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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD592 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Tops (Vigore) Baskı 

MODÜLÜN TANIMI 

Tops ( Vigore ) baskı yapan makinelerle baskı yapma ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Tops ( vigore ) baskı yapan makineler ile baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak tops(vigore) baskı yapan makinelerle baskı 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak baskı öncesi makine 

ayarlarını yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak vigore baskı makineleriyle 

baskı yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak makine bakım ve 

temizliğini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aydınlık ortamda; vigore baskı makinesi, baskı 
silindirleri, baskı patları, baskı yapılacak tops 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

İnsanlar giyim ihtiyaçlarını kendi zevkleri ve beğenileri doğrultusunda 

gerçekleştirmektedir. Günümüzde kumaşların yüzey görünüşleri, renkleri ve desenleri 

sürekli değişmektedir. Değişik yüzey görünümlü kumaş üretme yöntemlerinden biri de 

topslara baskı yaparak, melanj, kırçıllı görünüşlü kumaşlar yapmaktır. Bu işlem şöyledir; 

topslara önce istenilen desen ve renklerle baskı yapılır, sonra baskılı topslar ile beyaz renkli 

baskısız topslar karıştırılarak iplik yapılır ve daha sonra kumaş üretiminde değerlendirilir. Bu 

teknikle elde edilen kumaşlar çok değişik bir yüzey görünümüne sahiptir. Bu nedenle üst 

giyimde çok tercih edilir. Kırçıllı (vigore baskılı) kumaşlar sürekli tekstil piyasasında aranan 

kumaşlardandır. 

 
Vigore baskı işlemi piyasada daha çok yün, polyester ve poliamid topslara uygulanır. 

Kamgarn yün topslarda vigore baskı işlemi daha çok tercih edilmektedir. 

 

Sizler bu modül ile vigore baskıyı öğrenip topslar üzerine baskı işlemini 

uygulayabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak baskı öncesi 

makine ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde size en yakın bir baskı işletmesine giderek vigore(tops) baskı 

makinesinin çalışmasını gözlemleyiniz.  

1. BASKI ÖNCESİ MAKİNE AYARLARINI 

YAPMA 
 

1.1. Mamulü Baskı Makinesine Yerleştirme 
 

Vigore baskı makinesinin ön tarafındaki giriş kısmında 16 ayrı tarama bandının 

makineye girmesini sağlayan 16 adet bilye vardır. 

 

Resim 1.1: Tarama batlarının makineye girişini sağlayan bilyeler 

Bu bilyeler tarama bantlarının makineye düzgün belli bir gerginlikte girmesini sağlar. 

Bilyeler giriş tablasının ön, sağ ve sol tarafındadır. Bilyelerin 3 tanesi giriş tablasının ön 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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tarafında, 7 tanesi sağ tarafta ve 6 tanesi de sol taraftadır. DolayIsıyla topsların 3 tanesi giriş 

TABLASININ ön tarafına, 7 tanesi sağ tarafına ve 6 tanesi de sol tarafına takılır. 

 

 

Resim 1.2: Topsların bilyelere takılmış hâli ve yerleri 

Giriş kısmında tablanın (masanın) üzerinde orta kısımda şeritler (tarama bantları) yan 

yana birleşir. Yani 16 adet tops yan yana birleşik hâlde düzgün bir şekilde dişliye doğru 

ilerler. 
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Resim 1.3: Giriş kısmında tablanın (masanın) üzerinde orta kısımda tarama bantlarının 

birleşmesi ve dişliye doğru ilerlemesi 

Topslar giriş tablasından geçtikten sonra dişlilere(dişli silindirlere) gelir. Dişliler 

topsları taraklara düzgün bir şekilde sevk eder, ilerletir. 

 

Resim 1.4: Topsların giriş tablasından geçerek dişli silindirler yardımıyla taraklara geçmesi 
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Makinede 32 tane tarak vardır. Tarakların görevi;16 adet yan yana dizilmiş topsu 

tarayarak düzeltmektir. 

 

  

Resim 1.5: Topsların taraklardan geçişi 

Taraklardan çıkan topslar hemen akabinde mil kısmından geçer. Mil taraklardan sonra 

malı inceltir. Mil çekim işlemi yapar. Topslara çekim uygular. Mil taraktan daha hızlı döner. 

Dolayısıyla bu hız farklılığı kadar da topslara çekim uygular. 

 

 
Resim 1.6: Mil kısmı 
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Mil kısmından çıkan topslar baskı işlemi için makinenin baskı silindirlerine geçer 

(ilerler). 

 

1.2. Baskı Silindirlerini Yerleştirme 
 

Baskı silindirlerini takmak için makinenin gövde kısmında her iki tarafta(sağsa ve 

solda) kafalar (baskı silindir yatakları) bulunur. Bu kafalar arasına baskı silindirleri 

yerleştirilir. Baskı silindir kafaları yaylı olup elle çevrilerek sökülür ve takılır. Kafalar, baskı 

silindirlerinin takılmasına ve çıkarılmasına yarar. 

 

Resim 1.7: Baskı silindirlerinin takıldığı kafalar (baskı silindir yatakları) 

Baskı silindirlerini yerleştirme işleminde önce silindir yataklarının üzerindeki kafalar 

elle döndürülerek sökülür, açılır. Bu işlem her iki kafa ve her silindir için ayrı ayrı yapılır. 

