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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD684 

ALAN Pamuk Ġplikçiliği/ Yün Ġplikçiliği 

DAL/MESLEK Ġplik 

MODÜLÜN ADI Ġpek Ġpliği Üretimi 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül ipek ipliği yapabilme bilgi ve becerilerinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 24 

ÖN KOġUL Bu dersin ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Ġpek ipliği yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak ipek iplik üretimi yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

Öğrenci;  

1. Tekniğine uygun koza piĢirme iĢlemini yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun üretim yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun ipek iplik terbiyesi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Atölye veya iĢletme ortamı 

Donanım: 

Ġpek ipliği makineleri, koza piĢirme makinesi, kancalar, 

eldiven, pH ölçer, ipek çekim makineleri 

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.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġpekçiliğin ham maddesi olan kozanın elde edilmesi ve kozadan ipek üretmek, ipekten 

kumaĢ dokumak ve ipekli kumaĢların terbiyesi ayrı ayrı iĢlerdir ve her biri ayrı ayrı beceri, 

tecrübe, bilgi ve emek ister. 

 

BaĢlangıçta mancınık yöntemiyle baĢlayan ipek ipliğinin elde edilmesi günümüz 

koĢullarında geliĢen teknoloji ile otomatik bir üretim hâlini almıĢtır. 

 

Günümüz ipek iplikçiliği üretiminde kalifiye eleman olmak her zaman önemli bir 

koĢul olmuĢtur.  

 

Bu modül ile kozadan ipek ipliği çekimini ve terbiye iĢlemlerini yapabilecek bilgi ve 

becerileri kazanacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 
 
 

 

Bu faaliyet sonucunda uygun laboratuvar ortamı sağlandığında tekniğe uygun olarak 

koza piĢirme iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Ġpek iplikçiliği üretiminde kullanılan makinelerin çalıĢma prensipleri ile ilgili 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar (dergi, 

gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. KOZA PĠġĠRME 

 

1.1. Ġpek Ġplik Eldesi 
 

Ġpek iplik eldesi kozadan ipek çekimi ile baĢlar. Ġnce filamanların bir araya getirilip 

onları doğal serisinleriyle bağlayarak kozalardan çıkrığa sarma iĢlemidir. Çekilen elyaf 

bükülerek değiĢik kalınlık, kat ve bükümlerde iplik hâline getirilir. 
 

1.2. Kozaların Tasnifi 
 

Hatalı koza, ipek çekimine elveriĢli olmayan ve bağlı olduğu türü göstermeyen 

kozadır. Bu kozalar ipek çekimi (filatür) sırasında kopma sayısının artmasına, ipek veriminin 

düĢmesine, iĢ gücü ve zaman kaybına neden olduğundan istenmeyen kozalardır. Bu kozalar 

ezik, lekeli, ölü krizalitli, küçük, kükürtlü, küflü, formollü (formaldehitli), delik, ince 

gömlekli, Ģekilsiz, kaba (satenli), çifte kozalar askı hatalı kozalardır. 
 

 Ezik koza 

Askı döneminde ambalajlama ve taĢıma sırasında ezilmiĢ olan kozalardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Ezik koza 

 Lekeli kozalar 
 

Lekeli kozalar dıĢı lekeli kozalar ve içi lekeli kozalar olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. Kozalar askıdan alındıktan sonra ezilmiĢ veya askıda iken diğer böceklerin 

salgısı ile veya hastalıklı larva tarafından örülmüĢ ise dıĢ kısmı lekelenir. Bu tip kozalara dıĢı 

lekeli kozalar denir. Bunun dıĢında, hastalıklı hayvanın ördüğü ve içinde lekeleri olan 

kozalar da vardır, bunlara içi lekeli veya ―karabaĢ koza‖ denir. 

 

ġekil 1.2: Lekeli koza 

 Ölü krizalitli koza ( fondü) 

Bu kozalar çeĢitli sebepler ile krizaliti ölmüĢ olan kozalardır. 
 

 Kireçli koza 
 

Kozanın içerindeki krizalit kireç hastalığından ölmüĢ ise bu Ģekildeki koza 

sallandığında taĢ gibi ses çıkarır fakat normal yaĢ kozalara göre daha hafif olur. 
 

 Kükürtlü koza 
 

Özellikle larvanın son yaĢında kireç hastalığına karĢı kükürt dioksit mücadelesi 

yapılmıĢ ise örülen koza gevĢek olur ve çekim sırasında tavaya atıldığında suyu içine çeker 

ve ipek çekimi güç olur. Bu Ģekildeki kozaların ipeğinin mukavemeti de düĢük olur. 
 

 Küflü koza 
 

Kozalar fazla rutubetli yerlerde bulundurulmuĢ, sıcak su ve buhar ile boğulmuĢ veya  

iyi bir kurutma iĢleminden geçirilmemiĢse mantarlar yüzünden küflenir. Bu Ģekildeki küflü 

kozaların dıĢ yüzeyindeki küfler kolayca görülür. 
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 Formollü (formaldehitli) koza 
 

Bazı ipek böceği hastalıklarının önlenmesi amacı ile besleme odaları formaldehit ile 

dezenfekte edilir. Özellikle koza örme sırasında bu Ģekilde dezenfekte edilmiĢ ise kozanın 

rengi formaldehitin etkisi ile değiĢir ve ipeğin mukavemeti düĢer. Formaldehitin etkisi ile 

rengi değiĢmiĢ ve mukavemeti düĢmüĢ olan bu çeĢit hatalı kozalara formollü veya 

formaldehitli koza denir. 
 

 Delik koza 
 

Kelebeği kozayı delip çıkmıĢ veya baĢka sebepler ile gömleği delinmiĢ kozalara 

verilen isimdir. 

 

ġekil 1.3: Delik koza 

 Ġnce gömlekli koza (çıtır koza) 

 

ÇeĢitli sebeplerle koza gömlekleri iyi olmamıĢ, kolay ezilen kozadır. 

 

 

ġekil 1.4: Ġnce gömlekli (çıtır) koza 

 ġekilsiz koza 

 

Irkına has özellikleri göstermeyen, uygun olmayan çevre Ģartlarında örülmüĢ kozadır. 

 

ġekil 1.5: ġekilsiz koza 
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 Kaba koza (satenli koza) 
 

Örgüsü seyrek, ipek tabakları birbirine iyi bağlanmamıĢ, yüzeyi yumuĢak ve havlı 

kozadır. Genelde ince olan bu kozalar çekim sırasında suyu kolayca çeker ve dibe çöker. 
 

 Çifte koza 
 

Birden fazla larvanın birlikte ördükleri kozadır. Bu kozalar ipek birbirine karıĢtığından 

kolay çekilemez. Besleme ve ortam Ģartlarının çifte koza yapımına etkisi varsa da bazı 

ırklarda örneğin Çin ırklarında, çifte koza örmeğe meyil daha fazladır. Çifte kozalar 

normaline göre daha büyüktür. 
 

Kozaların tasnifinden sonra ipek çekim iĢlemi için her ne kadar krizaliti öldürülmemiĢ 

kozadan lif çekilebilirse de pratik değildir. O nedenle kozadan ipek çekimi için bazı ön 

iĢlemler gerekir. Bu iĢlemler aĢağıda sırası ile açıklanmıĢtır. 

 

 Koza öldürme (boğma) yöntemleri 

 GüneĢ ıĢığında öldürme 

 Buharda öldürme 

 Sıcak havada öldürme 

 Soğuk havada öldürme 

 Radyo dalgaları ile öldürme 

 Kızıl ötesi ıĢınlarla öldürme 

 Kimyasal maddelerle öldürme  

 

 GüneĢ ıĢığında öldürme 

 

YaĢ kozaların güneĢ ıĢığının etkisinde bırakılarak krizalitin öldürülmesi aynı zamanda 

koza kurutma iĢlemini de sağladığından basit fakat uygun bir yöntemdir. Bu yöntemde hasat 

edilen kozalar düz bir zemin üzerine ince bir tabaka hâlinde serilerek güneĢ ıĢığının etkisi 

altında bırakılır. Ancak gereğinden fazla güneĢ ıĢığının etkisinde kalan kozalarda ipeğin 

mukavemeti düĢer ve çekilebilme kabiliyeti azalır. Dolayısıyla ipek düĢesi (artığı) fazlalaĢır. 

O bakımdan kozalar gereğinden fazla güneĢte bırakılmamalıdır. Bu olumsuzluğuna rağmen 

bu yöntem ekonomik olduğundan tercih edilen bir yöntemdir. 

 

 Buharda öldürme  
 

Bu yöntemde yaĢ kozalar krizalit ölünceye kadar belirli bir süre sıcak su buharının 

etkisinde bırakılır. ĠĢletmenin Ģekline veya koza miktarına göre bu iĢlem ya kaplarda veya 

özel odalarda gerçekleĢtirilir. Küçük iĢletmelerde (ġekil 2.6‘da ) görüldüğü gibi kozalar bir 

kabın içine doldurulduktan sonra yarım saat kadar kaynayan suyun buharına tutulur. 

Kozaların doldurulduğu kap; sepet, bez torba veya buharı kolaylıkla geçirebilecek bir 

malzemeden yapılmıĢ olabilir. Krizalitin öldüğünden emin olabilmek için bir koza alınarak 

kesilir ve krizalitin canlı olup olmadığına bakılır. 
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  ġekil 1.6: Kapta buharla koza öldürme iĢlemi 

Fazla miktarda koza iĢleyen iĢletmelerde ise kozalar içinden, buhar geçirilen üzeri 

delikli borular ile donatılmıĢ odalarda tutularak boğulur. Kozalar odalardaki sabit raflara 

konulabileceği gibi bir tekerlek üzerinde hareket edebilen raflar üzerine de konulabilir. Bu 

raflara partiler hâlinde serilen kozalar 70–80˚C‘deki buharda 15–20 dakikada boğulmuĢ olur. 

Ülkemizde en çok uygulanan yöntem budur. Bu odalara ―mihnak‖ , iĢleme de ―mihnaklama‖ 

denir.  

 

 Sıcak havada öldürme 
 

Bu yöntem buharla öldürme yöntemine benzer fakat buhar yerine sıcak kuru hava 

verilir. Bunun için kozaların 80–90˚C‘deki odalarda 15 dakika kalması yeterlidir. 

 

 Soğuk havada öldürme 
 

Kozaların soğuk havada bırakılarak krizalitinin öldürülmesi -10˚C‘de 6 saat veya -

12˚C‘de 4 saat bırakılması ile gerçekleĢtirilir. Sıcak hava ile öldürme iĢlemine göre bu 

yöntem daha fazla maliyet getirdiğinden ve iyi bir çekim için kazanç sağlamadığından pek 

uygulanmamaktadır. 

 

 Radyo dalgaları ile öldürme 
 

Kozalar 3–10 m dalga uzunluğunda, yüksek frekanslı ıĢınlara maruz bırakıldığında 

krizalit 2–3 dakikada ölmektedir. Bu yöntemde bünyesindeki nem sebebiyle sıcaklık krizalit 

tarafından absorbe edilir ve sıcaklık 65˚C‘ye kadar yükselir. Diğer boğma yöntemleriyle 

karĢılaĢtırıldığı bu yöntemin daha kısa zamanda ve sıcaklıkta yapıldığı anlaĢılır. Ancak 

maliyetin yüksek olması nedeni ile geniĢ uygulama bulamamıĢtır. 
 

