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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD561 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Boyacılığı 

MODÜLÜN ADI Selülozu Boyama 3 

MODÜLÜN TANIMI 

Selüloz esaslı materyalleri; indigosol, oksidasyon ve kükürt 

boyar maddeler ile boyama iĢlemlerinin gösterildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Selülozu Boyama 2 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Selüloz esaslı materyali boyamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak selüloz esaslı materyalleri boyayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ġndigosol boyar maddelerle selüloz esaslı materyali, 

tekniğine uygun olarak boyayabileceksiniz. 

2. Oksidasyon boyar maddelerle selüloz esaslı materyali, 

tekniğine uygun olarak boyayabileceksiniz. 

3. Kükürt boyar maddelerle selüloz esaslı materyali, 

tekniğine uygun olarak boyayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠĢletme ortamı, laboratuvar  

Donanım: Pamuklu materyal, indigosol boyar madde, 

oksidasyon boyar madde, kükürt boyar madde, sodyum 

karbonat, sodyum klorür, sodyum sülfat, sodyum nitrit, sülfürik 

asit, anilin siyahı, sodyum klorat, hidroklorik asit, oksidasyon 

maddesi, anilin tuzu, potasyum bikromat, bakırsülfat, difenil 

siyahı, sodyum sülfür, oksidasyon önleyici, ıslatıcı, sudkostik, 

asetik asit, beher, mezür, baget, pipet, ıspatula, ısıtıcı, 

termometre 

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 geçmiĢten beri insanların örtünme ihtiyaçlarını karĢılamıĢtır ancak insanların 

sanatsal yönleri, beğenileri ve istekleri sonucunda doğanın renklerinin etkisiyle de tekstil 

ürünlerini renklendirme gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 
 

Önceleri doğadan yararlanılarak yapılan boyar maddeler teknolojinin geliĢmesiyle 

yerini laboratuvar Ģartlarında üretilen sentetik boyar maddelere bırakmıĢtır. Bu da 

zamanlakimyasal yapıları farklı olan sentetik boyar maddelerin ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur. Farklı kimyasal yapıdaki boyar madde grupları farklı lif gruplarını uygun boyama 

metotları ile renklendirir hâle gelmiĢtir. 
 

Makinelerin kullanımı, yapılan iĢlerin takibi ve planlanması, proseslerde elde edilen 

ürünün kontrolü, makinelerin temizlik ve bakım iĢlemleri nedeniyle sektörde eğitilmiĢ 

kalifiye iĢ gücüne her zaman büyük ihtiyaç vardır.  
 

Bu modül ile selülozu boyayan boyar maddeleri ve boyama yöntemlerini, boyama 

cihazlarını tanıyabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler sektörde planlama, terbiye iĢletmesi ve 

kimya laboratuvarı için temel oluĢturacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak indigosol boyar maddelerle selüloz esaslı materyali 

boyayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Selüloz esaslı materyalin boyanmasındaki teknolojik yenilikler hakkında 

konuyla ilgili kaynaklardan, internetten ve selüloz materyal boyaması yapan 

iĢletmelerden bilgi toplayınız.  

 

1. ĠNDĠGOSOL BOYAR MADDELERLE 

BOYAMA 
 

1.1. Küp Löyko Ester (Ġndigosol) Boyar Maddeler 
 

Löyko boyar maddeler, küp boyar maddelerin indirgeme iĢlemi ile suda çözünür hâle 

getirilmiĢ (indirgenmiĢ) hâlidir. Lif içine girdikten sonra yükseltgeme iĢlemi ile boyar madde 

tekrar suda çözünemez duruma getirilir.  
 

Ġndigosol boyar maddeler, çok açık tonda gömleklik pamuk liflerin boyanması için 

uygun boyalardır. Haslıkları da yüksektir. 
 

Küp löyko ester (indigosol) boyar maddeleri, ekolojik nedenlerle günümüzde pek 

kullanılmamaktadır.  
 

1.2. Ġndigosol Boyar Maddelerin Özellikleri 
 

 Küp löyko ester boyar maddeleri ile boyama, suda çözündükleri için basittir. 

 Boyama, kontinü ve diskontinü metotlara göre yapılabilir. 

 Küp esteri boyar maddeleri pahalı olduklarından çok açık tonda gömleklik 

pamuk liflerin boyanması için ekonomiktir. 

 Haslıkları çok yüksektir. 
 

1.3. Ġndigosol Boyar Maddeleriyle Boyama 
 

Boyama 40-50°C’de yapılır. ĠnkiĢaf, sülfürik asit ile sağlanır. Oksitleyici olarak 

genellikle sodyum nitrit kullanılır. NötrleĢtirme, sabunlama ve durulama iĢlemleri ile 

boyama bitirilir. 
 

Selüloz lifleri uzun flotte oranında diskontinü olarak ve empregnasyon esasına göre 

boyanabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.4. Ġndigosol Boyar Maddelerle Boyama Metotları 
 

Selülozu indigosol boyar maddeleriyle boyama diskontinü olarak yapılırken tek 

banyolu nitrit metodu veya iki banyolu nitrit metodu tercih edilir. 
 

1.4.1. Tek Banyolu Nitrit Metodu 
 

Bu yöntemde materyal, boyar madde ve sodyum nitrit içeren banyoda iĢlem görür. 

Boyar madde lif tarafından alındıktan sonra önce sirke asidi sonra da sülfürik asit ilave edilir 

(Asidin üzerine suyu yavaĢ yavaĢ ilave ediniz hiçbir zaman asidin üzerine su ilave etmeyiniz. 

Asidin üzerine su ilave ederseniz patlama olur.). Boyamaya sıcakta baĢlanır ve daha sonra 

soğutulur. Ard iĢlemler yapılır. 
 

1.4.2. Ġki Banyolu Nitrit Metodu 
 

Bu yöntemde de materyal, boyar madde ve sodyum nitrit içeren banyoda iĢlem görür. 

Ġkinci bir banyoda sülfürik asit ile inkiĢaf iĢlemi yapılır. 
 

 Kontinü (empregnasyon) yöntemi: Mamul; boyar madde, sodyum nitrit, soda   

içeren çözelti ile empregne edilir. Sıkıldıktan sonra sülfürik asit içeren bir 

inkiĢaf banyosundan ve ardından hava pasajından geçirilir. 
 