Sonra baskı silindirleri getirilerek baskı silindirlerinin takıldığı yatak kısmına yerleştirilir. 

Normalde baskı silindirlerinin her iki ucunda yatak yuvalarına ayarlı silindirik metal uç 

kısımları vardır. Bu metal kısımlar baskı silindir yataklarına geçirilir, sonra kafalar sıkılır. 

 

1.3. Baskı Silindir Ayarları 
 

Baskı silindirlerinin ayarları silindirin her iki tarafındaki kafalardan yapılır. Silindir 

ayarlarında en önemli olan basınç ayarlarıdır. Bu da direkt keçeyle ilgilidir. Basınç ayarları 

1-4 arasındadır. Keçe yeniyse 1–2 basınçla çalışılır, keçe eskiyse 3–4 basınçla çalışılır. 

 

Ayrıca desen silindirlerinin yüksek kısımları (basılacak desenin boyalı olacak kısmın 

%miktarı ) fazla ise 4 basınçla çalışılır, az ise 1–2 basınçla çalışılır. 

 

Koyu renklerde basınç daha yüksek, açık renklerde daha düşük olur. 
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1.4. Baskı Patı Besleme 
 

Baskı patını koymak için makinenin üzerinde gövde kısmında boya teknesi vardır. 

Boya teknesinin içinde boyayı keçeye taşıyan içi boş bir boya taşıma silindiri vardır. 

 

Resim 1.8: Boya teknesi ve içinde keçeye boya taşıyan boya taşıma silindiri 

Boya teknesine baskı boyası otomatik boya mutfağından borular ile basınçla vigore 

baskı makinesinin hemen yanındaki baskı tankına gelir. 

 

 

Resim 1.9: Baskı patının (renkli pat) tanka ve tekneye otomatik ilavesi 
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Baskı patı, boya teknesine elle veya tanktan otomatik olarak makine tarafından ilave 

edilir. 

 

 

Resim 1.10: Baskı tankının elle tekneye ilave edilmesi 

Baskı patı belli aralıklarla mikserle karıştırılır. Patın karıştırılmaması durumunda 

içindeki bazı kimyasallar çökebilir, patın homojenliği gidebilir, durduğu yerde kıvamı 

değişebilir. 
 

 

Resim 1.11: Baskı patının belli aralıklarla mikserle karıştırılması   
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 Baskı patlarının hazırlanması: Yünlü mamullerin tarama bantlarına 

baskısında reaktif, 1/1 ve 1/2 metal kompleks, krom ve asit boyar maddeler 

kullanılır. Piyasada yün topslar üzerine genellikle ½ metal kompleks boyar 

maddeler ile baskı yapılmaktadır. En çok da (yünün parlak bir şekilde 

renklenmesini sağlayan ½ metal kompleks ve reaktif boyar madde karışımı) 

baskı boyaları tercih edilmektedir. 

 

Piyasada polyester topslar üzerine ise genellikle dispers boyar maddeler ile baskı 

yapılmaktadır. 

 

 Ana patın hazırlanması: Ana pat içerisinde kıvamlaştırıcı ve boyar maddenin 

liflere yapışmasını (bağlanmasını) sağlayan maddeler içermektedir. Pat sarı toz 

hâlde olup 25 kg’lık ambalajlarda (kâğıt torbalarda) muhafaza edilmektedir. 

 

 

Resim 1.12: Ana pat maddesi 

Pat şöyle hazırlanır: 

 

İlk önce 6 kg toz hâldeki sarı renkli pat maddesi tartılır. 200 kg’lık baskı patı 

hazırlama tankına konur. Üzerine su dökerek macun hâle getirilir. Daha sonra 200 kg olana 

kadar su ilave edilerek sürekli mikserle karıştırılır. Karıştırma işlemi 20–30 dakika sürer. 
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Resim 1.13: Baskı patının (ana patın) hazırlanması 

 Egalize maddesinin çözündürülmesi/hazırlanması: 

 

 

Resim 1.14: Egalize maddesi (Lyogen) 

40 kg egalize maddesi tartılarak 100 kg’lık kimyasal çözme tankına konur. Üzerine 

yavaş yavaş 100 kg’a tamamlayana kadar su ilave edilir. Bu madde homojen olarak 

karışıncaya, çözününceye kadar mikserle karıştırılır. 
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Resim 1.15: Egalize maddesinin tankta çözündürülerek hazırlanması 

 Piyasada en çok kullanılan baskı boya patlarının hazırlanması: 

 

Yün için laneset (1/2 metal kopleks/reaktif boya karışımı) baskı boyalarının 

hazırlanması: 

X g boyar madde 

1500  g pH ayarlama maddesi 

4000  g egalize maddesi 

20     kg ana pat 

174.5 kg su(yumuşak su) 

------------------------------- 

200 kg baskı boyası patı 

 

  

 

Resim 1.16: Yün tops baskı için hazırlanmış baskı boya patı 
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Polyester için dispers baskı boyalarının hazırlanması:    

X      g dispers boyar madde 

1700 g pH ayarlama maddesi 

4000 g egalize maddesi+boyar maddenin çözündürülmesini arttırıcı madde 

6000 g egalize maddesi 

20     kg ana pat 

168.3 kg su(yumuşak su) 

------------------------------- 

200 kg baskı boyası patı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Baskı öncesi makine ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları  Öneriler 

 Baskı işlemi yapılacak topsları 

makinenin yanına getiriniz. 

