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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD736

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Endüstriyel Yuvarlak Örme

MODÜLÜN ADI
Çift Plaka Ribana Yuvarlak Örme Makinelerinde Üretim
2

MODÜLÜN TANIMI
Model föyüne uygun olarak çift plaka yuvarlak örme
makinelerinde üretim yapabilme ile ilgili bilgilerin verildiği bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Önkoşul yoktur.
YETERLİK Çift plaka ribana yuvarlak örme makinelerinde üretim yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak çift plaka
yuvarlak örme makinelerinde üretim yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. RR dalgalı ribana örgüleri ürüne
dönüştürebileceksiniz.

2. RR dokuma tipi ribana örgüleri ürüne
dönüştürebileceksiniz.

3. RR milano ribana örgüleri ürüne
dönüştürebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Yeterli ışık kaynağı olan atölye veya işletme eğitim
birimi
Donanım: Ribana yuvarlak örgü makinesi, kareli tahta, iğne,
örgü çizim formları, numune kumaş, dersliklerde ergonomik
masa ve sandalye, bilgisayar ve projeksiyon cihazı, desen
kâğıdı, renkli kalem, gramaj alma aleti, gramaj tartma terazisi

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,

Ribana yuvarlak örme makinelerinde üç ilmek hareketini kullanarak farklı kumaş
türlerinin üretebilmek mümkündür.

Ribana yuvarlak örme makinelerinde silindir ve kapak olmak üzere örgüye her iki
yüzeyi için farklı örme şekli verilebilmektedir. Bu durum da bizlere tek plaka yuvarlak örme
makinelerine nazaran daha bol çeşitte kumaş üretme imkânı vermektedir.

Elinizde bulunan modül, ribana yuvarlak örme makinelerinde üretilebilen üç değişik
yüzeyin üretim tekniklerini içermektedir. Bu tekniklerden yola çıkarak aslında birçok çeşit
kumaş daha üretmek mümkündür. Burada verilen teknikler sadece belli model kumaşlar için
olup sizlerin hazırlayacağınız, ortaya çıkaracağınız kumaşlara bir örnek teşkil edecektir. Bu
modül var olan bilgi ve becerilerinize ilginiz oranında katkıda bulunmak amacıyla
hazırlanmıştır.

Bu modüldeki bilgi ve becerileri uygulayarak ribana yuvarlak örme makinelerinde
dalgalı ribana, dokuma tipi ribana ve milano ribana örgülerin üretim yöntemlerini ve
tekniklerini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Yuvarlak ribana örme makinelerinde RR dalgalı ribana kumaşları örebileceksiniz.

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

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. RR DALGALI RİBANA ÖRGÜLERİN
ÜRETİMİ

Dalgalı ribana örgüler ribana yuvarlak örme makinelerinde kapak veya silindir
iğnelerinin birinin diğerinden daha fazla çalışmasıyla ortaya çıkar. Basit bir örnekle silindir
iğneleri 4-6 sistemde örme yaparken kapak iğnesi bekleme yapar sonraki sistemde ise kapak
ve silindir ilmek yapar. Kumaşın yüzeyi kabarık ve dalgalı bir yüzey görünümündedir.
Kumaşın arka yüzeyi ise daha düzdür.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Dalgalı ribanaya örnek örgü raporu

1.1. Makinenin Hazırlanması

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

Resim 1.1: Yuvarlak ribana örgü makinesi

 İğne seçimi: RR dalgalı ribana kumaşın üretimi için makinenin kapak ve
silindirinde tüm iğneler dizilmiş ve çalışır durumda olmalıdır. Eğer çalışılacak
makine çift yollu çelik sistemine sahip ise iğne dizimi yapılırken bir kısa ayak,
bir uzun ayak gelecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
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Çift yollu makine iğnesi Tek yollu makine iğnesi

Resim 1.2: Ribana makinesi kapak ve silindir iğnesi

Tek çelik yollu makine Çift çelik yollu makine

Resim 1.3: Dalgalı ribana örgüsünün iğne dizimi

 Çelik seçimi ve may sıklığı ayarı: RR dalgalı ribana kumaşın örülmesinde çelik
sisteminin seçimi, tüm örgülerin raporunu hazırlamada olduğu gibi önemlidir.
Üretilecek kumaşın çelik raporu silindirde tamamen ilmek, kapakta 1. ve 2.
sistem ilmek, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sistemlerde atlama çeliği kullanılmaktadır.