Örnek reçete: 
 

Küp esteri bm                     X g/Ɩ 

Soda                                   1 g/Ɩ 

Sodyum nitrit                     15 g/Ɩ 

Islatıcı                                1 g/Ɩ 

 

ġekil 1.1: Ġndigosol boyar maddeler ile kontinü boyama 

Sülfürik asit 20 ml/loyamada Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

Boyama uygulamasında , ıslatıcı, soda,disperge maddesi,sodyumnitrit, sodyumsülfat 

tuzu içeren flotte hazırlanır. 
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1.5. Boyama Sonrası Yapılan Ard ĠĢlemler 
 

Materyalin boyanması sonrası, ard iĢlem olarak, durulama,nötralleĢtirme ve tekrar 

durulama yapılır. 
 

1.6. Boyamada Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Görevleri 
 

 Islatıcı: Mamulün sıvı emme yeteneğini artırmak amacıyla kullanılır. 

 Soda: Boya banyosunun pH’ını alkali yapar. 

 Disperge maddesi: Ġndigosol boyar maddenin boya banyosunda homojen 

dağılmasını sağlar. 

 Sodyum nitrit: Boyama banyosunda boyar maddenin elyafa geçebilmesi için 

kullanılır 

 Sülfürik asit: Elyaf üzerine çektirilmiĢ boyar maddenin inkiĢaf ettirilmesi 

amacıyla kullanılır.  
 

1.7. Boyama Sonrası Yapılan Ard ĠĢlemler 
 

Mamul boyandıktan sonra kaynar sabunlama, durulama ve ardından nötralizasyon 

yapılarak lif içine girmemiĢ boyar maddeler uzaklaĢtırılır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Selülozik mamulü indigosol boyar maddeler ile boyayınız. 

 

Ġndigosol boyar maddeler ile boyama uygulamasını aĢağıda verilen reçeteye göre 

yapınız. 
 

Reçete:, 
 

Küp esteri bm                    X g/Ɩ 

Soda                                   1 g/Ɩ 

Sodyum nitrit                     15 g/Ɩ 

Islatıcı                                1 g/Ɩ 

Sülfürik asit                       20 ml/Ɩ 

Mamul ağırlığı             X g 
 

Araç gereçler: Beher, pipet, baget, spatula, hassas terazi, pH kâğıdı, mezür ve 

pamuklu kumaĢ 
 

Kimyasal maddeler: Ġndigosol boyar madde, soda, sodyum nitrit, ıslatıcı, sülfirik asit 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli araç gereç ve 

kimyasal maddeleri hazırlayınız. 

 

 Araç gereç ve kimyasal maddeleri 

çalıĢma tezgâhınıza düzgün yerleĢtiniz. 

 Hazırladığınız araç gereçlerin temiz 

olduğundan emin olunuz. 

 Reçetede bulunan kimyasal madde 

miktarlarını hesaplayınız. 

 Hesaplamaların doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak 

boyama numunesini hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hesaplanan kimyasal maddelerin 

tartımını yapınız. 

 

 Doğru tartım yapmanın önemini 

unutmayınız. 

 Kimyasal maddeleri koklayarak ve 

tadarak tanımaya çalıĢmayınız. 

 Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri 

de ekleyerek boyama flottesini 

hazırlayınız. 

 

 Kimyasal maddeleri pipetlerken 

dikkatli olunuz. Eğer ağzınıza kimyasal 

madde gelirse hemen ağzınızı bol su ile 

çalkalayınız ve öğretmeninize haber 

veriniz. 

 Boyar maddeyi çözmek için ılık su 

ilave ediniz. 

 Boyar madde ve kimyasal maddeler 

tamamen çözülene kadar karıĢtırınız. 

 Asit ilavesi yapılan çalıĢmalarda asidin 

suyun içine yavaĢ yavaĢ ilave edilmesi 

gerektiğini unutmayınız. 

 Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine 

boĢaltınız. 

 

 Çözeltiyi boĢaltmadan önce fulard 

teknesinin temizliğini kontrol ediniz. 
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 Numune kumaĢı, çözelti dolu tekneden 

geçiriniz. 

 

 

 KumaĢı sıkma silindirlerin arasından 

geçirerek fazla emilmiĢ boyar maddeyi 

uzaklaĢtırınız. 

 KumaĢ sıkma silindirlerinin arasından 

geçerken elinizi sıkma silindirlerinin 

arasına sokmayınız. 

 BoyanmıĢ numune kumaĢı inkiĢaf 

çözeltisi dolu tekneden geçiriniz. 
 

 KumaĢı sıkma silindirlerin arasından 

geçirerek fazla emilmiĢ inkiĢaf çözeltisini 

uzaklaĢtırınız.  

 

 KumaĢ sıkma silindirlerinin arasından 

geçerken dikkatli olunuz. 

 BoyanmıĢ mamulü havanın oksijeni ile 

oksitlenmesi için bekletiniz. 

 Bekletme sırasında kumaĢı temiz bir 

yerde bulundurarak kumaĢın 

lekelenmesini engelleyiniz. 

 Mamulün kaynar sabunlama ile yıkama 

iĢlemini yapınız. 
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 BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama 

iĢlemini yapınız. 

 

 Mamulü boya vermeyinceye kadar 

yıkayınız. 

 Kimyasal maddeleri yerine kaldırınız.  
 Ambalajların kapaklarının sıkıca kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

 Kullandığınız araç gereçleri temizleyip 

yerine kaldırınız. 
 

 Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi 

yıkayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal maddeleri 

hazırladınız mı? 
  

2. Reçetede bulunan kimyasal madde miktarlarını 

hazırladınız mı? 
  

3. Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak boyama 

numunesini hazırladınız mı? 
  

4. Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını yaptınız mı?   
5. Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de ekleyerek 

boyama flottesini hazırladınız mı? 
  

6. Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine boĢalttınız mı?   

7. Numune kumaĢı çözelti dolu tekneden geçirdiniz mi?   
8. KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek fazla 

emilmiĢ boyar maddeyi uzaklaĢtırdınız mı? 
  

