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AÇIKLAMALAR 
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Cam 

MODÜLÜN ADI ĠĢlenmiĢ Cama Elek (Serigrafik) Baskı Yapmak 

MODÜLÜN TANIMI 

Ġdeal ortam sağlandığında iĢlenmiĢ cama serigrafi baskı 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur 

YETERLĠK ĠĢlenmiĢ cama elek (serigrafi) baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül öğrenciye, gerekli ortam sağlandığında iĢlenmiĢ 

cama elek (serigrafik) baskıyı tekniğine uygun olarak 

yapabilecektir.  

Amaçlar 

1. Elek baskı için tekniğine uygun olarak kalıp 

hazırlayabileceksiniz.  

2. Tekniğine uygun olarak boya hazırlayabileceksiniz. 

3. Serigrafi tezgâh ayarlarını tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

4. Baskı sonrası iĢlemleri tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Seramik ve cam teknolojisi alanı cam iĢleme 

atölyesi, iĢletmeler,kütüphane, ev bilgi teknolojileri 

ortamı. 

Donanım:Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, 

tepegöz,projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerektirdiği 

araç gereç malzeme ve ekipmanlar sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül serigrafi baskı tekniği ile iĢlenmiĢ cam üzerine serigrafi baskı yapma 

iĢlemlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. 

 

Serigrafi baskı iĢlemleri baskıdan önce, baskı sırasında ve sonrasındadikkatlice yapılması 

gereken aĢamalardan oluĢur.  

 

Bu modül size serigrafi baskı da cam yüzeye baskı yapma aĢamalarındakiteknik bilgi ve 

beceriyi kazandırmak amacıyla hazırlanmıĢ ve bunun yanında serigrafi baskıda kullanılan 

araç gereçlerin tanımı, ipek germe, cam boyaları ve baskı sonrası yapılan iĢlemleri anlatan 

bir modüldür. 

 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri kazanmanız için öğrenme faaliyetleri ve uygulama 

Faaliyetlerini iĢlem basamaklarını dikkatli bir Ģekilde takip etmeniz gerekmektedir. 
 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında iĢlenmiĢ cama elek (serigrafi) baskıyı 

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde serigrafi makinelerini kullanarak düz materyallere baskı 

yapanfabrika ve atölyelere giderek, kullandıkları malzemeleri ve kalıpları 

inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ELEK BASKI TEKNĠĞĠ ĠÇĠN KALIP 

HAZIRLIĞI YAPMA 
1.1. Serigrafi 

 

1.1.1. Tanımı ve Kullanıldığı Yerler 
 

Ġpek Baskı - ġablon Baskı - Elek Baskı diye de anılan serigrafi, tekstil sanayide, grafik 

sanatlarda ve baskı resim çalıĢmalarında yaygın olarak kullanılan bir baskı tekniğidir. Bu 

teknikte; metal ya da ahĢap çerçeveye gerilmiĢ ipek, plastik veya metal dokumadan oluĢan 

elek Ģeklindeki kalıp üzerinde baskı yapılacak yerler açık bırakılıp diğer yerler maskeleme, 

boyama ya da fotomekanik yöntemlerle kapatılır. Sonra bu eleğin içine konulan baskı boyası 

(mürekkep) , bir sıyırıcı (ragle) ile sıyrılarak açık kalan yerlerden kâğıt, cam, kumaĢ, vb. 

malzemeler üzerine geçirilir. 

 

1.1.2. Serigrafi Baskı Yapma Yöntemleri 
 

Manüel otomatik ve yarı otomatik yöntemde serigrafi baskı yapmak mümkündür. 

 

Manüel yöntem el tezgâhlarındayapılan baskılardır. Otomatik makinelerde yapılan 

baskı, bunlarda silindir ve merdane yoktur. GeliĢmiĢ makineler vakumlu olarak üretilirler.Bu 

makinede ragle ve Ģablon çerçevesinin üzerine mürekkep gelmesiyle ve basılacak konik 

malzemenin hareketi ile baskı gerçekleĢir.Yarı otomatik baskı makineleri, el ve manivelalı 

bir sistemle çalıĢır Baskı çerçevesini dengeleyen vakumlu bir kâğıt tutucu vardır. Temiz bir 

iĢ basmak için makinenin kolu aĢağıya doğru çekilir. Uygun ragle bağlaması yapılır, bu 

iĢlem manivela ve otomatik bir yay tertibatı ile olur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

5 

 

 

1.1.3 Serigrafide Kullanılan Malzemeler 
 

 Gazeler (Elek dokumalar): Gazeleri üç grupta incelemek mümkündür. 

 

 Ġpek dokuma: Emülsiyonu daha kolay tutar. Esnektir. Çok fazla germe 

olanağı olduğundan küçük ve orta boy baskılarda sıkça kullanılır. 

 Sentetik dokuma:Plastik maddeden yapılan bu dokumanın mürekkep 

geçirgenliği fazladır ve kimyasal maddelere karĢı çok dayanıklıdır. Uzun 

süre kullanılabilir. Emülsiyon kolay temizlenir.  

 Metal dokuma: Bronz ve paslanmaz çelik tellerden dokunur. Esnekliği 

çok azdır. Çabuk gevĢer, kolay bükülür ve kırılır. Trikromi baskıya çok 

uygundur. Ayrıca seramik ve cam yüzeylere rölyef veya firit gibi kalın 

boya ve sır tabakalarının basımında kullanmak için idealdir. 

 

 Çerçeveler: Çerçeveler ahĢap ve metal olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 AhĢap çerçeveler:Sudan etkilenmeleri, deforme olabilirliği ve kullanım 

süresinin kısalığı gibi etkenlere rağmen, ekonomik oluĢu teminindeki ve 

hazırlanmasındaki kolaylıklar nedeni ile bazı iĢletme ve atölyelerde 

kullanılmaktadır. Olumsuzlukları boyamak ve verniklemek suretiyle en 

aza indirilebilir. Elek yüzeyinin geniĢliğine uygun ölçülerde, 

zımparalanmıĢ, temiz, budaksız profiller değiĢik bağlantı Ģekilleri ile 

(geçmeli, vidalı, köĢebentli vb.) çerçeve haline getirilmelidir. 

Çerçevelerin köĢelerinin 900 olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Metal çerçeveler: Alüminyum ve çelik, serigrafi baskı çerçevelerinin 

yapımında kullanılan en yaygın metaller arasında yer almaktadır. Metal 

çerçeveler ahĢap çerçevelere göre daha dayanıklı ve deformasyonu çok az 

olduğu için endüstride ve profesyonel uygulamalarda tercih edilirler. 

Metal çerçeveler içinde hafifliği, paslanmaması, istenilen boylarda ve 

profillerde temin edilebilinmesi nedeni ile en uygunu alüminyum 

çerçevelerdir. 

 

 Ragleler (Sıyırıcılar):Ragle, elek üzerindeki boyanın ġablon deliklerden baskı 

yapılacak yüzeye geçmesini sağlayan sıyırıcıdır. Ragleler, değiĢik profillerde 

kesilmiĢ kauçuklardır. AhĢap ya da alüminyum sapı (tutacağı) olup ve buna 

takılı değiĢtirilebilir ragle lastiği bulunan baskı gerecidir. ĠĢin ölçüsüne göre 

değiĢik boyutları mevcuttur. 

 

 Emülsiyon: Kelime anlamı olarak ıĢığa duyarlı katman anlamına gelir. 

Serigrafi baskıda kalıp oluĢturulmasında kullanılır. Emülsiyonun içerisine 

amonyum bikromatkatılır.Bu Ģekilde daha hassas hale gelmiĢ olur ve hazırlanan 

bu karıĢım kalıp üzerine homojen bir Ģekilde sürülür. 
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 Serigrafi Baskı Mürekkepleri: Serigrafi baskı için çeĢitli iĢlerde kullanılmak 

üzere farklı mürekkepler üretilmektedir. kâğıt, karton,plastik, cam,seramik v.b. 

baskı malzemelerinin baskısı için üniversal kullanabilen mürekkepler mevcut 

ise de özel iĢler için özel geliĢtirilmiĢ mürekkepler de mevcuttur. Burada dikkat 

edilmesi gereken özellik basılacak malzemeye göre mürekkep seçimidir. 

 

 Ġncelticiler: Mürekkebi inceltir ve istenilen kıvama getirilir.Ġncelticinin yapısı 

mürekkebin bağlayıcısındaki reçineyi veya reçine karıĢımını çözecek 

Ģeklindedir. 

 

 Geç Kurutucular (Geciktirici, yavaĢlatıcı): Sıcak havalarda çabuk kurumayı 

önlemek amacıyla mürekkebe katılır. Geciktiriciler, mürekkebin kurumasını 

hem Ģablonda hem de sonraki kurutma tertibatında yavaĢlatmaktadırlar. 

 

 Hızlandırıcı: Soğuk havalarda mürekkepler geç kuruyacağından bu gecikmeyi 

kısaltmak için mürekkebe katılır. 

 

 Temizleyiciler:Baskı sonrası ipekte kalan artık boyalar, boyanın özelliğine 

uygun temizleyicilerle temizlenir. Temizleme iĢi, ipeğin uzun süre 

kullanılabilmesi için çok titiz ve aceleye getirilmeden yapılmalıdır. Selülozik 

boyalar, selülozik tinerle, sentetik ya da yarı sentetik boyalar ise sentetik tiner 

veya terebentinle temizlenir. Sentetik boyalar için (sağlık yönünden ve 

ekonomikliği nedeniyle) gazyağı da iyi bir temizleyicidir. 

 

 Serigrafi tezgâhı makinesi veya masası:Serigrafi makinesi, elek çerçevesinin 

bağlanabildiği, ileri- geri, sağa- sola kaydırma ayarlama olanağını üzerinde 

taĢıyan, delikli masa yüzeyinin altındaki vakumla baskı kâğıdını emerek tutan 

bir düzenektir. Serigrafi makinesinin olmadığı bir yerde, örneğin evde yapılacak 

bir çalıĢmada kalıbı masaya bağlayarak baskı yapılabilir. Bunun için kalıbın 

baskı anında inip kalkmasını sağlayacak bir menteĢeli mengene düzeneği 

yeterlidir. 

