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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD900 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Desinatörlüğü/ Dokuma Operatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Çözgü Hazırlama 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Çözgü hazırlanması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK Çözgü hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında bakım ve iĢ 

talimatına uygun olarak çözgü hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Cağlık sisteminin bakım ve ayarlarını 

yapabileceksiniz.  

2. Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

3. Konik çözgü makinesinde çözgü 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık iĢletme ortamı 

Donanım: Cağlık sistemi, konik çözgü makinesi, basınçlı 

hava tabancası, fırça, uygun yağ, yağ tabancası, bobin, 

çözgü levendi, anahtar ve tornavida takımı, çapraz ipi, 

metre, hesap makinesi  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

KumaĢ dokuyabilmek için gerekli olan ipliklerden sistemlerinden biri olan çözgü 

ipliğinin hazırlanması iĢlemi ve gerekli olan makineler, bu makinelere ait ayarlar her dokuma 

elemanın kazanması gereken bir beceridir. 

 

Çözgü hazırlama iĢlemi bobin üzerinde bulunan ipliklerin dokunacak kumaĢın 

özelliklerine uygun olarak leventler üzerinde bir araya getirilmesidir. Bu iĢlem için gerekli 

olan ilk aĢama bobinlerin üzerinden alınacak çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte ve hatasız 

birleĢtirilmesidir. Bunu da cağlık adı verilen metal sehpalar üstlenmiĢlerdir. Çözgü 

makineleri için cağlık en önemli makine kısmıdır. 

 

Dokumacılığın tarihinde insanların kumaĢ tercihleri sürekli değiĢim göstermekte ve 

daha farklı, renkli ve fantezi kumaĢlara talep artmaktadır. Bu istek dokumayı ve dokuma 

hazırlık dairelerini ilgilendirmektedir. Konik çözgü makineleri de bu istekler doğrultusunda 

rahatlıkla cevap verebilmektedir. Konik çözgü makineleri seri çözgü makinelerine göre daha 

fazla sayıda çözgü ipliğinin birleĢtirilmesinin sağlayan çözgü makinesi çeĢididir. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile dokuma hazırlık iĢlemlerinden 

olan çözgü hazırlama iĢleminde kullanılan cağlık çeĢitlerini, bakım ve ayarlarını, konik 

çözgü makinesini bakım ve ayarlarını yapabilecek, ayrıca konik çözgü makinesinde çözgü 

hazırlayabileceksiniz. 
  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Cağlık sisteminin bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Çözgü makinelerinde kullanılan cağlık sistemlerini çevrenizde bulunan dokuma 

iĢletmelerindeki çözgü dairelerinde izleyiniz. 

 Konik çözgü makinelerindeki teknolojik geliĢmeleri araĢtırınız. 

 Topladığınız bu bilgileri bir araya getirip raporlaĢtırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

1. CAĞLIK SĠSTEMĠNĠN BAKIM VE 

AYARINI YAPMA 
 

1.1. Çözgü Hazırlamanın ÇeĢitleri 
 

KumaĢın boyuna yönde olan ipliklere çözgü denilmektedir. Dokuma, çözgü ve atkı 

ipliklerinin birbirleriyle dik açıyla bağlantı yapmasıdır.  
 

Dokuma makinesinde kumaĢ dokunabilmesi için gerekli olan çözgü iplikleri dokuma 

hazırlık dairesinde bobin adı verilen silindir Ģeklindeki parçalar üzerinden direkt olarak 

kullanılamaz. Dokuma makinesine uygun levent adı verilen büyük makaralara aktarılması 

gerekir. 
 

Ġpliklerinin dokunacak kumaĢın özelliklere göre ( çözgü tel sayısı, çözgü renk 

raporu, çözgü uzunluğu) birbirine paralel ve aynı gerginlikte uygun bir Ģekilde dokuma 

levendi üzerinde sarılması iĢlemine çözgü hazırla denir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1. Çözgü levendi 

Dokuma hazırlık kısımlarından biri olan çözgü hazırlama iĢlemi; müĢteri istekleri 

doğrultusunda, dokuma planlama dairesinden gelen iĢ emrine göre ipliklerinin levent üzerine 

aktarılmasıdır. Levent denilen büyük makaralar her dokuma makinesi üreticisi tarafından 

ayrı olarak tasarlanmıĢ metal aksamlı parçalardır. 

 

Resim 1.2. BoĢ levent 
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Resim 1.3. Dolu levent 

Çözgü ipliklerini, istenilen özelliklere göre, levent denilen büyük makaralara 

aktarılması iĢleminde kullanılan dokuma hazırlık makinelerine çözgü makineleri denir. Bu 

makineler konik çözgü ve düz ( seri ) çözgü makineleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
 

Konik ve seri çözgü makineleri arasındaki en belirgin fark makine donanımı olarak 

seri çözgü makinelerinde çözgü iplikleri direkt olarak levent üzerine sarılır. Konik çözgü 

makinelerinde ise iplikler önce tambur (silindir) üzerine kalba denilen çözgü grupları hâlinde 

sarılır, daha sonra levent üzerine aktarılır. 

 

Resim 1.4. Konik çözgü hazırlama makinesi 
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Resim 1.5: Seri çözgü hazırlama makinesi 

1.2. Cağlığın Kısımları ve Görevleri 
 

Cağlık, çözgü makinelerinde bobinlerin üzerine dizildiği metal sehpadır. Cağlık, 

bobinlerden gelen iplik uçlarının eĢit gerginlikte, birbirine paralel ve düzgün bir Ģekilde 

levent üzerine aktarılmasını sağlayan en önemli elemandır. 

 

Günümüzde kullanılan cağlıklarda konik bobinler kullanılmaktadır. Bu da hem daha 

fazla iplik üzerinde bulundurmasına hem de sağımının kolay olmasına sebep olur. 

