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Tekstil Teknolojisi
Pamuk İplikçiliği - Yün İplikçiliği
Sentetik İplik Kontrolleri
Sentetik ipliklere uygulanan kontroller ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Sentetik ipliklere uygulanan kontrolleri yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak sentetik iplik kontrollerini yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Sentetik ipliğin denye tayinini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
2. Sentetik ipliğin düzgünsüzlük tayinini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
3. Sentetik ipliğin mukavemet tayinini tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
4. Sentetik ipliğin büküm kontrolünü tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
5. Sentetik iplikte kıvırcıklık kontrolünü tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
6. Sentetik iplikte yağ miktarı kontrolünü tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
7. Sentetik iplikte nem kontrolünü tekniğine uygun
yapabileceksiniz.
8. Tekstüre iplikte İMG (punto) kontrolünü tekniğine
uygun yapabileceksiniz.
Ortam: Standart laboratuvar ortamı
Donanım: Hesap makinesi, kalem, kâğıt, numara çıkrığı,
düzgünsüzlük cihazı, mukavemet cihazı, büküm cihazı,
texturmat, cihazı, magazin, çıkrık, kontrol föyü, nem kontrol
cihazı, itemat test cihazı, hassas terazi, pens, beher ısıtıcı plaka,
firigen 11 yağ çözeltisi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

iv
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sentetik lifler, uzun yıllardır günlük kullanımda kabul görmüş tekstil lifleridir. Artık
pek çok sentetik lifin günlük kullanımı, yüzyıllardır insanoğlunun giysi ihtiyacını karşılamış
olan pamuk, yün veya keten lifi kadar yaygındır.
Suni ve sentetik lifler, filament biçiminde üretilir. Yarıdan fazlası kesikli elyaf hâline
getirilip geri kalan miktarı düz ve tekstüre edilmiş filament iplik olarak kullanılmaktadır.
Sentetik filament iplikler, kullanım alanları oldukça geniş; giysi, döşemelik kumaş,
teknik/endüstriyel kumaşlar alanlarını kapsar. Tabii ki bu kullanım alanlarının
belirlenmesinde lifin sahip olduğu karakteristik özellikler göz önünde bulundurulur.
Hem kimyasal yapı hem de fiziksel işlemler; kopma mukavemeti, kopma uzaması,
inceliği, bükümü, düzgünsüzlüğü, ısı karşısında gösterdiği değişimler liflerin mekanik
özellikleri üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.
Bu nedenle sentetik liflere uygulanan kontroller ve testler büyük önem taşımaktadır.
Kontrollerin uygulanması ve çıkan sonuçları yorumlamayı bilmeniz önem taşımaktadır.
Bu modül ile tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetişmenizi amaçladığımız
sizler; gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak denye tayini, düzgünsüzlük tayini,
mukavemet tayini, büküm kontrolü, kıvırcıklık kontrolü, yağ kontrolü, nem kontrolü, İMG
(punto) kontrollerini yapabileceksiniz.

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında sentetik iplikte tekniğine uygun denye tayini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sentetik iplikte denye tayini yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız.



Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren
işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine
üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından) yapınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DENYE TAYİNİ
1.1. Denye Kontrolün Amacı
Sentetik ipliğin en önemli özelliklerinden biri ipliğin numara (gramaj) kontrolüdür.
İplikler farklı çaplarda olduğundan ayırt edilebilmeleri için uzunluk ve ağırlıklarından
yararlanılır. Birim ağırlıktaki iplik uzunluğu veya bir uzunluktaki iplik ağırlığı “iplik
numarası” olarak tanımlanır.
Her makineden belirli periyotlarda numune alınarak filament iplikte numara kontrolü
yapılır.

Numara kontrolünün faydaları





İpliğin kalınlığı ve inceliği hakkında bilgi verir.
İpliğin kumaş üzerindeki örtücülüğü hakkında bilgi verir.
İplik alım satımlarında karşılaşılan en önemli sayısal değerdir.
Kumaş tasarımında yol gösterir.
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1.2. İplikte Numara Kontrolü Yapma


Numara çıkrığı

Cihaz, standart uzunlukta numune iplik sarımında kullanılır (Resim 1.1). Cihazın her
bir turu 1 metredir. Numara çıkrığı iplik numarası belirlenen uzunlukta çile oluşturmada
kullanılır. Sentetik ipliklerde numara kontrolü 10 - 600 Decitex arası iplikler için uygulanır.
Elektronik kontrollü ve motorludur. Çıkrık; 300 devir/dk. hızla dönebilir, çevresi 100
mm 6 kanallı ve 8 kanallıdır. 0 - 99 9999 devir arasında ayarlanabilen sayaçtan oluşur.
İşlem sırasına göre aşağıdaki resimde ipliğin çıkrığa sarımı gösterilmiştir.
Teste başlamadan önce numune iplikler, numara kontrolü için standart klima
şartlarında 20 ºC± 2 sıcaklık ve % 65 ±2 nispi rutubette en az 6 saat bekletilerek
kondisyonlanmalıdır.

Resim 1.1: Numara çıkrığı



Teste başlamadan önce dikkat edilecek hususlar






Cihazın fiş - piriz kısımları işe başlamadan önce kontrol edilip cihazın
çalışır konumda olması sağlanmalıdır.
Çıkrık, çalıştırılmadan önce numaratörün sağlıklı çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmeli, çıkrık çalıştırılmadan numaratör sıfırlanmalıdır.
Terazinin zero (0) ayarı kontrol edilmelidir.
Tekstüre iplik, dtex kontrolü yapılırken çıkrık üzerindeki “tansiyon”dan
mutlaka geçirilmelidir.
Çıkrık çalışırken dokunulmamalıdır.

Çıkrık çapı 1 metredir. Katlanabilir kol yardımı ile oluşturulan çile, kolaylıkla numara
çıkrığından çıkabilir. Numara çıkrığında 10 adet ipliği aynı anda sarmayı sağlayan iplik
standı (Resim 1.2) bulunmaktadır. Ancak filament iplik bobinleri uzun metrajda sarılı olduğu
için iplik standına sığmadığından araba üzerindeki bobinlerden iplikler alınır. Teste
başlamadan numune alınacak bobinler emici jet kullanılarak en az 200 metre emdirilerek
temizlenir.
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Çıkrık üzerinde belirli bir gerginlikte olması için sentetik iplik, tansiyondan geçirilir.

Resim 1.2: Tansiyon ve kılavuz

Bobin arabası, çıkrığın yaklaşık 2 metre önüne paralel olarak durdurulur. Her iplik
kılavuzdan geçirilir. Çıkrığın şalteri açılır sonra start düğmesine basılarak çalıştırılır. 100
metre sarılınca çıkrık otomatik olarak durur. Şalter kapatılır. İplikler, bağlı olduğu yerden
düzgün şekilde kesilip ayrı ayrı çileler hâline getirilir. Hassas terazide tartıp sonuçlar forma
kaydedilir. Hassas terazide tartım sırasında okunan değerler ipliğin 100 metredeki değeri
olduğundan pratikte çıkan sonuç 100 ile çarpılarak ipliğin numarası “decitex” olarak
hesaplanır.


Formülü:

Decitex = Tartılan Ağırlık x 100


Örnek 1: Çıkrıkta 100 m sarılan ipliğin ağırlığı terazide 1,8212 gram
gelmektedir. İpliğin numarasını decitex cinsinden bulunuz.



Verilenler:

İpliğin ağırlığı:1,8212 g
İpliğin uzunluğu: 100 m


İstenen değer:

İpliğin numarası: ?
Decitex: 100*1,8212:182,1 dtex olur.
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Resim 1.3: İplik standı

Resim 1.4: Açma-kapama butonu

İşlem bittikten sonra stop tuşuna basılır +/- tuşu ile sayaç sıfırlanır. Hazırlanan
numunenin çıkrık üzerinden çıkarılması için hareketli kol dönüş yönünde çevrilerek sarımın
rahatça çıkması sağlanır.
Sarılmış olan numune çıkrık üzerinden çıkarıldıktan sonra hareketli kol tekrar yerine
getirilir.


Hassas terazi


Numara çıkrığından alınan numune ipliklerin ağırlık ölçümü hassas
terazide yapılır. Resim 1.5’te hassas terazi görülmektedir. Hassas terazi;
kapalı cam bölme, terazi, ayar (su terazisi) bölümlerinden oluşmaktadır.
Terazinin ön kısmında; ayar, açma kapama butonu, ağırlık değerinin ve
sayacın sıfırlandığı skala bulunmaktadır.



Tartım öncesi terazinin arka tarafında bulunan su terazisi kontrol edilir.
Terazideki hava kabarcığının ortada olduğundan emin olunur. Tam ortada
değilse terazinin sağ ve sol ayaklarında bulunan düğmelerle hava
kabarcığı ortalanır. Terazi “ON” tuşuna basılarak çalıştırılır. Ekranda
önce kesik çizgiler (------) sonra 0.0000 g görüldüğünde terazi tartıma
hazırdır. Tartımı yapılacak numune, terazi üzerine yerleştirilir ve ekran
üzerinde sol alt tarafta bulunan 0 (sıfır) işareti kaybolduğunda tartım
sonucu yazılır. Kullanım sonrası terazi, ekranda “OFF” ibaresi
görününceye kadar “OFF” tuşuna basılarak kapatılır.
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Resim 1.5: Hassas terazi

Resim 1.6: Hassas terazi ayar bölümü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sentetik iplikte numara kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Numara kontrolü için gerekli olan araçları
hazırlayınız.

Numara çıkrığı

Hassas terazi

Hesap makinesi

Kâğıt

Kalem
 İplikte numara kontrolü için çevresi 1
metre olan çıkrık ve hassas terazi temin
ediniz.
 Numara kontrolü için test edilecek
numune bobinleri makineden alınız.
 Bobinleri çıkrığa yerleştiriniz.

 Numara kontrolünü standart klima
şartlarında (20 % ºC±2 sıcaklık ve % 65
±2 nispi rutubet) uygulayınız.
 Teste başlamadan önce en az 6 saat
bekletiniz.

 İpliği, tansiyondan ve kılavuzdan
geçirerek çıkrığa
sabitleyiniz.
 Çıkrıkta metraj ayarı yapınız.
 Hassas terazide ağırlığı tespit ediniz.

 Hassas terazi ve numara çıkrığının ön
ayarlarını yapınız.
 Çıkrıkta sarma işi tamamlandığında
ipliği başlangıç ve bitiş noktalarından
kesmeye özen gösteriniz.

 İplik uzunluğunu 100 m olarak alınız.
 Numuneyi terazi üzerine taşmayacak
şekilde yerleştiriniz.

 Formülden yararlanarak dtex
 cinsinden sentetik ipliğin numarasını
 tespit ediniz.
 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.
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 Çıkan sonucu verilen değerlerle
karşılaştırınız.

 Dtex=Tartılan ağırlık x100
 formülünden yararlanarak ipliğin
numarasını dtex cinsinden bulunuz?
 Çıkan sonucu değerlendiriniz.

 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenen değerlerde değilse
hesaplamaları tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Evet Hayır

Numara kontrolü için gerekli olan araçları hazırladınız mı?
1. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
2. Çıkrık ve hassas terazinin ön ayarlarını yaptınız mı?
3. Çıkrıkta istenilen uzunlukta numune almaya dikkat ettiniz mi?
4. İpliği doğru yerden kestiğinize emin oldunuz mu?
5. Hassas terazinin ayarını kontrol ettiniz mi?
6. İpliği terazinin üzerine taşmayacak şekilde yerleştirdiniz mi?
7. Dtex formülünü kullanarak numarayı doğru olarak hesapladınız mı?
8. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
9. Zamanı iyi kullandınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Numara kontrolü için iplikler laboratuvar ortamında en az kaç saat bekletilir?
A)
6
B)
8
C)
5
D)
9

2.

