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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK İplik Üretim Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Çekme (Melanjör) Makinesi 

MODÜLÜN TANIMI 

Melanjör (Çekme) makinesinde üretime hazırlık ve üretim 

yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Melanjör (Çekme) makinesinde karışım yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak yün çekme işlemini yapabileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Tekniğine uygun olarak üretime hazırlık 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak üretim yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık atölye veya işletme ortamı 

Donanım: Yün, melanjör çekme makinesi, yağ tabancası, 

hava tabancası, hava, takım ve ölçü aletleri, üstüpü, yağ 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Melanjör (çekme) makinesi, kamgarn ya da yarı kamgarn iplik üretiminde yapılacak 

ipliğin özelliklerine göre farklı renk ve türdeki(yün/sentetik, yün/polyester, yün/poliamid 

vb.) elyafın, bant halinde dublaj yapılarak karıştırılması işlemini yapan bir makinedir. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile çalışılan ortamın kendine has 

çalışma koşullarına göre gerekli olan iş ve işçi güvenliği tedbirlerini alabilecek, melanjör 

(çekme) makinesinde üretime hazırlık ve üretim yapabileceksiniz. 

 

Melanjör(çekme) makinesi modülü ile karışım (melanj) işlemi ve makinenin üretime 

hazırlanması, üretim yapma hakkında bilgi alacak, yapılışlarını öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun, üretime hazırlık yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Melanjör (çekme) makinesinde üretime hazırlık yapabilmek için gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız (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. 

 

1. MELANJÖR ÇEKME MAKİNESİ 
 

Tops beslemeli çekme makinesinin işletme içindeki görüntüsü aşağıda görülmektedir. 

 

Resim 1.1: Tops beslemeli melanjör çekme makinesi 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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Bant halindeki farklı renk ve/veya türdeki elyafı belli oranlarda karıştırmaya “Melanj" 

ve bu işi yapmak için kullanılan makinelere da "Melanjör" denir. 

 

Resim 1.2: Melanjör (çekme) makinesinde melanj 

1.1. Melanjör (Çekme) Makinesi 
 

Kamgarn ya da yarı kamgarn iplik üreten işletmelerin makine sisteminde, melanjör 

çekme makinesi, farklı türdeki (yün/sentetik, yün/polyester, yün/poliamid vb.) ve renkteki 

(beyaz/renkli) elyafın karışımını yapmak ve yağlamaktır. 

 

Şekil 1.1: Melanjör (çekme) makinesinin kamgarn işletmesindeki konumu 

  



 

 5 

 Refakat kartı: Makineye beslenecek elyafın türü ve rengi ile makineye 

yapılacak ya da girilecek ayarları gösterir. 

 

Besleme 25g 

Beslenen bat adedi 22 

Toplam besleme gramı 300g 

Çıkış bant gramı 32 

İğne sıklığı 4 

Ekartman Arka-60/ön yün 40-45 

Devir 250dv/dk 

Kalite %100 yün 

Çekim 17.1 

Tablo 1.1 Besleme yapılan ürünün refakat kartı 

 

 Topsların konulduğu silindirler 

 

Resim 1.3.Tops besleme bölümü 

 Besleme sehpası: Tops veya kovada bulunan bandın, makineye düzgün bir 

şekilde gitmesini sağlayan kısımdır. 

 

Resim 1.4: Besleme kısmı  
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 Kılavuz: Bantların içinden geçtiği halkalardır. Bantların karışmadan besleme 

sehpasına ulaşmasını sağlar. 

 

Resim 1.5. Kılavuzlardan besleme 

 Baskı topu: Beslenen bantların belirli bir gerilimde gitmesini ve bant bittiği ya 

da koptuğu zaman makinenin otomatik olarak durmasını sağlar. 

 

Resim 1.6: Baskı topu 

 Besleme silindiri (sağılım silindiri): Bantların düzgün olarak baretlere 

girmesini sağlar. Bandı çekime hazırlar. 

 

Resim 1.7: Besleme silindiri  
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 Arka kılavuz: Bandın baretlere düzgün bir şekilde girmesini sağlar. 

 

Resim 1.8 Arka kılavuz 

 Boğaz kılavuzu: Elyafın ön çekim silindirlerine girdiği yerde malzemenin toplu 

şekilde makineye beslenmesini sağlar. 

 

Resim 1.9: Boğaz kılavuzu 

 Çekim silindiri: Bandı çekerek istenilen gramajda inceltir. 

 

Resim 1.10: Çekim silindirleri 
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 Baretler: Çekim silindirleri arasında elyafın kontrol edilmesinde kullanılan 

düz, iğneli madensel çubuklardır. Taşıma ve tarama görevi ile elyafın 

paralelleşmesini sağlar. 

 

Resim 1.11. Baretler 

 Baret fırçaları: Baretlerin üzerindeki elyaf ucu ve kalıntıları temizler. 

 

Resim 1.12: Baret fırçaları 

 Alt ve üst hava emiş: Makinenin alt ve üst kısımda biriken tozları ve kısa 

elyafları hava vasıtasıyla emer. 

 

Şekil 1.2 hava emiş sistemi  



 

 9 

 Silindir silicileri: Silindirlerin üzerindeki elyaf ucu ve kalıntıları temizler. 

 

Resim 1.13: Silindir silicileri 

 Ekartman: Çekim mili ile baretlerin arasındaki mesafe 

 

 

Şekil 1.3: Ekartman mesafesi 

 

Resim 1.14: Ekartman ayarlama bölümü  
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 Çıkış Hunisi: Taranmış elyafın tek bant halinde içinden  geçerek kovaya 

girişini sağlayan parçadır. 

 

Resim 1.15: Çıkış Hunisi 

 Tel Kılavuz: Çıkış hunisinden alınan bandın kılavuz borudan geçirilmesini 

sağlayan metal teldir. 

 

Resim 1.16: Tek kılavuz 

 Kılavuz Boru: Çıkış hunisi ile kova arasındaki istikamet borusudur. 

 

Resim 1.17: Kılavuz borusu 
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 Kova: Taranmış elyaf bantlarının düzenli bir şekilde içine konulduğu kaptır. 

 

Resim 1.18: Bant kovası 

 Kova tertibatı: Çekim silindirlerinden çekilmiş olarak çıkan bandın, huni 

vasıtasıyla yalancı bir büküme uğrayarak kovaya akıtıldığı kısımdır.  

 

Şekil 1.4: Kova tertibatı  

 Yağ püskürtme aparatı  

 

Resim 1.19: Yağlama tertibatı  
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 Yağ haznesi: Elyafa verilecek olan yağın depolandığı kısımdır. 

 

Resim 1.20: Yağ haznesi 

 Yağ basınç göstergesi: Elyafa verilecek olan yağın basıncını gösterir. 

 

Resim 1.21: Yağ basınç göstergesi 

 Pnömofil haznesi: Tarama işlemi esnasında yolukların, elyafların ve tozların 

biriktiği kısım. 

 

Resim 1.22: Döküntü haznesi 
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 Lambalar: Makinede kopmalar, sarmalar, bant bitmesi ve kova dolması 

halinde çalışanları ikaz eden kısımdır. 

 

Resim 1.23: İkaz lambaları 

1.1.1. Görevleri 
 

 Farklı renkteki elyafın, homojen olarak karışmasını sağlamak 

 Farklı türdeki elyafın, homojen olarak karışmasını sağlamak 

 Banda, çekim vererek istenilen numaraya getirmek 

 Elyafı, taraklar sayesinde paralel hale getirerek düzgünleştirmek 

 Elyafın statik elektriklenmesini önlemek ve rahat eğrilmesini sağlamak için 

yağlama yapmak. 

 

1.1.2. Çalışma Prensibi 
 

Melanjör çekme makinesi 5 kısımdan oluşmuştur; 

 

 Besleme sehpası iki kısım A-B 

 İki giriş tarama ve çekim sahası 

 Vatka birleştirme ve yağlama kısmı 

 Çıkış tarama ve çekim sahası C 

 Kova istifleme kısmı 

 

Şekil 1.5; Melanjör çekme makinesi kısımları  
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 Besleme sehpası iki kısım A-B 

 

Yapılacak ipliğin özelliklerine göre hazırlanmış olan makine refakat kartındaki renk 

ve karışım oranına bağlı olarak, topslar, kovalar veya balyalar halinde getirilen bantlar, 

makinenin A-B besleme ünitesine yerleştirilir. 

 

Melanjör çekme makinesine 32 banda kadar besleme yapılabilir. 

 

 

Resim 1.24: Melanjör çekme makinesine bantların tops, kova ve balyalarla beslenmesi 

 

Kova veya topslardan alınan bantlar, öncelikle girişe en yakın bant kılavuzlarından 

(halkalardan) geçirilir. 

 

Resim 1.25: Melanjör çekme makinesi kılavuzları (halkalar) 
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Bantların uçları dublajla (katlama) birleştirilip, aynı hizaya getirilerek besleme 

sehpasında toplanır. 

 

Resim 1.26: Melanjör çekme makinesi besleme sehpası 

 İki giriş tarama ve çekim sahası 

 

Eşit 2 gruba ayrılarak beslenen bantlar, A ve B ünitelerinden geçirilerek tarama ve 

çekme sistemlerinin bulunduğu kısma beslenir. 

 

Bu ünitelerde beslenen bantlar öncelikle çekim ve tarama kısmına gelir. Her tarama 

bölgesinde alt ve üst olmak üzere 2 tarak vardır. 

 

Resim 1.27: Melanjör çekme makinesi alt ve üst baretleri 

Kamgarn ve yarı kamgarn iplik üretimin sisteminde liflerin uzun olması nedeniyle 

makinenin çekim bölgesi uzundur. Uzayan çekim bölgesinde lif kontrolünün zor olması 

nedeniyle çekim silindirleri arasında iğneli taraklar (baretler) kullanılmaktadır. 

Melanjör çekme makinesinde lif iletimi çekim sahasında yer alan iğneli taraklarla 

(baretlerle) sağlanır. İğneli çift sıra baretler ile kesitteki elyaf sayısının kontrollü azaltılması 

sağlanarak çekim silindirleri ile de çekim işlemi gerçekleştirilmektedir.  
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Şekil 1.6: Melanjör çekme makinesi çekim bölgesi 

Çekim ünitesinde besleme silindiri ile çıkış silindirleri arasındaki hız farkı sonucunda 

çekim işlemi gerçekleşir. İğneli baretler çekim sahası içinde besleme silindirinden çıkış 

silindirine doğru besleme silindirlerinden biraz daha hızlı hareket eder. Bu sayede çekim 

sahasında elyaf çıkış silindirine en yakın noktaya kadar iğnelerle taşınmış olur. 

 

Ayrıca, baretlerin besleme silindirlerinden daha hızlı hareket etmesi nedeniyle arka 

ucu besleme silindirleri tarafından tutulan elyafın ön ucunu çekerek liflerin ucundaki 

kancaların açılması da sağlamış olurlar. 

 

Şekil 1.7: Çekim bölgesinde elyaf kancalarının açılması 

Elyaf, çıkış çekim silindirlerine beslenir. Çıkış silindirlerinin hızı, giriş silindirleri ve 

baretlerden daha hızlı olduğu için lifleri alırlar. Bu sefer ön ucu düzeltilip birbirine paralel 

gelmiş olan lifler, çıkış silindirleri tarafından hızla çekilerek arka uçları daha yavaş bir 

çizgisel hıza sahip iğneli baretler tarafından taranarak lifler paralelleşir, bant düzgünlüğü 

sağlanır ve çekim işlemi gerçekleşir. 
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Çekmenin genel prensibi, çekim elemanları arası hız farklarına dayanır. Bu nedenle 

çekim elemanlarının hızları: Vgiriş< Vbaret < Vçıkış olacaktır. 