 

 Poza makinesi: Pozlandırma ġaseleri (poz kutusu): Serigrafi atölyelerinde ıĢığa 

duyarlı hâle getirilen kalıplar negatif veya pozitif film kullanılarak pozlandırma 

masalarında ıĢığa tutularak pozlandırılır. Poz veren bu kutulara pozlandırma 

ġasesi veya poz kutusu denir.  

 

1.2. Ġpek Gerdirme Makinesi 
 

1.2.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Ġpek germe iĢlemleri çoğunlukla elle yapılmakla beraber, büyük ölçekli üretimlerde ve 

endüstri haline gelmiĢ alanlarda özel germe makineleri kullanılır. Mekanik ve hidrolik 

düzeneklerle germe iĢlemi yapılırken eleklerin yüzde ile belirlenen (%2,-%3)germe payı iyi 

hesaplanmalı eleğe aĢırı gerginlik verilmemelidir. Ġpeğin fazla gerilmesi yapısının 
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bozulmasına ve çabuk yıpranmasına neden olur. Eleğin çerçeveye tutturulmasında çabuk 

kuruyan yapıĢtırıcılar kullanılması gerekir. Germe biçimleri elle gerdirme, mekanik 

gerdirme, havalı gerdirme gibi farklı biçimlerde yapılmaktadır. 

 

1.2.2. ÇalıĢma Prensipleri 
 

 Milli gerdirme makineleri 

 

Gerdirme iĢlemi sırasında serigrafi baskı çerçevesi, kumaĢ ile teması önleyecek 

yükseklik ayarlı tutucu üzerine yerleĢtirilir. YapıĢtırma sırasında çerçeve kumaĢ üzerine 

bastırılır. Açılı yapıĢtırma sırasında çerçeve, tutucu üzerine istenilen açıda yerleĢtirilir ve 

kumaĢ normal Ģekilde dik açılarla gerdirilir. 

 

Resim1.1: Milli gerdirme makinesi 

 Havalı gerdirme makineleri 

 

Havalı gerdirme makineleri bir noktadan gelen hava kaynağına bağlı çok sayıda havalı 

kelepçeden (pönomatik) oluĢmaktadır. Bu kelepçeler birbirleri ile bağlantılı olup sayıları da 

çerçeve ebadına bağlı olarak değiĢmektedir. Gerdirme esnasında kelepçelere belli basınçta 

hava verilerek elek yüzeyinin gerdirilmesi sağlanır. Çerçeveler de aynı zamanda kelepçelere 

dayanarak germe ve çekme kuvvetinden faydalanmaktadırlar. 

 

Resim1.2: Havalı (pönomatik) gerdirme makinesi 
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 Gerdirme esnasında dikkat edilecek noktalar:  

 

Serigrafi bezlerinin baskı esnasında oluĢturacakları problemlerin çoğu gerdirmeden 

kaynaklanmaktadır. Öncelikle açılı gerdirme yapılmalıdır. Örgüler açılı gerildiğinde, baskı 

çerçevesine paralel çizgiler çok hassas biçimde basılacaktır. KumaĢlara göre önerilen uygun 

gerdirme kuvveti uygulanmalıdır. AĢırı veya az germeler baskıda problem yaratmaktadır. 

Farklı kumaĢlar için farklı uygun değer gergi kuvveti söz konusudur. Gerdirmede kumaĢ 

çerçeve yüzeyinin tamamına temas etmeli yer yer potlar yapmamalıdır. Gerilmeden önce 

kumaĢlar soğuk veya ılık suyla yıkanması durumunda gerilmeleri daha iyi olacaktır. Germe 

öncesinde metal çerçevelerdeki toz, yağ, leke, pas gibi malzemeler temizlenmeli daha sonra 

gerilme yapılmalıdır. Kurutma iĢlemi yüksek derecede yapılmamalıdır, yapıĢkanlar 

çözülebilir veya gerginlik azalabilir. 

 

1.3. YapıĢtırıcı Solüsyon 
 

Serigrafi ipeklerinin çerçeve yüzeyine tespit edilmesinde çeĢitli yapıĢtırma 

malzemeleri kullanılmaktadır. Bunlar; çift komponentli, bir komponentli, ultraviole ve diğer 

yapıĢtırıcılardır. GerdirilmiĢ ipeğin yapıĢtırılması fırça ile yapılır. Çabuk sertleĢip kuruyan 

bir madde olduğundan ele temas etmemesi gerekir. YapıĢtırılma iĢleminde çerçeve yüzeyinin 

temiz olması gereklidir. 

 

1.3.1. Hazırlanması 
 

YapıĢtırma maddeleri iki karıĢımlıdır. Bu maddelerden biri yapıĢtırmayı, diğeri ise 

sertleĢtirmeyi sağlamaktadır. Baskıda solventlere karĢı çok dirençli olup kalıp temizleme 

maddelerinden etkilenmezler. 

 

1.3.2. Ġpeğin Eleğe YapıĢtırılması 
 

YapıĢtırma öncesinde çerçeveler iyice temizlenmeli, yağ, toz ve 

paslardanarındırılmalıdır. Metalin yapıĢtırılan yüzeyinin özellikle alüminyumçerçevelerde 

kaba zımpara taĢı veya taĢ makinesi ile pürüzlendirilmesigerekir. Zımparalama ve 

pürüzlendirilme iĢlemi sadece yapıĢtırma yüzeyine yapılmalıdır. Aksi takdirde boya 

artıklarının temizlenmesi güçleĢir. Metalçerçevelerin yapıĢtırma iĢleminden hemen önce 

gerekli solventler (selüloziktiner, aseton, rafine gaz yağı veya alkol) ile tümüyle yağlardan 

arındırılmalarıgerekir. Bu Ģekilde hazırlanmıĢ çerçeveler derhal yapıĢtırılmalı ve 

böyleliklekirlenme riski önlenmelidir. 

 

Ġpeğin eleğe yapıĢtırmasındailk aĢamadasolvent buharlaĢır, daha sonra kimyasal 

sertleĢme baĢlar. Ġlk kuruma (buharlaĢma) süresi, kumaĢın inceliğine, gerginliğine, yapıĢkan 

kalınlığına, ortam sıcaklığına ve bağıl hava nemine bağlıdır. Bu kadar çok değiĢkenin olması 

nedeni ile tam kuruma süresi ile ilgili kesin bir değer vermek zordur. Bu nedenle, çerçevenin 

gerdiricilerden çıkartılmasından önce, imalatçı firma talimatları esas alınmalıdır. Genel kural 

olarak gerginlik fazla veya iplik sayısı düĢük olduğunda, daha uzun kuruma süresi gerekir. 

Çift – kompenentli yapıĢtırıcılar karıĢtırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır, çünkü yapıĢkan 
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madde ile sertleĢtirici karıĢır karıĢmaz kimyasal reaksiyon baĢlar. Bu da onun hızla 

sertleĢmesi demektir. 

 

Resim1.3: Ġpeğin eleğe yapıĢtırılması 

1.4. Emisyon 
 

1.4.1.Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Ġpek baskı yönteminde baskı iĢleminin gerçekleĢmesi çerçeveye gerilen elek üzerinde 

bazı iĢlemler ile yüzeye boya geçiren ve geçirmeyen alanları oluĢturan duyarlı bir 

malzemedir. Bu emülsiyonlar ıĢık yolu ile negatiflerin ipeğe geçmesini sağlar. Serigrafide 

emülsiyon, ġablon oluĢturmak için kullanılır. ġablon ise baskı yapmak için kullanılır. 

Serigrafi kalıbı üzerinde baskıyı gerçekleĢtiren yerler deliktir. Bu deliklerden mürekkep 

aĢağıya geçer ve baskıyı gerçekleĢtir. Basılan yüzeyin düzgün olup olmaması, basılacak 

malzemenin cinsi gibi faktörler kalıp üzerine nasıl bir emülsiyon kullanacağımızı belirler. 

 

Emisyonlar özelliklerine göre, Kalınlıklarına Göre Emülsiyonlar, Elastikiyetlerine 

Göre Emülsiyonlar veHassaslaĢtırıcılarına Göre Emülsiyonlar olarak üçe ayrılır. 

 

 Özelliklerine göre emülsiyonlar: 

 

 Solvente dayanıklı emülsiyonlar:  

 

Direkt metotla serigrafi baskı kalıbı hazırlamakta kullanılan, solvent esaslı 

mürekkeplere dayanıklı, oldukça kısa poz süresi gerektiren serigrafi 

emülsiyonlarıdır.Selülozik mürekkep baskılarında kullanılır. Selülozik tiner, geciktirici gibi 

kimyasallara dayanıklıdır. Genelde kâğıt, plastik ve türleri üzerine baskılarda bu emülsiyon 

çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 Suya Dayanıklı Emülsiyonlar: 

 

Daha çok tekstil baskılarında kullanılan emülsiyonlardır. Su bazlı mürekkeplerin 

basılmasında Ģablon olarak kullanılır. Bu tür mürekkepler su ile temizlenir. Baskıda 

kullanılan ipekler ucuzdur. Baskıya, daha dayanıklı olması için sertleĢtirici katılır. Bu 

sertleĢtirici daha fazla sayıda baskı yapmasını sağlar. Fakat ipeğin temizlenmesi zordur. 
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 Yüksek Mukavemetli Emülsiyonlar: 

Tekstil, seramik, metal, termoplastik ve UV mürekkepleri ile yapılan baskılar gibi tüm 

serigrafik baskılarda kullanılabilen, yüksek mukavemetli, yeterli kalınlıkta sürüldüğünde 

tırtılsız baskı verebilen bir serigrafi emülsiyonudur.  

 

 Kalınlık ve Elastikiyetlerine Göre Emülsiyonlar: 

 

Basılacak iĢin cinsine göre emülsiyonlar değiĢmektedir. Bazı emülsiyonların daha 

kalın sürülmesi gerekir. Çünkü daha fazla mürekkebin basılacak yüzey üzerine aktarılması 

gerekir. Ya da detay gerektiren bir iĢin baskısı için ise daha elastiki ve ince emülsiyon 

kullanılır. Emülsiyon üreten firmalar genelde dört çeĢit emülsiyon üretmektedir. ÇeĢitli 

olmasının nedeni her türlü iĢ için emülsiyon seçimini sağlamaktır. Emülsiyonlar A;B;C;D 

gibi kategorilere ayrıldığı gibi renk olarak da bir birinden ayrılırlar örneğin mor, mavi, yeĢil 

gibi renklerle de birbirinden ayrılmaktadır. Her firma kendi serisini belirlemek için bir sistem 

geliĢtirmiĢtir. 

