katlı ipliklerde düzgünsüzlük kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. TEK KATLI ĠPLĠKLERDE 

DÜZGÜNSÜZLÜK KONTROLÜ 
 

2.1.Ġplik Düzgünsüzlük Kontrolünün Amacı 
 

Düzgünsüzlük, ölçülebilen herhangi bir iplik özelliğinin varyasyonu ya da doğrusal 

yoğunluktaki değiĢimi olarak ifade edilir. 

 
Liflerin incelik ve uzunluk özellikleri açısından geniĢ sınırlar içerisinde değiĢim 

göstermesi ve liflerin iplik uzunluğu boyunca tesadüfî yerleĢimlerinden kaynaklanan 

düzgünsüz dağılıĢlar nedeniyle ipliğin numara, mukavemet, büküm vb. özelliklerinde iplik 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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boyunca değiĢimler ortaya çıkar. Tekstil malzemesinde ortaya çıkan bu tip değiĢimler, bazen 

belli bir zaman periyodu ile tekrarlama eğilimi gösterirler ki, bu tip değiĢimlere “periyodik 

düzgünsüzlükler” veya “periyodik hatalar” adı verilir. Günümüzde bu hataların mümkün 

olduğu kadar erken aĢamalarda tanınması ve giderilmesi amacıyla düzgünsüzlük kontrolü 

yapılır. 

 

 Ġplik düzgünsüzlüğünün baĢlıca nedenleri; 

 Ham madde özellikleri ve tesadüfî elyaf düzeninden ileri gelen doğal  

 düzgünsüzlükler. 

 Çekim iĢlemi nedeniyle liflerin gruplaĢması sonucu ortaya çıkan 

düzgünsüzlükler. 

 Mekanik hatalar sonucu doğrusal yoğunluktaki periyodik 

düzgünsüzlükler. 

 Tesadüfi değiĢiklikler sonucu oluĢan düzgünsüzlükler. 

 

 Ġplik düzgünsüzlüğünün iĢlemler sırasında neden olduğu faktörler; 

 

 Düzgün olmayan bir iplik, eğirme,  bobinleme, dokuma ve örme veya 

ipliğe 

 gerilim uygulanan diğer bütün iĢlemler esnasında kopma eğilimi 

gösterecektir. Bu  

 da verimi düĢürür. 

 KumaĢ yüzeyinde gözle görülebilen bariz hatalar oluĢur. 

 Deformasyona karĢı dirençlerinin az olmasından dolayı iplikteki ince 

yerlerde 

 daha fazla büküm toplanır. 

 Boncuklanmaya karĢı direnç, kire karĢı tutum, rutubet emiĢ derecesi, ıĢık  

 yansıtma ve parlaklık gibi kumaĢ özellikleri de iplik düzgünsüzlüğü 

tarafından      

 etkilenmektedir. 

 Örme kumaĢlarda iplik düzgünsüzlüğü kendini kumaĢ üzerinde belli 

eder.Ġplikte 

 düzgün bir Ģekilde devam eden numara varyasyonu yüzeyde açıklı koyulu       

 bölgeler oluĢturmuĢtur. Ġplikte kalın bölgeler örme kumaĢta daha koyu, 

ince  

 bölgeler ise açık renkteki yerleri meydana getirmiĢtir.  

  Boyama iĢleminden sonra da iplikteki kalın bölgelerin ince bölgelerden 

daha çok  

 boya almasından dolayı farklılıklar daha belirgin hal alır. Özellikle düz 

örgüler,  

 diğer örgü türlerine göre iplik hatalarını daha belirgin olarak gösterirler. 

 Ġplik Düzgünsüzlük Cihazı 
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Bu cihazlardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri “Uster Düzgünsüzlük Ölçme 

Cihazı”dır. Uster düzgünsüzlük ölçme cihazında elde edilen spektogramın analizi, bant, fitil 

ve ipliklerde periyodik değiĢimlere neden olan hataların incelenip kaynağının 

belirlenmesinde çok kullanıĢlı bir yöntemdir. 

 

 Ölçüm prensibinin esası; 

 

Düzgünsüzlük cihazı, Ģerit, fitil ve ipliklerin kütle varyasyonlarını ölçmek için 

elektriksel kapasitif prensibini kullanmaktadır. Kapasitif ölçümde, iki paralel kondansatör 

(kanal) plakası arasından elektrik iletkenliği olmayan bir materyal geçmektedir. Test 

materyalinin kütle varyasyonları, sensörden gelen elektriksel sinyali değiĢtirecektir. 

Elektriksel sinyaller yükseltilir, analiz edilir ve kaydedilir. Bu yolla, test edilen materyalin 

kütle varyasyonları çok hızlı ve doğru bir Ģekilde ölçülmektedir. 

 

Resim 2.1: Uster düzgünsüzlük cihazı 

 Uster düzgünsüzlük cihazının yararları; 

 ġerit, fitil ve ipliklerin düzgünsüzlüğü,  

 Kalın yer, ince yer ve nepslerin frekansı,  

 Nadir oluĢan hataların frekansı,  

 Ġpliklerin mukavemet ve uzaması, 

 Ġplik numara değiĢimi,  

 Ġplik tüylülüğü,  

 Ġplik çapının değiĢimi,  

 Ġpliklerdeki çepel ve toz,  

 Ġpliklerin yuvarlaklığı tespit edilebilmektedir. 

 

 Düzgünsüzlük test cihazının kısımları; 

 Uster evenness tester III-C, 

 Ölçüm ünitesi, 
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Resim 2.2: Ölçüm ünitesi 

 Data prosesör, 

 

Resim 2.3: Data prosesör 

 Printer (yazıcı), 

 

Resim 2.4: Printer 

 Telef kutusu, 

 

Resim 2.5: Telef kutusu 

 Cihaza hava giriĢi; 
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 Cihaza giren-çıkan havayı kontrol eden ve ayarlamasını sağlayan nem 

tutucu ünitesi mevcuttur. 

 Cihazın hava giriĢi 6 bardan düĢük olmamalıdır. GiriĢ hava basıncı 2.0 

barın altına düĢtüğünde cihaz sesli ikaz verir ve cihaz çalıĢmaz. 

 

2.2.Düzgünsüzlük Değerlerini Okuma 
 

 Cihazın teste hazırlanması  
 

Cihazda bütün ayarlar bilgisayar yardımı ( data prosesör) ile yapılır.  Üzerinde 

fonksiyon kontrol düğmesi ve alt seçenek düğmesi bulunmaktadır.  

 

 Fonksiyon kontrol düğmeleri ile 

 

Resim 2.6: Data prosesör 

 Test programı seçilebilir ( TEST PROGRAMS ). 

 Test parametreleri hazırlanabilir (TEST PARAMETRES). 

 Test parametreleri görülebilir (REPORT PARAMETRES). 

 Test ekranında, ölçüm sonuçları görülebilir (VIDEO RESULTS). 

 Yazıcıdan hangi tür sonuçlar alınacağı belirlenebilir(PRINTER 

RESULTS). 

 Ölçüm sonuçları yeniden alınabilir (TEST SERIES). 

 BaĢla/Dur düğmesi (START/STOP) 

Ölçümde kullanılacak değerler girilebilir ( KEY). 

 

 Alt seçenekler düğmesi ile 

 

 Daha önce yapılmıĢ her test için Ģartları belirlenmiĢ program çağrılabilir 

(Test programs).  

 Proje ( örnek: Ne20/1. 20:iplik numarası) girilebilir (Identification). 

 Test sayısı, her testin kaç defa yapılacağı, test uzunluğu, test hızı, test 

süresi, iplik gerginliği, emiĢ basıncı, büküm yönü girilir. Bu değerler 

girildiği zaman cihaz, kanal ayarını otomatik olarak  yapabilir (Measuring 

condition tuĢu). 

Örnek: 

Test Sayısı       :5 

Test Within    :1 



 

 18 

Test Hızı          :100 

Test Zamanı     :1 

Ġplik Gerilimi   : %12,5 

Basınç              :2 

Büküm Yönü   : S 

Kanal Ayarı     : Kanallar iplik numarasına göre otomatik olarak 

ayarlanır. 

 

 Hangi test sonuçlarının alınacağı, grafik Ģartları belirlenebilir(Report 

parametres düğmesi). 

 Test sonuçları olarak  % U, %CV, CVm. istenebilir.   

 Ortalama sapma yüzdesi (% U) 

 DeğiĢim (varyasyon) katsayısı (% CV) 

 Diyagram sonuçları için Normal test seçilebilir. 

 Printerdan (yazıcıdan) hangi sonuçların alınacağı seçilebilir( Printer 

results). 

 Cihaz her defasında 250 adet testi peĢ peĢe yapabilecek kapasitededir. 

 Her test grubunun matematiksel sonuçları alınabilir (Test series). 

 Cihaz çalıĢtırılıp  durdurulabilir (Start-Stop). 

 Ġlk kullanıma hazırlama ayarlarında değiĢiklik yapılabilir (Key switch). 

 

 Ġpliğin test için hazırlanması 

 

 Bütün makinelerdeki hangi iğlerden kops alınacaksa tespit edilir. 

 Ġğ numarasına göre alınmıĢ kopslar sırayla Uster Tester cihazının sol 

tarafına dizilir. Test yapılacak ipliklerin üzeri 200 metre temizlenir, 

iplikler kılavuzdan geçirilir. 

 

Resim 2.7: Kılavuz 

 Ölçülecek iplikler kanallardan geçirilerek sıralanır. 
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Resim 2.8: Kanallar 

 Bu iplikler otomatik iplik değiĢtiricinin kanallarına aynı sırayla geçirilip 

sıkıĢtırılır,fazlalıkları düzgünce kesilir. 

 

Resim 2.9: Ġplik değiĢtirici kanalları 

 Ġplik için seçilen ölçüm aralığından geçirilir. 

 

Resim 2.10: Ölçüm aralığı 

 Daha sonra iplik ucu emiĢ düzesinden telef kutusuna emilimi sağlanır. 
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Resim 2.11: Ġplik emiĢ düzesi 

 Printer ve report parametreleri kontrol edilip, değiĢtirilecek değer varsa  

 değiĢtirilir. 