 

Bu kısımlarda bantlar çekime uğrar ve taraklar sayesinde lifler paralelleşir ve bant 

düzgünlüğü sağlanır. 

 

Kullanılacak materyale göre tarak sıklığı değişmektedir. Tarak numarası diş/cm olarak 

ifade edilir. Eğer 1 cm’de 7 diş varsa T.No:7’dir. Tarak numaraları büyüdükçe iğne incelir 

Genel olarak melanjörden, hazırlamanın son makinesine doğru tarak numarası büyür (iğneler 

incelir). 

 

Şekil 1.3: Baret tarakları 

İğnelerde bozukluk (kırılma, eğilme ve eksilme) varsa çıkan iplikte nope oluşur. 

Baretlerde hep aynı tip iğne bulunur. Baretler çekim bölgesine, bandın iyi yakalanması için 

özel olarak eğimlendirilmiş şekilde yerleştirilmektedir. 

 

Yapılan bu işlem sırasında tarak dişleri arasına biriken toz ve uçuntular, tarakların alt 

ve üst kısmında bulunan plastik fırçalar yardımıyla temizlenir. 

 

Resim1.28: Melanjör çekme makinesi baret ve silindir fırçaları 

Fırçaların haftada bir kez bakımı yapılır. Bu fırçanın belirli bir uzunluğu vardır 

(yaklaşık 2,5 cm) ve fırçanın altında fırçayı temizleyen bir ızgara bulunur. 
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Çekme makinelerinde ayrıca hava emişi ile makinede uçuntu ve tozların temizliği 

yapılır. 

 

Şekil 1.9: Çekim bölgesinde uçuntuları temizleme sistemi 

 Vatka birleştirme ve yağlama kısmı 

 

Makinenin A ünitesinden çıkan bantlar B ünitesinden çıkan bantlarla aynı renkler üst 

üste gelmeyecek şekilde, vatka birleştirme ve yağlama kısmı (3) gerçekleştikten sonra 

çıkıştaki çekim ve tarama C bölgesine beslenir. 

 

Resim1.29: bantların birleştirilmesi 

Makinenin ilk iki ünitesinde (kısmında) dublajı yapılıp, A ve B ünitelerinde çekim 

işlemine tutulup taranmış olan elyaf kütleleri C ünitesine girmeden antistatik yağ ile 

yağlanır.  

 

Bu ünitede verilen yağ malzemenin her iki koldan gelenine değil de sadece bir koldan 

(A ünitesi) gelenine ayarlanan miktarda atomize püskürtme metodu ile verilir. 
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Resim 1.30: Elyafın yağlanması 

Kamgarn ve yarı kamgarn iplik üretim aşamaları oldukça uzun olması nedeniyle yüne 

ve karışımı olan materyale tarama, çekme ve eğirme işlemleri sırasında kolaylık sağlamak 

amacıyla yağ verilir. 

 

Taranmış topstaki yağ nispeti %0,6-0,8 olmalıdır. Kontinental sistemde yağ nispeti  

%1,0-1,2 olmalı ve hiçbir şekilde %1,5 üstüne çıkmamalıdır. 

 

Antistatik yağın kullanım amaçları şu şekildedir: 

 Üretim aşamaları sırasında statik elektriklenmeyi en aza indirmek, 

 Yünün içermesi gereken doğal nemi kazandırmak ve elyaf kırılmasını 

azaltmak, 

 Eğirmeyi kolaylaştırmak 

 Tüm süreçlerde en az döküntü ve uçuntu (taramada kemling ve tüm 

süreçlerdeki hava yoluğu) ile üretim yapmak 

 Elyaf metal sürtünmesini azaltmak, 

 Taramada dişlere sarılmasını önlemek,  

 Silindirlere sarılmasını önlemek, 

 İplik eğirme aşamasında ipliğin büküm alma kolaylığını arttırmak, 

 Liflerin birbirine tutunmasını arttırıp iplikteki düzgün lif dağılımını 

sağlamaktır. 

 
Melanjör makinesinde yağ verme hızları hammaddeye göre değişir. Örneğin; 

 

Hammadde ml/dk 

% 100 Yün 280±20 

Yün/Pes 200±20 

Tablo 1.2 : Melanjör Makinesi Yağ Verme Hızları  



 

 20 

Melanjör çekme makinesinde elyafa verilecek yağ oranı fazla olursa, sonraki 

aşamalarda elyafın taraklara ve baskılara sarmasına, bu da fazla fireye ve üretim kaybına 

neden olur. 

 

Elyafa verilecek yağ oranının az olması uçuntuyu ve kopuşları arttırır, statik 

elektriklenmeye neden olarak elyafın rahat işlenmesini engeller. 

 

Kullanılan yağ  (saf yağ, yağ inceltici ve kayganlık verici) üç ayrı maddenin 

karıştırılması ile yapılır. Bu üç maddeden belli oranlarda alınarak karışım kazanına konur ve 

karışım yapılır. 

 

Eğer 100 ml’lik bir karışım yapılacak ise; 

 %75 su 

 %15 Duron KG 1010 

 %5 Duron AC 

 %5 Duron SI 

 

Maddeleri kullanılarak yağ karışımı hazırlanır. Melanjörde malzemeye verilen yağ 

miktarları; 

 

 1-100 kg arası %15 ilave 

 100-250 kg arası %12 ilave 

 250-500 kg arası %10 ilave 

 500’den fazlası %7 ilave 

 

Bu yağ değerleri her gün 1 kez beherle kontrol edilir.  

 

 Çıkış tarama ve çekim sahası C 

 

Makinenin, vatka birleştirme ve yağlama kısmında (3) yağlanmış ve eş zamanlı olarak 

birleştirilmiş olan bantlar, makinenin öndeki son C ünitesinde çekilir ve taranır. Burada 

elyafa A ve B ünitelerindeki gibi aynı tarama ve çekme işlemleri yapılır. 

 

Resim 1.31: Bandın çıkış silindirinden sarım tertibatına verilmesi  
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Elyaf taranıp çekildikten sonra, çekim silindirleri ile çıkış silindirleri arasında kalan 

mesafede de belli bir gerginlikte olması sağlandıktan sonra çıkış silindirinden çıkararak kova 

istifleme kısmına verilir. 

 

 Kova istifleme kısmı 

 

 

Şekil 1.10: Bandın kova sarma tertibatına verilmesi 

Makinenin C ünitesi çıkış silindirinden çıkan tülbent şeklindeki elyaf, huni vasıtasıyla 

yalancı bir büküme uğrayarak bant formatına getirildikten sonra kovaya yerleştirilir. Huninin 

çapı düzgünlük sağlamak açısından istenilen bant numarasına göre seçilir. 

 

Resim 1.32: Melanjı yapılarak ve hafif büküm verilerek bandın kovalara istiflenmesi 
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Melanjör makinesi çıkış kısmı tek kovalıdır. Bantların kovaya yerleştirilmesi, bant 

istifleme (Koyler, Helezon İstifleyici) sistemi ile gerçekleştirilir. 

 

Resim 1.33: Kova istifleme sistemi 

Koyler ya da helezon istifleyici, çekme kovalarını uygun hızda döndüren tabla ve 

bağlı bulunduğu mekanizmadır. Makine şasesine bağlı ve hareket alan bir döner tabak ve 

kovanın altında kova tablası vardır. Bant kovanın içerisine yandan bırakılır. 

 

Şekil 1.11: Bantların kovaya yandan istiflenmesi 

Döner tablanın hızı kova tablasından daha fazla olup aynı yönde dönmektedirler. 

Böylece bandın halkalar halinde kovaya sarımı gerçekleştirilir. Bant kovanın içerisine 

yandan bırakılarak helezonik şekilde doldurulur. 
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Resim 1.34: Bantların kovaya istiflenme şekli 

Kovaların içinde üzerlerine kova tabağı yerleştirilmiş olan yaylar vardır. Kovanın 

içinde yay bulunmasının nedeni; bandın kalender silindirinden çıkış noktası ile kovaya 

dolduruluş noktası arasındaki mesafenin tüm yerleştirme işlemi boyunca sabit kalmasını 

sağlamaktır. Böylece bandın kendi ağırlığı ile uzaması önlendiğinden bandın düzgünlüğü 

korunur. 

 

Şekil 1.12: Kova ve tablası 

 Melanjör çekme makinesi çalışırken; 

 

Kalender silindirlerinden kovaya bant şu şekillerde bırakılır; 

 

 Merkez üstü bant yerleştirme: Kovanın içerisine bırakılan bant kovanın 

yarıçapından biraz büyük çaplı halkalar halinde. 

 Merkez altı bant yerleştirme: Kovanın içerisine bırakılan bant kovanın 

yarıçapından küçük çaplı halkalar şeklinde olur. Merkez altı ve merkez 

üstü bant yerleştirme ile kovanın içinde bir boşluk meydana gelir. 

Kovanın ortasında boşluk bırakmanın amacı her halkanın kesişme 

noktasının dağılmasını sağlamaktır.  
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Dolan kovaların çıkarılmasında, çekimi zor olan şeritlerde (örn. yün-polyester 

karışımları vb.) kova değiştirme işleminin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak için elyafın 

koparılmasını sağlayan sistemler geliştirilmiştir. 

 

Resim 1.35: Otomatik bant koparma sistemi 

Makinede kopmalar, sarmalar, bant bitmesi ve kova dolması halinde makine 

duracaktır. Hangi hata olmuşsa o hataya bağlı ışık yanmaktadır. 

 

Manüel (el ile) kova değişim yapılan makinelerde, kova dolduğunda, kova alınıp 

yerine boş kova konulur. Sayaç sıfırlanır, böylece kova dolduğunu gösteren ışık söner. 

 

 Makine ikaz lambasının renklerinin anlamları; 

 

 Üstteki 1. Lamba (sarı); takım çıktığını belirtir. 

 Lamba (kırmızı); besleme sehpasında kopuk olduğunu belirtir. 

 Lamba (sarı); baretlerde sarık olduğunu belirtir. 

 Lamba (kırmızı); silindirlerde sarık olduğunu belirtir. 

 5. Lamba (sarı); kapaklardan birisinin açık olduğunu belirtir. 

 

1.2. Makinede Bakım, Ayar ve Temizlik Yapma 
 

İşletmede kullanılan makine ve teçhizatlarla kaliteli mamul üretebilmek, makine ve 

teçhizatın verimli, sorunsuz, emniyetli ve uzun süre kullanılabilmesi için makine bakım 

tekniklerinin iyi bilinip zamanında uygulanması gerekmektedir. 

 

Bakım öncesi, bakım sırasında ve bakım sonrası çalışılan ortamın kendine has çalışma 

koşullarına göre iş ve işçi güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

İş ortamında sağlık problemleri ve iş kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınmalı, iş 

güvenliği kurallarına dikkat edilmelidir. 
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 Çalışma ortamında dikkat edilecek hususlar: 

 

 Kolları çok geniş elbise giyilmemeli 

 Çalışma ortamında bulunabilecek toz ve uçuntulara karşı önlem alınmalı 

 Çalışma ortamını gürültü ise önlem alınmalı 

 Uzun saçı olanların, saçlarını toplamalı 

 Makine bakıma alındığında gerekli olan uyarı levhaları asılıp duyurusu 

yapılmalı 

 Bakımcılar makineyi bakıma almadan önce mutlaka makinenin durdurma 

düğmelerini ve ana şalterini kapatmalı 

 Makine çalışırken taraklara el ile dokunulmamalı 

 Makine çalışırken kayışlarla oynanmamalı 

 Makinenin dönen aksamlarının arasına el sokulmamalı 

 Makine çalışırken kovaya dokunulmamalı 

 Temizlik bıçakları kullanılırken dikkat edilmeli 

 Balyaların açılması esnasında cisim sıçramalarına dikkat edilmeli 

 Yere dökülen yağlar kayıp düşmelere karşı temizlenmeli 

  
 

 Makinenin bakımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 

 

Melanjör çekme makinelerinde yapılan bakımın amacı arıza ve istem dışı duruş 

sürelerini azaltmaktır. 

