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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK İplik Üretim Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Şerit Birleştirme Makinesi  

MODÜLÜN TANIMI 

Şerit birleştirme makinesini üretime hazırlama ve bu 

makinelerle üretim yapma bilgi ve becerilerinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Şeritten vatka elde etmek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine 

uygun olarak şerit birleştirme makinesini üretime 

hazırlayıp üretim yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun şerit birleştirme makinesini 

üretime hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun şerit birleştirme makinesinde 

üretim yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Penye hazırlık dairesi 

Donanım: Pamuk ve pamukla birlikte kullanılan cer 

bantları, şerit birleştirme makinesi üstüpü, yağ, yağ 

tabancası, hava tabancası, basınçlı hava, takım ve ölçü 

aletleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında; nitelikli, yaratıcı ve uygulayabilen, motivasyonu yüksek, hedefleri 

olan, gelişen ve değişen teknolojiyi yakalayıp bu teknolojiye uyum sağlayan birey olmanız 

gerekmektedir. 

 

Tekstil endüstrisi çok sayıda birbirini izleyen işlemlerden oluşur. Bir işlem sonucu 

elde edilen mamul bir sonraki işlemde hammadde olarak kullanılır. 

 

Tekstil içinde pamuk iplikçiliğinin önemi hiç azalmamış aksine doğallığı ve sağlıklı 

kullanılabilirliği ile günümüzde önemi daha da artmıştır. 

 

Bu nedenle pamuk iplikçilik sistemini ve bu sistemde kullanılan penye hazırlık 

makinelerini iyi bilmeniz gerekmektedir. 

 

Bu modülle tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetişmenizi amaçladığımız sizler, 

gerekli ortam sağlandığında şerit birleştirme makinesini üretime hazırlayabilecek, istenilen 

numarada ve özellikteki vatkayı makinede üretebileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Tekniğine uygun şerit birleştirme makinesini üretime hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pamuk iplikçilik sisteminde kullanılan şerit birleştirme makinesini üretime 

hazırlama ile ilgili gerekli bilgileri toplayınız.  

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ŞERİT BİRLEŞTİRME MAKİNESİ 
 

Günümüzde harman hallaç dairesinin vatka yapma makinesi ortadan kalktığından bu 

yana şerit birleştirme makinelerine vatka makinesi denir. Bunun sebebi makinenin 

şeritlerden penye vatkası yapmasıdır. Ama yine de bazı işletmelerde vatka makinesi olarak 

değil, şerit birleştirme makinesi olarak adlandırılmaktadır. Hatta İngilizce ismi olan unilap da 

kullanılmaktadır. 

 

Şerit birleştirme makinelerinin ilk versiyonu olan klasik şerit birleştirme makineleri 

günümüzde ortadan kalkmıştır (Resim 1.1). Klasik şerit birleştirme makinesine elektronik 

kontrol paneli ve vatka transport kısmı eklenerek şerit birleştirme makinesi modernize 

edilmiştir. Aşağıda yeni tip şerit birleştirme makinesi görülmektedir (Resim 1.2). 

 

Resim 1.1: Klasik şerit birleştirme makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.2: Şerit birleştirme (vatka) makinesi 

1.1. Görevleri 
 

 Cer makinesinden gelen bantları (16–20–24–28 adet) katlamak 

 Farklı zaman birimlerinde çıkan cer şeritlerini katlamayla harmanlamak 

 Çekimle, katlanmış cer şeritlerini inceltmek 

 Cer şeritlerinin paralel olan liflerine bir miktar daha paralellik kazandırmak 

 Cer şeritlerini bant formundan vatka hâline getirmek 

 

1.2. Çalışma Prensibi 
 

Şerit birleştirme makinesi, besleme kısmı, 1. ve 2. çekim kısmı, vatka sarım ve vatka 

transport kısımlarından oluşur (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Şerit birleştirme makinesinin kısımları 

 Besleme Kısmı 

 

Besleme kısmında; besleme masası (Resim 1.4), şerit yönlendirme kılavuzları (Resim 

1.5) ve kanalları (Resim 1.6), şerit kontrol sensörleri (Resim 1.5), çekim ve manşonlu baskı 

silindirli iki adet çekim tertibatı bulunur ve iki çekim tertibatı da besleme kısmında 

bulunmaktadır (Resim 1.4). 