İpliğin tansiyondan geçirilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kayganlığını sağlamak
B)
Gevşeklik kazandırmak
C)
Bükümü artırmak
D)
Belli bir gerginlik kazandırmak

3.

Çıkrığın dakikadaki devri ne kadardır?
A)
250 dev/dk
B)
300 dev/dk
C)
400 dev/dk
D)
350 dev/dk

4.

Aşağıdakilerden hangisi hassas terazinin bölümlerinden değildir?
A)
Su terazisi
B)
Terazi
C)
Çene
D)
Açma – kapama butonu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında sentetik iplikte tekniğine uygun düzgünsüzlük tayini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren
işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine
üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından) yapınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DÜZGÜNSÜZLÜK TAYİNİ
Düzgünsüzlük üretimde iplik kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir.
İplikte oluşan düzgünsüzlükler; ipliğin mukavemetinin düşmesine, ince-kalın yerlerin
oluşmasına ve boyanmasında abraj hatalarına neden olmaktadır.
İpliğin oluşması için liflerin iplik yapısı içinde belli bir düzene göre yerleşmesi
gerekmektedir. Liflerin bu düzende sapma göstermeleri hâlinde iplik düzgünsüzlüğü
meydana gelir. Diğer bir ifade ile iplik düzgünsüzlüğü liflerin iplik yapısı içinde ne kadar
düzensiz yerleştiğinin bir ölçüsü olarak ifade edilir.
Liflerin iplik yapısı içinde Şekil 2.1’de görüldüğü gibi yerleşmeleri ideal olanıdır.
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
Şekil 2.1: Liflerin iplik yapısı içindeki ideal yerleşimi

Bu yerleşimde önemli olan; liflerin hepsinin eşit uzunlukta ve eşit incelikte, art arda
dizili olması ve bir liften diğerine geçişte oluşan boşluğun diğer lifin gövde kısmı ile
kapatılmış durumda olmasıdır.
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2.1. İplik Düzgünsüzlük Sapmalarının Tespitinin Amacı
Liflerin incelik ve uzunluk açısından değişim göstermesi, ipliğin numara, mukavemet
ve büküm gibi özelliklerinde değişimler yapar. Bu değişimler, belli zaman aralığı ile
tekrarlama gösterir. Bu tip değişime “periyodik düzgünsüzlükler” veya “periyodik hatalar”
adı verilir.

2.2. POY İplik Numuneleri Alma
İpliklerde numara tayini için standart atmosfer şartları; 20 ºC ± 2 sıcaklık, % 65 ± 2
nispi rutubettir.
Numune ipliğin kondisyonlanması için numune ipliklerin önce standart atmosfer
koşullarında an az 6 saat dinlendirilerek sabit nem dengesine gelmesi sağlanır.
İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya işletmede çalışan
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 şunlardır :






Numara bir bütünü temsil edecek şekilde alınmalıdır.
Tam dolu bobin deney yapılmalıdır.
Bobinler üzerinde işletmeden gelen toz, yağ gibi maddeler
bulunmamalıdır.
Alınan bobinlerden bir miktar iplik sağılarak teste başlanmalıdır.
Bobin sonlarındaki ipliklerden test yapılmamalıdır.

Resim 2.1: Numune bobinler

2.3. Düzgünsüzlük Cihazı
İplik üretimi sırasında ortaya çıkan periyodik hatalar, çok eski yıllardan beri
bilinmektedir. Günümüzde bu hataların mümkün olduğu kadar erken aşamalarda tanınması
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ve giderilmesi amacı ile pek çok kontrol cihazları yapılmıştır. Bu cihazlardan yaygın olarak
kullanılanlardan biri Resim 2.2’de görüldüğü gibi “uster düzgünsüzlük ölçme” aletidir.

Resim 2.2: Uster düzgünsüzlük test cihazı

Uster düzgünsüzlük ölçme aletinden elde edilen spektogramın analizi; bant, fitil ve
ipliklerde periyodik değişimlere neden olan hataların incelenip kaynağının belirlenmesinde
çok kullanışlı bir yöntemdir.
Uster düzgünsüzlük ölçme cihazı, kapasitif olarak düzgünsüzlük ölçen bir
kondansatördür.
İpliğin kalitesini belirleyen; ipliğin birim uzunluktaki ağırlığı, bükümü, mukavemeti
ve iplik çapı gibi özelliklerindeki değişiklikler kaçınılmazdır. Bundan dolayı bu özelliklerden
hangisinin iplik düzgünsüzlüğünün ölçümünde daha etkili bir faktör olduğuna karar
verilmesi zor olacaktır. Birbiriyle ilgili bu özellikler özel hâllerde birbirinden bağımsız
olarak ele alınabilir. Düzgünsüzlük tespitinde birim uzunluktaki ağırlık değişiminin
incelenmesi yeterli bir yaklaşım olmakta ve yalnızca ipliğin değil, fitil, şerit ve vatkaların da
incelenmesi proseslerin optimize edilmesini mümkün kılmaktadır.
Uster düzgünsüzlük cihazında; iplik, fitil veya şeritlerin düzgünsüzlük tayini yapılarak
şu bilgilere ulaşılır:






Düzgünsüzlük (% U ve % CV)
İnce yer
Kalın yer
Neps adedi
Spektogramlar ve diyagramlar

Tekstil materyalinin kütle ve birim uzunluktaki ağırlık değişiminin doğru bir şekilde
gözlenmesi için diyagramlar kullanılır. Dolayısıyla diyagram, düzgünsüzlükte önemli
sapmaların ve karakteristiklerin tanınmasında vazgeçilmez bir yardımcıdır.
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Ancak kalitenin tam analizi için diyagramlar yeterli değildir. Aynı zamanda kütle
değişimlerini temsil edecek bir nümerik değere ihtiyaç vardır. Bu amaçla istatistiksel iki
ifade kullanılmaktadır.

Ortalama sapma yüzdesi (% U)

Değişim (varyasyon) katsayısı (% CV)
Değişim (varyasyon) katsayısı şöyle ifade edilir:

Şekil 2.2: Değişim katsayısı

2.4. Deney Yapma


Test sırasında uyulması gereken kurallar






Laboratuvar emniyet kurallarına uyulmalıdır.
Test esnasında iplik hattına ve ipliğin geçtiği hiçbir yere
dokunulmamalıdır.
Cihazı açıldıktan sonra en az 20 dakika ısınması ve şartlanması
beklenmelidir.

Düzgünsüzlük test cihazının kısımları
Uster evenness tester III-C
Ölçüm ünitesi
Data prosesör
Printer (yazıcı)
Telef kutusu
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İpliğin test için hazırlanması







İplik, kopsların üzerinden 200 metre sağılarak teste hazırlanır.
Ölçüm düzeni için belirlenmiş ipliğin, düzgün bir şekilde ölçüm cihazına
gitmesini sağlayan kılavuzun en az 50 cm önüne araba konulur.
Ölçülecek iplikler sondan başa doğru kanallardan geçirilerek sıralanır.
İplik değiştirme ünitelerinde iplik sıralama kılavuzlarından aynı şekilde
geçirilir. Sıkıştırma mekanizmasından geçirilir ve fazlalıklar düzgünce
kesilir.
Teste arabadaki ipliklerin sonundan başlanmaz ise iplikler birbirine
karışır.
İpliklerin 45 dereceden fazla açı yapması istenmez. İplikler, çapraz
gelerek birbirlerine karışıp ölçüm kanalına çift uç girebilir, bu da
istenmeyen ve cihazın bozulmasına neden olacak bir durumdur. Otomatik
iplik değiştirici her testte başa alınır.

Resim 2.3: Ölçüm kanalları



Cihaza hava girişi


Cihazda giren-çıkan havayı kontrol eden ve ayarlanmasını sağlayan nem
tutucu ünitesi mevcuttur.



Cihazın hava girişi 6 bardan düşük olmamalıdır. Giriş hava basıncı 2,0
barın altına düştüğünde sesli ikaz alırsınız. Giriş hava basıncı 2,0 barın
altına düştüğünde cihaz çalışmaz.
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Cihazın teste hazırlanması
Uster cihazında bütün ayarlar data prosesör üzerindeki düğmeler ve klavye yardım ile
yapılır.
Data prosesör üzerinde sağ tarafta bulunan 8 adet fonksiyon kontrol, sol tarafta ise 9
adet alt seçenek düğmesi mevcuttur.
Fonksiyon Kontrol Düğmeleri
Test programs

Test programı seçme düğmesidir.

Test parametres

Test parametreleri hazırlama düğmesidir.

Report parametres

Test parametrelerini görme düğmesidir.

Vıdeo results

Test ekranında, ölçüm sonuçlarını görme düğmesidir.

Prınter results
Test serıes

Printerden hangi tür sonuçlar alınacağını gösteren
düğmedir.
Ölçüm
sonuçlarını yeniden almak için kullanılan

Start/stop

düğmedir. düğmesidir.
Start/Stop

Key

Ölçümde kullanılacak değerleri girme düğmesidir.
9 adet set etmede kullanılacak alt tuşlar, her fonksiyon düğmesi için ayrı bir
menüyü ekrana getirir.

Resim 2.4:

Fonksiyon düğmeleri

Test programı düğmesi : Daha önce yapılmış, her proje için şartları
belirlenmiş programı çağırmak için kullanılır.


Test parametres düğmesi : Her proje için test programı yapmakta kullanılır.



Identification tuşu : Proje (Örnek: 120/34. 120: iplik numarasını 34:
filament sayısını gösterir.) girilir.



Character values tuşu : İplik denyesi, filament sayısı girilir.



Measuring condition tuşu : Test sayısı, her testin kaç defa yapılacağı, test
uzunluğu, test hızı, test süresi, iplik gerginliği, emiş basıncı, büküm yönü
ayarlanır. Bu değer girildiği zaman cihaz kanal ayarını otomatik olarak
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kendisi yapar.


Report parametres düğmesi : Hangi test sonuçlarının alınacağını, grafik
şartlarını belirlememize yarar.



Test sonuçları olarak : % U,% CV, CVm istenir.



Diyagram sonuçları için : Normal test seçilir.



Printer results : Printerden hangi sonuçların alınacağını gösterir.



Test series : Cihaz her defasında 250 adet testi peş peşe
yapabilecek kapasitededir. Her test grubunun matematiksel sonuçlarını
almakta kullanılır.
Start-Stop (başla-dur) : Cihazın çalıştırılması ve durdurulması için
kullanılır.
Key switch : Cihazın ilk açılışında kullanıma hazırlama ayarlarında
değişiklik yapmak için kullanılır.




Cihaz anahtar sola alınarak açıldığında, Cold Start, Yes-No (evet- hayır) yazısı çıkar.
“Yes”e basılırsa hafızasında bulunan önceki bilgileri siler. Nu.ya basılırsa hafızasındaki
bilgiler kalır. Cihaz kendini otomatik kalibre eder ve test konumuna gelir. Anahtar normal
(dik) konuma alındığında test yapacak durumdadır.


Test programı hazırlama : Uster düzgünsüzlük cihazında her zaman için
kayıtlı bir master (esas) program mevcuttur, silinmez.

Test parametre butonuna basıldığında Master program ekrana gelir. Alt tuşlar
kullanılarak aşağıdaki parametreler girilir.
Test Sayısı

:6

Test Within

:1

Test Hızı

: 100

Test Zamanı

:1

İplik Gerilimi

: %12,5

Basınç

:3

Büküm Yönü

:Z

Kanal Ayarı

: Kanallar iplik dtex’ine göre otomatik olarak ayarlanır.
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Uster cihazının kullanma talimatı


Desitex’e göre ölçme kanalı
o
o
o
o



İplik hızı:
o
o



100 Desitex’ten küçükse 100 m/dk. (100 dtex dâhil)
100 desitex’ten büyükse 200 m/dk. (101 ve yukarı)

İplikte olması gereken gerilim (tansiyon)
o

Çekilmiş iplikte 60 gram (croısureden sonra)



Grafik hızı



10 cm/dk test süresi
o



2 dk

Test durumu
o



10-39 Desitex arası 6. kanal kullanılır.
40-121 Desitex arası 5. kanal kulanılır.
122-397 Desitex arası 4. kanal kullanılır.
398-1440 Desitex arası 3. kanal kullanılır.