9. BoyanmıĢ numune kumaĢı inkiĢaf çözeltisi dolu tekneden 

geçirdiniz mi? 
  

10. KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek fazla 

emilmiĢ inkiĢaf çözeltisini uzaklaĢtırdınız mı? 
  

11. BoyanmıĢ mamulü havanın oksijeni ile oksitlenmesi için 

beklettiniz mi? 
  

12. Mamulün kaynar sabunlama ile yıkama iĢlemini yaptınız 

mı? 
  

13. BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini yaptınız mı?   

14. Kimyasal maddeleri yerine kaldırdınız mı?   
15. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

16. Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi yıkadınız 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 cümleleri, doğru ve yanlıĢ Ģeklinde karĢılarındaki kutucuklara (X) iĢareti 

koyarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Ġndigosol boyar maddeler, selüloz lifi bazik ortamda boyadıkları için suda 

çözünebilen boyar maddelerdir. 
 

2. (   ) Ġndigosol boyar maddelerle selülozun boyanmasında banyoya ilave edilen tuzun 

görevi pH’ı ayarlamaktır. 
 

3. (   ) Ġndigosol boyar maddeler, selülozik materyalden yapılmıĢ gömleklik kumaĢların 

açık renk boyanmasında kullanılır. 
 

4. (   ) Ġndigosol boyar maddelerin haslıkları çok yüksektir. 
 

5. (   ) Ġndigosol boyar maddelerle boyamada inkiĢaf için sülfürik asit kullanılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak oksidasyon boyar maddelerle selüloz esaslı materyali 

boyayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Selüloz esaslı materyalin boyanmasındaki teknolojik yenilikler hakkında 

konuyla ilgili kaynaklardan, internetten ve selüloz materyal boyaması yapan 

iĢletmelerden bilgi edininiz. 

 

2. OKSĠDASYON BOYAR MADDELERLE 

BOYAMA 
 

2.1. Oksidasyon Boyar Maddeler 
 

Bu boyar madde grubu en eski sentetik boyalardan biridir. Oksidasyon sırasında doğal 

hâldeki tekstil mamulünü iyi boyayabilen ara ürünlerdir. 
 

Ġki grubu vardır: 

 Anilin siyahı 

 Difenil siyahı 
 

Oksidasyon boyar maddeleri ile boyamanın esası, boyanacak malzemeyi uygun 

aromatik bir aminle muamele etmek ve sonra malzemenin üzerinde amini oksitleyerek boyar 

maddeyi oluĢturmaktır. 
 

2.2. Anilin Siyahının Özellikleri 
 

Anilin siyahı anilin oksidasyonu ile pamuk üzerinde elde edilen siyah renkte boyar 

maddelerdir. Anilin siyahı en Ģiddetli, en iyi siyahlardan biri olarak bu gruba örnektir.  
 

 Yıkama ve ıĢık haslıkları iyidir. Bazı durumlarda klor haslığı iyidir. 

 Renk Ģiddeti taklit edilemez. 

 Kontinü çalıĢmaya uygundur. 

 Ucuzdur. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2.1. Tek Banyolu Boyama Metodu 
 

Materyal, anilin tuzu, anorganik asit ve potasyumbikromat içeren banyoda boyanır. 

Aynı banyoda boyar madde materyale aktarılır, aynı zamanda oksidasyon yapılır 
 

2.2.2. Emdirme Oksidasyon Metodu 
 

Emdirme–kurutma-oksitleme-ard iĢlemler Ģeklinde uygulama yapılır. 
 

2.2.3. Emdirme-Buharlama Metodu 
 

Emdirme–kurutma-buharlama-oksitleme-ard iĢlemler Ģeklinde uygulama yapılır. 
 

2.3. Difenil Siyahı 
 

Anilin siyahından daha pahalı olmasına rağmen renk tonunun zamanla yeĢile 

dönmemesi ve liflere zarar verme tehlikesinin daha az olması açısından avantajlıdır. 
 

2.4. Oksidasyon Boyar Maddelerle Fulardlama Usulü Boyama 
 

 Selülozik materyalin oksidasyon boyar maddelerle fulardlama usulü boyanmasının 

iĢlem akıĢı: 

 

Emdirme→Kurutma→Buharlama→Oksitleme→Ard iĢlemler Ģeklindedir. 
 

Örnek reçete:  

Anilin tuzu                         65–75 g/Ɩ 

HCI                                55–60 ml/Ɩ 
Asetik asit                   25 ml/l 

Potasyum ferrosiyanür          50–60 g/Ɩ 

Sodyum klorat                       25–30 g/Ɩ 

KıvamlaĢtırıcı                        20–40 g/Ɩ 
 

Oksidasyon reçetesi: 

Potasyumbikromat                5 g/Ɩ 

Soda kalsine                          3 g/Ɩ 
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2.5. Boyama Sonrası Ard ĠĢlemler 
 

Selülozik materyalin oksidasyon boyar maddelerle boyanmasında, boyama ve 

oksidasyon sonrası ard iĢlem olarak nötralizasyon, durulama, sabunlama ve son durulama ile 

iĢlem tamamlanır. 

 

ġekil 1.2 : Oksidasyon boyar maddeler ile kontinü boyama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Oksidasyon boyar maddeler ile selülozik mamulü, aĢağıda verilen reçeteye göre 

boyayınız. 
 

Reçete: 

Anilin tuzu                       65–75 g/Ɩ 

HCI                              55–60 ml/Ɩ 

Asetik asit                            25 ml/Ɩ 

Potasyum ferrosiyanür          50–60 g/Ɩ 

Sodyum klorat                       25–30 g/Ɩ 

KıvamlaĢtırıcı                        20–40 g/Ɩ 
            Mamul ağırlığı                        x g   

 

Araç gereçler: Beher, pipet, baget, ıspatula, hassas terazi, pH kâğıdı, mezür ve 

pamuklu kumaĢ 
 

Kimyasal maddeler: Oksidasyon boyar madde, anilin tuzu, HCL, asetik asit, 

kıvamlaĢtırıcı, potasyumbikromat, potasyum ferrosiyanür, sodyumklorat, soda 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli araç gereç ve 

kimyasal maddeleri hazırlayınız. 

 

 Araç gereç ve kimyasal maddeleri 

çalıĢma tezgâhınıza düzgün 

yerleĢtiniz. 