 

Bakımcılar makineyi bakıma açmadan önce mutlaka makinenin durdurma düğmelerini 

ve ana şalterini kapatmalıdır ve gerekli uyarı levhalarını asmalıdır. 

 

Makine operatörü de makinesini çalıştırırken günlük kontrollerini yapar, bu da 

makinedeki arızaların büyümesini, iş kazalarını önlemesini ve üretim kaybının önüne 

geçilmesini sağlar. 

 

Makine ve teçhizatın sürekli ve planlananlar doğrultusunda yapılan bakım sonucu; 

 

 İş kazaları önlenecek, 

 Makinenin ömrü artacak, 

 Makinenin verimi artacak, 

 İşletme emniyeti artacak, 

 Enerji tasarrufu sağlanacak, 

 Hammadde israfı önlenecek, 

 Yedek parçadan tasarruf sağlanacaktır. 
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Makine bakım genellikle dört şekilde yapılmaktadır; 

 

 Temizlik; üretim öncesinde, üretim sırasında ve makinenin bakımı 

sırasında yapılır. 

 Günlük bakım; bu bakım şekli, makinede arıza olmadan arızanın 

önlenmesini veya arızanın büyümesini önlemek bakımından önemlidir. 

İki aşamada yapılır: 

 Yağlama: Dişli ve bilyeli rulmanlar gres yağıyla, yataklı hassas iğneli 

rulmanların bulunduğu noktalarda ince (sıvı) yağ ile yağlanır. 

 

Gres yağı, yağ tabancasıyla verilirken ince yağlarda yağdanlıkla verilir. 

Yağlar verilmeden önce yağlanacak yerde bulunan yağların temizlenmesi 

gerekir.  

 

Resim 1.36: Makine yağlama aletleri 

Makinenin, dönen ve duran makine elemanları arasındaki sürtünmeleri, 

aşınma ve ısınmayı önlemek için yağlanır. Yağın seçiminde şu faktörler 

göz önüne alınır; 

 

o Yağın taşıdığı yük, 

o Yatağın devri, 

o Yatağın imal şekli, 

o Çalışma ortamının klima şartı, 

o Çalışan makine ile ilişkisi. 

 

 Kontrol: Kontrolün amacı, makine arızalarının olmadan önlenmesi veya 

büyümesine engel olmaktır. Kontrolde; 

o Makinede bulunan kayış ve zincirleri kontrol etmek, yıpranmış 

kayışları değiştirmek, 

o Makinedeki hareketli kısımları, gözlemleyerek ve de dinleyerek 

kontrolünü yapmak. 

 Planlı bakım (yenileme): Bu bakım şekli makinenin belli süreler sonunda 

kontrollerinin yapılması şeklindedir.Makinedeki dişli ve rulmanların 

ömürlerinin uzatılması için yağlama planının düzenli olarak uygulanması 

gerekmektedir. Bakımlar haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık bakımları bakım 

planına uygun olarak yapmalıdır. 
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 Melanjör çekme makinesi bakımcısının görevleri 

 

 Döner fırçaları temizlemek ve yıpranan fırça silindirini değiştirmek 

 Tarakları kontrol ederek kırılmış veya eğilmiş tarakları değiştirmek 

 Tarak zincirlerinin gerilim tansiyonlarını kontrol etmek 

 Zincirleri yağlamak 

 Çekim ve baskı silindirleri ile tarakların alt ve üstlerinde bulunan toz 

emiş kanallarını temizlemek 

 Emiş ağızlarının, fırçalarla zincirlerin alt ve üstlerinde uygun noktalara 

yerleştirildiğini kontrol etmek 

 Besleme masası, koyler dişlisi, şerit hunisi, krom kaplı silindirleri ve 

kılavuz levhaları solvent ile temizlemek 

 Besleme masasının alt kısımlarını temizleyerek zincir ve dişlileri 

yağlamak 

 Çekim sistemini temizlemek 

 Ekartmanı (silindirler arası mesafe) kontrol etmek. Tip değişiminde 

ekartman ayarını elyafa uygun olarak yapmak 

 Şerit hunisini kontrol ederek aşınmış veya ölçüden düşmüşse değiştirmek 

 Tahrik dişlileri ve hidrolik yağ seviyesini kontrol etmek 

 Tahrik motoru hava ile temizlemek 

 Üst baskı silindir yataklarını temizleyerek yağlama tablosuna göre 

yağlamak 

 

 Melanjör çekme makinesi bakımcısı makine bakım planı 

 

 Haftalık Bakım 

 

o Bant yağlama aparatı temizlenir, 

o Çekim silindirleri temizlenir ve yağlanır, 

o Taraklar ve fırçalar temizlenir, 

o Alt ve üst temizleyiciler temizlenir, 

o Şerit kılavuzları temizlenir, 

o Besleme tablası ve kalender silindirleri temizlenir, 

o Hava sistemindeki kaçaklar kontrol edilir, 

o Koyler borusu temizlenir. 

 

 Aylık Bakım 

 

o Haftalık bakım programı uygulanır. 

o Baskı ve çekim kayışları değiştirilir. 
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 3 Aylık Bakım 

 

o Aylık bakım programı uygulanır. 

o Kova çıkarma tertibatı kontrol edilir. 

o Koyler kapakları sökülür, içi ve borusu temizlenir. 

o Emiş kanalları ve filtre temizlenir. 

 

 Yıllık Bakım 

 

o Kova çevirme sistemi sökülür, temizlik ve kontrolü yapılır. 

o Besleme kısmı (cağlık) sökülür, temizlenir. Kayış ve zincir 

gerginliği kontrol edilir. 

o Kova besleme sisteminin kontrolü yapılır. 

o Hortum gerginlikleri kontrol edilir. 

 

 Çekme makinesinde meydana gelebilecek arıza durumları ve tespitler 

 

 Şerit kopması 

 
o Şeridin inceliği, kalınlığı 

o Şeride verilmiş olan yalancı bükümün tam olmamasından besleme 

sehpasında bir tutukluğun oluşu 

 

 Tarakların sıkışması 

 

o Bantların fazla beslenmesi 

o Elyafın yağsız olması 

o Bantların kıvrık beslenmesi 

o Eğri taraklar 

o Taraklara yön veren paletlerin ayarsızlığı 

o Tarak alt fırçaların aşınmış olması ve ters takılması 

 
 Makinede ayarların yapılışı 

 

Bir işletmenin seri ve hatasız üretim yapabilmesi, makinelerin bakımının zamanında 

yapılması ve ayarlarının düzgün yapılmasıyla sağlanır. Bu ayarları yapmak makine ustasının, 

korumakta makine operatörünün görevidir.  

 

Melanjör çekme makinelerinde yapılması gereken ayarlar: 

 

 Ekartman ayarı 

 Çekim ayarı 

 Baskı silindirlerinin basınç ayarı 

 Tarak ayarı 

 Tansiyon ayarı 

 Kova sarım ve metraj ayarı  
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 Elyafa verilecek yağ miktarı ve basıncı ayarı 

 Fırça ayarı 

 Boğaz kılavuzlarının ayarını yapmak 

 Hava emişini ayarlamak 

 Ekartman ayarı 

 

Tablo 1.3: Makinenin ekartman ayar tablosu 
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Makinelerdeki çekim silindirleri arası mesafenin ayarlanmasıdır. Besleme silindiri ile 

çıkış silindirleri arasındaki mesafe, ekartman mesafesidir. 

 

Çekim alanı içerisinde besleme silindirinin tutma noktası ile çekim silindirinin tutma 

noktasındaki mesafeye toplam ekartman denir. 

 

Şekil 1.13: Makinenin çekim kısmı ekartman mesafeleri 

Ayrıca besleme silindiri ile taraklar arasındaki mesafeye arka ekartman, çekim 

silindiriyle taraklar arasındaki mesafeye de ön ekartman denir. Önceki bölümlerde ekartman 

ayarı ile ilgili resimleri gözden geçiriniz. 

 

Esasen çekim silindirinin tutma noktası ile hareket eden son tarak (baret) arasındaki 

minimum mesafedir. Normal makine imalatında bu mesafe 38 mm'dir çünkü yün ve yün 

sentetik karışımlarının alışılagelmiş çalışmasında kullanılan minimum ayar 42 mm'dir. Bu 

mesafe çok kısa yünler çalıştığında 32 mm’ye düşürülebilir (özellikle bazı Avustralya ve 

Güney Afrika yünleri için). 

 

Çekme makinelerinde, besleme ve çıkış silindirleri arası ayarları (ekartman) yapılırken 

mesafenin en uzun liften bir miktar daha fazla olmasına dikkat edilmelidir çünkü kısa 

ekartman liflerin kopmasına neden olup elyafın kalitesini düşüren bir durumdur. 

 

Ön ekartman ayarı kısa elyaf üzerinde maksimum kontrol sağlaması için mümkün 

olduğu kadar minimum ayarlarla çalışılmalıdır. Ayar yeteri kadar küçük ayarlanmamışsa 

şeridin üzerinde tarak izleri görülür. Bunun sebebi kısa liflerin yeteri derecede kontrol 

edilemeyip grup halinde toplanmasıdır. Çok yakın ayarlarda ön silindir tarafından lifler 

üzerine büyük yük bineceğinden elyaf kopmaları olacaktır. 

 

Çekme makinelerinde, besleme ve çıkış silindirleri arası ayarları (ekartman) yapılırken 

mesafenin en uzun liften bir miktar daha fazla olmasına dikkat edilmelidir. Çekim sahası 

içindeki elyafın en uygun hareketi bu şekilde sağlanır. 

 

Elyaf uzunluğu ekartman mesafesine eşit ise beslemeden kurtulur kurtulmaz çıkış 

silindiri ile yakalanır. Bu durum ideal olmasa bile normal bir durumdur. 
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Çekim sahasına giren elyafta, lif uzunluğu ekartman mesafesinden büyük ise lifler 

kopar, bu istenmeyen bir durumdur. 

 

Elyaf uzunluğu ekartman mesafesinden fazla küçük ise, yüzen elyaf meydana gelir. 

Bu en istenmeyen durumdur. Banttaki kısa elyaf yüzdesi çok önemlidir ve bunlar uzun 

elyafların hareketini bozarlar. 

 

Ekartman ayarında, doğal liflerde ortalama lif boyuna göre yapay kesikli liflerde ise 

en uzun elyaf boyuna göre ekartman ayarı yapılır. 

 

 Çekim ayarı 

 

Çekimin değiştirilmesi; besleme ve tarak hızı sabitse çıkış silindirlerinin hızı 

değiştirilerek yapılır. Çıkış hızı sabitse besleme ve tarak hızı değiştirilir. 
 