 

 5 

 

Resim 1.4: Besleme masası ve çekim tertibatları 

Cer kovasından çıkan şerit, şerit yönlendirme kılavuzundan geçip şerit yönlendirme 

kanallarından sonra 1. çekim tertibatında çekime maruz kalır. Besleme masası üzerinde 

ilerleyen şeritler 2. çekim tertibatında da bir miktar daha çekime maruz kalarak besleme 

bölgesini terk eder.  

 

Ayrıca şerit yönlendirme kanallarında ve çekim tertibatlarında bulunan sensörler, 

şeridin kopması veya bitmesi durumunda makineyi durdurur. 

 

Resim 1.5: Şerit yönlendirme kılavuzları ve kontrol sensörü 
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Resim 1.6: Şerit yönlendirme kanalları 

 Çekim Kısmı 

 

Bu makinede ideal elyaf çekimi için 2 çekim bölgesi vardır. Çekim tertibatlarının her 

birinde 4 adet yivli çekim silindiri ve 4 adet de manşonlu baskı silindiri bulunmaktadır 

(Resim 1.7).  Şeritler, baskı silindirlerinin katlısıyla çekim silindirleri arasında incelir.  

 

Resim 1.7: Çekim kısmı 

 Vatka Sarım Kısmı 

 

Vatka sarım kısmının girişinde sarım için 4 çekim ve 2 adet geniş vatka sarım silindiri 

(Şekil 1.1), vatka itici ve vatka atıcı bulunur. Silindirlerin yüzeyi pürüzsüzdür. 

 

Makara kanalından gelen makara bir ızgaralı tabla tarafından atılarak sarım kalender 

silindirinin üzerine gelir. Sağında ve solunda bulunan sıkıştırma diskleri tarafından makara 

sıkıştırılır ve makara vatka sarımı için dönmeye başlar. 
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Şekil 1.1:  Vatka sarım işlemi 

 

Sarımın gerçekleşmesi için besleme kısmından gelen şerit katı bir aparatla girişteki 

ilk kalender silindirine verilir veya izole bir bantla girişteki ilk kalender silindirine 

yapıştırılır. Çalıştırma butonuna basılarak makaranın sıkıştırma diskleriyle birlikte 

dönmesiyle sarım gerçekleşir (Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Vatka sarım kısmı 
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Vatka, istenilen ağırlığa/uzunluğa erişince sarım kalender silindiri durur. Ardından 

vatka ve sıkıştırma diskleri de durur. Sıkıştırma diskleri açılarak vatka serbest kalır. İtici 

plakanın hareketiyle vatka,  1.vatka atıcının üzerine gelir. Makinenin çıkış kısmında bulunan 

pencere açılır. Vatka, 1.vatka atıcının atma hareketiyle vatka sarım kısmını terk eder ve 

pencere  kapanır. 

 

 Vatka Transport Kısmı 

 

Vatka transport kısmında 2.vatka atıcı ve vatka nakil arabası bulunur. Bazı tip şerit 

birleştirme makinelerinde 2.vatka atıcı ve vatka nakil arabası yoktur, eski klasik makinelerde 

bulunan vatka masası vardır. Masa üzerinde bulunan hareketli bant çıkan vatkaları masanın 

son kısmına dizer (Resim 1.9). 

 

Vatka transport alanı içerisinde makineye sabit olan makara besleme sacı ve kanalı 

vardır. Buradan her vatka çıkışında makineye bir makara gider.   

 

Vatka sarım kısmından gelen vatka, 2. vatka atıcının yukarı hareketiyle vatka 

arabasına gelir. Vatka arabası her vatka atılışından sonra vatka eni kadar ray üzerinde ileri 

gider. Vatka makinesi dolduktan sonra bir sonraki makineye götürülür. 

 

Resim 1.9: İki farklı vatka transport sistemi 

1.3. Makinede Bakım Yapma 
 

Üretimin aksamadan devam etmesi ve üretim randımanının düşmemesi için şerit 

birleştirme makinelerinin plan doğrultusunda bakımları yapılır. 