 Hazırladığınız araç gereçlerin temiz 

olduğundan emin olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak 

boyama numunesini hazırlayınız. 

 

 Reçetede bulunan kimyasal madde 

miktarlarını hesaplayınız. 

 Hesaplamaların doğruluğundan emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını 

yapınız. 

 

 Doğru tartım yapmanın önemini 

unutmayınız. 

 

 Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de 

ekleyerek boyama flottesini hazırlayınız. 

 

 Boyar maddeyi çözerken ılık su 

kullanınız. 

 Boyar maddenin ve kimyasal 

maddelerin iyice çözündüğünden 

emin olunuz. 

 

 Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine 

boĢaltınız. 

 

 Çözeltiyi boĢaltmadan önce 

fulard teknesinin temizliğini 

kontrol ediniz. 
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 Numune kumaĢın çözelti dolu tekneden 

geçirilerek flottenin kumaĢa emdirilmesini 

sağlayınız. 

 

 KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek 

fazla emilmiĢ boyar maddeyi uzaklaĢtırınız.  

 

 

 BoyanmıĢ mamulün buharlama iĢlemini yapınız.  ĠĢlem sırasında elinizin buhardan 

zarar görmemesine dikkat ediniz. 

 Mamulü kurutunuz.  

 BoyanmıĢ numune kumaĢı oksidasyon çözeltisi 

dolu tekneden geçiriniz. 

 

 KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek 

fazla emilmiĢ oksidasyon çözeltisini 

uzaklaĢtırınız.  
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 BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama 

iĢlemini yapınız. 

 

 Mamul boyar madde akıtmayana 

kadar yıkama iĢlemini yapınız. 

 Kimyasal maddeleri yerine kaldırınız.   Ambalajların kapaklarının sıkıca 

kapalı olduğundan emin olunuz. 

 Kullandığınız araç gereçleri temizleyiniz.  
 Tezgâhınızı temizleyiniz ve ellerinizi yıkayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal maddeleri 

hazırladınız mı? 
  

2. Reçetede bulunan kimyasal madde miktarlarını 

hazırladınız mı? 
  

3. Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak boyama 

numunesini hazırladınız mı? 
  

4. Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını yaptınız mı?   
5. Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de ekleyerek 

boyama flottesini hazırladınız mı? 
  

6. Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine boĢalttınız mı?   

7. Numune kumaĢı çözelti dolu tekneden geçirdiniz mi?   
8. KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek fazla 

emilmiĢ boyar maddeyi uzaklaĢtırdınız mı? 
  

9. BoyanmıĢ mamulün buharlama iĢlemini yaptınız mı?   

10. Mamulü kuruttunuz mu?   
11. BoyanmıĢ numune kumaĢı oksidasyon çözeltisi dolu 

12. tekneden geçirdiniz mi? 
  

13. KumaĢı sıkma silindirlerin arasından geçirerek fazla 

emilmiĢ oksidasyon çözeltisini uzaklaĢtırdınız mı? 
  

14. BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini yaptınız mı?   

15. Kimyasal maddeleri yerine kaldırdınız mı?   
16. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

17. Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi yıkadınız 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 cümleleri, doğru ve yanlıĢ Ģeklinde karĢılarındaki kutucuklara (X) iĢareti 

koyarak değerlendiriniz. 
 

 

 

1 (   ) Oksidasyon boyar maddelerin renk Ģiddeti taklit edilemez. 
 

2 (   ) Anilin siyahı ile boyamalar kontinü çalıĢmaya uygun değildir. 
 

3 (   ) Difenil siyahı ile uygulamalarda renk tonunun yeĢile dönmemesi avantajı vardır. 
 

4 (   ) Oksitleme iĢlemi için potasyum bikromat ve kalsine soda kullanılır. 
 

5 (   ) Anilin siyahının yıkama ve ıĢık haslıkları kötüdür. 
 

 

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 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, tekniğine uygun olarak kükürt boyar maddelerle selüloz esaslı materyali 

boyayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Selüloz esaslı materyalin kükürt boyar maddelerle boyanmasındaki teknolojik 

yenilikler hakkında, konuyla ilgili kaynaklardan, internetten ve selüloz materyal 

boyaması yapan iĢletmelerden bilgi edininiz.   

 

3. KÜKÜRT BOYAR MADDELERLE 

BOYAMA 
 

3.1. Kükürt Boyar Maddelerin Özellikleri 
 

Suda çözünmeyen boyar maddelerdir. Kükürt boyar madde sodyum sülfür (Na2S) ile 

suda çözünür hâle getirilir. Boyama iĢleminden sonra potasyum bikromat (K2Cr2O7) veya 

hidrojen peroksit (H2O2) gibi yüksek oksijen ihtiva eden yükseltgen maddelerle 

yükseltgenerek boyar madde lif içinde suda çözünmez hâle getirilir. 
 

3.1.1. Selüloz ile Boyar Madde Arasındaki Bağlar 
 

Kükürt boyar maddeler selülozik elyaf ile hidrojen bağları ve van der waals kuvvetleri 

ile bağlanır. 
 

3.1.2. Boyar Maddenin Yapısı 
 

Yapılarında kükürt atomları bulunan ve normal olarak sodyum sülfürlü çözeltide 

boyama yapan boyar madde sınıfıdır. Kükürt boyar maddeleri ilk kez 1879 yılında yapılmıĢ 

ve pamuk keten için kullanılmıĢtır.   
 

Boyar madde-kükürt-kükürt-boyar madde Ģeklinde sembolize edilebilir. 
 

Hâkî, lacivert, kahverengi ve siyah gibi koyu ve mat renklerde daha çok kullanılır. 

YaĢ, ter ve ıĢık haslıkları iyidir. Isı ve kimyasal madde dayanımları genellikle ılımlıdır. 

Ucuz olması da önemli avantajlarındandır. 
 

Klor haslıkları genellikle kötüdür. Uzun süre depolamada kumaĢın mukavemetini 

düĢürür, renk nüansları değiĢebilir. Parlak renkleri yoktur.     