Normal test (service selector)

Testin yapılışı


Test yapılacak araba, iplik kılavuzlarının önüne alınır. Arabanın en alt
sırasının sonundaki bobinden başlanarak yukarı doğru sıralanan iplikler
kılavuzdan geçirilir.
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Resim 2.4: Askılık (araba)



Bu iplikler, otomatik bobin değiştiricinin kanallarına aynı sırayla geçirilip
sıkıştırılır, fazlalıklar düzgünce kesilir.



Printer ve report parametreleri kontrol edilip değiştirilecek değer varsa
değiştirilir. Yoksa kontrol etmeye gerek yoktur.



Test program düğmesine basılır, test yapılacak proje bulunur.



Diyagram düğmesine basılarak diyagramın yazılması sağlanır.



Start düğmesine basılarak test başlatılır.

Uster düzgünsüzlük ölçüm cihazının ölçüm prensibi genel olarak şöyledir: Birbirinden
belli mesafede bulunan iki paralel plakadan oluşan kondansatörler arasından geçirilen tekstil
materyalinin uzunluğu boyunca kütlesel değişim olursa kondansatörün sırası değişir. Bu
değişim, başlangıçta frekansları eşit olan A ve B kanalları arasında frekans değişikliğine yol
açar. Meydana gelen sinyal değişikliği kanallarda kuvvetlendirilerek elektronik devrelere
iletilir. Düzgünsüzlüğe ait bilgiler, indikatörde kalın yer, ince yer ve neps hataları olarak
ayırt edilir. Entegratörde sinyaldeki sapmalar, CV ya da U olarak belirlenir. Cihazın
spektograf ünitesi ise aynı uzunlukta tekrar eden büyüklükleri ve dalga boyları aynı olan
periyodik hatalar sınıflandırılır. Yazıcı ise elde edilen tüm değerleri çıktı olarak verir (Resim
2.5).

Resim 2.5: Yazıcı
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Böylece belirlenen şartlara göre testler otomatik olarak yapılıp sonuçları
yazıcıdan test bitiminde yazdırılır. Her test için grafik istenmiş ise her testin bitiminde
o teste ait grafik yazıcıda çizilecektir.
İplikte düzgünsüzlük olduğu durumda işletmeye gerekli uyarılar yapılarak makinedeki
ayarlar kontrol edilir, tekrar iplik düzgünsüzlüğüne bakılır. Düzgünsüzlüğün giderilmiş olup
olmadığı uster cihazı ile kontrol edilir.

2.5. Düzgünsüzlük Değerlerini Okuma
Diyagram; tekstil materyalinin kütle değişimlerinin, belirli bir skala üzerinde zamana
karşı akışını gösteren grafiklerdir (Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Diyagram

Birim uzunluktaki ağırlıkların ortalamadan sapmaları her zaman gelişigüzel bir
dağılım göstermez. Materyaldeki ince-kalın yer hataları birbirini takip edecek periyotlar
şeklinde de oluşabilir. Böyle hatalara “periyodik hatalar” denir.
Spektogram; materyal kütle değişiminin hata tekrarlama frekansına karşı gösterildiği
grafiklerdir.
Genellikle periyodik hataları, Uster düzgünsüzlük aletinde, düzgünsüzlük
diyagramlarında tanımak ve analiz etmek mümkün değildir. Periyodik hatanın tipini ve
kaynağını belirlemek amacı ile spektogramlardan yararlanılır. Diyagramın kütle
değişimlerini zamana bağlı olarak göstermektedir. Dolayısı ile materyalde “f” frekanslı bir
hata ortaya çıktığında “f” frekansının olduğu noktada spektogram yüksekliği artacaktır.
Düzgünsüzlük analizinde frekans kullanılması pek pratik değildir. Bu nedenle
spektogram analizinde frekans yerine dalga boyu (λ) kullanılması uygundur.
Frekans ile dalga boyu arasındaki ilişki şöyledir:

f 

Materyal hızı
Dalga boyu

ile ifade edilir.
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2.6. Sonucu Değerlendirme
Uster analizlerinde kullanılan diyagramlardan şu bilgilere ulaşılabilir:








Nadiren oluşan hatalar,
Uzun dalga boyu değişimleri,
40 metreden daha büyük dalga boyu periyodik hatalar,
Çok kalın ve ince yerler,
Ortalama değerdeki yavaş değişimler,
Ortalama değerdeki kademeli değişimler,
Periyodik hatalarda hatanın devamlı oluşup oluşmadığı veya parti içinde
nadiren oluşup oluşmadığı.

Diyagram lineer bir skalada sapmaların büyüklüğünü gösterecek şekilde
düzenlenmiştir. Bu skala çeşitli materyaller için belli ölçüm sınırları içinde geçerlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sentetik iplikte düzgünsüzlük kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sentetik iplik numunelerini
 makineden alınız.
 İş güvenliği kurallarına uygun
davranınız.
 Araçların ve ortamın temizliğini
yapınız.
 Numuneyi düzgünsüzlük cihazına
yerleştiriniz.

 Çalışma ortamını düzenleyerek ortamın
temizliğini kontrol ediniz.
 Kullanma talimatına uygun olarak
çalıştırınız.

 Numune iplik ile ilgili verileri giriniz.
 Uster düzgünsüzlük cihazını çalıştırınız.
 Çıkan sonucu kaydedip kontrol ediniz.  Çıkan sonucu değerlendiriniz.
 Çıkan sonucu, verilen değerlerle
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse
hesaplamaları tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Sentetik iplik numunelerini makineden aldınız mı?
2. İş güvenliği kurallarına uygun davrandınız mı?
3. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
4. Numuneyi Uster düzgünsüzlük cihazına düzgün olarak yerleştirdiniz
5. mi?
Numune iplik ile ilgili verileri girdiniz mi?
6. Düzgünsüzlük cihazını kullanma talimatına uygun olarak çalıştırdınız
7. mı?
Çıkan sonucu kaydedip kontrol ettiniz mi?
8. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
9. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Liflerin iplik içinde yerleşiminde aşağıdaki özelliklerden hangisinin olması istenmez?
A)
Liflerin eşit uzunlukta
B)
Liflerin eşit incelikte
C)
Liflerin eşit kısalıkta
D)
Liflerin art arda dizili olması

2.

Aşağıdakilerden hangisi ipliğin kalitesini belirleyen en önemli özelliklerden değildir?
A)
İncelik
B)
Yabancı madde miktarı
C)
Büküm
D)
Mukavemet

3.

Uster düzgünsüzlük cihazı ile aşağıdakilerden hangi bilgilere ulaşılır?
A)
B)
C)
D)

4.

Düzgünsüzlük
İnce - kalın yer
Diyagram
Hepsi

Uster cihazındaki hava girişi barı ne kadar olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

6 bardan düşük olmamalı
6 bardan yüksek olmamalı
4 – 5 bar arası olmalı
2 bar olmalı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun sentetik iplikte mukavemet tayini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda faaliyet
gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MUKAVEMET TAYİNİ
3.1. İplik Mukavemet Sapmalarının Tespitinin Amacı
İplik mukavemeti ve uzaması, ipliğin en önemli kalite değerlerindendir. Çünkü iplik,
kumaş hâline gelinceye kadar pek çok gerilimlere maruz kalır. Bir tekstil yüzeyinin ya da
ürününün üretilebilmesi için ipliğin üretim aşamasındaki gerilimlere dayanabilmesi gerekir.
Ayrıca tekstil yüzeyi veya iplik olarak tekstil ürünü kullanıcıya sunulmaya hazır hâle
geldikten sonra da kullanım esnasında maruz kalacağı yüklemelere ve zorlanmalara
dayanıklı olmalıdır. Her kullanım alanına göre gerekli bir minimum iplik mukavemeti değeri
vardır. İplik üretilirken bu mukavemet değeri sağlanacak şekilde üretilmelidir. Bu nedenle
henüz yarı mamul iken üretim aşamalarında (örneğin eğirme makinesinden çıkar çıkmaz
katlama ve büküm gibi işlemlere geçmeden önce) ve bir iplik olarak mamul hâline
geldiğinde mukavemet değerlerinin kontrol edilmesi ve gerekli değerleri sağlayıp
sağlamadığının tespiti çok önemlidir.
Mukavemet, ipliğin uygulanan yüke gösterdiği dirençtir. Mukavemetin yüksek olması
iplik kopuşunu ve makine duruşlarını azaltarak verimliliğin artmasını sağlar. İplik
mukavemetini etkileyen en önemli faktör ham maddedir. Ham maddenin cinsi, elyaf
uzunluğu, elyaf inceliği (micronaire), elyaf uzunluk dağılımı (uniformity) ve elyaf
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mukavemeti iplik mukavemetine etki eden en önemli faktörlerdir. Bükümün artırılması belli
bir noktaya kadar iplik mukavemetini de artırır.
İplik mukavemetinin ölçümünde çeşitli laboratuvar cihazları ve mukavemet birimleri
kullanılmaktadır. Dolayısıyla ipliğin mukavemeti bildirilirken hangi test cihazıyla ölçüm
yapıldığı ve mukavemet birimi mutlaka belirtilmelidir. Son yıllarda mukavemetin bir ölçütü
olarak kopma kilometresi (RKM) kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada ifade
edilmeye çalışılan ipliğin kendi ağırlığı ile koptuğu uzunluktur. Yani 17 RKM mukavemet
değerine sahip iplikten söz edildiğinde bu ipliğin 17 km'sinin ağırlığının ipliği kopma
noktasına getireceği
anlaşılır.
İplik mukavemetinin ölçümünde biri sabit, diğeri hareketli iki çene arasına
yerleştirilen ipliğe, gittikçe artan kuvvet uygulanır. Bu kuvvetin etkisi ile iplikte bir miktar
uzama görülür ve ipliğin dayanıklılık derecesine göre iplik kopar. İpliğin koptuğu andaki
kuvvet, “kopma kuvveti” olarak tanımlanır. İpliğin koptuğu ana kadar oluşan uzama
miktarının, ipliğin ilk boyuna oranına ise, “kopma uzaması” adı verilir ve “%” olarak ifade
edilir.
İplik mukavemetinin sadece ipliğin kopmadan dayandığı maksimum kuvvet olarak
tanımlanması doğru olmayacaktır. Çünkü kesitinde daha fazla lif içeren iplik daha yüksek
kuvvetlere dayanım gösterecektir. Bu durumda daha düşük kuvvette kopan ipliğin kötü, daha
yüksek kuvvette kopan ipliğin iyi olduğu sonucu çıkarılamaz. Bu nedenle iplik mukavemeti
değeri ifadesine iplik numarası (lineer yoğunluğu) da katılmalıdır. Buna göre iplik
mukavemeti, değeri ölçülen bu kopma kuvvetinin iplik numarasına (lineer yoğunluğuna)
oranı olarak ifade edilir ve ölçüm birimlerine göre g/tex veya cN/tex şeklinde gösterilir.
İplik mukavemeti değeri için “Rkm” ifadesi yaygın olarak kullanılmakta olup bu
değer; ipliğin, düşey olarak asıldığında kendi ağırlığı ile koptuğu uzunluğun km olarak
ifadesidir.
Mukavemet testlerinde kuvvet-uzama eğrilerinden faydalanılır. Şekil 3.1 ve Şekil
3.2'de gösterilen bu eğriler, malzemenin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Şekil
3.1, kuvvet-uzama davranışı normal olan bir materyal durumunu göstermektedir. Şekil 3.2
ise kuvvet-uzama davranışında plastik karakter gösteren bir materyalin davranışı
görülmektedir.
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Şekil 3.1: Kuvvet-uzama (F-E: force-elongation) eğrisi

Şekil 3.2’de gösterilen kuvvet-uzama eğrisinin ilk bölümünde malzemenin davranışı
Hook Kanunu'na uygun olarak ilerlemiştir. Yani “elastik bölge” adı verilen bu bölgede
kuvvetle uzama arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu bölgede kuvvet ortadan kaldırıldığında
malzeme orijinal uzunluğuna veya en yakın değere geri döner. Bu bölgede kuvvetin uzamaya
oranına Elastikiyet Young Modülü adı verilir. Modülün yüksek olması, uzama kabiliyetinin
azlığını, düşük olması ise yüksek uzama kabiliyetini gösterir. Başka bir ifadeyle modülün
yüksek olmasıyla malzeme rijitlik ve kırılganlık, düşük olmasıyla ise elastiklik kazanır.
Malzeme dayanabildiği maksimum kuvvet değerinden sonra elastik bölgeden çıkar. Bu
durumda eğer kopuş gerçekleşmezse malzeme akma davranışı gösterir ve elastik davranışını
kaybeder. Artık kuvvette yapılan küçük artışlarla uzamada büyük artışlar elde edilebilir ve
uzama miktarının büyük kısmı kalıcıdır. Bu bölgeye “plastik bölge” denir.