 

Çözgü makinesinde üretim planlamadan alınan iĢ emrine göre çözgü dairesini 

ilgilendiren bilgiler doğrultusunda bobinler ilk olarak cağlığa dizilecektir. Bu dizim iĢlemi 

cağlığın alt ve üst köĢelerinden baĢlayarak üstten baĢlandıysa aĢağıya doğru, alttan 

baĢlandıysa üste doğru yapılmalıdır. Dizim sırasında yapılacak bir hata, hatalı kumaĢ 

çıkmasına sebep olacaktır. 

 

Çözgü makinesinin sorunsuz olarak çalıĢması için kontrol sistemlerinin hatasız 

çalıĢması gerekmektedir. Hazırlanacak olan çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte ve kopuĢlarda 

anında müdahâle edilerek levent üzerine hatasız olarak sarılması gerekmektedir. 

 

Düzgün bir cağlıkta bulunması gereken özellikler; 

 

 Çözgü ipliğinin kopuĢlarında ve bobin boĢalmalarında makine durdurulmalı 

 Ġplik frenleyicilerde eĢit miktarda ağırlık bulunmalı, 

 Ġpliğin geçtiği yerler, sürtünmesi az ve pürüzsüz malzemeden yapılmalı, 

 Cağlık kısmının temizliği robot temizleyicilerle sürekli yapılmalı, 

 Kontrol sistemi ve sistemin uyarı sinyalleri üst seviyede olmalı, 

 Bobinlerin dizimi sırasında kolaylık sağlayacak Ģekilde imal edilmelidir. 
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Çözgü ipliklerinin üzerine bobinler hâlinde takıldığı metal sehpalar yani cağlıklar yapı 

olarak „V‟ ve paralel olarak sınıflandırılırlar. 

 

ġekil 1.1: „V‟ Cağlık 

 

Resim 1.6: „V‟ Cağlık 
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ġekil 1.2: Paralel cağlık 

 

Resim 1.7: Paralel cağlık 
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Cağlıkta aynı çözgü ipliğinin devam edeceği makinelerde bobinler yedekli olarak 

hazırlanabilir. Yedek bobinin alt ucu diğer bobinin üst ucuna düğümlenir, böylece birinci 

bobinin üzerindeki çözgü ipliği bittiğinde makine durdurulmadan diğer bobinin devreye 

girmesiyle iĢlem devam eder. Bobinlerin üzerine takıldığı iğler hareketli olduğu için biten 

bobin iği çevrilerek yerine bobin takılabilir.  
 

Cağlığa takılacak bobinlerde Ģu özelliklere dikkat edilirse çalıĢma kolaylığı sağlanır. 
 

 Bobinlerin boyutları iyi seçilmelidir. Büyük olurlarsa yanındaki bobinlere 

teması sırasında kopmalara sebep olabilir. 

 Bobinler için kullanılan patronlar bozuk olmamalıdır. 

 Bobin sarımı iyi yapılmıĢ olmalıdır. 
 

Cağlık üzerinde, çözgü ipliklerinin düzgün bir Ģekilde sevk edilebilmesini sağlayan 3 

bölüm vardır. Bunlar: 
 

 Fren tertibatı: Çözgü ipliklerinin sabit gerilim altında bobinlerden sağılmasını 

sağlar. Bunun için kullanılan mekanizmalar iplik makinelerindeki germe 

tertibatlarına benzeyen sistemlerdir. 

 

 

Resim 1.8: Fren tertibatları 



 

 10 

Çözgü ipliklerinin eĢit gerginlikte bobinlerden sağılmasını ve makinenin duruĢu 

sırasında ipliklerin gerginliğinin sabit kalmasını sağlayan bölümdür. Her bobinden alınan 

iplik uçları frenlerden geçirilir. Çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte levent üzerine sarılması 

dokunacak kumaĢın kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Cağlık üzerinde fren tertibatının 

ayarı sürekli kontrol altında olmalıdır. 

 

Resim 1.9: Fren tertibatı 

 Ġplik yoklayıcı: Fren tertibatından geçirilen çözgü iplikleri sırası ile seramik 

tutuculardan ve iplik yoklayıcılardan geçirilir. Ġplik tutucuları ipliklerin düzgün 

bir Ģekilde sevk edilmesini sağlar. Çözgü ipliklerinde kopma olduğunda iplik 

yoklayıcı düĢer ve makine durdurulur. Makinenin duruĢu için zaman kaybı 

olmamalıdır. Levent üzerinde eksik çözgü olması dokunacak kumaĢın hatalı 

ürün hâline gelmesine neden olur. Bu da zaman ve ekonomik kayba yol açar. 

 

Resim 1.10: Seramik tutucu Resim 1.11: Duyarlı iplik yoklayıcılar 
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Ġplik yoklayıcıları çözgü ipliği koptuğu zaman veya bobin üzerinde iplik bittiği zaman 

makineyi otomatik olarak durdurur. 

 

Resim 1.12: İplik yoklayıcılar 

Makine iplik kopmasından dolayı durduğunda, yoklayıcıların bulunduğu bölümündeki 

lamba yanar ve ipliğin üzerinden geçtiği kanca yukarı kalkarak kopan ipliğin yeri belirlenir. 
 

 Ġğler: Cağlıkta bobinlerin üzerine dizildiği parçalardır. Bobinlerin üzerinden 

ipliklerin düzgün bir Ģekilde sağılması için bobinleri sabit tutmaya yarar. 

 

Resim 1.13: Ġğler  
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1.3. Cağlığın Bakım ve Ayarlarını Yapma  
 

Cağlığın bakımı aĢağıdaki gibi yapılır: 
 

 Metal aksamlar kontrol edilerek kırılan ve deforme olan kısımlar düzeltilir. 

 Frenleme, iplik yoklayıcı ve iplik tutucuları kontrol edilerek arızalı olanlar 

değiĢtirilir ve ayarları yapılır. 