 

 Sipariş formu ile tops parti numaralarının 

aynı olmasına dikkat ediniz. 

 Topslara basılacak baskı silindirlerini 

getiriniz. 

 Baskı silindiri gözeneklerinin açık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Boya teknesini ve keçe silindirini 

getiriniz. 

 Boya teknesinin ve keçe silindirinin temiz 

olup olmadığını makineye takmadan önce 

kontrol ediniz. 

 Topslara basılacak baskı patlarını boya 

mutfağından getiriniz. 

 

 Her pat tankı için ayrı aktarma kabı 

kullanınız. 

 Baskı patlarını süzmeden kullanınız. 

 Baskı silindirlerini yerleştiriniz. 

 Baskı silindirlerinin yüzeyini makinenin 

mekanik aksamına değdirmeden 

yerleştiriniz. 

 Baskı silindirlerini takabilmek için önce 

kafaları açınız, daha sonra sağ ve sol 

silindir yataklarına silindirin iki ucunu 

iyice yerleştiriniz. 

 Silindir yataklarına baskı silindirlerinin her 

iki ucunu yerleştirdikten sonra kafaları elle 

çevirerek kapatınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Keçe silindirini takınız. 
 Keçe silindirinin eski, aşınmış olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Basılacak topsları kılavuz topslara 

ekleyerek, baskı makinesine 

yerleştiriniz. 

 

 

 Her bir topsu bilyelerden düzgün geçiriniz. 

 Tarakların içinde kırık, eksik tarak 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Baskı silindiri ayarlarını yapınız. 

 

 Basınç ayarlarını düzgün yapınız. 

 Baskı patı besleme işlemini yapınız. 

 

 

 Baskı patının alttaki tekneye akmamasına 

dikkat ediniz. 

 Her renk baskı patı için ayrı ayrı aktarma 

kabı kullanınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskı işlemi yapılacak topsları makinenin yanına getirdiniz mi?   

2. Topslara basılacak baskı silindirlerini getirdiniz mi?   

3. Boya teknesini ve keçe silindirini getirdiniz mi?   

4. Topslara basılacak baskı patlarını boya mutfağından getirdiniz mi?   

5. İlk önce makineye baskı patı teknesini taktınız mı?   

6. Baskı silindirlerini yerleştiriniz mi?   

7. Keçe silindirini taktınız mı?   

8. Basılacak topsları kılavuz topslara ekleyerek baskı makinesine 

yerleştiriniz mi? 
  

9. Baskı silindiri ayarlarını yaptınız mı?   

10. Bakı patı besleme işlemini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Vigore baskı makinesinde 16 tane yan yana tarama bandına baskı yapılır. 

2. (   ) Makinenin giriş kısmındaki miller, topsa çekim uygular. 

3. (   ) Tarakların görevi topsları tarayarak düzgünlüğü bozmaktır. 

4. (   ) Koyu renklerde basınç daha yüksek, açık renklerde daha düşüktür. 

5. (   ) Baskı boyası topslara boya teknesinden keçe ile taşınır. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak vigore baskı 

makineleriyle baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde size en yakın bir baskı işletmesine giderek vigore baskı yapımını 

gözlemleyiniz. 

 İplik baskısı yapan bir işletmeye giderek çile iplik baskısının yapılışını 

gözlemleyiniz. 

 

2. BASKI YAPMA 
 

2.1. Deneme Baskı Yapma 
 

Deneme baskı öncesi baskıya hazırlık işlemleri yapılır. Hazırlık işlemleri: 

 Basılacak topslar makinenin giriş kısmındaki bilyelerden geçirilerek makineye 

bağlanır. 

 Desen silindirleri makineye getirilerek takılır. 

 Silindir ayarları-basınç ayarları yapılır. Boya teknesine baskı boyaları konulur. 

 Makinenin çıkış kısmına boş bir demir mal taşıma arabası(kafes) konur. Kafesin 

alt kısmına keten çuval serilir. Keten çuval buharlama sırasında sıcakta baskılı 

topsların demirlere yapışmasını önler. 

 

Bu hazırlık işlemlerinden sonra makine çalıştırılır. Genellikle her bir deneme baskı 

için 10–12 metre tops baskı yapılır. Bu da tahminen kafesin yarısını doldurur ve 5–6 kg 

kadardır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Deneme baskı işlemi 

Baskı yapılan topslar taşıma arabalarına (kafese) konularak otoklava götürülür. 

Otoklavın içerisine yerleştirilir. Otoklavın içerisinde 100ºC’de 1 saat 45 dakika 

buharlama/fikse işlemi yapılır. 

 

Fikse işleminden sonra lizözde topslar yıkanır ve kurutulur. Daha sonra deneme 

baskısı yapılan numuneler okeylenmek üzere müşteriye gösterilir. Okeylenirse seri baskıya 

geçilir. Okeylenmezse müşterinin istekleri doğrultusunda tekrar deneme baskı yapılır. 