Şekil 3.2: Kuvvet-uzama eğrisinde elastik ve plastik davranış bölgeleri

Kuvvet-uzama ( F-E) eğrisinin altında kalan alan malzemeyi koparmak için harcanan
enerjiyi, diğer bir deyişle “kopma işi”ni verir. Kopma işi ise malzemenin sağlamlığı
hakkında bilgi vermektedir.
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3.2. İplik Numuneleri Alma
İşletmede üretim normal devam ederken her vardiyada, her üretme makinesinden
periyodik bir sıraya göre laboratuvara belirli miktarda numune alınarak mukavemet ve
kopma uzama kontrolü yapılır.
Laboratuvar tarafından her vardiyada her üretme makinesinden belirli program ve
periyotlarda bobin numuneleri alınır ve iplik için mukavemet testleri yapılarak ilgili forma
işlenir.
Mukavemet ve uzama testi, çekme gerilimi testine paralel olarak ipliğin polimer
yapısındaki değişiklikleri görmek bakımından vardiyalardan gelen kontrol takımı
bobinlerinden yapılan testtir.


Uyarılar ve önlemler






Laboratuvar emniyet kuralları geçerlidir.
Test esnasında iplik hattına müdahale edilmez.
Cihaz ilk çalıştığında en az 20 dakika ısınıp şartlanmalıdır.

Deney numunesi ve deney için atmosfer şartları

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 artırılması tüm parti hakkında daha güvenilir bir
fikir edinilmesi için doğru olacaktır.
Numuneler, deneyden önce standart atmosfer şartlarında (20 ± 2 °C sıcaklık ve % 65 ±
2 izafi rutubet) 24 saat kondüsyonlanmalıdır. Deney standart atmosfer şartlarında
yapılmalıdır.

3.3. Mukavemet Cihazı
Deneyde mukavemet test cihazı kullanılmaktadır. Cihaz standart bir bilgisayar ile
bağlantılı olarak özel yazılımı vasıtasıyla çalıştırılmaktadır. Mukavemet testi için
numunelerin sıkıştırıldığı çeneler yüksek basınçla çalışmaktadır. Ayrıca hareketli çenenin
hareketi de yüksek basınç yoluyla gerçekleşmektedir.
Test edilecek numuneye uygun çenelerin takılmasıyla iplik ve kumaş gibi farklı
tekstil ürünlerinin mukavemetleri ölçülebilmektedir. İplik testlerinde maksimum 600 N’luk
yükü okuyabilen yük elde edilen kuvvet/uzama diyagramı bilgisayar ekranından
görüntülenebilmekte ve okuma birimleri (LoadCell) kullanılmaktadır.
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Test esnasında test, verileri ile birlikte yazıcıda yazdırılabilmektedir. Testler sonunda
cihazdan; her test için kopma kuvveti, kopma uzaması, mukavemet değerlerinin yanı sıra
tüm sonuçların ortalaması, standart sapması ve % CV’si de alınabilmektedir. Mukavemet
test cihazı askılık ve yazıcıdan oluşmaktadır.

Resim 3.1: Mukavemet cihazı



Mukavemet cihazının üzerindeki aktif düğmeler









İplik alma kolu ve altında onu çalıştıran start düğmesi,
Çeneyi yukarı çıkartan start düğmesi,
Stop düğmesi,
Çeneyi aşağı indiren start düğmesi,
Alt çene açma düğmesi,
Cihazı açık ve kapalı konumu,
Hava basınç göstergesi,
Program (7),

3.4. Deney Yapmak



Teste girecek bobinlerin üzerinden en az 200 metre temizlemeden test
yapılmamalıdır.
Üzeri temizlenen bobinlerin askılık önüne 1 metre açığa, cihaza paralel
durdurulur.

Resim 3.2: Askılık



Askılık en sağ üst kısmında bulunan bobin, 1 numaralı kılavuza; onun altındaki
bobin, 2 numaralı kılavuza gelecek şekilde sırayla yukarıdan aşağıya doğru iplik
geçiş kanallarından geçirilir.
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Test program düğmesinden test yapılacak ipliğin dtex’ine göre yapılmış
program seçilir.

Resim 3.3: Test program

Değişiklik yapılması gerekip gerekmediği kontrol edilir. Seçim doğru ise ardından
start düğmesine basılır ve test başlatılır. İplik tutucu mekanizma (çene) ipliği tutarak alt ve
üst çene arasında sıkıştırır.

Resim 3.4: Mukavemet cihazı



Test otomatik olarak programa göre yapılır. Sonucu yazıcıdan alınır, test
formuna kaydedilir. Mukavemet cihazında her zaman için kayıtlı bir master
program mevcuttur, silinmez. Cihaz, her defasında 250 adet testi peş peşe
yapabilecek kapasitededir. Her test grubunun matematiksel sonuçlarını almakta
kullanılır.



Tekstüre-düz ve bükümlü ipliklerde çene aralığı 500 mm alınır. Alt çeneye belli
bir kuvvet uygulanarak iplik çekilir ve ipliğin kopma anında mukavemeti,
kopma uzama ve kopma yükü değerleri bilgisayardan okunur. Cihaz her iplikten
5 test yapar ve her testi 20 saniyede tamamlar. Testin tamamı bittikten sonra
printere genel ortalamayı ve poz poz değerleri verir.

Resim 3.5: Yazıcı
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Test sonuçları olarak tenacity, elongation, test nu., kopma zamanı, kopma yükü
değerleri, kopma iş zamanı seçilir.

3.5. Mukavemet Değerlerini Okuma
İpliğin kopma anında mukavemet, kopma uzama ve kopma yükü değerleri
bilgisayardan okunur.

Resim 3.6: Bilgisayar

3.6. Sonucu Değerlendirme
Sentetik iplikte olması gereken mukavemet ve uzama değerleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Mukavemet değerlerinde sapma olduğunda sonuçlar işletmeye bildirilerek
makinelerde gerekli ayarların yapılması sağlanır ve tekrar deney yapılarak sonuçlar
değerlendirilir.

32

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sentetik iplikte mukavemet tayini yapınız.
İşlem Basamakları
 Sentetik ipliklerde mukavemet ve %
uzama kontrolü için gerekli araçları
hazırlayınız.





Öneriler
 Cihazın ön ayarlarını yapınız.
 Her bobinden en az beşer test yapmaya
dikkat ediniz.

İplik mukavemet test cihazı
Numune bobin
Bobinlerin takıldığı askılık
Yazıcı

 İplik numarasını belirleyiniz.

 İplik numarası 78/1, 78/2, 50/1, 55/1 olan
iplikleri teste tabi tutunuz.
 Ön gergi ağırlığını takmayı unutmayınız.

 İplik numarasına göre takılacak gergi
ağırlığını hesaplayınız ve cihaza takınız.
 İplik test uzunluğunu ayarlayınız.
 İplik cinsine uygun test uzunluğunu
 ayarlamayı unutmayınız. Düz ipliklerde
çene aralığı 500 mm olacak şekilde
ayarlanmalıdır.
 İpliği kılavuzlardan geçirerek cihaza
 İpliği kılavuzlara doğru şekilde
bağlayınız.
bağlamaya dikkat ediniz.

 Cihazı çalıştırınız.

 Test hızını iplik 20 sn’de kopacak
şekilde ayarlayınız.
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 Test bittiğinde sonuçları cihazın
bilgisayar çıktısından alınız.

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle
karşılaştırınız.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi
tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evet

Hayır

Mukavemet kontrolü yapmak için uygun araç ve gereçleri
hazırladınız mı?

2. Cihazların ön ayarlarını yaptınız mı?
3. İplik numarasını dikkatlice hesapladınız mı?
4. Ön gergi ağırlığını taktınız mı?
5. İpliği kılavuzlara doğru şekilde bağladınız mı?
6. İplik cinsine uygun test uzunluğunu ayarladınız mı?
7.
Test hızını
hazırladınız
mmiplik 20 sn.de kopacak şekilde ayarladınız mı?
8. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
9. Araç gereç ve malzemeyi ekonomik kullandınız mı?
10. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
mı?mı?
11.
Zamanı iyi kullandınız mı?
TOPLAM

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ipliğin mukavemetini en çok etkileyen faktördür?
A)
Düzgünsüzlük
B)
Ham maddenin cinsi
C)
Renk
D)
Boya

2.

Bükümün artması ile ipliğin hangi özelliğinde artış olur?
A)
Mukavemet
B)
İncelik
C)
Düzgünsüzlük
D)
İplik kopuşları

3.

Mukavemet cihazında ipliğe uygulanan yük ne kadar olmalıdır?
A)
500 N
B)
650 N
C)
550 N
D)
600 N

4.

Mukavemet cihazında, ipliğin kopma anında aşağıdaki hangi değeri alınmaz?
A)
Mukavemet
B)
Kopma uzama
C)
İpliğin inceliği
D)
Kopma yükü

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun sentetik iplikte büküm kontrolü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda faaliyet
gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. BÜKÜM KONTROLÜ
4.1. İplikte Büküm
Sentetik iplikte büküm kontrolü; bükümlü ipliklerin, büküm seviyesini ve yön tayinini
tespit için yapılır.
İpliğe verilen büküm sayısının fazla olması durumunda iplik serbest bırakıldığında
kıvrılmalar olur. Bu da makinelerin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Büküm verilmeden
paralel hâle getirilmiş liflerin mukavemeti çok az olur. İplikler, gerilime tabi tutulduğunda
kopuşların önlenmesi ve dolayısıyla mukavim olmalarının sağlanması ancak liflerin birbirine
tutunması ile olur.
Lifler arasındaki birbirini tutma ise bükümle sağlanır. Bir germe kuvveti etki
ettirildiğinde lifler üzerindeki baskı, yan yana duran iki lif arasındaki sürtünmeyi geliştirir.
İpliğe verilecek büküm miktarı, ipliğin kullanım yeri de göz önüne alınarak belirlenir.
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4.2. Bükümün Tanımı
İpliği meydana getiren filamentleri bir arada tutmak amacıyla ipliğe verilen spiral
dönüşlerdir.


Büküm sayısını belirleyen faktörler şunlardır:





Elyaf inceliği, kesitteki elyaf sayısı
Elyaf uzunluğu
İpliğin dokuma ya da triko için üretiliyor olması
İplik inceliği

Bükümün Yönleri
Büküm yönü, iplik makinesinde iğlerin dönüş 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 şu şekilde bulunur:
İplik parmak uçlarıyla tutulur ve sarkıtılır. İplik üzerindeki büküm izleri (helisler) sağ
yönde ise iplik büküm yönü sağ yönlüdür. İplik üzerindeki helisler “Z” harfinin orta
çizgisine paralel ise büküm yönü sağ yöndür.
İplik üzerindeki büküm helisleri sol yöne yönlenmiş ise iplik sol bükümlüdür. İplik
üzerindeki helislerin yönü “S” harfinin orta çizgisine paralel ise iplik büküm yönü sol
yöndür.