Şekil 1.2: Dalgalı ribana çelik raporu

Dalgalı ribana kumaşın üretiminde makinenin çift çelik yollu olması durumu
değiştirmez. Kullanılacak iğne çeşidine bağlı olarak çelik seçimi de yapılır. Üst çelik hangi
hareketi yapıyor ise alt çelikte de aynı hareketi yapan seçilir.
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Resim 1.4: Çift ve tek yollu çelik sistemi

Ribana makinesinin çelik sistemleri RR dalgalı ribana örgüsüne ayarlanıp
yerleştirildikten sonra çelik kapakları üzerindeki may ayar çeliklerinden, may (ilmek boy)
ayarlarının yapılması gerekir. Bazı yuvarlak örme makinelerinde merkezî may ayarı ile tek
noktadan ayarlama yapılabilir. Yalnız may ayarlarının dengeli olması gerekir.

Resim 1.5: Ribana makinesinde may ayarı

 İplik gerginlik ayarı: Tüm yuvarlak örme makinelerinde sistemlere gelen
ipliklerin sıkı veya gevşek olması, örgüyü etkiler. Sistemlere iplik sevkini
sağlayan pozitif yığmalı furnisörlerin dönüş hızlarının ayarlanması ile örgünün
istenilen özellikte olması sağlanabilir. Furnisörlerin hızı yavaşlatılırsa iplik daha
gergin gelir, hızlandırılırsa da aktardığı iplik miktarı daha fazla olur ve iplik
gevşek gelir. Bu durumun kumaşın birim gramajı üzerinde etkisi büyüktür.
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Resim 1.6: Kasnak ayarının yapılışı

Eğer iplik gergin gelirse daha sıkı bir örgü örülür ve gramaj artar. Ribana
makinelerinde de tüm yuvarlak örme makinelerinde olduğu gibi iplik gerginlik ayarı ilk önce
kasnak ayarıyla yapılmaktadır. Kasnak çapının genişletilmesi daha fazla iplik sevkine, çapını
daraltılması ise daha az ipliğin sevkine neden olacaktır. Bu ayarın numune kumaşın
özelliklerine ve örgü raporuna göre düzgün yapılması gerekir.

Dalgalı ribana örgüsünün örülebilmesi için ribana örme makinesinin furnisör
sisteminin çift bantlı (iki dişli çarkı) olması gerekir. Furnisör dişli çarkları, dişli veya tırnaklı
kayışlar yardımıyla kasnaktan hareket alır. Kasnağın çapına bağlı olarak dönüş hızında
farklılıklar olacaktır. Bu durumdan yararlanılarak dişli çarkın hangisinin çalışacağına desen
dâhilinde karar verilir. Yani furnisöre hareket veren kavramasının aşağı veya yukarı
sabitlenmesi ile furnisörün dönüşünde iki farklı hız verebilmeyi sağlar.

Yapacağımız dalgalı ribana örgüsünde iki farklı ayar kullanılması gerekmektedir.
Çünkü rapora baktığımızda 1. ve 2. sistemlerdeki örgü ile 3. ve 8. sistem arasındaki örgünün
harcadığı iplik miktarının farklı olduğu görülmektedir. Bu durumda tek kasnaktan hareket
verildiğinde 1. ve 2. sisteme göre ayarlanan gerginlik ayarı diğer sistemler geldiğinde iplik
bollaşacaktır. Bu yüzden 1. ve 2. sistemin kasnak ayarı (buna bağlı olarak furnisörlerin
dönüş hızı) ile diğerleri için yapılacak kasnak ayarı farklı yapılmalıdır.
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Resim 1.7: Furnisör sistemi

 Makine hız ayarı: Yuvarlak örme makinelerinde aşırı hız, iğne ve çeliklerin kısa
zamanda 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.

 Kumaş çekim ayarı: Dalgalı ribana üretiminde kumaş çekim ayarının
azaltılması gerekir. Çünkü makine 8 sistemde iki sıra örgü tamamlamaktadır. Bu
durum da makinenin bir turda ördüğü sıra sayısını düşürmektedir. Örneğin;
normal RR ribana örgüsüne göre çekim ayarı yapıldığında kumaş çekim tertibatı,
kumaşa çok fazla gerginlik verecektir.

