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MODÜLÜN ADI  Şardonlama ve Zımparalama 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Apre uygulamaları tekstil materyallerinin cinsine ve özelliğine göre çeşitlilik gösterir. 

Her apre uygulamasını her türlü elyaf çeşidine yapmak mümkün değildir. Bazı apre 

işlemlerini her türlü kumaşa uygulayabilirsiniz. Ancak hepsinde farklı etkiler yaratır. Şardon 

ve zımpara işlemleri her türlü kumaşa uygulayabileceğiniz mekanik aprelerdendir. 

 

Yünlü kumaşlar, döşemelik kumaşlar, battaniye, manto, ceket, eşofman, mont gibi 

tekstil ürünlerinin yapılmasında kullanılan kumaşlar şardonlama işlemine tabi tutulur. 

Şardonlama ile ısı geçirgenliği az, yumuşak ve hacimli kumaşlar elde edebilirsiniz. 

Zımparalama işlemi ile de kumaşlara süet ya da kadifemsi görünüm kazandırmak 

mümkündür. 

 

Mesleğinizde uzmanlaşabilmeniz farklı materyallere uyguladığınız aprenin 

materyaller üzerinde bıraktığı farklı etkileri gözlemlemenizden geçmektedir. Tekstil 

materyalleri üzerinde ne kadar çok apre uygulaması yaparsanız mesleğinizde o kadar 

ilerleme yolu açılacaktır. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle şardonlama ve zımparalamayı 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak şardonlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Battaniye,palto, döşeme ve gömlek kumaşlarının yüzeyindeki tüy tabakasını 

dokunarak ve gözlemleyerek inceleyiniz. 

 Metalik telleri olan bir fırçayı örnek olarak alacağınız bir kumaşın yüzeyine 

sertçe sürterek tüylenmesini gözlemleyiniz. 

 

1. ŞARDONLAMA 
 

Şardonlama dokuma veya örgü kumaşın yüzeyinden geçirilenmetal teller yardımıyla 

ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesine dayanan mekanik apre işlemidir. 

 

1.1. Şardonlama 
 

Şardonlama işlemi dolgun tutumlu, ısı geçirgenliği az, tüylü görünümde olması 

istenilen kumaşlara uygulanan bir işlemdir. Kullanılan makine, garnitür tellerinin özellikleri, 

tarama ve koparma silindirlerinin sayısı ve yönlerine bağlı olarak istenilen efekt elde edilir. 

Yünlü kumaşlar,döşemelik kumaşlar, battaniye, manto, ceket, eşofman, mont gibi tekstil 

ürünlerinin yapılmasında kullanılan kumaşlar şardonlama işlemine tabi tutulur.  

 

Şardonlama işlemi üretimin her aşamasında yapılabildiği gibi genellikle son işlemler 

arasında yer alır. Nedeni ise kumaşa son tutum ve görünüm özelliğinin kazandırılmasıdır.  

 

Şardonlama işlemi kumaş üzerinde farklı efekt ve tutum özellikleri gösterir. Bunlar: 

 

 Kumaşın ısı geçirgenliğini değiştirir: Kumaşı oluşturan ipliklerin içerisinden 

çekilen lifler nedeniyle hacim kazanması söz konusudur. Genleşen iplikler 

kumaş gözeneklerini dolduracağından içeriden dışarıya yada dışarıdan içeriye 

olacak hava hareketini azaltır. Bu nedenle kumaş ısıyı muhafaza eden bir yapı 

kazanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Kumaşın tutumu değişir:  Kumaşta oluşan toplanma nedeniyle kumaş daha 

dolgun bir yapıya kavuşur. Meydana gelen dolgun yapı kumaş tutumunun 

yumuşaklığını da arttırır.  

 

 Kumaşın görünümü değişir: Kumaş yüzeyine kaldırılan lifler kumaş 

yüzeyinde tüylü bir görüntü oluşturduğu gibi bilhassa desenli kumaşlarda desen 

hatlarının birbirine geçtiği noktaları yumuşatarak desen kontürlerinin göze daha 

hoş görünecek bir yumuşaklık kazanmasını sağlar.  