 Kızıl ötesi ıĢınlarla öldürme 
 

Bu yöntem de adından anlaĢılacağı gibi kızıl ötesi, yani 800 nm.den daha uzun dalga 

boyuna sahip ıĢınlar kullanılır. Ancak yüksek maliyet nedeni ile pek uygulanmamaktadır. 
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 Kimyasal maddelerle öldürme 

 
Kimyasal maddelerle öldürmede sülfür dioksit, sülfürlenmiĢ hidrojen gibi gazlar veya 

karbon disülfit, kloropikrin metil bromit gibi sıvılar kullanılır. Fakat bunların bazılarının 

ipeğe zarar vermesi bazılarının zehirli veya tutuĢucu karakterde olması nedeni ile pek 

uygulanmamaktadır. 
 

1.3. Koza PiĢirme ĠĢleminin Amacı 
 

Koza kaynatma ve piĢirmeden amaç kozada ipek liflerini (fibroin) tutan serisini 

sıcaklık ve su yardımı ile yumuĢatarak ipeğin çekilir duruma getirilebilmesidir. 
 

Ham ipek fibroin ve serisin olmak üzere farklı iki proteinden meydana gelmiĢtir. 

Kimyasal yapılarındaki amino asitlerin oranlarının değiĢikliğinden dolayı serisin sıcak suda 

kolayca çözündüğü hâlde fibroin çözünmez. Bu iĢlem ipek elyafının kolay bir Ģekilde elde 

edilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak kozanın çeĢitli tabakalarında serisinin 

çözünürlüğünün farklı olması, koza piĢirme iĢleminde sorun yaratmaktadır. Bu sorun koza 

kabuğunun kalınlığı, ipek miktarının fazlalığı, lifin inceliği ile artmaktadır. Ayrıca piĢirme 

iĢleminde, önceki krizalit öldürme ve koza kurutma sırasında kozaların uzun süre yüksek 

sıcaklıkta kalmasından dolayı koza kabuğunun sertleĢmesinin de önemli rolü vardır. O 

nedenle koza piĢirme iĢleminin istenilen Ģekilde yapılması gerekir.  
 

1.4. Kozaları, Koza PiĢirme Makinesinde PiĢirme 
 

Koza piĢirmede iki farklı yöntem uygulanmaktadır: 
 

 Yüzer sistem 

 Batık sistem 
 

  Yüzer sistem koza kaynatma 
 

Yüzer sistemde kozalar sıcak suda kaynatılarak hemen çekilir. Bu yöntemde koza 

içine %95‘in altında su dolduğundan kozalar, kaynatma suyunun üzerinde yüzer. Bu sisteme 

dayalı piĢirmenin en basiti açık kapta piĢirmedir. Bu piĢirmede alttan ısıtılan içi su dolu 

çanak, toprak veya metal kaplar kullanılır. Kaynatılan suya kozalar konur ve üstten bastırılır. 
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ġekil 1.7: Yüzer sistem koza kaynatma 

Kozalar hafif saydam bir görüntü aldığında piĢirmeye son verilir. Eski basit 

iĢletmelerde uygulanan bu yöntemde kozaların dıĢ kısmı daha fazla su ile karĢılaĢtığından 

daha iyi piĢer, iç kısmı yeterince piĢmeyebilir. Ġç kısmın da iyi piĢmesi için daha uzun süre 

tutulduğunda ise üst kısım aĢırı derecede piĢirilmiĢ olur. Her iki durumda da ipek iyi 

çekilemez ve artık ipek oranı artar. 

 

PiĢirilecek koza miktarına göre piĢirme iĢlemi partiler hâlinde defalarca yapıldığından 

yani piĢirme sayısı arttığından iĢ gücü de artar. Ayrıca her piĢirmede piĢirme derecesi farklı 

olabilir. Diğer yandan bu yöntemde uç bulma da aynı anda yapıldığından piĢirme suyu kısa 

sürede kirlenir. Dolayısıyla kaynatma suyunun sık sık değiĢtirilmesi gerekir. Aksi hâlde iyi 

bir piĢirme sağlanamaz. 

  

Resim 1.1: Yüzer sistem (açık kapta) koza kaynatma 
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 Resim 1.2: Yüzer sistem (açık kapta) koza kaynatma 

Bu sistemin biraz daha geliĢtirilmiĢ Ģekli üç kapta piĢirmedir. Bu piĢirmede düz bir 

platforma yerleĢtirilmiĢ alttan ısıtılan üç ayrı kap vardır. Ayrıca her kapta kozaları su içinde 

tutmaya yarayan çelik tel kafes bulunur. 1. ve 3. kaplarda su 90–95˚C‘ye 2. kabın suyu ise 

60–65˚C‘ye kadar ısıtılır. Kozalar tel kafese konularak birinci kaba daldırılır ve 60 saniye 

kadar tutulur. Bu sırada koza boĢluğundaki hava, sıcaklığın etkisi ile çıkarılmıĢ olur. Daha 

sonra koza dolu kafes ikinci kaba alınır ve burada 30–40 saniye kadar tutulur. Burada 

sıcaklığın düĢmesi ile çıkan hava yerine kozaya su dolar. Bu iĢlem ile kozanın kabuğu 

gevĢer, suyun etkisi ile serisin homojen bir Ģekilde yumuĢar ve ĢiĢer. Tel kafes son olarak 

üçüncü kaba alındığında 1–2 dakika tamamen piĢirilmiĢ olur. Kozalar % 95‘in altında su 

içerdiğinden suda yüzer. O nedenle bir kepçe ile bastırılır. 
 

Bu sistemde kozanın içine suyun girmesi, koza kabuğunun dıĢ ve iç kısmının 

muntazam bir Ģekilde piĢmesini sağlar. Kozaların piĢmesi daha üniformdur. Ayrıca uç bulma 

iĢlemi ayrı kapta yapıldığından suyun kirlenmesi söz konusu değildir. 
 

 Batık sistem koza kaynatma 

 

Bu sistemde kozalar %97‘nin üzerinde su içerdiğinden piĢirme suyu içine batar. 

Dolayısıyla çekim banyosu içinde de banyoya gömülmüĢ hâldedir. Bu yöntem, en uygun 

koza kaynatma yöntemidir. Çünkü kozanın dıĢı ve içi yeterince piĢtiğinden kozadan lif 

çekimi muntazam olur. 

 

Koza kaynatma ve çekim sistemleri üzerinde yapılan araĢtırmalar koza kaynatmada 

uygulanan yöntemler ile ipek çekimi sırasında kozaların durumlarının çekilen ham ipeğin 

kalitesine önemli etkileri olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca ipek çekimi sırasında çekim suyuna 

batmıĢ hâlde bulunan kozaların yüzer hâldeki kozalara göre daha kolaylıkla ipek verdiği 

gözlemlenmiĢtir. O nedenle koza piĢirme sırasında kozadaki havanın su ile yer değiĢtirmesi 

sonucunda kozaların batmasının uygun olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Kozaları su içine batırılarak piĢirme, içinde 83–93°C‘de su bulunan kapalı kaplarda 

yapılır. Kozalar önce bu kaplarda kısa bir süre (2–4 dakika) kaynatılır. Daha sonra kapak 
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açılarak bir süre kaynatmaya bu Ģekilde devam edilir. Sonra sıcak su boĢaltılarak kaba soğuk 

su konur ve kozalar su ile doyurulur. Bu iĢlemin sonunda kaynatmaya kapalı olarak devam 

edilir. Kaynama sonunda kozalara tekrar soğuk su ile muamele edilir. Kaynatma iĢlemi 

sonuçlandırılır. Bu yöntemle kaynatılan kozalar %97 kadar su içerdiğinden ipek çekimine 

uygun hâle gelmiĢ olur. 

 

Resim 1.3: Batık sistem koza kaynatma 

Batık yöntemle koza piĢirmenin olumlu yönleri: 
 

 PiĢme derecesi tam kozalarda ve kozanın tüm tabakalarında üniform 

olarak sağlanır. Böylece kozaların çekilebilme kabiliyeti artar, fire azalır. 

 Az iĢçi kullanılır. 

 Daha sonraki ipek çekim iĢlemi 40-50°C
‘
deki suda yapıldığından yakıt 

tasarrufu yapılmıĢ olur. 

 Belirli kalitede standart ipek çekimi sağlanır. 

 Su sıcaklığı düĢük olduğundan çalıĢanın el ve avuçları yanmaz. 
 

Kozalar piĢirme makinelerinden çıktıktan sonra daha önce de belirtildiği gibi içinde 

40–50°C ‗de su bulunan kaplara alınarak çekim için hazır hâle getirilmiĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Koza piĢirme iĢlemini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Kozaları kalitelerine göre ayırınız. 

 

 Kalitelerine göre ayırırken dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PiĢirilecek kozaları kaynatma kazanına 

yavaĢ yavaĢ ilave ediniz. Bu iĢlemi yaparken 

dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kozaları kaynatma kazanına dökünüz. 

 

 Kozları koza piĢirme makinesinde 

piĢiriniz. 

 

 

 

 Kozaların tam olarak ıslanmasına dikkat 

ediniz. 

 PiĢirme sıcaklığının kontrolünü yapınız. 

 

 Makinenin düĢük sıcaklık kısmında 

kozaları soğutunuz. 

 

 Kozaların bu kısımda uzun süre 

kalmamasına dikkat ediniz. 
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 Makinenin buharlama kısmında kozaların 

doymuĢ buhar ile iĢlenmesini sağlayınız.  

 

 PiĢirme kazanındaki buharın doymuĢluk 

oranını kontrol ediniz.  

 Sıcaklığı kademeli olarak düĢürünüz. 

 Koza piĢirme iĢlemini sona erdiriniz. 

 

 

 Kozaların piĢirilme derecelerine dikkat 

ediniz. 

 PiĢirilen kozaların çekim iĢlemi için hazır 

olup olmadıklarına dikkat ediniz.  

 PiĢirilmiĢ kozaları makineden alınız. 

 

 Makineden alınan piĢirilmiĢ kozaların 

taĢınmasında dikkatli davranınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kozaları tasnif ettiniz mi?   

2. Kozaları kaynatma kazanına döktünüz mü?   

3. Kozaların suyun içine iyice girmesini sağladınız mı?   

4. Makinenin düĢük sıcaklık kısmında kozaları soğuttunuz mu? 

  

 

  

5. Makinenin buharlama kısmında kozaları doymuĢ buhar ile iĢlenmesini 

sağladınız mı? 

 

 

.  

 

 

  

6. Sıcaklığı kademeli olarak düĢürdünüz mü? 

 

  

7. Koza piĢirme iĢlemini sona erdirdiniz mi? 

 

  

 8. PiĢirilmiĢ kozaları makineden aldınız mı? 

 

  

9. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġpek iplik eldesi kozadan ipek çekimi ile baĢlar. 
 

2. (   ) Hatalı koza ipek çekimine elveriĢli olan ve bağlı olduğu türü gösteren kozadır. 
 

3. (   ) Lekeli kozalar dıĢı lekeli kozalar ve içi lekeli kozalar olmak üzere iki grupta  

incelenir. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Birden fazla larvanın birlikte ördüğü koza ……………… kozadır. 
 

5. Gereğinden fazla güneĢ ıĢığının etkisinde kalan kozalarda ipeğin ………………düĢer 

ve ……………………………… azalır. 
 