 

 Bakımın Getirdiği Kazançlar 

 

Üretimin programlara uygun şekilde yürütülmesi, makine ve tesislerin aksamadan 

çalışmasına bağlıdır. Makinelerin bakımlarının yapılması ise üretim akışının en üst düzeyde 

aksatılmadan yapılmasını sağlar. 

 

İşletmede kaliteli mamul üretebilmek için, makine ve teçhizatın verimli, sorunsuz, 

emniyetli olması ve makine bakımının zamanında yapılması gerekmektedir. Bakım öncesi, 

bakım sırası ve bakım sonrasında iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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 Bakımın Maliyete Etkileri 

 

Makine bakım faaliyetlerinin tam olarak yapılamamasının üretim akışı, verimlilik ve 

dolayısı ile maliyetler üzerindeki etkileri şunlardır: 

 

 Makineler ve onları çalıştıran işçilerin boş kalması 

 Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artması 

 Müşteri taleplerinin karşılanamaması sonucu satışlarda düşmeler 

 Aksaklığın meydana geldiği bölümle ilgili bulunan diğer bölümlere materyal 

akışında gecikme ve boş beklemeler olması 

 Telef oranının artması ile kalitenin düşmesi 

 Siparişlerin zamanında teslim edilememesi yüzünden tazminat ödeme gibi 

sorunların ortaya çıkması 

 

 Bakımda Yapılan İşler 

 

İş ve işçi sağlığı açısından makinede bakım işlemine başlamadan önce emniyet 

tedbirlerinin alınması gereklidir. Bakım sırasında ana şalter sürekli kapalı (O) konumda 

kalmalı (Resim 1.10) ve tehlike yaratabilecek  malzeme ve teçhizatın makine çevresinden 

uzaklaştırılması gerekmektedir. 

 

Resim 1.10:  Makinenin şalteri  

Makine bakımını uygulama olarak üç kısımda sınıflandırabiliriz:  

 

 Makine kontrolü 

 Temizlik 

 Yağlama 

Temizlik konusu  “1.6. Makinede Temizlik Yapma”  konu başlığıyla verilecektir. 

 

 Makine Kontrolü 

 

   Üretimi etkileyecek kontroller sırasıyla yapılmalıdır. 

 

 Baskı Silindiri Yüzeylerinin Kontrolü 

 

Manşonlu baskı silindirlerinin (Resim 1.11) yüzeylerinin deforme olması, 

çatlaması, yarılması, zedelenmesi ve sertleşmeleri durumunda manşonlar yenisiyle 

değiştirilir ya da yeniden çalışmasına imkân verecekse rektifiyeye gönderilir. 
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Rektifiyenin 2 mm’yi geçmemesi gerekir. Bilindiği gibi her rektifiyenin ardından 

baskı ayarı yapılmalıdır. Rektifiye, manşonların zımpara silindirle tıraşlanmasıdır. 

 

Resim 1.11:  Manşonlu baskı silindirleri 

 Yedek Makara Kontrolü 

 

Makara besleme sacı ve kanalı içerisinde üretim boyunca makara kontrolü 

yapılır. Makara eksildiği takdirde makara besleme sacına yedek makara konur 

(Resim 1.12). Kırık ve zarar görmüş makaralar üretimde kullanılmaz. 

 

Resim 1.12:  Makara besleme 

 Hava Basınç Kontrolü 

 

Üretimden önce ve üretim sırasında makinenin tüm hava basınç değerleri 

kontrol edilir (Resim 1.13). Hava basınç değerlerinde uygunsuzluk varsa norm 

makine değerlerine getirilir. Çünkü makinenin hemen hemen tüm parçaları hava 

basıncıyla çalışmaktadır. 

 

Resim 1.13:  Hava basınç göstergesi 

 Cer Kovası Kontrolü 

 

Besleme kısmında sürekli yedek kovanın hazır olması gerekir  (Resim 1.14).  

Aksi takdirde kova almaya gitme zamanı makinenin durmasına sebep olacaktır. 