 

 HassaslaĢtırıcılarına Göre Emülsiyonlar: 

 

Krom emülsiyonlar ve diazolu emülsiyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

o Krom Emülsiyonlar (Bikromatlı): 

 

Bu emülsiyonlar piyasada en yaygın olarak kullanılan emülsiyonlardır. Firmaların 

çıkarttığı çeĢitli renkte emülsiyonlar vardır. 

 

Mavi renkte olan emülsiyonla ayrıntılı baskılar yapılabilir. Solventlere ve darbelere 

çok dayanıklıdır. Genel iĢler ve çok sayıda baskı için kullanılır.  

 

Turuncu renkte olan krom emülsiyonları arasında en fazla detay veren bikromattır. 

Pozlandırma sırasında güçlü ıĢık kaynağına ihtiyaç vardır.  

 

Kırmızı renkli olan krom emülsiyonları detay verebilen güçlü ıĢık kaynağına ihtiyaç 

duymayan krom emülsiyonlardır. 

 

o Diazolu Emülsiyonlar: 

 

Son yıllarda yaygın olarak bilhassa tekstil sektöründe kullanılan bir hassaslaĢtırıcıdır. 

Sarı renkte olup toz hâlindedir. Genellikle 1/10 oranında kullanılır, diazo tozu ĢiĢenin 

dibinde az miktardadır. Orana göre su katılarak emülsiyon ile karıĢtırır. 

 

1.4.2. Hazırlanması 
 

Kullanılacak emülsiyon sarı veya kırmızı ıĢıklı bir ortamda (beyaz ve günıĢığı 

olmaması gerekir) hazırlanır. HassaslaĢtırıcı katılmıĢ ise uygulamaya geçilir. Eğer 
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hassaslaĢtırıcı katılmamıĢ ise kullanılacak miktarda emülsiyon bir kap içine alınır ve 

içerisine 1/10 veya 1/8 oranında hassaslaĢtırıcı katılarak sert bir cisimle karıĢtırılır. Hava 

kabarcığı oluĢmaması için yavaĢ karıĢtırılmalı bu iĢlem sonrasında birkaç saat 

dinlendirilmelidir. Hazırlanan emülsiyonlar üretici firmanın talimatı süresinde saklanmalıdır. 

Aksi taktirde bekleyen emülsiyon fotoğrafik özelliğini yitirerek bozulmaktadır.  

 

“Diazo duyarlı emülsiyonlarda ise; diazo ĢiĢesi iĢaretli yere kadar arı su ile doldurulur 

ve eriyinceye kadar çalkalanır. Eriyen diazo emülsiyona katılarak bir tahta parçasıyla iyice 

karıĢtırılır. Burada da karıĢtırma tek yönde ve yine yavaĢ olmalıdır. OluĢan kabarcıkların 

giderilmesi için beklenmelidir. 

 

1.5. Pozlama 
 

Elek yüzeyindeki emülsiyonların temizlenmesi iĢlemi imalatçı firma talimatlarına göre 

yapılmalıdır. 

 

1.5.1. Ġpek Temizliği 
 

Baskısı tamamlanan (elekler) Ģablonlar kullanılan emülsiyona uygun çözücüler ile 

temizlenmelidir. Elek yüzeyindeki emülsiyonların temizlenmesi iĢlemi imalatçı firma 

talimatlarına göre yapılmalıdır.  Kalıp üzerindeki görüntünün silinmesi için çeĢitli firmaların 

üretimini yaptığı emülsiyon sökücülerden faydalanırız. Emülsiyon sökücüler toz, jel ve sıvı 

olarak kullanıma sunulmuĢtur. Mürekkebi alınmıĢ ve ıslatılmıĢ kalıbın iki yüzüne de fırça ile 

emülsiyon sökücü sürülür. 5 dakika kadar bekletilerek basınçlı su ile yıkanır. YumuĢamıĢ 

emülsiyon tazyikli suyun etkisiyle elek üzerinden ayrılır Emülsiyon temizliği yapılan elek 

kontrol edilerek üzerinde kalmıĢ olan lekeler çeĢitli firmalarca üretilmiĢ gölge gidericilerle 

temizlenmelidir. Bir sonraki pozlama için hazır hale getirilen elek kurutularak dik bir Ģekilde 

muhafaza edilmesi gerekir. 

 

1.5.2. Emisyonu Ġpeğe Sürme ve Kurutma 
 

 Ragle Yardımı ile Emülsiyon Sürülmesi 

 

 Elek temiz bir masa üzerine konulur burada önemli olan loĢ bir ortamın 

olmasıdır emülsiyonun direk gün ıĢığı almaması gerekir. 

 Hazırlanan emülsiyonlar, elek boyutuna uygun emülsiyon raglesi 

içerisine uygun miktarda konulur. 

 Elek ve ragle 60 – 70 derecelik açılarla tutulmalıdır. KarıĢım çerçevenin 

dıĢ yüzeyinin alt kısmına yayılarak dökülür. Kenarı düzgün bir cetvel 

veya ragle yardımı ile emülsiyon aĢağıdan yukarıya doğru belli bir hızla 

çekilir. 

 Emülsiyon ön yüze düzgün bir Ģekilde sürüldükten sonra arka tarafı 

çevrilir. Arka kısma geçmiĢ olan emülsiyon aynı yöntemle çekilir. Her iki 

tarafa da emülsiyon sürülmüĢ olur. 
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 Eğer bazı yerlerde homojen bir emülsiyon tabakası yoksa bir miktar 

emülsiyon dökülerek önden ve arkadan tekrar çekilerek her tarafa eĢit 

sürülmesi sağlanır.  

 Emülsiyonu sürülmüĢ kalıp ıĢıkta bekletilmeden kurutulur. 

 

Resim1.4: Ragleyardımı ile emülsiyon sürülmesi 

 

 Makine ile Emülsiyon Sürülmesi 

 

 Elek çerçeveye takılır. 

 Makinede çerçeveninin boyuna göre emilsiyon kürekleri ayarlanır. 

 Makine tarafından emilsiyon sürülür. 

 En son olaraktaemilsiyon sürülmüĢ elek kurutma dolabına alınarak iĢlem 

tamamlanır. 

 

 Kalıpların Kurutulması  

 

 Emülsiyon sürülmüĢ kalıplar el değmeden raflara konur.  

 Sıcaklık ayarı yapılır, yaklaĢık 30–35 derece olmalıdır.  

 YaklaĢık 15 dakika dolap içinde bekletilir.  

 Kuruyan kalıp eğer hemen pozlandırılmayacaksa kapalı, ıĢık görmeyen 

bir depoya kaldırılmalıdır.  

 

Resim1.5: Makine ile emülsiyon sürülmesi 
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1.5.3. Film Hazırlama 
 

Serigrafi baskı uygulamalarında baskı iĢleminin niteliksel olarak istenilen sonuca 

ulaĢmasında en önemli özelliklerden biri film hazırlama aĢamasıdır. Buna pozitif hazırlama 

denilmektedir. Pozitiflerin eleğe alınması gereken, yani basılması gereken resmin, Ģeklin 

yazının ya da fotoğrafın ıĢık geçiren bir yüzey üzerine hazırlanmasıdır. Bu yüzey asetat, 

cam, film, aydınger vb. maddeler olabilir.  

 

Bunda önemli olan pozlama sırasında ıĢık geçiren yüzey üzerindeki tasarımın elek 

üzerinde ıĢık alan ve almayan alanlar meydana getirmesidir. Film hazırlama farklı çeĢitlerde 

olmakla birlikte hazırlama yöntemleri ve kullanılan malzemeler ıĢığında adlandırılmıĢlardır.  

 

Bunlar elle yapılan pozitifler, fotoğrafik yöntemle yapılan pozitifler ve bilgisayar 

ortamında hazırlanan pozitifler gibi isim ve tekniklerle adlandırılırlar. Elle hazırlanan 

pozitiflerde çizilmesi düĢünülen özgün grafik asetat, Ģeffaf polyester folyo, cam, aydınger 

gibi ıĢığı geçiren malzemeler üzerine kalem, fırça, rapido gibi malzemelerle çizilerek 

oluĢturulur.  

Burada çini mürekkep, kaliteli guaj, akrilik boya ve malzemeler kullanılarak desen 

oluĢturulmaktadır. Burada önemli olan boyama renginin siyah ve kırmızı olmasıdır, amaç 

ıĢığı geçirmemesidir.  

 

Bununla birlikte letraset, maske bantları, yapıĢkan folyolarda kullanılabilir. 

Günümüzde filmler artık lazer baskı cihazlarıyla hazırlanmaktadır. Görüntü ile ilgili sayısal 

bilgiler, PostScript, RIP (Raster Görüntü ĠĢlemcisi) aracılığı ile ekran çizgilerine 

dönüĢtürülür ve daha sonra lazer baskı cihazı makinesi diline dönüĢtürülür. Daha sonra bu 

bilgiler, film üzerine aktarılır. 

 

1.5.4.Pozlama Odası 
 

Pozlandırma Ģaseleri (poz kutusu): Serigrafi atölyelerinde ıĢığa duyarlı hâle getirilen 

kalıplar negatif veya pozitif film kullanılarak pozlandırma masalarında ıĢığa tutularak 

pozlandırılır. Poz veren bu kutulara pozlandırma Ģasesi veya poz kutusu denir.  

 

Pozlandırma Ģaseleri üstten, alttan ve yandan pozlandırmalı makinelerdir. Alttan 

pozlamalarda ıĢık kaynağı altta, üstten pozlamalarda ıĢık kaynağı üsttedir. Ayrıca çok büyük 

kalıpların pozlandırılabilmesi için stüdyo cinsi yandan ıĢıklandırma yapan makineler de 

vardır. Bu makineler çok büyük kalıpların pozlandırılmasında kullanılır. Örnek: 150x200 cm 

olan kalıplar. 