 Test program düğmesine basılır, test yapılacak proje bulunur. 

 Diyagram düğmesine basılarak diyagramın yazılması sağlanır. 

 Start düğmesine basılarak test baĢlatılır. 

 

 Uster düzgünsüzlük ölçüm cihazının ölçüm prensibi  

 

 ġeritlerin, fitillerin ve ipliklerin düzgünsüzlüğünü ölçen sensör; kapasitif 

bir ölçüm sensörüdür. Bir çift kondansatör plakası arasındaki sensör 

yüksek frekanslı bir elektriksel alan oluĢturur. Kondansatör plakaları 

arasındaki kütle değiĢirse, elektrik sinyali ve sensörün ürettiği sinyal de 

buna göre değiĢir. 

 Sonuç, geçen test materyalinin kütle varyasyonuyla orantılı elektriksel bir 

sinyal varyasyonudur. Bu sinyal, daha sonra dijital bir sinyale 

dönüĢtürülür, düzgünsüzlük cihazının bilgisayarı aracılığı ile direkt 

olarak kaydedilir ve değerlendirilir.  

 Düzgünsüzlük cihazı ile ölçüm çok güvenilir olup iyi bir sinyal 

kararlılığına sahiptir. Bu ölçüm prensibiyle sadece iplikler değil, fitil ve 

Ģeritler de test edilebilmektedir. 

 Yazıcı ise elde edilen tüm değerleri çıktı olarak verir.   

 

Resim 2.12: Yazıcı 
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 Böylece belirlenen Ģartlara göre testler otomatik olarak yapılıp sonuçları 

yazıcıdan test bitiminde yazdırılır. Her test için grafik istenmiĢ ise her 

testin bitiminde o teste ait grafik yazıcıda çizilecektir. 

 Ġplikte düzgünsüzlük olduğu durumda iĢletmeye sorumlu kısma gerekli 

uyarılar yapılarak makinedeki ayarlar kontrol edilip tekrar iplik 

düzgünsüzlüğüne bakılır, düzgünsüzlüğün giderilmiĢ olup olmadığı uster 

cihazı ile kontrol edilir. 

 

 Ölçüm bölgesi uzunluğu  

 

 Düzgünsüzlük test ölçüm düzeneği ile iplik test edilirken, test materyali, 

materyalin numarasına ve alındığı iĢlem aĢamasına göre, ölçüm 

kondenserinin çeĢitli ölçüm aralıklarında ölçülür. Diyagramda 

kaydedilebilecek ve geniĢliğin doğru bir Ģekilde belirleneceği en kısa 

kütle varyasyonlarının uzunluğu, baĢlıca ölçüm bölgesinin uzunluğuna 

bağlıdır. Bu durum, ölçüm kondenserinin elektrot plakaları ile 

oluĢmaktadır. 

 Düzgünsüzlük test cihazının ölçüm bölgelerinin uzunlukları aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

 

Ölçüm Aralığı İplik Uzunluğu    Numara Aralıkları 

1 20 mm 1200-12000tex 

2 12 mm 160-1200tex 

3 8 mm 21-160tex 

4 8 mm 1-21tex 

Tablo2.1: Ölçüm aralıkları 

 Kontrol durdurucusu  

 

Düzgünsüzlük test cihazında sık sık oluĢan hataların gözle tespiti de mümkündür. Bu 

özellik kontrol durdurucusu (ınspectıon stop) olarak isimlendirilir. 

 

Kontrol durdurucusunun fonksiyonu, deney esnasında iplikteki ince yerler, kalın 

yerlerin ve nepslerin çıkarılmasını sağlamaktır. Hangi tip hataların çıkarılması isteniyor ise 

üç tip hatadan o hataya ait düğmeye basılır. 

 

Son ürünün kalitesini etkileyen sadece hataların sık veya seyrek görünmeleri değil 

aynı zamanda sayıları ve boyutları da sonraki iĢlemlerde rahatsız edici faktörlerdir. 
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Ġplikteki ince ve kalın yerler dokuma veya örme kumaĢların görünümünü büyük 

ölçüde etkiler. Ayrıca ince ve kalın yerlerin sayılarındaki artıĢ ham madde veya proses 

metotlarının kötüye gittiğinin bir göstergesidir. 

 

Kesikli elyaftan eğrilen iplikler üç alt gruba ayrılan ve “ Ġmperfection =sık rastlanan 

hatalar‟‟ olarak isimlendiren iplik hatalarını içerirler. 

 

 Ġnce yerler 

 Kalın yerler 

 Neps 

 

Bu farklı tipteki hataların sebepleri ya ham madde ya da düzgün yapılmayan hazırlama 

prosesidir. Dolayısıyla, bu hataların güvenilir bir analizi çeĢitli üretim prosesleri sırasında 

sadece optimum Ģartların sağlanmasını mümkün kılmaz, aynı zamanda kullanılan ham 

madde kalitesi için de referans sağlar. 

 

 Ġnce ve kalın yerlerin tanımlanması  

 Ġnce yer iplik kesitindeki kütle ortalama değerinden % 50 daha ince olan, 

yaklaĢık lif boyunda olan yerlerdir. Kalın yerler ise kütle ortalama 

değerinden  % 50 daha kalın olan yerlerdir. Ayrıca ince ve kalın yerlerin 

sayılarının çokluğu ham madde veya üretim iĢlemlerinin kötüye gittiğini 

gösterir. 

 

 Ġnce yer 

 

 Kalın yerlerdeki durum bunun tam tersidir. Kesitteki elyaf sayısının artıĢı 

bükülmeye karĢı dayanıklılığı arttırır. Kalın yerlerdeki iplik bükümü 

genellikle ortalamadan azdır. Orta uzunluktaki veya uzun, ince ve kalın 

yerler ortalama değer değiĢimleri olarak değerlendirilir ve cihaz 

tarafından sayılmazlar.  

 + % 35 ve - % 35 minimum hassasiyeti geçtiğinde kaydedilen ince ve 

kalın yerler yaklaĢık ortalama elyaf uzunluğu kadardır. 

 

 Kalın yer 

 

Düzgünsüzlük test cihazında ince yerler için; -% 30 / -% 40 / -% 50 / -% 60 hassasiyet 

eĢikleri kullanılır. Seçilen eĢik değerinin her aĢılması durumunda bir ince yer sayılır.  

 

Ġnce yerler için uzunluk sınırlaması yoktur.  

 

Düzgünsüzlük test cihazında kalın yerler için +% 35 / +% 50 / +% 70 / +% 100 

hassasiyet eĢikleri kullanılır. Seçilen eĢik değerinin her aĢılması durumunda bir kalın yer 

sayılır. Kalın yerler ve neps ayrı ayrı sayılır. 

 

 Neps‟in tanımlanması  
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Neps iplikteki çok kısa kalın yerdir. Ġplikteki neps, elyaf nepsi, tohum kabuğu nepsi 

veya çepel parçacığı olabilir.  

 

Nepsler, dokunmuĢ veya triko kumaĢın görünümünü oldukça etkiler, belirli 

büyüklükteki neps, özellikle triko sektöründe iĢlenme zorluğu çıkarır. Sonuçta eğrilmiĢ 

ipliklerde nepslerden arınmak tekstil teknolojisinin ana sorunlarındandır. 

 

 Nepsler iki grupta toplanmaktadır. 

 Ham madde nepsi  

 ĠĢlem nepsi  

 

Ham madde nepsi, elyaf üzerinde bulunan nebati maddeler ve olgunlaĢmamıĢ elyaftır. 

 

ĠĢlem nepsi, çırçırlama ve tarak makinesinde meydana gelmektedir. Tarak 

makinesindeki garnitürlerin tipi, Ģapka ayarları, iĢçiler ve kullanılan üretim hızları önemli 

ölçüde etkilemektedir. 

 

Düzgünsüzlük test cihazında neps için +% 140 / +% 200 / +% 280 / +% 400 

hassasiyet eĢikleri kullanılır. Seçilen eĢik değerinin her aĢılması durumunda bir neps sayılır.  

 

Neps için cihazda maksimum uzunluk 4 mm ile sınırlanmıĢtır. 

 

Sık rastlanan hatalar Ring ipliği Open end ipliği 

Ġnce yerler -%50 -%50 

Kalın yerler +%50 +%50 

Neps +%200 +%280 

Tablo2.2: Sık rastlanan hatalar 

 

2.3.Sonucu Değerlendirme 
 

Tekstil materyalinin kütle ve birim uzunluktaki ağırlık değiĢiminin doğru bir Ģekilde 

gözlenmesi için diyagramlar kullanılır. Dolayısıyla diyagram, düzgünsüzlükte önemli 

sapmaların meyil ve karakteristiklerin tanınmasında vazgeçilmez bir yardımcıdır, tekstil 

materyalinin kütle değiĢimlerini, belirli bir skala üzerinde, zamana karĢı akıĢını gösteren 

grafiklerdir. 

 

Ancak kalitenin tam analizi için diyagramlar yeterli değildir. Aynı zamanda kütle 

değiĢimlerini temsil edecek bir nümerik değere ihtiyaç vardır. Bu amaçla istatistiksel iki 

ifade kullanılmaktadır. 

 

 Ortalama sapma yüzdesi ( %U ) 
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 DeğiĢim (varyasyon) katsayısı ( %CV) 

 Diyagramın özellikleri  

 

Diyagram, düzgünsüzlük testinin önemli bir parçasıdır. Diyagram, spektrogram, U/CV 

değeri ile iplikteki hatalar hakkında bilgi verir. 

 

Diyagram ile aĢağıdaki hatalar saptanabilir;  

 

 Seyrek gerçekleĢen olaylar, 

 Uzun periyotlu varyasyonlar, 

 100 m‟den daha uzun dalga boylu ve dolayısıyla spektrogram tarafından 

doğrulanamayan periyodik kütle varyasyonları, 

 Çok kalın ve çok ince yerler,  

 Rastgele gerçekleĢen kalın ve ince yerler,  

 Ortalama değerin yavaĢ değiĢimi, 

 Hatanın sürekli oluĢup oluĢmadığı veya sadece bir partide mi olduğu tespit 

edilebilmektedir.  