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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3.1.3. Boyar Maddenin ÇeĢitleri ve Boyama Yöntemleri 
 

Kükürt boyar maddeler üç grupta incelenebilir: 

 Suda çözünmez kükürt boyar maddeler 

 Suda çözünür kükürt boyar maddeler 

 Küp kükürt boyar maddeler 
 

3.1.3.1. Suda Çözünmez Yapıdaki Normal Kükürt Boyar Maddeler 
 

Suda az çözünür, selüloza afinitesi yoktur. Ġndirgenerek çözünür duruma getirilir. 

Ġndirgeme iĢlemi bazik ortamda ve büyük çoğunlukla sodyum sülfür (Na2S) kullanılarak 

yapılır. Halk arasında zırnık olarak da bilinir. 
 

ĠndirgenmiĢ hâldeki kükürt boyar maddenin selüloz liflerine afinitesi fazladır, düzgün 

boyama eldesi için dikkat edilmesi gerekir. 
 

Boyama; yüksek sıcaklıkta, bazik ortamda, tuz niceliği fazla ortamda yapılır. 
 

Bu gruptaki kükürt boyar maddeler, yapı olarak çektirme yöntemiyle (overflow, jet)  

boyamaya daha uygundur. Kükürt boyar maddenin çözünür durumda kalması için banyonun 

sıcak tutulması gerekir. Ancak sıcaklık arttıkça boyar madde alımı da artacaktır. Bu nedenle 

emdirme yönteminde özellikle açık renklerde kumaĢın baĢı ile sonu arasında ton farkı olur. 

 

Resim 3.1: Çektirme Usulü Boya Makinesi 

3.1.3.2. Suda Çözünebilir Hâle GetirilmiĢ Kükürt Boyar Maddeleri 
 

Ġndirgenen kükürt boyar maddelerinin tiyosülfatlama iĢlemine tabi tutulması ile suda 

çözünen ve normal Ģartlarda oksitlenmeyen forma getirilmiĢ kükürt boyar maddeleridir. Bu 

hâliyle boyar maddenin afinitesi yoktur, ancak suda çözünür. 
 

Bu özellikleri nedeniyle bu gruptaki kükürt boyar maddeler, diskontinü ve kontinü 

boyama yöntemlerine daha uygundur.  
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3.1.3.3. Kükürt-Küp Boyar Maddeleri 
 

Kükürt ve küp boyar maddeleri arasında yer alan boyar madde sınıfıdır. Küp boyar 

maddelerine nazaran daha ucuzdur. Ġyi ıĢık ve yıkama haslıklarına rağmen klor haslıkları 

kötüdür, kolaylıkla indirgenebilir. Bunlarla boyamada niĢasta apresi uygulanmasından 

kaçınılır. 
 

Bu gruptaki boyar maddeler kontinü ve diskontinü boyama yöntemlerine uygundur. 
 

 

Resim 3.2: Fulard teknesi 

3.2. Kükürt Boyar Maddeler ile Boyama 
 

3.2.1. Boyar Maddenin Ġndirgenmesi ve Yükseltgenmesi 
 

Ġndirgeme iĢlemi; bazik ortamda ve büyük çoğunlukla Na2S (zırnık) kullanılarak 

yapılır. Ġndirgemede kullanılan zırnık miktarı boyar maddeler arasında değiĢiklik gösterir. 

Genel olarak boyar maddenin 1-3 katı kadar Na2S kristali kullanılır. Ġndirgeme iĢlemi 

sırasında üretici firmanın önerdiği Na2S miktarına dikkat etmek gerekir. Ġndirgeme sırasında 

gereğinden fazla Na2S kullanıldığında aĢırı indirgeme meydana gelir. AĢırı indirgenen boyar 

madde ile boyama gerçekleĢmeyecek olduğundan yeterince Na2S kullanmak gerekir. 

Suda çözünür hâle getirilmiĢ kükürt boyar maddeler, ön indirgemesi yapılmıĢ veya 

tamamen indirgenmiĢ Ģekilde bulunur. 
 

Kükürt boyar maddelerinin suda çözünür hâle getirilmesi iĢlemi, bazik ortamda 

indirgenmiĢ olan boyar maddenin bir tiyosülfatlama iĢlemine tabi tutulmasıyla 

gerçekleĢtirilir. Bu madde herhangi bir indirgen maddeye ihtiyaç göstermeksizin suda rahat 

çözünür. Ancak selüloz liflerine afiniteleri yoktur. 
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Yükseltgeme (oksidasyon) iĢlemi:  
 

 Hava ile bol soğuk su ve ılık yıkama ile gerçekleĢtirilir. Ancak renk tonlarını 

tam vermediği için önerilmez. 

 Hidrojen peroksit ile canlı renk tonları elde edilir. Ancak yaĢ haslıkları 

düĢüktür. OluĢan renk tonunun tekrar edilebilmesi zordur. Asetik asitli 

ortamlarda renk tonları donuklaĢmakla birlikte yaĢ haslıkları ve tekrar 

edilebilme artar. 

 Sodyum perborat ile canlı renk tonları elde edilir. Ancak yaĢ haslıkları biraz 

düĢüktür. 

 En iyi sonuçlar, potasyum bikromatla elde edilir. Ancak bunlar da çevre 

açısından sakıncalıdır. 
 

Bu nedenlerle günümüzde; hidrojen peroksit, sodyum bikromat, sodyum klorit, 

sodyum iyodat, bunların karıĢımları veya özel oksidasyon maddeleri kullanılır. 
 

Asidik ortamda yapılan oksidasyon iĢlemi 70°C’de, alkali ortamda oksidasyon ise 

40°C’de yapılır. 
 

3.2.2. Boyama Diyagramı   
 

Pamuklu materyal, kükürt boyar maddelerle, çektirme yöntemine göre aĢağıdaki 

boyama grafiği ile boyanabilir. 
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Pamuklu materyal (Örnek olarak denim kumaĢ verilmiĢtir.) kükürt boyar 

maddelerle,emdirme yöntemine göre aĢağıdaki gibi boyanabilir. 
 

 

 

3.2.3. Banyonun pH’ı 
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Boyama banyosunun pH’ı 10 olmalıdır. Oksidasyon iĢlemi alkali (pH 10) veya asidik 

(pH 4–5) ortamda yapılır. Oksidasyon iĢlemi için kontinü sistemlerde 4–5 pH tercih edilir. 
 

