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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD735

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Endüstriyel Yuvarlak Örme

MODÜLÜN ADI
Çift Plaka Ribana Yuvarlak Örme Makinelerinde Üretim
1

MODÜLÜN TANIMI
Model föyüne uygun olarak çift plaka yuvarlak örme
makinelerinde üretim yapabilmenin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK Çift plaka ribana yuvarlak örme makinelerinde üretim yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun
olarak çift plaka ribana yuvarlak örme makinelerinde üretim
yapabileceksiniz.
Amaçlar:

1. RR düz ribana örgüleri ürüne dönüştürebileceksiniz.
2. RR iğne iptalli ribana örgüleri ürüne

dönüştürebileceksiniz.
3. RR askılı ribana örgüleri ürüne dönüştürebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Yeterli ışık kaynağı olan atölye veya işletme eğitim birimi, çift
plaka ribana yuvarlak örgü makinesi, kareli tahta, iğne, örgü
çizim formları, numune kumaş, dersliklerde ergonomik masa
ve sandalye, bilgisayar ve projeksiyon cihazı, desen kağıdı,
renkli kalem

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 vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Yuvarlak örme makineleri tek plaka yuvarlak ve ribana yuvarlak örme makineler
olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ribana kumaşlar çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak
iğnelerinin birbirlerine göre çapraz bir şekilde yerleştirilmeleri ile elde edilen çift katlı örme
kumaşlardır.

Çift plaka ribana yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşlar tek plaka yuvarlak
örme makinelerinde üretilen kumaşlardan daha farklıdır.

Elinizde bulunan modül, ribana yuvarlak örme makinelerinde üretimin ilk basamağı
olup her iki tarafı da aynı olan RR kumaşların üretim tekniklerini içermektedir. Bu modül
var olan bilgi ve becerilerinize, ilginiz oranında katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu modüldeki bilgi ve becerileri uygulayarak ribana yuvarlak örme makinelerinde
yapılan temel örgülerin üretim yöntemlerini ve tekniklerini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda
yuvarlak ribana örme makinelerinde RR düz örme kumaşların örme işlemini
yapabileceksiniz.

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. RR DÜZ RİBANA ÖRGÜLERİN ÜRETİMİ

Ribana yuvarlak örme kumaşlar, çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve
kapak iğnelerinin birbirine göre çapraz bir şekilde yerleştirilmeleri ile elde edilen çift katlı
örme kumaş çeşididir. Ribana kumaşları ifade eden en büyük özellik, kumaş eni yönünde
açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz (R) ve ters (L) ilmeklerin değişimli
olarak görünmesidir. Kumaşın yapısı dikey sıra yönünde, birbiri ardınca gelen düz ve ters
ilmeklerden oluşur. Ribana kumaşlar enine yönde en çok esnekliğe sahip örme kumaşlardır.

Resim 1.2. RR Ribana Örgü kumaşı örme prensibi

1.1. Makinenin Hazırlanması

Çift plakalı ribana yuvarlak örme makinelerinde tek plakalı yuvarlak örme
makinelerinden farklı olarak iki tane iğne yatağı, iki farklı iğne grubu ve iki kilit sistemi
mevcuttur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1. Yuvarlak ribana örgü makinesi

Bütün örgülerin başlangıcında olduğu gibi RR Düz ribana örgünün üretilebilmesi için
makinenin hazırlanması gerekir. Makinenin örgüye hazır hâle gelmesi için iğne seçimi, çelik
seçimi ve may sıklığı ayarı, iplik gerginlik ayarı, makine hız ayarı ve kumaş çekim
ayarlarının yapılması gerekmektedir.

 İğne seçimi: Yuvarlak ribana örme makinesinde bir kapak iğnesi birde silindir
iğnesi olmak üzere iki farklı iğne grubu bulunmaktadır. Ribana makinelerinin
kapak iğneleri kısa, silindir iğneleri ise kapak iğnelerine nazaran daha uzundur.
Ayrıca çelik yolu sayısına göre tek tip iğnenin yanında kapak ve silindirde iki
farklı ayakta iğneler mevcuttur.

Çift yollu makine iğnesi Tek yollu makine iğnesi

Resim 1.2.Ribana makinesi kapak ve silindir iğnesi

Bu iki farklı ayaklı iğnelerin boyutları aynı olup sadece iğne ayaklarının iğne üzerindeki
yerleri değişmektedir. RR düz ribana kumaşın üretimi için makinenin kapak ve silindirinde
tüm iğneler dizilmiş ve çalışır durumda olmalıdır.