6. Yüzer sistemde kozalar ……………………. kaynatılarak ………………….ile hemen 

çekilir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında tekniğe uygun olarak ipek iplik üretimi 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ġpek iplikçiliği üretiminde kullanılan makinelerin çalıĢma prensipleri ile ilgili 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar (dergi, 

gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KOZADAN ĠPEK FĠLAMENTĠNĠ ÇEKME 
 

2.1. Ġpek Çekim Sistemleri 
 

Ġpek çekimi, istenen numarada iplik elde edilmesi için belli sayıdaki kozadan gelen 

ipek tellerinin bir araya getirilerek sarılmasıdır. Ġpek çekilmesinde günümüzde en çok iki 

sistem kullanılır: 

 

 Fransız sistemi 
 

Bu sistemde iki grup kozadan gelen teller alınır, iki kere bükümde geçtikten sonra 2 

ayrı porselen kılavuzdan geçerek çıkrıklara sarılır. 
 

 Ġtalyan sistemi 
 

Bir grup kozadan gelen teller bir filament iplik hâlinde ve kendi üzerinde büküm 

aldıktan sonra çıkrıklara sarılır. Liflerin çıkrığa gelmeden bir döner huniden geçerek büküm 

kazandığı veya çıkrığın sarmanın yanında bir de dönme hareketi yaptığı sistemler olsa da 

bugün için önemleri kalmamıĢtır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Eski tip çıkrıklar el ve ayak kullanarak döndürülür. Halk arasında tepme olarak 

adlandırılır. Günümüzde küçük iĢletmelerde kullanılan ipek çekimi tesislerinde (Halk 

ağzında "mancınık" adı verilmektedir.) bile çıkrıkların hareketi motor gücüyle 

sağlanmaktadır. 

 

Daha büyük ipek çekimi iĢletmelerinde ise çok gözlü (uçlu) veya otomatik ipek çekim 

makineleri kullanılmaktadır ve bunlara halk ağzında "filatür makinesi" denilmektedir. 

 

2.2. Ġpek Çekim ĠĢlemi 
 
 Uç bulma 

 

Kozalar kaynatıldıktan sonra ve kaynatma sırasında ipek çekiminin yapılabilmesi için 

lif uçlarının bulunması gerekir. Uç bulma iĢlemi hem ipek çekimini sağlamak hem de koza 

üzerinde bulunan karıĢık hâldeki ipek liflerini kozadan uzaklaĢtırmak için yapılır. Koza 

üzerindeki karıĢık hâldeki bu liflere ―kamçıbaĢı‖ denir. Bunların kozadan uzaklaĢtırılması 

gerekir, aksi hâlde ipek çekimi zorlaĢır ve iyi kalite lif elde edilemez. 

 

Kozadan uç bulma iĢlemi elle veya mekanik olarak iki Ģekilde yapılır. 

 

 Elle uç bulma 

 

Elle uç bulma eski, basit ipek çekim iĢletmelerinde uygulanır. Uç bulma tavası içine 

konan kozalar 90–95˚C‘deki suda yumuĢadığından basit olarak çubuk veya süpürge ile uçları 

bulunur. Çubuk ile uç bulma daha çok basit çekim yapan iĢletmelerde uygulanır. Kamçı 

süpürgesi ise bazı bitkisel kök veya saplardan yapılır. 

 

Çubuk, süpürge veya daha geliĢmiĢ olarak fırça ile uç bulma iĢlemi, bunların koza 

yüzeylerine sürtünmeleri ile gerçekleĢtirilir. Bu hareketler sonucu çubuk, süpürge veya 

fırçaya takılan ipek uçları kozadan alınarak ayrılır ve ucu bulunan kozadan ipek çekimine 

devam edilir veya ayrı bir ipek çekim kabına alınarak ipeğin çekimi burada gerçekleĢtirilir. 

 

Eğer basit uç bulma iĢlemi elle yapılıyorsa elde edilen ipekte artık fazla olur. Bu 

durum uç bulan kiĢinin yeteneğine ve ipeği çekilecek kozaların kalitesine bağlıdır. 

 

Genel olarak tek kozanın değil birkaç kozanın ucu bulunarak birlikte çekilir. 
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Resim 2.1: Elle uç bulma 

 Mekanik uç bulma 
 

Mekanik uç bulma yarı otomatik veya tam otomatik cihazlarla yapılmaktadır. Yarı 

otomatik uç bulma cihazı, ipek çekim makinesinin yanında bulunur. Bu cihazda, uç bulma 

tavası üzerine kendi etrafında ve aĢağı yukarı hareket eden bir fırça bulunur. Tava içinde 

bulunan su ve kozalar alttan su buharı vermek sureti ile kaynatılır. Özel bir düzenek ile 

hareket eden ve tava geniĢliğinde olan fırça, tava içine indirilir. Koza uçları fırçanın sağa 

sola hareketi ile tutulur. Genellikle 20–25 dönüĢ hareketinden sonra fırça yukarı kaldırılır. 

Fırçaya takılmıĢ olan karıĢık lifler bir iĢçi tarafından toplanır ve kozadan temiz ve düzgün lif 

sağlanıncaya kadar çekilir. Böylece koza karıĢık liflerden temizlenmiĢ olur. 

  

Resim 2.2: Mekanik uç bulma 

Koza uçları bulunmuĢ ve temizleme iĢlemi yapılmıĢ kozalar, ipek çekim makinesinde 

içinde sıcak su bulunan bölüme alınır, koza uçları bir çengel veya çubuğa tutturulur. 
 

Otomatik uç bulma iĢlemi ise modern çok gözlü ve otomatik ipek çekimi 

makinelerinde, makinelerin bir bölümüne yerleĢtirilmiĢ düzeneklerle gerçekleĢtirilir. Bu 

kısımda uç bulma veya fırçalama iĢlemi, yarı otomatik uç bulma makinelerinde olduğu 

gibidir. Ancak tek bir fırça yerine 3–4 adet fırça bulunur. Kaynatma makinelerinde piĢirilen 

kozalar otomatik olarak fırçaların bulunduğu kısma gelir ve devamlı beslenir. Besleme 
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kanalı ile sürekli uç bulma kısmına gelen kozalar, fırçalar tarafından yakalanır, belli bir 

dönme hareketinden sonra lif uçlarıyla birlikte yukarı kalkar. Ucu bulunan lifler fırçalardan 

bir sıyırıcı yardımıyla ayrılır ve bir makaraya sevk edilerek sarılır. Kozalar ise bir taĢıyıcı 

yardımı ile çekim sistemine nakledilir. Bütün bu iĢlemler makineye monte edilmiĢ 

sistemlerde otomatik olarak gerçekleĢtirilir. 

 

Otomatik uç bulma makinelerinde kozaların içinde bulunduğu suyun sıcaklığı 80–

85˚C civarında tutulur. 

 

 Ġpek çekim iĢlemi 
 

Elle veya mekanik olarak uçları bulunan kozalar, çekim iĢlemi için çekim banyosuna 

alınır. Çekim makinesinin tipine göre çekilecek ipeğin denyesi makine tarafından otomatik 

olarak veya çekilen koza sayısına göre iĢçi tarafından ayarlanır. 

 

Ġstenilen denyeye göre birkaç kozanın ipeği birleĢtirilerek önce iplik kılavuzundan 

geçirilir. Bu kılavuz porselenden yapılmıĢ bir düğme veya iç içe geçmiĢ iki tüpten (jette 

boute) ibarettir. Bunlardan içteki tüp sabit, dıĢtaki ise hareketlidir. Bu iç içe iki tüp otomatik 

çekim makinelerinde bir iplik yakalayıcısı ile birleĢtirilmiĢlerdir. Bu kısımdan veya 

kılavuzdan geçen ipek, kendi üzerinde büküm kazandıktan sonra çıkrığa sarılır.  

 

Kılavuzdan geçen ipek,  önce birinci sonra ikinci makaradan geçtikten sonra büküm 

verilerek üçüncü makaradan ve daha sonra dağıtıcı kılavuzdan geçirilerek çıkrığa sarılır. Bu 

tip çekimdeki büküme taveleta (tavelletta) büküm denir. 

 

Elle çekilen ipeğin denyesini sabit tutmak için ucu bulunmuĢ yeni bir kozanın ipeği, 

çekim banyosundaki ipek balonuna elle verilmek sureti ile yapılır. Makine ile çekimde ise 

ucu bulunmuĢ koza, elle veya mekanik bir sistemle çekim banyosuna verilerek yeni uç 

çekilen ipeğe yakalayıcı kılavuz tüp ile bağlanır. 

 

Çekim sırasında ham ipeğin büküm kazanması, ipeğin kılavuzdan geçtikten sonra 

makaralardan geçerken birbiri üzerine sarılması ile oluĢur. Çekilen ipeğe verilen büküm, 

kozalardan gelen her bir ipek lifinin bir arada düzgün, serisin ile birlikte sıkı bir Ģekilde 

tutulmasını ve çekim banyosundan gelen suyla doymuĢ durumdaki ipek liflerinin suyunun 

uzaklaĢtırılmasını sağlar. Eğer ham ipeğe büküm verilmezse gevĢek bir biçimde tutulan 

liflerde kopma meydana gelerek dokuma ve iplikte hoĢ görülmeyen havlara neden olur. 

Ayrıca suyun uzaklaĢtırılmamasından dolayı çıkrığa sarılan ipekte serisin kalıntılarının 

oluĢturduğu sert bölgeler meydana gelir. Kısacası büküm ipeğin birbirlerine bağlanmasını 

sağlar ve parlaklık kazandırır. 

 

Ġpekte Ģambon (chambon) ve taveleta (tavelletta) olmak üzere iki tip büküm vardır. 

Bunlardan Ģambon tipi büküm iki ayrı kılavuzdan geçen iki ayrı ipek ipliği bir birleri ile 

birkaç kez sarıldıktan sonra ayrı dağıtıcı kılavuzlardan geçerek çıkrığa sarılır. Sol iplik 

kılavuzundan geçen ipek sağ çıkrığa, sol iplik kılavuzundan geçen ipek ise sağ çıkrığa çapraz 

olarak sarılır. Bu tip büküm genellikle el ve ayak gücü ile çalıĢan ipek çekim sistemlerinde 
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kullanılmıĢtır. Modern çekim makinelerinde Ģambon tipi büküm yerine tavelletta tipi büküm 

kullanılmaktadır ki bu tip büküm, ipeğin kendi üzerinde sarılması ile oluĢur. 

 

Ġpek çekim iĢleminde son iĢlem, ipeğin dağıtıcı kılavuzdan geçtikten sonra çıkrık veya 

makara üzerine sağa sola hareket ile sarılmasıdır. Çıkrık veya makaralar direkt çekim yapan 

makinelerde 148-150 cm çevreye sahiptir. Diğer makinelerin çevresi ise 60–65 cm‘dir. Daha 

ilkel çekim makinelerinde ise çıkrık çevresi değiĢik olabilir. Bunlar tahta, alüminyum veya 

sert plastikten yapılmıĢlardır. Ġpek çekim iĢlemi,  koza liflerinin çeĢitli kademelerden 

geçtikten sonra çıkrığa (makaraya) sarılması ile tamamlanır. Ġpek çekim iĢlemi en basitten 

otomatiğe kadar aynı Ģekilde yapılır. Yani ucu bulunmuĢ kozalar ya doğrudan doğruya bir 

çıkrığa sarılır veya birden fazla çekim gözü içeren makinelerde her göz için aynı Ģekilde 

yapılır.  

 

2.3. Ġpek Çekim Makineleri 
 

Ġpek çekim makineleri geliĢmelere göre Ģu Ģekilde sınıflandırılır: 

 

 El, ayak ve motorla çalıĢan ipek çekim makineleri 

 Çok gözlü ipek çekim makineleri 

 Otomatik ipek çekim makineleri  

 

 El, ayak ve motorla çalıĢan ipek çekim makineleri (mancınık) 

 
El, ayak ve motorla çalıĢan ve ülkemizde mancınık ismi verilen ipek çekim makineleri 

eskiden tüm ipekli kumaĢların dokunmasında kullanılan ipeklerin çekilmesinde 

kullanılmakta iken bugün daha çok çifte ve kalitesiz kozaların çekiminde kullanılan verimi 

düĢük makinelerdir. Ancak ilk çekim makineleri olmaları nedeniyle önemlidir. 