 Kapak ile silindir arasındaki mesafenin ayarlanması: Ribana örgü
makinelerinde kapak ile silindir arasındaki mesafe ayarlanabilmektedir. Bu
mesafenin durumunu genel olarak örgü raporu belirlemektedir. Genelde düz
ribana örgülerde mesafe dardır. Çünkü iğne ağzında fazla yığılma olmadan
kumaş aşağı inmektedir. Yapacağımız örgüde ise silindir iğnesinin üzerinde 4-6
ilmek oluşmasına rağmen kapak iğneleri sabit olduğundan örgü aşağı
inmemektedir. Bu yüzden olası iğne kırılmalarını önlemek ve örgüyü
rahatlatmak için kapak ile silindirin arası biraz açılır.
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Resim 1.8: Kapak ile silindir yatağının arasının açılma işlemi

1.2. Numunenin Örülmesi

Makine hazır hâle getirildikten sonra bir miktar numune kumaş örülmesi gerekir.
Örülen bu kumaş için kullanılan ipliğin numune kumaş ile benzer özellikte olması gerekir.

1.3. Kontrollerin Yapılması

Örülen numune kumaşın istenilen özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmek
gerekir. Burada örülen kumaş numunesi varsa numune kumaş ile karşılaştırılır; eğer numune
kumaş yoksa sipariş formundaki istenilen özellikler dikkate alınarak kontrol yapılır.

Üretim atölyelerinde numune kumaş üzerinde kontrol edilen özellikler; örgü raporu,
örme kumaşın tuşesi, desen boyutu, renk rapor boyutu, ilmek çubuk sıklığı ve kumaşın birim
gramajıdır. Birim gramaj; örme kumaşın bir metrekaresinin gram olarak ağırlığıdır. Örülen
kumaşın birim gramajının numune ile aynı olması birçok özelliğinin de aynı olmasının
yakınlığını sağlar. Birim gramajı hassas terazi ile tartılabileceği gibi belli sayıdaki ilmek için
harcanan iplik miktarı uzunluk olarak karşılaştırılarak da ölçülebilir.

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

1.4. Üretimin Yapılması

Makine üzerinde istenilen ayarların yapılması, numune kumaşın örülüp kontrollerinin
yapılması sonucu kumaşın üretimine geçilebilir. Kumaşın üretimi esnasında olası hataların
olmaması için bunlara dikkat edilmelidir.

YGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ
 RR dalgalı ribana örgüsü yapınız.

İşlem basamakları Öneriler

 Makineye tüm iğneleri diziniz.

 İğnelerin duruş şekli aşağıdaki
gibi olmalıdır.

 Makinenin kapak çeliklerini çelik
raporuna göre düzenleyiniz.

 Çelik dizimini yaparken çelik
raporundan faydalanabilirsiniz.

 İlmek may ayarını hem kapakta hem de
silindirde yapınız.

 İlmek may ayarını yaparken iplik
kalınlığını da göz önünde
bulundurunuz.

 Furnisörlerin hangi dişli çark hareket
alacağını belirleyip kasnak ayarını
ipliğin gerginliğine göre yapınız.

 Kasnak ayarını yaparken her
meminger için ayrı ayar yapılması
gerektiğini unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 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.

 Numunenin istenilen özellikte olup
olmadığını kontrol ediniz.
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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.

D
e
ğ
e
r
l
e
n
d
i
r
m
e

Ö
l
ç
ü
t
l
e
r
i

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?

3. Tüm çelikleri rapora göre düzenlediniz mi?

4. İlmek may ayarını yaptınız mı? Furnisörlerin dişli çark
ayarını yaptınız mı?

Fur
nis
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örl
eri
n
diş
li
çar
k
ay
arı
nı
ya
ptı
nız
mı
?

5. Fu
rni
sör
ler
in
diş
li
çar
k
ay
arı
nı
ya
ptı
nız
mı
?

7. Kontrollü bir şekilde numune kumaşı ördünüz mü?

8. Örülen kumaşı numune kumaş ile karşılaştırdınız mı?

9. Makinenin sarma tertibatını kontrol ettiniz mi? İş ve
çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?

İş
ve
çal
ış
ma
ku
ral
lar
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ına
uy
ara
k
çal
ıştı
nız
mı
?