 Normal diyagram  

 

Kütle diyagramı, test materyalinin kütle varyasyonunu direkt olarak grafik Ģeklinde 

gösterir. Normal bir diyagram, diğer test sonuçlarının çıkarıldığı tüm bilgileri (CV, 

Spektrogram, vs.) içermektedir.  

 

Dikey eksen, test materyalinin (+) ve (-) kütle sapmalarını göstermektedir. Ortadaki 

çizgi, materyalin ortalama değerini temsil eder. Bu ortalama değer, sensörler arasından geçen 

test materyalinin ilk metreleri boyunca belirlenir. Yatay eksen ise, test edilen materyalin 

uzunluğunu (metre ya da yarda olarak) göstermektedir. 

 

ġekil 2.1: Diyagram 

Ġplikteki ince kalın yer hataları birbirini takip edecek periyotlar Ģeklinde oluĢabilir. 

Böyle hatalara “Periyodik Hatalar” denilmektedir. 

 

 Spektogram; materyal kütle değiĢiminin hata tekrarlama frekansına karĢı 

gösterildiği grafiklerdir. 

 

Periyodik hatanın tipini ve kaynağını belirlemek amacı ile spektogramlardan 

Kütle 

Diyagram 
Zaman 



 

 25 

yararlanılır. Ġplikteki periyodik hatalar üretimden kaynaklanan hatalardır, dokuma ve 

örme kumaĢlarda hatalı yüzey oluĢumuna neden olmaktadır. Bu nedenle hatalar hemen 

belirlenmelidir. Spektogram, periyodik hataların analizine yardımcı olmaktadır. 

 

 

ġekil 2.2: Spektogram 

 Diyagrama göre spektogramın avantajları; 

 

 Diyagramda çeĢitli tiplerdeki periyodik hatalar belirlenebilir, fakat bu 

hataların ispatı spektrogram olmadan çok daha zordur.  

 Aynı elyaf topluluğunda iki veya daha fazla periyodik hata, 

spektrogramda açık bir Ģekilde belirgin iken, diyagramda çok zor tespit 

edilebilir.  

 Diyagramda periyodik hatanın tespit edilmesi çoğu durumda test hızında 

önemli bir azalma gerektirirken, spektogram en yüksek test hızında bile 

oluĢturulabilir. 

 

AĢağıdaki örnek tabloda düzgünsüzlük cihazından alınan Ne 9,5 olan ipliğin 5 test 

sonucunda ortalama sapma yüzdesi ( %U ), değiĢim katsayısı ( %CV), 1 ve 3 metredeki 

%CV değeri, ince yer - kalın yer ve neps oranları görülmektedir. 

 

Test no U% % Cvm % 

CVm 

1 

% 

CVm 

3 

% 

Ġnce 

-50 

% 

Kalın 

+50 

%/km 

Neps 

+280 

%/km 

1 8.61 10.87 3.55 236 0. 0.0 99.0 

2 8.84 11.13 402 2.81 0.0 5.0 99.7 

3 8.78 11.05 3.67 2.42 0.0 7.5 100.6 

4 8.80 11.09 3.96 2.80 0.0 0.0 1000 

Kütle 

Dalga boyu 

Boyuu 
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5 8.88 11.19 3.74 2.56 0.0 7.5 100.8 

Ortalama 

CV 

 

8.78 

1.2 

11.07 

1.1 

3.79 

5.2 

2.59 

8.1 

0.0 

 

4.0 

94.8 

0.5 

223.6 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġplikte düzgünsüzlük kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġplik numunelerini makineden alınız.  Düzgünsüzlük kontrolünü standart klima 

Ģartlarında (20 C+- 2 sıcaklık ve % 65 ±2 

nispi rutubet) uygulayınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uygun 

davranınız. 

 

 Araçların ve ortamın temizliğini 

yapınız. 

 ÇalıĢma ortamını düzenleyerek ortamın 

temizliğini kontrol ediniz. 

 Numuneyi düzgünsüzlük cihazına 

yerleĢtiriniz. 

 

 Kullanma talimatına uygun olarak 

çalıĢtırınız. 

 Ölçülecek iplikler kanallardan geçiriniz.  

 

 

 Ġplik ucu emiĢ kanalına vererek telef 

kutusuna emilimini sağlayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 28 

 Numune iplik ile ilgili verileri giriniz. 

 

 

 Uster düzgünsüzlük cihazını çalıĢtırınız. 

 

 

 Sonuçları yazıcıdan alınız. 

 

 

 Çıkan sonucu kaydedip kontrol ediniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu verilen değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse 

hesaplamaları tekrar yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġplik numunelerini makineden aldınız mı?   
2. ĠĢ güvenliği kurallarına uygun davrandınız mı?   

3. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı.Araçların ve ortamın 

temizliğini yaptınız mı? 
  

4. Numuneyi uster düzgünsüzlük cihazına düzgün olarak yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

5. Ölçülecek iplikleri kanallardan geçirdiniz mi?   

6. Ġplik ucunu emiĢ kanalına verdiniz mi?   

7. Numune iplik ile ilgili verileri girdiniz mi?   

8. Düzgünsüzlük cihazını kullanma talimatına uygun olarak çalıĢtırdınız 

mı? 
  

9. Sonuçları yazıcıdan aldınız mı?   
10. Çıkan sonucu kaydedip kontrol ettiniz mi?    
11. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

12. Zamanı iyi kullandınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġplikteki düzgünsüzlük aĢağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilir? 

A) Hassas terazi ile 

B) Uster tüylülük cihazı ile 

C) Uster cihazı ile 

D) Fibrograf cihazı ile 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi düzgünsüzlüğün nedenlerinden değildir? 

A) Ham maddeden kaynaklanan doğal düzgünsüzlükler 

B) Çekim iĢlemi sırasında ortaya çıkan düzgünsüzlükler 

C) Ġpliğin mukavemetinden kaynaklanan düzgünsüzlükler 

D) Mekanik hatalardan kaynaklanan düzgünsüzlükler 

 

3. Düzgünsüzlük ölçme cihazı ile aĢağıdakilerden hangisi tespit edilmez? 

A) Ġplikteki çepel ve toz 

B) Ġplikteki kalın, ince yer ve neps 

C) Nadir oluĢan hataların frekansı 

D) Ġpliğin bükümü 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi düzgünsüzlük cihazının kısımlarındandır?  

A) Ölçüm ünitesi 

B) Data prosesör 

C) Telef kutusu  

D) Hepsi 

 

5. Ġplikteki çok kalın ve ince yerler aĢağıdakilerden hangisi ile tespit edilebilir?  

A) Grafik 

B) Diyagram 

C) Tablo 

D) Spektogram 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun büküm kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Büküm ölçme cihazında büküm kontrolü yapabilmek için gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. BÜKÜM KONTROLÜ 
 

3.1. Ġplikte Büküm Sayısını Bulmanın Amacı 
 

Büküm, birim uzunluktaki tur ya da helis sayısıdır. 

 

Büküm kesiksiz ve kesikli ipliklerde, liflerin birbirine sürtünerek iplik yapısını 

oluĢturmasını sağlar. Kesiksiz (filament) ipliklerde büküm olmaksızın filamentlerin yan yana 

çok gevĢek bir yapı elde edilse de bunun kullanım yeri çok kısıtlı olacaktır. 

 

Bükümsüz bir ipliğin mukavemeti düĢük olacağından tekstil mamulünün mukavemeti 

de düĢük olur ve tekstil mamulünün özelliklerini kötü yönde etkiler. 

 

 Kesikli liflerde ipliğin oluĢabilmesi için büküm Ģarttır. 

 Ġplik oluĢumunda ipliğe verilecek büküm miktarı lifin inceliğine, uzunluğuna, 

ipliğin numarasına ve kullanılacağı yere bağlıdır. Büküm miktarı arttıkça ipliğin 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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mukavemeti de artar. Ancak büküm artıĢının belirli bir noktasından (kritik 

nokta) itibaren mukavemet düĢmeye baĢlar. 

 Ġpliklerde büküm sayısının bilinmesi çok önemlidir. Çünkü büküm sayısı 

arttıkça iplik çapı geniĢleyeceğinden iplik numarasının değiĢmesine neden 

olacaktır. Büküm, ipliğin boya alma yeteneğini de etkiler. Az bükümlü iplikler 

çok, yüksek bükümlü iplikler ise daha az boya emerler. 

 

Bu nedenlerden dolayı iplik bükümünün çok dikkatli olarak kontrol edilmesi gerekir.  

 

3.2. Büküm Ölçme Cihazı 
 

Deney numuneleri alınırken, iplik bükümünün değiĢmemesi için, bükümü ölçülecek 

bölge elle tutulmamalıdır. Numune seçiminde 5 adet bobin veya kops alınır. 

 

Her bobin ya da kopstaki ipliklerin ilk 25 metresi, büküm sayısında farklılık 

olacağından numune olarak kullanılmaz ve atılır. Deney numuneleri, iplik boyunca bir 

metreden büyük rastgele aralıklarla alınır. Her bobin veya kopstan 5 veya daha az ölçüm 

yapılmamalıdır. Partiden numune alınıyor ise alınan her bobin veya kopsa eĢit sayıda ölçüm 

yapılmalıdır. 

 

Resim 3.1: Büküm cihazı 

 Ġpliğin büküm yönünün tespiti; 

 

Büküm yönü iplik makinesinde iğlerin dönüĢ yönüne bağlıdır. Eğer iğler saat yönünde 

dönüyorsa sağ büküm (Z), saat yönünün tersi yönünde dönüyorsa ipliklere sol büküm (S) 

verilir. 

 

 Bükülü bir ipliğin büküm yönü Ģu Ģekilde bulunur: 

 

Ġplik parmak uçlarıyla tutulur ve sarkıtılır. Ġplik üzerindeki büküm izleri (helisler) sağ 

yönde yönlenmiĢ ise iplik büküm yönü sağ yönlüdür. Ġplik üzerindeki helisler Z harfinin orta 

çizgisine paralel ise büküm yönü sağ yöndür. 