 

Elle çalıĢan mancınıklar dünyanın çeĢitli bölgelerinde kullanılan örnekleri 

birbirlerinden ayrı olmakla beraber gördükleri iĢ ve temel yapıları hepsinde aynıdır. Elle 

çalıĢan mancınıklar en basit çekim aleti olup genelde iki kısımdan oluĢmuĢtur. Birincisi 

kozaların kaynatılıp çekildiği kap, ikincisi ise ipeğin sarıldığı elle çevrilen çıkrıktır. 
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Resim 2.3: El, ayak ve motorla çalıĢan ipek çekim makinesi (mancınık) 

Tepme mancınıklar ayakla çalıĢan ipek çekim makineleridir. Ülkemizde çipez ve çifte 

kozaların çekiminde kullanılan makinelerdir. Bu makinenin yapısı da prensip olarak el 

mancınığına benzer ancak burada ipeğin sarıldığı çıkrık bir pedal yardımıyla ayakla çevrilir. 

Tepme mancınıkta da iki kısım bulunmaktadır. Birimci kısım kozaların yumuĢatılmasına 

yarayan kap ikinci kısım çekilen ipeğin sarıldığı çıkrık veya dolaptır. YumuĢatma kazanları 

(tava) 60–70 cm yükseklikte topraktan yapılmıĢ bir ocağın üstünde bulunur. Bu ocağın bir 

tarafına oturan iĢçi, kazanda kaynamakta olan suyun içine kozaları atıp elindeki bir çubuk ile 

bunları karıĢtırır. Yeteri miktarda kozaların uçları (kamçıbaĢı) çubuğun üstüne tutundukça 

iĢçi tarafından alınıp birkaç kozanın uçları bir araya getirilerek kozanın kenarındaki bir 

çengel ve ocağın üzerindeki makaradan geçirildikten sonra ocağın biraz ilerisindeki çıkrığa 

bağlanır. ĠĢçi bir taraftan kozaların uçlarını bulup kopan uçların yerine yenisini eklerken bir 

taraftan çıkrığa bağlı olan bir tahta veya pedalın üzerine basarak çıkrığı döndürür. 

 

Genellikle 10–15 koza ucu bir araya getirilerek iplik oluĢturulur. Tepme 

mancınıklarda genellikle bir düzgün bir de düzgün olmayan ipek çekilir. Bunlardan düzgün 

olmayan ve kalın olanına ülkemizde gülbağı ipeği, düzgün olanına ise ucu bağlı ipek ismi 

verilir. Ucu bağlı olan ipekler sağlam kozalardan çekilir. O nedenle elde edilen ipekler ince 

ve düzgündür. Gülbağı ise çifte kozalardan çekildiğinden kırnap gibi kalındır. Tepme 

mancınıklarda incelik el ve göz ile ayarlanır. Bir tepme mancınıkla günde yaklaĢık 1,5–2 kg 

ipek çekilir. 
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Resim 2.4: El, ayak ve motorla çalıĢan ipek çekim makinesinde çıkrık ile çile oluĢturma 

Motorla çalıĢan ipek çekim makineleri ise daha yaygın kullanılan makinelerdir. Çekim 

sırasında çıkrıkların döndürülmesinde el veya ayak gücü yerine motor gücü kullanılır. 

Motorla çalıĢan çekim makinelerinin yapı ve Ģekli ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte 

temel çalıĢma prensipleri hepsinde aynıdır. Bu çekim makinelerinde de ipeğin inceliği iĢçi 

tarafından ayarlanır. Çekimin verim ve kalitesi tamamen diğer mancınıklarda oldu gibi 

iĢçinin hüner ve yeteneklerine bağlıdır.  

 

Bu tip ipek çekim makinelerinde 4–6 çekim gözü bulunur. Çekim banyosu sıcaklığının 

yüksek olması nedeniyle iĢçinin çalıĢmasında güçlük yaratır. Yapım Ģekline göre motorlarla 

çalıĢan ipek çekim makinelerinde suyun ısıtılmasında buhar kullanılır. Bu makinelerde 

kozanın piĢirilmesi uç bulma ve çekim aynı banyoda yapılabildiği gibi çekim iĢlemi 

diğerlerinden ayrı olarak yapılabilir. Çekim sisteminin direkt olup olmamasına ve makinenin 

dizaynına göre ipeğin sarıldığı çıkrıklar büyük veya küçük olabilir. Bu mancınıklarda bir iĢçi 

tarafından süpürge ile uçları bulunan kozaların ipeği, diğer iĢçi tarafından aynı kazan içinden 

çekilir. Bu tip mancınıklarda genelde dört göz bulunur.  

 

Mancınık olarak tabir edilen bütün çekim makinelerinde kozalar kaynatma Ģekline 

göre yüzer durumdadır. Yani çekim sırasında banyo üzerinde yüzer. 

 

 Çok gözlü ipek çekim makineleri 

 
DüĢük devirle çalıĢan bu makinelerde uç bulma iĢlemi otomatik olarak yapılır. Bu 

makinelerde çekimi yapılan ipeğin denye kontrolü ve çekimi biten koza yerine yenisinin 

ilavesi el ile yapılır. Uç bulma kısmında su sıcaklığı 80–90 ˚C, çekim kısmında ise 40–50˚C‘ 

dir. 

 

Çok gözlü ipek çekim makinesinde ipek çekimi, batık durumdaki kozalardan yapıldığı 

için koza piĢirme iĢlemi merkezi koza kaynatma makinelerinde yapılır. Çok gözlü çekim 

makinesi 20 adet çekim gözüne sahiptir. Aynı miktarda da makara vardır. Bu makaralar 60-

65 cm çapında olup hafif metal veya plastikten yapılmıĢlardır. Bu makaralar, ana nakil 
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miline bağlı diĢliler vasıtası ile hareket alan taĢıyıcı mile takılır. Makara taĢıyıcı mili 

mekanik bir fren ile donatılmıĢtır. Ayrıca her bir makaranın ayrı ayrı durmasını sağlamak 

üzere, çekilen ipeğin gerilimindeki değiĢimden yararlanarak çalıĢan bir fren sistemi de 

vardır. Herhangi bir çekim gözünde çekim durduğu zaman diğer gözlerindeki çekim 

etkilenmez. Böylece ipek çekimi tamamen durmamıĢ olur. Makaraların ön tarafında, makara 

üzerindeki çilenin tüm yüzeyinin aynı kalınlıkta sarılmasını sağlamak için bir kam tipi 

travers mekanizması vardır. Bu mekanizma sağa ve sola hareket ederek ipeğin makaraya 

düzgün sarılmasını sağlar. 

 

Resim 2.5: Çok gözlü ipek çekim makinesi 

Çekimin yapıldığı banyo veya çekim küveti genellikle paslanmaz materyalden 

yapılmıĢtır. Derinliği 10–12 cm olup uzun dikdörtgen Ģeklindedir. Bu banyo ve küvet çekim 

banyosu, uç bulma, lif uçları toplama, çekilmemiĢ veya kısmen çekilmiĢ kozaların 

bulunduğu bölüm ile artık ve krizalitlerin toplandığı kısımlardan meydana gelmiĢtir. 

 

Ġstenilen denye çekim yapmak için uçları otomatik olarak bulunana kozalardan belli 

sayıda alınır ve her bir çekim gözü içine yerleĢtirilir. Uçları birleĢtirilen kozaların ipeği önce 

her bir gözde bulunan yakalayıcı kılavuzdan geçtikten sonra özel makaralardan geçerek ve 

büküm verilerek makaralara sarılır. Her bir çekim gözü için ayrı iĢlem yapılarak çekim 

iĢlemine baĢlanır. Çekilen ipeğin kalınlığı, ipekteki incelik değiĢimine göre yeni bir kozanın 

çekim balonuna iĢçi tarafından verilmesi ile sağlanır. Yeni kozaların uçlarının çekilen ipeğe 

verilmesi yakalayıcı kol ile gerçekleĢtirilir.  

 

Ayrıca çekilen ipeğin kurumasını sağlamak üzere çekim makaralarının iç tarafı ısıtılır. 

Dolan makaralar daha sonra ikinci bir sarım ile standart çile için makaralara aktarılır. Bu 

makinelerde 20 çekim gözü için bir iĢçi yeterlidir. 
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 Otomatik ipek çekim makineleri 

 
Otomatik çekim makineleri, ipek çekim makinelerinin en geliĢmiĢ tipidir. Bu 

makinelerin en önemli özelliği inceliğin (denyenin) otomatik olarak ayarlanması ve denyeyi 

otomatik olarak ayarlayan cihazın bağlantılı olan kolunun, eksilen koza yerine kozayı 

makineye otomatik olarak sağlamasıdır. Bundan baĢka ucu bulma (fırçalama), uç toplama, 

uç besleme, krizalit (pupa) ve kısmen çekilmiĢ kozaların ayrımı iĢlemlerini otomatik olarak 

yapmasıdır. 

 

Resim 2.6: Otomatik ipek çekim makineleri 

Otomatik ipek çekim makineleri iki tiptir. Bunlar; çekilen ipeğin inceliğini bir 

dedektör ile kontrol eden tipler ve çekilen ipeğin inceliğini her iplikteki koza sayısını kontrol 

eden tiplerdir. 

 

Bugün ham ipek incelik kontrolünü yapan birçok yöntem olmakla beraber, çekim 

makinelerinde en çok kullanılan döner incelik dedektörüdür. Otomatik çekim makineleri 

setler hâlinde yapılmıĢlardır. Her bir set, 400 çekim gözlü makineyi içerir ve her set için 7 

iĢçi yeterlidir. Bu makineler değiĢik kısımlardan meydana gelmiĢtir. Bazıları Ģunlardır:  

 

 Koza besleme kısmı 

 

Kozalar, koza besleme kısmında toplanır ve daha sonra buradan fırçalama (uç bulma) 

bölümüne gönderilir. Koza besleme hızı, koza kalitesi ve ipeğin çekim hızına göre değiĢir. 

 

 Uç bulma kısmı 

 

Bir setlik otomatik çekim makinesinin her iki ucuna birer tane uç bulma kısmı 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu kısma kozalar, yeni koza besleme kısmından otomatik olarak gelir ve 

koza uçlar otomatik olarak fırçalama ile bulunur. KamçıbaĢı denilen bu uçlar ayrı bir kısma 

sarılırken ucu bulunmuĢ kozalar otomatik olarak koza sağlama kısmına geçer. 
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 Otomatik koza sağlama kısmı 

 

Uç bulma kısmından otomatik olarak bu kısma (sepetlere) alınan kozalar, çekim 

banyosunun etrafında döner. Ucu bulunmuĢ kozalar bu sepetlerden düzenleme banyosuna 

otomatik olarak verilir. 

 

 Çekim ve düzenleme banyosu 

 

Bu bölüm, kozaların çekildiği yer ve düzenleme olmak üzere iki kısımdır. Çekim 

banyosu, çekim yapılan kozaların bulunduğu yerdir. Düzenleme banyosu ise çekim 

banyosunun önünde olup çekilmekte olan kozalara, yedek kozaların sağlandığı kısımdır. 

Düzenleme banyosunda ucu bulunmuĢ kozaların uçları, bu banyo üzerinde bulunan bir 

dönen çubuğa tutunur. Çekim sırasında kopan veya uçsuz kozalar, banyo dıĢına suyun 

hareketi ile taĢınır.  