 

2.2. Hataları Düzeltme 
 

 Renk tutmadıysa yeniden boya hazırlanarak tekrar baskı işlemi yapılır. 

 Baskı net değilse basınç bir miktar artırılarak baskı yapılmalıdır. 

 

2.3. Tops(Vigore) Baskı Yapan Makineler 
 

Vigore baskı makineleri, tarama bantları (topslar) üzerine baskı yapan makinelerdir. 

Bu makinelerde tek veya çok topsa halat hâlinde baskı işlemi yapılabilir. Baskı işlemi 

topslara baskı silindirleri ile yapılır. Genellikle çapraz ve diyagonal şeritli desenler basılır. 
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Resim 2.2: Vigore baskı makinesi 

Vigore baskı makinesinin kısımları: 

 

 İğneli tarama bölümü (topsları baskı makinesine yerleştirme kısmı): Bu 

bölüm şu kısımlardan oluşur: 

 

Resim 2.3: İğneli tarama bölümü 



 

21 

 Bilyeler: 16 adet bilye vardır. Her bir bilyeye bir tops bağlanarak 

geçirilir. Bilyelerin görevi, topsları dişlilere düzgün bir şekilde sevk 

etmektir.  

 

 Dişli silindir: Topsları taraklara düzgün bir şekilde sevk eder, taşır. 

 

 Taraklar: Makinede 32 adet tarak vardır. Tarakların görevi; 16 adet yan 

yana dizilmiş topsu tarayarak paralel hâle getirip düzeltmektir. 

 

 Miller: Miller taraklardan sonra topslara çekim uygulayarak 

malı(topsları) inceltir. Adeta bir tülbent hâline getirir.  

 

 Baskı Bölümü: Baskı işleminin yapıldığı asıl bölüm burasıdır. Bu bölüm 

şu kısımlardan oluşur: 

   

 

Resim 2.4: Baskı bölümü elemanları 

 

 Baskı silindirleri: Desenler yuvarlak metal silindirler üzerine işlenmiştir. 

Desenin boya alan kısımları yüksek, boya almayan kısımları ise oyuktur. 

Tarama bandına silindir ile keçe arasından geçerken baskı işlemi yapılır, 

boya aktarılır. 

 

 Keçe: Baskı boyasını sürekli üzerinde bulundurur ve aynı zamanda 

presör görevi yapar(Bu makinelerde rakle yoktur.). 
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 Boya taşıyıcı silindir: Yuvarlak içi boş fonttan yapılmış dışı kauçuk 

kaplı silindirlerdir. Görevi, baskı boyasını tekneden alarak keçeye 

taşımaktır. 

 

 Boya teknesi: İçerisine baskı boyası konur, boya bittikçe elle bir kapla 

veya otomatik olarak boya tankından boya beslenir, ilave edilir. 

 

 Kelebek tertibatı: Makinenin çıkış kısmında olup baskı yapılan topsları 

kafese (taşıma arabalarına) düzgün bir şekilde istifler. 

 

 
Resim 2.5: Kelebek tertibatı 

2.4. Tops Baskı Yapma 
 

Tops hâlde baskı genellikle yün, polyester ve poliamid liflerine uygulanır. Piyasada 

daha çok yün topslara uygulanır. Yünlü tarama bantlarına baskı yapılır ve sonraki çekim 

işlemlerinde baskılı ve baskısız lifler harmanlanarak kırçıllı bir görünüm elde edilir. 

 

Vigore baskı, yün ya da diğer elyafların, tarak ya da tarama bantlarında aralarda beyaz 

kalacak şekilde çizgiler hâlinde kıvamlı baskı patıyla basılmasıdır. 

 

Topslara baskı işlemi baskı silindirleri ile yapılır. Genellikle piyasada bir veya iki 

renkli çapraz, diyagonal şeritli desenler basılır. Tek baskı silindiri ile yapılan tek renkli 

çapraz desenler piyasada daha çok kullanılmaktadır. 
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Resim 2.6: Tek silindirlerle yapılan baskılar 

İki silindirle yapılan diyagonal desenler de piyasada sıkça görülen desenlerdir. 

 

  

Resim 2.7: İki silindirle yapılan baskılar 

Baskı işlemi istenilen renk sayısında yapılabilir. Ancak piyasada ikiden fazla renkte 

baskı uygulaması yaygın değildir. 

 

2.4.1. Baskı İşleminin Yapılışı  
 

 16 adet tarama bandı vigore baskı makinesinin yanına getirilir ve makinedeki 

kılavuz topslara bağlanır. Topslar bilyelerden geçirilerek iğneli tarama 

bölümüne gelir. Burada dişli silindirlerden geçerek taraklara gelir, tarandıktan 

sonra millerle topslara çekim uygulanarak tülbent haline gelir ve makinenin 

baskı bölümüne girer. 

 Boya teknesi temizlenmiş hâlde yerine takılır. 

 Keçe temiz olarak yerine takılır. 

 Makinenin baskı bölümündeki kafalara baskı silindirleri yerleştirilerek, ayarları 

yapılır. Silindir üzerindeki işlenmiş desenin kabartmalı(yüksek) kısımları ile 

baskı boyası topsa aktarılır. 