Bunun sonucu olarak da üretim kaybı yaşanacaktır. 
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Resim 1.14:  Cer kovası 

 Telef Haznesi Kontrolü  

 

Telef haznesinin sık sık kontrol edilerek içerisinin boşaltılması gerekir 

(Resim 1.15).  Aksi takdirde telefler üretime karışarak kaliteyi etkiler ve sıkışmadan 

dolayı makinenin sıklıkla durmasına sebep olarak üretim kaybına neden olur. 

 

Resim 1.15: Telef haznesi 

 Hareket İleten Parçaların Kontrolü  

 

Makinede hareket ileterek üretimi sağlayan motor, zincir, zincir dişli, dişli ve 

kayışlar üretime başlamadan önce kontrol edilir (Resim 1.16). Kayışlar zamanla 

devir kayıplarına sebep olduklarından kullanımları sınırlı alanlarda kalmıştır. Bu 

nedenle hareket  iletimi için zincir dişli ve dişliler kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.16: Zincir, zincir dişli ve dişli 
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Kırık ve çatlak olan dişliler, aşırı yağsızlıktan dolayı kuru olan dişliler ve 

salgılı dönen dişliler ileride büyük sorunlar yaşanmasına sebep olur. 

 

Hareket iletiminde kullanılan parçalardan biri olan kayışlar hafif yumuşaklık 

özelliğini yitirip sertleşmişse kaymadan dolayı hız kaybına neden olur. Yanlış ayar 

veya zamanla esnemeden dolayı gevşeyen kayışlar da hız kaybına neden olduğu 

gibi makinenin çabuk yıpranmasına yol açar. Kayışların ayarının gevşek yapılması 

kadar sert yapılması da doğru değildir. Bu nedenle kayış ayarının dikkatle 

yapılması gerekir. Aşırı sert ayarlı kayışlar hem kendi hem de hareket ilettiği 

parçanın ömrünü kısaltır. 

 

Motorun dönmesini engelleyecek ve ısınmasını sağlayacak yabancı maddeler 

temizlenir. 

 

 Yağlama 

 

Yağlama işlemi bakım planı içerisinde yer alır. Zamanında veya acil 

durumlarda yapılır. 

 

Zamanında yapılan yağlama makine ve makine parçalarının kullanım 

süresini uzatır.  Ayrıca işletme içerisindeki ses gürültüsünün artmasını engeller. 

Bundan dolayı dönen aksam ve yatakları, zaman zaman uygun olan yağlarla 

yağlanır.  

 

Yağ haznesi içerisinde çalışan dişlilerin yağsız kalmamaları için, yağ 

seviyesi düşük olan haznelere yağ ilavesi yapılır (Resim 1.19). 

 

 Yağlama İçin Malzemelerin Hazırlanması 
 

Şerit birleştirme makinesi,  ince yağ, yağdanlık (Resim 1.17), gres yağı ve 

gres yağı pompası hazırlanır  (Resim 1.18). 

 

 

Resim 1.17: İnce yağ ve yağdanlık 
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Resim 1.18: Gres yağı ve gres yağı pompası 

 Silindir Yataklarının Yağlanması 

 

Yağlama planı dâhilinde, silindir yataklarının üzerinde bulunan yağlama 

memesinden yağ pompasıyla yağlama yapılır (Resim 1.20). Gerekli yağlama 

yapılmazsa yatakta ve silindirde aşınmalar meydana gelir. Bu da silindirin salgılı 

dönmesiyle vatka numarasında sapmalara veya sürtünmeden oluşan yüksek 

ısınmadan dolayı yangına sebep olabilir. 

 

Resim 1.19: İnce yağ ve yağdanlık 

 Dişlilerin Yağlanması 

 

Kırık ve çatlak olan dişliler, aşırı yağsızlıktan olan kuru dişliler ve salgılı 

dönen dişliler ileride büyük sorunlar yaratır. Kırık veya çatlak dişlilerin yenisiyle 

değiştirilmesi, kuru dişlilerin yağlanması ve dişlinin salgılı dönmesini sağlayan 

arızanın giderilmesi gerekir. 