 

Pozlandırma sürelerini tespit edebilmek için kullanılan lamba özelliklerini, 

pozlandırma mesafesini ve kullanılan emülsiyonun özelliklerini bilmeniz gerekir. Ġdeal poz 

süresini bulabilmek için testler yapılmalıdır. Pozlama süresinin uzunluğu ıĢık kaynağına, 

emülsiyonun kalınlığına, ipeğin numarasına, pozitif filmin arka bölümünün transparanlığına 

bağlıdır. Kalıp pozlandırırken en yüksek kalıp performansı için doğru pozlama çok 

önemlidir. Yetersiz pozlama zayıf kalıba ve düĢük dayanıklılığa neden olacaktır.  
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Pozlandırma Ģasesinin üst camı ispirtolu veya astrolon temizleyicisi ile temizlenir. 

Film cam üzerine konur. Kenarları Ģeffaf bant ile cam sabitlenir. Pozlandırılacak kalıp filmin 

üzerine ortalayacak biçimde konur. Kalıp ve film ortalandıktan sonra pozlandırma Ģasesinin 

kapağı kapatılır. Kapak kilidi kilitlenir ve vakum düğmesine basılır. Kalıp için daha önceden 

belirlenmiĢ olan poz süresi belli ise pozlandırma makinesinin düğmesine basılarak poz 

verilir.  

 

Resim1.6: Pozlandırma makinesi 

1.6.Pozlama Sonrası ĠĢlemler 
 

 Kalıbın yıkanması  

 

Pozlandırılması bitmiĢ kalıp küvete konularak kalıbın açılması sağlanır. Kalıp 

açılması; Emülsiyon özelliğinden dolayı poz gören yerlerdeki emülsiyonlar tamamen 

sertleĢmektedir. Poz görmeyen yerler yani film üzerindeki siyah olan yerlerden ıĢık aĢağıya 

geçmez. Kalıbın bu kısımları ıĢık görmez. IĢık görmeyen yerler ise yumuĢak kalır. Yıkama 

sırasında yumuĢak yerlerdeki emülsiyon su tutulduğunda çıkar. Poz görmüĢ kalıp küvete 

konur. Tazyikli su sıkma aleti ile tazyikli su sıkılarak kalıp açılır. Burada dikkat edilecek 

konu kalıbın iyi poz görmüĢ olmasıdır. Aksi takdirde kalıp üzerindeki emülsiyonu çıkartır. 

 

Resim1.7: Tazyikli su ile kalıp açma 
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 Kalıbın kurutulması 

 

Elde kurutma: Fön makinesi 30 – 40 cm uzaklıktan tutularak Ģablonun kuruması 

sağlanır. Emülsiyonlu kalıp kurutmadan farkı, bu iĢlemin ıĢıklı ortamda yapılabilmesidir. 

Çünkü kalıp pozlanmıĢ ve açma iĢlemi yapılmıĢtır, artık kalıbın ıĢıkta bozulması söz konusu 

değildir.  

Kurutma Dolabında Kurutma: YıkanmıĢ kalıp çabuk kuruması için kurutma 

dolabına dik olarak konmalıdır. 15 ile 20 dakika 30 – 40 derecede tutulmalıdır. Kalıbın 

kuruyup kurumadığını anlayabilmek için kalıbın kenarına dokunulur. Kalıp eğer kurumadı 

ise biraz daha bekletilir. Kalıbın kuruyup kurumadığı dokunmadan da anlaĢılabilir. Kalıp 

ıĢığa doğru yatay olarak tutulur. Kalıp parlaksa kurumamıĢ demektir. Kalıp matsa kurumuĢ 

demektir. 

 

 ġablon kontrolü ve rötuĢ 

 

 Görüntü kontrolü: KurutulmuĢ kalıp düzgün poz görmüĢmü, 

emülsiyonlar istenilen biçimde açılmıĢ mı görüntü orijinaldeki gibi mi 

diye gözle kontrol edilir. Eğer gözle bakıldığında ġüphe edilen bir durum 

varsa lup (büyüteç) yardımı ile daha detaylı olarak bakılır. Eğer 

emülsiyonda bir hata görülmüĢse kalıp yeniden bütün yapılan iĢlemler 

tekrar edilir. Kalıp emülsiyondan temizlenir, emülsiyon sürülür, 

kurutulur, pozlandırılır, açılır, tekrar kurutulur. Bu iĢlemleri tekrar 

yapılmaması için de yapılan her aĢama titizlikle yapılmalı ve hata 

yapmamalıdır. 

 RötuĢ: Kalıbın iĢ olmayan yani görüntü olmayan yerlerinde veya 

kenarında istenmeyen emülsiyon açıkları varsa bu hata rötuĢ iĢlemi ile 

giderilebilir. RötuĢ iĢlemleri kesinlikle iĢ olan yerlere yapılmamalıdır. 

Aksi takdirde bu kısımlar emülsiyon ile kapanacağı için baskı sırasında 

çıkmayacaktır. 

 Bantlanarak sızdırmasını önleme: Baskı sırasında kullanılan 

mürekkebin çerçeve kenarından aĢağıya iĢ olan yere geçmesini önlemek 

için bu bölgenin kapatılması veya sızdırmazlık sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Elek baskı için tekniğine uygun olarak kalıp hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elek çerçevesini belirleyiniz. 

 Seçilen çerçevenin temiz olmasınadikkat 

ediniz. 

 Çerçeve ölçüleri basılacak iĢalanından 

büyük olmasınadikkat ediniz. 

 Elek çerçevesini ipek gerdirme aparatına 

yerleĢtiriniz. 

 Germe makinesini kalıbın 

ölçülerinegetirerek çerçeveyi 

yerleĢtiriniz. 

 Makine ölçülerini sabitleyiniz. 

 SipariĢe göre uygun ipeği seçiniz. 

 Basacağımız iĢin özelliklerine göreipek 

seçimi yapınız. 

 Çerçeveye uygun ipek ölçülerini tespit 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġpeği çerçeveye yapıĢtırma 

solüsyonunuhazırlayınız. 

 Yeteri kadar yapıĢtırıcı 

maddehazırlayınız. 

 YapıĢtırıcı çabuk kuruduğu 

içingereğinden fazla hazırlamayınız. 

 Ġpeği çerçeveye yapıĢtırınız. 

 YapıĢtırıcı sürerken malzemelerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Emisyon malzemesini ipeğin üzerine 

sürünüz. 

 Emülsiyonun direk gün ıĢığı almamasına 

dikkat ediniz. 

 Hazırlanan emülsiyonlar, elek boyutuna 

uygun emülsiyon raglesi içerisine uygun 

miktarda koyup uygulayınız. 

 Elek veragle 60 – 70 derecelik açılarla 

tutunuz. 

 Emisyonlu ipeği fırında kurutunuz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 
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 SipariĢe göre filmi hazırlamak ya da 

uygun filmi seçiniz. 

 Filmin iĢ olan yerlerine elinizle 

dokunmayınız. Çünkü el üzerinde 

bulunan yağ filme geçer bu da baskıya 

kadar gider.  

 Filmi ipeğin üzerine yapıĢtırınız.  Filmi ipeğe göre ayarlayarak bant 

yardımı ile köĢelerinden yapıĢtırınız. 

 Ultraviyole ıĢık altında ipeği pozlayınız. 

 Kapak kilidini mutlaka takınız.  

 Daha önceden vakum süresi ayarlanmadı 

ise ayarlayınız.  

 Kapak kenarını kâğıt cetvel gibi Ģeyler 

koymayınız. Aksi takdirde vakum 

çalıĢmaz.  

 Pozlanan ipeği tazyikli su ile yıkayınız. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli yapınız (kalıbın iyi 

poz görmüĢ olması gerekir aksi takdirde 

kalıp üzerindeki emülsiyonu çıkartır.). 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elek çerçevesini belirlediniz mi?   

2. Elek çerçevesini ipek gerdirme aparatına yerleĢtirdiniz mi?   

3. SipariĢe göre uygun ipeği seçtiniz mi?   

4. Ġpeği çerçeveye yapıĢtırma solüsyonunuhazırladınız mı?   

5. Ġpeği çerçeveye yapıĢtırdınız mı?   

6. Emisyon malzemesini ipeğin üzerine sürdünüz mü?   

7. Emisyonlu ipeği fırında kuruttunuz mu?   

8. SipariĢe göre filmi hazırlamak yâda uygun filmi seçtiniz mi?   

9. Filmi ipeğin üzerine yapıĢtırdınız mı?   

10. Ultraviyole ıĢık altında ipeği pozladınız mı?   

11. Pozlanan ipeği tazyikli su ile yıkadınız mı?   

12. Basınçlı kuru hava ile ipeği kuruttunuz mu?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

1. AĢağıdakilerden hangisi serigrafi makinelerinde vakumun görevidir? 

 

A) Makinenin temizlenmesi sağlamak 

B) Makinenin raglesini çekmek 

C) Kurumayı sağlamak 

D) Basılan malzemenin kaymasını önlemek 

 

2. Pnomatik ipek germe makineleri aĢağıdakilerden hangisi ile çalıĢır? 

 

A) Hava ile çalıĢır. 

B) Mekanik olarak çalıĢır. 

C) Isıile çalıĢır. 

D) IĢık ile çalıĢır. 

 

3. Makine ile ipek germe iĢleminde aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Zımba teli kullanılır. 

B) Sadece düĢük numaralıipeklerle gerdirme yapılır. 

C) YapıĢtırma maddesi olarak beyaz tutkal kullanılır. 

D) Mekanik veya pnomatik gerdirme makinesi kullanılır 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi serigrafide kullanılan araç gereçlerden değildir. 

 

A) Ragle 

B) Emisyon 

C) Aseton 

D) Ġnceltici 

 

5. Baskı iĢleminin gerçekleĢmesi çerçeveye gerilen elek üzerinde bazı iĢlemler ile yüzeye 

boya geçiren ve geçirmeyen alanları oluĢturan duyarlı bir malzeme aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Sadece Ġnceltici 

B) Emisyon. 

C) Hızlandırıcı 

D) Ragle 

 

6. Ġpeğe emisyon çekme ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Elek ve ragle 120 derecelik açılarla tutulmalıdır. 

B) Emülsiyon ön yüze düzgün bir Ģekilde sürüldükten sonra arka tarafı çevrilir. 

C) Emülsiyonu sürülmüĢ kalıp ıĢıkta bekletilmeden kurutulur. 