 

 Şardonlama ile sağlanan olumlu apre özelliklerinin yanında şardonlamanın 

kumaşta oluşturabileceği olumsuzluklar da mevcuttur. Bu nedenle şardonlama 

prosesi oluşabilecek olumsuzluklar da düşünülerek uygulanmalıdır.  

 

 Gereğinden fazla şardonlama: İstenilen yüzey özelliğini kazandırmak 

amacıyla şardonlama uygulaması gereğinden daha fazla yapılmaya 

çalışıldığında kumaşı oluşturan ipliklerin içerisindeki liflerin azalması nedeniyle 

ipliklerin dolayısıyla kumaşın mukavemetinin düşmesi söz konusudur. Bu 

nedenle kumaşa uygulanacak şardondaki ayarların ve pas sayısının kumaşın 

mukavemetini fazla düşürmemesine özen göstermek gerekir. Ayrıca fazla 

miktarda lif yolunması nedeniyle kumaşın toplam ağırlığında azalma meydana 

gelebilir. Bu ağırlık kaybı tekstil terbiyeciliğinde istenmeyen bir durumdur. 

 

 Fazla tüylenme: Fazla tüylenme önceleri göze hoş görünen bir görünüm 

oluştursa da kumaşın kullanımı sırasında boncuklanma, aşırı tüy dökülmesi, 

kumaştan kopan tüylerin başka kumaşların yüzeyine yapışması gibi sakıncaları 

da meydana getirir. Görünüm göze hoş görünmekle beraber tüylerin zamanla 

şekil değiştirmesi, yatışması görünümün bozulmasına neden olur.  Bu nedenle 

görünüm efektleri her kumaşa kullanım özellikleri de dikkate alınarak 

kazandırılmalıdır.  

 

Şardonlama işlemi bir ana tambur üzerine yerleştirilmiş 20-36 adet tarayıcı ve koparıcı 

silindirlerden oluşan silindir bütününün hız ve baskısı düzenlenerek uygulanan işlemdir. 

Şardonlama işleminden elde edilecek sonuçlar bu yapı üzerinde meydana getirilen 

değişiklikler ile elde edilir. Şardonlanacak kumaşın özelliklerinin, yapısının şardonlama 

işlemi için önemi büyüktür. Kumaş, elde edilmek istenilen sonuca uygun olarak dokunmuş 

veya örülmüş olmalıdır. Örneğin hacimli ve çok tüylü olması istenilen kumaşın az bükümlü 

ipliklerden seyrek dokunmuş bir kumaş olması daha uygundur. Ayrıca kumaş şardonlama 

işlemine girmeden önce iyi temizlenmiş, rutubeti her yerinde eşit olmalıdır.  

 

Şardonlama işlemi yaygın olarak kuru kumaşlara uygulanmakla beraber istenildiğinde 

nemli, yaş veya üzerine bazı preparatlar emdirilmiş kumaşlara da uygulanabilir. Burada 

amaç, istenilen yapıda kumaşı oluşturmaktır. Bu amaçla kumaş üzerinde her türlü ön işlem 

yapılabilir. 
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Resim 1.1: Şardon makinesi 

1.2.Şardonlama Makinesinin Kısımları 
 

Şardonlama makineleri piyasada iki şekilde bulunur: 

 

 Tek tamburlu şardonlama makineleri 

 Çift tamburlu şardonlama makineleri 

 

Çift tamburlu şardonlama makineleri tek tamburlu makinelere oranla daha kullanışlı, 

daha verimli üretim yapan makineler olarak piyasada bulunmaktadır. Her iki makine 

grubunun da kısımları aynı özellikleri taşır. 