 

Ġplik üzerindeki büküm helisleri sol yöne yönlenmiĢ ise iplik sol bükümlüdür. Ġplik 

üzerindeki helislerin yönü S harfinin orta çizgisine paralel ise iplik büküm yönü sol yöndür. 
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Resim 3.2: Uzamayı gösteren ibre 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

               S Büküm Z Büküm 

 

ġekil 3.1: Ġplikte büküm yönü 

 Bükümün ölçülmesi; 

 

Tek ve çift katlı ipliklerin bükümü, büküm ölçme cihazı ile yapılmaktadır. 

 

Ölçülecek iplik numunesinin öncelikle numarası ve büküm yönü tespit edilir. Ġpliğin 

numarasına göre gergi ağırlıkları bulunur. 
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Resim 3.3: Gergi ağırlıkları 

 

Gergi Ağırlığı (g) Teks Nm Ne Denye 

1 0-10(dahil) 100(dahil) 60(dahil) 90(dahil) 

2 10-20 

 

100-50 60-30 90-180 
3 20-32 50-32 30-19 180-288 

4 32-40 32-25 19-14.5 288-360 

5 40-52 25-19 14.5-11 360-468 
6 52-62 19-16 11-9.5 468-558 

8 62-84 16-12 9.5-7 558-756 
10 84-100 12-10 7-6 756-900 

15 100-130 10-6.5 6-4 900-1300 

 Tablo 3.1: Ġplik numaralarına göre kullanılacak gergi ağırlıkları 

 

 Büküm testinin yapılıĢı; 

 

 Ġplik ucu önce sayacın bulunduğu kısımdaki iplik çenesine tutturulur. 

 

Resim 3.4: Ġplik çenesi 
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 Diğer ucu ise gergi ağırlığıyla birlikte ikinci çeneye tutturularak iplik 

üzerinde bulunan bükümün ters yönünde çevrilmeye baĢlanır. 

 

Resim 3.5: Ġplik ikinci çenesi 

 Bu yöntemde test uzunluğu tek kat iplikler için 250 mm‟dir. Uzamayı 

gösteren ibre sıfır konumunda iken büküm açılmaya baĢlanır. 

 

Resim 3.6: Uzama ibresi 

 Büküm açıldıkça iplik de uzayacağından ibre sola doğru hareket eder ve 

bir süre 

 sonra frenleyici yardımı ile durdurulur. Ancak büküm açılmaya devam 

eder ve tamamen açıldıktan sonra dönme hareketi durdurulmaksızın 

tekrar büküm verilir. Bu iĢlem ibre tekrar sıfır noktasına gelene kadar 

devam ettirilir. 

 

Resim 3.7: Büküm sayacı 
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 Ġbre sıfıra geldiğinde sayaçtaki değer okunur. Okunan değer ikiye 

bölünerek o test uzunluğundaki büküm değeri bulunur. 

 

3.3. Sonucu Değerlendirme   
 

 Sonuçlar  ınchT /   ve  mT /  cinsinden ifade edilir. Büküm değerleri aĢağıdaki 

formüllere göre tespit edilir. Bulunan değerler büküm formuna kaydedilir. 

 Inchdeki Büküm Sayısı 

L

t
inchT

4.25
/


  

 Metredeki Büküm Sayısı 

L

t
mT

1000
/


  

T = Kabul edilen uzunluk birimine göre metre veya ınchdeki büküm sayısı, 

L= Test uzunluğu (iki çene arasındaki mesafe) 

t= Cihazın sayaç göstergesinden okunan büküm değeri 

Örnek 1.Büküm cihazında yapılan deney sonucunda tek katlı ipliğin büküm değeri 

420‟dir. Nm20 olan iplikteki metredeki ve ınchdeki bükümünü bulunuz? 

 

Verilen değerler: 

L=250 mm 

t=420 

 

İstenen değerler: 

 

 ınchT / ? 

 mT / ? 

 

o ınchT / deki Büküm 

L

t
ınchT

4.25
/
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250

4.25420
/


ınchT  

250

4.25420
/


ınchT      67.42/ ınchT olarak bulunur. 

 mT /  deki Büküm 

L

t
mT

1000
/


  

250

1000420
/


mT  

1680/ mT olarak bulunur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Büküm kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Ġpliklerde büküm kontrolü için 

gerekli olan araçları 

hazırlayınız. 

 

 Büküm kontrolünü standart klima Ģartlarında (20 

C+- 2 sıcaklık ve % 65 +-2 nispi rutubet) 

uygulayınız. 

 Ġplik numarasını belirleyiniz.  

 Ġplik numarasına göre takılacak 

gergi ağırlığını hazırlayınız. 

 

 

 Ġplik büküm yönünü bulunuz.  Ġplik büküm yönünü doğru bulunuz. 

 Ġplik test uzunluğunu 

ayarlayınız. 

 

 Ġpliği çeneler arasına bağlayınız. 

 

 Ġpliği cihaza doğru bağladığınıza emin olunuz. 

 Ön gergi ağırlığını takınız.  Ön gergi ağırlığını takmayı unutmayınız. 

 Kontrol panelindeki ayarları 

yapınız. 

 Cihazın ön ayarlarını yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Cihazı çalıĢtırınız. 

 

 

 Test bittiğinde skaladan değeri 

okuyunuz. 

 

 Bulduğunuz değerleri  ınchT /   ve  mT /  

cinsinden hesaplayınız. 

L

t
inchT

4.25
/


 ,

L

t
mT

1000
/


 formüllerinden 

yararlanınız. 

 

 Sonuçları kaydedip 

değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu verilen değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuçları arkadaĢlarınızla 

tartıĢarak karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuç istenilen değerlerde 

değilse testi tekrar yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Büküm kontrolü yapmak için uygun araçları ve  gereçleri hazırladınız 

mı? 

 

 mı?mı? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Ġplik numarasını doğru belirlediniz mi? 

 

  

3. Ġplik numarasını belirleyiniz.   

4. Ġplik numarasına göre takılacak gergi ağırlığını hazırlayıp cihaza doğru 

taktınız mı? 

  

5. Ġplik test uzunluğunu doğru ayarladınız mı?   

6. Ġpliği çeneler arasına doğru bağladınız mı?   

7. Ön gergi ağırlığını doğru taktınız mı?   

8. Kontrol panelindeki ayarları doğru kontrol ettiniz mi? 

 

  

9. Cihazı doğru çalıĢtırdınız mı? 

 

  

10.  Test bittiğinde skaladan değeri doğru okudunuz mu?   

11.  Sonuçları kaydedip değerlendirdiniz mi ?   

12.  Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

13. Araç gereç ve malzemeyi ekonomik kullandınız mı?   

14.  Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı?   

15.  Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Birim uzunluktaki tur ya da helis sayısı aĢağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Ġpliğin inceliği 

B) Ġpliğin bükümü 

C) Ġpliğin mukavemeti  

D) Ġpliğin tüylülüğü 

 

2. Bükümün artması ile iplikte aĢağıdakilerden hangisi olmaz?  

A) Ġplik çapı geniĢler 

B) Ġplik numarası değiĢir 

C) Çok boya alırlar 

D) Az boya alırlar 

 

3. Büküm tespiti için aĢağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekli değildir?  

A) Ġpliğin uzunluğu 

B) Gergi ağırlığı  

A) Ġplik numarası 

B) Ġpliğin büküm yönü 

 

4. Büküm cihazında iki çene arasındaki uzunluk tek katlı ipliklerde kaç mm olmalıdır?  

A) 200 mm   

B) 150 mm 

C) 240 mm 

D) 250 mm 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi (S) bükümü tanımlar?  

A) Sol büküm 

B) Sağ büküm 

C) Üst büküm 

D) Yan büküm 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, iplik mukavemet ve uzama yüzdesi 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Ġplik mukavemet ve uzama %‟si kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. ĠPLĠK MUKAVEMET VE UZAMA %’SĠ 

KONTROLÜ 

 
4.1. Ġpliğin Mukavemet ve Uzama %’si Kontrolünün Amacı 

 

Mukavemet, ipliğin uygulanan yüke karĢı gösterdiği dirençtir. Ġplikte mukavemetin 

yüksek olması iplik kopuĢunu ve makine duruĢlarını azaltarak verimliliğin artmasını sağlar. 

 

Mukavemet kontrolünün amacı, iplik kopma mukavemetinin ve kopma uzamasının 

tayin edilmesidir. Adından da anlaĢılacağı gibi ürünün belli koĢullara göre dayanıklılığını 

ölçmektir. Bu test sadece ipliğe yapılmaktadır. 

 

 Ġplik mukavemetine etki eden en önemli faktörler 

 Ham maddenin cinsi, 

 Lif uzunluğu,  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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 Lif uzunluk dağılımı,  

 Lif mukavemeti,  

 Ġplikteki büküm, 

 Elyafın paralellik durumu, 

 Düzgünsüzlük oranı, 

 Nem ve yabancı madde oranı 

 

o Ham madde cinsi: Keten, pamuk, naylon, rayon ve yünün soldan 

sağa mukavemeti azalırken uzama yüzdesi artar. 

o Lif uzunluk dağılımı: Dağılımdaki değiĢkenlik yüksek ise bu, 

mukavemette değiĢikliğe neden olur. Aynı stapel uzunluğa sahip, 

fakat kısa lif oranı farklı olan ipliklerden kısa lif oranı fazla olanın 

mukavemeti daha düĢük olur. 

o Lif uzunluğu: Lif uzunluğu artarsa ipliğin  mukavemeti de 

artacaktır. Bunun nedeni elyaflar birbirine daha iyi tutunacaktır. 