Şekil 1.1.Ribanan kumaşın örgü şeması

 Çelik seçimi ve may sıklığı ayarı: RR ribana kumaşın örülmesinde çelik
sisteminin seçimi de önemlidir. Üretilecek olan kumaş iğnelerin kapakta ve
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silindirde tamamen ilmek yapmasıyla oluşmaktadır. Bu yüzden makinenin
bütün çelikleri ilmek çeliği olarak ayarlanmalıdır. Görünüş itibari ile makine
modellerine göre küçük farklılıklar gösterse de ilmek çeliğinin genel görüntüsü
üçgen bir şekle benzer.

Resim 1.3. İlmek(süprem) çeliği çeşitleri.

Makine üzerinde farklı bir çelik var ise değiştirilmelidir. Makine çift yollu çelik
sistemine sahipse her iki çelikte ilmek çeliği olarak ayarlanmalıdır. İlmek çeliğine örme
sanayisinde çok yaygın olarak Süprem veya örgü çeliği de denilmektedir.

Resim 1.4. Çift yollu ve tek yollu çelik sistemi

Ribanan makinesinin çelik sistemleri düz ribana örgüsüne ayarlanıp yerleştirildikten
sonra, çelik (kilit) kapakları üzerindeki ilmek ayar çeliklerinden ilmek boy (may) ayarlarının
yapılması gerekir. May ayarı tüm örme makinelerinde toplu hâlde yapılamamaktadır. Her
çelik kapağının üzerinde, o sisteme ait çelik için may ayar bölümü vardır. Yuvarlak örme
makinelerinde may sıklığı (ilmek boy) ayarı verilirken düz örgü raporlu desenlerde, bütün
sistemlerde aynı olmak zorundadır. Çift plaka ribana makinelerinde ise hem kapaktan hem
de silindirden ayarın yapılması gerekmektedir.
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Resim 1.5. Ribana makinesinde may (ilmek boy) ayarı

Örme makinesi üzerinde may sıklığının ayarlanması 1 cm’ye düşen ilmek sıra
sayısının belirlenmesinde en büyük etkendir. Örneğin aynı örme makinesinde, İki farklı
kumaşın birincisinde 1 cm’de 10 ilmek sırası, ikincisinde ise 20 ilmek sırası
oluşturulabilmektedir. Bu örgülerden 1 cm’de 20 ilmek çubuğu olan kumaş daha sert ve
gramaj açısından daha ağır olacaktır. Bu işlemin yapılış şekli ise may ayarı küçültülüp -
büyütülmesi ile olmaktadır. Göstergedeki sayı küçüldükçe iğnenin topuğuna uygulanan baskı
küçülür ve oluşan ilmek boyu küçük olur. Yani birim ölçüye düşen ilmek sıra sayısı artar.
Sayı yükseldikçe iğne topuğuna yapılan baskı artacak ve oluşan ilmek boyu büyüyecektir.
Birim ölçüye düşen ilmek sıra sayısı azalacaktır.

Resim 1.6. May ayarının çeliğe etkisi
 İplik gerginlik ayarı: Tüm yuvarlak örme makinelerinde sistemlere gelen
ipliklerin sıkı veya gevşek olmaları örgüyü etkiler. Sistemlere iplik sevkini sağlayan
furnisörlerin dönüş hızlarının ayarlanması ile örgünün istenilen özellikte olması
sağlanabilir. Furnisörlerin hızı yavaşlatılırsa iplik daha gergin gelir, hızı arttırılırsa da
aktardığı iplik miktarı daha fazla olur ve iplik gevşek gelir. Bu durumun kumaşın
birim gramajı üzerinde etkisi büyüktür. Eğer iplik gergin gelirse daha sıkı bir örme
yüzeyi oluşturulur ve kumaş gramajı artar. Ribana makinelerinde de tüm yuvarlak
örme makinelerinde olduğu gibi iplik gerginlik ayarı kasnak ayarıyla yapılmaktadır.
Kasnak çapının genişletilmesi daha fazla iplik sevkine, çapının daraltılması ise daha
az ipliğin sevkine neden olacaktır. Bu ayarın numune ,kumaşın özelliklerine ve örgü
raporuna göre iyi ayarlanmalıdır.
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Resim 1.7. Kasnak ayarının yapılışı

 Makine hız ayarı: Yuvarlak örme makinelerinde aşırı hız iğne ve çeliklerin
aşınmasına neden olmaktadır. Özellikle Ribana yuvarlak örme makineleri çift plaka
çalıştığı için tek plaka makinelerine nazaran daha düşük hızda çalıştırılmalıdır. Ayrıca
makine hızının ayarlanmasında yapılan örgünün çeşidi de etkilidir. RR düz ribana
örgüsü örülürken tüm iğneler çalıştığından hız daha dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır.