 

Resim 1.20: Yağdanlıkla ve yağ pompasıyla yağlama 
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1.4. Kontrol Panosuna Çalışma Bilgilerini Girme 
 

Her üretici firmanın kullandığı elektronik kontrol paneli (panosu) farklılık gösterse de 

bu panellerin işleyiş şeklini kavramak oldukça kolaydır.  

 

Elektronik kontrol paneli (panosu) teknolojik olarak geliştikçe makinelerdeki mekanik 

ayarlar da azalmaktadır. Elektronik kontrol paneline veri girebilmek için aktif hale getirmek 

gerekir.Elektronik kontrol panelinde bulunan ve makine ayarlarını görmek ya da değiştirmek 

için kullanılan  “SETUP” ve “GEAR”  menülerine şifreyle girilebilir. 

 

Makinenin ana şalteri (O) konumundan ( I ) konumuna getirilirse aşağıdaki resimde 

yer alan ana menü görülür (Resim 1.21). 

 

Resim 1.21: Makine ana menüsü 

Ana menüden “VİEW” menüsüne girildiğinde aşağıda verilen görüntüye ulaşılır 

(Resim 1.22).  

 

Resim 1.22: VİEW menüsü 

Yukarıdaki resimde (Resim 1.22) üretilecek vatka metrajı, üretilen vatka metrajı ve 

üretim hızı metre/dakika görülmektedir. Sağ alt köşedeki “MAIN” menüsüne girerek ana 

menüye döneriz. Ana menüden “STEP” menüsüne girince ekranda aşağıdaki görüntü çıkar 

(Resim 1.23) 
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Resim 1.23 STEP Menüsü 

Yukarıdaki resimde (Resim 1.23) gösterilen menü aracılığı ile makinenin manuel 

uygulamaları yapılır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) ise manuel uygulamalar görülmektedir. 

 

 (Break lap) 

Vatkayı kes 

 (Over turn tube)  

Vatkayı tutucu diskler arasından at 

 (Raise lifter) 

Tutucu diskleri yukarı çıkar 

 (Tighten the plate) 

Tutucu diskleri kapat 

 (Loosen the plate) 
Tutucu diskleri aç  

 (Lap tipperaction) 
Vatkayı arabaya at  

 (Open front safty window) 
Ön pencereyi aç  

 (Cylinder push the cart forward) 
Arabayı ileri al 

 (Push lap) 
İçerideki vatkayı dışarı çıkar 

 (Clinder push the cart backward) 
Arabayı geri al 

 
(Lower lifter) 
Tutucu diskleri aşağı indir  

 (Feed tube) 

Makarayı tutucu diskler arasına 

at 
 (Close front safty window) 

Ön pencereyi kapat  
 (Drop tube) 

Yedek makarayı atıcıya ver 

Tablo 2: Resim 1.23’te gösterilen manuel uygulamalar 

Sağ alt köşedeki “MAIN” menüsüne girilerek ana menüye dönülür. Ana menüden 

“STATE” menüsüne girildiğinde aşağıda verilen görüntü ortaya çıkar (Resim 1.24). 

 

 

Resim 1.24: STATE menüsü 
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Yukarıda verilen resimde (Resim 1.24)  makinenin üretim aşamasında  aktif ve pasif 

durumlar belirtilmektedir.  Sağ alt köşedeki “MAIN”menüsünden ana menüye geri dönülür. 

Ana menüden “SHIFT” menüsüne girildiğinde ekranda aşağıda verilen  görüntü çıkar 

(Resim 1.25). 

 

Resim 1.25: SHIFT menüsü 

Yukarıdaki  resimde (Resim 1.25) makinedeki  üretimin “otomatik” veya “manuel” 

olarak ayarlandığı ekran görüntüsü verilmiştir.  Sağ alt köşede bulunan “MAIN” 

menüsünden ana menüye dönülür. Ana menüden  “ALARM”  menüsüne girildiğinde aşağıda 

verilen görüntü ekrana gelir (Resim 1.26).  

 

Resim 1.26: ALARM  menüsü 

Yukarıda verilen resimde (Resim 1.26) üretim anında makinenin durma nedenleri 

gösterilmiştir. Makinenin durmasına neden olan sorunlar giderilince üretime geçilebilir. Bu 

ekranda ana menüye dönmek için sağ alt köşede yer alan “MAIN” menüsüne giriş yapılır. 