D) Emülsiyonun direk gün ıĢığı almaması gerekir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7. ( )Ragle, elek üzerindeki boyanın ġablon deliklerden baskı yapılacak yüzeye 

geçmesini sağlayan sıyırıcıdır. 

 

8. ( ) Ġpek gerilirken yapıĢtırma iĢlemi fırça ile yapılmalıdır. 

 

9. (  )YapıĢtırma maddesi karıĢımlı değildir. 

 

10. ( ) Havalı gerdirme makineleri  hava kaynağına bağlı havalı kelepçeden oluĢmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında cam boyaları hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 

 

 

 

 

 Çevrenizde serigrafi düz materyallere baskı yapan fabrika ve atölyelere giderek, 

kullandıkları boyaları ve boya hazırlığını inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. BOYA HAZIRLAMA 
 

2.1. Cam Boyaları 
 

2.1.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Cam boyalarının su bazlı, yağ bazlı, kompenantlı ve emaye boyalar gibi çeĢitleri 

mevcuttur. 

 

 Su bazlı boyalar yüksek dereceli boyalar olup 580°C ile 640°C arasında 

fırınlanması gerekir. 

 Yağ bazlı boyalar ise kurĢunlu ve kurĢunsuz boyalar olmak üzere iki çeĢidi 

vardır. 

 Kompenantlı boyalar düĢük dereceli boyalardır. 160°C „de fırınlanırlar. 

 Emaye boyalar 

 ġeffaf emaye boya: ġeffaf (transparan yani ıĢık geçirgenliği yüksek olan) 

emaye boyalar katıhâlde değil pasta tabir edilen fazla akıĢkan olmayan 

boyalardır. Ana renkleri mevcuttur. Bu boyaların fırça ile sürümünü 

kolaylaĢtırmak için içine medium denilen yağ ve selülozik tiner 

katılmaktadır. ġeffaf emaye boyalarda kurĢun miktarı az olduğu için 

yüksek ısıda olgunlaĢır. 580° C  -600°C sıcaklıkta istenilen olgunlaĢma 

elde edilir.  

 

 Opal emaye boyaları: Örtücü emaye boyalar Ģeffaf değildir. Yani ıĢığı 

geçirmez. Uygulandığı yüzeyi örter ve arka yüzeyi göstermez. Katı bir 

boya değildir, pasta tabir edilen yoğun kıvamlı boyalardır. Makine ve 

Ģablon kullanarak baskı yapmaya uygun boyalardır. Ana renkleri 

mevcuttur. Ana renkler karıĢtırılarak ara renkler elde edilir. Ana renkleri 

beyaz yada siyah katarak tonlarını elde etmek mümkündür. Fırça tekniği 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ve baskı tekniğine uygun boyalardır. Boyanın akıcı olması ve kolay 

sürülmesi için medium denilen boya yağı ile tiner karıĢtırılır. Renklere 

göre karıĢım oranlarıda değiĢiklik gösterir. Bu oranlar denemelerle elde 

edilir. Kesin oranları olmamakla birlikte kıvam, sürme kolaylığına göre 

ayarlanır. 

 

Resim2.1: Emaye boya ile baskı yapılmıĢ cam 

 Kabartma boyaları: Emaye boya çeĢidi olan bu boyaların 

kıvamlarıyoğundur. Kabartma boyalar süslemeamaçlı, boyalıya da 

boyasız cam yüzeye uygulanmaktadır. Yüzeye hareketli, 

kabartılıbirgörünüm katar. El becerisi, sabır ve dikkat gerektiren bir 

süsleme türüdür. 

 

2.2. Boya Hazırlığı 
 

ġeffaf emaye boyalarda kurĢun miktarı az olduğu için yüksek ısıda olgunlaĢır. 580°C 

-600°C sıcaklıkta istenilen olgunlaĢma elde edilir. 

 

Bu renkli boyalar, içindeki malzemesi bakımından aslında camsı yapı taĢır. 

BitmiĢürün üzerine fırçayla veya diğer tekniklerle iĢlenir. Sonra, camlaĢması için 

gerekensıcaklıklara kadar yükselen pota veya tünel fırınlarda piĢirilirler. Ana yapı ile bir 

bütün olur. Kullanılan boya, cam ve sıcaklık arasındaki iliĢki bu yüzden çok önemlidir. Pota 

fırında piĢirimde mamul, raflara tepsilerle dizilerek fırının kapağı kapatılır ve fırın kumanda 

panosundan sıcaklık ayarı yapılarak piĢirim sağlanır. 

 

Deneme ürünlerin piĢiriminde yoğun boyalı mamul olmadığı için fırınlama 

aĢamalıolarak yapılmaz. Fırın kapağı kapatılır, istenilen sıcaklığa ulaĢtığında fırın söndürülür 

ya da otomatik kapanır. Fırının soğuması beklenir. Çok sayıda yoğun emaye boyalı ve büyük 

mamul piĢirimlerinde ise fırınlama daha farklı olacaktır. Gaz çıkıĢı sağlanması gerekecektir, 

ayrıca ürünün kalınlığına göre de sıcaklık ayarları farklı olacaktır. 

 

Opal emaye boyaların ise fırınlanma dereceleri 580-600°C derece arasındadır. Örtücü 

boyaların içinde kurĢun miktarı daha fazla olduğu için Ģeffaf boyalardan biraz daha düĢük 

ısılarda olgunlaĢır. Fırça tekniği ve baskı tekniğine uygun boyalardır. Boyanın akıcı olması 

ve kolay sürülmesi için medium denilen boya yağı ile tiner karıĢtırılır. Renklere göre karıĢım 

oranlarıda değiĢiklik gösterir. Bu oranlar denemelerle elde edilir. Kesin oranları olmamakla 

birlikte kıvam, sürme kolaylığına göre ayarlanır. 
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Kabartmalı boyalarda 550-570°C derecelerde fırınlanır. Daha yüksek ısıda 

yanar.Rölyef düz cam yüzeye yapılacak ise rölyef uygulanır ve piĢirim yapılır. Eğer renkli 

yüzeye rölyef uygulanacak ise önce alt zemin boyası piĢirilir sonra rölyef uygulanarak ikinci 

piĢirim yapılır. Fırınlama iĢlemi diğer emaye boyaları ile aynıdır. 

 

Boyaların yüzde oranları, tartılarak ayarlanmaktadır. Boya tartıya konulduktan sonra 

tartı sıfırlanır, sonra boyanın üzerine medium ve tiner istenilen gramlarda doldurulur ve 

tartılır. KarıĢım iyice karıĢtırılır. 

 

2.2.1. Renk 
 

ġeffaf emaye boyaların ana renkleri mevcuttur. Kırmızı, sarı, mavi üç temel renktir. 

 

Ana renkleri birbirine karıĢtırarak ara renkler elde edilebilir. Boyalara katılan medium 

akıcı, tiner ise toplayıcı görev yapar ve sürümü kolaylaĢtırır. Renkler birbirine karıĢtırılırken 

boya firmalarının aynı olmasına özen gösterilmelidir. Böylece daha iyi sonuçlar elde edilir. 

Renklere göre de medium oranları değiĢkendir. Kıvamları, sürüĢ kolaylığına göre 

ayarlanmalıdır. 

 

2.2.2. Viskozite 
 

Boyanın  akmaya karĢı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir.Aynı koĢullarda,  

 

viskozitesi küçük olan sıvılar, viskozitesi büyük olan sıvılara göre daha hızlı akarlar.  

 

Viskozitenin tersine akıcılık denir. Sıvıların viskozitesi sıvıların bileĢimine bağlıdır. 

Yoğunluk ve ağır bileĢen miktarı arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık ve gaz miktarı arttıkça 

viskozite düĢer. 

 

2.2.3. Viskozite Ölçüm Yöntemleri 
 

 Viskozite ölçümünde kullanılan araç türleri Ģunlardır:   

 

 Kapilerviskozimetreler 

 AkıĢ tipi viskozimetreler 

 Dönülü viskozimetreler 

 Bilyalı viskozimetreler 

 Diğer viskozimetreler 

 

Yöntem (DĠN CUP ile viskozite ölçümü): Hangi viskozimetre kullanılırsakullanılsın 

viskozite ölçme cihazı temiz olmalı, arka arkaya ölçümleryapılıyorsa temizlenmelidir. 

Özellikle deliğin temizliğine dikkat edilmelidir.Su banyosunda boyanın sıcaklığı 20 ± 

0,5°C'ye (veya üretici ile alıcının anlaĢtığıbaĢka bir sıcaklık değerine) getirilir, iyice 

karıĢtırılan ve içinde hava kabarcığı olmayanboya, tam yatay olarak sehpası üzerinde duran 
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DÎN CUP içine deliği parmakla kapatılarak tamamen doluncaya kadar doldurulur. Kap içine 

hava kabarcığı girmemeli, girmiĢse bunlarınçıkıĢı için bir süre beklenmelidir. Parmak 

delikten çekildiği anda kronometre çalıĢtırılır ve devamlı, kesintisiz boya akıĢı bitip boya 

damlamaya baĢladığı anda kronometre durdurulur. Mümkünse akıĢ sırasında veya ölçümden 

hemen sonra boya sıcaklığı tekrar kontrol edilir.  

 

Bu Ģekilde kabın boĢalması için geçen süre saniye olarak tespit edilir ve en az iki 

ölçüm yapılır.  

 

Sonuç:  Ölçümden elde edilen değer, ölçümün yapıldığı sıcaklık ve viskozimetrenin 

tipi belirtilerek verilir.  63"/DÎN CUP 4/20°C, 96"/FORD CUP 4/25°C vb. 

 

Resim2.2: Viskozite ölçüm kabı 

2.2.4. Viskozitenin Ayarlanması 
 

ġeffaf ve opal emaye boya hazırlarken, fırça tekniğine göre; 

 

 100 g Emaye boyaya % 10 medium - % 30 tiner, 

 100 g Emaye boyaya % 20 medium - %20 tiner, 

 Her iki oran da kullanılmaktadır. 

 

 Pistole (tabanca) ile püskürtme tekniğinde kıvam daha da akıĢkan 

olmalıdır. 

 100 g emaye boya % 70 oranında sulandırılmalıdır. % 40 tiner, % 30 

mediumkatılmalıdır. Bu oran bazı ürünlerde % 50 - % 40 oranına 

çıkabilir. Yine denemelerle en iyi sonuçlar gözlenip kaydedilmelidir. 