3.2.4. Kullanılan Kimyasallar ve Görevleri 
 

 Zırnık (sodyum sülfür): Boyar maddenin çözünmesini sağlar. 

 Redüksiyon malzemesi: Boyar maddenin indirgenerek suda çözünür hâle 

gelmesini sağlar. 

 Soda: Flotteyi stabilize eder ve kalsiyum tuzlarının çökmesini engeller. 

 Tuz: Boyar maddenin çektirilmesini sağlar, alınmayı hızlandırır. 

 Ġyon tutucu: ÇözünmüĢ metal iyonlarını ve sudaki metal iyonlarını bağlar. 

 Islatıcı: Nonyonik ıslatıcılar boyar madde verimini olumsuz etkilediği için 

anyonik ve köpüksüz ıslatıcılar tercih edilmelidir. 
 

3.3. Boyama Banyosu Kontrolleri ve Numune Alma 
 

Boyama banyosu kontrolünün amacı; inkiĢaf öncesi ve sonrası boya banyosunun renk 

veriminin nasıl olduğunu ölçmektir. ĠnkiĢaf öncesi ve sonrası boyama banyosu kontrol edilir. 
 

Boyamanın baĢında, ortasında ve sonunda boya flottesinden numune alınarak boya 

konsantrasyonu bulunur. Spektrofotometre ile çözelti içinde % boyar madde konsantrasyon 

miktarı bulunur. Boyama süresince konsantrasyon artan azalan Ģekilde değiĢecektir. 
 

Boyamanın baĢında, ortasında ve sonunda normal boya flottesi ve inkiĢaf 

flottelerinden birer litre numune alınır. Boyama süresinin ortasında ve sonunda alınan 

numuneler ile laboratuvarda boyama yapılır. Yapılan boyamanın sonuçları, daha önce 

yapılmıĢ laboratuvar çalıĢmasıyla karĢılaĢtırılır. Sonuçlar bire bir aynı ise iĢleme devam 

edilir. 
 

Boyama sonuçlarına göre boyama süresince renk verimliliğinin ne Ģekilde değiĢtiği, 

gri skala ya da spektrofotometre ile ölçülür. 
 

Boyama iĢlemi sonunda, rengin istenildiği gibi olup olmadığını kontrol etmek için 

boyanan materyalden numune alarak daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırmak gerekir. 
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Resim 3.4: Renk değeri ölçümü için spektrofotometre 

3.4. Boyama Sonrası Ard ĠĢlemler 
 

Kükürt boyar maddeleri ile boyama iĢlemi sonunda fazla flottenin uzaklaĢtırılması 

gerekir. Yoksa life nüfuz etmeyen boyar maddeler oksitlenerek life mekanik olarak tutunur. 

Bu da sürtme haslıklarının düĢmesine ve boyamanın metalik bir görünüĢ kazanmasına neden 

olur. Bu olaya bronzlaĢma denir. Ġstenilen bir özellik değildir. 
 

Kükürt boyar maddelerle yapılan boyamalarda, materyalin depolanması esnasında ısı 

ve nem etkisi ile bir kısım boyar madde kükürdünün sülfürik aside dönüĢmesi sonucu 

materyal zarar görür. Bunu önlemek için soda gibi bazik maddelerle ard iĢlem yapılır. Bu, 

oluĢan sülfürik asidi nötrleĢtirir.    
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Pamuklu mamulü kükürt boyar maddelerle boyayınız. 
 

Çektirme yöntemine göre kükürt boyar maddelerle boyama uygulamasını aĢağıda 

verilen reçeteye göre yapınız. 
 

Kükürt boyar madde ile boyama diyagramı 

Reçete: 

X g                    Boyar madde 

% x   Kükürt boyar madde 

% 7  Redüksiyon malzemesi 

% 6  Kostik soda % 50 

1 g / Ɩ  Ġyon tutucu 

1 g / Ɩ  Islatıcı 

30 g/Ɩ                Sodyum sülfat 

 

 

Oksidasyon diyagramı 

% 1 Hidrojen peroksit 

% 1 Sodyum karbonat 

 

 

Araç gereçler: Beher, pipet, baget, ıspatula, hassas terazi, pH kâğıdı, mezür, çelik tüp, 

kumaĢ çatalı ve pamuklu kumaĢ 
 

Kimyasal maddeler: Kükürt boyar madde, redüksiyon malzemesi, kostik, ıslatıcı, 

iyon tutucu, sodyum sülfat, hidrojen peroksit, sodyum karbonat, yıkama malzemesi 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal 

maddeleri hazırlayınız. 

 

 Hazırladığınız araç gereçlerin 

temiz olduğundan emin olunuz. 

 

 Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak 

boyama numunesini hazırlayınız. 

 

 Reçetede bulunan kimyasal madde 

miktarlarını hesaplayınız. 

 Hesaplamaların doğruluğundan 

emin olunuz. 

 Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını 

yapınız. 

 

 Doğru tartım yapmanın önemini 

unutmayınız. 

 Boyar maddeyi çözmek için ılık su ilave 

ediniz. 
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 Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de 

ekleyerek boyama flottesini hazırlayınız. 

 

 Boyar maddenin ve kimyasal 

maddelerin iyice çözündüğünden 

emin olunuz. 

 Numune kumaĢı boyama makinesinin çatalına 

takınız. 

 

 

 Boyama tüpünü makineye yerleĢtiriniz.  

 Çatal çubuğu yerine takınız. 

 

 Tüpün makineye, doğru Ģekilde 

yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 Çatalın yerine oturduğundan emin 

olunuz. 
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 Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak boyamayı 

gerçekleĢtiriniz. 

 

 Numune boyama makinesinin 

sıcaklık ve süre ayarlarının doğru 

yapılmasına dikkat ediniz. 

 Yukarıdaki diyagrama göre zamanı 

geldiğinde sodyum sülfatı boya banyosuna 

ilave ediniz.  

 

 Sodyum sülfatın ilavesinden sonra boyama 

tüpünü, makineye yerleĢtirip boyama iĢlemine 

devam ediniz. 

 

 Boyama iĢlemi sonunda tüpü makineden 

çıkarınız. 