Kısa liflerden üretilen ipliğin mukavemeti düĢük olur. 

o Lif mukavemeti: Liflerin mukavemeti artarsa ipliğin de 

mukavemeti artar.  

o Elyafın paralellik durumu: Liflerin birbirine paralel olması kolay 

açılmasını sağlar. Böylece ipliğin mukavemeti azalır. 

o Büküm: Belli bir sınıra kadar ipliğin mukavemetini arttırır. Ancak 

kritik nokta aĢılırsa ipliğin mukavemeti düĢer. 

o Düzgünsüzlük oranı: Ġplikte düzgünsüzlük arttıkça ipliğin 

mukavemeti azalır. 

o Nem ve yabancı madde oranı: Elyafın cinsine göre nem miktarı 

mukavemetin artıp azalmasına neden olur. Yabancı maddeler 

mukavemeti düĢürür. 

 

Ġplik mukavemeti ve uzaması, ipliğin en önemli kalite değerlerindendir. Çünkü iplik, 

kumaĢ haline gelinceye kadar pek çok gerilimlere maruz kalır. Bir tekstil yüzeyinin ya da 

ürününün üretilebilmesi için ipliğin üretim aĢamasındaki bu gerilimlere dayanabilmesi 

gerekir. Ayrıca tekstil yüzeyi veya iplik olarak tekstil ürünü kullanıcıya sunulmaya hazır hale 

geldikten sonra da kullanım esnasında maruz kalacağı yüklemelere ve zorlanmalara 

dayanıklı olmalıdır. Her kullanım alanına göre gerekli bir minimum iplik mukavemeti değeri 

vardır. Ġplik üretilirken bu mukavemet değeri sağlanacak Ģekilde üretilmelidir. Bu nedenle, 

henüz yarı mamul iken üretim aĢamalarında mukavemet değerlerinin kontrol edilmesi ve 

gerekli değerleri sağlayıp sağlamadığının tespiti çok önemlidir.  

 

4.2. Dinamometre (Mukavemet Test Cihazı ) 
 

Ġpliğin mukavemetinin ölçümünde mukavemet test cihazından yararlanılır. 

 

Numune ipliklerin deneyden önce standart atmosfer Ģartlarında en az 3 saat 

dinlendirilerek sabit nem dengesine gelmesi sağlanır. Standart atmosfer Ģartlarında bırakılan 
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ipliğin 2 saat aralıkla yapılan tartısında ağırlık kaybı % 0,25‟ten az ise numunenin deney 

Ģartlarına geldiği kabul edilir. 

 

Deney numunesi olarak ayrılan her bobin ya da masuradan en az 5 ölçüm yapılması 

tavsiye edilmektedir. Kaç adet numune bobin ya da masuranın alınacağı ise hakkında bilgi 

edinilmek istenen kütlenin (partinin) miktarına bağlı olarak istatistiksel olarak seçilmelidir. 

Büyük miktarlı partilerde numune sayısının arttırılması tüm parti hakkında daha güvenilir bir 

fikir edinilmesi için doğru olacaktır.  

 

Numuneler, deneyden önce standart atmosfer Ģartlarında (% 20 ± 2 °C sıcaklık ve % 

65 ± 2 nispi rutubet) 24 saat kondüsyonlanmalıdır. Deney standart atmosfer Ģartlarında 

yapılmalıdır.  

 

4.3. Mukavemet Değerini Okuma 
 

 Mukavemet testinin yapılıĢı; 

 Ġplik makinesinden iğ numarasına göre alınmıĢ 10 bobin, sırasıyla cihazın 

askılık kısmına takılır. 

 

Resim 4.1: Askılık 

 

 Cihaz askılık kısmına 40 bobin takılabilir ve arka arkaya teste tabii 

tutulabilir. 

 Testi yapılacak iplikler cihazın üzerindeki kılavuzdan sırasıyla geçirilir 

bağlanır. 
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Resim 4.2: Kılavuz 

 Test için kopsta olması gereken iplik miktarı 8,5-11,5 g olmalıdır. Her 

iplikten 5 test yapılır ve her test 20 saniyede tamamlanır.  

 

Resim 4.3: Kılavuzdan geçirilen iplikler 

 Cihazın bilgisayar kısmında test ile ilgili veriler girilir (test programs). 

o Ġplik numarası (16/1), 

o Ġpliğin bükümü, 

o Kaç tur çekileceği (5 tur), 

o Kaç bobin (askılıktaki bobin sayısı) 

o Makine numarası  

o Zaman ayarı kontrol edilir, 20 sn± 3 zaman ayarı yapılır. 

o Cihazda uygulanan kuvvet ipliğin numarasına göre değiĢir.Örneğin 

Ne 16/1 iplik için uygulanan kuvvet 18.8 gf‟tir. 

 Start/stop ile test baĢlatılır.  

 Ġplik tutucu mekanizma ( çene ), ipliği tutarak alt ve üst çene arasında 

sıkıĢtırır. 
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Resim 4.4: Ġplik tutucu mekanizma 

 

Düz ve bükümlü ipliklerde çene aralığı 500 mm‟dir. 

 

 

Resim 4.5: Üst çene 

 

 Alt çeneye belirli bir kuvvet uygulanır. 

 

Resim 4.6: Alt çene 

Bu kuvvetin etkisi ile iplikte bir miktar uzama görülür ve ipliğin dayanıklılık 

derecesine göre iplik kopar. 

 

4.4. Uzama Yüzdesini Okuma 
 

Ġpliğin koptuğu andaki kuvvet, “Kopma kuvveti” olarak tanımlanır. Ġpliğin koptuğu 

ana kadar oluĢan uzama miktarının ipliğin ilk boyuna oranına ise “Kopma uzaması” adı 

verilir ve % olarak ifade edilir. 
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Resim 4.7: Mukavemet cihazı 

 Alt çenenin ipliği çekmesi ile ipliğin kopma anında mukavemeti; test 

otomatikolarak programa göre yapılır, sonucu yazıcıdan alınır, değerler test 

formuna kaydedilir. 

 Test esnasında elde edilen kuvvet/uzama diyagramı bilgisayar ekranından 

görüntülenebilmekte ve test verileri (tenacıty, elongatıon, test no, kopma 

zamanı, kopma yükü değerleri ) ile birlikte yazıcıda yazdırılabilmektedir.  

 

Resim 4.8: Yazıcı 

4.5. Sonucu Değerlendirme 
 

Testler sonunda cihazdan her test için kopma kuvveti, kopma uzaması, mukavemet 

değerlerinin yanı sıra tüm sonuçların ortalaması, standart sapması ve % CV‟si de 

alınabilmektedir. 
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Tablo 4.1: Mukavemet ile ilgili terimler 

Test no 

 

 

B-Force 

gF 

 

Elongatıon 

% 

 

Tenacıty 

Rkm 

B-Work 

N.cm 

1 1255 6.92 20.20 20.84 

2 1223 7.07 19.67 20.58 

3 1264 7.19 20.33 21.59 

4 1253 7.08 20.15 21.06 

Karakteristikler Birim 

 

Açıklama 

 

B-Force 

(mukavemet) 

cN 

Kopma kuvveti=ölçülen maksimum gerilme kuvveti; 

Mukavemet 

İpliğin koptuğu andaki kuvvet kopma mukavemetidir. İplik 

mukavemet cihazında ipliğin mukavemet parametreleri 

ölçülür. 

Elongatıon 

(elastikiyet) 

% 

Kopma Uzaması= Maksimum 

 Kuvvetteki Uzama. 

 İpliğin kopma uzamasıdır. Yani ipliğin kopana kadar % kaç 

uzadığını gösterir. 

Tenacity 

(boĢlukta kendi 

ağırlığında 

kopma) 

 

texcN /  

Kopma kuvvetinin test numunesinin numarasına (lineer 

yoğunluğuna bölünmesiyle elde edilen değer (özgül 

mukavemet) 

B-Work 

(iĢ görürlüğü) 
 

cmcN *  

Maksimum kuvvetteki iĢ. Yapılan iĢ, grafiksel olarak kopma 

kuvvetinin ulaĢtığı noktaya kadar kuvvet-uzama eğrisinin 

altında kalan alan olarak ifade edilir. 

Max Values 

(iĢ değeri) 
 

Bir test serisindeki maksimum kuvvet, uzama gerilme veya iĢ 

değeri 

Min Values 

(iĢ değeri) 
 

Bir test serisindeki minimum kuvvet, uzama gerilme veya iĢ 

değeri 

Kopma uzaması 
% 

Ġpliğin koptuğu ana kadar oluĢan uzama miktarının, ipliğin 

ilk boyuna oranı ise “kopma uzaması” adı verilir. 
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5 1240 7.12 19.94 20.90 

Ortalama 

CV 

Min 

Max 

1247 

7.7 

980.6 

1641 

7.08 

5.7 

5.55 

8.37 

20.06 

7.7 

15.77 

26.39 

20.99 

11.5 

13.01 

30.57 

Tablo 4.2: Test sonucunda tespit edilen ipliğin mukavemet değerleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Elde Edilen Ġpliğin Mukavemet Değerleri 

 

Ġplikte mukavemet ve uzama %‟si kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġpliklerde mukavemet ve % uzama 

kontrolü için gerekli olan araçları 

hazırlayınız.  

 Ġplik mukavemet test cihazı, 

 Numune iplik, 

 Ġpliklerin takıldığı askılık, 

  Yazıcı 

 Mukavemet kontrolünü standart klima 

Ģartlarında (20 ºC± 2 sıcaklık ve % 65 ±2 

nispi rutubet) uygulayınız 

 Her bobinden en az 5‟er test yapmaya 

dikkat ediniz.    Test için kopsta olması 

gereken iplik miktarı 8,5/11,5 g olmalıdır.  

 Ġplik numarasını belirleyiniz. 

 Ġplik numarasına göre takılacak gergi 

ağırlığını hesaplayınız ve cihaza takınız 

 Ön gergi ağırlığını takmayı unutmayınız, 

ipliğin numarasına göre değiĢir. Örneğin 

Ne 16/1 iplik için uygulanan kuvvet 18,8 

gf‟tir. 

 Ġplik makinesinden iğ numarasına göre 

alınmıĢ 10 bobini sırasıyla cihazın 

askılık kısmına takınız. 