 

1.2.1. Ana Tambur ve Hızı 
 

Makinede şardonlamanın yapıldığı bölümü oluşturan tamburdur. Çapı 60-90 cm 

olabilen, kumaş ile aynı yönde dönen ana tamburun üzerinde 20-36 adet tarama ve kopartma 

amaçlı silindirler mevcuttur. Ana tambur ile kumaşın temasını sağlayan gerdirme silindirleri 

vardır. Gerdirme silindirleri kumaşın girdiği noktadan kumaşı gererek tambur üzerine 

kumaşın hangi oranda baskılanarak geçeceğini belirler. Şardonlamanın kumaş üzerindeki 

etkisi gerdirme ile doğru orantılıdır.  
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Ana tamburun üzerine dizilmiş olan tarama ve koparma silindirleri değişik sayı ve 

sistemlerde dizilir. Örneğin bir tarama bir koparma, iki tarama bir koparma vb. Bu dizilim 

elde edilmek istenen kumaş özelliklerine göre belirler. Ana tambur kumaş ile aynı yönde 

dönerek aynı zamanda kumaşın makine içerisindeki sevkini de sağlar. Üzerindeki tarama ve 

koparma silindirlerinin hızları ana tamburun hızından bağımsızdır. 

 

Ana tamburun eni şardonlanacak kumaşın enini belirler. Piyasada genellikle 240 

cm’ye kadar eni olan tamburlu makineler mevcuttur. Ana tamburun üzerinde tarama ve 

koparma silindirlerinin takılacağı yataklar bulunur. Bu yatakların bağlı bulunduğu sistemde 

silindirlerin dönüşünü sağlayan silindir kasnakları ve kasnakları tahrik eden kayışlar 

mevcuttur. 

 

Resim 1.2: Silindir kasnakları ve kasnakları tahrik eden kayışlar 

Tarama ve koparma silindirlerinin başlarında ayrı bir kayıştan hareket alan konik 

başlıklar bulunur. Konik başlıklar da silindirlerin dönüş hızlarını düzenler. 

 

Kumaşın geçiş hızı ana tamburun hareketi ile beraber giriş ve gerdirme silindirlerinin 

hızına bağlıdır. Mevcut makinelerde kumaş geçiş hızı 40 m/dakikaya kadar çıkabilmektedir. 

Tamburun dönüş hızı ise 110 devir/ dakikaya kadar uygulanabilmektedir. 

 

Çift tamburlu şardonlama makinelerinde tambur yapısı aynı olmakla beraber bir pasta 

(kumaşın bir kez geçişinde) tamburların görevleri üç farklı şekilde düzenlenir: 
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 Genellikle açık en örme kumaşlarda ve tüp kumaşlarda aynı yüzü iki kez 

şardonlama sistemi uygulanır. 

 Önce şardonlama sonra keçeleme amaçlı aynı yüzün işlem gördüğü sistemlerde 

2 tamburun üzerindeki tarama ve koparma silindirlerinin pozisyonu ile garnitür 

telleri birbirinden farklı düzenlenir. 

 

 Sadece tüp kumaş çalışmalarında tercih edilen bir tamburda ön, diğer tamburda 

arka yüzünün şardonlanması amacıyla oluşturulan sistemdir. Bu sistemin 

uygulanabilmesi için çift tamburlu şardon makinesinin üzerinde ters çevirme 

sistemi mevcuttur. Ters çevirme sistemi sayesinde birinci tamburda kumaşın A 

yüzü şardonlandıktan sonra kumaş ters çevirme sisteminden geçerek ikinci 

tambura gider. Bu tamburda da kumaşın B yüzü şardonlanır. 

 

Resim 1.3: Koparıcı ve tarama silindirleri 

1.2.2. Koparma Silindirleri 
 

Koparma silindirleri ana tambur üzerine monte edilmiş silindirlerdir. Bu silindirlerin 

üzerinde kumaşa yapılacak şardonlamanın özelliklerine göre seçilmiş garnitür telleri (metal 

şardon telleri) mevcuttur. Ana tamburun hızıyla orantılı bir hızda dönen silindirler üzerindeki 

teller yardımıyla şardonlama işlemini gerçekleştirir. Silindirler üzerindeki teller, kauçuk veya 

keçe üzerine yapışıktır. Bu şekilde silindir üzerine sarılarak şardonlama işlemine hazırlanır. 