Ana menüden “SETUP” menüsüne girildiğinde şifre istenir, şifrenin girilmesinin ardından 

aşağıdaki resimde yer alan görüntü ekrana gelir (Resim 1.27). 

 

Resim 1.27:  SETUP menüsü 



 

 17 

Yukarıda verilen  resimde (Resim 1.27 ) sarım için olan çekim silindirlerinin (2 ön ve 

2 arka kalender silindiri) dişli sayıları, vatka uzunluğu ve bu uzunlukta kademeli geçiş hızları 

görülmektedir. Örneğin yukarıdaki resimde yer alan ekran görüntüsüne göre; vatka uzunluğu 

70 metre ayarlanmıştır. Vatka katı ise 0 m ile 50 m arasında 50 m/dk hızla , 50 m ile 60 m 

arasında 40 m/dk hızla ve  60 m ile 70  m arasında 30 m/dk hızla gitmektedir. Bu ekranda da 

ana menüye dönmek için sağ alt köşede bulunan “MAIN” menüsüne girilir. Ana menüde yer 

alan  “OUTPUT” menüsüne girilmesiyle de  aşağıdaki resimde  yer alan görüntü ekrana gelir 

(Resim 1.28).  

 

Resim 1.28: OUTPUT menüsü 

Yukarıda verilen resimdeki  (Resim 1.28) ekranda vardiya (posta) işçilerinin üretim 

miktarı ve toplam üretim miktarı görülmektedir. Bu ekranda da ana menüye dönmek için sağ 

alt köşede bulunan “MAIN” menüsü kullanılır. Ana menüde yer alan  “GEAR” menüsüne 

girildiğinde sistem şifre ister, şifrenin girilmesinin ardından aşağıdaki resimde yer alan 

görüntü ekrana gelecektir (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: GEAR menüsü 

 

Yukarıdaki resimde verilen ekran görüntüsünde,  çekim işlemi için makineye  takılan 

çekim dişlisinin diş sayısının ekrana girilmiş hâli görülmektedir (Resim 1.29).  Sağ alt 

köşede yer alan “MAIN” menüsü ile yine ana menüye dönülür. Ana menüde bulunan 

“TIME” menüsüne girilmesi hâlinde sistem şifre ister ve şifrenin girilmesinin ardından 

aşağıdaki resimde yer alan ekran görüntüsü ortaya çıkar (Resim 1.30).  
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Resim 1.30: TİME menüsü 

Yukarıdaki resimde verilen ekran görüntüsünde tarih ve saat ayarının yapıldığı 

görülmektedir  (Resim 1.30). Sağ alt köşede bulunan “MAIN” menüsüne girilmesiyle ana 

menüye dönülür ve ana menüde yer alan  “PASSWORD” menüsüne girildiğinde sistem yine 

şifre ister, şifre girildikten sonra ekrana aşağıdaki resimde yer alan görüntü gelir (Resim 

1.31). 

 

Resim 1.31: PASSWORD menüsü 

Yukarıdaki resimde elektronik kontrol menüsüne giriş şifresinin değiştirilebileceği 

ekran görüntüsü verilmiştir (Resim 1.31).Bu ekranda da ana menüye dönmek için sağ alt 

köşede yer alan “MAIN” menüsü kullanılır. 

 

1.5. Makinede Ayar Yapma 
 

Şerit birleştirme (vatka) makinesinin hemen hemen tüm ayarları elektronik kontrol 

panelinde yapılır. 

 

 Vatka Sarımında Ekartman Ayarı 

 

Buradaki ekartman ayarı elyaf boyuna göre değil, vatkanın gergin vaziyette düzgünce 

makaraya sarılması ile yapılmaktadır. 

Kalender ve vatka sarım silindirleri lifi ezerek zarar verme ihtimalinden dolayı dar 

olarak ayarlanmaması gerektiği gibi, elyaf sıkışmalarına neden olma ihtimalinden dolayı da 

geniş ayar yapılmamalıdır. Silindir de yapılan geniş ayar elyaf sıkışmasına sebep olmasa da 

sarım bozukluğu meydana getirebilir. Bu nedenle silindir ayarının en uygun şekilde 

yapılması gerekmektedir (Şekil 1.2). 
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Şekil 1.2: Ekartman ayarı 

 Sensör Ayarı 

 

Şerit birleştirme makinesinin tüm üretim aşamaları sensörlerle denetlenmektedir. 