Şekil 4.1: İplikte büküm yönleri
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4.3. Büküm Açma Yöntemiyle Büküm Tayini
Büküm test cihazı, bükümün açılıp açılmadığının kontrolü için iğneden yararlanır.

Resim 4.1: Büküm test cihazı

Büküm cihazı; iki çene büküm değerinin okunduğu numaratör, bükümün iğne ile
kontrolü için siyah bir plakad ve iplik uzunluğunu tespit için mezurdan oluşur.
İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya işletmede çalışan
makinelerden laboratuvar numunesi alınır. Bu laboratuvar numunelerinden deney
numuneleri seçilerek teste başlanır ve her bir numuneden 5 test yapılır.



Numune ipliğin üzerinden bir miktar iplik sağıldıktan sonra iplik numunesi
alınır.
Numunenin bir ucu büküm ölçme cihazının hareketli olan çenesine tutturulur.

Resim 4.2: Numune ipliğin çeneler arasına sıkıştırılması




İplik numarası belirlenir ve iplik numarasına göre takılacak gergi ağırlığı
hazırlanır.
Cihazın sabit çenesine iplik ve diğer ucuna gergi ağırlığı asılarak gerginlik
uygulanır.

Resim 4.3: Büküm cihazında ağırlık
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Sabit çene ile hareketli çene arasında 10 cm mesafe bırakılır.

Resim 4.4: İpliğin iki çene arasındaki mesafe ayarı



Ölçme cihazının numaratörü sıfırlanır.

Resim 4.5: Büküm cihazında numaratör



İpliğin bükümünün ters yönde olmak üzere büküm cihazı elektrikli pedal
yardımı ile döndürülür.

Resim 4.6: Elektrikli pedal



Filamentlerin tamamının ayrıldığı gözle tespit edilir.

Resim 4.7: Büküm açma işlemi
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Bir iğne ile filamentlerin arası (bükümün açılıp açılmadığı) kontrol edilir.

Resim 4.8: İğne ile büküm kontrolü



Herhangi bir büküm kalmadığı görüldüğünde büküm turu sayımı tamamlanmış
olur.

Resim 4.9: Siyah plaka üzerinde büküm kontrolü



İplikteki büküm değeri numaratörden okunur.

Resim 4.10: Numaratör



Büküm yönü (S veya Z olduğu) yazılır.



İki çene arasının 10 cm olması nedeni ile tur sayısı 10 cm ile çarpılır ve 1
metreye tamamlanmış olur. Bulunan değer T/m veya T/inch ile ifade edilir.
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4.4. Metredeki Büküm Sayısı Tespiti
İplik numarasına göre büküm ölçme cihazının terazi kısmına, ipliği belli bir
gerginlikte tutabilecek uygun ağırlık asılır. Bükümü ölçülecek ipliğin 50 cm’lik kısmı
cihazın çeneleri arasına takılır ve uzamayı gösteren kadranın ibresi sıfırlanır. Ölçüm tam
otomatik veya yarı otomatik yapılabilir.
Deney numunesinin bir ucu sabit tutulurken diğer ucundan, iplik kesiti bükümsüz ve
paralel hâle gelene kadar döndürülür ve büküm sayısı tespit edilir.
Büküm sayısı, liflerin birim uzunlukta yapmış olduğu toplam helisel dönme sayısıdır.
Birimleri ise kullanılan uzunluk ölçü birimine göre, tur/inç veya tur/cm şeklindedir.
Uygulanan test metoduna ve cihazın özelliğine göre büküm değeri (tur/inç veya
tur/cm) direkt olarak okunur ya da test uzunluğu dikkate alınarak hesaplanır.
Tam otomatik ölçümde, cihaz ipliği büküm yönünün tersi yönünde açar. Büküm
açıldıkça iplik boyu uzar. Cihaz ipliği aynı yönde çevirmeye devam ettikçe iplik büküm
yönünün tersi yönünde bükülmeye başlar ve ipliğin boyu da kısalmaya başlar. İpliğin boyu
başlangıçtaki uzunluğa (50 cm) ulaşınca cihaz durur. Sayaçta okuduğumuz değer 50 cm için
büküm sayısını gösterir. Bu değer iki ile çarpılarak bir metredeki büküm sayısı bulunur.
Yarı otomatik ölçümdeyse katlı ipliğin büküm yönünün tersi yönünde açma işlemi
manuel (elle) hız kontrolü ile yapılır. Açma sırasında ipliğin katlarının tamamen açılıp
açılmadığı iğne ve tebeşir yardımıyla kontrol edilir.
İpliğin katları tamamen açıldığında ekranda okunan değer 50 cm’deki büküm
değeridir. Bu değer ikiyle çarpılarak veya cihazın tipine göre cihaz üzerinde ekrana gelen
değer, ipliğe ait tur/m değeri olarak kayda alınır. Ölçüm sonucu standart üretim değerleriyle
karşılaştırılır.

42

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Büküm kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları
 İpliklerde büküm kontrolü için
gerekli olan araçları hazırlayınız.

Öneriler
 Büküm kontrolünü standart klima
şartlarında (20° C± 2 sıcaklık ve % 65 ± 2
nispi rutubet) uygulayınız.

 Numunenin bir ucunu büküm ölçme
cihazının hareketli olan çenesine
tutturunuz.

 İplik numarasını belirleyiniz ve iplik
numarasına göre takılacak gergi
ağırlığı hazırlayınız.
 Cihazın sabit çenesine iplik ve diğer
ucuna gergi ağırlığını asarak
gerginlik uygulayınız.

 Sabit çene ile hareketli çene arasında
10 cm mesafe bırakınız.

 Ölçme cihazının numaratörünü
sıfırlayınız.
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 İpliğin bükümünün tersi yönünde
olmak üzere büküm cihazını
elektrikli pedal yardımı ile
döndürünüz.

 Filamentlerin tamamının ayrıldığını
gözle tespit ediniz.

 Bükümün açılıp açılmadığını
kontrol ediniz.

 İplikteki büküm değeri
numaratörden okuyunuz.

 Bir iğne ile filamentlerin arasını kontrol
ediniz.

 Büküm yönünü (S veya Z olduğu) yazınız.
İki çene arasının 10 cm olması nedeni ile tur
sayısını 10 cm ile çarparak ve 1 metreye
tamamlayınız.
Bulunan değeri T / ınch ve T / m cinsinden
kaydediniz.

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu değerlendiriniz.

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle
karşılaştırınız.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
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 Sonuç istenilen değerlerde değilse
testi tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

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

Evet Hayır

Büküm kontrolü yapmak için uygun araç gereçleri
hazırladınız mı?
2.
Numunenin bir ucunu büküm ölçme cihazının hareketli olan çenesine
tutturdunuz mu?
3.
İplik numarasına göre takılacak gergi ağırlığını hazırladınız mı?

İplik
numarasını
4.
Cihazın
sabit belirleyiniz.
çenesine iplik ve diğer ucuna gergi ağırlığını asarak
gerginlik uyguladınız mı?
5.
Sabit çene ile hareketli çene arasında 10 cm mesafe bıraktınız mı?
hazırladınız mm
6.
Ölçme cihazının numaratörünü sıfırladınız mı?
7.
İpliğin bükümünün tersi yönünde olmak üzere büküm cihazını
elektrikli pedal yardımı ile döndürdünüz mü?
mı?mı?
8.
Filamentlerin tamamının ayrıldığını gözle tespit ettiniz mi?
1.

9.

Bükümün açılıp açılmadığını kontrol ettiniz mi?

10.

İplikteki büküm değerini numaratörden okudunuz mu?

11.
12.
13.
14.
15.

Sonuçları kaydedip değerlendirdiniz mi?
Çıkan sonucu, verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
Sonuç istenilen değerlerde değilse testi tekrar yaptınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

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

1.

İpliğe fazla büküm verildiğinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)
İplik serbest bırakıldığında fazla kıvrılmalar olur.
B)
İplik serbest bırakıldığında fazla uzama olur.
C)
İplik serbest bırakıldığında fazla kısalma olur.
D)
İplik serbest bırakıldığında az miktarda kısalma olur.4

2.

Liflerin birbirini tutması hangi işlemle gerçekleştirilir?
A)
Düzgünsüzlük
B)
Mukavemet
C)
Büküm
D)
İncelik

3.

Aşağıdakilerden hangisi büküm sayısını belirleyen faktörlerden değildir?
A)
Elyafın inceliği
B)
Elyafın uzunluğu
C)
İpliğin inceliği
D)
Elyafın nem çekme miktarı

4.

Büküm cihazında çeneler arasındaki mesafe kaç cm olmalıdır?
A)
9 cm
B)
10 cm
C)
13 cm
D)
15 cm

5.

Büküm değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)
T/cm veya T/hank
B)
Gram
C)
T/m veya T/inch
D)
Yarda

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun tekstüre iplikte kıvırcıklık kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tekstüre iplikte kıvırcıklık kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri
toplayınız. Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda
faaliyet gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TEKSTÜRE İPLİKTE KIVIRCIKLIK
KONTROLÜ
5.1. Sentetik İpliklerde Kıvırcıklık Kontrolü
Standart ipliğin mekanik kıvrım kalabilirliği ve kıvrım elastikiyeti gibi
parametrelerinin tanımlandığı metodu açıklar. Bu metot tüm tekstüre filament ipliklere
uygulanır. İpliğin ısıl (kaynama) çekmesini ölçmek amacı ile uygulanır. Filament ipliklerin
kıvrım yapılaşması kuru sıcak hava içinde 500 dtex’ten büyük olmayacak şekilde işleme tabi
tutulur. Texturmat cihazı kıvrım kısalmasını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Cihaz
kıvrım kısalmasını otomatik olarak ölçen aparatlar içermektedir. Bu aparatlar, tekstüre iplik
çilelerinin toparlanma gücünü önceden belirlenmiş yükleme koşulları arasında otomatik
olarak ölçer.
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Resim 5.1: Teksturmat cihazı

5.2. Kıvırcıklık Kontrolü Cihazı (Texturmat Cihazı)






Magazin (askılık)
Makas
Çıkrık
Eldiven
Etüv

5.3. Teksturmat ile Ölçüm


Kıvırcıklık testi için alınacak metraj belirleme tablosunda verilen formüle göre
her bobinden kaç metre iplik sarılacağı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Formül:

Shrinkage

10.000
xNo min alDtex
2

Örnek 1. Numarası 245*2 dtex olan iplikten çıkrıkta kaç metre sarılması gerektiğini
bulunuz.
NOT: Çıkrığın çevresi 1 metredir.
245*2 : 245 ipliğin numarasını,
2: ipliğin kat sayısını ifade eder. Katlı ipliklerde hesaplama yapılırken formülde ipliğin
numarası ile kat sayısı çarpılarak işlem yapılır.
48

Shrinkage
‘’

10.000
xNo min alDtex
2

=

10.000
x(2 x245 ) : 10 tur sarılmalıdır.
2

5.4. Ölçülen Değerler
Dtex
78/1
110/2
167/1
167/3
220/1
334/1
245/2

Çıkrıktaki
Tur Sayısı
(shrinkage)
64
23
30
10
23
15
10

Tablo 5.1: Tur sayıları

5.4.1. Kıvrım kısalması
Kıvrım kısalması % 

L1  L2
x100 formülü ile bulunur.
L1

L1: Yük uygulandığında en son uzama noktasının değeri
L2: Etüvden çıktıktan sonraki yük altındaki değeri
Uygulanan yük (ağırlık) 2000 g’dır.