 

 Uç toplama cihazı  

 

Her bir çekim gözü için bir tane uç toplama cihazı bulunur. Bu cihaz denye 

ayarlayıcısının komutuna göre çalıĢan yakalayıcı bir koldur. Çekilen ipekte herhangi bir 

incelme meydana geldiğinde denye ayarlayıcısı (dedektör) ile uyarılan bu cihaz, düzenleme 

banyosunda hazır olarak bulunan ucu bulunmuĢ kozalardan birini yakalayarak kozayı çekim 

banyosuna aktarır ve aktarılan kozanın ucunu da kılavuz yakalayıcıya yakalatır. Bu Ģekilde 

yeni bir kozanın çekilen ipeğe bağlanması sağlanır. 

 

 Denye ayarlama cihazı (dedektör)  

 

Çekilen ipeğin inceliğini ayarlayan bu cihaz, otomatik çekim makinelerinin en önemli 

kısımlarından biridir. Çekilen ipeğin inceliğinin kontrolü için iki sistem vardır. Bunlardan 

biri sabit koza sayısına göre diğeri ise devamlı sabit numara tipidir. Bunlardan otomatik 

çekim makineleri için sabit numara tipi en önemlisidir. Sabit numara (denyede) ayarlama iki 

Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. 

 

o Ġpek ipliği ince bir telden yapılmıĢ spiral arasındaki sürtünme ile 

ayarlanabilir. 

o Çekilen ipeği sürtünme değiĢiminin kontrolünden ayarlanabilir.( 

En çok uygulanan tiptir.) 

 

 Ġncelik (denye) ayarlayıcısı 

 

Ġki cam yuvarlak plaka ve plakalar arasında, ipeğin kalınlığına göre değiĢen bir 

sistemden ibarettir. Ġstenilen denyeden daha az ipek geldiğinde iki cam plaka arasından 

geçen ipeğin sürtünme kuvveti azaldığından gösterge kolu aĢağıya düĢer. AĢağıya düĢen bu 

gösterge kolu da uç toplama koluna hareket vererek yeni bir ucu bulunmuĢ kozanın 

düzenleme kısmından çekim banyosuna geçmesini sağlar. Çekilen ipeğin inceliğinin ve 

sürtünmenin atmasıyla gösterge kolu tekrar eski denge durumuna gelir. 
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 Hareket durdurma cihazı 

 

Otomatik çekim makinelerinde verimliliği sağlayan bir cihazdır. Çünkü çekim 

sırasında herhangi bir sebep ile ipekte meydana gelen anormal gerilimlerde bu cihaz, derhâl 

ipeğin sarıldığı makarayı durdurur. Her çekim gözü için ayrı durdurma cihazı vardır. Bu da 

çekim makinelerinde çekim devamlılığını sağlar. 

 

 Küçük makara (çıkrık) 

 

Otomatik çekim makinelerinde kullanılan makaralar daha önce belirtildiği gibi plastik 

veya alüminyumdan yapılmıĢtır. Otomatik çekim makinelerinde her çekim makinelerinde 

her çekim gözü için ipeğin sarılığı küçük çıkrık bulunur ve bunlar bir mil üzerinde 

birbirlerinden bağımsız olarak döner. 

 

 ÇekilmemiĢ (düĢmüĢ) kozaların ve krizaliti ayırma kısmı 

 

Çekim banyosunda herhangi bir sebeple çekilememiĢ (düĢmüĢ) kozalar veya 

krizalitler, banyo dıĢına suyun hareket ile taĢınır ve bu kısma gelir. ÇekilememiĢ kozalar ve 

krizalitler dönen kafesli bir krizalit ayırıcısı ile ayrılır. Ayırmadan sonra çekilememiĢ kozalar 

bir kayıĢ taĢıyıcı ile tekrar uç bulma (fırçalama) kısmına gönderilirken krizalit ile toplama 

kabına gider. Görüldüğü gibi otomatik ipek çekim makinelerinde çekim iĢlemi tamamen 

otomatik olarak yapılmaktadır. ĠĢçi, çekilen ipekte meydana gelen kopuĢ veya herhangi bir 

anormallikte o çekim gözündeki hatayı gidermek ve makineyi kontrol etmekle yükümlüdür. 

Otomatik çekim makineleri çok gözlü çekim makinelerinden farklı olarak standart ve kaliteli 

koza ve yumuĢak su isteyen, yüksek çekim hızı ile çalıĢan makinelerdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kozadan ipek filamenti çekme iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 PiĢirme kazanına kozaları dökünüz. 

 

 Kozaları kaynatma kazanına dikkatli bir 

Ģekilde dökünüz. 

 Ġpek kozalarının tamamen ıslanması için 

fırça ile yayınız. 

  

 Kozaların tamamen ıslandıklarını kontrol 

ediniz. 

 

 Kozaların uçlarını bir araya getriniz.  

  

 Kozaların uçlarının karıĢmamasına dikkat 

ediniz. 

 Uçları kılavuzlardan geçiriniz. 
 Uçların uygun kılavuzlardan 

geçirilmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÇekilmiĢ ipek ipliklerini yön verici 

makaralardan geçiriniz. 

 

 Ġplikleri kılavuz ve makaralardan sıra ile 

geçirmeye dikkat ediniz. 

 ÇekilmiĢ ipek ipliklerini çile hâlinde 

sarınız. 

 Çilelere sarılmıĢ ipek ipliklerinin 

denyelerinin standartlara uygun olmasına 

dikkat ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kozaları kaynatma kazanına döktünüz mü?   

2. Kozaların suyun içine iyice girmesini sağladınız mı?   

3. Kozalardan ipek lifi uçlarını buldunuz mu?   

4. Bulunan uçları bir araya getirdiniz mi?   

5. Elde edilen uçları ipek çekimine hazırladınız mı?   

6. Ġpek ipliğine büküm vermek için jetten geçirdiniz mi?   

7. Elde edilen bükülmüĢ ipek ipliklerini kılavuzlardan geçirdiniz mi?   

8. Kılavuzlardan geçirilmiĢ ipek uçlarını makaralardan geçirdiniz mi?   

9. ÇekilmiĢ ipek uçlarını çilelere sarılmak üzere yönlendirdiniz mi?   

10. Kılavuzlardan geçirilmiĢ ipek uçlarını çile hâlinde sardınız mı?   

11. Çıkrıklardan elde edilen çilelerin denyelerini kontrol ettiniz mi?   

12. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Uç bulma iĢlemi hem ipek çekimini sağlamak hem de koza üzerinde bulunan 

karıĢık hâldeki ipek liflerinin kozadan uzaklaĢtırılması için yapılır. 

 

2. (   ) Koza üzerindeki karıĢık durumda bulunan liflere koza baĢı adı verilir. 

 

3. (   ) Kozadan uç bulma iĢlemi elle veya mekanik olarak iki Ģekilde yapılır. 

 

4. (   ) Otomatik uç bulma makinelerinde kozaların içinde bulunduğu suyun sıcaklığı 

100˚C‗dir. 

 

5. (   ) Otomatik uç bulma makinelerinde uç bulmak için 3–4 fırça bulunur. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Çekim sırasında ham ipeğin ……..…………. kazanması, ipeğin …………….. 

geçtikten sonra makaralardan geçerken ………………… üzerine sarılması ile oluĢur. 

 

7. Büküm ipeğin ……………………. bağlanmasını sağlar ve …………….. kazandırır. 

 

8. Tepme mancınıklarda incelik ……… ve ………….. ile ayarlanır. 

 

9. Koza besleme hızı …………   ……..…….. ve ipeğin ……………….. hızına göre 

değiĢir. 

 

10. Çekim sırasında herhangi bir sebep ile ipekte meydana gelen ………………. 

gerilimlerde bu cihaz ………………. Ġpeğin sarıldığı ………………. durdurur. 
 

 

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 
 

 

 

 

Uygun laboratuvar ortamı sağlandığında tekniğe uygun olarak ipek iplik terbiyesini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ġpek iplikçiliği üretiminde kullanılan makinelerin çalıĢma prensipleri ile ilgili 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar (dergi, 

gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ĠPEK ĠPLĠK TERBĠYESĠ 
 

Ham ipek üzerinde bulunan serisin tabakası ipeğe sarımsı bir renk ve sert bir tutum 

verir. Ġpeğin kendine has yumuĢaklığına ve parlaklığına sahip olabilmesi için serisin 

uzaklaĢtırma, beyazlığa sahip olabilmesi için ağartma ve bu iĢlemler sırasında kaybettiği 

ağırlığı kazanabilmesi için ağırlaĢtırma iĢlemi yapılır. 

 

3.1. Ġpekte Serisin UzaklaĢtırma 
 

3.1.1. Serisin UzaklaĢtırmanın Amaçları 
 

Ham ipek ipliğinde fibroin, serisin tabakası ile kuĢatılmıĢtır. Serisin, fibroin kısmının 

güzel parlaklığını örter, sarımsı bir renk verir ve gevrek bir tutum kazandırır. Ġpeğin kendine 

özgü yumuĢaklığa, parlaklığa, beyazlığa, dökümlülüğe sahip olması için serisinin 

uzaklaĢtırılması gerekir. Serisin tamamen uzaklaĢtırılabileceği gibi kısmen de 

uzaklaĢtırılabilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2. Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler 
 

Serisin uzaklaĢtırma iĢleminde kullanılan suyun sert olmaması gerekir. Aksi hâlde 

oluĢacak suda çözünmeyen kalsiyumlu sabun çökerek sabunun yararlı etkisini giderdiği gibi 

ipeğin parlaklığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, sertlik giderici maddelerle 

suyun yumuĢatılması zorunludur. 

 

Bir diğer dikkat edilmesi gerekli nokta ise non-iyonik tensidlerin (kimyasal yıkama 

ham maddesi) serisin uzaklaĢtırma iĢlemini hızlandırdığı ve sabunun durulanmasını 

kolaylaĢtırmasıdır. 

 

Serisin uzaklaĢtırma iĢlemi sırasında mamule hareket verilmesi, elde edilecek etkilerin 

mamulün her yerinde eĢit olması açısından önemlidir. 

 

Serisin fibroinin çevresini saran koruyucu bir tabaka oluĢturduğundan iplik yapımı, 

dokuma ve örme sırasında fibroini mekaniksel etkilere karĢı koruması bakımından faydalı 

olmaktadır. Bu nedenle, serisinin uzaklaĢtırılmasını mümkün derece geç bir safhada 

yapmakta fayda vardır.  

 

3.1.3. Serisini UzaklaĢtıra ĠĢleminin YapılıĢı 
 

Serisin Ģu yöntemlerle giderilebilir. 

 

 Sabun ile serisini uzaklaĢtırma 

 

Sabunla kaynatma öncesi, ipekli mamulün 0,5 g/l sodyum karbonat içeren 40 ˚C 

temperatürdeki (sıcaklık) flottede bir saat kadar ön muamelesi, iĢlemi kolaylaĢtırır.  

 

Esas serisin uzaklaĢtırma iĢlemi genel olarak iki adımda yapılmaktadır. 

 

o Birinci adım 

 

8 g/l Marsilya sabunu                           1–3 g/l Polifosfat (su yumuĢatma maddesi)      

 

1–3 g/l Non-iyonik tensid                     1 g/l Sodyum karbonat içeren flottede, ipekli 

mamul 75 ˚C‘ de 1–2 saat muamele edilmektedir. Flotte oranı 1:30‘dur. Ġlk serisin 

uzaklaĢtırma banyosunda ham ipekteki serisinin %90-95‘i uzaklaĢtırılmaktadır.  