10.İş
ve
çal
ış
ma
ku
ral
lar
ına
uy
ara
k
çal
ıştı
nız
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. ( ) Dalgalı ribana örgünün örülmesinde makinenin kapak iğneleri bir dolu bir boş
şeklinde ayarlanmalıdır.

2. ( ) Çift yollu makine ile tek yollu makine iğnelerinin arasında sadece ayak farkı
vardır.

3. ( ) Dalgalı ribana örgüsü, askı ve ilmek hareketlerinin birlikte kullanılması ile oluşur.
4. ( ) Çift kasnaklı furnisörler iplik harcamasının sistemler bazında eşit olmadığı

örgülerde kullanılır.
5. ( ) Ribana örgü makinelerinde kapak ile silindirin arasının açılması örgüyü zayıflatır.

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

Yuvarlak ribana örme makinelerinde RR dokuma tipi ribana kumaşları
örebileceksiniz.

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

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. RR DOKUMA TİPİ RİBANA ÖRGÜLERİN
ÜRETİMİ

RR dokuma tipi ribana örgülerin tanımı: RR dokuma tipi ribana örgüler, ribana
yuvarlak örme makinelerinde silindir ve kapak iğnelerinin rapora göre atlamalar yapması
düzeninde elde edilen örgülerdir.

Dalgalı ribana örgülerle üretilen kumaş yüzeyi; enine ve boyuna yönde, esnekliği
düşük, düzgün görünümlüdür.

Çeşitleri;
 İsviçre tipi dokuma örgü raporu
 Flamenk tipi dokuma örgü raporu
 Hollanda tipi dokuma örgü raporu

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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İsviçre tipi dokuma örgüler

Flamenk tipi dokuma örgüler Hollanda tipi dokuma örgüler

Şekil 2.1: Dokuma tipi ribana örme kumaşın örgü raporu

2.1. Makinenin Hazırlanması

Dokuma tipi ribana örgülerin yapılabilmesi için ribana yuvarlak örme makinesinin çift
çelik yollu olması gerekir. Tek tip iğne ve çelikli makinede bu örgünün üretilmesi mümkün
değildir.

 İğne ayarı: Dokuma tipi ribana örgülerin örülebilmesi için makinenin iğne
düzeni gibi örgünün üretileceği makine çift çelik yollu olduğundan makinenin
kapak veya silindir iğneleri 1’de 1 olacak şekilde iki çeşit olarak
düzenlenmelidir. Bu işlem makinenin iğne yatağına tamamen uygulanmalıdır.

Resim 2.1: Dokuma tipi kumaşın iğne düzeninin ayarlanması

 Mekik ayarı: Dokuma tipi ribana örgülerde tüm iğneler çalıştırıldığı için mekik
ayarlarının ipliğin rahat alabileceği pozisyonda yapılması gerekir. Mekik ayarı
yapıldıktan sonra sabitleyici somonlar sağlamlaştırılmalıdır.

Resim 2.2: Mekiklerin kaydırılması

 Çelik ayarları: Dokuma tipi ribana örgüsünün örgü raporu incelendiğinde
örgünün oluşturulmasında atlama ve ilmek çeliklerinin kullanıldığı
görülmektedir. Kumaşın örülmesinde çelik ayarlarını yapabilmek için kumaşın
örgü raporuna ihtiyaç vardır. Örgü raporuna bakılarak makinenin çelik diziminin
yapılması daha kolaydır. Aşağıda dokuma tipi ribana örgüsünün örgü raporuna
göre çelik dizimi gösterilmiştir.
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Şekil 2.2: Dokuma tipi ribana kumaşın çelik raporu

Yukarda görüldüğü gibi çelik dizimi, dört sistem raporludur. Bu durumda makine
sistem sayısı bitene kadar çelik düzeni rapor tekrarı yaparak oluşturulur. Bütün sistemlerin
çelik dizimi yapıldıktan sonra sistemler, sırası karıştırılmadan makineye montelenir. Burada
sıranın karışması; istenilen yüzeyin elde edilememesine dolayısı ile hataya neden olur.

Resim 2.3: Çift yollu çelik sistem örnekleri

 May ayarı: Dokuma tipi ribana kumaşın örülmesi için may ayarının biraz sıkı
olması gerekir. Çünkü örgü yüzeyinde atlama iplikleri fazladır. Eğer may ayarı
gevşek olursa kumaşın arka yüzeyinde kalan atlama iplikleri, kumaş
gerdirildiğinde ön yüzeyden gözükebilir.