5.4.2. Kıvrım Modülü






Belirlenen tur sayısı girilerek çıkrığa start verilir.
Çıkrık tur sayısı tamamlanınca otomotik olarak durur.
Çıkrık üzerinde oluşan çilelerin iki uçları birbiriyle düğümlenerek iplik
çilelerinin rahatça çıkması sağlanır.
Çıkrıktan iki elle iplik çileleri tek tek çekilerek çıkartılır ve bir ucu magazinin
üst kısmındaki kancaya diğer ucu alt kısımdaki diskli kancaya takılır.
Magazin dolduğunda (Dolu magazin altışar bobinden 5 makine çilesi alır.)
Texturmat cihazının bilgisayarına test ile ilgili veriler girilir (test sayısı, makine
numarası, iplik numarası).

49

Resim 5.2: Bilgisayar



Texturmat cihazının çekmecesi çekilerek magazin yerleştirilir.

Resim 5.3: Magazinin takılması




L1 ölçümü (ilk uzunluk) start tuşuna basılarak test başlatılır.
Testin bitiminde sonuçlar otomatik olarak yazıcıdan alınır. Cihaz magazini boşa
alacaktır. Bu konumda iken magazin cihazdan çıkarılır.

Resim 5.4: Bilgisayar ve yazıcı
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5.4.3.Kıvrım Kalıcılığı


Texturmat cihazı tarafından ilk değerleri okunan magazin 160 ± 15 °C
sıcaklıktaki etüvde 15 dakika bekletilir.

Resim 5.5: Etüv



Süresi dolan magazin eldiven takılarak etüvden alınır ve laboratuvar ortamında
en az 30 dakika dinlenmeye bırakılır.

Resim 5.6: Etüvden çıkan magazin





Dinlenme sonunda Texturmat cihazının bilgisayarında F2 tuşuna basılır ve
testin 2. aşaması seçilerek enter tuşuna basılır.
Magazin Texturmat cihazının çekmecesine tekrar yerleştirilir start tuşuna
basılarak testin 2. aşamasına başlanır. L2 ölçümü yapılır.
Texturmat cihazı testi bitirdiğinde otomatik olarak durur ve sonuçlar yazıcıdan
alınır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekstüre iplikte kıvırcıklık kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları
 Kıvırcıklık testi için ipliğin numarasına
göre her bobinden kaç metre iplik
sarılacağını hesaplayınız.
 Belirlenen tur sayısını girerek çıkrıkta
ipliği sarınız.
 Çıkrıktan iki elle iplik çilelerini tek tek
çekerek çıkartınız.

Öneriler
 Testi standart klima şartlarında (20° C±
 2 sıcaklık ve % 65±2 nispi rutubet)
uygulayınız.
 Çilelerin
iki
uçlarını
birbirleriyle
düğümleyerek iplik çilelerinin rahatça
çıkması sağlayınız.

 Çilenin bir ucunu magazinin üst
kısmındaki kancaya diğer ucunu alt
kısımdaki diskli kancaya takınız.

 Texturmat cihazının bilgisayarına test
ile ilgili verileri giriniz.

 Texturmat cihazının çekmecesini
çekerek magazini yerleştiriniz.
 L1 ölçümü (ilk uzunluk) için start
tuşuna basarak testi başlatınız.
 Testin bitiminde sonuçları otomatik
olarak yazıcıdan alınız. Bu konumda
iken magazini cihazdan çıkartınız.
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 Texturmat cihazı tarafından ilk  Sıcaklık ve süreye dikkat ediniz.
değerleri okunan magazini 160 ± 15 °C
sıcaklıktaki
etüvde
15
dakika
bekletiniz.

 Süre sonunda magazini etüvden alınız
ve laboratuvar ortamında en az 30
dakika dinlenmeye bırakınız.
 Dinlenme sonunda Texturmat cihazının
bilgisayarında F2 tuşuna basarak ve
testin 2. aşamasını seçerek enter tuşuna
basınız.
 Magazini Texturmat cihazının
çekmecesine tekrar yerleştiriniz. Start
tuşuna basarak testin 2. aşamasına
başlayınız. L2 ölçümü yapınız.
 Test bittiğinde sonuçları cihazın
bilgisayar çıktısından alınız.
 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi
tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

 Magazini etüvden alırken eldiven takınız.

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

Evet Hayır

Kıvırcıklık kontrolü yapmak için uygun araç ve gereçleri hazırladınız
mı?
2.
İpliğin numarasına göre her bobinden kaç metre iplik sarılacağını
3. hesapladınız
Belirlenenmı?
tur sayısı kadar çıkrıkta sarım yaptınız mı?
4.
Çıkrıktan iki elle iplik çilelerini tek tek çekerek çıkarttınız mı?
?
hazırladınız
5.
Çilelerimm
magazindeki kancalara doğru taktınız mı?
nız mı?
6.
Texturmat cihazının bilgisayarına test ile ilgili verileri girdiniz mi?
mı?mı?
7.
Texturmat cihazının çekmecesini çekerek magazini doğru yerleştirdiniz
8. mi?L1 ölçümü (ilk uzunluk) için start tuşuna basarak testi başlattınız mı?
9.
Testin bitiminde sonuçları otomatik olarak yazıcıdan aldınız mı?
dınız
mı?
ınız mı?
10. Magazini cihazdan çıkarttınız mı?
11. Magazini 160 ± 15 °C sıcaklıktaki etüvde 15 dakika beklettiniz mi?
mı? Süre sonunda magazini etüvden alıp ve laboratuvar ortamında en az 30
12.
dakika dinlenmeye bıraktınız mı?
13. Dinlenme sonunda Texturmat cihazının bilgisayarında F2 tuşuna
basarak ve testin 2. aşamasını seçerek enter tuşuna bastınız mı?
14. Magazini Texturmat cihazının çekmecesine tekrar yerleştirerek start
tuşuna basıp L2 ölçümünü yaptınız mı?
15. Test bittiğinde sonuçları cihazın bilgisayar çıktısından aldınız mı?
16. Kıvrım kısalmasını doğru hesapladınız mı?
17. Sonuçları kaydedip değerlendirdiniz mi?
18. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
19. Zamanı iyi kullandınız mı?
1.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kıvırcıklık testi aşağıdaki ipliklerden hangisine uygulanır?
A)
Yün iplik
B)
Modifiye
C)
Fantezi iplik
D)
Tekstüre iplik

2.

İpliğin mukavemetini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2500 g
B)
3000 g
C)
2000 g
D)
2500 g

3.

Aşağıdakilerden hangisi Texturmat cihazının elemanlarından değildir?
A)
Etüv
B)
Magazin
C)
Çıkrık
D)
Buhar kazanı

4.

Etüvde, magazinin bekleme süresi kaç dakika olmalıdır?
A)
15 dk
B)
20 dk
C)
18 dk
D)
14 dk

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun, sentetik iplikte yağ miktarı kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sentetik iplikte yağ miktarı kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri
toplayınız. Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda
faaliyet gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. İPLİKTE YAĞ MİKTARI KONTROLÜ
6.1. İplikte % Yağ Miktarı Tayini
Spin finish yağı, preparasyon yağı, bitim yağı, koruma yağı avivaj gibi isimler altında
tanımlanan yağlar; suni ve sentetik liflerin üretilmelerinden hemen sonra lifin yüzeylerine
verilip yüzeyin kaplandığı ve life anti-statik özellikler kazandıran yağlardır. Yağın
özellikleri, lifin malzemesi, lifin daha sonra göreceği işlemler tarafından belirlenir.
Filament ipliğin üretimi veya daha sonraki işlemleri sırasında, filamentlerin kopma
eğilimleri son derece yüksektir. Filament ve iplik kopmalarını belli başlı nedenleri; yüksek
iplik gerginliği, zayıf filament kohezyonu veya ipliğin kılavuzlarla temas eden yüzeylerinde
aşırı aşınmalardır. Bu sorunlar sürtünme, statik elektrik oluşumu, yüzey aşınmaları
sonucunda oluşur. Yağ, genellikle ipliğin üretimi sırasında iplik daha bobin hâlinde
sarılmadan hemen önce ipliğe verilir. Verilen yağ, yağlayıcılık, antistatik kontrol, kohezyon,
oksitlenme önleyici, viskozite kararlılığı gibi özelliklere sahiptir.
İpliğe yağ uygulaması ile ipliğin kopma uzaması % 30’lara kadar inmiş, buna karşın
özgül mukavemette ise artmalar gözlenmiştir.
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6.2. Test Metodu
İplik ve fitile uygulanan % yağ miktarını tespit etmektir.

6.2.1. Yağ Testi İçin Kullanılan Araç Gereçler














Çıkrık
Hassas terazi
Yağ kabı
Pens
Cam tüp
Hazne
Musluk
Etüv
Numune koyma tablası
150 ml metanol
Buhar kazanı
Eldiven
Gözlük

6.2.2.Testin Yapılışı
Test yapılacak yağ kapları öncelikle sıcak ve sabunlu suyla yıkanarak kurutulur.
Kapların üzeri numaralıdır. Boş kap darası hassas terazide alındıktan sonra kap numarası ve
darası deftere kaydedilir.


Numune iplik alınır, hassas terazide tartılır (Numune ipliğin ağırlığı yaklaşık 10
g civarında olmalıdır.).

Resim 6.1: Hassas terazi



Temiz olan kap buhar kazanı üzerine konur.
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Resim 6.2: Buhar kazanı



Suyun kaynar vaziyette olması gerekir. Alınan numune cam tüp içerisine
yerleştirilir.

Resim 6.3: Cam tüp



Tüp buhar kazanı üzerinde bulunan askılıklara takılır. Tüpün alt kısmına musluk
yerleştirilir. Üst tarafına ise hazne takılır. Sıcak buharla metanolün, numune
içindeki yağı sökmesi sağlanır.

Resim 6.4: Askılık



Hazne içerisine numune içerisindeki yağı sökmek amacı ile 150 ml metanol
konur.
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Resim 6.5: Hazne ve metanol



Saniyede 2 damla metanol cam tüpe akacak şekilde musluk ayarlanır. Metanol
sıcak buharın etkisi ile çözünür. Metanolün bitmesi beklenir.



Metanol bitince yağlı kap buhar üzerinden maşa ile tutularak numune koyma
tablasına alınır.

Resim 6.6: Yağlı kap



Numune 100 ± 5 º C’deki etüvde 10 dk bekletilir.

Resim 6.7: Kabın etüve yerleştirilmesi



Etüvden çıkan kap soğumaya bırakılır ve kabın altı temiz bir bezle silinerek
terazide tartılır.

Resim 6.8: Kabın tartım işlemi
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UYGULAMA FAALİYETİ
6.3. Test Sonuçlarını Değerlendirme
Yağ %: Yağlı kap –boş kap darası /numune ağırlığı *100


Örnek 1: Yağ testi sonucunda yağlı kap ağırlığı 256740 g, boş kap darası ise
255759 g gelmektedir. Numune ağırlığı 97158 g olduğuna göre yağ yüzdesini
bulunuz.

İstenen değerler:
Numune ipliğin yağ yüzdesi
Verilen değerler:
Yağlı kap ağırlığı: 256740 g
Boş kap darası: 255759 g
Numune ağırlığı: 97158 g
Formül:
Yağ % : Yağlı kap –boş kap darası /numune ağırlığı *100
Yağ % : 256740 –255759 /97158 *100
Yağ %: 1,00 % yağ miktarıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Sentetik iplikte yağ miktarı kontrolü yapınız.







İşlem Basamakları
İplikte yağ miktarı kontrolü için gerekli
aşağıdaki araçları hazırlayınız.

Çıkrık

Hassas terazi

Yağ kabı

Pens

Cam tüp

Hazne

Musluk

Etüv

Numune koyma tablası

150 ml metanol

Buhar kazanı

Eldiven

Gözlük
Test yapılacak yağ kapları öncelikle
sıcak ve sabunlu suyla yıkayıp
kurutunuz.
Üzeri numaralı boş kap darasını hassas
terazide alınız.
Numune ipliği, hassas terazide tartınız.

Öneriler
 Cihazın ön ayarlarını yapınız.
 Testi standart klima şartlarında (20 °C ±
2 sıcaklık ve % 65 ±2 nispi rutubet)
uygulayınız.