 

 

 Ġplik test uzunluğunu ayarlayınız.  Ġplik cinsine uygun test uzunluğunu 

ayarlalmayı unutmayınız. Ġpliklerde çene 

aralığı 500 mm olacak Ģekilde 

ayarlanmalıdır. 

 Ġpliği kılavuzlardan geçirerek cihaza 

bağlayınız. 

 

 Ġpliği kılavuzlara doğru Ģekilde bağlamaya 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Cihazın ön ayarlarını yapınız.  Test hızını iplik 20 sn‟de kopacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Cihazın bilgisayar kısmında test ile 

ilgili veriler giriniz. Start/stop ile testi 

baĢlatınız. 

 Ġplik numarası (16/1), 

 Ġpliğin bükümü, 

 Kaç tur çekileceği (5 tur), 

 Kaç bobin (askılıktaki bobin sayısı) 

 Makine no‟su  

 Zaman ayarı kontrol edilir. 

 Cihazı çalıĢtırınız. 

 

 

 Test bittiğinde sonuçları cihazın 

bilgisayar çıktısından alınız. 

 

 

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu verilen değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak 

karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi 

tekrar yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mukavemet kontrolü yapmak için uygun araç ve hazırladınız mı?  
  

2. Ġplik numarasını belirlediniz mi? 
  

3. Ġplik numarasına göre takılacak gergi ağırlığını hesaplayıp, cihaza 

taktınız mı? 
  

4. Ġplik makinesinden iğ numarasına göre alınmıĢ kopsları cihazın 

askılık kısmına taktınız mı? 
  

5. Ġplik test uzunluğunu doğru ayarladınız mı? 
  

6. Ġpliği kılavuzlardan geçirerek cihaza bağladınız mı? 
  

7. Cihazın ön ayarlarını doğru yaptınız mı?   

8. Cihazın bilgisayar kısmında test ile ilgili verileri girdiniz mi?    

9. Cihazı çalıĢtırdınız mı?   

10. Test bittiğinde sonuçları cihazın bilgisayar çıktısından aldınız mı?   

11. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

12. Araç gereç ve malzemeyi ekonomik kullandınız mı?   

13. Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı?   

14. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi mukavemetin tanımıdır? 

A) Doğrusal yoğunluktaki değiĢim 

B) Ġpliğin uygulanan yüke karĢı gösterdiği dirençtir 

C) Ġpliğin koptuğu andaki kuvvetidir 

D) Ġpliğin inceliğini ölçmektir 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ipliğin mukavemetine etki eden faktörlerden değildir?  

A) Lif uzunluğu 

B) Ġpliğin bükümü 

C) Neps ve nope 

D) Düzgünsüzlük oranı 

 

3. Mukavemet cihazında bir test ne kadar sürede tamamlanır?  

A) 19 sn±3  

B) 23 sn±3 

C) 21 sn±3 

D) 20 sn±3 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi mukavemet cihazının elemanlarından değildir? 

A) Altçene   

B) Yazıcı 

C) Klavuz 

D) Mikroskop 

 

5. Kopma kuvvetinin tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Ġpliğin koptuğu andaki kuvvetidir 

B) Ġpliğin koptuktan sonraki kuvvetidir 

C) Ġpliğin koptuğu ana kadar oluĢan uzama miktarıdır  

D) Ġpliğin kopmadan önceki kuvvetidir 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, iplik tüylülük kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ġpliğin tüylülük kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. ĠPLĠK TÜYLÜLÜK KONTROLÜ 
 

5.1. Ġpliğin Tüylülük Kontrolünün Amacı 
 

Tüylülük, ipliğin ham maddesinden bağımsızdır. Ġplik tüylülüğünün ölçümü ve 

değerlendirilmesi ipliğin kalitesi için önemlidir. Ġplikte tüylülüğün fazla olması, dokuma ve 

örme iĢlemleri sırasında sorunlara neden olmakta ve bitmiĢ ürünlerin kalitesinin düĢmesine 

neden olabilmektedir. Tüylülük ölçüm cihazı, kesikli iplikler için geliĢtirilmiĢ bir cihazdır. 

 

Resim 5.1: Tüylülük cihazı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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5.2. Tüylülük Ölçme Cihazı 
 

Tüylülük testi uster 4 test cihazında yapılmaktadır. Sabit bir tek renkli ıĢık kaynağı 

(lazer), paralel ıĢığı dağıtan iplik yapısından çıkan tüylerin üzerine çarpar. Ġplik yapısından 

dıĢarı çıkan lifler nedeniyle saçılan ıĢık, bir lens sistemiyle toplanır ve optik bir sensörle 

yakalanır. Saçılan ıĢık, tek liflerde kırılma, difraksiyon ve yansıma nedeniyle 

gerçekleĢmektedir. Örneğin iplik yapısından çıkan lifler parlak görülmektedir.  

 

Resim 5.2: Tüylülük ölçüm bölgesi 

 

Ġplik tüylülüğü ile orantılı olan optik sensörün elektriksel çıktı sinyali daha sonra 

dijital bir değere dönüĢtürülür ve test cihazının bilgisayarında değerlendirilir. 

 

Ölçüm bölgesinde iplik bulunmazsa, foto alıcısına hiç bir ıĢık düĢmez ve bu nedenle 

hiç bir elektriksel sinyal oluĢmaz.  

 

Resim 5.3: Bilgisayar ekranında tüylülüğün görünüĢü 

 Tüylülük test cihazının özellikleri; 

 Yapılan ölçüm tekrar yapılabilir.  

 Cihaz otomatiktir, hız ayarı yapılarak çok yüksek hızda ve kısa sürede 

ölçüm yapılabilir.  

 Ölçüm yapılırken iplik yapısının göz önünde bulundurulması gerekmez.  

 Tüylülük cihazı kirlilik, iplik kılavuzu, test hızı gibi durumlardan 

etkilenmez.  
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Resim 5.4: Tüylülük diyagramı 

 Tüylülük testinin yapılıĢı; 

 Numune iplikler uster cihazının askılık bölümüne takılır. 

 

Resim 5.5: Askılık 

 Birbirine karıĢmayacak Ģekilde kılavuzlardan geçirilir. 

 

Resim 5.6: Kılavuz(arka) 

 Ġplik ucu cihazı ön kısmında bulunan kılavuzlardan geçirilir. 

 

Resim 5.7: Kılavuz(ön) 
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 Kılavuzlardan geçirilen iplik uster cihazının tüylülük ölçüm aralığından 

geçirilir. 

 

Resim 5.8: Ölçüm aralığı 

 Daha sonra çekim makaraları oradan da emiĢ düzesine verilerek telef 

kutusuna ipliğin emilmesi sağlanır.  

 

Resim 5.9: Çekim makaraları ve emiĢ düzesi 

 Tüylülük değeri, cihazın bilgisayarından diyagram ve spektogram olarak 

alınabilir. Değerler yazıcıdan alınabilir. 

 

Resim 5.10: Tüylülük cihazı ve bilgisayarı 

 Tüylülük ölçü birimi;  

 

Tüylülük ölçüm birimi, yaklaĢık 1 cm uzunluktaki ipliğin tüylülüğünü ifade 

etmektedir. Alıcıdaki ıĢık yoğunluğu, ölçüm alanı içinde tüm çıkıntı liflerin toplam 

uzunluğuyla orantılıdır. 
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Resim 5.11: Tüylülüğün bilgisayarda görünümü 

 

Tüylülük değeri, grafik ve diyagramda H harfi ile gösterilmektedir; 1 cm 

uzunluğundaki ölçüm alanı içinde, çıkıntı liflerin toplam uzunluğunu ifade etmektedir. 

Örneğin 4,0 (H) tüylülük değeri, 1 cm ölçüm bölgesi uzunluğuna göre toplam 4 cm lif 

uzunluğuna karĢılık gelmektedir.( H) tüylülük değeri, iki uzunluğun oranı olduğundan birimi 

yoktur.  

 

ġekil 5.1: Cm ölçüm bölgesi 

 Tüylülük diyagramı;  

 

Tüylülük diyagramı, belirli bir periyotta bir iplikteki tüylülük varyasyonlarını 

göstermektedir. Örneğin materyal uzunluğu yatay eksende; tüylülük ise dikey doğrultuda 

iĢaretlenir. 

 

Cihazın bilgisayarında diyagram  ile ilgili veriler girilerek iplikteki kısa, orta, uzun 

periyotlu tüylülük sapmalarının tespit edilebilmesi  için tüylülük kesim uzunlukları 

seçilebilir. Test için normal 0,1 m, 0,3 m, 1 m, 3 m, 10 m, 30 m, 100 m, 300 m ve 1000 

m‟deki kesim uzunluklarından biri seçilebilir. 
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Resim 5.12: Bilgisayar ekranında tüylülük diyagramı 

 Tüylülük spektrogramı;  

 

Tüylülük cihazında, tüylülük spektrogramı ile tüylülükteki periyodik varyasyonları 

gösterebilmektedir. Örneğin tüylülük Ģekildeki gibiyse, λ dalga boyunda bir pik görülecektir. 

 

ġEKĠK

 

ġekil 5.2: Tüylülük spektogramı 

 Tüylülüğe etki eden faktörler; 

 

Ham madde Ġplik hazırlık ve eğirme 

Ġplikhane 

klima 

koĢulları 

 Elyaf stapel uzunluğu 

 Uzunluk üniformitesi 

 Kısa elyaf içeriği 

 YapıĢkanlık 

 

 Fitil bükümü 

 Eğirme gerginliği 

(ring iplikçilik) 

 Bileziklerin ve kopçaların 

kullanım süresi ve tipi 

( ring iplikçilik) 

 Ġplik bükümü 

 Sarım hızı 

 Sıcaklık 

 Nem 

 

 

 

 

Tablo 5.1: Tüylülüğe etki eden faktörler 

 Kops oluĢumunun tüylülük üzerine etkisi;  

 

Ring iplik makinesinde iplik sarımı sırasında iplik gerginliğinin değiĢmesi tüylülük 

oluĢumuna neden olmaktadır. 
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 Ġplik bükümünün tüylülüğe etkisi;  

 

Ġplik bükümünün tüylülük üzerine kesin bir etkisi vardır. YumuĢak bir iplik, sert bir 

ipliğe göre daha tüylü olmaktadır. Tüylülük, artan iplik bükümüyle azalmaktadır. Yüksek bir 

bükümde elyafın birbirine daha fazla sarılmasıyla açıklanabilir. 