 Kumaş çekim ayarı: Yuvarlak örme makinelerinde kumaş çekme tertibatının
ayarı makinenin örme hızına ve örgü prensibine göre ayarlanmalıdır. Çünkü kumaş
sarma tertibatının ayarı da birim gramajın belirlenmesinde rol oynamaktadır. Örneğin
normalinden fazla çekilen kumaşta birim alana düşen ilmek sayısı azalacak ve gramaj
daha da düşecektir. Bu yüzden numune kumaş ile ya da sipariş formunda belirtilen
kumaş birim gramajlarını tutturmak için kumaş sarma tertibatının ayarının iyi
yapılması gerekir.

1.2. Numunenin Örülmesi

Makine hazır hâle getirildikten sonra bir miktar numune kumaş örülmesi gerekir.
Örülen bu kumaş için kullanılan iplik, numune kumaş ile aynı özellikte olmalıdır. Bir miktar
kumaş örüldükten sonra makine durdurularak üzerinden bir parça numune kesilir. Kesilen
numune biraz bekletildikten sonra kontrolleri yapılır.

1.3. Kontrollerin Yapılması

Örülen numune kumaşın istenilen özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmemiz
gerekir. Burada örülen kumaş numunesi eğer var ise numune kumaş ile karşılaştırılır .
Numune kumaş yok ise sipariş formundaki istenilen özellikler dikkate alınarak kontrol
yapılır.

Üretim atölyelerinde numune kumaş üzerinde kontrol edilen ilk özellik kumaşın birim
gramajıdır. Birim gramajı örme kumaşın bir metrekaresinin kilogram olarak ağırlığıdır.
Örülen kumaşın birim gramajının numune ile aynı olması birçok özelliğinin de aynı olmasını
sağlar. Birim gramajını hassas terazi ile tartabileceğimiz gibi belli sayıdaki ilmek için
harcanan iplik miktarını uzunluk olarak karşılaştırarak da ölçebiliriz.
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Hassas terazi ile numunenin kontrolü: Örülen numune kumaş bir süre bekletildikten
sonra 10x10 ölçülerde olan numune kesme makinesi ile parça kesilir ve hassas terazide
tartılır.

Resim 1.8. Gramaj kesme ve ölçme aracı

Belli bir sayıda ilmek için harcanan ipliğin karşılaştırılması: Eğer elinizde numune
var ise kumaşlar üzerinde belli sayıdaki ilmek için harcanan ipliklerin uzunluğu ölçülerek
bazı sonuçlara varabiliriz. Örneğin numune üzerinde işaretlenen 100 ilmekte harcanan iplik
uzunluğu 32 cm örülen kumaşın üzerindeki 100 ilmek için harcanan ipliğin uzunluğu 37 cm
ise kumaşta sorun var demektir. Tekrar iplik uzunluğu ayarlarının kontrol edilip ayarlamanın
yeniden yapılması gerekmektedir.

May sayısının karşılaştırılması: Ayrıca kumaşların birim ölçüye düşen may (ilmek
çubuğu) sayısı karşılaştırılarak da bazı sonuçlara varılabilir.

Tüm bu kontroller sonrası istenilen özelliklere sahip ise kumaş üretimine geçilir. Eğer
istenilen özelliğe sahip değil ise tekrar ayarlara dönerek gerekli ayalar yapılır.

1.4. Üretimin Yapılması

Makine üzerinde istenilen ayarlarının ve numune kumaşın örülüp kontrollerinin
yapılması sonucu kumaşın üretimine geçilebilir. Kumaşın üretimi esnasında olası hatalar için
dikkatli olunmalıdır. Örneğin bir tek iğnenin bile kırılması kumaş üzerinde boyuna iğne izi
hatasına neden olacaktır. Ayrıca cağlıklara bobin dizilirken ipliklerin aynı parti (lot) veya
cağlık dizim raporuna göre bobin olmasına dikkat edilmelidir.

AMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

RR Düz ribanan örgüsünü örünüz.
İşlem Basamakları İşlemlerin Yapılmasına İlişkin

Öneriler
 Makineye tüm iğneleri diziniz.  İğnelerin duruş şekli aşağıdaki gibi

olmalıdır.

 Makinenin kapak çeliklerini ve silindir
çeliklerini ilmek çeliğine dönüştürünüz

 Çelik kapaklarını yan yana
koyduğunuzda ilmeklerin
devamlılığını kontrol ediniz.

 İlmek may ayarını hem kapakta hem de
silindirde ayarlayınız.

 İlmek may ayarını yaparken iplik
kalınlığını da göz önünde
bulundurunuz

 Makinenin sistemlerine ipliği takınız ve
kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre
yapınız.