 Gerginlik ve kasnak ayarı: Dokuma tipi kumaşın örülmesinde çift kasnaklı
furnisörlerin kullanılması şarttır.

Resim 2.4: Çift kasnaklı furnisör

Eğer bütün iplikleri tek kasnaktan beslersek 2. ve 4. sistemin harcadığı iplik miktarı ile
1. ve 3.sistemin harcadığı iplik miktarı aynı olmadığından makineyi çalıştıramayız. Bu
yüzden 1. ve 3. sistem gibi tek sayılı sistemler 1. kasnaktan, 2. ve 4.sistemler gibi çift sayılı
sistemler ise 2. kasnaktan hareket alacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kasnak ayarı yapılırken her iki kasnakta da ayar işlemi bittikten sonra üst bölmede
bulunan sabitleme somonu sağlamlaştırılır. Aksi takdirde makine çalıştığında kayışlarda
gevşeme oluşur. Daha sonra kayış gerdirme kolundan kayışların gerginliği sağlanmalıdır.
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Resim 2.5: Kasnak ayarının yapılması

 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 ya da yükseltilir.

2.2. Numunenin Örülmesi

Makinede gerekli 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
hâlde yapılmalıdır. Aksi takdirde numune örülürken yapılan bazı ayar değişiklikleri numune
kumaşın bir kısmında gözükmeyebilir.

2.3. Kontrollerin Yapılması

Numune kumaş örüldükten sonra makine durdurulmalı ve numune kumaş kesilerek
kontrolleri yapılmalıdır.

Resim 2.6: Numune kumaş alma işlemi

Örülen numune kumaşın öncelikle birim gramajının istenilen düzeyde olup olmadığı
(eğer varsa örnek numune ile yok ise sipariş formu ile) karşılaştırılarak kontrol edilir. Sonra
örgü raporu, görünümü, kumaşın ham maddesi, tuşesi, rapor boyutu, harcanan iplik miktarı
karşılaştırılıp kontrol edilir.

2.4. 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 raporda belirtilen özellikte (lot numarası, renk, iplik
numarası, ham madde vs.) ipliklerin (bobinler) olmasına dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Dokum tipi ribana kumaş için makine ayarını yapınız.

 Makinenin kapak ve silindir
çeliklerini çelik raporuna göre
düzenleyiniz.

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

 Furnisörlerin ayarını örgü raporuna
göre yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İplik gerginlik ayarını kasnaktan
yapınız.

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

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

Kumaş çekim ayarını yapınız.
 Kumaş çekim ayarını 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

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Makinenin kapak ve silindir iğnelerini dizdiniz mi?

3. Tüm çelikleri çelik raporuna göre düzenlediniz mi?
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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. ( ) Dokuma tipi kumaşların üretimi için ribana yuvarlak örme makinesinin çift çelik
sistemli olması gerekir.

2. ( ) Dokuma tipi kumaş elde etmek için makinenin mekik ayarı 2x2‘ye getirilmelidir.

3. ( ) Örülen kumaşın örgü raporu her iki sitemde tekrar etmektedir.

4. ( ) Dokum tipi kumaşın örgü raporuna bakıldığında sistemlerin iplik harcamama
oranlarında farklılık yoktur.

5. ( ) Ribana makinelerinde örgü raporunda, çift dişli çarklı furnisör ortaya çıkarılıyorsa
her furnisör için ayrı kasnak ayarı yapılmalıdır.

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

Yuvarlak ribana örme makinelerinde milano ribana kumaşları örebileceksiniz.

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

yuvarlak örme makinelerinin çalışma prensibi hakkında araştırma yaparak bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MİLANO RİBANA ÖRGÜLERİN
ÜRETİMİ

Çift plakalı ribana ve interlok makinelerinde ilmeklme ve atlama hareketlerinin örgü
raporu içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile oluşturulan tek iplikli, iri örgülü ve incili
görünümlü örme kumaşlardır. Milano tipi ribana kumaşlar, normal ribanaya nazaran
esnekliği azdır ve pürüzlü yüzey oluşturur.