 

o Ġkinci adım 

 

Ġpekli mamul, birinci banyodaki maddelerin yaklaĢık yarısını içeren yeni bir banyoya 

konularak aynı koĢullar altında muamele edilmektedir. ĠĢlem sonunda boĢaltılan sabunlu ve 

çok az miktarda serisin içeren flotte, gerekli ise sabun ilave edilerek birinci adımda 

kullanılabilmektedir.  
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Ġpekli mamul, iki sabunlu muamelenin ardından önce sıcak, sonra soğuk olmak üzere 

etkili bir Ģekilde durulanmaktadır. 

 

Ġki adımlı serisin uzaklaĢtırma metodundan baĢka sürenin 4,5–6 saate kadar uzatıldığı 

tek adımlı serisin uzaklaĢtırma metotları da yaygın olarak kullanılmaktadır. Serisin 

uzaklaĢtırma çözeltisi, ipek boyacılığında serisinin çok iyi düzgünleĢtirici etki göstermesi 

nedeniyle önemli bir yardımcı maddedir. Serisinli çözelti, boyar maddenin düzgün 

alınmasını sağlaması yanında, tamponlayıcı madde olarak da etkileyerek ipek liflerini 

asitlere karĢı korur ve liflerin yumuĢak kalmasını sağlar. 

 

 Enzim ile serisin uzaklaĢtırma 

 

Serisin bir çeĢit protein olduğuna göre proteini parçalayan (proteolitik) enzimlerden 

etkilenir. Ancak fibroinin de bir protein olması nedeni ile serisini gidermede, serisini 

etkileyen fakat fibroini etkilemeyen enzimlerden yararlanmak gerekir. Bu konuda en çok 

kullanılan enzimler pepsin, tripsin ve papaindir.  

 

Ġpek ipliklerinden enzim ile serisin uzaklaĢtırma reçetesi: 

 

0,3–1 g/l Enzim, Alcalase 2,5 L (Nova Nordisk) 

 

5 g/l Sodyum bikarbonat (NaHCOз) 

 

1 g/l Non-iyonik sürfaktant  

 

Ph 8–9 

 

Flotte oranı 1.30 

 

55–60˚C‘de, 30–60 dakika muamele 

 

Enzim ile serisin uzaklaĢtırmada ön muamele gerekmez. Ancak yüksek bükümlü 

iplikler 95˚C‘de 5–10 dakika alkali çözeltisi ile muamele edilirlerse daha kısa sürede ve daha 

az enzimle istenilen sonuçlar sağlanabilmektedir. Serisin uzaklaĢtırma iĢleminden sonra ılık 

su ile yıkama yapılır. Gerekli ise ağartmaya geçilir. 

 

3.2. Ġpeğin AğırlaĢtırılması (ġarjlama) 
 

Eskiden ipek iplik ve kumaĢların satıĢı, genellikle tartarak yapıldığından ipek iplik 

veya mamul satıcıları, mamullerinin mümkün derece ağır olmasını sağlamaya çalıĢırlardı. 

Hâlbuki serisini uzaklaĢtırılan ham ipek, bu iĢlem sonucu % 18–30 kadarlık bir ağırlık 

kaybına uğramaktadır. Önceleri bu ağırlık kaybını telafi etmek daha sonraları ipekli 
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mamullere ham hâlinden bile daha fazla bir ağırlık kazandırmak için özel bir terbiye iĢlemi 

geliĢtirilmiĢtir ki bu iĢleme "Ģarj" veya "ağırlaĢtırma'' denir. 

 

 

3.2.1. AğırlaĢtırma ĠĢleminin Amaçları 
 

ġarj sırasında kullanılan maddeler, ipek liflerinin içine nüfuz edip fibroin makro 

moleküllerine bağlandıklarından aynı zamanda liflerin bir miktar ĢiĢmesini de sağlamaktadır. 

Bu nedenle, iyi Ģarj görmüĢ bir ipliğin ve mamullerin dolgunluğu, zenginliği de artmaktadır. 

ġiĢen, ağırlaĢan liflerin örtme yeteneği de artacağından sonuçta birim alan ve ağırlıkta bir 

ipekli mamul için gerekli ipek lifi miktarı azalmaktadır. Bu ise maliyeti düĢürmesi ve kısıtlı 

ipek lifi üretimine rağmen ipekli mamul üretimini artırması bakımından önemli ekonomik 

yararlar sağlamaktadır. 

 

Belirli sınırları aĢmamak kaydıyla yapılacak iyi bir Ģarjın sağladığı bu yararlara 

karĢılık aĢırı ve yanlıĢ bir Ģarjın da önemli sakıncaları vardır. AĢırı Ģarj sonucu ipekli 

mamullerin güzel tutumu kaybolmakta hatta fazla sertleĢen mamulün bir apre kırma 

makinesinden geçirilmesi gerekmektedir. Fakat daha önemli olan sakınca liflerin ve 

dolayısıyla mamulün dayanımlarının düĢmesidir. Bu dayanım düĢmesine paralel olarak 

bazen makro moleküllerde ani bir parçalanma meydana gelmektedir. Bu nedenle aĢırı Ģarj 

görmüĢ ipliklere tecrübeli ipekçiler "dinamitlenmiĢ mamul" demektedirler. 

 

ġarjda kullanılan pari birimi, esasında gerçek Ģarj miktarını saklayan bir birimdir. Eğer 

Ģarj sonucu lifler serisinleri çözülmeden önceki ham ağırlıklarına eĢit bir ağırlığa çıkarlarsa 

buna pari Ģarj denir. ġarj sonucu ağırlık ham liflerin ağırlığının altında kalırsa "pari altı", 

ham liflerin ağırlığını aĢarsa "pari üstü" Ģarjdan bahsedilir ve ağırlık artıĢının liflerin ham 

ağırlıklarına % oranı olarak belirtilir. Buna göre ham (grege) ağırlığı 100 kg gelen ipekli 

mamul, serisini çözüldükten sonra 75 kg geliyorsa ve Ģarj sonucu ağırlığı 95 kg‘a çıkarsa bu 

mamul % 5 pari altı; 150 kg‘a çıkarsa % 50 pari üstü Ģarj görmüĢtür denir. ġarj, serisin 

çözüldükten sonra uygulandığına göre % 50 pari üstü Ģarjda, 75 kg cuite ipeğinin ağırlığı 150 

kg‘a çıkmaktadır, dolayısıyla gerçek ağırlık artıĢı % 100‘dür. 

 

3.2.2. AğırlaĢtırma Yöntemleri 
 

Ġpek liflerinin Ģarjı çok değiĢik Ģekillerde yapılabilmektedir. Bu çeĢitli yöntemleri 3 

ana grupta toplamak mümkündür: 

 Anorganik Ģarj (charge minerale): Liflerin birbiri ardınca uygun kalay, 

fosfat ve sonunda da silikat tuzlarıyla muamelesi esasına dayanan bu 

yöntem, uygulanan en yaygın Ģarj Ģeklidir. 

 Bitkisel Ģarj (charge végétale): Liflerin mamul ağırlığının % 150-250'si 

kadar tannen, meĢe mazısı özü gibi maddeler içeren flottelerle muamelesi 

esasına dayanan bu yöntem, daha ziyade siyah ve koyu tonlarda 

boyanacak mamullerde belirli bir uygulama alanı bulabilmektedir. 

 KarıĢık Ģarj (charge mixte): Yukarıda belirtilen iki yöntemin bir 

karıĢımı olan karıĢık Ģarjda mamul önce tannen cinsinden bir bitkisel 
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maddeyle sonra da kalay ve fosfat tuzlarıyla muamele edilmektedir (Veya 

önce kalay ve soda ile muamele edildikten sonra boyanmakta ve son 

olarak da bitkisel Ģarj maddeleriyle muamele edilmektedir.). 
 

3.3. Avivaj ĠĢlemi 
 

Ġpekli mamullere istenen tutumu kazandırmak için mamuller boyamadan sonra bir 

avivaj iĢleminden geçirilir. Esasında tekstil terbiyesinde avivaj denilince liflerin veya 

ipliklerin tutumlarını, iplikçi ve dokumacıların çalıĢmasını kolaylaĢtıracak Ģekle getirmek 

için yapılan terbiye iĢlemleri anlaĢılmaktadır. Hâlbuki ipekli mamullerde avivaj ipliklere 

uygulandığı kadar kumaĢlara da uygulanmaktadır. Burada söz konusu olan avivaj, bir çeĢit 

tutum apresidir. 
 

Avivaj iĢlemi iĢletmelere göre değiĢen Ģekillerde yapılmaktadır.  

 

 Zeytinyağlı avivaj 

 

ġarj görmüĢ ipekli mamullerde en fazla uygulanan bu avivaj Ģeklinde doğrudan 

zeytinyağının kullanılabileceğine dair bazı bilgiler varsa da kolay ve yaygın olan çalıĢma, 

düĢük derecede sülfonlanmıĢ zeytinyağı ile yapılmaktadır. Bazı iĢletmeler zeytinyağının 

sülfonlanması iĢlemini de (zeytinyağına yavaĢ bir Ģekilde sülfürik asit ilave edip uzunca süre 

beklettikten sonra soda ilave ederek) kendileri yapmaktadır. Bu Ģekilde elde edilip seyreltilen 

sülfonlanmıĢ zeytinyağına "avivaj yağı‖ da denilmektedir. 

 

Kullanılacak avivaj yağı ve formik asit miktarı: Mamulün tipine, gördüğü Ģarj 

miktarına, nasıl boyandığına, avivaj sırasındaki flotte oranına ve istenen tutuma bağlı olarak 

değiĢmektedir. Genel olarak avivajın mamulü: 

 

5–15 ml/l Avivaj yağı 

 

2 – 6 ml/l Formik asit (6°Be'lik) içeren soğuk flotteyle 20–30 dakika muamele ederek 

yapıldığı söylenebilir. Avivajdan sonra mamul santrfujlanır ve kurutulur. 

 

Diğer bir reçeteye göre  % 1,5 zeytinyağı, % 0,5 – 2,5 soda, % 6 -12 yeĢil sabun 

içerecek Ģekilde hazırlanan sıcak çözelti, ılık flotteye karıĢtırıldıktan sonra flotteye formik 

asit, asetik asit veya süt asidi ilave ederek flotte asidik hâle getirilmekte ve ipekli mamul bu 

flotteyle 15–30 dakika muamele edilmektedir. 

 

 Sert tutum kazandıran avivaj 

 

Ġpekli mamullerin tutumunu bir miktar sertleĢtirmek için yapılan bu tip avivajın 

esasını mamulü formik asit, Ģarap asidi veya limon asidi gibi zayıf bir asidin seyreltik 

çözeltisiyle kısa bir süre muamele etmek oluĢturmaktadır. Bu muamele sonunda mamul 

durulanmaz ve sıkıldıktan veya santrfujlandıktan sonra normal sıcaklıkta kurutulur. 
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 YumuĢak tutum kazandıran avivaj 

 

Daha ziyade Ģap ipeğinden (eğirilmiĢ ipliklerden) yapılmıĢ mamullere ve ipek 

kadifelere uygulanan bir iĢlemdir. Bunun için içinde: %,1,5 Ģap % 0,5 soda bulunan bir flotte 

hazırlanır ve asetik asit ile hafif asidik hâle getirildikten sonra mamul bu flotte içinden birkaç 

kere geçirilip santrfujlanır ve kurutulur.  