 Kasnak ayarının kumaşın gramajına
etkisi olduğunu unutmayınız.

 Kasnak ayarını elle çevirme koluyla
makineyi hafiften çevirerek yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



10

 En az 50x50 numune kesilebilecek kadar
numune kumaş örünüz.

Numune kumaş örülürken ayarları
kontrol ediniz.

 Makineyi durdurunuz ve en az 50x50
olacak şekilde kumaş kesiniz. Numune alma
makinesinde 10x10 numune alınız.

 Numunenin hatasız olmasına dikkat
ediniz.

 Numuneyi kesiniz ve tartınız. Kumaş gramajını alırken hassas teraziyi
sıfırlamayı unutmayınız.

 Numune kumaş ile karşılaştırınız ve eğer
farklılık yok ise üretime geçiniz.

 Üretime başlandığında kumaş çekim
ayarlarını kontrol ediniz .

Eğer ayarda değişiklik yapılacak ise her
iki tarafında da aynı işlemi yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?

3. Tüm çelikleri ilmek çeliği ile değiştirdiniz mi?

4. İlmek may ayarını yaptınız mı?

5. İpliği ,sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre ayarladınız mı?

7. Kontrollü bir şekilde numune kumaşı ördünüz mü?

8. Örülen kumaşı numune kumaş ile karşılaştırdınız mı?

9. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi?

10. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?

11. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?

12. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ribana yuvarlak örme makinelerinde kapak iğnesi ve silindir iğnesi olmak
üzere iki farklı boyutta iğne vardır.

2. ( ) RR Ribana örgüde silindir çeliklerini ilmek çeliği ile değiştirmek yeterlidir.

3. ( ) May sıklığı ayarı, kumaşın enini ayarlamak için kullanılır.

4. ( ) RR Ribana örgüsünün arka görüntüsü ile ön görüntüsü aynıdır.

5. ( ) Numunenin kontrol edilmesi için makas ile 10x10 parça alınır ve tartılır.

6. ( ) Çift çelik yollu makine ile tek çelik yollu makine iğneleri arasında farklılık
vardır

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda
yuvarlak ribana örme makinelerinde RR iğne iptalli ribana kumaşların örme işlemini
yapabileceksiniz.

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. RR İĞNE İPTALLİ RİBANA ÖRGÜLERİN
ÜRETİMİ

İğne iptalli ribana örgülere örnek olarak en çok kullanılan kaşkorse örme kumaş
verilebilir. Kaşkorse (2x1 veya 2x2 kaşkorse) örme kumaş, yuvarlak ribana örme
makinelerinde kapak ve silindirde her üç iğneden birinin iptal edilmesi ile yapılan RR ribana
(2x1 ribana) örgü çeşididir. Enine yönde elastik olduğu için daha çok bant, kenar, kazak,
bayan giyimi vb. yerlerde kullanılmaktadır.

Şekil 2.1.Kaşkorse örgüsünden iğne iptalleri gösterimi

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1.Kaşkorse kumaşın ön ve arka görünümü

2.1. Makinenin Hazırlanması

İğne iptalli örgülerin yapılabilmesi için bütün örgülerde olduğu gibi makinenin bazı
ayarlarının değiştirilmesi gerekir.

 İğne ayarı: Kaşkorse kumaşın örülebilmesi için öncelikle iğne düzeninin
ayarlanması gerekmektedir. Kaşkorsenin örülebilmesi için iğneler kapakta ve
silindirde iki dolu bir boş kalacak şekilde düzenlenmelidir. Bu işlem öncelikle
silindirde yapılmalı sonrada silindirde boşaltılan iğnenin karşısına kapaktaki iki
çalışır durumdaki iğne gelecek şekilde düzenlenmelidir.

Resim 2.2.Kaşkorse kumaşın iğne düzenini ayarlanması

Kapak kaydırma ayarı: İğne iptalli örgülerde kapak iğnelerinin silindir iğneleri ile
çarpışmaması ve örgünün özelliklerine göre iğnenin çıkış yerlerinin belirlenmesi için kapak
kaydırma işlemi yapılır. İğneler istenilen pozisyona geldiğinde ayar düğmesinin iki
kenarındaki sabitleyiciler sağlamlaştırılır.
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Resim 2.3. Kapak iğnelerinin kaydırılması

Mekik ayarı: Ribana makinelerinde kapak çeliklerinin üzerinde ana gövdeye bağlı
olan mekik kaydırma sistemi vardır. Bu sistem anahtar yardımıyla ayarlanır. Bu ayar
yapılmazsa makine çalıştırıldığında iğnelerin ağzına yapılmak istenilen iplik beslemesi
hareketini tamamlayacağından örgü düşer.