Resim 3.1: Milano tipi ribana kumaş

3.1. Makinenin Hazırlanması

Milano ribana örgülerin üretimini yapabilmek için öncelikle örgünün iplik hareket
raporlarının bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda milano ribana örgünün örgü raporu
verilmiştir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ARAŞTIRMA
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Şekil 3.1: Milano ribana örgünün örgü raporu

 İğne ayarı: Yapılacak olan milano tipi ribana örgüsünün örgü raporu
incelendiğinde tüm iğnelerin çalıştığı görülmektedir. O hâlde makinenin kapak
ve silindirinde iğnelerin tam olduğundan emin olmak gerekir. Ayrıca bu
iğnelerin sağlamlık açısından da kontrol edilmesi gerekir. Örgünün örüleceği
makine eğer çift çelik yollu ise iğne dizimi yapılırken iki çeşit iğne sırasıyla
dizilmelidir.

Resim 3.1: Milano ribana örgülerin iğne düzeninin 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.

Resim 3.2: Yuvarlak ribana örgü makinesinde kapak kaydırma

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: Ribana örgü makinelerinde ipliklerin iğneye sevkini sağlayan
mekikler, ipliği iğnenin en rahat alabileceği pozisyonda hazırlanmalıdır.

 Çelik ayarları: Milano ribana örgülerin üretiminde çeliklerin düzenlenebilmesi
için örgü raporuna bakılması gerekir. Genel olarak örgü raporlarındaki her bir
sıranın yuvarlak örme makinesinin bir sistemini ifade ettiğini önceki konularda
belirtmiştik. O hâlde örgü raporuna göre 1. sistemde kapak ve silindir ilmek
çeliği, 2. sistemde kapak atlama, sislindir ise ilmek çeliği, 3. sistemde ise silindir
atlama, kapak ilmek çeliği şeklinde düzenlenmesi gerekir. Aşağıda çift yollu ve
tek yollu ribana makinesinde üretilecek milano tipi ribana örgüsünün çelik
raporu gösterilmiştir.
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Çift çelik yollu makine Tek çelik yollu makine

Şekil 3.2: Milano ribana örgüsünün çelik raporu

Çelik raporunda da görüldüğü gibi örgü raporu üç sistemden oluşmaktadır. Bu
durumda makinenin sistem sayısı bitene kadar rapor tekrar edilerek çeliklerin düzenlemesi
yapılır.

 May ayarı: Örülmek istenen kumaşın may ayarı kullanılan ham maddeye ve
istenilen örme kumaş özelliklerine göre ayarlanmalıdır.

 Gerginlik ve kasnak yarı: Örgünün çelik, iğne ve may ayarları yapıldıktan
sonra iplik gerginlik ayarının kontrol edilmesi gerekir. Örgünün kasnak ayarı
yapılırken 2. ve 3. sistemlerinin gerginlik ayarı ile 1. sistemin yani tamamen
ilmek yapan sistemin gerginlik ayarının aynı olamayacağı göz ardı
edilmemelidir. Çünkü doğal olarak 2. ve 3. sistemler birinci sistemden daha az
iplik harcayacaktır.

Resim 3.3: Çift (kasnaklı) çarklı furnisör sistemi

Bu durumda örgü için çift kasnak ayarı gerekmektedir. Furnisör ayarları da sistemlere
göre iplik sevklerine göre yapılmalıdır.

Resim 3.4. Kasnak ve gerginlik ayarının yapılması

 Kumaş çekim ayarı: Kumaş çekiminin ayarlanması, kumaşın birim gramajı
açısından önemlidir. Ayrıca ördüğümüz kumaş, her üç sistemde iki sıra
tamamladığından çekimin artırılması veya azaltılması gerekir. Çünkü makine bir
raporda üç sıra örüyor gözükse de aslında iki sıra örmektedir. Örneğin; normal
RR ribana örgüde 54 sistem makine bir turda 54 sıra örerken öreceğimiz kumaşta
36 sıra örmektedir. Bu yüzden kumaş çekim hızı, normal ribana örgüsüne
nazaran daha düşük olmalıdır.
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3.2. Numunenin Örülmesi

Makinede gerekli 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
hâlde 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, kontrol edilir.

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
 Milano ribana kumaş üretimi için gerekli makine ayarlarını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makinenin kapak ve silindirindeki eksik
iğneleri tamamlayınız.

 İğnelerin temiz ve hasarsız
olmasına dikkat ediniz.