 ArızalanmıĢ kontrol lambaları ve kablo sistemleri elden geçirilir. 

 

Resim 1.14: Cağlık bakımı 

1.4. Cağlığın Bakım ve Ayarlarını Yapma Sırasında Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Cağlığın, istenen çözgünün hazırlanabilmesi için gerekli bütün ayarların yapılması 

gerekmektedir. Cağlığın bakımı sırasında Ģunlara dikkat edilmelidir; 
 

 Ġğlerin kırık veya çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Ġplik frenleyicilere aynı ağırlık miktarı kontrol edilmelidir. 

 Ġplik yoklayıcıların hassasiyetleri kontrol edilmelidir. 

 Kılavuzlarda kırık, çatlak ve pürüzlü kısımlar kontrol edilmelidir. 
 

Çözgü cağlığının, veriminin artması ve sorunsuz bir Ģekilde çalıĢması için sürekli 

olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 
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Çözgü makinesinin, Cağlık kısmının bakım ve ayarını yaparak hazır hâle getiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları 

 
Öneriler 

 Cağlık bakım ve ayarlarını gösteren 

talimatı okuyunuz. 

 

 Üretici firmanın talimatını okumayı 

unutmayınız. 

 ĠĢletmenin ya da okul atölyesinin 

belirlemiĢ olduğu talimatı okumayı 

unutmayınız. 

 Cağlığı basınçlı hava ile temizleyiniz. 

 

 Cağlığın temizliği esnasında çözgü 

makinesi parçalarına ve çözgü 

ipliklerinin zarar görmemesine dikkat 

ediniz. 

 Kesinlikle havayı temizlik amacıyla 

kendinize tutmayınız. 

 Cağlığın kısımlarını kontrol ederek bozuk 

olanları değiĢtiriniz. 

 

 Cağlığın genel olarak metal aksamını 

kontrol ediniz. 

 Cağlığın iğlerinin kontrolünü yapınız. 

 Kontrol sisteminin çalıĢırlığına dikkat 

ediniz. 

 Fren ve germe tertibatlarını kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġplik numarasına göre cağlıktaki iplik 

frenleyicilerinin ayarını yapınız. 

 

 Hazırlanacak olan çözgü ipliğinin 

numarasına göre gerekli ayarları 

katalogda verilen değerlere uygun 

duruma getiriniz.   

 ĠĢlemin yapıldığı ortamın temizliğini 

sağlayınız. 

 

 Çözgü makinesinin çevresinde bulunan 

merkezi temizleme kanallarının 

açıklığını kontrol ediniz. 

  Özellikle cağlık kısmında iplik 

arıklarının kalmamasına dikkat ediniz. 

 Çözgü makinesi kısmında çeĢitli yağ, 

uçuntu, iplik parçaları vb. gibi artıkların 

kalmamasına dikkat ediniz. 

 Cağlık kısmının otomatik temizlik 

robotunun çalıĢmasını kontrol ediniz. 

 Çözgü makinesinin bulunduğu bölgede 

yapacağınız temizlik iĢlemlerinde 

mutlaka kullandığınız malzemeleri ve 

ortaya çıkan artıkların kontrolünü 

dikkatlice yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cağlık bakım ve ayarlarını gösteren talimatı okudunuz mu?   

2. Cağlığı basınçlı hava ile temizlediniz mi?   

3. Cağlığın kısımlarını kontrol ederek bozuk olanları değiĢtirdiniz mi?   

4. Ġplik numarasına göre cağlıktaki iplik frenleyicilerinin ayarını 

yaptınız mı? 

  

5. ĠĢlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Çözgü dairesinde hazırlanacak çözgü için aĢağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç 
yoktur? 
A) Çözgü tel sayısına 

B) Çözgü renk raporuna 

C) Çözgü uzunluğuna  

D) Atkı renk raporuna 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi çözgü makinesi çeĢididir? 

A) Konik çözgü makinesi 

B) Dik çözgü makinesi 

C) Yatay çözgü makinesi 

D) Sıralı çözgü makinesi 

 

3. Çözgü makinelerinde bobinlerin üzerine dizildiği metal sehpalar aĢağıdakilerin hangisi 

ile isimlendirilir? 

A) Tutucular 

B) Cağlık 

C) Ġğler 

D) Izgaralar 

 

4. AĢağıdakilerin hangisi cağlığın kısımlarından değildir? 

A) Fren tertibatı 

B) Ġğler 

C) Levent 

D) Ġplik yoklayıcılar 

 

5. AĢağıdakilerin hangisi cağlık çeĢitlerindendir? 

A) Paralel cağlık 

B) Kareli cağlık 

C) Ġğneli cağlık 

D) Yuvarlak cağlık 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 ĠĢletmelerde konik çözgünün hazırlanıĢını izleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri bir araya getirip raporlaĢtırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

2. KONĠK ÇÖZGÜ MAKĠNESĠNĠN BAKIM 

VE AYARINI YAPMA 
 

2.1. Konik Çözgü Makinesinin Kısımları, Görevleri ve ÇalıĢma 

Prensibi 
 

Konik çözgü makinesinde cağlıktan gelen çözgü ipliklerinin belirlenen geniĢlikte 

kalbalar (bant) hâlinde üzerinde konik plakalar bulunan tambur üzerine istenen sayıda ve 

uzunlukta sarılması, daha sonra dokuma levendi üzerine aktarılması iĢlemidir. 

 

Konik çözgü denmesinin nedeni tambur (dolap) kenarında konik bölümün 

bulunmasındandır. 