Makine Giriş gramı ( g/m ) Dublaj Çekim Çıkış gramı ( g/m ) 

Melanjör 25 22 17.1 32 

İkileme 32 8 16 16 

2. Tarama 16 22 13.5 26 

Birleme 26 6 5.5 28 

Tops çekme 28 7 7.8 25 

1. pasaj 25 7 8.7 20 

2. pasaj 20 6 8 15 

3. pasaj 15 6 11.2 8 

4. pasaj 8 12 34.2 2.8 

Finisör 2.8 1 10.7 0.26 

Ring 0.26 1 10.4 0.025* 

Tablo 1.4: İşletmede melanjörden ringe kadar makinelere beslenecek bant miktarı ve oranları 

tablosu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 6,8 5,9 5,2 4,5 4,0 3,5 3,0 2,7 

B 6,7 5,8 5,1 4,4 3,9 3,4 3,0 2,6 

C 6,6 5,7 5,0 4,3 3,9 3,3 2,9 2,6 

D 6,5 5,6 4,9 4,2 3,8 3,3 2,8 2,5 

E 6,4 5,5 4,8 4,2 3,7 3,2 2,8 2,5 

F 6,3 5,4 4,7 4,1 3,7 3,2 2,7 2,4 

G 6,1 5,3 4,6 4,0 3,6 3,1 2,7 2,4 

H 6,0 5,2 4,5 3,9 3,5 3,0 2,6 2,3 

Tablo 1.5: Melanjör çekme makinesi ön çekim tablosu 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 3,0 3,5 4,0 4,6 5,3 6,0 6,8 7,7 

B 3,1 3,5 4,1 4,7 5,4 6,1 6,9 7,8 

C 3,1 3,6 4,2 4,8 5,5 6,2 7,1 8,0 

D 3,2 3,7 4,2 4,9 5,6 6,3 7,2 8,1 

E 3,3 3,7 4,3 5,0 5,7 6,4 7,4 8,3 

F 3,3 3,8 4,4 5,1 5,8 6,5 7,5 8,4 

G 3,4 3,9 4,4 5,1 5,9 6,6 7,6 8,6 

H 3,5 4,0 4,5 5,2 6,0 6,7 7,8 8,8 

Tablo 1.6: Melanjör çekme makinesi arka çekim tablosu 

Makinede çekim, girilecek toplam bant numarasına ve çıkacak bant numarasına göre 

gramaj ağırlı ayarlaması yapılır. Bu işlemin yapılması, makinenin yan tarafında bulunan 

çekim ayarlama tertibatı ile olur. Bu tertibat dört parçadan oluşur:  

 

 Yukarıya kaldırılan kol, 

 Sağ kol, 

 Sol kol, 

 Değerlere göre hareket ettirilen parça 

 

Resim 1.37:Çekim ayar mekanizması 

 Üretim Miktarı (hızı) ayarı 

 

Makinede 1 dakikada ne kadar(metre/dakika) bant çıkacağının monitörden 

ayarlanmasıdır. 

 

 Baskı silindirlerinin basınç ayarı 

 

Baskı silindirlerinin bant düzgünlüğü üzerinde çok büyük etkisi vardır. Besleme ve ön 

silindirin üzerindeki en iyi basınç ayarı, iyi bir çekim için gerekli olan minimum basınçtır. 

Gereğinden fazla basınç elyaf kırılmasına ve silindirlerin çabuk yıpranmasına neden 

olacaktır. Az basınçta ise elyaf kaymalarına neden olacağından düzgün olmayan şerit elde 

edilir.  
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Baskı silindirlerine tatbik edilen basınç 240-250 kg olmalı hiçbir şekilde 250 

kilogramın üzerine çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde bir faydası olmayacağı gibi baskılar kısa 

zamanda kullanılmaz hale gelecektir. 

 

 Tarak ayarı 

 

İğneli baretli çekme makinesinde, baretlerdeki dişlerin eksik, kırık ya da zarar görmüş 

durumda olması çekme işleminde elyafın kırılmasına, nope oluşmasına ve tarak dişlerine 

sarmasına neden olur. 

 

Çekme makinelerinde pasajlar ilerledikçe iğneler incelir ve sıklaşır. Buna bağlı olarak 

da bantların g/m’sinin incelmesi ile ekartman ayarlarında kapanma görülür. 

 

 Tansiyon ayarı 

 

Makinenin yan tarafında bulunan 7 adet dişli vardır. Bu dişlilerin üzerinde hareketli 

bir kayış bulunur. Bu kayış 7’den 1’e doğru değiştirildikçe makineden çıkan malzemenin 

yoğunluğu artmaktadır. 

 

 Kova sarım ve metraj ayarı 

 

Makinenin monitöründen, kovaya doldurulacak bandın metrajı ayarlanır. 

 

 Elyafa verilecek yağ miktarı ayarı 

 

Elyafa verilecek yağ miktarı basınç ve yağ püskürtme aparatının değiştirilmesi ile 

yapılır. 

 

 Fırça ayarı 

 Boğaz kılavuzlarının ayarını yapmak 

 Hava emişini ayarlamak. 

 

Makinelerin mekanik, elektrik ve eloktronik sistemlerinde yapılan bakım ve ayarların 

belirlenen standartların dışına çıkması ile makinede çalışan kişinin yaptığı yanlışlar sonucu 

üretilen üründe hatalar oluşmaktadır. Bu hataların nedenleri ve alınacak önlemler; 

 

 Hatalar 

 

 Bandın istenilen inceliğe gelmemesi 

 Çekim elemanlarının hızlarının yanlış çalışması 

 

 Nedenleri 

 

 Makine ayarları kontrol edilmemesi 

 Düzgünsüzlüğün iyi olmaması ve lif kırılmalarının söz konusu olması. 
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 Önlemler 

 

 Çekim elemanları arasındaki mesafe uygun duruma getirilmelidir. 

 Ekartman mesafesi kontrol edilmeli ve gerekiyorsa yeni ayarlar 

yapılmalıdır. 

 

Melanjör çekme makinesinde temizlik aşağıda açıklandığı gibi yapılmalıdır. 

 

Her vardiya değişiminde de makinenin genel temizliği yapılır. Bu temizlikler sırasıyla: 

Tarakların temizliği, alt hava kapaklarının temizliği, pnomofil filtresinin temizliği ve 

dişlilerde oluşan fazla yağların temizliği şeklinde yapılır. 

 

Yeni bir harman girdiğinde makinenin üzerinin ve çevresinin temiz olmasını sağlar. 

Özellikle melanj üretiminde renkli elyaf artıkları iplik numarasını etkilemesinin yanı sıra 

ipliğin renginde de değişiklik yapacağı unutulmamalıdır. 

 

Temizlik, çalışılacak elyafın rengine uygun olarak 1 mt elyaf alıp temizleme amacıyla 

geçirilip yapılır. 

 

Temizlik için tops sağılmasını sağlayan makaralar ve şeridin ilerlediği yollar, çekim 

bölgesi ve tarakların temizlenmesi gerekir. 

 

Temizlik işlemleri yapılırken makinenin çevresinin temizliği kadar etraftaki ürünlerin 

kirlenmemesine de dikkat edilmelidir. 

 

 Melanjör çekme makinesinde temizlik: 

 

 Temizlik, çalışılacak elyafın rengine uygun olarak kemling ile yapılır. 

 Arka sehpa temizliği yapılır. 

 Arka sehpa bant kılavuzların temizliği yapılır. 

 Baskı toplarının temizliği yapılır. 

 Ön arka silindirlerin temizliği yapılır. 

 Çekim millerinin temizliği yapılır. 

 Alt ve üst tarak fırçaların temizliği yapılır. 

 Üst ve alt emici çıkartılıp fırça ile bunların temizliği yapılır. 

 Şanzıman dişlisine bağlı baretli kayış boşa alınır. 

 El ile çevrilerek alt ve üst baretler çıkartılır. 

 Çıkartılan baretler tek tek kemling ile temizlenir. 

 Tarak silicileri temizlenir. 

 Kalender silindiri ve çevresi temizlenir. 

 Makinenin helezon kafa tertibatı kemling ile silinir. 

 Hava boruları temizlenir. 

 Huniler temizlenir. 

 Pnomofil toz torbası temizlenir. 

 Makine kapakları ve diğer görünen aksam temizlenir.  
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 Makine altına koyulacak boş kovanın içi temizlenir. 

 Topsların koyulduğu naylon torbaların içi temizlenir. 

 Makine çevresi temizlenir. 

 

Makine işçisi, çalışan makinenin üzerindeki veya etrafındaki tozları, elyaf 

uçuntularını, iş aralarında ve makine durduğunda temizler. Daire temizlik işçileri de günlük 

ve haftalık temizliklerini yapar. 

 

 Makine operatörünün yapacağı temizlikler: 

 

 Melanjör çekme makinesi çalışırken; 

 

o Makinenin üst kısımları 

o Filtre kutusundaki döküntü ve tozlar 

o Besleme masasındaki şerit kaydırıcı silindirler 

o Makinenin iç toz deposu 

o Makine çevresi 

 

 Melanjör çekme makinesi çalışmazken; 

 

o Çekim bölgesini 

o 1. ve 2. çekim silindirlerinin alt sıyırıcıları  

o Dış kapağın açılarak filtre bölümü 

o Kaydırıcı silindirler ve kılavuz levhalar (beyaz ispirtoyla) 

o  Koyler dişlileri ve bant (şerit) hunileri 

 

1.3. Kontrol Panosuna Çalışma Bilgilerini Girme 
 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte makinelerde mekanik olarak yapılan ayarlarla 

çalışma bilgilerinin birçoğu, makine monitörü menüsünden yapılabilmektedir. 

 

Resim 1.38: Makinenin kontrol panosu  
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 Makinenin menüsüne girilen ayar ve çalışma bilgileri: 

 

 Kovaya istiflenecek bant miktarı (m) 

 Makinenin devri (dv/dk) 

 

 Kumanda Panosu: Makinenin çalıştırılması, yavaşlatılması ve durdurulması 

işlemlerinin üzerinde yapıldığı elektrik ve elektronik panodur. 

 

Resim 1.39: Makine kontrol panosu düğmeleri 

 1. Düğme: Arka silindiri kumanda eder. 

 2. Düğme: Orta silindiri kumanda eder. 

 3. Düğme: Ön silindiri kumanda eder. 

 4. Düğme: Tarak ve silindir kapağını kumanda eder. 

 5. Düğme: Küreği kumanda eder. 

 Beyaz Buton: Hava ile temizleme 

 Siyah Buton: Start (Çalıştırma) 

 Kırmızı Buton: Stop (Durdurma) 

 Yeşil Buton: Ağır Çekim 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Melanjör çekme makinesinin bakımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim için gerekli olan araç gereç ve 

malzemeyi hazırlayınız. 

 Bakım öncesi, bakım sırası ve bakım 

sonrasında iş ve işçi güvenliği için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Çalışma ortamının temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Melanjör çekme makinesi besleme kısmı 

üç çekim ve tarama kısmından oluşması 

nedeniyle yapılacak uygulamalar her 

kısım içinde aynı yapılacaktır. 

 Makine çalışırken elinizi taraklara 

dokundurmayınız. 

 

 Makine çalışırken kayışlarla 

oynamayınız. 

 

 Makine çalışırken kovaya dokunmayınız.  

 Makinenin dönen aksamlarının arasına 

elinizi sokmayınız. 

 

 Temizlik bıçaklarını kullanırken dikkat 

ediniz. 

 

 Balyaların açılması esnasında cisim 

sıçramalarına dikkat ediniz. 

 

 Toz ve uçuntulara karşı önlem alınız  

 Kolları çok geniş elbise giymeyiniz.  

 Uzun olan saçları toplayınız.  

 Döner fırçaları temizleyerek yıpranan 

fırça silindirini değiştiriniz.  

 

 Tüm tarakları çıkararak kontrol ediniz, 

kırılmış veya eğrilmiş tarakları 

değiştiriniz. 