Resim 2.4. Mekiklerin kaydırılması

Çelik ayarları: Kaşkorse kumaş üretiminde makinenin çeliklerinin değiştirilmesine
gerek yoktur. RR düz ribana örgüsünde olduğu gibi ilmek (süprem -örgü) çeliği
kullanılmaktadır. Fakat bazı örgüler hem iğne iptalli hem de askı ve atlama işlemlerinin
kombinasyonu ile oluşmaktadır. Böyle bir durumda örgünün özelliğine göre makineye çelik
değişiminin yapılması gerekir.

Resim 2.5. Kaşkorse çelik seçimi
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 May ayarı: Kaşkorse (İğne iptalli) kumaşların üretiminde may ayarı önemlidir.
May ayarı sıkı olması durumunda kumaş sert olacaktır. Bu durumda kumaş istenilen
esnekliği veremez. İğne iptalli kumaşlarda may ayarı düz ribana örgülere nazaran daha
açık ayar verilir.

 Gerginlik ve kasnak yarı. İğne iptalli örgüler düz ribana örgüye göre daha az
iplik harcar. Makine üzerinde bir iğne bile eksiltilse kasnak ayarının yeniden
yapılması gerekir. Kasnak ayarının istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için
makine çalıştırılır ve furnisör ile mekik arasında iplik gerginliği kontrol edilir. Kontrol
sonrası eğer iplik gergin veya gevşek geliyorsa kasnak ayarı tekrar düzenlenmelidir.

Resim 2.6.Kasnak ayarının yapımı

 Kumaş çekim ayarı; kumaş çekim ayarı bütün örme tekniklerinde olduğu gibi
bu örgü tekniğinde de örülen kumaşa göre belirlenir. Makine çalışırken kumaş
gerginliği elle kontrol edilir, duruma göre çekim hızı düşürülür yada yükseltilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli unsur, kumaş çok çekerse iğnelerde
bozulmalar ve kumaşta patlaklar oluşur. Aynı şekilde eğer kumaş çekim ayarı çok
gevşek bırakılırsa iğne ağızlarında yığılmalar olur ve iğneler de bozulmalar olur.

2.2. Numunenin Örülmesi

Makinede gerekli bütün ayarların yapılmasından sonra numune alımı için bir miktar
kumaş örülmelidir. Bu sırada makine sıcaklığı göz önünde bulundurularak düşük devirde
çalıştırılmalıdır. Numune örülmesi esnasında makine ayarlarında herhangi bir değişiklik
yapılmamalıdır. Sabit ayarlarda çıkan numune kumaş kontrol edilip gerekli ayarlar toplu
halde yapılmalıdır. Aksi takdirde numune örülürken yapılan bazı ayar değişiklikleri numune
kumaşın bir kısmında gözükmeyebilir. Dolayısıyla kontrol yapılan kumaş ile o aşamada
üretilen kumaş farklı olabilir.

2.3. Kontrollerin Yapılması

Numune kumaş örüldükten sonra makine durdurulmalı ve numune kumaş kesilerek
kontrolleri yapılmalıdır. Örülen numune kumaşın öncelikle iplik uzunluğu veya örme kumaş
gramajı istenilen düzeyde olup olmadığı eğer varsa örnek numune ile yok ise de sipariş
formu ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Sonra sırasıyla kumaşın ham maddesi, tuşesi ve
diğer örgü özellikleri karşılaştırılır, kontrol edilir.
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2.4. Üretimin Yapılması

Tüm kontrolleri yapılan kumaş istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Bu durumda
makine ayarlarında istenilen özellikleri yakalamak için değişiklikler yapılmalıdır. Eğer
numune istenilen özelliğe sahip ise kumaşın üretimine geçilmelidir. Üretim esnasında
makine cağlıklarına iplik yerleştirilirken aynı numara iplik olmasına dikkat edilmelidir. Hatta
ipliklerin üretim seri numaralının bile farklı olmamamsı üretimin kalitesi açısından
önemlidir. Çünkü bazı durumlarda aynı numara olmasına rağmen farklı parti (lot) olan
iplikler kumaş üzerinde enine çizgi (iplik abrajı) şeklinde hataya neden olabilir. Üretimin
devamında ara ara üretim kalitesinin devamlılığı için kontroller yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
2x1 Kaşkorse kumaş üretimi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makinenin kapak ve silindir iğnelerini 2
dolu 1 boş şeklinde ayarlayınız.

 İğneleri çıkartırken hasar görmemesi için
iğne dilinin kapalı olmasına dikkat edin.

 Kapak kaydırma işlemini iğne düzenine
göre yapınız.