 

Konik çözgü makinesinde çözgü hazırlamak için yapılacak iĢlemler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir; 

 

 Çözgü bobinlerinin cağlığa dizilmesi, 

 Ġpliğin fren tertibatı, iplik yoklayıcı ve kılavuzlardan geçirilmesi, 

 Çözgü ipliklerinin çapraz ve toplama tarağından geçirilmesi, 

 Koniklik ayarının yapılması, 

 Hazırlanacak çözgünün kaç metre hazırlanacağı, 

 Çözgünün sayısına göre kalba sayısının tespiti, 

 Kalba hâlindeki çözgünün tambura bağlanması, 

 Kalbanın çapraza alınması, 

 Levendin makineye takılması, 

 Çözgü ipliklerinin levent üzerine hatasız bir Ģekilde sarılmasıdır. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 



 

 18 

 

Resim 2.1: Konik çözgü makinesi 

 

Resim 2.2:Konik çözgü (açılır kanatlı) hazırlama makinesi 

 Konik çözgü makinesinin kısımları ve görevleri 

 Cağlık 

 Çapraz tarağı 

 Sport 

 Toplama tarağı 
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 Konik tambur 

 Levende alma kısmı 
 

 Cağlık 

 

Konik çözgü makinesinde bobinlerin üzerine dizildiği metal sehpadır. Cağlık, 

bobinlerden gelen iplik uçlarının aynı gerginlikte, birbirine paralel ve düzgün bir Ģekilde 

tambur üzerine aktarılmasını sağlayan en önemli elemandır. Tambur üzerinden sonra levent 

üzerine aktarım gerçekleĢir. 

 

Resim 2.3: Cağlık 

 Çapraz tarağı 
 

Çözgü ipliklerinin karıĢmaması için çapraz tarağında, çapraza alma yöntemiyle 

çapraza alınmasıdır. Çapraz tarağı bir diĢi boydan boya açık, diğer diĢi ise ortada kısa 

mesafede açıklığı olan taraktır. Çapraz tarağının görevi çözgü ipliklerini çapraz hâle 

getirerek birbirinden ayırmaktır. Çapraz tarağı özel olarak imal edilmiĢ bir taraktır. Çapraza 

alma için çapraz tarağının her diĢinden bir iplik geçirilir. 

 

ġekil 2.1: Çapraz tarağı 
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Resim 2.4: Çapraz tarağı 

Her kalba baĢlangıcında, çapraz tarağı yukarı kaldırılarak birinci çapraz ipliği 

ağızlıktan geçirilir, daha sonra aĢağı indirilerek ikinci çapraz ipliği geçirilir. 
 

 Support 
 

Konik çözgü makinesinde üzerinde çapraz tarağı, toplama tarağı (V-tarak), kumpas, 

kızak sabitleĢtirme ve kaydırma aparatı, çapraza alma kolu, toplama tarağının konikliğine 

göre ayarlanabilen aparatı ve cetveli gibi aksamları taĢır. Support çözgü ipliklerinin kalbalar 

hâlinde tambur üzerine sarılırken kalbanın konik kısma doğru kaydırılmasını sağlayan 

kısımdır. 

 

Resim 2.5: Konik çözgü makinesinde support kısmı 

 

 



 

 21 

 

Resim 2.6: Support kısmı 

 Toplama tarağı 
 

Konik çözgü makinesinde toplama tarağı geniĢliğinin açılır kapanır bir sistemle 

ayarlanabilir özelliği olan elemandır. Çapraz tarağından gelen çözgü ipliklerinin kalba enini 

ve cm‟deki sıklığını belirleyerek tambur üzerine sarılmasını sağlar. Toplama tarağının 

numarası, dokuma tarağı sıklığı kadardır. 

 

Resim 2.7: Toplama tarağı 

 

Resim 2.8: V toplama tarağı 
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 Support kızağı 
 

Konik çözgü makinelerinde kızağın görevi tambur üzerine kalba sarımı yapılırken 

support tertibatını tamburun konik kısmına doğru kaydırmaktır. Kızak üzerinde toplama 

tarağı her kalba bitiĢinde kalba eni kadar kaydırılır. Kalba eni ise kalba da ki çözgü tel 

sayısının tarak numarasına bölünmesiyle bulunur. 

 

Resim 2.9: Support kızağı 

 Konik tambur 
 

Konik çözgü makinelerinde üzerinde konik plakalar veya konik kısmın bulunduğu, 

çözgü ipliklerinin kalbalar hâlinde üzerine sarıldığı 4-5metre uzunluğu olan içi boĢ silindire 

konik tambur denir. Tamburun üzerinde kalba uçlarının sarılmasını sağlayan çiviler ve 

çapraz iplerin bağlanacağı parça vardır. 

 

Resim 2.10: Konik tambur 
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 Levende alma kısmı 
 

Tambur üzerinde istenen toplam çözgü tel sayısı tamamlandıktan sonra bütün çözgüler 

aynı gerginlikte tamburun arkasına takılan çözgü levendi üzerine aktarılır. 

 

Resim 2.11. Levende alma kısmı 

2.2. Konik Çözgü Makinesinin Bakımı ve Temizliğini Yapma 
 

Konik çözgü makinesi support, tambur ve levende alma kısımlarının 

bakımından oluĢur. Bakımda belirli zaman aralıklarında makinenin diĢli, zincir ve 

dönen aksamlarının uygun yağ seçimi ve oranı ile yağlanması gerekmektedir. Metal 

kısımların iĢlevlerini yerine getirmeme durumlarında değiĢimleri söz konusudur. 

Ayrıca elektrik bağlantı sistemlerinin genel kontrolü Ģarttır. 
 

Temizlik olarak konik çözgü makinelerinde genel olarak basınçlı hava 

kullanılır. Modern makineler için otomatik gezici temizlik robotları özellikle cağlık 

kısmının temizliğinde kullanılır Ayrıca makinenin kapladığı bölgenin zemin 

temizliği gereklidir. 
 

2.3. Konik Çözgü Makinesinin Ayarlarını Yapma 
 

Konik çözgü makinesinin ayarları hazırlanacak çözgü ipliği ile ilgilidir. 