 

 

 Tarak zincirlerinin gerilim tansiyonlarını 

kontrol ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Zincirleri yağlayınız.  

 Çekim baskı ve tarakların alt ve 

üstlerinde bulunan toz emiş kanallarını 

temizleyiniz.  

 

 Emiş ağızlarının, fırçalarla zincirlerin alt 

ve üstlerinde uygun noktalara 

yerleştirildiğini kontrol ediniz.  

 

 Besleme masası, koyler dişlisi, şerit 

hunisi, krom kaplı silindirleri ve kılavuz 

levhaları solvent ile temizleyiniz. 

 

 Besleme masasının alt kısımlarını 

temizleyerek zincir ve dişlileri 

yağlayınız. 

 

  Ekartmanı (Silindirler arası mesafe) 

kontrol ederek, tip değişiminde ekartman 

ayarını elyafa uygun olarak yapınız.  

 

 Şerit hunisini kontrol ediniz, aşınmış 

veya ölçüden düşmüşse değiştiriniz.  

 

 Tahrik dişlileri ve hidrolik yağ seviyesini 

kontrol ediniz.  

 

 Üst baskı silindir yataklarını yağlama 

tablosuna göre yağlayınız.  

 

 Yağ/su karışımı püskürtme miktarını 

kontrol ediniz.  

 

 Hava sistemindeki kaçakları kontrol 

ediniz.  

 

 Baskı ve çekim kayışlarını değiştiriniz.  

 Kova çıkarma tertibatını kontrol ediniz.  

 Kova çevirme sistemi söküp, temizliğini 

ve kontrolünü yapınız. 

 

 Besleme kısmı (cağlık) söküp temizleyip, 

kayış ve zincir gerginliğini kontrol 

ediniz. 

 

 Kova besleme sisteminin kontrolünü 

yapınız.  

 

 Hortum gerginliklerini kontrol ediniz.  

 Dişli ve bilyeli rulmanlara gres yağı 

sıkınız. 

 

 Yataklı,  hassas iğneli rulmanların 

bulunduğu noktaları da ince (sıvı) yağ ile 

yağlayınız.  
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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. Üretim için gerekli olan araçları hazırladınız mı?   

2. Makine çalışırken elinizi dikkat ettiniz mi?   

3. Makine çalışırken kayışlara dikkat ettiniz mi?   

4. Makine çalışırken kovaya dikkat ettiniz mi?   

5. Makinenin dönen aksamlarına dikkat ettiniz mi?   

6. Temizlik bıçaklarını kullanırken dikkat ettiniz mi?   

7. Balyaların açılması esnasında cisim sıçramalarına dikkat ettiniz mi?   

8. Toz ve uçuntulara karşı önlem aldınız mı?   

9. Kolları çok geniş elbise giymemeye dikkat ettiniz mi?   

10. Uzun olan saçları topladınız mı?   

11. Döner fırçaların temizleyerek yıpranan fırça silindirini değiştirdiniz 

mi? 

  

12. Tüm tarakları çıkararak kontrol ederek kırılmış veya eğrilmiş tarakları 

değiştirdiniz mi? 

  

13. Tarak zincirlerinin gerilim tansiyonlarını kontrol ettiniz mi?   

14. Zincirleri yağladınız mı?   

15. Çekim baskı ve tarakların alt ve üstlerinde bulunan toz emiş kanallarını 

temizlediniz mi? 

  

16. Emiş ağızlarının, fırçalarla zincirlerin alt ve üstlerinde uygun noktalara 

yerleştirildiğini kontrol ettiniz mi? 

  

17. Besleme masası, koyler dişlisi, şerit hunisi, krom kaplı silindirleri ve 

kılavuz levhaları solvent ile temizlediniz mi? 

  

18. Besleme masasının alt kısımlarını temizleyerek zincir ve dişlileri 

yağladınız mı? 

  

19. Ekartmanı (silindirler arası mesafe) kontrol ederek tip değişiminde 

ekartman ayarını elyafa uygun olarak yaptınız mı? 

  

20. Şerit hunisini kontrol ederek aşınmış veya ölçüden düşmüş ise 

değiştirdiniz mi? 

  

21. Tahrik dişlileri ve hidrolik yağ seviyesini kontrol ettiniz mi?   

22. Üst baskı silindir yataklarını yağlama tablosuna göre yağladınız mı?   

23. Yağ/su karışımı püskürtme miktarını kontrol ettiniz mi?   

24. Hava sistemindeki kaçakları kontrol ettiniz mi?   

25. Baskı ve çekim kayışlarını değiştirdiniz mi?   

26. Kova çıkarma tertibatını kontrol ettiniz mi?   

27. Kova çevirme sistemi söküp temizliğini ve kontrolünü yaptınız mı?   

28. Besleme Kısmı (cağlık) söküp temizleyip, kayış ve zincir gerginliğini 

kontrol ettiniz mi 
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29. Kova besleme sisteminin kontrolünü yaptınız mı?   

30. Hortum gerginliklerini kontrol ettiniz mi?   

31. Dişli ve bilyeli rulmanlara gres yağı sıktınız mı?   

32. Yataklı, hassas iğneli rulmanların bulunduğu noktaları da ince (sıvı) 

yağ ile yağladınız 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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Melanjör çekme makinesinin ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim için gerekli olan araç gereç ve 

malzemeyi hazırlayınız. 

 Öncelikle iş ve işçi güvenliği kurallarına 

dikkat ediniz. 

 Çalışma ortamının temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Melanjör çekme makinesi besleme kısmı 

iki çekim ve tarama kısmından oluşması 

nedeniyle bant birleştirmeye kadar 

yapılacak uygulamalar her iki kısım için de 

aynı yapılacaktır. 

 Besleme ve çıkış silindirleri arasını 

(Ekartman) ayarlayınız. 

 

 

 Elinizdeki üretim raporuna göre çekimi 

ayarlayınız. 

 

 

 Boğaz kılavuzlarının ayarını yapınız. 

 

 

 Çıkış silindirlerinin basınç ayarını 

yapınız. 

 

 

 Elyafa verilecek yağı ayarlayınız ve 

kontrolünü yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Üretim hızını (miktarını) ayarlayınız. 

 

 

 Çalışma esnasında besleme ve ön çıkış 

bant gerginliğini ayarlayınız. 

 

 Tarakların ayarını yapınız. 

 

 

 Fırçaların ayarını yapınız.  

 Arka ve ön gerdirme dişlilerinin ayarını 

yapınız. 

 

 Baskı silindirlerinin basınç ayarlarını 

yapınız. 

 

 Eksantrik ayarlarını yapınız.  

 Bant, tansiyon ayarını yapınız.  

 Kova sarım ayarını yapınız.  

 Elinizdeki üretim raporuna göre metrajı 

ayarlayınız. 

 

 Emniyet sensörlerinin ayarlarını 

yapınız. 
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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. Üretim için gerekli olan araç, gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?   

2. Besleme ve çıkış silindirleri arasını(Ekartman) ayarladınız mı?   

3. Elinizdeki üretim raporuna göre çekimi ayarladınız mı?   

4. Boğaz kılavuzlarının ayarını yaptınız mı?   

5. Çıkış silindirlerinin basınç ayarını yaptınız mı?   

6. Elyafa verilecek yağı ayarlayınız ve kontrolünü yaptınız mı?   

7. Üretim hızını(miktarını) ayarladınız mı?   

8. Çalışma esnasında besleme ve ön çıkış bant gerginliğini ayarladınız 

mı? 
  

9. Tarakların ayarını yaptınız mı?   

10. Fırçaların ayarını yaptınız mı?   

11. Arka ve ön gerdirme dişlilerinin ayarını yaptınız mı?   

12. Baskı silindirlerinin basınç ayarlarını yaptınız mı?   

13. Eksantrik ayarlarını yaptınız mı?   

14. Bant, tansiyon ayarını yaptınız mı?   

15. Kova sarım ayarını yaptınız mı?   

16. Elinizdeki üretim raporuna göre metrajı ayarladınız mı?   

17. Emniyet sensörlerinin ayarlarını yaptınız mı?   

18. Üretim için gerekli olan araç, gereç ve malzemeyi hazırladınız mı?   

19. Besleme ve çıkış silindirleri arasını(Ekartman) ayarladınız 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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Melanjör çekme makinesinin kontrol panosuna çalışma bilgilerini giriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim için gerekli olan çalışma 

bilgilerini hazırlayınız. 

 Öncelikle iş ve işçi güvenliği kurallarına 

dikkat ediniz. 

 Çalışma ortamının temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Melanjör çekme makinesi besleme 

kısmının üç çekim ve tarama kısmından 

oluşması nedeniyle yapılacak uygulamalar 

her kısım içinde aynı yapılacaktır. 

 Makinenin şalterini açınız.  

 Makinenin devrini giriniz.  

 Kovaya istiflenecek bant metrajını 

giriniz. 

 

 

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. Üretim için gerekli olan çalışma bilgilerini hazırladınız mı?   

2. Makinenin şalterini açıtınız mı?   

3. Makinenin devrini girdiniz mi?   

4. Kovaya istiflenecek bant metrajını girdiniz mi?   

5. 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 bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Melanjör çekme makinesinde banda verilecek yağ miktarını belirleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Melanjör çekme makinesinde banda 

verilecek yağ için gerekli olan 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Antistatik yağ 

 Beher (ml göstergeli) 

 Kullanılan elyafın 

türüne göre yağ memesi. 

 

 İş güvenliğine ve çalışma talimatlarına 

özen gösteriniz. 

 Makinenin ve aletlerin temizliğini yapınız. 

 

 

 Kullanılan elyafın türüne göre yağ 

memesini takınız. 

 Her parti değişiminde lif türüne göre 

değişimi yapınız. 

 

 Yağ basınç göstergesi panosunun 

kapağını açınız. 

 Yağ basınç göstergesi panosunun kapağını 

açan kolun yönüne dikkat ediniz. 

 

 Yağ basıncını verilecek yağ miktarına 

göre gösterge panosundan ayarlayınız. 

 

 Göstergeyi vanasını kademeli olarak 

çevirerek yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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 Yağ memesinin altına beher koyunuz ve 

makineyi 1 dk çalıştırınız. 

 Beherdeki yağ miktarını kontrol ediniz. 

 Yağın tamamının behere akmasına dikkat 

ediniz. 

 

 Yağ miktarı istenilen miktarda değilse 

basınç vanasından azaltıp artırınız. 

 Basınç vanasını sağa-sola çevirerek 

yapınız. 

 

 Yağ miktarı istenilen miktar kadar 

verilmişse üretime devam ediniz. 

 Elyafa verilen yağ miktarını standart 

değerlerle karşılaştırınız. 

 Yapılan uygulama sonuçlarını not 

ediniz. 

 Yapılan uygulama sonucunu ve 

yapılanları arkadaşlarınızla tartışarak 

karşılaştırınız. 
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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. Araçların temizliğini yaptınız mı?   

2. Kullanılan elyafın türüne göre yağ memesini taktınız mı?   

3. Yağ basınç göstergesi panosunun kapağını açtınız mı?   

4. Yağ basıncını verilecek yağ miktarına göre göstergeden ayarladınız mı?   

5. Yağ memesinin altına beheri koyup, makineyi 1 dk çalıştırdınız mı?   

6. Beherdeki yağ miktarını kontrol ettiniz mi?   

7. Yağ miktarı istenilen miktarda değilse basınç vanasıyla azaltıp artırdınız mı?   

8. Yağ miktarı istenilen miktar kadar verilmiş ise üretime devam ettiniz mi?   

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 bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bant halindeki farklı renk ve/veya türdeki elyafı belli oranlarda 

karıştırma işlemini yapan makinedir? 