 Boya teknesine baskı boyası konur (beslenir). Baskı boyası bir kapla konur veya 

otomatikman boya tankıyla beslenir. 

 Makine çalıştırılarak baskı işlemi yapılır. 

 Basılan topslar makinenin arka kısmına -taşıma arabalarına- düzgünce istiflenir. 

Makine her 23.5–24 metrede bir otomatikman durur. Çünkü bir sepet(taşıma 

arabası) bu kadar mal almaktadır. Baskılı sepet alınarak yerine boş bir sepet 

konur. Sepet değişimi yapıldıktan sonra tekrar makine açılarak baskı işlemine 

devam edilir. Her sepet ortalama 10–12 kg tops alır. 12 sepet bir partiyi 

oluşturur. Bir sepet ortalama 7 dakikada dolar.    

 Buharlama işlemi yapılır. 

 Lizözde yıkama, kurutma ve tops haline getirme işlemi yapılır. 
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2.4.2. Baskı İşlemi Sonrası Yapılan Ard İşlemler  
 

2.4.2.1. Buharlama 

 

Baskılı topslar otoklav adı verilen yatay HT kazanlarına benzeyen makinelerde 

buharla fikse edilir. 

 

Resim 2.8: Buharlama işleminin yapıldığı otoklav makinesi 

Baskıdan çıkan topslar kafeslere(sepetlere) doldurulduktan sonra otoklava götürülerek 

düzgünce yerleştirilir. Otoklav kazanı 12 adet sepet alır. Sepetler kazanın içine alt 

kısmındaki raylar yardımıyla yerleştirilir. Bu işlemden sonra raylar kilitlenerek makinenin 

kapağı kapatılır. Otoklav kazanı 100 kg yün alır. 

 

Buharlama işlemi 100ºC’de 1 saat 45 dakikada yapılır. Buharlama işlemi bittikten 

sonra makinenin basıncı düşürülerek kapağı açılır ve mallar boşaltılır.  

 

2.4.2.2. Yıkama 

 

Baskılı ve boyalı topsların yıkanması işlemi lizöz adı verilen yıkama makinelerinde 

yapılır. 
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Resim 2.9: Lizöz yıkama makinesi 

Lizöz makinesi dört kısımdan oluşur. Bu kısımlar şunlardır: 

 

 Topsların takıldığı parmaklık kısmı: Topsların birbirine karışmaması için 

makinenin ön kısmında parmaklıklar vardır. Topslar bu parmaklıklara 

takıldıktan sonra makineye verilir. 

 Yıkama kısmı: Yıkama ünitesi 4 tekneden oluşur. Bu tekneler aşağıda 

verilmiştir: 

1.tekne(banyo): Bu teknede sabun vardır (Teknedeki 35 litre suya 20 dakikada bir 1 kg 

sabun konur.).Banyo sıcaklığı 70ºC’dir.  

2.tekne: Bu teknede de sabun vardır. Banyo sıcaklığı 80ºC’dir. 

3.tekne: Durulama teknesi olup sadece su vardır. Banyo sıcaklığı 60ºC’dir. 

4.tekne: Flotteye yumuşatıcı konulur. Banyo sıcaklığı 40ºC’dir. 

 

 Kurutma kısmı: Topslar, 80-100ºC arasındaki sıcaklıklarda delikli tamburlu 

kurutucu kısmında kurutulur. 

 

 Vargel (tops sarma, yapma kısmı): Bu kısımda 4 adet kafa kısmı vardır. Bu 

kafalarda 4 adet tops bir anda sarılabilmektedir. Topslar ortalama 10 kg 

gelmektedir. 
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Resim 2.10: Vargel (tops sarma) kısmı 

Lizöz yıkama makinesinde bir günde 1000 kg tops yıkanabilmektedir. 

 

2.5. İplik Baskı Yapma 
 

İplik baskısı iki şekilde yapılmaktadır: 

 Çile iplik baskısı 

 Çözgü iplik baskısı 

 

2.5.1. Çile İplik Baskısı  
 

Çile hâlindeki ipliklere, baskı silindiriyle iplik yönünün enine baskı yapılır. Baskı 

işleminde renk sayısı dört ile sınırlıdır. 

 

Çile iplik baskısı pamuk, merserize pamuk, yün ve poliakrilnitril ipliklere 

uygulanabilen bir baskı çeşididir. Baskıda en önemli dikkat edilecek husus, ipliklerin baskı 

patını yeteri kadar çekebilecek hidrofilliğe sahip olmasıdır. Çile iplik baskısı yapılacak 

ipliklerin hidrofilliği baskı öncesi yapılacak işlemlerle artırılmalıdır. Hidrofilliği artırmak 

için yapılan işlemler: 

 Pamuk ipliklere bazik işlemler (kaynatma, pişirme ve merserizasyon) yapılır. 

 Pamuk ipliklere ağartma işlemi yapılır. 

 Yün yıkanır veya ağartma işlemi yapılır. 

 Poliakrilnitrile yıkama işlemi yapılır. 
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Çile hâlindeki baskıda düzensiz bir efekt ortaya çıkar. 

 

Çile baskısında iplikler çile halinde gergin şekilde tutularak, çubuklar arasına takılır. 