 

 Çekim silindirlerinin tüylülüğe etkisi; 

 

Çekim sistemi silindir manĢonlarının sertliği ile karde pamuklarda tüylülük çok az 

miktarda artma olur. 

 

 Sarım hızının tüylülüğe etkisi; 

 

Sarım hızı arttıkça tüylülük artmaktadır. Ġplik gerginleĢtiricileri ve iplik kılavuzları, 

ipliklerin yüzey yapısını etkilemektedir.  

 

 Klima koĢullarının tüylülüğe etkisi;  

 

Klima koĢullarının iplik tüylülüğü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ġplik üretimi 

sırasında, standartların altındaki düĢük nem, liflerin esnekliğinin azalmasına ve statik 

elektriğin artması ile iplikte daha fazla tüylülüğe sebep olmaktadır. Tüm testler standart 

iĢletme ortamında (20°C, % 65 bağıl nem) gerçekleĢtirilmelidir. 

 

5.3. Standart Ġplik Tüylülük Değerleri Tablosu 
 

Kalın bir iplik, ince ipliğe göre daha yüksek tüylülüğe sahiptir. Sabit bükümde bir 

ipliğin enine kesitinde fazla sayıda lif olması, çıkıntı lif sayısını arttırır.  

 

Örnek:  

 Ġplik Numarası 

 

 Tüylülü 

DeğerleMax 

Ne  6.6/1         8.2 

Ne  7.1/1 8.7 

Ne  11/1 7.7 

Ne  8.1/1 9.5 

Tablo 5.2: Yapılan tüylülük testi sonucu gelen tüylülük değerleri 

5.4. Sonucu Değerlendirme 
 

Tüylülük cihazından değerler diyagram, spektogram veya ortalama tüylülük standart 

sapma Ģeklinde gösterilir. 

 

 Tüylülük iplik uzunluğu boyunca bir diyagram Ģeklinde gösterilebilir.  
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 Ortalama tüylülük, sayısal bir değer olarak belirtilebilir ve iplik uzunluğu  

boyunca tüylülük varyasyonu, bir varyasyon (standart sapma) değeri Ģeklinde belirlenebilir.  

 Periyodik tüylülük varyasyonları, bir spektrogramda doğrulanabilir.  

 

Ġplikte tüylülük miktarının çok yüksek miktarda olmasının, kumaĢın görünüĢü 

üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Hedeflenen amaç tüylülük varyasyonu düĢük olan iplik 

üretmektir. 

Bir tekstil fabrikasında; 

 

 Sonraki iĢlemlerde ipliklerin tüylülüğünün azaltılmasında,  

 Bobinler içinde ipliklerin tüylülüğünü düzeltmek, 

 Farklı üretim aĢamaları arasında tüylülük farklılıklarını azaltmak ,  

 Periyodik tüylülük varyasyonlarını ortadan kaldırmak,  

 Ġpliklerin tüylülüğünü büyük ölçüde azaltan makine parçalarını optimize etmek , 

 Ġpliklerin tüylülüğünü değiĢtirmek ya da düzeltmek için üretim proseslerini 

değiĢtirmek,  

 Optimum ve düzgün tüylülük açısından üretim hızını değiĢtirmek,  

 Ġpliklerin yakılmasından sonra tüylülük değiĢimlerine karar verebilmek, 

 HaĢıllama ve çözgü çekme sırasında doğru ölçümleri almak için,  

 Ġpliklerin dokuma ve örme makinelerindeki davranıĢları hakkında bir tahmin 

yapabilmek (makine atkı ipliklerinin sıkıĢması nedeniyle durur, hava jetli 

dokuma makinelerine atkı atımının optimize edilmesi gibi),  

 Tekstil kumaĢlarının boncuklanma eğilimini değerlendirmek,  

 Dokuma ve örme kumaĢların görüntüsü ve tutumuyla ilgili bir tahmin 

yapabilmek amacı ile tüylülük testi kullanılmaktadır. 



 

 62 

 

Karakteristikler 

 

Birim 

 

Açıklama 

 

Tüylülük 
% 

 Ġpliğin yapısından dıĢarı çıkan liflerin toplam 

uzunluğunun(cm olarak) 1 cm‟lik sensor uzunluğuna 

oranıdır.( 1 cm‟lik ölçüm uzunluğundaki iplik 

gövdesinden dıĢarı çıkan liflerin cm olarak toplam 

uzunluğudur). 

 Tüylülük değeri, test edilen iplik numunesinde tüm 

1cm tüylülük değerlerinin ortalamasıdır. Tüylülük 

değeri iki uzunluğun oranıdır, dolayısıyla birimsizdir. 

Sh 
% 

 Tüylülüğün standart sapması: 

 Sh değeri, test edilen iplik numunesinin, tüm test 

uzunluğu boyunca, 1cm kesim uzunlukları arasındaki 

kısa terimli varyasyonların bir ölçüsüdür. 

Sh(L) % 
 Test edilen iplik numunesinin 1, 3, 10, 50, 100 m 

kesim uzunluklarındaki standart sapması. 

Tüylülükte sapma 
 

 h(maksimum) = maksimum tüylülük değeri 

 h(minimum) = minimum tüylülük değeri 1, 3, 10 m 

kesim uzunluklarındaki hesaplamalar için kullanılır. 

Tablo 5.3: Tüylülük ile ilgili terimler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tüylülük kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüylülük testi için gerekli olan araçları 

hazırlayınız. 

Uster4 tüylülük test cihazı, 

Hesap makinesi, 

Kâğıt, 

Kalem. 

 ÇalıĢma ortamının temiz ve aydınlık 

olmasına dikkat ediniz. 

 Tüylülük kontrolünü standart klima 

Ģartlarında (20° C± 2 sıcaklık ve % 65 ±2 

nispi rutubet) uygulayınız. 

 Numune iplikleri uster cihazının askılık 

bölümüne takınız. 

 

 

 Ġplikleri kılavuzlardan geçiriniz.   

 

 Ġplikleri birbirine karıĢmayacak Ģekilde   

kılavuzlardan geçiriniz. 

 Ġplik ucunu cihazın ön kısmında 

bulunan kılavuzdan geçiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numune ipliği uster cihazının tüylülük 

ölçüm aralığından geçiriniz. 

 

 

 Ġpliği çekim makaralarına oradan da 

emiĢ düzesine vererek telef kutusuna 

ipliğin  emilmesini sağlayınız.  

 

 

 Cihazı çalıĢtırarak testi baĢlatınız.  

 Tüylülük değerini, cihazın 

bilgisayarından diyagram ve 

spektogram olarak yazdırınız. 

 

 

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu verilen değerlerle  

karĢılaĢtırınız. 
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 Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak 

karĢılaĢtırınız. 
 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse  

hesaplamaları tekrar yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tüylülük testi için gerekli olan araçları ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?   

3. Numune iplikleri uster cihazının askılık bölümüne taktınız mı?   

4. Ġplikleri kılavuzlardan geçirdiniz mi?   

5. Ġplik ucunu cihazın ön kısmında bulunan kılavuzdan geçirdiniz mi?   

6. Numune ipliği uster cihazının tüylülük ölçüm aralığından geçirdinizmi? 

 
  

7. Ġpliği çekim makaralarından ve emiĢ düzesinden ipliği geçirdiniz mi?    

8. Cihazı çalıĢtırdınız mı?   

9. Sonuçları kaydedip değerlendirdiniz mi?   

10. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

11. Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı?   

12. Sonuç istenilen değerlerde değilse hesaplamaları tekrar yaptınız mı?   

13. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi tüylülük için yanlıĢ bir ifadedir? 

A) Ġplikte tüylülük, dokuma iĢlemleri sırasında sorunlara neden olur. 

B) Ġplikte tüylülük, örme iĢlemleri sırasında sorunlara neden olur. 

C) Ġpliğin kalitesinin düĢmesine neden olur. 

D) Ġpliğin mukavemetinin artmasına neden olur. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi tüylülük cihazının iĢlem basamaklarından değildir?  

A) Ġplikler askılıklara takılır. 

B) Birbirine karıĢtırılmayacak Ģekilde kılavuzlardan geçirilir. 

C) Çene arasına sıkıĢtırılır. 

D) Cihazın ölçüm aralığından geçirilir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi tüylülüğe etki eden faktörlerdendir?  

A) Elyafın uzunluğu 

B) Nem 

C) Sarım hızı  

D) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi tüylülük tespitinin yararlarından değildir? 

A) Bobinler içinde ipliklerin tüylülüğünü düzeltmek 

B) Periyodik tüylülük varyasyonlarını ortadan kaldırmak 

C) Boyamada oluĢacak hataları azaltmak 

D) Üretim hızını değiĢtirmek  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, kops kontrolü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kops kontrolü yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız, ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama 

kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. KOPS KONTROLÜ 
 

6.1. Kops Kontrolünün Amacı 
 

Kops üzerindeki ipliğin belirlenen standartlarda sarılıp sarılmadığını belirlemek için 

yapılır. 

 

6.2. Ġplik Makinesinden Kops Numunesi Alma 
 

Ġplik makinesinden numune iplikler alınır. Ġplikler iplik standının bulunduğu araba ile 

laboratuvara getirilir. 

 

 Test için kullanılan aparat ve cihazlar; 

 

Kops kontrolünde dijital kumpas ve hassas terazi kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 6.1: Kopslar 
 

6.3. Kops Sarım Hatalarının Nedenleri 
 

 Anormal pütürlü kops, 

 AĢınmıĢ kops, 

 Kopsun iğ üzerinde sıkı oturtulmaması, 

 Ġplik gerginliğinin az olması, 

 Kopça numarasının yanlıĢ seçilmesi, 

 Ġğ devrinin düĢük oluĢu, 

 Sarım hızının normal çalıĢmaması, 

 Hatalı sarılmıĢ üst ve alt konikli masura, 

 Sık sık iplik kopmaları, 

 Çekim bölgesinde sık sık silindirlere sarma, 

 Yer yer kalın sarımlar, 

 Klima Ģartları, 

 Elyafın kalitesi hatalı sarıma neden olmaktadır. 