Pistole ile mamul yüzeyine uygulanacak olan boya, önce mediumla akıcı 

kıvama getirilir, sonra tiner oranına göre katılır. 

 

2.3. Cam Boyası Hazırlama Makinesi 
 

2.3.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 
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ÇeĢitli türlerde cam boyası hazırlama makineleri mevcuttur. En kullanıĢlı ve en yaygın 

olan cam boyası karıĢtırma mikserleridir. 

2.3.2.ÇalıĢma Prensipleri 
 

KarıĢtırıcılar çeĢitli ebatlardaki karıĢtırma kazanlarında  ( 1lt–10000 lt ve üzeri) sıvı ve 

katı komponentlerin homojen bir Ģekilde karıĢmasını sağlayan cihazlardır. Çevresel hızları 

8–12 m/sn olup iĢlevleri sadece homojen bir karıĢımı yerine getirmektir ama yaptıkları  iĢ 

dispersiyon değildir. Buna ne çevresel hızları ne de formilasyonları uygundur.  

 

KarıĢtırıcılardan istenen de yalnız karıĢtırma yapmalarıdır. Kazana önce sıvı 

komponentler konulur ve buna karıĢtırma altında toz komponentler (pigment +dolgu)  

porsiyonlar hâlinde ilave edilir. Ortalama 10–15 dakika karıĢtırılarak homojen bir dağılım 

elde edilir. Toz  komponentlerin ilavesi esnasında, torbayı karıĢtırma kazanına birden 

boĢaltmadan kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle durumlarda oluĢan sert pigment topakları 

ezmek çok güçtür. 

 

Resim2.3: Boya hazırlama makinesi 

 Dispersiyon talimatı 

 Disperser çalıĢtırılmadan önce bıçak ortaya getirilir. 

 Bıçak merkezde kalmak Ģartıyla tabana doğru en sona indirilir. 

 Bıçağı kaplayacak kadar vernik konur. 

 Makine düĢük devirde çalıĢtırılır.  

 Girdabın teĢekkül ettiği yere pigmentler mümkün olduğu kadar hızlı ilave 

edilir. (Dispersiyonu zor olan pigmentler önce ilave edilmelidir.) 

 Tam bir girdap teĢekkülü için bıçak arada yükseltilir. 

 Pigment ilave hızı gittikçe azaltılır. 

 Pigment miktarı arttıkça bıçak hızı orantılı olarak artırılır.  

 Yükleme sırasında arada kap kenarları kazınır.  

 Birkaç dakika karıĢtırmaya devam edilir.  

 Pastanın yüzeyinde,  kabın kenarında veya bıçak Ģaftında hiçbir kuru 

pigment  

 kalmayınca makine durdurulur.  

 Bıçak kabın merkeziyle kenarı arasındaki mesafenin ortasına getirilir.  

 Bıçağın tabandan yüksekliği, pasta yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır.  

 Bıçağın hızı 23–30 m/sn.`ye çıkarılır.  

 Disperserin çalıĢması sırasında, içindeki pastanın yuvarlanarak karıĢması, 



 

27 

 

 herhangi bir sıçramanın ve çarpmanın görülmemesi gerekir.  

 KarıĢtırma sırasında bıçağın bir kısmının görülmesi gerekir.  

 Pigment yüklemesinin bitiminden itibaren, dispersiyon 10-15 dakika 

içinde tamamlanmalıdır. 

 

2.4. Boya Kontrolleri 
 

 Gözle Ġnceleme  

 Ambalajda boĢ hacmin tespiti: Boya ambalajı içinde hava boĢluğunun 

yaklaĢık hacmi ambalajın toplam hacminin %'si olarak belirlenmelidir.  

 

 KaymaklaĢma: Ambalajı içinde bulunan boyanın yüzeyinde kaymak 

tabakası olup olmadığı, varsa bu tabakanın kalınlığı, sert veya yumuĢak 

olduğu tespit edilmelidir. Eğer kaymaklaĢma varsa ve çok kalın değilse 

kaymak tabakası bozulmadan alınmalı ve boya süzüldükten sonra 

kullanılmalıdır.  

 

 Jel oluĢumu: Boyanın kıvamı kontrol edilerek jel olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Kontrol sırasında jelleĢme ile "tiksotropi"yi ayırt etmek 

gerekir. JelleĢme yönünde olan bir boyayı karıĢtırarak akıcı hâle getirmek 

mümkün değildir, öte yandan jelimsi bir görünümü olan tiksotropik 

boyalar karıĢtırma ile akıcı bir özellik kazanırlar. 

 

 Faz ayrıĢması: Boya içinde nitelikleri çok farklı maddelerin bulunduğu 

bilinir.   Bunların fazlar hâlinde birbirlerinden ayrılıp ayrılmadığı not 

edilir. 

 

 Çökme: Boyada çökme olup olmadığı bir spatula ile kontrol edilir. 

Çökme varsa çökmenin niteliği "sert" veya "yumuĢak" çökme olarak 

belirtilir. Çökme yapan bir boya, çökelek iyice karıĢtırılıp homojenize 

edilmeden kullanılmamalıdır. Bu iĢlem sırasında yine çökmenin niteliği 

"kolay karıĢtırılabilir", "zor karıĢtırılabilir" veya "karıĢtırılamaz" olarak 

belirtilmelidir. 

 

 Yabancı maddeler: Boya içinde yabancı madde olup olmadığı, süzme 

yapılıp yapılmadığı belirtilir. 

 

 Etiketler: Etiketler üzerinde boyanın kod numarası, üretim tarihi ve parti 

numarası, müĢteri ismi gibi bilgiler bulunmalıdır. 

 

 Viskozite: boya hazırlanırken kontrol aĢamasıdır. 

 Yoğunluk:Ağırlık ve hacim arasındaki iliĢkiyi gösteren bu değer boyanın 

fonksiyonel özellikleri arasına girmemekle birlikte boya tüketiminin 

hesaplanabilmesi için gerekli olabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tekniğine uygun olarak boya hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 SipariĢe göre uygun boyayı renk 

kataloğundan seçiniz. 

 Uygun rengi seçip karıĢımlarını 

inceleyiniz. 

 Seçilen boyaları uygun oranlarda 

karıĢtırma kabına dökünüz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Boyayı istenen viskoziteye (akıcılığı) 

gelene kadar karıĢtırınız. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Mikser yardımıyla karıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Boyanın viskozitesini ölçünüz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģeklide yapınız. 

 Boya istenen viskoziteye gelene kadar 

boya ve inceltici (medium) ilavesi 

yapınız. 

 

 Medium ilavesi akıcılığını sağlayınız. 

 Boyayı oda sıcaklığında dinlendiriniz. 

 Uygun ısıda koruyunuz. 

 SipariĢe uygun boya değerlerini makineye 

giriniz.  Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 
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 Boyayı hazırlayınız. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Çıkan boyanın viskozite ve renk 

kontrolünün yapınız. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

 Değerlendirme Ölçütleri  Evet  Hayır 

1. SipariĢe göre uygun boyayı renk kataloğundan seçtinizmi?   

2. Seçilen boyaları uygun oranlarda karıĢtırma kabına döktünüz mü?   

3. Boyayı istenen viskoziteye (akıcılığı) gelene kadar karıĢtırdınız 

mı? 

  

4. Boyanın viskozitesini ölçtünüz mü?   

5. Boya istenen viskoziteye gelene kadar boya ve inceltici (medium) 

ilavesi yaptınız mı? 

  

6. Boyayı oda sıcaklığında dinlendirdiniz mi?   

7. SipariĢe uygun boya değerlerini makineye girdiniz mi?   

8. Boyanın hazırlanmasını tamamladınız mı?   

9. Çıkan boyanın viskozite ve renk kontrolünün yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

1. AĢağıdakilerden hangisi ya da hangileri Ģeffaf emaye boya özelliklerindendir? 
A) IĢık geçirgenliği yüksektir. 

B) opal emaye boyada denir 

C) Katıhâldedirler. 

D) Toz hâldedir kıvamındadırlar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi Ģeffaf emaye boyaların olgunlaĢma sıcaklık derecesini 
gösterir? 

A) 550-570 C   B)  560-800 C   C)   500-560 C   D)  580-600 C 

 

3. Boyaların akıcıolmasınısağlayan karıĢım maddeleri aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Medium + tiner     

B) Tiner      

C) Su       

D) Yaldız yağı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi viskozite ölçüm araçlarından biri değildir? 
A) Kapilerviskozimetreler 

B) AkıĢ tipiviskozimetreler 

C) Dönülüviskozimetreler 

D) Tabaklı viskozimetreler 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   )Boyanın  akmaya karĢı gösterdiği iç dirence viskozite denir.   
 

6. ( )Opal emaye boyaların ise fırınlanma dereceleri 580-600 C derece 

arasındadır. 
 

7. ( )Kabartmalı boyalarda 550-570 C derecelerde fırınlanır. 
 

8. ( )Örtücü emaye boyalar Ģeffaftır. 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak baskıya hazırlık ve 

baskıyapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde serigrafi makinelerini kullanarak düz materyallere baskı yapan 

fabrika ve atölyelere giderek, kullandıkları malzemeleri ve kalıpları inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SERĠGRAFĠ TEZGÂH AYARLARINI 

YAPMA 
 

3.1. Serigrafi Makinesi 
 

Bir ucu herhangi bir çalıĢma masasını, öteki ucu baskı eleğini sıkıĢtıracak basit bir 

menteĢe-kıskaç aparatından, tam otomatik serigrafi makinelerine kadar pek çok düzeneği 

kapsar. ĠĢin durumuna, yerine ve gerekliliğine göre en basit tezgâhtan, tam otomatik 

makinelere kadar üretim yapmak mümkündür. 