 Yağ kaplarının temiz ve kuru olmasına
dikkat ediniz.
 Kap numarası ve darasını deftere
kaydediniz.
 Numune ipliğin ağırlığı yaklaşık 10 g
civarında olmasına dikkat ediniz.

 Temiz olan kabı buhar kazanı üzerine
 Su kaynar derecede olmalıdır.
koyunuz.
 Alınan numuneyi cam tüp içerisine
yerleştiriniz.
 Tüpü buhar kazanı üzerinde bulunan
askılıklara takınız.
 Tüpün alt kısmına musluk yerleştiriniz.
 Tüpün üst tarafına ise hazne takınız.
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 Hazne içerisine numune içerisindeki
yağı sökmek amacı ile 150 ml metanol
koyunuz.
 Sıcak buharın etkisi ile çözünen
metanolün bitmesini bekleyiniz.
 Metanol bitince yağlı kabı buhar
üzerinden numune koyma tablasına
alınız.
 Etüvde 10 dk bekletiniz.

 Metanolü kullanırken eldiven ve gözlük
takınız.

 Etüvden çıkan kabı soğumaya bırakıp
kabın altını temiz bir bezle silerek
terazide tartınız.

 Kabın altının temiz olmasına dikkat ediniz.

 İplikteki yağ miktarını hesaplayınız.

 Yağ %: Yağlı kap-boş kap darası /numune
ağırlığı *100 formülünü kullanarak
hesaplayınız.

 Saniyede 2 damla metanol cam tüpe
akacak şekilde musluk ayarlayınız.
 Yağlı kabı buhar üzerinden alırken eldiven
takınız.
 Etüv sıcaklığı 100 ± 5 ºC’ye ayarlayınız.

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle
karşılaştırınız.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi
tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

Evet Hayır

Yağ miktar kontrolü yapmak için uygun araçları hazırladınız
mı?
Cihazların ön ayarlarını yaptınız mı?

3. Test yapılacak yağ kapları sıcak ve sabunlu suyla yıkayıp kuruttunuz
hazırladınız
mm
mu?
4. Boş
kap darasını hassas terazide aldınız mı?
5.

Numune ipliği hassas terazide tarttınız mı?

6. Yağ kabını buhar kazanı üzerine yerleştirdiniz mi?
mı?mı?
7. Numune ipliği cam tüp içerisine yerleştirdiniz mi?
8.

Tüpü buhar kazanı üzerinde bulunan askılıklara taktınız mı?

9.

Tüpün üst tarafına ise hazne yerleştirdiniz mi?

10. Hazne içerisine 150 ml metanol eklediniz mi?
11. Yağlı kabı buhar üzerinden numune koyma tablasına aldınız mı?
Hazne içerisine numune içerisindeki yağı sökmek 150ml.
12. Etüvde 10 dk beklettiniz mi?
13. Etüvden çıkan kabı soğumaya bıraktınız mı?
14. Kabın altını temiz bir bezle silerek terazide tarttınız mı?
15. İplikteki yağ miktarını doğru hesapladınız mı?
16. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
17. Araç gereç ve malzemeyi ekonomik kullandınız mı?
18. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
19. Zamanı iyi kullandınız mı?

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

METANOL konur,
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yağı sökmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
Metan
B)
Aseton
C)
Metanol
D)
Alkol

2.

Etüvde, numune ipliğin bekleme şartları aşağıdakilerden hangisidir?
A)
100 ± 5 ºC’de 10 dk
B)
90 ± 10 ºC’de 5 dk
C)
110 ± 6 ºC’de 15 dk
D)
95 ± 3 ºC’de 10 dk

3.

Aşağıdakilerden hangisi yağlamanın amaçlarından değildir?
A)
Düzgünsüzlüğü azaltmak
B)
Oksitlenmeyi azaltmak
C)
Aşınmaları azaltmak
D)
İplik kopuşlarını azaltmak

4.

Aşağıdakilerden hangisi yağ testinde kullanılan araç gereçlerdendir?
A)
Cam tüp
B)
Musluk
C)
Eldiven
D)
Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–7

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun sentetik iplikte nem kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sentetik iplikte nem kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız.



Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda faaliyet
gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. İPLİKTE NEM KONTROLÜ
7.1. İplikte Nemin Tanımı ve Önemi
Amaç sentetik iplikteki nem miktarını tespit etmektir. Tekstil maddelerinin çoğu
higroskopik olduklarından kendilerini çevreleyen atmosferden az veya çok rutubet alır. Nem
miktarının artması durumunda elle tutulduğunda ıslaklık hissi duyulur.
Lifler bazı koşullar altında ihtiva ettikleri fazla rutubeti atmosfere iade eder. Bu
nedenle atmosferin nispi rutubeti ile lifler arasında rutubet alma ve verme olayı karşılıklı bir
denge kuruluncaya kadar devam eder. Özellikle higroskopik nem oranı her lif için belirlenen
ortalama değerden küçük olursa elde edilecek ipliğin bükümünde sorunlara neden olur ve
istenen büküm miktarını vermek de zorlaşır. Elde edilen iplik sert bir tutum kazandığı gibi
bundan elde edilecek kumaşın tutumunun da sertleşmesine neden olur.
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7.2. Nem Ölçme
Sentetik iplikteki nem miktarı dijital nem ölçme (termograf) cihazıyla ölçülür.

7.2.1.Etüvde Nem Ölçme
Bu test, sentetik ipliğin bulunduğu ortam içinde ne kadar rutubet aldığını kontrol
etmek için yapılır.
Etüvler kuru hava ile sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde 50 oC -250 oC
sıcaklık aralığında çok amaçlı ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılır. Birçoğunun hassas
çalışma aralığı 100 oC -250 oC arasındadır. 100 oC dereceye kadar olan aralıklarda hassasiyet
durumları marka, model ve ebada göre 10-15 oC’ye kadar çıkabilir.

Resim 2.2: Etüv cihazı

Rutubet miktarı tayin edilecek numune tartılır, 150 ºC’de sobada 1 saat bekletilir.
Sonra tekrar tartılır. Aradaki gram farkı alınarak istenen sonuç bulunur.

7.2.2.Nem Ölçüm Cihazları
Hassas 2 adet elektrot uç, nem değerinin okunduğu otomatik sayaç, açma kapama
butonundan oluşmaktadır.
Dijital nem ölçüm cihazı bobin hâlindeki ipliğin içerisinde ne kadar nem ihtiva ettiğini
en çabuk ve direkt olarak ölçer. Sayaçtan okunan nem değerleri elyafın çeşidine göre
farklılık göstermektedir.
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Resim 7.1: Nem ölçüm cihazı



Teste uygun numune hazırlama

Sentetik iplikte nem kontrolünün tespiti için teslime hazır bir bobin partisinden
veya işletmede çalışan makinelerden laboratuvar numunesi alınır ve deney numuneleri
seçilir.
İpliklerde numara tayini için standart atmosfer şartları;
20 ºC± 2 sıcaklık,
% 65 ±2 nispi rutubet olmalıdır.
Tekstil maddelerinin üzerinde olması gereken nem miktarı elyafın cinsine göre tespit
edilmiştir. Buna göre bazı tekstil liflerinde olması gereken nem miktarı şöyledir:
Tekstil
Lifleri
Polyester
Polyamid
Viskon
Orlon
Naylon
Selüloz
tiriasetat
Pamuk
İpek
Keten
Yün


Nem
Miktarı
%
1
4.5
13
1.5
4
3
8-8.5
11
8.5
17

Sentetik iplikte nem kontrolünün yapılışı
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İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir bobin partisinden veya
işletmede çalışan makinelerden laboratuvar numunesi alınır ve deney
numuneleri seçilir.

Resim 7.2: Numune iplik




Nem ölçme cihazının açma butonuna basılarak cihaz çalıştırılır.
Nem ölçüm cihazının çubukları bobinin sonuna kadar batırılır.

Resim 7.3: Bobinde nem tespiti



Elektrot uçların ipliğe değdiği andaki değer, otomatik sayaçtan okunur.

Resim 7.4: Açma kapama butonu



Okunan değer o ipliğin nem miktarını verir.

68

Resim 7.4: Otomatik sayaçta nem değeri





Her bir makineden 5 bobin alınarak nem miktarı tespit edilir.
Bulunan değerler nem ölçüm formuna kaydedilir.
Standartların dışında nem değerleri geldiği durumda işletme yetkililerine
bildirilerek klima koşulları ve gerekli kontroller yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sentetik iplikte nem kontrolünü yapınız.
İşlem Basamakları
 Nem kontrolü için teslime hazır bir
bobin partisinden veya işletmede
çalışan makinelerden laboratuvar
numunesi alarak deney numunelerini
seçiniz.

Öneriler
 Nem kontrolünü standart atmosfer
şartlarında (20 ºC ± 2 sıcaklık, % 65 ± 2
nispi rutubet) uygulayınız.
 Nem kontrolü için araç gereçleri
kontrolediniz.

 Nem ölçme cihazının açma butonuna
basarak cihazı çalıştırınız.

 Elektrot uçlarının ipliğe değdiği andaki  Okunan değer o ipliğin nem miktarını verir.
değeri otomatik sayaçtan okuyunuz.

 Her bir makineden 5 bobin alınarak
nem miktarını tespit ediniz.
 Bulunan değerleri nem ölçüm formuna
kaydediniz.
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 Çıkan sonucu verilen değerlerle
 Polyester için ticarette izin verilen nem
karşılaştırınız.
miktarı % 1’dir.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi
tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

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

Evet

Hayır

Nem kontrolü için teslime hazır bir bobin partisinden veya
işletmede çalışan makinelerden laboratuvar numunesi
alarak deney numunelerini seçtiniz mi?
2. Nem kontrolü için uygun araç gereçleri hazırladınız mı?
3. Ortamın temizliğini ve laboratuvarda çalışma koşullarını kontrol
ettiniz mi?
4. Nem ölçüm cihazının açma butonuna basarak cihazı çalıştırdınız mı?
hazırladınız
5.
Elektrotmm
uçlarının ipliğe değdiği andaki değeri otomatik sayaçtan
okudunuz mu?
6. Her bir makineden 5 bobin alarak nem miktarını tespit ettiniz mi?
7.
Bulunan değerleri nem ölçüm formuna kaydettiniz mi?
mı?mı?
8. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
9. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
10. Sonuç istenilen değerlerde değilse testi tekrar yaptınız mı?
11. Zamanı iyi kullandınız mı?
1.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Nem kontrolü için kullanılan cihazın adı nedir?
A)
Dinamometre
B)
Termograf
C)
Img
D)
Teksturmat

2.

Aşağıdakilerden hangisi nem kontrolünde kullanılan cihazın parçalarından değildir?
A)
Tansion
B)
Açma kapama butonu
C)
Otomatik sayaç
D)
Elektrot uç

3.

Naylon için ticarette izin verilen miktar aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2
B)
3
C)
1
D)
4

4.

Nem kontrolü için her bir makineden kaç deney numunesi alınır?
A)
6
B)
4
C)
5
D)
7

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8
ÖĞRENME FAALİYETİ–8
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekstüre iplikte tekniğine uygun İMG (punto) kontrolünü
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tekstüre iplikte İMG (punto) kontrolünü yapabilmek için gerekli bilgileri
toplayınız.



Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yaparak (ilgili alanda faaliyet
gösteren işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki
kataloglar, makine üreticileri, internet web siteleri ve mesleki hesaplama
kitaplarından) bilgi toplayınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar
oluşturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. TEKSTÜRE İPLİKTE İMG
(PUNTO)KONTROLÜ
8.1. İMG (Punto) Tanımı
İtemat test cihazı, tekstüre ve düz ipliklerde İMG değerlerinin otomatik olarak
ölçülmesini sağlayan cihazdır.