 

 BoyanmıĢ numune kumaĢı baget veya maĢa 

yardımıyla alınız. 

 

 Flotteyi boĢaltınız. 

 

 Sıcak olan flotteyi boĢaltırken 

elinizi yakmamasına dikkat ediniz. 
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 BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini 

yapınız. 

 

 Mamulü boyar madde akıtmayana 

kadar yıkama iĢlemini yapınız. 

 Oksidasyon iĢlemi için gerekli olan kimyasal 

madde miktarlarını hesaplayınız. 

 

 Hesaplanan sodyum karbonatı tartınız. 

Hidrojen peroksiti pipet ile çekiniz. 

 

 Hesaplamaların doğruluğundan 

emin olunuz. 

 Tartımını yaptığınız kimyasal maddeler ile 

oksidasyon flottesini hazırlayınız. 

 Kimyasal maddelerin iyice 

çözündüğünden emin olunuz. 

 BoyanmıĢ numune kumaĢı boyama 

makinesinin tüpüne yerleĢtiriniz. 

 

 Tüpü makineye yerleĢtiriniz.  Tüpün makineye doğru Ģekilde 

yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 Çatalın yerine oturduğundan emin 

olunuz. 

 Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak 

oksidasyon iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 Numune boyama makinesinin 

sıcaklık ve süre ayarlarının doğru 

yapılmasına dikkat ediniz. 
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 Oksidasyon iĢlemi sonunda tüpü makineden 

çıkarınız. 

 

 Numune kumaĢı tüpten çıkarınız.  

 Flotteyi boĢaltınız.  

 Numune kumaĢın yıkama iĢlemini yapınız. 

 

 Mamulün iyice durulandığından 

emin olunuz. 

 Sıcak sabunlama flottesini hazırlayınız 

(90˚C’de 20 dakika). 

 

 Yıkama çözeltisini ve numune kumaĢı tüpün 

içine ilave ediniz.  

 

 Tüpü makineye yerleĢtiriniz.  

 Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak sabunlama 

iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 

 

 

 Sabunlama iĢlemi sonunda tüpü makineden 

çıkarınız. 

 

 Numune kumaĢı alınız.  

 Flotteyi boĢaltınız.  
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 Numune kumaĢın durulama iĢlemini yapınız. 

 

 Mamulün iyice durulandığından 

emin olunuz. 

 Mamulü kurutunuz.  

 Kimyasal maddeleri yerine kaldınız.   Ambalajların kapaklarının sıkıca 

kapalı olduğundan emin olunuz. 

 Kullandığınız araç gereçleri temizleyiniz.  

 Tezgâhınızı temizleyiniz ve ellerinizi 

yıkayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal maddeleri 

hazırladınız mı? 
  

2. Reçetede bulunan kimyasal madde miktarlarını 

hazırladınız mı? 
  

3. Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak boyama 

numunesini hazırladınız mı? 
  

4. Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını yaptınız mı?   
5. Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de ekleyerek 

boyama flottesini hazırladınız mı? 
  

6. Numune kumaĢı boyama makinesinin çatalına taktınız 

mı? 
  

7. Boyama tüpünü makineye yerleĢtirdiniz mi?   

8. Çatal çubuğu yerine taktınız mı?   
9. Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak boyamayı 

gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

10. Zamanı geldiğinde sodyum sülfatı boya banyosuna ilave 

ettiniz mi? 
  

11. Sodyum sülfatın ilavesinden sonra boyama tüpünü, 

makineye yerleĢtirip boyama iĢlemine devam ettiniz mi? 
  

12. Boyama iĢlemi sonunda tüpü makineden çıkardınız mı?   

13. Flotteyi boĢalttınız mı?   

14. BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini yaptınız mı?   
15. Oksidasyon iĢlemi için gerekli olan kimyasal madde 

miktarlarını hesapladınız mı? 
  

16. Oksidasyon flottesini hazırladınız mı?   
17. BoyanmıĢ numune kumaĢı boyama makinesinin tüpüne 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

18. Tüpü makineye yerleĢtirdiniz mi?   
19. Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak oksidasyon iĢlemini 

gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

20. Oksidasyon iĢlemi sonunda, tüpü makineden çıkardınız 

mı? 
  

21. Numune kumaĢın yıkama iĢlemini yaptınız mı?   

22. Sıcak sabunlama flottesini hazırladınız mı?   
23. Yıkama çözeltisini ve numune kumaĢı tüpün içine ilave 

ettiniz mi? 
  

24. Tüpü makineye yerleĢtirdiniz mi?   
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25. Sıcaklık ve süre ayarlarını yaparak sabunlama iĢlemini 

gerçekleĢtirdiniz mi? 
  

26. Sabunlama iĢlemi sonunda numune kumaĢın durulama 

iĢlemini yaptınız mı? 
  

27. Mamulü kuruttunuz mu?   

28. Kimyasal maddeleri yerine kaldırdınız mı?   
29. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

30. Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi yıkadınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek 

iĢlemi tekrar ediniz. Eksiğiniz yoksa diğer uygulama faaliyetine geçiniz. 
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Pamuklu mamulü kükürt boyar maddelerle boyayınız. 
 

Araç gereçler: Beher, pipet, baget, ıspatula, hassas terazi, pH kâğıdı, mezür, numune 

fulard boyama makinesi ve pamuklu kumaĢ 
 

Kimyasal maddeler: Kükürt boyar madde, ıslatıcı, soda, iyon tutucu, redüksiyon 

malzemesi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal 

maddeleri hazırlayınız. 

 

 

 Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak 

boyama numunesini hazırlayınız. 

 

 Reçetede bulunan kimyasal madde 

miktarlarını hesaplayınız. 

 Hesaplamaların doğruluğundan 

emin olunuz. 

Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını 

yapınız. 

 

 Doğru tartım yapmanın önemini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de 

ekleyerek boyama flottesini hazırlayınız. 

 

 Boyar maddeyi çözmek için ılık su 

ilave ediniz. 

 Boyar maddenin ve kimyasal 

maddelerin iyice çözündüğünden 

emin olunuz. 

 Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine 

boĢaltınız. 

 

 Numune kumaĢı fulard teknesine batırınız. 

 

 Numune kumaĢı; fulard teknesine 

enine açık, düzgün yerleĢtiriniz. 