Çözgü hazırlanması sırasında konik çözgü makinesinin özellikle tambur kısmında 

oluĢturulacak kalbalar için yapılan ayarlar büyük önem taĢımaktadır. Levent üzerine 

sarılacak olan çözgü ipliği cağlıktan alınarak support ve metraj ayarı yapılır, daha 

sonra sırası ile kalba olarak tambur üzerine sarılması sırasında koniklik ayarı yapılır 

ve son olarak da levende alma sırasındaki ayarı yapılır.  Bu ayarların yapılmasıyla 

konik çözgü makinesinin gerekli kısımlarının ayarları tamamlanmıĢ olmaktadır.  
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Resim 2.12. Bakımı yapılan konik çözgü makinesi 

2.4. Konik Çözgü Makinesinin Bakım ve Ayarlarını Yapma 

Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarları yapılırken bütün makineler için 

vazgeçilmez olan makine üretici firmalarının talimatlarına uymaktır. Makine üzerinde çözgü 

ipliği varsa ipliğin zarar görmemesi için önlemlerin alınması Ģarttır. Yapılan bakım sadece 

ilgili kısmı kapsamalıdır. 

Yapılacak yağlama iĢleminde kullanılacak olan ince, gres ve hidrolik yağların uygun 

olması ve gerekli oranda kullanılmasına dikkat edilmeli, ayrıca makinenin sadece 

ilgili yerinde kullanılmalı, çevreye yani daire içerisinde zemine ve makinenin 

herhangi yağlanmaması gereken kısımlarından uzak tutulmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yaparak konik çözgü makinesinin 

gerekli ayarlarını yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını 

gösteren talimatı okuyunuz. 

 

 Üretici firmanın katalog verilerine 

uygun çalıĢma yapınız. 
 Konik çözgü için iĢletmenin 

hazırlamıĢ olduğu genel kurallar 

doğrultusunda çalıĢma yapınız. 

 Çapraz tarağı ile toplama tarağını basınçlı hava 

ve fırça yardımı ile temizleyiniz. 

 

 

 Temizlik sırasında her iki tarak 

üzerinde ürün yani çözgü varsa 

zarar vermeden yani kopmamasına 

ve kirlenmemesine dikkat ediniz. 

Makinenin üzerinde ürün olmadığı 

zamanlarda temizlemeyi tercih 

ediniz. 

 Support ve konik tamburu basınçlı hava ile 

temizleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sport kızağını ve konik tamburun hareketli 

kısımlarını yağlayınız. 

 

 

 Gerekli bölgeler için ve istenen 

oranda yağlamayı gerçekleĢtiriniz. 

 Makinenin üzerinde çözgü varsa 

ipliklerin yağlanmamaları için 

gerekli önlemlerinizi alınız. 

 Levende alma kısmını basınçlı hava ile 

temizleyiniz. 

 

 Levende alma kısmının temizliğini 

yaparken ortaya çıkacak olan 

yabancı maddeleri atık toplama 

kutuları içinde toplayınız. 

 Levende alma kısmındaki diĢlileri yağlayınız. 

 

 Yağlama iĢlemini sadece diĢliler 

için ve uygun oranda yapınız. 
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 ĠĢlemin yapıldığı ortamın temizliğini 

sağlayınız. 

 

 

 

 Ortamın temizliğini yaparken 

zeminin kayganlaĢmamasına dikkat 

ediniz. 

 Temizlik yapılan makine ile ilgili 

bilgiyi diğer personele bildiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konik çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını gösteren talimatı 

okudunuz mu? 

  

2. Çapraz tarağı ile toplama tarağını basınçlı hava ve fırça yardımı ile 

temizlediniz mi? 

  

3. Sportu ve konik tamburu basınçlı hava ile temizlediniz mi?   

4. Sport kızağını ve konik tamburun hareketli kısımlarını yağladınız 

mı? 

  

5. Levende alma kısmını basınçlı hava ile temizlediniz mi?   

6. Levende alma kısmındaki diĢlileri yağladınız mı?   

7. ĠĢlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (    )  Konik çözgü denmesinin nedeni tambur (dolap) kenarında plakalar veya konik 

bölümün bulunmasındandır.  

2. (    ) Konik çözgü makinesinde bobinlerin üzerine dizildiği metal sehpaya cağlık denir.  

3. (   ) Çözgü ipliklerinin sorunsuz bir Ģekilde çalıĢabilmeleri için çözgü dairesinde 

levent üzerine çözgü ipliklerinin aktarılmadan önce beĢ tabakaya ayrılması gerekir.  

4. (   ) Çapraz tarağı çözgü ipliklerinin birbirlerine karıĢmasını sağlayan çok gerekli 

olmayan bir parçadır.  

5. (    ) Support çözgü ipliklerinin istenen geniĢlikte yan yana kalbalar hâlinde tambur 

üzerine sarılmasını sağlayan elemandır.  

6. (    ) Kalba enini belirleyen tarak çapraz tarağıdır.  

7. (    ) Çözgü iplikleri cağlıktan sonra önce kalbalar hâlinde levent üzerine sonra da 

tambur üzerine sarılarak iĢlem tamamlanır.  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Konik çözgü makinesinde çözgü hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Konik çözgünün hazırlanıĢını dokuma iĢletmelerindeki çözgü dairelerinde 

izleyiniz. 

 Konik ve seri çözgü makinelerindeki teknolojik geliĢmeleri araĢtırınız. 

 Topladığınız bu bilgileri bir araya getirip raporlaĢtırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

3. KONĠK ÇÖZGÜ MAKĠNESĠNDE ÇÖZGÜ 

HAZIRLAMA 
 

3.1. Konik Çözgü Hesaplamaları 
 

Konik çözgü makinesinde istenen sarımın yapılabilmesi için tambura sarılacak kalba 

adedinin, bant eninin, toplama tarağında diĢten geçen tel sayısının, cağlıktaki rapor sayısının 

aĢağıda verilen formüllerle hesaplanması gerekir. 