8.2. İMG (Punto) Kontrolü
Tekstüre edilerek gerekli hacmi ve yumuşaklığı kazanmış filamentlerin tam bir iplik
formuna gelebilmesi için az bir büküm verilmelidir. Tekstüre iplik üretim tekniklerinde ise
verilecek bu büküm yerine puntolama ile filamentlere gerekli kohezyon kazandırılır.
Lifler arası sürtünme, kesikli elyafı bir arada tutmak için gerekli kohezyon kuvvetini
sağlamaktadır. Değişik uzunluktaki elyafın rastgele dağılışı ile elyafın, iplik ve kumaş
oluşumu sırasındaki gerilimi taşıması az bir büküm verilerek sağlanır. Filament ipliklerde ise
paralel filament yapısından dolayı gerekli kohezyon kuvveti sağlanamaz. Kohezyon
kuvvetini sağlamak için yapılabilecek diğer işlemler büküm verme ve haşıllamadır. Fakat
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bunların ek maliyetler getirmesi nedeni ile filament iplik üretim tekniği için de puntalama
işlemi geliştirilmiştir. Puntalama işlemi, dağınık hâlde bulunan düz veya tekstüre edilmiş
filamentleri soğuk hava jetinin içinden geçirmekle yapılır. Jet içindeki hava akımı
filamentlere dik olarak etki eder. Puntalama işlemi ile filamentlerin yapısında fiziksel ya da
kimyasal hiçbir değişiklik olmamakta; sadece yerleri değişmektedir.

8.3. İMG (Punto) Cihazı
Bobinlerin asıldığı askılık (araba) ve itemat test cihazından (kılavuz, çekim silindirleri,
yivli silindir, tansion, İMG ölçüm kılavuzu programın yapıldığı verilerin girildiği ve
puntoların okunduğu bilgisayar ekranı ve yazıcı) oluşur.

Resim 8.1: Askılık

Resim 8.2: İtemat test cihazı






Teste başlamadan önce cihazın iplik hattı kontrol edilir.
İMG (punto) testi yapılacak makinenin ilk bobini cihaza bağlanır. İplik ucu
hava emişinden geçirilir. İşlem her bobin için ayrı ayrı yapılır.
İMG cihazının bilgisayarına numune iplik bilgileri girilir (iplik numarası,
makine nu., takım nu. vb). Enter tuşuna basılarak test başlatılır.
İplik önce 1. kılavuzdan geçirilir.

Resim 8.3: Kılavuz



Resim 8.4: Kılavuz

Sonra 2. kılavuzdan bir tur geçirilir. 1. ,çekim silindirden geçirilip silindirin alt
kısmında bulunan yivli kılavuz ve 1. çekim silindirine beraber olmak üzere saat
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yönünde 12 kez sarılır. 1. tansiyonundan belli bir gerginlikte olması amacı ile
geçirilir.

Resim 8.5: Tansion



İplik, 2. çekim silindirinden 1 kez geçirilir ve alt kısmında bulunan yivli kılavuz
ve 2. çekim silindirinden 12 kez saat yönünde sarılır. 2. tansiyondan sonra İMG
ölçme başlığından ve kılavuzdan geçirilir.

Resim 8.6: İMG ölçme başlığı



İplik, 3. çekim silindirinde ve alt kısmında bulunan yivli silindirden saat
yönünde 12 kez sarılarak iplik ucu emiciye verilir.

Resim 8.7: Çekim silindirleri





Cihazın bilgisayarına test ile ilgili bilgiler girilir. İpliğe uygulanan çekim
miktarı seçilebilir. Seçilen çekime ait grafik yazıcıdan seçilir.
Start tuşu ile iplikteki puntoların sayımı başlatılır.
İMG cihazı 10 metredeki iplik üzerindeki punto miktarını sayar ve çekim
silindirlerine 4cN yük uygular.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekstüre iplikte İMG (punto) kontrolü yapınız.
İşlem Basamakları
 Tekstüre iplikte İMG (Punto) kontrolü
için gerekli araçları hazırlayınız.

 Teste başlamadan önce cihazın iplik
hattı kontrolünü yapınız.
 İMG (punto) testi yapılacak makinenin
ilk bobinini cihaza bağlayınız.
 İplik ucu hava emişinden geçiriniz.
 İMG cihazının bilgisayarına numune
iplik bilgilerini giriniz.

Öneriler
 Testi standart klima şartlarında (20 ° C ±
 2 sıcaklık ve % 65 ±2 nispi rutubet)
uygulayınız.
 İMG cihazının 10 metredeki iplik
üzerindeki punto miktarını sayıp çekim
silindirlerine 4 cN yük uyguladığını
kontrol ediniz.

 İşlemi her bobin için ayrı ayrı yapınız.
 İplik numarası, makine nu., takım nu.
değerlerini giriniz.

 Enter tuşuna basılarak testi başlatınız.
 İpliği önce 1. kılavuzdan geçiriniz.

 İpliği 2. kılavuzdan 1 tur geçiriniz.
 1. çekim silindirden geçirilip silindirin
alt kısmında bulunan yivli kılavuz ve 1.
çekim silindirine beraber olmak üzere
saat yönünde 12 kez sarınız.
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 1. tansiyonundan belli bir gerginlikte
olması amacı ile geçiriniz.

 İpliği 2. çekim silindirinden 1 kez
geçiriniz ve alt kısmında bulunan yivli
kılavuz ve 2. çekim silindirinden 12 kez
saat yönünde sarınız.

 2. tansiyonundan geçiriniz.

 İMG ölçme başlığından ve kılavuzdan
geçiriniz.
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 3. çekim silindirinde ve alt kısmında
bulunan yivli silindirden saat yönünde
12 kez sararak iplik ucunu emiciye
veriniz.

 Cihazın bilgisayarına test ile ilgili
bilgiler giriniz.
 İpliğe uygulanan çekim miktarını
 Seçilen çekime ait grafiği yazıcıdan
seçiniz.
seçiniz.
 Start tuşuna basarak iplikteki puntoların
sayımını başlatınız.

 Sonuçları kaydedip değerlendiriniz.
 Çıkan sonucu verilen değerlerle
karşılaştırınız.
 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.
 Sonuç istenilen değerlerde değilse testi
tekrar yapınız.
 Zamanı iyi kullanınız.

 Çıkan sonucu değerlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
1.
Tekstüre iplikte İMG (punto) kontrolü için gerekli araçları
2. hazırladınız
Teste başlamadan
önce cihazın iplik hattı kontrolünü yaptınız mı?
mı?
3.
İMG (punto) testi yapılacak makinenin ilk bobinini cihaza bağladınız
4. mı?
İplik ucunu hava emişinden geçirdiniz mi?
5.
İMG (punto) cihazının bilgisayarına numune iplik bilgilerini girdiniz
mi?
6.
Enter tuşuna basarak testi başlattınız mı?
7.
İpliği 1.mm
kılavuzdan geçirdiniz mi?
hazırladınız
8.
İpliği 2. kılavuzdan 1 tur geçirdiniz mi?
9.
1. çekim silindirden geçirilip silindirin alt kısmında bulunan yivli
mı?mı?
kılavuz ve 1. çekim silindirine beraber olmak üzere saat yönünde 12
10. 1.
tansiyonundan
kez
sardınız mı? belli bir gerginlikte olması için geçirdiniz mi?
11. İpliği 2. çekim silindirinden 1 kez geçirip alt kısmında bulunan yivli
kılavuz ve 2. çekim silindirinden 12 kez saat yönünde sardınız mı?
12. İpliği 2. tansiyonundan geçirdiniz mi?
13. İpliği İMG ölçme başlığından ve kılavuzdan geçirdiniz mi?
14. 3. çekim silindirinde ve alt kısmında bulunan yivli silindirden saat
yönünde 12 kez sararak iplik ucunu emiciye verdiniz mi?
15. Cihazın bilgisayarına test ile ilgili bilgileri girdiniz mi?
16. İpliğe uygulanan çekim miktarını seçtiniz mi?
17. Start tuşuna basarak iplikteki puntoların sayımını başlattınız mı?
18. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?
19. Araç gereç ve malzemeyi ekonomik kullandınız mı?
20.
21.

Hayır

Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Puntolama işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İnceliğini azaltmak
B)
Düzgünsüzlüğü azaltmak
C)
Kohezyon kazandırmak
D)
Bükümünü artırmak

2.

Punto kontrolü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?
A)
Çıkrık
B)
İtemat test cihazı
C)
Texturmat cihazı
D)
Etüv

3.

Punto sayımı cihazın hangi elemanı ile gerçekleştirilir?
A)
Çekim silindiri
B)
Ansion
C)
Kılavuz
D)
IMG başlığı

4.

Cihaz, kaç metre iplikteki punto miktarını sayar?
A)
10 m
B)
12 m
C)
9m
D)
5m

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi iplik numarasının tanımıdır?
A)
Birim ağırlıktaki iplik uzunluğudur.
B)
Birim uzunluktaki iplik ağırlığıdır.
C)
Birim uzunluk ile birim ağırlığın toplamıdır.
D)
Birim uzunluk ile birim ağırlığın farkıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi numara kontrol testinin faydalarındandır?
A)
Kalınlık ve incelik hakkında fikir verir.
B)
Kumaş tasarımlarında yol gösterir.
C)
İpliklerle ilgili her türlü üretim hattında gereklidir.
D)
Hepsi

3.

Aşağıdakilerin hangisinde laboratuvarlarda çalışma şartları doğru olarak verilmiştir?
A)
21 ºC sıcaklık % 65 ± 2 nem
B)
20 ºC sıcaklık % 65 ± 2 nem
C)
18 ºC sıcaklık % 62 ± 2 nem
D)
25 ºC sıcaklık % 60 ± 2 nem

4.

Çıkrığın çevresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
250 cm
B)
2 metre
C)
150 cm
D)
1 metre

5.

İplikte oluşan düzgünsüzlükler, iplikte aşağıdaki değerlerin hangisinin düşmesine
neden olur?
A)
Mukavemet
B)
İnce-kalın yer
C)
Abraj hataları
D)
Hepsi

6.

Düzgünsüzlük testi ile iplikte aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz?
A)
Düzgünsüzlük
B)
Kıvrımlılık
C)
Kalın yer
D)
Diyagram
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7.

Aşağıdakilerden hangisi düzgünsüzlük testinin kısımlarından değildir?
A)
Ölçüm ünitesi
B)
Data prosesör
C)
Telef kutusu
D)
Çeneler

8.

Aşağıdakilerden hangisi filament kopmalarının nedenlerinden değildir?
A)
Yüksek iplik gerginliği
B)
Zayıf filament kohezyonu
C)
Aşırı ısınmalar
D)
İplikteki yağ

9.

Puntolama işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Filamentlere gerekli kohezyon kazandırmak
B)
Filamentlere gerekli büküm kazandırmak
C)
Filamentlere gerekli incelik kazandırmak
D)
Filamentlere gerekli dayanıklılık kazandırmak
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

10)

Mukavemet testinde ……….. uzama eğrisinden yararlanılır.

11)

Tekstil materyalinin kütle ve birim uzunluktaki ağırlık değişiminin doğru gözlenmesi
için ……… kullanılır.

12)

Teksturmet cihazında ipliğe uygulanan yük …… ’dır.

13)

Hazne içerisine numunedeki yağı sökmek için …… … konur.

14)

Puntolama işlemi ile filamentin yapısında ……. ya da ……… kimyasal değişiklik
olmamaktadır.

15)

Nem miktarının artması ile elle tutulduğunda ……… hissi duyulur.

16)

Bobin hâlindeki iplikte ne kadar nem bulunduğu ……………….. ölçüm cihazı ile
ölçülür.

17)

İpliği meydana getiren flamentleri bir arada tutmak amacıyla ipliğe verilen spiral
dönüşlere …….. adı verilir.

18)

İplikte büküm … veya … yöndedir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
B
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
A
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
D
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

D
C
D
A
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
A
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
A
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
B
D
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
D
B
D
D
B
D
D
A
kopma
diyagram
2000 g
metanol
fiziksel,
ıslaklık
kimyasal
dijital nem
büküm
S/Z
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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