A) Fitil makinesi 

B) Melanjör çekme makinesi  

C) İplik makinesi 

D) Bobin makinesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinesinin kısımlarındandır? 

A) Besleme sehpası 

B) Yıkama teknesi 

C) Kurutma makinesi 

D) Şapka 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinelerinin çekim silindirleri arasında 

bulunur? 

A) Kova 

B) İğneli baret  

C) Şapka   

D) Lamba 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinesinde elyafın ön çekim silindirlerine 

girdiği yerde malzemenin toplu şekilde makineye beslenmesini sağlar? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) İplik kılavuzu 

C) Elyaf yağlama aparatı 

D) Fitil askısı 

 

5. Melanjör çekme makinesinde çekim silindirlerinin görevi nedir? 

A) Bandın baretlere düzgün bir şekilde girmesini sağlamak 

B) Beslenen bantların belirli bir gerilimde gitmesini ve bant bittiği ya da koptuğu 

zaman makinenin otomatik olarak durmasını sağlamak 

C) Tops veya kovada bulunan bandın, makineye düzgün bir şekilde gitmesini 

sağlamak 

D) Bandı çekerek istenilen gramajda inceltmek 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde baretlerin üzerindeki elyaf ucu 

ve kalıntıları temizler? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Silindir silicileri 

C) Baret fırçaları 

D) Çekim silindiri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi bant halindeki farklı renk ve/veya türdeki elyafı belli oranlarda 

karıştırma işlemini yapan makinedir? 

A) Fitil makinesi 

B) Melanjör çekme makinesi  

C) İplik makinesi 

D) Bobin makinesi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinesinin kısımlarındandır? 

A) Besleme sehpası 

B) Yıkama teknesi 

C) Kurutma makinesi 

D) Şapka 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinelerinin çekim silindirleri arasında 

bulunur? 

A) Kova 

B) İğneli baret  

C) Şapka   

D) Lamba 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi melanjör çekme makinesinde elyafın ön çekim silindirlerine 

girdiği yerde malzemenin toplu şekilde makineye beslenmesini sağlar? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) İplik kılavuzu 

C) Elyaf yağlama aparatı 

D) Fitil askısı 

 

11. Melanjör çekme makinesinde çekim silindirlerinin görevi nedir? 

A) Bandın baretlere düzgün bir şekilde girmesini sağlamak 

B) Beslenen bantların belirli bir gerilimde gitmesini ve bant bittiği ya da koptuğu 

zaman makinenin otomatik olarak durmasını sağlamak 

C) Tops veya kovada bulunan bandın, makineye düzgün bir şekilde gitmesini 

sağlamak 

D) Bandı çekerek istenilen gramajda inceltmek 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde baretlerin üzerindeki elyaf ucu 

ve kalıntıları temizler? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Silindir silicileri 

C) Baret fırçaları 

D) Çekim silindiri 
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13. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde tarama işlemi esnasında 

yolukların, elyafların ve tozların biriktiği kısımdır? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Silindir silicileri 

C) Baretler 

D) Pnömofil haznesi 

 

14. Melanjör çekme makinesine kaç banda kadar besleme yapılabilir? 

A) 6 bant 

B) 12 bant 

C) 24 bant 

D) 32 bant 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi tarama ve çekme kısmının yaptığı 

bir iş değildir? 

A) Elyafın dublaj vasıtasıyla renk ve tür karışımını sağlamak 

B) Elyaf uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak 

C) Farklı renklerdeki elyafın karışmasını önlemek 

D) Bantlara çekim uygulamak 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinden çıkan bantta nope 

oluşmasının nedenlerindendir? 

A) Elyafın yağlanması 

B) Kesitteki elyaf sayısının kontrollü azaltılması 

C) Baret iğnelerinin uzun olması 

D) İğnelerde bozukluk (kırılma, eğilme ve eksilme) olması 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi, A ünitesinden çıkan bantlar ile B 

ünitesinden çıkan bantların aynı renkler üst üste gelmeyecek şekilde, vatka 

birleştirilmesi işleminin amacıdır? 

A) Kesitteki elyaf sayısının kontrollü azaltılması 

B) Bantların dağılmasını sağlamak 

C) Dublaj vasıtası ile karışımı sağlamak 

D) Elyaftaki tozların ve uçuntuların artmaması 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde elyafın çıkış silindirinden 

sonra beslendiği kısımdır? 

A) Çekim kısmı 

B) Kova istifleme kısmı 

C) Taraklama kısmı 

D) Besleme kısmı 
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19. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde yapılan sürekli ve planlı 

bakımın sonucudur? 

A) Üretim düşer 

B) İş emniyeti düşer 

C) Yedek parça kullanımı artar 

D) İş kazaları önlenir 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinin bakım şekli değildir? 

A) Yıkama ve kurutma 

B) Temizlik  

C) Günlük bakım 

D) Planlı bakım 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinin yağlanmasının nedenidir? 

A) Nemli olması gerektiğinden  

B) Parlak görünmesini sağlamak 

C) Sürtünme, aşınma ve ısınmayı önlemek  

D) Makinede sürtünme, aşınma ve ısınmayı arttırmak 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde parti değişiminde temizlik 

hangi malzeme ile yapılır? 

A) Çalışılacak elyafın rengine uygun olan kemling 

B) Uzun temiz elyaf 

C) Boyalı temiz elyaf 

D) Beyaz elyaf 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde düşük ekartman ayarı 

yapılmasının sonucudur? 

A) Liflerin kopması, kırılmasına neden olması  

B) Kısa liflerin dökülmesi 

C) Fazla uzun liflerin dökülmesi 

D) Kemlingin artması 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde bantların çok sık kopmasının 

nedenidir? 

A) Elyafın yağlı olması 

B) Şeride verilmiş olan yalancı bükümün tam olmaması 

C) Elyafın kuru olması 

D) Liflerin paralel halde olması 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. 

 

25. Melanjör çekme makinesi ikaz lambalarından, üstteki 1. lamba (sarı) 

…………………. çıktığını belirtir. 

 

26. Melanjör çekme makinesi ikaz lambalarından, 3. lamba (sarı); 

……………………………. olduğunu belirtir. 
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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 öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun, üretim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Melanjör (çekme) makinesinde üretim yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız (İlgili 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. 

 

2. MELANJÖR ÇEKMEDE ÜRETİM 
 

Melanjör makinesinde üretim yapabilmek için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 

 

2.1. Makineye Besleme Yapma 
 

Yapılacak ipliğin materyal türleri ve renklerinin ilk karışımı ve harmanlanması, 

elyafın işletmeye bant halinde gelmesi durumunda melanjör çekme makinesinde yapılır. 

Melanjör çekme makinesine 32 banda kadar bant beslemesi yapılabilir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Melanjörde işlem yapılacak elyaf bandı (balyalardan, kovalardan ya da topslardan) 

kılavuz ve baskı topundan geçirilerek besleme sehpasında toplanır. Buradan da besleme 

silindirlerine yönlendirilir. 

 

Şekil 2.1: Besleme Bölümü 

2.2. Üretim Yapma 
 

Melanjör çekme makinesi iki ayrı kafaya besleme yapılıp iki ayrı çekim ve tarama 

kafasında ayrı ayrı dublajı, çekimi ve taraması yapıldıktan sonra iki kısımdan çıkan elyafın 

sadece bir tanesinin üzerine yağ püskürtülür. Bu iki elyaf kümesi birleştirilerek çıkıştaki 

çekim ve tarama kafasında dublajı, çekimi ve taraması yapıldıktan sonra çıkış silindirinden 

çıkan tülbent formatındaki elyaf kütlesi, huni vasıtasıyla yalancı bir büküme uğrayarak bant 

formatında kovalara aktarılır. 

 

Böylece, melanjör çekme makinesinde tarama sebebiyle elyaf paralelleştirilip, çekim 

silindirlerinde istenilen gramaja göre çekim yapılarak elyaf inceltilir, dublaj (harmanlaması) 

vasıtasıyla karışımı gerçekleşen elyafa esnekliğinin sağlanması için yağ verilmiş olur. 

 

Teknolojik şartlar dikkate alınarak araştırma sonuçlarına göre uygun bant üretim 

koşulları belirlenmiştir ancak bu verileri etkileyen birçok neden vardır. Bunlar: 

 

 Sentetik ipliklerde yüne göre daha fazla çekim verilir. 

 İğnelerin hareketleri yaklaşık olarak besleme silindir hızıyla aynıdır. Pratikte ise 

besleme silindir hızı iğne hızından biraz fazladır. 

 Makinenin yüksek hızı göz önüne alındığında, işçi yükünün iyi dağılımı ve 

azaltılması yönünden yüksek randıman sağlanmasına katkıda bulunurlar. 

 Kovada malzeme basıcı düzen % 2 ile 3 üretim kazancı sağlar. Sonraki pasajda 

az bir işçi yükü azalması da söz konusudur. 

 Beslemede otomatik bant birleştirme düzeni, makinenin kova beslemesinde 

veya besleme sırasındaki bazı vakalarda, değiştirme süresinde duruşu önler ve 

% 12 ile 15 üretim artışı sağlar. İşçi yükünün yaklaşık olarak aynı olmasına 

rağmen dağılımı daha iyidir. 
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Melanjör çekme makinesi operatörünün aşağıdaki işleri doğru bir şekilde yapmalıdır.  

 

 Hammaddeyi işlemeye hazır hale getirmek üzere ilk işlemleri yapmak 

 Makinenin, reçete doğrultusunda ürün özelliklerin çalışılıp çalışılmadığına 

ilişkin günlük kontrolünü yapmak 

 Hammadde ihtiyacında, hammaddeyi depodan almak 

 Balya halinde gelen hammaddeyi açmak, balyaları kovaya doldurmak; çıkan 

balya teli ve poşetleri ayrı yerlere yerleştirmek 

 Gelen iş emrinde belirtilen bant sayısını makineye beslemek 

 Melanjör makinesinin çalışması esnasında ürünün gramını, tansiyonunu ve 

ürüne verilen yağı kontrol etmek 

 Melanjör makinesinden çıkan ürünün bulunduğu kovaları bir sonraki işlem için 

ikileme makinesinin bulunduğu yere götürmek, kovaları ikileme makinesine 

yerleştirmek 

 Makineleri sürekli kontrol ederek, toplamayı, kopmayı ve sarmayı tespit etmek 

ve hızla müdahale etmek; toplamaya engel olmak, kopuğu dikkatlice bağlamak, 

sarıkları kesmek 

 Çıkan telefleri (yolluk, hava yoluğu) boşaltmak, poşetlemek, niteliklerini 

belirterek belirlenen yere koymak 

 Her bir parti için makinede yapılan işin niteliğini belirten, imalat durum 

levhasını yazmak ve makineye asmak 

 Makineleri sürekli temiz tutmak; vardiya bitiminde günlük ve her parti ürün 

üretimi, ardından çok detaylı ve ince tarak, fırça, silindir, mil temizliğini 

yapmak, tozları almak; makine etrafını temiz tutmak, süpürmek 

 Makinelerin iğne kontrolünü yapmak 

 Makine hava yolluklarının günlük temizliğini yapmak 

 Makinelerin işleyişi esnasında makinede/üründe ortaya çıkabilecek sorunları, 

arızaları derhal üstüne bildirmek 

 Vardiya başlangıcında/bitiminde bir önceki vardiyadan ürün ve makine ile ilgili 

bilgi almak/ bir sonraki vardiyaya ürün, makine ile ilgili bilgi vermek 

 

2.3. Numune Alma 
 

Melanjör çekme makinesinde bant numara kontrolü (Nm) yapılır. Bu işlemin amacı 

yarı mamulün (çekme bandı) numara düzgünsüzlüğünü kontrol etmektir. Böylece üretimden 

kaynaklanan hataların olup olmadığını takip etmek mümkün olur. Makineden belirli 

periyotlarda numune alınarak bant numara kontrolü yapılır. 