Koparma silindirlerinin üzerindeki garnitür tellerinin ucu tamburun dönüş yönünün 

tersinedir. Bu nedenle teller ipliklerin derinine kadar girerek lifleri çeker. 
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Şardonlamanın etkisi koparma silindirleri ile belirlenir. Koparma silindirlerinin kumaş 

yüzeyinden dalarak lifleri çekme işlemini gerçekleştirmesi sırasında kumaştaki gerginlik de 

büyük önem taşır. Şardonlama sırasında germe ve çekme silindirlerinin hızları ayarlanarak 

kumaşın tambur üzerine uygun baskıda yapışması sağlanır. Gerginin gereğinden fazla olması 

hâlinde kumaşın zarar görmesi söz konusudur.  

 

Resim 1.4: Koparma silindiri üzerindeki garnitür telleri 

1.2.3. Tarama Silindirleri 
 

Kumaş yüzeyinden kaldırılmış olan liflerin düzgünleştirilmesi şardonlamanın 

devamında koparma silindirlerinin görevini daha iyi yapmasını sağlar. Ayrıca şardonlama 

sırasında koparma silindiri tarafından tutulmuş olan liflerin garnitür tellerinin arasından zarar 

görmeden çekilmesini sağlar. Tarama silindirlerinin üzerindeki garnitür tellerinin ucu 

tamburun dönüş yönü ile aynıdır.Bu şekilde dönerek bilinen tarama işlemini yapar. 

 

Tarama silindirlerinin dönüş hızı koparma silindirlerinde olduğu gibi ana tamburun 

dönüş hızıyla orantılıdır.  
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1.2.4. Kumaşın Geçiş Hızı ve Gerginliği 
 

Kumaşın geçiş hızı yapılacak şardonlamanın türüne göre belirlenir. Gerginlik ise ana 

tambura kumaşı besleyen ve ana tamburdan kumaşı çeken bir çift silindir ile sağlanır.  Bu 

silindirler örme ve dokuma kumaşların şardonlanmasında girişte ve çıkışta birer tane olmakla 

beraber uzun tüylü kumaş yapımı sırasında ana tamburun üzerinde sağda ve solda birer tane 

daha olmak üzere dört adettir. Bunun nedeni kumaştan uzun tüy çekimi sırasında 

(peluşşardonu) kumaşın ana tambura boylu boyunca yapışmasına engel olmaktır. Uzun 

tüyler nedeniyle kumaş tarama ve koparma silindirlerine sarılarak parçalanır. Buna engel 

olmak için kumaş kısa aralıklarla ana tambura temas ederek peluşşardonlaması yapılır.  

 

Şardonlama sırasında germenin fazla yapılması kumaşın aşırı şardonlanmasına, 

bundan dolayı da fazla mukavemet kaybetmesine neden olur. Bu yüzden şardonlama 

sırasında gerginlik ayarı çok önemlidir. 

 

Şekil 1.1: Peluşşardonunda kumaş geçişi 

 

  

Çekme ve 

germe 

silindirleri 



 

10 

 

1.2.5. Diğer Kısımlar 
 

Kumaşın düzgün şardonlanması için makine konstrüksiyonunda destekleyici kısımlara 

ihtiyaç vardır. Bunlar:  

 

 Fırça tertibatı: Kumaşın yüzeyinde olabilecek yabancı maddeleri temizlemek 

(dokuma artıkları, çevreden gelebilecek sert cisimler vb.), kumaş yüzeyindeki 

tüyleri şardonlama kolaylığı sağlamak için düzgünleştirmek, ayrıca garnitür 

tellerine yapışan lifleri temizlemek fırça tertibatının görevidir. 