Dışa doğru tamamen açılacak şekilde, yatay bir çubukla bağlantılı kapak vardır. 

 

Baskı makinesi, ikiz silindirlerle aynı zamanda işleyen, iki kısımlı bir makinedir. Bir 

silindir makinenin giriş kısmına yerleştirilmiştir. Kullanılan baskı tekniği yüzey baskı (rulo 

baskı) tekniğidir. Hazırlanan iplik sabit silindir üzerine getirilir ve giriş kapanarak uygun bir 

basınçla kilitlenir sonra sabit silindir manuel olarak döndürülür. Döndürme, ipliklerin dış 

yüzünün tümü basılıncaya kadar devam eder. Çile iplik metodu günümüzde çok az 

kullanılmaktadır. 

 

Çile baskı makinesinde çileler çubuklara gerilir ve iki val (silindir) arasından geçirilir. 

Her geçişte çilenin ¼’ü basılır. Makinede yan yana dört renk basılabilir. 

 

Resim 2.11: Çile iplik baskı makinesi 

Makinenin bölümleri: 

 Çubuklara çilelerin gerildiği bölüm 

 Baskı bölümü 

 Baskı patlarının konulduğu bölüm 

 

Çile baskıda kontur keskinliği aranmaz. Baskıdan sonra çileler çile kurutma 

makinesinde kurutulur ve daha sonra da buharlama makinesinde buharlanır. 

 

 Püskürtmeli otomatik çile baskı makinesi: Bu makinede iplikler çile 

formunda basılır. Çileler sonsuz dönen bir bant üzerinde makineye 

beslenmektedir. 24 adet püskürtme düzesi ile baskı işlemi yapılır. Makineye 

beslenen çileler üzerine püskürtme düzelerinden belirlenen raport sistemine 

göre basınçlı bir şekilde boyar madde ve kimyasal madde püskürtülür ve sıkma 

silindirlerinden geçirilerek boyar maddenin daha iyi yayılması sağlanır. Çileler 

su ile ıslatılarak banyonun daha iyi yayılması sağlanır. 
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Resim 2.12: Püskürtmeli otomatik çile baskı makinesi 

Sıkma silindirlerinden geçen çileler 101ºC’de buharlı fiske yapılır. Fikse işlemi 

ortalama 5-7 dakika sürmektedir. Daha sonra ılık su ile yıkama yapılır.  

 

2.5.2. Çözgü İplik Baskısı 
 

Çözgü levendi olarak hazırlanmış çözgü ipliklerinin basılmasıdır. Paralel hâlde olan 

çözgü ipliklerine rulo baskı tekniği ile baskı yapılır. 

 

 
Resim 2.13: Çözgü iplik baskısı 

Ardından atkı iplikleri ile kumaş dokunur. Baskıdan sonra yapılan buharlama ve 

sabunlama işlemleri kumaş dokunduktan sonra yapılır. Bu durum göz önünde 

bulundurularak çözgü iplik baskısında, basılıp kurutulduktan sonra buharlama işlemine kadar 

renginde değişme olmayacak kalıcı boyar maddeler kullanılmalıdır. 
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Baskılı çözgü ipliği ile düz renk atkı ipliğinin dokunmasıyla değişik, yumuşak, 

gölgeli, hoş görünümlü desene sahip kumaşlar elde edilir. Bu tür kumaşlarda kumaşın her iki 

yüzü de desenlidir.  

 

Üretim dikkatli ve titiz işçilik ister. Bu nedenle, çözgü iplik baskısı sadece yüksek 

kalite ve pahalı kumaşlarda görülür. 

 

Dekorasyon kumaşlarında ve değerli elbiselik kumaşlarda çözgü iplik baskısı yapılır. 

Örgülü mallarda, karışık bir renk efektine sahip, fantezi örgü desenleri elde edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 Deneme baskı yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı yapılacak topsları vigore baskı 

makinesinin yanına getirerek kılavuz 

topslara ekleyiniz. 

  

 16 adet topsu düzgün bir şekilde kılavuz 

topslara ekleyiniz. 

 16 adet topsun iğneli tarama bölümünü 

düzgün bir şekilde tarayarak tülbent 

hâline getirip makinenin baskı bölümüne 

sevkini sağlayınız. 

 

 Topsları bilyelerden düzgün geçiriniz. 

 Kopan topsları bağlayınız. 

 Tarama bantlarının düzgün taramasını 

sağlayınız. 

 Taranmış tülbent hâldeki topsların 

baskıya düzgün girmesini sağlayınız. 

 Boya teknesine uygun baskı boyasını 

koyunuz. 

   

 Baskı boyasını boya teknesine koymadan 

önce mikserle iyice karıştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Makineyi çalıştırarak önce deneme baskı 

ve daha sonra seri baskı yapınız. 

 

 

 İstenilen renk ile basılan desenin rengini 

karşılaştırmadan seri baskıya geçmeyiniz. 

 Deneme baskı onaylanmadan seri baskıya 

geçmeyiniz. 

 Baskı işlemi süresince baskı işlemini 

gözlemleyiniz. 

 Basılan topsları doldurmak için baskı 

makinesinin çıkış kısmına taşıma 

arabası(kafes) koyunuz.  

 

 

 Taşıma arabalarının altına keten çuval 

koymayı unutmayınız. 