 

 HıĢırtılı (gıcırdayan) tutum kazandıran avivaj 

 

Bazı ipekli mamuller için çok geçerli ve karakteristik olan bu avivaj, iki banyolu bir 

çalıĢmayı gerektirmektedir. Mamul 1. banyoda % 5–10 (mamul ağırlığının) yağlı sabun 

içeren ılık (30–40°C) flotteyle muamele edilir ve istenirse hafif bir durulamadan sonra 2. 

banyoda % 10–15 (mamul ağırlığının) süt veya Ģarap asidi içeren flotteyle muamele edilir ve 

santrfujlandıktan sonra kurutulur. Süt asidi yerine formik veya asetik asit kullanılsa da elde 

edilen sonuç aynı derecede güzel olmaz. 

 

3.4. Ġpek Ġplik ÇeĢitleri 
 
Kesiksiz elyaf hâlinde kozalardan çekilerek birkaç telin bir araya getirilerek katlı 

büküm iĢleminden geçen veya bir grup kozadan gelen tellerin flament iplik hâlinde kendi 

üzerinde büküm alarak oluĢturduğu kesiksiz ham ipek flamentlerine  ibriĢim denir. ĠbriĢimler 

tek baĢına veya katlanarak iplik oluĢturabilir. Ġpek ipliklerinden bazıları Ģunlardır.  

 

 Tek ipek iplik 

 
Tek iplik oluĢturmak için üç ile sekiz arasında ipek flamenti birlikte bükülür. GevĢek 

bükümlü tek iplikler, cm‘de iki ya da daha üç büküm içerir ve esas olarak birçok ipek 

kumaĢta atkı ipliği olarak kullanılır. 

 

Yüksek bükümlü tek iplikler, cm baĢına çok daha fazla sayıda büküm içerir ve ince 

kumaĢların yapımında kullanılır. 

 

 Ġpek atkı ipliği, tram (ibriĢim) ipek 

 
Ġpek ticaretinde dokuma kumaĢlarda atkı ipliği olarak kullanılan ipek ipliklerdir. Tram 

(ibriĢim) ipek de denir. Bu iplikler sadece atkı ipliği olarak kullanılır. 

 

Birlikte çekilen iki veya daha fazla iplikten oluĢan ve cm‘de 2 veya 4 bükümle 

bükülen ipekli ipliğin yanı sıra 2 ya da 4 bükümlü tek ipliklerin yaklaĢık 1–2 büküm/cm gibi 

hafif bir bükümle birleĢtirilmesi ile de elde edilir. Özellikle krep ipek kumaĢlar için büküm 

sayısı artırılabilir. Tafta gibi özel sık bükümlü, yaklaĢık 12 büküm/cm‘lik iplik kullanan 

kumaĢların haricînde nadiren 2 büküm/cm‘den fazla bükülür. 

 

Ġpekli atkı ipliğine ibriĢim ipek de denir ancak ibriĢim terimi ham ipek flamentler için 

kullanılan genel bir deyimdir. 
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 Vual ipek ipliği 
 

Bu iplik vual gibi ince, Ģeffaf krepler için kullanılır. Üç adet bükümsüz tek ipliğin cm 

baĢına 16–18 S (inç baĢına 0- 45 S) büküm içerecek Ģekilde bileĢtirilmesi ile oluĢur. 
 

 KrepdöĢin ipek ipliği 
 

Bükümsüz bir çift ipek ipliğinin 27–30 büküm/cm ile S veya Z yönünde bükülmesi ile 

elde edilen katlı ipek ipliğidir. 
 

Sonuçta çok ince, sağlam, elastik, çözgü ipliği olarak krep tipi kumaĢların yapımında 

kullanılan iplikler elde edilir. 
 

 Organze ipek ipliği 
 

Yüksek bükümlü ipek ipliklerinin katlı bükülmesi ile elde edilen çözgü ipliğidir. Her 

biri Z büküm içeren, üç veya dört tek iplikten oluĢur. Bu iplikler birbirleriyle S bükümle, cm 

baĢına 4,72–7,87  (inç baĢına 12 ila 20) arasında büküm verilerek birbirlerine daha sıkı 

geçmeleri böylece daha sert ve dayanıklı iplik oluĢturmaları sağlanarak bağlanır. 
 

 Grena din ipek ipliği 
 

YaklaĢık 14 Z büküm/cm büküm verilmiĢ 3–4 veya 5 tek katlı ipek ipliğinin 

birbirleriyle cm baĢına 10–14 arasında S büküm ile birleĢtirilmesinden oluĢan ipliklerdir. Bu 

iplikler, yüksek büküm sayısına sahip olmalarına rağmen yine de incedir. Organze, grenadin 

gibi ince, Ģeffaf kumaĢların yapımında kullanılır. 
 

 Ġkiye iki grena din ipek 
 

Bir çit bükümsüz ipek flamentinden oluĢan ve her biri yaklaĢık 14 büküm/cm ile Z 

yönünde büküldükten sonra iki kat ipliğin 10–14 büküm/cm ile S yönünde 

birleĢtirilmesinden oluĢan ipek ipliğidir. Bu iplikler netice itibari ile grenadin ipliklere çok 

benzer ancak daha ağırdır. Ağırlıkları, yapıları ve yüksek bükümleri krep kumaĢlar için tercih 

edilmelerini sağlar. 
 

 Kompansene S ipek ipliği 
 

Bu iplik, her biri bir çift bükümsüz iplik flamentlerinin bir tanesi S yönünde diğeri Z 

yönünde 16–18 büküm/cm olarak bükülmesi ve bu bükülmüĢ çiftlerin birbirleri ile S 

yönünde 2 büküm/cm ile bükülmesi sonucunda oluĢur. Bu zıt büküm yönleri giriftliği önler, 

bunun yanında elastiklik verir. Bu yüzden, genellikle örme kumaĢlar için kullanılır. 
 

 Krep ipek ipliği 
 

Bazı krep kumaĢlar, ipek krep ipliklerden yapılır. Bu iplikler her biri bir çift olan 

bükümsüz tek ipliklerden oluĢur. Bir çift 24–34 büküm/cm S büküm ile diğeri ise aynı sayıda 

Z büküm ile büküldükten sonra birbirleriyle 1–2 büküm/cm S büküm içerecek Ģekilde 
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birleĢtirir. Elde edilen krep ipek iplikleri atkı veya çözgü ipliği ya da ikisi birlikte tüm krep 

kumaĢ çeĢitlerinde kullanılır. 

 

 ġantung ipek ipliği 

 

Yüzeye canlı bir görünüĢ veren, çok düzensiz iplik efektlerine sahip kaba tussah 

(yabani) ipek ipliğidir. 

 

 Sonsuz ham ipek ipliği 

 

EğrilmiĢ olmayan, sonsuz hâlde bulunan ham ipek flamenti ya da bundan oluĢan 

ipliktir. 

 

 EğirilmiĢ ipek ipliği 

 

Kesiksiz bir ipek flamenti çekimi için uygun olmayan kozalardan veya iĢlem 

artıklarından elde edilen döküntü ipek elyafından kamgarn (taranmıĢ yün iplikçiliği)  

sistemine benzer Ģekilde eğirilen kesikli ipek iplikleridir. Bunlar: 

 

 DeĢe ipek ipliği (floret ipeği, Ģap ipeği) 

 Buret ipeği  

 

 DeĢe ipek ipliği (floret. Ģap)  
 

DeĢe ipek ipliği, ipek filament üretiminde kullanılmayan defolu materyallerden elde 

edilen deĢe ipekten üretilen ipliklerdir. 
 

 DeĢe ipeğin kaynakları 
 

DeĢe ipek aĢağıdaki kaynaklardan elde edilir: 
 

o Delik kozalar, kozalardan çıkan kelebekler nedeniyle oluĢur. 

o Ġkili (çift) kozalar, iki ipek böceğinin birbirine çok yakın koza 

yaparken yapıĢmıĢ durumları 

o ġekilsiz ve lekeli kozalar 

o Ezik kozalar 

o Kısa ipek telleri, sağılmadan önce koza üzerinden fırçalanır. 

o Her kozanın baĢında ve sonunda bulunan kalın ve düzgünsüz ipek 

elyafı (kamçı baĢı ve tava dibi). 

 

DeĢe ipek, serisin uzaklaĢtırma iĢleminden sonra mekaniksel etkilerle elyafına ayrılır. 

Kamgam sistemine benzer Ģekilde taraklanır, taranır ve eğitilir. EğirilmiĢ ipek iplikleri 

yumuĢak fakat diğer tip ipekten daha az parlak ve o denli sağlam ve elastik değildir. Daha 

kısa Ģtapel kullanılmasından dolayı eğirilmiĢ ipeğin dayanımı ve elastikliği daha az ise de 

diğerinin bazı genel karakteristiklerini göstermektedir. Örneğin; eğirilmiĢ ipekten yapılmıĢ 

ipek kumaĢ, elyaf kalitesi iyi ise oldukça iyi kullanım sağlar. EğirilmiĢ ipekten yapılan 
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kumaĢ, elyafın kısalığı nedeniyle bir süre giyildikten ya da kullanıldıktan sonra tüylenir. 

EğrilmiĢ ipek, sağılmıĢ ipekten daha ucuzdur. EğrilmiĢ ipek Ģantug ve havlı kumaĢlarda, 

elbise aksesuarları, astarlar, elastik ağ dokular ve dikiĢ ipeği için kadifeler, Ģemsiye 

kumaĢları ve yalıtkan materyallerde kullanılır. 

 

 Buret ipek ipliği 
 

Buret ipek ipliği, deĢe ipek ipliğinin üretilmesi sırasında dökülen kemlinglerden elde 

edilen ipliktir. 

 

Kamgam sistemine benzer bir Ģekilde elde edilen orta incelikte, kaba tabii ipek 

iplikleri genelde gayri muntazam, küt Ģekilli ve nopelidir. 

 

 Grege ipek ipliği 

 

Ġpek böceği kozalarından kesiksiz elyaf hâlinde çekilen ipekler, gerekli iplik 

kalınlığına bağlı olarak 3–10 tanesi birlikte sarılır. Belirli katlı büküm verilerek elde edilen, 

bu Ģekildeki ham ipek ipliklere grege ipeği denir. Ham ipek ipliğinde, fibroin, serisin 

tabakası ile kuĢatılmıĢtır. Serisin, fibroin kısmının güzel parlaklığını örter, sarımsı bir renk 

verir ve gevrek bir tutum kazandırır. Ġpeğin kendine özgü yumuĢaklığa, parlaklığa, 

beyazlığa, dökümlülüğe sahip olması için serisinin uzaklaĢtırılması gerekir. 

 

 Perl ipek ipliği 

 

DüĢük değerdeki kozalardan elde edilen ―grege‖ ipliklerden oluĢan ve leonik 

ipliklerde nüve (çekirdek) olarak kullanılan, atkılık ipek ipliğine benzer katlı bükülmüĢ doğal 

ipektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġpek ipliğinin terbiyesini yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

1. Serisini uzaklaĢtırma 

 Ġpek ipliğinden serisini laboratuvar Ģartlarında 

uzaklaĢtırabilmek için materyali hazırlayınız. 

 

 Serisini uzaklaĢtırma iĢlemi için 

laboratuvar Ģartlarına dikkat ediniz. 

 Teste uygun olarak flotte içine konulacak 

maddeleri hazırlayınız. 

8 g/l Marsilya sabunu 

1–3 g/l Non-iyonik tensid 

1–3 g/l Su yumuĢatma maddesi 

1 g/l Sodyum karbonat 

Flotte oranı 1:30 

   

 Flotteye konulacak maddelerin 

reçeteye uygun miktarlarda 

olmasına dikkat ediniz. 

 Reçeteye göre flotteye sabun ve su yumuĢatma 

maddelerini ilave ediniz. 