 

Makineye ilk besleme yapıldığında ve sonraki her postanın başında bant çıkış kontrolü 

yapılır. Bu kontrol 10 ayrı parça üzerinde her biri 1 m olacak şekilde hassas terazide 

tartılarak hesaplanır. 

  



 

 56 

2.4. Sonuçlara Göre Üretim Yapma 
 

Laboratuvar elemanları tarafından alınan numunelerin incelenmesinden sonra 

laboratuvar şefi sonuçları iplik şefliğine bildirir. İplik şefi oluşan hataların tespitini yapar. 

Ustaya vereceği talimatla makinede yapılacak değişiklikleri söyler. Sorun yoksa üretim 

aynen devam eder. 

 

Melanjör (çekme) makinesinde oluşan olumsuzluklar ve üretimde olabilecek hatalar: 

 

 Makine otomatik olarak durmuştur. 

 

 Bant kopmuştur ya da bitmiştir. 

 

 Malzeme silindirlere dolanıyor ya da uçuntu ve döküntü fazla 

 

 Elyafa verilen antistatik yağ makinede bitmiştir. 

 

 Makine tarama işlemini tam yapamıyor. 

 

 Taraklar kırılmış ya da eğilmiş olabilir. 

 

 Makine lifi çok fazla kırıyor ve boğazında yığma yapıyor. 

 

 Yanlış tarak takılmış ya da yağ eksik verilmiş. 

 

 Makine, kova doluşundan sonra malzemeyi iyi koparamıyor. 

 

 Koparma tarakları bozulmuş olabilir. 

 

 Bant düzgünsüzlüğü hatası ve sebepleri; 

 

 Harman karışımı uygun değil 

 Dublaj eksik veya fazla 

 İşçinin kopuk bağlama yanlışlığı 

 Baskı silindirlerinin basınç ayarı eksikliği veya fazlalığı 

 Ekartman ayarı yanlışlığı 

 Çekim sisteminde unutulan bant 

 Makinedeki dönen parçalardaki hatalar 

 Tarak iğnelerinin aşınması 

 Çekim sapmaları veya istenmeyen çekim oluşumu 
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 Bant numarası hatası ve sebepleri(fazlalık ya da eksiklik) 

 

 Bant düzgünsüzlüğünün tüm hataları 

 Yanlış çekim değeri seçimi 

 Makinenin çekim ayarları değişmiş ya da döküntü ve yabancı madde 

oranı artmıştır. 

 

 Silindir sarıkları: Silindirin kirli olması, kauçuğun özelliğini kaybetmiş 

olması, yaralı olması, elyafın ıslak veya kuru olması 

 Çekim mili sarıkları: Milin kirli olamsı, cer silgisinin deforme olması, elyafın 

kuru olması 

 Takılmalar: Kova sonlarında bantların ortaya toparlanması 

 Statiklenme: Elyafın kuru olması kısa elyaf oranının fazla olması, silindirin 

özelliğinin kaybetmiş olması 

 Tarak sarıkları: Tarak uçlarının kırık veya eğik olması tarakların yağlı ve kirli 

olması 

 Yağ püskürtme: Dar püskürtme yapılıyor, valf arızalı veya yağ memesi 

deforme olmuş. 

 

 Yabancı madde miktarı oluşum hatası ve sebepleri 

 

 Taraklar ve fırçalar görev yapmıyordur. 

 Makine kirliliği fazladır. 

 Toz emiş boruları tam görev yapmıyordur. 

 Makine operatörü temiz çalışmıyordur. 

 Elyafı işleyen makine uygun seçilmemiştir. 

 

 Melanj bant ise verilen rengin tutup tutmaması 

 

 Toz emiş boruları tam görev yapmıyordur. 

 Makine operatörü temiz çalışmıyordur. 

 Makine operatörünün renk harmanına uymuyordur. 

 

 Nope ve kopmaların artması; 

 

 Hammaddenin nopeli olması, 

 Taramada dökülemeyen kısa lifler, 

 Makinenin hızı, 

 Ekartman mesafesi, 

 Baretlerin dişlerinin eski ya da kırık olması gibi etkenler nope oluşumuna 

neden olur. 

 

  



 

 58 

 Nope oluşumunu önlemek için; 

 

 Hammadde iyi seçilmeli, 

 Makinenin bakımı ve temizliği zamanında yapılmalı, 

 Tarama makinesindeki ekartman mesafesi ayarlanmalı. 

 

 Bant usterlerinin bozuk olması; 

 

 Hammadde, 

 Rutubet, 

 Verilen yağ miktarı, 

 Çekimin fazla ya da az olması gibi etkenler sayılabilir. 

 

 Karışımın homojen olmaması 

 Telef miktarının artması ve üretimin düşmesi; 

 

 Çekim makinelerindeki çekim oranına, 

 

 İplikteki balıkların oluşması; 

 

 Biten ve kopan bantların birbirine eklenmesi doğru şekilde yapılmadığı 

taktirde, iplikte balıklara ve kalın yerlere sebep olurlar. Yapılan 

çalışmalar iplikteki balıkların en az %40’ ının meydana gelme sebebinin 

bu olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu sebeple çekme işçilerinin ekleri 

doğru şekilde yapmalarına çok önem verilmelidir. 

 Ayrıca ek sayısını dolayısıyla iplikteki balık sayısını azaltmak ve istihsali 

artırmak için yeni makinelerde büyük kovalar kullanılmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen üretim sonuçlarına göre oluşabilecek hataları kavrarsanız tekniğine 

uygun olarak üretim yapabilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Melanjör çekme makinesinde üretim yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim için gerekli olan araç gereç ve malzemeyi 

hazırlayınız. 

 Melanjör (çekme) makinesi, 

 Elyaf bandı (balyalar halinde, tops 

veya kovada), 

 Boş bant kovası 

 Tops taşıma kafesleri 

 Saçları örtmek için bone 

 Kulaklık 

 Öncelikle iş ve işçi güvenliği 

kurallarına dikkat ediniz 

 Çalışma ortamının temiz 

olmasına dikkat ediniz 

 Melanjör çekme makinesi 

besleme kısmı üç çekim ve 

tarama kısmından oluştuğu 

için yapılacak uygulamalar 

her kısım içinde aynı 

yapılacaktır. 

 Yeni bir harman girildiğinde makinenin üzerini ve 

çevresini temizleyiniz. 

 
 

 Boş kovaların temizliğine dikkat ediniz; yoluk, 

uçuntu, hav, pislik varsa temizleyiniz. 

 

 

 Melanj üretiminde, tops sağılmasını sağlayan 

makaraları temizleyiniz. 
 

 Şeridin ilerlediği yolları temizleyiniz.  

 Besleme masasındaki şerit kaydırıcı silindirleri 

temizleyiniz. 
 

 Çekim bölgesini temizleyiniz.  

 Tarakların temizliğini yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çekim silindirlerinin alt sıyırıcılarını temizleyiniz. 

 

 

 Mamul bittikten sonra alt ve üst fırçaları temizleyiniz. 

 

 

 Makinenin genel temizliğini yapınız.  

 Alt hava kapaklarının temizliğini yapınız.  

 Pnomofil filtresinin temizliğini yapınız. 

 

 

 Dişlilerde oluşan fazla yağların temizliğini yapınız.  

 Filtre kutusundaki döküntü ve tozları temizleyiniz. 

 
 

 Makinenin iç toz deposunu temizleyiniz. 
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 Elinizdeki makine üretim kartına göre bantların kova, 

tops veya balyalarını makinenin arka besleme 

cağlıklarına sıralayınız. 

 

 

 Makinenin şalterini açınız. 

 

 

 Makine ayarlarını kontrol ediniz.  

 Baskı toplarını kaldırınız. 
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 Makineye en yakın kova, tops veya balyalardan 

başlayarak bandın ucunu bulup kılavuzlardan 

geçiriniz. 

 

 

 Kılavuzlardan geçirdiğiniz bantları baskı toplarının 

altından geçiriniz. 

 

 

 Baskı toplarının altından geçirdiğiniz bantları baskı 

silindirlerine kadar uzatınız. 

 

 

 

 Makinenin iki tarafındaki bantları dublaj yaparak arka 

baskı silindirine kadar besleyiniz. 
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 Makineyi kısa devirde çalıştırarak bandın baretlerden 

ve ön çekim silindirinden çekime uğrayarak çıkmasını 

sağlayınız. 

 

 

 Çıkan geniş bandı manüel olarak 90 derece çevirerek 

yönlendirici silindirlerin altından geçiriniz. 

 

 

 Aynı işlemi diğer taraftaki bant içinde yapınız.  

 Kısa devirde makineyi çalıştırarak ön çekim sistemine 

gelmeden iki bandın üst üste gelmesini sağlayınız. 
 

 Kısa devirde makineyi çalıştırarak bandın ön çekim 

sistemine girmesini sağlayınız. 

 

 

 Ön çekim sisteminden çıkan bandı yönlendiriciden 

geçirerek kovaya akmasını sağlayınız. 
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 Makinede bir problem olmadığına kanaat getirdikten 

sonra makinenin çalıştırma butonuna basınız. 
 

 Makinede bir problem olduğunda yanan lambalardan 

problemi anlayarak çözünüz. 
 

 Bandın kovaya bir miktar dolmasını sağlayınız.  

 Elyafa verilen yağ kontrolü için numune alıp 

laboratuvara gönderiniz. 
 

 Numara kontrolü için 10 ayrı parça üzerinden her biri 

1 m olacak şekilde numune alınız. 
 

 Alınan numuneleri hassas terazide tartıp numarasını 

(Nm) olarak hesaplayınız. 

 

 

 Sonuçlar istenilen değerlerde değilse makinenin 

ayarlarını gözden geçiriniz veya tekrar ayarlayınız. 
 

 Sonuçlar hala istenilen değerlerde değilse 

öğretmenlerinize iletiniz. 
 

 Sonuçlar istenilen değerlerde ise üretime devam 

ediniz. 
 

 Bandı biten kovaları dolusuyla değiştiriniz.  

 Biten veya kopan bantları birbirine ekleyiniz. 

 

 Bant birleştirmeye dikkat 

ediniz. 

 

 Dolan kovaları boş kovalar ile değiştiriniz.  

 Dolan çıkış kovalarını bir sonraki pasaja hazırlayınız.  

 Çalışma esnasında bantların tansiyonunu kontrol 

ediniz. 
 

 Oluşabilecek sarıkları kesiniz.  

 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. Melanjör çekme makinesinde üretim yapmak için gerekli olan araçları 

hazırladınız mı? 

  

2. Yeni bir harman girildiğinde makinenin üzerini ve çevresini temizlediniz 

mi? 

  

3. Boş kovaların temizliğine dikkat ederek yoluk, uçuntu, hav, pislik varsa 

temizlediniz mi? 

  

4. Melanj üretiminde, tops sağılmasını sağlayan makaraları temizlediniz 

mi? 

  

5. Şeridin ilerlediği yolları temizlediniz mi?   

6. Besleme masasındaki şerit kaydırıcı silindirleri temizlediniz mi?   

7. Çekim bölgesini temizlediniz mi?   

8. Tarakların temizliğini yaptınız mı?   

9. Çekim silindirlerinin alt sıyırıcılarını temizlediniz mi?   