 

Bu tür hataları önlemek için iplik numarası kontrol edilmeli, tırnak diĢlisi ayarları ve 

sarım hızı ayarları kontrol edilmelidir. 

Ġplik iĢletmesinde; 

 

 Ham madde seçimine, 

 Uygun hız ve ayara, 

 Tüm makinelerin genel temizliğine ve bakımlarına dikkat edilirse iplik hataları 

asgariye inecektir. 

 

6.4. Masura Üzerindeki Ġplik Miktarını Belirlemek 
 

 Dijital kumpas ile önce kops dibi ölçülür. 
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Resim 6.2: Dijital kumpas ile kops dibi ölçümü 

 Kops baĢı ölçülür. 

 

Resim 6.3: Dijital kumpas ile kops baĢı ölçümü 

 Daha sonra konik yükseklik ölçülür. 

 

Resim 6.4: Dijital kumpas ile konik yükseklik ölçümü 

 Kopsun orta kısmı (bilezik çapı) dijital kumpas ile ölçülür, kumpas üzerindeki 

değerler kops çapı takip formuna kaydedilir. 

 

Resim 6.5: Dijital kumpas ile bilezik çapı ölçümü 

 Hassas terazide masuranın dolu hali tartılır. 
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Resim 6.6: Hassas terazide kops ağırlığının tespiti 

 Masuranın darasını almak için boĢ masura tartılır. 

 Daha sonra masura üzerindeki iplik miktarı hesaplanır. 

 

Örnek: 

 

Ne10/1 iplik için; 

Tartım sonucu iplik ağırlığı; 191.77 g 

Boş masura ağırlığı; 52 g 

 

Formül 

Sade iplik ağırlığı = Toplam dolu masura  - Boş Masura 

Sade iplik ağırlığı =191.77-52 

Sade iplik ağırlığı =139.71 

Kopstaki iplik miktarı=139.71x10/1x1.693 

Kopstaki iplik miktarı=2365.2903m olarak bulunur. 
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Bulunan değerler forma kaydedilir. 

 

ĠĢletme adı Kops Çapı Takip Formu 

Tarih: 

Sayfa No: 

Form No: 

Tarih 

Kops Dibi 

10 mm (±1) 

Kops BaĢı 

10 mm 

(±1) 

Konik 

Yükseklik 

60 mm (±1) 

Kops çapı 

51mm 

Max 

Ağırlık 

MasuraAğırlığı 

Net Ağırlığı 

16.04.2009 10 10 59 51,9 

201,34 

49,47 

151,87 
16.04.2009 9 10 64 50,13 

188,44 

51,94 

136,5 16.04.2009 9 12 62 51,82 
176,51 

51,0 

125,51 
16.04.2

009 
10 10 63 50,9 

189,14 

52,04 

137,1 16.04.2

009 
10 12 61 52,17 

196,98 

2016 

176,82 16.04.2009 6 12 61 51,73 
197,93 

51,66 

146,27 16.04.2009 9 9 64 51,34 
208,48 

52,0 

156,48 Tablo 6.1: Kops çapı takip formu 

 

6.5. Sonucu Değerlendirme 
 

Kops üzerindeki iplik miktarı ve kops çapı belirlendikten sonra kops çapı takip 

formuna değerler kaydedilir. Değerler standart değerlerle karĢılaĢtırılır. Standardın altında 
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veya üstünde gelen değerler tespit edilerek iĢletme sorumlusuna bildirilerek makinede 

gerekli ayar ve kontroller yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kops kontrolünü yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kops kontrolü için gerekli olan araçları 

hazırlayınız. 

Kops ölçüm aleti, 

Hassas terazi, 

Kops, 

Hesap makinesi, 

Kâğıt, 

Kalem, 

 

 ÇalıĢma ortamının temiz ve aydınlık 

olmasına dikkat ediniz. 

 Numara kontrolünü standart klima 

Ģartlarında (20% C+- 2 sıcaklık ve  % 65 

+-2 nispi rutubet) uygulayınız.    

 

 Ġplik makinesinden numune iplikleri 

alıp iplik standının bulunduğu araba  ile 

laboratuvara getiriniz 

.  

 

 Kops dibini ölçünüz. 

 

 

 Kops baĢını ölçünüz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kopsun konik yüksekliğini ölçünüz. 

 

 

 Kopsun orta kısmını (bilezik  çapı) 

ölçünüz. 

 

 

 Hassas terazide masuranın dolu halini 

tartınız. 

 

 

 Masuranın darasını almak için boĢ  

masurayı tartınız. 
 

 Masura üzerindeki iplik miktarını 

hesaplayınız. 

 Formülü kullanarak iplik miktarını 

hesaplayınız. 

 Bulunan değerler forma kaydediniz.  

 Sonuçları değerlendiriniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz. 

 Çıkan sonucu verilen değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 
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 Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak  

karĢılaĢtırınız.  
 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse 

hesaplamaları tekrar yapınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.   

 

KONTROL LĠSTESĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kops kontrolü için gerekli olan araçları hazırladınız mı? 
  

2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı? 
  

3. Ġplik makinesinden numune iplikleri alıp iplik standının bulunduğu 

araba ile laboratuvara getirdiniz mi? 
  

4. Kops dibini ölçtünüz mü? 
  

5. Kops baĢını ölçtünüz mü? 
  

6. Kopsun konik yüksekliğini ölçtünüz mü? 
  

7. Kopsun orta kısmını(bilezik çapı)ölçtünüz mü? 
  

8. Hassas terazide masuranın dolu halini tarttınız mı? 
  

9. Masuranın darasını almak için boĢ masurayı tarttınız mı? 
  

10. Masura üzerindeki iplik miktarını hesapladınız mı? 
  

11. Bulunan değerleri forma kaydettiniz mi? 
  

12. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı? 
  

13. Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı? 
  

14. Sonuç istenilen değerlerde değilse hesaplamaları tekrar yaptınız mı? 
  

15. Zamanı iyi kullandınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġplik hatalarını en aza indirebilmek için aĢağıdakilerden hangisi göz önünde 

bulundurulmaz? 

A) Ham madde seçimi 

B) Uygun hız ve ayar 

C) Makine bakım ve temizliği 

D) Maliyet 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kopstan kaynaklanan hatalardandır?  

A) AĢınmıĢ kops 

B) Ġğ devrinin düĢük olması 

C) Ġplik gerginliğinin az olması 

D) Fitil miktarı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kops miktarının tespiti için yapılan iĢlemlerden değildir? 

A) Yarı sarılmıĢ kopsun konik yüksekliği alınır 

B) Kops dibi ölçülür 

C) Kopsun orta kısmı ölçülür 

D) BoĢ masura darası alınır 

 

4. Sade ipliğin ağırlığının hesaplanmasında hangi formül kullanılır?  

A) Sade iplik ağırlığı=boĢ masura-dolu masura 

B) Sade iplik ağırlığı=toplam dolu masura-boĢ masura 

C) Sade iplik ağırlığı=toplam boĢ masura+dolu masura 

D) Sade iplik ağırlığı=toplam dolu masura + boĢ masura 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Laboratuvar koĢullarının olması gereken Ģartlar aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 23ºC ±2 sıcaklık %70 ±2 nispi rutubet 

B) 25ºC ±2 sıcaklık %65 ±2 nispi rutubet 

C) 20ºC ±2 sıcaklık %65 ±2 nispi rutubet 

D) 22ºC ±2 sıcaklık %60 ±2 nispi rutubet 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 

değildir?  

A) Tam dolu kopslarla deney yapılmalıdır. 

B) Alınan kopslar bir miktar sağılarak teste baĢlanmalıdır. 

C) Kirli ve yağlı kopslar özellikle seçilmemelidir. 

D) Kops sonu ipliklerden test yapılmalıdır. 

 

3. Ġplikteki periyodik hataların giderilmesi aĢağıdaki cihazlardan hangisi ile 

yapılmaktadır?  

A) Uster düzgünsüzlük cihazı  

B) Uster tüylülük cihazı 

C) Mukavemet cihazı 

D) Büküm cihazı 

 

4. Düzgünsüzlük cihazında hava giriĢi kaç bar olmalıdır?  

A) 7 bar 

B) 5 bar 

C) 6 bar 

D) 8 bar 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi düzgünsüzlük cihazının fonksiyon düğmelerinden değildir?  

A) Test programs 

B) Test parametres 

C) Report parametre 

D) Kondansatör 

 

6. Büküm iĢlemi için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılmaz?  

A) Ġplik numarası tespit edilir. 

B) Büküm yönü tespit edilir. 

C) Ġplik numarasına göre gergi ağırlığı  

D) Ġki çene arasında tutularak çekilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Bükümde sonuçlar aĢağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) Sol büküm 

B) T / inch ve T / m 

C) Sağ büküm 

D) Z büküm 

 

8. Mukavemet testi için aĢağıdaki verilerden hangisi kullanılmaz?  

A) Elyafın inceliği 

B) Ġplik numarası 

C) Ġplik bükümü 

D) Makine numarası 

 

9. Tüylülük cihazında değerler aĢağıdakilerden hangisi ile gösterilmez? 

A) Diyagram 

B) Standart sapma 

C) Spektogram 

D) Çan eğrisi 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

10. Ġpliğin uygulanan yüke gösterdiği …………… „e mukavemet denir. 

 

11. Birim uzunluktaki tur ya da helis sayısına ………………. denir 

 

12. Tüylülük ölçümü ……………… için geliĢtirilmiĢtir. 

 

13. Ölçülebilen herhangi bir iplik özelliğinin varyasyonu …………  olarak ifade edilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 D 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 D 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 D 

6 D 

7 B 

8 A 

9 D 

10 direnç 

11 büküm 

12 kesikli lifler 

13 düzgünsüzlük 
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