 

3.1.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Tam Otomatik Tek Renkli Baskı Makinesi yüksek hızda serigrafi baskı yapmak için 

gerekli malzemeyi taĢıma ve geniĢ yüzeylere basmak için kullanılan makinelerdir. Bu 

makinede, silindir ve merdane yoktur. Resim transferi dâhil aynı el tezgâhındaki gibidir. Bu 

makine ile hızlı üretim ve geniĢ yüzeylere baskı yapmak mümkündür. GeliĢmiĢ makineler 

vakumlu olarak üretilirler. Vakumlu makineler üzerine baskı yapılan malzemenin kaymasına 

ve oynamasına izin vermediği için temiz ve net sonuç elde edilir. Elektrikli vakum düzeneği, 

üzeri sık deliklerle delinmiĢ bir masanın altına, delikleri kapsayacak ġekilde emici bir motor 

sisteminin yerleĢtirilmesi ile elde edilir. Baskı sırasında deliği taĢıyan kol masaya indiğinde 

vakum devreye girer ve masanın üzerindeki baskı malzemesini çekerek masaya yapıĢtırır. 

Elek masadan kalkınca, emici devre dıĢı kalır. Hacimli maddeler üzerine baskı yapılırken 

vakuma gerek kalmaz. 

 

 Tam otomatik döner baskı makinesi 

Yüksek tirajlı iĢler ve esnek malzemelerin baskıları için uygundur. Otomatik 

makinelerle çalıĢma prensibi aynıdır. Bu makinede ragle ve Ģablon çerçevesinin üzerine 

mürekkep gelmesiyle ve basılacak konik malzemenin hareketi ile baskı gerçekleĢir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Üniversal, tek renkli, yarı otomatik baskı makineleri 

 

El ve manivela sistemi ile baskı yapan serigrafi makinesidir. 

 

Resim 3.1: Üniversal, tek renkli yarı otomatik baskı makineleri 

 

 

Resim3.2: Üniversal, tek renkliyarı otomatik baskı makineleri 

 

3.1.2. ÇalıĢma Prensipleri 
 

Yarı otomatik serigrafi baskı makinesi: el ve manivelalı bir sistemle çalıĢır Baskı 

çerçevesini dengeleyen vakumlu bir kâğıt tutucu vardır. Temiz bir iĢ basmak için makinenin 

kolu aĢağıya doğru çekilir. Uygunragle bağlaması yapılır,bu iĢlem manivela ve otomatik bir 

yay tertibatı ile olur.  

 

3.2. Makine Ayarları 
 

Makine ayarları yapmak için: 

 Otomatik ve manuel çalıĢma isteğine göre ayarlar düzenlenir. 

 Kalıp tutma sistemi ayarı istenilen ebattaki kalıbımıza göre farklı ayarlanılır. 

 Vakum ve hava üfleme sistemi konrol edilip baskı esnasında açılır. 

 Uygun ragle ve sıyırıcı hazırlanıp makineye ayarlanır. 

 Ragle/sıyırıcıda strok ayarı kontrol edilir. 

 Ragle ve sıyırıcı için elektronik hız seviyesi kontrol edilir. 

 Kalıp boyutlarına göre baskı kolları ayarlanır. 

 Bozuk zeminde denge kolaylığı sağlayan sabitleme tablası kontrol edilir. 
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3.3. Cama Serigrafi Baskı Yapma Uygulama AĢamaları 
 

Cama serigrafi baskı yapma uygulama aĢamaları Ģu Ģekildedir. 

 SipariĢe göre uygun eleği makineye takılır. 

 Makineye ragle ve sıyırıcı takılır. 

 SipariĢe uygun camı tezgâh tablasına yerleĢtirilir. 

 Eleği cama göre gönyesine getirilir. 

 Eleğin yükseklik ayarını kontrol edilip ayarlanır. 

 Kurs (strok) ayarı yapılır. 

 Elek üzerine boya dökülür. 

 Camı eleğin altına getirilir. 

 Eleği cam yüzeyine indirilir. 

 Ragle yardımıyla deseni cama aktarılır. 

 Sıyırıcı yardımı ile boya toparlanır. 

 Eleği cam yüzeyinden kaldırılır. 

 Camı eleğin altından çıkartılır. 

 Baskı kontrolü için boya kalınlığını ölçülür ve iĢlem tamamlanmıĢ olur. 

 

3.4. Baskı Kontrolleri 
 

Baskı iĢleminin son evresi olan kontrol dikkatli yapılması gerekir baskıda herhangi bir 

hata oluĢup oluĢmadığına emin olduktan sonra baskımızı kurutma raflarına yada kurutma 

dolabında saklayabilir. Özellikle fırınlanan cam boyaları için uygun ısıda ısıtılmıĢ fırınlarda 

fırınlanarak iĢ tamamlanır. 

 

Baskı sonrasında basılan iĢi kontrol ederken Ģu noktalara dikkat etmeniz gerekir: 

 

 Baskı bulanık olmamalı, 

 Hatlar keskin olmalı, 

 Boya iyi tutunmalı, 

 Baskıda küçük gözenekler olmamalı, 

 Renkler birbirine karıĢmamalı, 

 Boya kalınlığı dengesiz olmamalı, 

 Baskıda dağılma olmamalı, 

 Renk farklılaĢması olmamalı, 

 Boya baskı yüzeyinde dağılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Serigrafi tezgâh ayarlarını tekniğine uygun olarak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 SipariĢe göre uygun eleği makineye 

takınız. 

 

 Bu iĢlemi dikkatlice yapınız. 

 Makineye ragle ve sıyırıcı takınız. 

 Bu iĢlemi dikkatli yapınız. 

 SipariĢe uygun camı tezgâh tablasına 

yerleĢtiriniz. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Eleği cama göre gönyesine getiriniz. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli yapınız. 

 Kayma ve yanlıĢlık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Eleğin yükseklik ayarını yapınız. 

 

 Baskı yapılan malzeme 

kalınlığındavidalar yardımı ile 

ayarlayınız. 

 Kurs (strok) ayarı yapınız. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Elek üzerine boya dökünüz. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 YanlıĢ yere dökmeyiniz. 
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 Camı eleğin altına getiriniz. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 
 

 Eleği cam yüzeyine indiriniz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Ragle yardımıyla deseni cama aktarınız. 

 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Sıyırıcı yardımı ile boyayı toplayınız.  Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Eleği cam yüzeyinden kaldırınız.  Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Aksi taktirde basılan iĢ zarar görebilir. 
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 Camı eleğin altından çıkarınız.  Basılan iĢ üzerine hiç dokunmadan 

çıkartınız. 

  Boya kalınlığını ölçünüz.  Basılan cam yüzeyi üzerindeki boya 

kalınlığına bakınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. SipariĢe göre uygun eleği makineye taktınız mı?   

2. Makineye ragle ve sıyırıcı taktınız mı?   

3. SipariĢe uygun camı tezgâh tablasına yerleĢtirdiniz mi?   

4. Eleği cama göre gönyesine getirdiniz mi?   

5. Eleğin yükseklik ayarını yapınız mı?   

6. Kurs (strok) ayarı yaptınız mı?   

7. Elek üzerine boya döktünüz mü?   

8. Camı eleğin altına getirdiniz mi?   

9. Eleği cam yüzeyine indirdiniz mi?   

10. Ragle yardımıyla deseni cama aktardınız mı?   

11. Sıyırıcı yardımı ile boyayı topladınız mı?   

12. Eleği cam yüzeyinden kaldırdınız mı?   

13. Camı eleğin altından çıkardınız mı?   

14. Boya kalınlığını ölçtünüz mü?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. AĢağıdakilerden hangisi serigrafi makinelerinde vakumun görevidir? 

 

A) Makinenin temizlenmesi sağlamak 

B) Makinenin raglesini çekmek 

C) Kurumayı sağlamak 

D) Basılan malzemenin kaymasını önlemek 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi tam otomatik döner baskı makinesi kullanım alanıdır? 

 

A) Yüksek tirajlı ve esnek iĢlerde 

B) Katı yüzeyli iĢlerde 

C) Düz yüzeyli (oval olmayan) iĢlerde 

D) Hiçbiri 

 

3. Tam otomatik tek renkli serigrafi makinelerinde vakumlama iĢlemi aĢağıdakilerden 

hangisiyle oluĢturulur? 

 

A) Masanın üzerinde bulunan kollar sayesinde 

B) Masa üstünde bulunan ragle yardımı ile 

C) Masanın altında bulunan motor ve masa üst yüzeyindeki küçük delikler 

sayesinde 

D) Hiçbiri 

 

4. Baskı sonrasında basılan iĢi kontrol ederken aĢağıdakilerden hangisine dikkat 

etmeniz gerekir? 

 

A) Baskı bulanık olmalı 

B) Hatlar keskin olmalı. 

C) Baskıda küçük gözenekler olmalı. 

D) Renkler birbirine karıĢmalı 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. ( ) Tam Otomatik Tek Renkli Baskı Makinelerinde silindir ve merdane vardır.  

 

6. (  )Tam Otomatik Tek Renkli Baskı Makinelerinde hızlı üretim ve geniĢ 

yüzeylere baskı yapmak mümkündür. 
 

7. (   )Üniversal, Tek Renkli, Yarı Otomatik Baskı Makineleri El ve manivela 

sistemi ile baskı yapan serigrafi makinesidir. 
   

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. (   )Baskı sonrasında basılan iĢ bulanık olmalı. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında;baskı 

sonrası iĢlemleri tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde serigrafi düz materyallere baskı yapan fabrika ve atölyelere giderek, 

baskı sonrası yapılan iĢlemleri inceleyiniz. Topladığınız bilgileri sınıftaki 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

4. BASKI SONRASI ĠġLEMLERĠ YAPMA 
 

4.1. Kurutma Fırını 
 

4.1.1. Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Serigrafi baskı sisteminde porselen, cam ve seramik gibi yüzeylere yapılan baskılarda 

mürekkebin fırınlanarak kuruması gerçekleĢir. Baskı materyallerinin ham maddeleri farklı 

olduğundan kurutma iĢleminde kullanılan ısı miktarları da farklıdır. Fırınlama iĢleminde ısı 

miktarı yavaĢ yavaĢ artırılmalıdır. Ortalama olarak cam mürekkebin 500-550˚C, porselen 

mürekkebin 800-850˚C, seramik mürekkebin 750˚C de piĢirilmesi gerekir. 

 

 

Resim 4.1: Kurutma fırını 

4.1.2.ÇalıĢma Prensipleri 
Seri imalat sistemine uygun fırınlardır cam baskı hatları kurutma fırınları olarak 

tasarlanmalarına rağmen değiĢik malzemelerinde baskı sonrası kurutma iĢlerinde 

kullanılabilirler. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kurutma fırınlarında kullanılan altın kaplamalı IR rezistansların direkt ısıtma 

yöntemiyle enerji tasarrufu sağlarlar. 