   

 Sabunu yavaĢ dökmeye dikkat 

ediniz. 

 Flotteye sabun ile birlikte ilave 

edilen maddelerin homojen bir 

Ģekilde karıĢmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġpekli mamulü 75˚C de 1–2 saat sabunlu suda 

kaynatınız. 

    

 Deney numunesinin her 

tarafının ıslanmasına ve yeteri 

kadar kaynamasına dikkat ediniz. 

 Flottenin sıcaklığının istenen 

derecede olmasına dikkat ediniz. 

 Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipekli mamulü flotteden 

uzaklaĢtırınız. 

 

 Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipek ipliğini durulayınız ve 

kurutunuz. 

    
 Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipek ipliğinin standartları 

ile karĢılaĢtırınız. 

 Serisini uzaklaĢtırma iĢleminin 

tamamlanabilmesi için ipek ipliğini 

flotteden düzgün bir Ģekilde alınız. 

 Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipek 

ipliğinin durulanması sırasında 

suyun sertliğine dikkat ediniz. 

 Ġpek ipliğinin serisin miktarının 

standartlara uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

2. Ġpeği ağırlaĢtırmak 
 Ġpeği ağırlaĢtırma (kalay, fosfat ve silikat tuzları 

ile) banyosunda 1 saat muamele ediniz. 

         

 Banyo süresini geçirmeye dikkat 

ediniz. 

 Ġpeği banyoda soğuyuncaya kadar bekletiniz. 
 Soğutma suyunun yumuĢak 

olmasına dikkat ediniz. 
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3. Ġpeğe avivaj iĢlemi (haĢıllama) yapmak  

 Avivaj iĢlemi için ipek ipliklerini hazırlayınız. 

 

  
 

 ĠĢlem için gerekli güvenlik 

önlemlerini almaya dikkat ediniz. 

 Avivaj iĢleminde kullanılacak kimyasal maddeleri 

hazırlayarak ilave ediniz. 

     % 1,5 Zeytinyağı 

     % 0,5 – 2,5 soda 

 % 6–12 yeĢil sabun 

 

              
 

  
 

 Kullanılacak maddelerin 

reçeteye uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Reçeteye uygun olarak hazırlanmıĢ maddeleri 

belirli bir sıcaklıkta karıĢtırınız. 

 Flotteye formik asit veya süt asidi ilave ederek 

 Avivaj iĢleminin yapılabilmesi 

için gerekli sıcaklığın sağlanmasına 

dikkat ediniz. 
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flotteyi asidik hâle getiriniz. 

 

  
 Asidik hâle getirilmiĢ flotte içinde ipek elyafını 

15–30 dakika muamele ediniz. 

 Flotte içerisindeki ipeğin iĢlem 

göreceği süreyi aĢmamaya dikkat 

ediniz. 

4. Ġpek iplik çeĢitlerini seçmek 

 Ġpek iplik çeĢitlerini seçiniz. 

 

 
 

 
 

 
 

 Ġpek ipliği çeĢitlerini 

karĢılaĢtırarak farklı yönlerine 

dikkat ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġpek ipliğinden serisini uzaklaĢtırabilmek için materyali hazırladınız mı? 

 

  

2. Teste uygun olarak flotte içerisine konulacak maddeleri hazırladınız mı?   

3. Reçeteye göre flotteye sabun ve su yumuĢatma maddelerini ilave ettiniz 

mi? 

 

  

4. Ġpekli mamulü 75˚C de 1–2 saat sabunlu suda kaynattınız mı?   

5. Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipekli mamulü flotteden uzaklaĢtırdınız mı?   

6. Serisini uzaklaĢtırılmıĢ ipek ipliğini durulayıp  kuruttunuz mu? 

 

  

7. Ġpeği ağırlaĢtırma (kalay, fosfat ve silikat tuzları ile) banyosunda 1 saat 

muamele ettiniz mi? 

  

8. Ġpeği banyoda soğuyuncaya kadar beklettiniz mi?   

9. Avivaj iĢlemi için ipek ipliklerini hazırladınız mı?   

10. Avivaj iĢleminde kullanılacak kimyasal maddeleri hazırlayıp ilave ettiniz 

mi? 

  

11. Reçeteye uygun olarak hazırlanmıĢ maddeleri belirli bir sıcaklıkta 

karıĢtırdınız  mı? 

 

  

12. Flotteye formik asit veya süt asidi ilave ederek flotteyi asidik hâle 

getirdiniz mi? 

 

  

13. Asidik hâle getirilmiĢ flotte içinde ipek elyafını 15–30 dakika muamele 

ettiniz mi? 

 

 

  

14. Ġpek iplik çeĢitlerini seçtiniz mi? 

 

  

15. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

16. Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırınız mı?   

17. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Serisin, fibroin kısmının güzel parlaklığını örter, sarımsı bir renk verir ve gevrek 

bir tutum kazandırır. 

2. (   ) Serisin uzaklaĢtırma iĢleminde kullanılan suyun sert olması gerekir. 

3. (   ) Serisin uzaklaĢtırma iĢlemi sırasında mamul sabit olmalıdır. 

4. (   ) ġarjlama iĢlemi sonucunda mamullerin dolgunluğu artmaktadır. 

5. (   ) AĢırı Ģarj görmüĢ ipliklere ―dinamitlenmiĢ mamul‖ adı verilir. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

 

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

 

1. AĢağıdakilerden hangisi koza piĢirme iĢleminin amacıdır? 

A) Kozaların sertleĢmesini sağlamak 

B) Kozada ipek liflerini tutan serisini sıcaklık ve su yardımı ile yumuĢatarak ipeğin 

çekilebilir duruma getirilmesini sağlamak 

C) Kozalarda bulunan krizalitin ölmesini sağlamak 

D) Kozaların kurutulmasını sağlamak 
 

2. Ham ipek aĢağıdaki hangi proteinlerden meydana gelmiĢtir? 

A) Kazein -alginat 

B) Serisin - zein 

C) Serisin- fibroin 

D) Fibroin- kazein 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi koza piĢirmede kullanılan yöntemlerdendir? 

A) Asit - sabun 

B) Daldırma – batık 

C) Yüzer – daldırma  

D) Yüzer – batık   
 

4. AĢağıdakilerden hangisi batık yöntemle koza piĢirmede olumlu yönlerden değildir? 

A) Az iĢçi kullanılır. 

B) Belirli kalitede standart ipek çekimi sağlanır. 

C) PiĢirme derecesi kozaların tüm tabakalarında eĢit olmaz. 

D) Su sıcaklığı düĢük olduğundan iĢçinin el ve avuçları yanmaz. 

 

5. Yüzer sistemde koza piĢirme iĢlemine ne zaman son verilir? 

A) Hafif saydam bir görüntü aldığında 

B) Kızarmaya baĢladığında 

C) Kaynayan su bittiğinde 

D) Kozaların üzeri tamamen su ile kaplandığında 
 

6. Ġstenen numarada iplik elde edilmesi için belli sayıdaki kozadan gelen ipek tellerinin 

bir araya getirilip sarılmasına ne isim verilir? 

A) Kaynatma 

B) Uç bulma 

C) Ġpek çekimi 

D) Ġpek bükümü 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. El ile uç bulma tavası içine konulan kozaların yumuĢatılması için gerekli olan sıcaklık 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 100–110 ˚C 

B) 90- 95 ˚C 

C) 85- 90 ˚C 

D) 110- 115 ˚C 
 

8. Mekanik uç bulma makinesinde su ve kozalar nasıl kaynatılır? 

A) Alttan su buharı verilerek 

B) Doğrudan ısı verilerek 

C) Üstten bir fan ile sıcaklık verilerek 

D) Tavanın altında bulunan sıcak bir plakadan 
 

9. Ġpeğin kendi üzerine sarılması ile oluĢan büküm çeĢidi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ġambon büküm 

B) Two for one büküm (ikiye bir büküm) 

C) Taveletta büküm 

D) Katlı büküm 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi otomatik ipek çekim makinesi ana kısımlarından değildir? 

A) Uç bulma kısmı 

B) Çekim ve düzenleme banyosu 

C) Uç toplama cihazı 

D) Krizalit ayırma kısmı 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi serisini uzaklaĢtırma iĢleminde göz önünde bulundurulması 

gereken faktörlerden biri değildir? 

A) Kullanılan suyun sert olmaması gerekir. 

B) Non-iyonik tensidler serisin uzaklaĢtırma iĢlemini hızlandırır. 

C) Serisin uzaklaĢtırma iĢlemi sırasında mamul hareket ettirilmelidir. 

D) Serisin uzaklaĢtırma iĢlemi sırasında mamul sabit bırakılmalıdır. 

 

12. Sabun ile serisini uzaklaĢtırma kaç adımda gerçekleĢtirilir? 

A) Tek adımda 

B) Ġki adımda 

C) Üç adımda 

D) BeĢ adımda 

 

13. Ġpekli mamullere ham hâlinden fazla bir ağırlık kazandırmak için özel bir terbiye 

iĢlemi yapılır. Bu iĢleme verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Yükleme 

B) ġarjlama 

C) Avivaj  

D) Kaynatma  
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14. AĢağıdakilerden hangisi ağırlaĢtırma yöntemlerinden biri değildir? 

A) Protein ile ağırlaĢtırma 

B) Bitkisel ağırlaĢtırma 

C) Anorganik ağırlaĢtırma 

D) Enzimler ile ağırlaĢtırma 

 

15. Ġpekli mamullere istenen tutumu kazandırmak için boyama iĢleminden sonra 

uygulanan iĢleme verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ġarjlama 

B) AğırlaĢtırma 

C) Avivaj  

D) Kaynatma 

 

16. Üç adet bükümsüz tek ipliğin cm baĢına 16—18 S büküm içerecek Ģekilde 

birleĢtirilmesi ile elde edilen iplikler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Vual ipek ipliği 

B) Krep dösin ipek ipliği 

C) Tram ipek ipliği 

D) Organze ipek ipliği 

 

17. DeĢe pek ipliğinin üretilmesi sırasında dökülen kemlinglerden elde edilen ipliğe 

verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) ġantung ipek ipliği 

B) Buret ipek ipliği 

C) Krep ipek ipliği 

D) Grena din ipek ipliği 

 

18. AĢağıdakilerden hangisi deĢe ipek kaynaklarından biri değildir? 

A) Delik kozalar 

B) Lekeli kozalar 

C) Krep kozalar 

D) Ezik kozalar 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi bir avivaj iĢlemi sonucu elde edilen tutum apresine verilen 

isimdir? 

A) HıĢırtılı tutum kazandıran avivaj 

B) Saydamlık kazandıran avivaj 

C) Kalınlık kazandıran avivaj 

D) Kıvrımlılık kazandıran avivaj 

 

20. Yüksek bükümlü ipek ipliklerinin atlı bükülmesi ile elde edilen çözgü ipliklerine 

verilen isim hangisidir? 

A) Organze 

B) Grena din 

C) Kompansene 

D) Krep 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Çifte 

5 

Mukavemeti-

Çekilebilme 

Kabiliyeti 

6 
Sıcak Suda-

Yüksek Hız 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 

Büküm-

Kılavuzdan-

Birbiri 

7 
Birbirlerine- 

Parlaklık 

8 El-Göz 

9 
Koza Kalitesi-

Çekim 

10 

Anormal-

Derhâl-

Makarayı 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 
5 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 C 

5 A 

6 C 

7 B 

8 A 

9 C 

10 D 

11 D 

12 B 

13 B 

14 A 

15 C 

16 A 

17 B 

18 C 

19 A 

20 A 
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