 

 Metal ikaz detektörleri: Dokumadan veya depolamadan gelebilecek gücü teli 

kırıkları ve benzeri metallerin hassas olan garnitür tellerine zarar vermeden fark 

ederek makineyi durdurur. 

 

 Kumaş geçişini düzenleyen tertibat: Kumaşın geçişini düzenleyen sistemdir. 

Kumaşın makineden sağa sola kaymadan düzgün geçmesini sağlar. 

 Vakumlama: Kumaş yüzeyinden kopan lif parçacıklarının kumaşa 

yapışmaması, garnitür tellerinin arasını doldurmaması için elektrikli süpürgede 

olduğu gibi bir emiş tertibatı mevcuttur. Buradan vakumlanan elyaflar 

makinenin yanında bulunan elyaf toplama torbalarında toplanır. 
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Resim 1.5: Çift tamburlu şardonlama makinesi 
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Resim 1.6: Elyaf toplama torbaları 

1.3.Şardonlama Çeşitlerine Uygun Çalışma 
 

Günümüzde tüy yüksekliği şardonlama efekti dikkate alındığında çok çeşitli 

şardondan bahsedebiliriz. Şardon çeşitleri; 

 

 Velur şardonu, 

 Peluşşardonu, 

 Kadife şardonu, 

 Keçe şardonu, 

 Polar şardonudur. 

 

Burada temel prensip moda duygusu ve müşteri talebi doğrultusunda şardonlama 

yapmaktır. Yapılacak şardonlamanın belirlenmesinden sonra istenilen şardonu elde etmek 

için yalnızca makine hızı ve ayarlarında yapılacak değişiklikler yeterli olmaz. Ayrıca 

silindirlerin, garnitür tellerinin hatta makine konstrüksiyonunun üzerinde değişiklikler 

yapmak gerekebilir. Bu nedenle şardon çeşitlerine uygun çalışmayı belirlemek uzun 

çalışmaların teknik anlamda daha fazla bilginin gerektirdiği bir durumdur. 
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Resim 1.7: Velur şardonlanmış kumaş 

 

Resim 1.8: Peluşşardonlanmış kumaş 

1.4.Şardonlamada Pasaj Sayısı 
 

Şardonlamada pasaj sayısı işletmelerde pas olarak bilinir. Bir şardonun pas sayısı 

arttıkça kumaştaki tüylenme artacaktır. Her pas kumaşta daha fazla tüyün yüzeye çıkmasını 

sağlar. Fazla tüylenme dokumasında veya örmesinde planlanmış olan kumaşlarda sorun 

çıkarmazken bu amaçla dokunmamış kumaşlarda önemli mukavemet kayıplarına yol açar. 

Çok tüylü (peluşvb.) kumaşların elde edilmesi bu amaçla tasarlanmış ve dokunmuş kumaşlar 

ile yapılır. Aksi takdirde pas sayısı arttırılarak kumaşı fazla tüylendirmek kumaş için 

sakıncalı bir durumdur. 
 

1.5.Makine Temizliği ve Bakımını Yapma 
 

Makine temizliği şardonlama işleminin öncesinde ve sonrasında önemli bir yer tutar. 

Garnitür tellerinin eğilmesi, bükülmesi gibi durumlarda telafisi mümkün olmayan tüylenme 

hataları oluşur. Bu nedenle makinenin çalışmaya başlamadan önce temizlik ve bakımdan 

geçmiş olduğundan emin olunmalı, garnitür tellerinin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Aynı 

şekilde çalışma bittikten sonra garnitür tellerinin arasında kalan lif artıkları iyice 

temizlenerek makine beklemeye alınmalıdır.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Şardonlama işlemini yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşı kılavuz kumaşa dikiniz.  

 

 Yüzler aynı yöne gelecek şekilde 

dikilmesine dikkat ediniz. 

 Şardon makinesinde ana tambur 

ayarlarını yapınız. 

 

 

 Koparma ve tarama silindirlerinin 

ayarlarını yapınız.  
 