 

Ġsteğe bağlı olarak kurutma sistemlerimizde klimalitize ve cebri soğutma sistemleriyle 

soğutma olanaklarıyla fırından çıkan ürünlerin sıcaklığı hızlı bir Ģekilde ortam sıcaklığına 

kadar düĢürülebilmektedir. Isı ayarları dijital göstergeli olup sistemden alınan bilgiler PLC  

sisteminde fırındaki ortam sıcaklığıyla dengelenebilir. 

 

4.2. Kurutma Fırını Ayarları 
 

Kolay temizlenebilen kevlar  taĢıyıcı bant ve  kauçuk kaplı dönüĢ tamburları bulunur. 

Fırından dıĢarıya hava atılarak temiz hava giriĢi sağlanmaktadır. Fırındaki sıcaklık kontrolü 

direkt olarak cam yüzeyi üzerinden okuma yapabilen ve fırın çıkıĢında konumlandırılmıĢ bir 

optik Pyrometre tarafından yapılmaktadır. Isıtma sürecinde, cam mümkün olan en hızlı 

Ģekilde (cam fırına girdikten sonra mümkün olan en kısa sürede) hedef sıcaklığa 

ulaĢmaktadır. Kurutma fırını ısıtma bölümünde enerji kaybını en aza indirmek için fırın 

cidarları ısı yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamak için, 

fırında cam olmadığı durumlarda ısıtma elemanları kapatılıp, yeniden cam gelmesi 

durumunda devreye alınmaktadır. Bu iĢlem fırının kendi içindeki otomasyon ile 

sağlanmaktadır.  Soğutma bölümünde kapalı devre ĢartlandırılmıĢ hava sistemi 

kullanılmaktadır. Hava üfleme kutuları (alt ve üst) paslanmaz çelikten imal edilmiĢtir. Ürüne 

uygun gerekli ısıtma sistemi ayarlanabilirliğiyle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  

 

4.3.Kurutma Sonrası ĠĢlemler 
 

Kuruyan iĢler istiflenmek üzere raflara ayrılır. Daha sonra kalite kontrole gider üretim 

hatalı olan mamuller ayrılır. 

 

4.4. Serigrafi Baskı Araç Gereçlerini Temizleme 
 

Kalıp temizliği baskı sonrası ipekte kalan artık boyalar, boyanın özelliğine uygun 

temizleyicilerle temizlenir. Temizleme iĢi, ipeğin uzun süre kullanılabilmesi için çok titiz ve 

aceleye getirilmeden yapılmalıdır. Selülozik boyalar, selülozik tinerle; sentetik ya da yarı 

sentetik boyalar ise sentetik tiner veya terebentinle temizlenir. Sentetik boyalar için (sağlık 

yönünden ve ekonomikliği nedeniyle) gaz yağı da iyi bir temizleyicidir. Boyaların 

temizlenmesinde, içinde ipeği yırtacak artık madde olmayan üstüpü (iplik artıkları), bez ya 

da pamuk kullanılabilir. Ġpeğin baĢka iĢlerde de kullanılabilmesi için baskı sonrası 

emülsiyondan temizlenmesi gerekir. Emülsiyonu yüzeyden sökmek ( temizlemek ) için 

değiĢik firmalar tarafından üretilmiĢ emülsiyon sökücüler de vardır. Bunlardan bir grubu 

pudra Ģeklindedir. Bir paket pudra Ģeklindeki bu toza 15 litre su ile karıĢtırılır. Böylece 

emülsiyon sökücü hazırlanmıĢ olur. Bunlar genellikle foto-emülsiyonun ve direkt filmlerin 

elek üzerinden sökülmesi için kullanılır. 

 

 Emülsiyon sökücü pasta bir fırça ile (çoğunlukla 5 numara fırça kullanılır) 

ipeğin her iki yüzeyine de sürülür. 
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 5 dakika beklenir. Bu süre kesinlikle uzun olmamalıdır. Pasta yüzeyde kuruyup 

ipeğe zarar verir. 

 Daha sonra basınçlı su ile eleğin her iki yüzeyi de durulanır, temizlenir. 

 

Emülsiyon temizlendikten sonra elek kontrol edilir ve kalmıĢ olabilecek lekeler 

selülozik tinerle ya da çeĢitli firmalarca üretilmiĢ gölge gidericilerle çıkarılır. 

 

Ragle-sıyırıcı temizliği: Ragle lastiğini aĢındırmayacak hassasiyetine uygun temizlik 

malzemeleri kullanılmalıdır. Ragle lastiğinin uzun ömürlü olabilmesi için lastiğin sertlik 

derecesine uygun temizleyici kullanılmalıdır. 
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UYGULMA FAALĠYETĠ 
 Baskı sonrası iĢlemleri tekniğine uygun olarak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Camın kurutulacağı fırını uygun sıcaklığa 

getiriniz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde uygun 

ısılara ayarlayınız. 

 Elek baskı yapılan camı kurutma fırınına 

gönderiniz. 

 Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Çıkan ürünü seyyar raflara istifleyiniz.  Bu iĢlemi dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

 Basılı iĢlerin zarar görmemesi için 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Baskıda kullanılan malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Mutlaka eldiven kullanınız. 

 Fırça ya da beze gölge giderici dökerek 

eleğin her iki yüzeyine de sürüp tazyikli 

su ile temizleyiniz. 

 Ragle temizlerken lastiğini 

aĢındırmayacak hassasiyetine uygun 

temizlik malzemeleri kullanınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Camın kurutulacağı fırını uygun sıcaklığa getirdiniz mi?   

2. Elek baskı yapılan camı kurutma fırınına gönderdiniz mi   

3. Çıkan ürünü seyyar raflara istiflediniz mi   

4. Baskıda kullanılan malzemeleri temizlediniz mi   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Ortalama olarak cam mürekkebinin piĢirilmederecece aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) 800-850˚C 

B) 950-100˚C 

C) 100-150˚C 

D) 500-550˚C 

 

2. Selülozik boyalar, aĢağıdakimaddelerdenhangisiyletemizlenir? 
A) Selülozik Tiner 

B) Sentetik Tiner 

C) Terebentin 

D) Gaz yağı 

 

3. Sentetik boyalar, aĢağıdakimaddelerden hangisiyletemizlenir? 
A) Asetonla 

B) Suyla 

C) Tiner veya terebentinle 

D) Medyum  

 

4. Fırınlama yöntemi ile kurutma iĢlemi aĢağıdaki hangi yüzeye uygun değildir? 
A) Porselen 

B) Cam 

C) Seramik 

D) AhĢap 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (  )Baskı materyallerinin ham maddeleri farklı olduğundan kurutma iĢleminde 

kullanılan ısı miktarları da farklıdır.   

6. (   )Kalıp temziliği baskı sonrası ipekte kalan artık boyalar, boyanın özelliğine uygun 

temizleyicilerle temizlenir.   

7. (   )Boyaların temizlenmesinde, içinde ipeği yırtacak artık madde olmayan üstüpü 

(iplik artıkları), bez ya da pamuk kullanılabilir   

8. ( )Emülsiyon sökücü pasta bir fırça ile ipeğin her iki yüzeyine de sürülür. 
   

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Cama serigrafi uygulayın 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elek çerçevesini belirlediniz mi?   

2. Elek çerçevesini ipek gerdirme aparatına yerleĢtirdiniz mi?   

3. SipariĢe göre uygun ipeği seçtiniz mi?   

4. Ġpeği çerçeveye yapıĢtırma solüsyonunuhazırladınız mı?   

5. Ġpeği çerçeveye yapıĢtırdınız mı?   

6. Emisyon malzemesini ipeğin üzerine sürdünüz mü?   

7. Emisyonlu ipeği fırında kuruttunuz mu?   

8. SipariĢe göre filmi hazırlamak yâda uygun filmi seçtiniz mi?   

9. Filmi ipeğin üzerine yapıĢtırdınız mı?   

10. Ultraviyole ıĢık altında ipeği pozladınız mı?   

11. Pozlanan ipeği tazyikli su ile yıkadınız mı?   

12. Basınçlı kuru hava ile ipeği kuruttunuz mu?   

13. SipariĢe göre uygun boyayı renk kataloğundan seçtiniz 

14. mi? 
  

15. Seçilen boyaları uygun oranlarda karıĢtırma kabına döktünüz mü?   

16. Boyayı istenen viskoziteye (akıcılığı) gelene kadar karıĢtırdınız 

mı? 
  

17. Boyanın viskozitesini ölçtünüz mü?   

18. Boya istenen viskoziteye gelene kadar boya ve inceltici (medium) 

ilavesi yaptınız mı? 
  

19. Boyayı oda sıcaklığında dinlendirdiniz mi?   

20. SipariĢe uygun boya değerlerini makineye girdiniz mi?   

21. Boyanın hazırlanmasını tamamladınız mı?   

22. Çıkan boyanın viskozite ve renk kontrolünün yaptınız mı?   

23. SipariĢe göre uygun eleği makineye taktınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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24. Makineye ragle ve sıyırıcı taktınız mı?   

25. SipariĢe uygun camı tezgâh tablasına yerleĢtirdiniz mi?   

26. Eleği cama göre gönyesine getirdiniz mi?   

27. Eleğin yükseklik ayarını yapınız mı?   

28. Kurs (strok) ayarı yaptınız mı?   

29. Elek üzerine boya döktünüz mü   

30. Camı eleğin altına getirdiniz mi?   

31. Eleği cam yüzeyine indirdiniz mi?   

32. Ragle yardımıyla deseni cama aktardınız mı?   

33. Sıyırıcı yardımı ile boyayı topladınız mı?   

34. Eleği cam yüzeyinden kaldırdınız mı?   

35. Camı eleğin altından çıkardınız mı?   

36. Boya kalınlığını ölçtünüz mü?   

37. Camın kurutulacağı fırını uygun sıcaklığa getirdiniz mi?   

38. Elek baskı yapılan camı kurutma fırınına gönderdiniz mi?   

39. Çıkan ürünü seyyar raflara istiflediniz mi?   

40. Baskıda kullanılan malzemeleri temizlediniz mi?   

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠNCEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 A 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 C 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 
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