 Taşıma arabaları dolunca boşuyla 

değiştirmeyi unutmayınız. 

 Basılmış topsları otoklava götürüp 

doldurarak buharlama yapınız. 

 

 

 Taşıma arabalarını otoklavın içine düzgün 

yerleştiriniz. 

 Buharlama işlemini 100ºC’de, 1 saat 45 

dakikalık sürede yapmalısınız. 
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 Otoklavdan çıkan topsları lizözde 

yıkayınız, kurutunuz ve tops sarma 

işlemi yapınız. 

 

 

 Topsları lizözde yıkarken 1. ve 2. tekneye 

sabun, 3. tekneye durulama suyu ve 4. 

tekneye de yumuşatıcı koyunuz. 

 Topsları iyi kurutunuz. 

 Topsları düzgün sarınız. 

 Refakat kartına gerekli bilgileri 

yazarak, üzerine numune yapıştırınız ve 

daha sonra malları iplik bölümüne 

teslim ediniz. 

 

 

 Refakat kartındaki bilgileri eksiksiz 

doldurunuz. 

 Refakat kartının üzerine numune 

yapıştırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Baskı yapılacak topsları vigore baskı makinesinin yanına 

getirerek kılavuz topslara eklediniz mi? 
  

2. 16 adet topsun iğneli tarama bölümünü düzgün bir şekilde 

tarayıp tülbent hâline getirerek bu kısmın makinenin baskı 

bölümüne sevkini sağladınız mı? 

  

3. Boya teknesini, keçeyi ve baskı silindirlerini sırasıyla takarak 

gerekli ayarları yaptınız mı? 
  

4. Boya teknesine uygun baskı boyasını koydunuz mu?   

5. Makineyi çalıştırarak önce deneme baskı ve daha sonra seri 

baskı yaptınız mı? 
  

6. Baskı makinesinin çıkış kısmına basılan topsları doldurmak için 

taşıma arabası(kafes) koydunuz mu? 
  

7. Basılmış topsları otoklava götürüp doldurarak buharlama 

yaptınız mı? 
  

8. Otoklavdan çıkan topsları lizözde yıkayıp kuruttuktan sonra 

tops sarma işlemi yaptınız mı? 
  

9. Refakat kartına gerekli bilgileri yazdıktan sonra üzerine numune 

yapıştırıp malları iplik bölümüne teslim ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Deneme tops baskı için ne kadar tops gerekir? 

A) 50 metre 

B) 10-12 metre 

C) 100 metre 

D) 5 metre      

 

2. Baskı makinesinden çıkan baskılı topslar taşıma arabalarına makinenin hangi kısmıyla 

istiflenir? 

A) Taraklarla   

B) Dişli silindirle 

C) Bilyelerle 

D) Kelebek tertibatıyla 

 

3. Vigore baskı makinesinde kaç tane tarak vardır? 

A) 28 

B) 30 

C) 32 

D) 34 

 

4. Vigore baskı makinesinde kaç adet yan yana tarama bandına bir anda baskı yapılabilir? 

A) 13 

B) 14 

C) 15 

D) 16 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi makinenin baskı bölümü elemanlarından değildir? 

A) Dişli silindir 

B) Keçe 

C) Baskı silindirleri 

D) Boya teknesi 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak makine 

bakım ve temizliğini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 Tiner ve solventlerle temizlik yaparken uyulması gereken sağlık ve güvenlik 

kurallarını araştırınız. 

 

3. MAKİNENİN BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ 

YAPMA 
 

3.1. Baskı Sonrası Silindirlerin Bakım ve Temizliği   
 

Vigore baskı silindirleri baskı sonrası tazyikli su ile iyice yıkandıktan sonra bir bez 

yardımıyla kurulanarak depolanmak üzere kılıflanır ilgili bölüme kaldırılır. 

 

Baskı silindiri üzerinde aşınmalar, ezilmeler varsa tamiri yapılır. 

 

Baskı sonrası kalıplara her ne kadar temizlik ve bakım işlemi yapsak da silindirleri 

baskıya hazırlamak için vigore baskı makinesine taktığımız zaman selülozik tinerle silinmesi 

gerekir. Bunun amacı silindir oyukları arasında kalması muhtemel önceki baskıya ait pat 

kalıntılarını temizlemektir.  

 

3.1.1. Makinenin Temizliği 
 

Baskı işlemi bittikten sonra boya teknesi sökülerek yıkama bölümüne götürülüp 

tazyikli su ile yıkanır. Sonra baskı silindirleri sökülerek tazyikli su ile yıkanır. En son keçe 

sökülerek yıkama yerinde tazyikli su ile yıkanır. Temizleme işleminin bu sıraya göre 

yapılması bir zorunluluktur. Örneğin, boya teknesi ve boya silindiri sökülmeden keçe 

sökülemez. 

 

Bu işlemlerden sonra makinede boya teknesinin takıldığı ve söküldüğü kısımlar sıcak 

suyla yıkanır. Bu kısımlarda boya bulaşmaları olabileceğinden kurumadan sıcak suyla 

temizlenir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.2. Makinenin Bakımı 
 

 Vigore baskıya genellikle altı ayda bir bakım yapılır. Silindir takımı yatakları 

zamanla aşınır. Aşınan silindir yatakları değiştirilir, yenisi takılır. 