Konik çözgü makinesinde yapılacak olan hatasız bir sarım iĢleminin gerçekleĢtirilebilmesi 

için aĢağıdaki formüllerden faydalanılır. 

 

 

 Cağlıktaki rapor sayısı: Konik çözgü makinesinde cağlıktaki rapor sayısının 

tespitinde kullanılan formüldür. 
 

                        
                            

                     ı ı
 

 

 Cağlıktaki bobin sayısı: Kalbadaki rapor tekrarının, rapor tel sayısı ile 

çarpılması sonucu bulunur.  

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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  ğ ı               ı ı                        ı                ı ı 

 Bant adedi: Konik çözgü makinesinde sarım için gerekli olan bant adedinin 

bulunmasında kullanılan formüldür. 
 

           
 Ç  

  ğ ığ                   ı ı
 

 

Bulunan sonuç eğer tam sayı çıkmazsa bir üste yuvarlanır. 
 

 Bant eni: Cağlığa dizili bobin iplik sayısının çapraz tarağıyla belirtilen cm 

cinsinden kapladığı alandır. Bu iĢlem için aĢağıdaki iki formülde kullanılır. 

 

         
           çö  ü                   ı ı

 Ç  
 

 

 

         
               

              
 

 

 Toplama tarağında diĢten geçen tel sayısı: Konik çözgü makinesinde toplama 

tarağından her bir diĢinden geçirilecek olan iplik sayısının hesaplandığı 

formüldür. 
 

 

             ğı         
               

                       ğı ı             Ģ    ı ı
 

 

 

Ör;  

Toplam çözgü tel sayısı: 6000 tel 

Leventteki çözgü eni:150cm 

Cağlığa dizilen bobin sayısı:400 bobin 

Toplama tarak numarası:100N 

Rapor çözgü tel sayısı:24 

Verilere göre  

Bant adedi: ? 

Bant eni: ? 

Toplama tarağında diĢten geçen tel sayısı: ? 
 

                        
   

  
  = 16,66  (virgülden sonraki rakamlar iptal 

edilir.)16 rapor 
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                                    Bobin 

 

           
    

   
        16 kalba hazırlanır. 

 

                       
   

        
  4 tel 

 

3.2.Cağlığa Bobin Diziminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Konik çözgü makinesinde cağlığın kullanımı sırasında yeni bir iĢe hazırlamak için ilk 

olarak cağlığın temizliğinin yapılması yani üzerinde herhangi bir bobinin (önceki iĢten) 

kalmaması gerekir. 

 

Cağlığın kontrolünün yapılması Ģarttır. Cağlık üzerinde bulunan metal aksamın, 

iğlerin, fren tertibatının, germe tertibatının, elektronik kontrol tertibatının, elektrik aksamları 

gibi gerekli tüm kısımların kontrolü yapılmalıdır. 

 

Cağlığa bobin diziminde çözgü ipliklerinin sürtünmesiz ya da en az sürtünmeyle bobin 

üzerine sarımı gerçekleĢtirilmelidir. Ayrıca aynı iĢin devam edeceği çözgü makinelerinde 

bobinler yedekli olarak hazırlanmalıdır. Böylece bobin değiĢimi için makinenin 

durdurulması gerekmeyecektir. 

 

Resim 3.1. Cağlık  

3.3. Tambur Koniklik Ayarı 
 

Konik çözgü makinesinde hazırlanacak çözgünün belirli bir yükseklik kazandırılarak 

tambura sarılması gerekir. Bu yükseklik tamburun kanatlarının ayarı ile mümkün olmaktadır. 

Makinenin koniklik açısı ayarı Hazırlanacak çözgünün iplik numarası, cinsi gibi özellikleri 

ile tespit edilir. 
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Resim 3.2. Konik tambur 

3.4. Cağlıktan Alınan Çözgü Ġpliklerini Tambura Bağlama 
 

Cağlıktan alınan çözgü iplikleri toplama tarağından geçirilerek düğümlenir ve konik 

tabur üzerindeki çengellere (çivilere) takılır.  

 

Resim 3.3. Kalbaların tambura bağlanmıĢ durumu 

3.5. Metraj ve Support Ayarını Yapma 
 

Hazırlanacak olan çözgü ipliğinin uzunluğunun makineye veri olarak girilmesi 

gerekmektedir. Levent üzerine sarılacak çözgünün uzunluk değeri makine tipine göre el ile 

mekanik sayaca girilir ya da elektronik donanıma sahip makinelerde dijital ortamda girilerek 

istenen çözgü uzunluğuna gelindiğinde makinenin otomatik olarak durdurulması sağlanır. 

 

Support ise çözgü kalınlığına göre tamburun kaydırma iĢlemi ayarı yapılır. 
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Resim 3.4. Metraj sayacı 

3.6. Çözgü ipliklerini çapraza alma ve gerginliğini ayarlama 
 

Konik çözgü ile yapılan çözgü çözme iĢleminde çapraza almanın amacı özellikle 

renkli çözgü raporuna sahip dokumalarda renk raporunun korunmasını, ayrıca kopan çözgü 

ipliğinin kolayca bulunmasını ve ayrılmasını sağlamaktır. 

 

Resim 3.5. Çözgü ipliklerinin çapraza alma 

Çapraza alma iĢlemi çözgü yapmada ve dokuma hazırlık iĢlemi ile dokuma sırasında 

çözgü ipliklerinin düzgün bir sırada kalmasını sağlayan çözgü ipliklerini biçimlendirme 

iĢlemidir. 
 