 Makinenin kapak ve silindir çeliklerini
örgü raporuna göre düzenleyiniz.

 Çelikleri düzenlerken çelik
raporundan faydalanabilirsiniz.

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

 May ayarını yaparken tüm
sistemlerin aynı olduğundan
emin olunuz.

 Furnisör kavrama pozisyonunu ayarlayınız.
 Furnisörler ayarlarken aynı

miktarda iplik harcayacağını
düşündüğünüz sistemleri bir
pozisyonda toplamaya özen
gösteriniz.
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 Kumaş çekim ayarını yapınız.

 Kumaş çekim ayarının sarma
tertibatının her iki tarafında da
eşit olmasına özen gösteriniz.

 Makineyi durdurunuz ve numune kumaş
kesiniz. Numune kumaş kesimi için
makinenin altına girdiğinizde kesinlikle
makineyi kapatınız.

 Numune kumaş kesimi için makinenin
altına girdiğinizde kesinlikle makineyi
kapatınız.

Numunenin birim gramajını
örnek kumaş ile karşılaştırınız.

 Numunenin birim gramajını
örnek kumaş ile karşılaştırınız.

 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 beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

3. Tüm çelikleri örgü raporuna göre düzenlediniz mi? İlmek may
ayarını yaptınız mı?

4. İlm
ek
ma
y
aya
rını
ya
ptı
nız
mı
?

5. Furnisörlerin meminger seçimini yaptınız mı?

6. Kasnak ayarını ipliğin gerginliğine göre yaptınız mı?

7. Kontrollü bir şekilde numune kumaşı ördünüz mü? Örülen
kumaşı numune kumaş ile karşılaştırdınız mı?

len
ku
ma
şı
nu
mu
ne
ku
ma
ş
ile
kar
şıla
ştır
dın
ız
mı
?

8. Ör
üle
n
ku
ma
şı
nu
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mu
ne
ku
ma
ş
ile
kar
şıla
ştır
dın
ız
mı
?

10.İş ve çalışma kurallarına uyarak çalıştınız mı?

11.Her aşamada makine temizliğini yaptınız mı? Çalışmanızı
planlanan zamanda tamamladınız mı?

12.Çal
ış
ma
nız
ı
pla
nla
na
n
za
ma
nd
a
ta
ma
ml
adı
nız
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. ( ) Milano örgülerin yüzeyi düzdür.

2. ( ) Ribana makinesinde kapak kaydırma işlemi, kapak iğnelerinin silindir iğnelerine
göre pozisyonunu belirleme işlemidir.

3. ( ) Milano ribana örgüsü ilmek ve atlama hareketlerinden oluşur.

4. ( ) Milano ribana örgüsü sadece çift çelik yollu makinede üretilebilmektedir.

5. ( ) Milano örgülerinde çift kasnaklı furnisörler kullanılır.

DEĞERLENDİRME

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

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) RR dalgalı ribana örgü raporu 6 sistemden meydana gelir.

2. ( )Dalgalı ribana örgüsünün ön ve arka yüzeyinin görünümü, diğer ribana örgülerinde
olduğu gibidir.

3. ( ) Dokuma tipi ribana örgülerde askı hareketi kullanılmaz.

4. ( ) Çift kasnaklı furnisörler kullanılırken her furnisör bağlı bulunduğu kasnak için
farklı ayarlama yapılır.

5. ( ) Ribana yuvarlak örme makinelerinde çeliklerin görevi doğrudan ilmek
oluşturmaktır.

6. ( ) May ayarı ribana yuvarlak örme makinelerinde, tek plaka yuvarlak örme
makinelerinden farklıdır.

7. ( ) Makine kasnak ayarı makinenin hızını etkilemektedir.

8. ( ) Milano ribana örgüsünde her üç sistemde iki sıra örülmektedir.

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



38

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış

2 Doğru 3 Yanlış 4 Doğru 5 Yanlış
Doğru

3

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış

3 Yanlı
ş

Yanlış
4

5 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru

3 Yanlış 4 Yanlış 5 Doğru
Yanlış

4

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Yanlı
ş

Yanlış

2 Yanlış 3
Doğru 4

2
8 Doğru

CEVAP ANAHTARI
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KAYNAKÇA
 Yuvarlak örme ile ilgili firma katalogları

KAYNAKÇA