 Silindir yatakları her gün hidrolik yağ ile yağlanır. 

 Tarak yatakları her gün düzenli olarak hidrolik yağ ile yağlanır. 

 

3.2. Keçeli Silindirin Temizliği 
 

Keçeli silindir baskının kalitesini direkt etkiler. Bu nedenle keçeli silindir 

yıprandığında, eskidiğinde yenisi ile değiştirilir. 

 

Her baskı işlemi sonunda keçeli silindir makineden dikkatli bir şekilde sökülerek 

yıkama kısmına götürülür. Burada tazyikli sıcak su ile iyice yıkanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Makinenin bakım ve temizliğini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baskı silindirlerinin bakım ve temizliğini 

yapınız. 

 Baskı silindirlerinin yumuşak bir materyal 

ile temizlenmesine dikkat ediniz. 

 İlgili bakım talimatlarını dikkatlice 

uygulayınız. 

 Silindirler üzerinde pat artığı 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Silindirlerin çizilmemesine özen 

gösteriniz. 

 Makinenin diğer kısımlarının temizliğini 

yapınız. 

 Baskı sonrası ve varyant değişimlerinde 

baskı patı teknelerinin, pat aktarma 

silindirlerinin üzerinde pat atığı 

kalmayacak şekilde temizlenmesine 

dikkat ediniz. 

 Varyant değişimlerinde mutlaka keçeli 

silindir ve baskı silindir başlıklarındaki 

pat artıklarını temizleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Varyant değişimlerinde baskı silindirlerini yıkadınız mı?   

2. Varyant değişimlerinde keçeli silindirleri(keçeyi) yıkadınız mı?   

3. Varyant değişimlerinde baskı patı teknelerini yıkadınız mı?   

4. Baskı işlemi bittiğinde baskı silindirlerini yıkadınız mı?   

5. Baskı işlemi bittiğinde baskı patı teknesini yıkadınız mı?    
6. Baskı işlemi bittiğinde baskı boyası aktarma silindirini yıkadınız 

mı? 
  

7. Baskı silindirlerinde bozulmalar varsa tamir atölyesine gönderdiniz 

mi?  
  

8. İşi biten baskı silindirlerini depolanmak üzere kaldırdınız mı?   
9. Silindirleri baskı makinesine taktıktan sonra selülozik tinerle 

sildiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi baskıdan sonra baskı silindirlerine uygulanan bakım işlemi 

değildir? 

A) Silindirler tazyikli sıcak su ile yıkanır.   

B) Kalıplar selülozik tinerle silinir. 

C) Bozulmalar var ise tamiri yapılır. 

D) İnce yağ ile yağlanır. 

 

2. Baskı silindirleri baskı sonrası aşağıdakilerden hangisi ile temizlenir? 

A) Su ile yıkanır. 

B) Tazyikli sıcak su ile yıkanır.  

C) Organik çözücülerle temizlenir. 

D)  Tiner ile temizlenir. 

 

3. Silindir yatakları ve tarak yataklarının yağlanmasında hangi yağ kullanılır?  

A) Hidrolik yağ   

B) Selülozik yağ  

C) İnce makine yağı 

D) Gres yağı 

 
4. Tarak yatakları ne kadar sıklıkta yağlanır? 

A) Her gün    

B) Haftada bir kez  

C) 15 günde bir 

D) Ayda bir kez  

 
5. Vigore baskı makinesine kaç ayda bir bakım yapılır? 

A) Her ay 

B) 3 ayda bir     

C) 6 ayda bir 

D) Senede bir 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Vigore baskı makinesinde 16 adet bilye vardır. 

2. (   ) Vigore baskı makinesinde 30 adet tarak vardır. 

3. (   ) Topslara vigore baskı makinesinde tarama işlemi yapılmadan da baskı yapılabilir. 

4. (   ) Vigore baskı makinelerinde topslara genellikle 1 veya 2 renk baskı yapılır. 

5. (   ) Baskı patı besleme işlemi elle veya otomatik mutfak yardımıyla yapılır. 

6. (   ) Baskılı topslara buharlama işlemi otoklav makinelerinde yapılır. 

7. (   ) Tops yıkama işlemi açık en yıkama makinelerinde yapılır. 

8. (   ) Baskılı topsların konulduğu sepetlerin alt kısmına keten çuval koymaya gerek 

yoktur. 

9. (   ) Boya, tekneden keçeye boya taşıyıcı silindirlerle taşınır. 

10. (   ) Deneme baskı için 10-12 metre tops yeterlidir. 

11. (   ) Kafeslerin(sepetlerin) içerisine konulan keten çuval, buharlama sırasında sıcakta 

baskılı topsların demirlere yapışmasını önleyemez. 

12. (   ) Vigore baskı makinelerinde ipliklere de baskı yapılabilir. 

13. (   ) Dişli silindirinin görevi topsları taraklara düzgün bir şekilde taşımaktır. 

14. (   ) Tarak yatakları her gün hidrolik yağ ile yağlanır. 

15. (   ) Çile ipliklere vigore baskı makinesinde baskı yapılır. 

 

 

 

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. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1‘İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2‘NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3‘ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 A 

5 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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