 Makineyi çalıştırınız.  

 İşlem tamamlanınca makineyi durdurarak 

kumaşı makineden çıkarınız. 
 

 Makineyi temizleyiniz. 

 İş güvenliği önlemlerini alınız. 

 Makinenin kapalı olduğundan emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kumaşı kılavuz kumaşa diktiniz mi?   

2. Şardon makinesinde ana tambur ayarlarını yaptınız mı?   

3. Koparma ve tarama silindirlerinin ayarlarını yaptınız mı?    

4. Makineyi çalıştırdınız mı?   

5. İşlem tamamlanınca makineyi durdurarak kumaşı makineden 

çıkardınız mı? 
  

6. Makinenin temizliğini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şardonlama dokuma veya örgü kumaşın yüzeyinden geçirilen metal teller 

yardımıyla ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesine dayanan mekanik apre işlemidir. 

 

2. (   ) Şardonlama işlemi ile kumaşı oluşturan ipliklerin içerisinden çekilen lifler 

nedeniyle kumaş hacmi azalır.  

 

3. (   ) Şardonlama işlemi ile kumaşın mukavemeti artar. 

 

4. (   ) Koparma silindirlerinin üzerindeki garnitür tellerinin ucu tamburun dönüş 

yönünün tersinedir. 

 

5. (   ) Şardonlama işleminde pas sayısı arttıkça kumaştaki tüylenme azalır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak zımpara yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Düz dokunmuş pamuklu bir kumaş alarak farklı kalınlıklarda zımpara ile 

kumaşın yüzeyini bastırarak zımparalayınız. Sonuçları gözlemleyiniz. 

 Zımpara işlemi ile süet görüntüsü verilmiş kumaş örnekleri bularak kumaş 

yüzeyini tüy yapısı açısından lup kullanarak inceleyiniz.  

 

2.ZIMPARALAMA 
 

Zımparalama işlemi,süetleme işlemi olarak da bilinmektedir. Kumaş yüzeyine efekt 

vermek amacıyla uygulanan bir mekanik bitim işlemidir. Özellikle pamuklu kumaşların 

zımparalanması sonucu kumaş kadifemsi ve süet görünümü kazanır. 

 

2.1.Zımparalama 
 

Zımparalama ile dokuma veya örme kumaşın ince bir şekilde tüylendirilmesi sağlanır. 

Ancak zımparalama işleminde şardonlamada olduğu gibi liflerin uçları iplik yüzeyine 

çekilmediği için bu tüylenme şardonda olduğu gibi değil süette olduğu gibi bir görüntü 

oluşturur. Ayrıca kumaştaki dolgunluk ve hacimlilikşardonda olduğu gibi büyük bir artış 

göstermez. 

 

Zımparalama işlemi şardon makinesinde olduğu gibi tambur üzerine yerleştirilmiş 

silindirlere zımpara sarılması ile yapıldığı gibi yan yana dizilmiş zımpara sarılı silindirler ile 

de yapılır. 

 

Zımparalama işlemi kuru ve temizlenmiş kumaşlara uygulanır. Ancak boncuklanma 

ihtimali olan kumaşlarla farklı efektler kazandırılması istenen kumaşlarda yaş hâlde 

zımparalama yapılır. İyi bir zımparalama etkisi birkaç temel faktöre bağlıdır: 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Zımparalama silindiri: Zımparalama silindiri standart boyutlarda olmakla 

birlikte seçilecek silindir çapı kumaşın zımparayla karşılaşacağı yüzeyi etkiler. 

Silindir çapı arttıkça zımparalama etkisi artar. Silindirin dönüş hızı 

zımparalamayı etkileyen faktörlerdendir. Ancak gereğinden hızlı dönen silindir 

yolunmalara ve düzgünsüz zımpara efektine neden olur. Silindir dönüş hızı, 

kumaşın kalınlığı ve sarılan zımparanın numarasına göre belirlenir. Makine 

üzerindeki silindir sayısı arttıkça zımparalama etkisi artar. 