10. Mamul bittikten sonra alt ve üst fırçaları temizlediniz mi?   

11. Makinenin genel temizliğini yaptınız mı?   

12. Alt hava kapaklarının temizliğini yaptınız mı?   

13. Pnomofil filtresinin temizliğini yaptınız mı?   

14. Dişlilerde oluşan fazla yağların temizliğini yaptınız mı?   

15. Filtre kutusundaki döküntü ve tozları temizlediniz mi?   

16. Makinenin iç toz deposunu temizlediniz mi?   

17. Elinizdeki makine üretim kartına göre, bantların kova, tops veya 

balyalarını makinenin arka besleme cağlıklarına sıraladınız mı? 

  

18. Makinenin şalterini açtınız mı?   

19. Makine ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

20. Baskı toplarını kaldırdınız mı?   

21. Makineye en yakın kova, tops veya balyalardan başlayarak bandın ucunu 

bulup kılavuzlardan geçirdiniz mi? 

  

22. Kılavuzlardan geçirdiğiniz bantları baskı toplarının altından geçirdiniz 

mi? 

  

23. Baskı toplarının altından geçirdiğiniz bantları baskı silindirlerine kadar 

uzattınız mı? 

  

24. Makinenin iki tarafındaki bantları dublaj yaparak arka baskı silindirine 

kadar beslediniz mi? 

  

25. Makineyi kısa devirde çalıştırarak bandın baretlerden ve ön çekim 

silindirinden çekime uğrayarak çıkmasını sağladınız mı? 

  

26. Çıkan geniş bandı manüel olarak 90 derece çevirerek yönlendirici 

silindirlerin altından geçirdiniz mi? 
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27. Aynı işlemi diğer taraftaki bant için de yaptınız mı?   

28. Kısa devirde makineyi çalıştırarak ön çekim sistemine gelmeden iki 

bandın üst üste gelmesini sağladınız mı? 

  

29. Kısa devirde makineyi çalıştırarak bandın ön çekim sistemine girmesini 

sağladınız mı? 

  

30. Ön çekim sisteminden çıkan bandı yönlendiriciden geçirerek kovaya 

akmasını sağladınız mı? 

  

31. Makinede bir problem olmadığına kanaat getirdikten sonra makinenin 

çalıştırma butonuna bastınız mı? 

  

32. Makinede bir problem olduğunda yanan lambalardan problemi anlayarak 

çözdünüz mü? 

  

33. Bandın kovaya bir miktar dolmasını sağladınız mı?   

34. Elyafa verilen yağ kontrolü için numune alıp laboratuvara gönderdiniz 

mi? 

  

35. Numara kontrolü için 10 ayrı parça üzerinden her biri 1 m olacak şekilde 

numune aldınız mı? 

  

36. Alınan numuneleri hassas terazide tartıp numarasını (Nm) olarak 

hesapladınız mı? 

  

37. Sonuçlar istenilen değerlerde değil ise makinenin ayarlarını gözden 

geçiriniz mi veya tekrar ayarladınız mı? 

  

38. Sonuçlar hala istenilen değerlerde değil ise öğretmenlerinize ilettiniz mi?   

39. Sonuçlar istenilen değerlerde ise üretime devam ettiniz mi?   

40. Bandı biten kovaları dolusuyla değiştirdiniz mi?   

41. Biten veya kopan bantları birbirine eklediniz mi?   

42. Dolan kovaları boş kovalar ile değiştirdiniz mi?   

43. Dolan çıkış kovalarını bir sonraki pasaja hazırladınız mı?   

44. Çalışma esnasında bantların tansiyonunu kontrol ettiniz mi?   

45. Oluşabilecek sarıkları kestiniz mi?   

46. 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 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Melanjör çekme makinesinde Nm kontrolü için kovadan alınan bandın bir ölçüm için 

ne kadarı (m) kullanılır? 

A) 2 metre 

B) 1 metre 

C) 3 metre 

D) 4 metre 

 

2. Melanjör çekme makinesinde Nm kontrolü niçin yapılır? 

A) Üretimden kaynaklanan hataların olup olmadığını kontrol etmek 

B) Üretim hızını kontrol etmek 

C) Üretimin sonucunu öğrenmek 

D) Üretimden sonra yapılacak işlemleri planlamak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, melanjörden çıkan bantta oluşabilecek düzgünsüzlük 

hatasının sebeplerinden değildir? 

A) Çekimin tam olması 

B) Dublaj eksik veya fazla 

C) Kopuk bağlama yanlışlığı 

D) Ekartman ayarı yanlışlığı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, melanjörden çıkan bantta oluşabilecek bant numarası hatası 

sebeplerinden değildir? 

A) Makinenin çekim ayarları değişmiş olması 

B) Yanlış çekim değeri seçimi 

C) Çekimin tam olması 

D) Döküntü ve yabancı madde oranın artmış olması 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, melanjörden çıkan bantta oluşabilecek yabancı madde 

miktarı oluşum hatası ve sebeplerinden değildir? 

A) Taraklar ve fırçalar görev yapmaması 

B) Toz emiş boruları tam görev yapmaması 

C) Tarakların verimli çalışması 

D) Makine kirliliğinin fazla olması 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, melanjörden çıkan bantta oluşabilecek verilen rengin 

tutmaması hatasıdır? 

A) Makine operatörünün renk harmanına uyması 

B) Toz emiş boruları tam görev yapmıyor olması 

C) Tarakların verimli çalışması 

D) Makine operatörünün renk harmanına uymaması 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Melanjör çekme makinesinde nope oluşumunu önlemek için ne yapılmalıdır? 

A) Makinenin hızı artırılmalıdır 

B) Makinenin çekimi artırılmalıdır 

C) Bantlara büküm verilmelidir 

D) Makinenin bakımı ve temizliği zamanında yapılmalıdır 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, çekme bantlarının düzgün birleştirilmemesinin sonucudur? 

A) Mukavemeti yüksek bant yapılması 

B) İplikteki balıkların oluşması 

C) Mukavemeti yüksek iplik yapılması 

D) Fitilin düzgün olması 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi operatörünün yapması gereken 

işlerden değildir? 

A) Makinenin bozulan parçasını tornada yapmak 

B) Makine etrafını temiz tutmak 

C) Makinelerin iğne kontrolünü yapmak 

D) Belirtilen bant sayısını makineye beslemek 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi sarım kısmındaki malzeme basıcı 

düzenin olmasının faydasıdır? 

A) % 20 ila 30 üretim kazancı sağlar 

B) % 12 ila 13 üretim kazancı sağlar 

C) % 2 ila 3 üretim kazancı sağlar 

D) % 6 ila 8 üretim kazancı sağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Elyafın statik elektriklenmesini önlemek ve rahat eğrilmesini sağlamak için elyafa 

hangi işlem uygulanır? 

A) Yıkama 

B) Kurutma 

C) Yağlama 

D) Boyama 

 

2. Aşağıdakilerden hangi makineden sonra, melanjör çekme makinesi ile işlem yapılır? 

A) Fitil 

B) İplik 

C) Bobin 

D) Tarak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde beslenen bant eksildiğinde bizi 

uyaran kısımdır? 

A) Tambur 

B) Fırça 

C) Telefon  

D) Lamba ikaz sistemi 

 

4. Bantların karışmadan besleme sehpasına ulaşmasını sağlayan makine elamanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kılavuz 

B) Baskı topu 

C) Boğaz kılavuzu 

D) Çekim silindiri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, makineye beslenecek elyafın türü ve rengi ile makineye 

yapılacak ya da girilecek ayarları gösterir? 

A) Kılavuz 

B) Baskı topu 

C) Refakat kartı 

D) Çekim silindiri 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesine beslenen bantların belirli bir 

gerilimde gitmesini ve bant bittiği ya da koptuğu zaman makinenin otomatik olarak 

durmasını sağlar? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Baskı topu 

C) Baret 

D) Çekim silindiri 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinin kısımlarından değildir? 

A) Besleme sehpası 

B) Tarama ve çekim sahası 

C) Bant istifleme kısmı 

D) Kova istifleme kısmı 

 

8. Melanjör çekme makinesinde kova veya topslardan alınan bantlar öncelikle hangi 

makinenin hangi kısmına beslenir? 

A) Besleme sehpası 

B) Baretlerin ve çekim yapıldığı kısma 

C) Bant yağlama kısmı 

D) Bant sarım kısmı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi baretlerinin görevlerindendir? 

A) Elyafın yağlanmasını sağlamak 

B) Kesitteki elyaf sayısının kontrollü azaltılmasını sağlamak 

C) Bantların kovalara istiflenmesini sağlamak 

D) Farklı renklerdeki elyafın karışmasını önlemek 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesi tarak dişleri arasına biriken toz ve 

uçuntuları temizleyen kısımdır? 

A) Fırçalar 

B) Çekim silindirleri 

C) Baret iğneleri 

D) Baskı topları 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde elyafın taraklara ve baskılara 

sarmasına bu da fazla fireye ve üretim kaybına neden olur? 

A) Elyafa verilecek yağ oranın fazla olması 

B) Çekimin fazla olması 

C) Dublaj sayısının az olması 

D) Elyaftaki tozların ve uçuntuların fazla olması 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde bantların kovanın içerisine 

yandan bırakılma şeklidir? 

A) Kare  

B) Dikdörtgen  

C) Helezonik  

D) Üçgen 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, makine kontrolünün amacıdır? 

A) Yağlama yapmak 

B) Makine arızalarının olmadan önlenmesi veya büyümesine engel olmak 

C) Kaynak yapmak 

D) Silmek  
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14. Melanjör çekme makinelerinde, ekartman ayarı neye göre yapılmalıdır? 

A) En uzun liften bir miktar daha az olmalı 

B) En uzun liften bir miktar daha fazla olmalı 

C) Ortalama lif boyu kadar 

D) En kısa lif kadar 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde tarakların sıkışmasının 

nedenidir? 

A) Nopelerin tam temizlenmemesi 

B) Liflerin uzun olması 

C) Elyafın yağsız olması  

D) Liflerin paralel olması 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, melanjör çekme makinesinde ekartman ayarlarının yeniden 

yapılmasının nedenidir? 

A) Elyafın iyi taranması 

B) Numaranın istenilen değerde olmaması 

C) Nope miktarının fazla olmaması 

D) Elyafın iyi karışması 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, melanjörden çıkan bantta oluşabilecek düzgünsüzlük hata 

sebeplerinden değildir? 

A) Dublaj eksik veya fazla olması 

B) Çekimin tam olması 

C) Kopuk bağlama yanlışlığı 

D) Ekartman ayarı yanlışlığı 

 

Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak boş bırakılan yerlere uygun 

kelimeleri yazınız. 

 

18. Melanjör çekme makinesi ikaz lambalarından, 2. Lamba (kırmızı); 

………………………………….olduğunu belirtir. 

 

19. Melanjör çekme makinesi ikaz lambalarından, 4. Lamba (kırmızı); 

……………………………………..olduğunu belirtir. 

 

20. Melanjör çekme makinesi ikaz lambalarından, 5. Lamba (sarı); 

………………………………………..olduğunu belirtir. 

 

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 

ÖĞRENME FALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

6 C 

7 D 

8 D 

9 C 

10 D 

11 C 

12 B 

13 D 

14 A 

15 C 

16 A 

17 A 

18 B 

19 takım çıktığını 

20 baretlerde sarık 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 A 

4 C 

5 C 

6 D 

7 D 

8 B 

9 A 

10 C 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 D 

4 A 

5 C 

6 B 

7 C 

8 A 

9 B 

10 A 

11 A 

12 C 

13 B 

14 B 

15 C 

16 B 

17 B 

18 besleme sehpasında kopuk 

19 silindirlerde sarık 

20 kapaklardan birisinin açık 
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