 Kapak kaydırma veya iğne diziliş
işleminde iğnelerin pozisyonu aşağıdaki
gibi olacaktır.

 Mekik ayarını 1x1’ den 2x2’ ye
getiriniz.

 Mekik ayarını yaptıktan sonra sabitleme
somonunu sağlamlaştırmayı
unutmayınız.

 Makinenin kapak ve silindir çeliklerinin
tamamen ilmek çeliğine dönüştürünüz.

 Çelikleri yerine takarken iğne
ayaklarının çelik yolunun dışında
kalmamasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kapak ve silindirde may ayarlarını 2–3
derece açınız.

 May ayarını yaparken tüm sistemlerin
aynı olduğundan emin olunuz.

 İplik gerginlik ayarını kasnaktan
yapınız.

 Kasnak ayarı yaparken sabitleyici
somunu gevşek bırakmayın. Aksi hâlde
makine çalışırken ayar kendiliğinden
değişir.

 Kumaş çekim ayarını yapınız.  Kumaş çekim ayarını sarma tertibatının
her iki tarafında da eşit olmasına özen
gösteriniz.
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 Numune kesilebilecek kadar kumaş
örünüz

 Numune üretiminde makine ayarlarına
dokunmayınız.

 Makineyi durdurunuz ve numune
kumaş kesiniz.

 Numune kumaş kesimi için makinenin
altına girdiğinizde kesinlikle makineyi
kapatınız.

 Numunenin birim gramajını örnek
kumaş ile karşılaştırınız.

 Numunenin temiz ve hatasız olmasına
özen gösteriniz.

 Numune kumaş istenilen özellikte ise
üretime başlayınız.

 Üretim esnasında iş güvenliği ile
kurallara uyunuz
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?

3. Tüm çelikleri ilmek çeliği ile değiştirdiniz mi?

4. İlmek may ayarını yaptınız mı?

5. İpliği sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre ayarladınız mı?

7. Kontrollü bir şekilde numune kumaşı ördünüz mü?

8. Örülen kumaşı , numune kumaş ile karşılaştırdınız mı?

9. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi?

10. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?

11. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?

12. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) İğne iptalli örgülerde makinenin iğneleri olduğu yerlerinde çalışmaz konumuna

getirilir.

2. ( ) İğne iptalli örgülerde çeliklerin ilmek çeliği olması yeterlidir. Ayrıca iptal çeliği

kullanmaya gerek yoktur.

3. ( ) Kasnak ayarı makinede iğnelerin duruşunun ayarlanması işlemidir.

4. ( ) İğne iptalli örgüler diz ribana örgülere göre daha fazla ip harcar.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda
yuvarlak ribana örme makinelerinde RR askılı ribana kumaşların örme işlemini
yapabileceksiniz.

 Fabrika, kütüphane, internet, çeşitli mesleki kataloglar ve süreli yayınlardan
yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi
toplayınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışarak raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. RR ASKILI RİBANA ÖRGÜLERİN
ÜRETİMİ

Askılı ribana örgüler Ribana makinelerinde ilmek ve askı hareketlerinin örgü raporu
içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve ilmek, askı çeliklerinin bir arada kullanılmasıyla
oluşturulan örme kumaşlardır.

3.1. Makinenin Hazırlanması

Askılı ribana örgülerin üretimini yapabilmek için öncelikle yapılacak örgünün iplik
hareket raporlarının bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak olan örgünün öncelikle örgü raporu
incelenmeli ve sonrasında ipliklerin hareket şekillerine göre makine hazırlanmalıdır. Aşağıda
askılı ribana örgülere örnek örgü raporu verilmiştir.

Şekil 3.1. Askılı örgünün örgü raporu

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA
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İğne ayarı: Yapılacak olan askılı ribana örgü için makinenin kapak ve silindirindeki
iğnelerin tamamı çalışır durumda olmalıdır. Bu yüzden makine üzerindeki eksik
iğneler tamamlanmalıdır.

Resim 3.1. Askılı ribana örgülerin iğne düzenini ayarlanması

Kapak kaydırma ayarı: Eksik iğneler tamamlandığında eğer kapak iğnesi ile silindir
iğnesi karşı karşıya geliyor ise kapak kaydırılarak iğnelerin birbiriyle çakışması önlenir.
Kapak kaydırma işlemi silindirdeki iki komşu iğnenin arasına kapak iğnesi gelecek şekilde
yapılır. Yapılan ayar sonrasında iğnelerin hareket esnasında birbirlerine temas etmediğinden
emin olunması gerekir. Eğer iğneler temas ederse örgü yüzeyinde boyuna çizikler oluşacağı
gibi aşırı temas hâlinde iğne aşınır ve kırılma meydana gelir.