Çapraz tarağında birinci ağızlık açılarak bu ağızlık tambura kadar gidilerek arasına 

çapraz ipi geçirilerek bağlanır. Ġkinci ağızlık açılır, çapraz alınır. Aynı iĢlem bu ağızlık 

içinde yapılır. Böylelikle çapraza alma iĢlemi tamamlanır. 
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Resim 3.6. Çapraz tarağından geçirme 

3.7. Çözgü Ġpliklerini Kalbalar Hâlinde Tambur Üzerine Sarma 
 

Konik çözgü makinesinde çözgü ipliklerinin kalbalar hâlinde tambura sarılma iĢlemi 

sırasında iplik gerginliklerinin kontrol altında tutulması gerekir. Tamburun üzerinde bir 

tarafının konik olmasının nedeni çözgü tabakasında kayma oluĢmasını önlemek amacıyladır. 

Tamburdaki ilk bölümdeki ipliklerin sarma iĢlemi bölümün belirgin bir hızla yanlamasına 

hareket ettirilmesi suretiyle sağlanır. Birinci kalba sarma iĢlemi bitirilince toplama tarağı 

kumpasla ikinci kalba sarım noktasına kadar çekilerek çapraza alınarak bağlanır ve bu iĢlem 

her kalba için tekrarlanarak tambura sarma iĢlemi tamamlanır. 

 

Resim 3.7. Kalbaların sarımı 

Tambur üzerine sarılacak olan çözgü ipliklerinin durumlarını iki noktada aynı tutması 

gerekmektedir. Bunlar gerginliğin eĢit olması ve aynı uzunluktaki çözgü kalbalarının 

oluĢturulmasıdır. 
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3.8. Levende Alma Kısmının Ayarlarını Yapma 
 

Tambur üzerinde toplam çözgü tel sayısı tamamlandıktan sonra dokuma makinesi 

levendi yuvasına yerleĢtirilir. Tamburdan alınan uçlar küçük kalbalar hâlinde düğümlenerek 

leventte bulunan deliklere takılır. Levent üzerine çözgüler tambur üzerinden eĢit gerginlikte 

aktarılır. 
 

Dokuma levendinin geniĢliği, sarılan çözgünün geniĢliğine göre kampanalardan 

ayarlanmalıdır. Aksi takdirde levent üzerinde sarım hataları meydana gelecektir. 

 

Resim 3.8. Levende alma kısmı 

3.9. Tambur Üzerindeki Çözgü Ġpliklerinin Çözgü Levendine 

Aktarılması 
 

Konik çözgü makinelerinde tambura sarılı çözgü ipliklerinin dokuma levendi üzerine 

aktarılması iĢlemidir. Çözgü iplikleri tamburdan levent üzerine sarılırken levendin iç çapı 

büyür. Buna karĢın ipliklerin aynı gerilimle sarılmasını ayarlamak için levent çevresel hızı 

sabit kalır. Böylece ipliklerin tamburdan dokuma levendine sarılması için geçen zaman, 

levent sarma hızı sabit olduğundan çözgü uzunluğu ile doğru orantılı olmaktadır. 

 

Resim 3.9. Levende aktarma 
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Çözgü iplikleri levendin döndürülmesiyle bütün olarak çekilir ve sarım gerçekleĢtirilir. 

Tamburun dönüĢ hızı uygun gerginlik altında tutulur.  

 

Resim 3.10 Levende sarma  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Çözgü talimatına göre verilen sürede çözgüyü hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çözgü talimatını alınız. 

 
 Hazırlanacak çözgü için gerekli 

değerlerin tam olduğuna dikkat ediniz. 

 Konik çözgü hesaplarını yapınız. 

 Toplam çözgü tel sayısı: 12800 tel 

 Leventteki çözgü eni: 240 cm 

 Cağlığa dizilen bobin sayısı: 640 

bobin 

 Toplama tarak numarası: 30 N 

 Verilere göre  

 Bant Adedi: ? 

 Bant eni: ? 

 Toplama tarağında diĢten geçen tel 

sayısı: ? 

 Formüllere göre iĢlemlerinizi yapınız. 

 Hesap makinesi kullanınız. 

 
 Bobinleri çözgü raporuna uygun olarak 

cağlığa takınız. 

 

 

 

 Bobinleri verilen talimatlara,  renk, 

iplik numarası ve değerlere 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

  Ġplik uçlarını sırasıyla atlama 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġplik uçlarını iplik frenlerinden, iplik 

yoklayıcılardan, çapraz ve toplama 

tarağından geçiriniz. 

 

 

 

 

 

 

yapmadan frenlerden, yoklayıcılardan, 

çapraz ve toplama tarağından geçiriniz. 

 Ġplik uçlarındaki bozuk kısımları 

temizleyiniz. 

 Tarak çekeceği kullanınız. 

 Ġplik uçlarını ıslatmayınız. 

 Kalba uçlarını konik tambura bağlayarak  Kalba hâlindeki istenen çözgü tel 
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koniklik ve metre ayarını yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sayısına sahip grup hâlindeki iplikleri 

tambur üzerindeki mile bağlama 

iĢlemini çözgülerin tümünü aynı 

gerginlikte bağlayınız. 
 Koniklik ayarı için makine üzerindeki 

konik diĢli bölgesine seyyar diĢli 

kapama halkasını takarak makineyi 

kısa hareketlerle açısının ayarını 

yapabilirsiniz. 
 Metre ayarında istenen çözgü 

uzunluğunun değerini giriniz. 

 Support kilidini açınız. Support baĢlangıç  
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ayarını yaparak support kilidini kapatınız. 

 

 

 Sportun tambura mesafe ayarını yapınız. 

 

 Mesafe ayarında sürtünmenin 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Sarıma baĢlamadan önce çapraz ipini 

hazırlayınız.  
 Çapraz ipliği için uygun tercih yapınız. 
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 Çözgü ipliklerini tambura takarak 

gerginliğini ayarlayınız. 

 

 

 Çözgü ipliklerinin aynı gerginlikte 

olması kontrolünü yapınız. 

 Tamburu ön sarım konumuna alınız. 