 

 Kumaşın geçişi: Zımparalanacak kumaşın geçiş hızı, kumaşın zımpara silindiri 

ile arasındaki mesafe ve kumaş ile silindir arasındaki baskı zımpara etkisini 

artıran ve azaltan faktörlerdir. Zımparalama işleminde yapılacak denemelerle en 

uygun hız, baskı ve temas yüzeyi belirlenir. 

 

Resim 2.1: Tamburlu zımpara makinesi 
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Resim 2.2: Silindirli zımpara makinesi 

2.2.Zımparalama Silindirleri 
 

 Tek tamburlu zımparalama makinesinde 24 adete kadar zımpara silindiri bulunur. 

Makine eni 2 metre kumaşla çalışılabilecek genişliktedir. Kumaşın, makinenin çekme ve 

germe silindirleri yardımıyla zımparalama silindirleri üzerinden istenilen baskıyla geçmesi 

sağlanır. 

 

Zımparalama silindiri üzerindeki zımpara kâğıtları, 1 cm’deki sürtme noktası sayısına 

göre numaralandırılmaktadır. Santimetredeki sürtme noktası “kum” olarak da 

adlandırılmaktadır. 

 

Kumaş yüzeyine ve istenen efekte uygun olarak 120–400 kum arasından seçim 

yapılabilir.  

 

Zımpara kâğıtları zımpara silindirlerine spiral (verev) olarak sarılmaktadır. Şerit hâlde 

alınan kâğıtlar belli bir kullanım ömrüne sahiptir.  

 

Hızları ve dönüş yönleri elde edilecek efekte göre her biri için ayrı ayrı 

ayarlanabilmektedir. Örneğin 4 silindirli bir zımpara makinesinde ilk ikisi aynı yönde 

dönerken 3. silindir tam tersi yönde, 4. silindir de ilk ikisi ile aynı yönde hareket ettirilebilir. 
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Silindirli zımpara makinesinde yan yana yerleştirilmiş üzeri zımpara sarılı silindirlerle 

zımparalama işlemi yapılır. 3- 6 silindir kullanılan makine tipleri yaygındır. Burada silindir 

dönüş yönleri istenilen zımpara efektine göre kumaşın geçiş yönüne ters veya düz olarak 

düzenlenir. Bu makinede kumaşın zımpara silindiri üzerine baskısı germe ve çekme 

silindirlerinin yardımıyla yapılır. Kumaşların geçişleri sırasında meydana gelen gerginlik 

nedeniyle kumaşlar zımpara silindirine istenilen baskıda temas eder. 

 

Resim 2.3: Zımpara silindirleri 
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Resim 2.4: Zımpara silindirlerinin yakından görünüşü 

2.3. Makinenin Ayarları 
 

Zımpara silindirlerinin dönüş hızı ve mamulün geçiş hızı ayarlanarak istenilen efekt 

oluşturulabilir. 

 

 Zımpara makinelerinin hızları 5–50 metre/dakikadır. Hız arttıkça mamulün zımpara 

silindirleri üzerinden geçişi daha kısa sürmektedir. Temas süresi ne kadar az olursa 

zımparalama etkisi de o kadar ılıman olur. 

 

Zımpara makinesindeki her bir zımpara silindiri farklı hızda çalıştırılabilmektedir. 

Aynı zamanda silindirlerin dönüş yönleri de ayrı ayrı ayarlanabildiğinden elde edilen etkiler 

de oldukça çeşitlidir. Zımpara silindirleri kumaşla aynı yönde veya ters yönde hareket 

ettirilebilir. 

 

Zımparalama, şeftali tüyü efekti vermek amacıyla uygulanan bitim işlemidir. Kumaş 

yüzeyinin her yerde aynı efekti göstermesi için zımpara silindirleri işlem sırasında sağa sola 

hareket hâlindedir. Kumaş üzerindeki zımparanın sağa sola hareketi (şanjır), daha düzgün 

sonuç için gereklidir. Zımpara silindirlerinin bu hareketi sonucu mamulün tüm eni boyunca 

aynı özellikte zımparalama etkisi elde edilmiş olur.  