Mekik ayarı: İpliklerin iğneye düzenli sevkini ve yatırımını sağlayan mekiklerin
örgüye göre ayarlanması gerekmektedir.

Çelik ayarları: Askılı ribana örgülerin üretiminde çelik kombinasyonu önemlidir.
Çünkü askı (fank) ve ilmek (süprem - örgü) çelikleri örgüde aynı anda kullanılmaktadır.
Çelik sisteminin düzenlenebilmesi için örgü raporu önemlidir. Örgü raporuna bakarak
çelikleri sistemlere yerleştirmek daha kolaydır.

Resim 3.2. Askılı ribana örülmesinde kullanılan çelik türleri
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Yuvarlak örme makinelerinde her bir sistem bir sıra örgüye komut verir. Bu durum
göz önünde bulundurularak çelikler düzenlenmelidir.

Eğer rapor tekrar ediyor ise sistem sayısı bitene kadar aynı düzende çelik dizimi
yapılır. Bu çelik ayarlama düzeni ribana yuvarlak örme makinelerinde daha farklıdır. Örgü
çeşidine göre kumaşın bir sırsında silindirde askı, kapakta ilmek yaptırılması gereken
durumlar vardır. Bu durumda kapak ve silindir çelik sistemleri ayrı ayrı düzenlenir.

Yukarıda örgü raporu gösterilen ribana örgüsüne bakıldığında 1.sıra tamamen
ilmekten oluşmaktadır. 2.sırada ise kapak iğneleri ilmek yaparken silindir iğnelerinin askı
yaptığı görülmektedir. Bu durumda makinenin çelik sisteminin düzenlenmesi şu şekilde
olmalıdır.

Silindir Çeliği Kapak Çeliği
1.Sistem İlmek İlmek
2.Sistem Askı İlmek

Ribana örgüsünün çelik dizimi sadece iki sistemde sona ermektedir. Bu durumda
makinede diğer sistemlerde aynı işlem tekrar eder. Bir 54 sistem ribana makinesinde bu
örnek uygulanmak istendiğinde raporun 27 defa tekrar ettiği görülmektedir. Yuvarlak örme
makinelerinde her zaman rapor tekrarı tam sistem sayısı ile eşit olmayabilir. Bu durumda
artan sistemlerde hem silindirde hem de kapakta iptal çelikleri kullanılır ve sistem iptal
edilir.

May ayarı: Örmeye çalıştığımız kumaş askılı ribana olduğu için may ayarının düz
ribana kumaşın may (ilmek boy) ayarına göre biraz farklılık gösterir. Aynı ayarda örülmesi
durumunda kumaş ele alındığında hem yumuşaklık açısından hem de esneklik açısından
istenilen özellik elde edilemez.

Gerginlik ve kasnak yarı: Örgünün çelik, iğne ve may ayarları yapıldıktan sonra
iplik gerginlik ayarının kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem için makine yavaşça
döndürülür ve furnisör ile mekik arasından iplik gerginliği kontrol edilerek gereken
ayarlar yapılır.

Kumaş çekim ayarı: Kumaş çekiminin ayarlanması kumaşın birim gramajı dikkate
alınarak yapılır. Çünkü makine bir raporda iki sıra örüyor gözükse de aslında bir sıra
silindir iki sıra kapak örmektedir. Bu yüzden kumaş çekim hızı normal ribana
örgüsüne nazaran daha düşük olmalıdır

3.2. Numunenin Örülmesi

Makinede gerekli olan bütün ayarların yapılmasından sonra numune alımı için bir
miktar kumaş örülmelidir. Numune örülmesi esnasında makine ayarlarında herhangi bir
değişiklik yapılmamalıdır. Sabit ayarlarda çıkan numune kumaş kontrol edilip gerekli ayarlar
toplu halde yapılmalıdır. Aksi takdirde numune örülürken yapılan bazı ayar değişiklikleri
numune kumaşın bir kısmında gözükmeyebilir. Dolayısıyla kontrol yapılan kumaş ile o
aşamada üretilen kumaş farklı olabilir.
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3.3. Kontrollerin Yapılması

Numune kumaş örüldükten sonra makine durdurulmalı ve numune kumaş kesilerek
kontrolleri yapılmalıdır. Örülen numune kumaşın öncelikle birim gramajının istenilen
düzeyde olup olmadığı eğer varsa örnek numune ile yok ise de sipariş formu ile
karşılaştırılarak kontrol edilir. Sonra sırasıyla kumaşın ham maddesi, tuşesi ve diğer örgü
özellikleri karşılaştırılır.