 

 

 Makine ana Ģalterini açınız. 
 Makine üzerinde elektrik 

bağlantılarının kontrolünü yapınız. 
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 Tamburu kesikli hareket konumuna alınız. 

 

 

 Kalbayı tambura yavaĢ hareket konumunda 

yarım tur sardırınız. 
 

 Çözgü ipliklerini çapraza alınız. 
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 Kalbaları konik tambura sarınız. 

 

 

 Levendi, levende alma kısmına takarak 

kalba uçlarını levende bağlayınız. 
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 Tamburu arka çalıĢma konumuna alınız. 

 

 

 Kesikli hareketle bir kaç tur sarım yapınız. 

 

 

 BaĢlangıçta ve sarım sırasında levent eni ve 

çözgü eninin eĢitliğini kontrol ediniz. 

 

 

 Tambur üzerindeki çözgüyü levende 

aktararak dolu levendi aktarma kısmından 

çıkarınız. 

 

 Dolu levendi makineden çıkarırken iĢ 

güvenliği kurallarına uygun hareket 

ediniz. 
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 Makinenin temizliğini yapınız. 

 

 

 Temizlik sırasında biriken iplik 

artıkları, toz ve yapancı maddeleri 

makineye ve üzerinde bulunan 

çözgülere zarar vermeden atık kutusuna 

atınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri için 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çözgü talimatını aldınız mı?   

2. Konik çözgü hesaplarını yaptınız mı?   

3. Bobinleri çözgü raporuna uygun olarak cağlığa taktınız mı?   

4. Ġplik uçlarını iplik frenlerinden, iplik yoklayıcılardan, çapraz ve 

toplama tarağından geçirdiniz mi? 

  

5. Kalba uçlarını konik tambura bağlayıp koniklik ve metre ayarını 

yaptınız mı? 

  

6. Sport kilidini açarak, sport baĢlangıç ayarını yaparak, sport kilidini 

kapattınız mı? 

  

7. Sportun tambura mesafe ayarını yaptınız mı?   

8. Sarıma baĢlamadan önce çapraz ipini hazırladınız mı?   

9. Çözgü ipliklerini tambura takarak gerginliğini ayarladınız mı?   

10. Tamburu ön sarım konumuna aldınız mı?   

11. Makine ana Ģalterini açtınız mı?   

12. Tamburu kesikli hareket konumuna aldınız mı?   

13. Kalbayı tambura yavaĢ hareket konumunda yarım tur sardınız mı?   

14. Çözgü ipliklerini çapraza aldınız mı?   

15. Kalbaları konik tambura sardınız mı?   

16. Levendi, levende alma kısmına takarak kalba uçlarını levende 

bağladınız mı? 

  

17. Tamburu arka çalıĢma konumuna aldınız mı?   

18. Kesikli hareketle bir kaç tur sarım yaptınız mı?   

19. BaĢlangıçta ve sarım sırasında levent eni ve çözgü eninin eĢitliğini 

kontrol ettiniz mi? 

  

20. Tambur üzerindeki çözgüyü levende aktararak, dolu levendi aktarma 

kısmından çıkardınız mı? 

  

21. Makinenin temizliğini yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Cağlığa bobin dizimi yapılırken iğlere ………….. ve …………… köĢelerden 

baĢlayarak gerçekleĢtirilir. 

 

2. Konik çözgü makinesinde çözgü iplikleri ………………….. hâlinde tambur üzerine 

sarılır, sonra levende aktarılır. 

 

3. Hazırlanacak olan çözgünün uzunluğu el ile mekanik ya da dijital olarak girilerek 

………………. ayarı yapılarak sarım gerçekleĢtirilir. 

 

4. Konik çözgü hesaplamalarında …………… adedi toplam çözgü tel sayısının, cağlığa 

dizilen bobin sayısına bölünmesiyle tespit edilir. 

 

5. Çözgü ipliklerini çapraza alma iĢlemi ……………….…. kullanılarak yapılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
 

 

 

  

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

 

1. Çözgü makinelerinde cağlık üzerinde çözgü ipliklerinin gerginliğini ayarlayan parça 

hangisidir? 

A) Ġplik yoklayıcılar 

B) Fren tertibatı 

C) Ġğler 

D) Taraklar 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi çözgü ipliğinin kalbalar hâlinde üzerine sarıldığı konik çözgü 

makinesinin parçası değildir? 

A) Atkı ipliği 

B) Support 

C) Konik tambur 

D) Tambur çivileri 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi konik çözgü makinesinde çözgü ipliklerinin çapraza 

alınmasını sağlayan bölümdür? 

A) Fren tertibatı 

B) Ġplik yoklayıcılar 

C) Çapraz tarağı 

D) Ġplik kesme bıçağı 
 

4. Kaç çeĢit çözgü hazırlama iĢlemi vardır? 

A) 4 

B)  1 

C)  5 

D) 2 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi konik çözgü makinesinin ana elemanlarından değildir? 

A) Ġplik kesme bıçağı  

B) Cağlık 

C) Konik tambur 

D) Support kısmı 
 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Çözgü hazırlama iĢlemleri ………….ve ………… olmak üzere iki çeĢittir. 
 

7. Cağlıktan gelen çözgü ipliklerinin paralel bir Ģekilde tambur üzerine kalbalar hâlinde 

sarılmasına…………çözgü hazırlama denir. 
 

8. Kalba eni ve çözgü sıklığı………..tarağı ile ayarlanır. 

9. Cağlık üzerinde iplik gerginliğini ………….. tertibatı sağlar. 

 

10. Ġstenilen çözgü uzunluğuna gelindiğinde makinenin otomatik olarak durması için 

……… ayarının yapılması gerekir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3‟ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Alt ve üst 

2 Kalbalar 

3 Metraj 

4 Bant 

5 Çapraz tarağı 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 A 

6 Konik ve seri 

7 Konik 

8 Toplama tarağı 

9 Fren 

10 Metre 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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