Şardonlamadan daha ılıman bir etki sağlanır. Şeftali tüyü apresi denmesi de bu özelliği 

desteklemektedir. Aynı zamanda hafif tüylenme sonucu mamulün ışık yansıtmasını da 
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etkilediğinden mamule yanardöner bir görünüm kazandırmaktadır Mamulün hafif tüylenmesi 

nedeniyle yapılan bu işleme “süetleme” de denmektedir. 

 

Resim 2.5: Zımpara makinesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Zımparalama işlemini yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zımparalanacak kumaşı kılavuz kumaşa 

dikiniz. 

 

 Kumaş ile kılavuz kumaşın yüzerinin 

aynı yönde olmasına dikkat ediniz. 

 Zımparalama için uygun zımpara 

kâğıdını seçiniz. 
 

 Zımpara kâğıdını zımpara silindirine 

sarınız.  

 Zımpara kâğıdını zımpara silindirine 

spiral olarak sarmaya dikkat ediniz. 

 Zımpara makinesinin ayarlarını yapınız.  

 Zımpara silindirlerinin dönüş yönlerini 

ve hızlarını ayarlayınız. 

 Zımpara silindirlerine uygulanacak 

basınç ayarlarını yapınız  

 Makineyi çalıştırınız.  

 Mamulü kontrol ederek uygunluğuna 

göre işleme devam ediniz.  

 Çıkışta mamulü el ve göz yardımıyla 

kontrol ediniz. 

 İşlem bitince makineyi durdurup kumaşı 

makineden çıkarınız. 

 

 Makinenin temizliğini yapınız.  

 İş güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

 Makinenin kapalı olduğundan emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zımparalanacak kumaşı kılavuz kumaşa diktiniz mi?   

2. Zımparalama için uygun zımpara kâğıdını seçtiniz mi?   

3. Zımpara kâğıdını zımpara silindirine sardınız mı?   

4. Zımpara makinesinin ayarlarını yaptınız mı?   

5. Makineyi çalıştırdınız mı?   

6. Mamulü kontrol ederek uygunluğuna göre işleme devam 

ettiniz mi? 
  

7. İşlem bitince makineyi durdurup kumaşı makineden 

çıkardınız mı? 
  

8. Makinenin temizliğini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Zımparalama işlemi sonucu kumaş kadifemsi ve süet görünümü kazanır. 

 

2. (   ) Silindir çapı arttıkça zımparalama etkisi azalır.  

 

3. (   ) Makine üzerindeki silindir sayısı arttıkça zımparalama etkisi artar. 

 

4. (   ) Zımparalama silindiri üzerindeki zımpara kâğıtları, kumaş yüzeyine ve istenen 

efekte uygun olarak 120–400 kum arasından seçilir.  

 

5. (   ) Zımpara kâğıtları zımpara silindirlerine spiral (verev) olarak sarılmaktadır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )Şardonlama işlemi dolgun tutumlu, ısı geçirgenliği az, tüylü görünümde olması 

istenilen kumaşlara uygulanan bir işlemdir.  

 

2. (   ) Şardonlama işlemi ile kumaş daha dolgun bir yapıya kavuşur. 

 

3. (   ) Şardon makinesinde kumaşın geçiş hızı 80 m/dakikaya kadar çıkmaktadır.  

 

4. (   ) Zımparalama işlemi kuru ve temizlenmiş kumaşlara uygulanır.  

 

5. (   ) Zımparalanacak kumaşın zımpara silindiri ile arasındaki mesafe arttıkça zımpara 

etkisi azalır.  

 

6. (   ) Zımpara makinelerinin hızları 10–80 metre/dakikadır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Yanlış 

3. Doğru 

4. Doğru 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Yanlış 

4. Doğru 

5. Doğru 

6 Yanlış 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 