3.4. Üretimin Yapılması

Tüm kontrolleri yapılan kumaş istenilen özelliklere sahip olmayabilir. Bu durumda
makine ayarlarında istenilen özelliklere yönelik değişiklik yapılmalıdır. Eğer numune
istenilen özelliğe sahip ise kumaşın üretimine geçilmelidir. Üretim esnasında makine
cağlıklarına iplik yerleştirilirken aynı numara iplik olmasına dikkat edilmelidir. Üretimi
yapılan makine eğer uzun süre çalışıyorsa belli aralıklarda kumaştan numune kesilerek
kontrolleri yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Askılı Ribana Kumaş Üretimi İçin Makine Ayarlarını Yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makinenin kapak ve silindirindeki eksik
iğneleri tamamlayınız.

 İğnelerin temiz ve hasarsız
olmasına dikkat ediniz.

 Kapak kaydırma işlemini iğne düzenine göre
yapınız.

 Kap kaydırma işleminde iğnelerin
pozisyonu aşağıdaki gibi olacaktır.

 Mekik ayarını 1x1’ e getiriniz.  Mekik ayarını yaptıktan sonra
sabitleme somonunu
sağlamlaştırmayı unutmayınız.

 Makinenin kapak ve silindir çeliklerini örgü
raporuna göre düzenleyiniz.

 Çelikleri düzenlerken sistem
sayılarını takip ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kapak ve silindirde may ayarlarını 3-4 derece
açınız.

 May ayarını yaparken tüm
sistemlerin aynı olduğundan emin
olunuz.

 İplik gerginlik ayarını kasnaktan yapınız.  Kasnak ayarı yaparken sabitleyici
somunu gevşek bırakmayınız. Aksi
hâlde makine çalışırken ayar
kendiliğinden değişmektedir.

 Kumaş çekim ayarını yapınız.  Kumaş çekim ayarını sarma
tertibatının her iki tarafında da eşit
olmasına özen gösteriniz.
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 Numune kesilebilecek kadar kumaş örünüz.

 Makineyi durdurunuz ve numune kumaş
kesiniz.

 Numune kumaş kesimi için
makinenin altına girdiğinizde
kesinlikle makineyi kapatınız.

 Numunenin birim gramajını örnek kumaş ile
karşılaştırınız.

 Numunenin temiz ve hatasız
olmasına özen gösteriniz.

 Numune kumaş istenilen özellikte ise üretime
başlayınız.

 Üretim esnasında iş güvenliği ile
ilgili kurallara uyunuz.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?

3. Tüm çelikleri örgü raporuna göre düzenlediniz mi?

4. İlmek may ayarını yaptınız mı?

5. İpliği sevk ünitelerinden ve furnisörden geçirdiniz mi?

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre ayarladınız mı?

7. Kontrollü bir şekilde numune kumaşı ördünüz mü?

8. Örülen kumaşı numune kumaş ile karşılaştırdınız mı?

9. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi?

10. İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?

11. Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı?

12. Çalışmanızı planlanan zamanda tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Çelikli ribana örgüsü ilmek ve askı hareketlerinden oluşmaktadır.

2. ( ) Çelikli ribananın örülebilmesi için makinenin kapak ve silindir iğneleri tam
olmalıdır.

3. ( ) Atlama çeliğine işletmelerde fank denir.

4. ( ) Çelik diziminde rapor tekrarı sonucu artan sistemlerde herhangi bir işlem
yapılmaz .

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise

D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ribana yuvarlak örme makinelerinde iki iğne yatağı bulunmaktadır.

2. ( ) Çift çelik yollu ve tek çelik yollu ribana makinelerinde kullanılan iğnelerin
boyutları farklıdır.

3. ( ) RR Ribana örgüler ilmek çeliği ile örülür.

4. ( ) Ribana kumaşlarda may sıklığı kumaşların esnekliğini etkiler.

5. ( ) İğne iptalli örgülerinde kullanılan çelikler, atlama ve süprem çelikleridir.

6. ( ) Sarma tertibatının ayarlanması yapılırken makinenin bir turdaki ördüğü sıra sayısı
etkilidir.

7. ( ) Çelikli ribana kumaşın örülmesinde atlama ve ilmek çeliği kullanılır.

8. ( ) Kumaş gramajının alınmasında örgü raporunun tam olması sağlıklı bir ölçü almak
için önemlidir.

9. ( ) Makine kasnak ayarı makinenin hızını etkilemektedir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Yanlış
4 Doğru
5 Yanlış
6 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Yanlış
4 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Yanlış
4 Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış
6 Doğru
7 Yanlış
8 Doğru
9 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

 AYDEMİR Serdar , Ders Notları.

KAYNAKÇA