 Çözeltiyi boĢaltmadan önce fulard 

teknesinin kontrollerini yapmaya 

dikkat ediniz. 

 Numune kumaĢın çözelti dolu tekneden 

geçirilerek flottenin kumaĢa emdirilmesini 

sağlayınız. 

 Numune kumaĢı, belirlenen 

aldırma miktarına göre ayarlanmıĢ 

silindirler arasından geçiriniz. 

 Çözelti emdirilmiĢ kumaĢın sıkılmasını 

sağlayınız. 

 

 KumaĢ geçiĢ hızının eĢit 

olduğundan emin olunuz. 

 Sıkma silindirlerinin basınç 

ayarının doğru yapıldığından emin 

olunuz. 
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 BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini 

yapınız. 

 

 Mamulden boyar madde akmayana 

kadar yıkama yapınız. 

 Mamulü kurutunuz.  

 Kimyasal maddeleri yerine kaldırınız.   Ambalajların kapaklarının kapalı 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine 

kaldırınız. 

 

 Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi yıkayınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulama için gerekli araç gereç ve kimyasal maddeleri 

hazırladınız mı? 
  

2. Reçetede bulunan kimyasal madde miktarlarını 

hazırladınız mı? 
  

3. Reçetede verilen miktarda kumaĢ tartarak boyama 

numunesini hazırladınız mı? 
  

4. Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını yaptınız mı?   
5. Tartımını yaptığınız kimyasal maddeleri de ekleyerek 

boyama flottesini hazırladınız mı? 
  

6. Hazırladığınız çözeltiyi fulard teknesine boĢalttınız mı?   
7. Numune kumaĢın çözelti dolu tekneden geçirilerek 

flottenin kumaĢa emdirilmesini sağladınız mı? 
  

8. Çözelti emdirilmiĢ kumaĢın sıkılmasını sağladınız mı?   

9. BoyanmıĢ numune kumaĢın yıkama iĢlemini yaptınız mı?   

10. Mamulü kuruttunuz mu?   

11. Kimyasal maddeleri yerine kaldırdınız mı?   
12. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

13. Tezgâhınızı temizleyip ellerinizi yıkadınız 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 cümleleri, doğru ve yanlıĢ Ģeklinde karĢılarındaki kutucuklara (X) iĢareti 

koyarak değerlendiriniz. 
 

1. Kükürt boyar maddeler, selülozik elyafa hidrojen bağları ve van der waals kuvvetleri 

ile bağlanır. 
 

2. Kükürt boyar maddelerde indirgeme iĢlemi bazik ortamda ve büyük çoğunlukla Na2S 

(zırnık) kullanılarak yapılır. 
 

3. Kükürt boyar maddeler, suda çözünmez kükürt boyar maddeler ve suda çözünür 

kükürt boyar maddeler olmak üzere iki gruba ayrılır. 
 

4. Kükürt boyar maddeleri ile parlak renk tonları elde edilir. 
 

5. Boyama sonrasında yapılan yıkama iĢleminde mamul üzerinden uzaklaĢtırılamayan 

boyar madde, bronzlaĢmaya neden olur. 
 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, küp esteri (indigosol) boyar maddenin özelliklerinden 

biridir?  

A) Suda çözünür. 

B) Suda çözünmez. 

C) Suda kısmen çözünür. 

D) Organik çözücülerle çözünür. 
 

2. Ġndigosol boyar madde selüloz lifi hangi ortamda boyar? 

A) Bazik ortamda  

B) Asidik ortamda 

C) Nötr ortamda  

D) Elektrolit ortamda 
 

3. Ġndigosol boyar maddelerde tek banyo nitrit metodunda hangi asit kullanılır? 

A) Hidroklorik asit 

B) Formik asit  

C) Fosforik asit 

D) Sülfürik asit 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, oksidasyon boyar madde gruplarındandır? 

A) Fenol siyahı 

B) Ġndigo siyahı 

C) Anilin siyahı 

D) Sülfür grubu 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, anilin siyahı özelliklerindendir? 

A) Yıkama ve ıĢık haslıkları iyidir. Bazı durumlarda klor haslığı iyidir. 

B) Pahalıdır. 

C) Diskontinü çalıĢmaya uygundur. 

D) Renk Ģiddeti iyi değildir. 
 

6. Kükürt boyar maddeler elyafa hangi bağlarla bağlanır?   

A) Kovalent bağlar 

B) Tuz köprüleri 

C) Ġyonik kuvvetler 

D) Hidrojen bağlar 
 

7. Kükürt boyar maddeler hangi renk tonlarında kullanılır? 

A) Kırmızı, mavi 

B) Lacivert, hâkî, siyah 

C) YeĢil, turuncu, sarı 

D) Mor, sarı 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 43 

8. Kükürt boyar maddlerde kullanılan sodyum sülfürün görevi nedir?  

A) Boyar maddenin yükseltgenmesini sağlar. 

B)Boyama banyosunun pH’ını ayarlar. 

C) Boyar maddenin indirgenmesini sağlar. 

D) Boyamanın verimini artırır. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi kükürt boyar madde gruplarından değildir?  

A) Suda çözünmez kükürt boyar maddeler  

B) Suda çözünür kükürt boyar maddeler 

C) Küp kükürt boyar maddeler  

D) Direkt kükürt boyar maddeler 
 

10. Suda çözünür kükürt boyar maddeler hangi hâlde bulunur? 

A) ĠndirgenmiĢ hâlde    B) Toz hâlinde  

C) Sıvı hâlde                                 D) ĠndirgenmemiĢ hâlde 
 

11. AĢağıdakilerden hangisi kükürt boyar maddenin bronzlaĢması olarak ifade edilir? 

A) Rengin kahverengi olması                 B) Boyamanın metalik bir görünüĢ kazanması 

C) Boyamanın koyulaĢması                    D) Rengin sararması 
 

12. Boyama banyosu kontrolleri hangi cihaz ile yapılır?  

A) Hassas terazi                                     B) Mikroskop 

C) Spektrofotometre ve gri skala           D) Diğer boyar madde gruplarıyla 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI  

 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2‘NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 B 

8 C 

9 D 

10 A 

11 B 

12 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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