Besleme bölümündeki sensörler, eksik dublajı önleyerek tüm vatkanın telef olmasını 

engellemek amacıyla yerleştirilmiştir. 

 

Yoğun olarak vatka katı çalışan bir makinede herhangi bir sıkışma, yangına sebep 

olabilir. Bundan dolayı vatka sarım kısmının tüm çalışan parçalarının denetlenmesi  

sensörlerle yapılmaktadır. Herhangi bir elyaf sıkışması durumunda, burada bulunan sensör  

üretimi kesmektedir. Bu nedenle sensörlerin ayarları, elyaf sıkışması anında üretimi kesecek 

şekilde yapılmalıdır. 

 

 Pnömatik Baskı Ayarı 

 

Çekim tertibatının baskı şiddet ayarı, elyafa zarar verecek şekilde olmamalıdır.  Aksi 

takdirde elyafla birlikte manşon da zarar görebilir.  Ayrıca baskı silindirine uygulanan baskı 

şiddetinin, silindirin her iki ucunda da aynı olması gerekmektedir.  

 

1.6. Makinede Temizlik Yapma 
 

Temiz  çalışmak işletme içerisinde uyulması gereken en önemli kuralların başında 

gelir. Temiz çalışmayan makine operatörü tonlarca ipin/kumaşın telef olmasına sebep 

olabilir. Her zaman makinenin çevresi ve üzerinin temiz tutulmasına dikkat edilmesi 

gerektiği gibi, çalışan kişinin ellerinin ve üzerinin temizliği de önemlidir. 

 

 Makinede Temizlik Yapmanın Amacı 

 

Düzenli aralıklarla yapılan bakım ve temizlik, makinenin arızasız bir şekilde 

çalışmasını ve makine çalışma randımanının yüksek olmasını sağlar Bu nedenle makinenin 

filtreleri her vardiyada bir mutlaka temizlenmelidir. 
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 Temizlik İçin Malzemelerin Hazırlanması 
 

Temizlik için şerit birleştirme makinesi, üstüpü, temizleme fırçası, çuval veya telef 

kovası,  hava tabancası ve elyaf toplama tabancası hazırlanır.  

 

 Vatka Sarım Kısmının Temizliği 

 

Vatka sarım kısmının temizliği genelde elyaf sıkışmalarında veya üretim bitiminde 

yapılır. 

 

Temizliğe başlamadan önce makinenin elektrik bağlantısı kesilmeli ve makinenin tüm 

kapakları açılmalıdır. Hava tabancası, vatka sarım kısmına tutularak serbest ve sıkışık 

durumdaki  telefler  uzaklaştırılmalıdır. Hava ile çıkmayan el ile erişilemeyen yerde sıkışık 

durumda bulunan elyaf kümesini sıkıştıran makine parçasının ayarı değiştirilerek elyaf 

toplama tabancasıyla elyaf alınmalıdır.  Temizlik bittikten sonra tüm kapaklar kapatılır.  

 

 Besleme Masasının Temizliği 
 

Cer şeritleri makineye beslemeden önce üstüpüyle masa üzeri, şerit yönlendirme 

kılavuzları ve kanalları temizlenmelidir. Aksi takdirde şeritlere karışacak yabancı elyaf,  

vatkanın homojenliğini bozacağından dolayı vatka numarası da etkilenecektir. Bunların yanı 

sıra, şerit içerisine giren tahta veya demir parçası penye makinesinde sorunlar yaşatabilir.  

 

 Çekim Tertibatlarının Temizliği 

 

Besleme masası üzerinde bulunan iki çekim tertibatının da temizliği dikkatlice 

yapılmalıdır  (Resim 1.32 ). Elyaf sıkışmalarında baskı silindirleri çıkarılarak hem çekim 

hem de baskı silindirlerine saran elyaf temizlenir. Burada dikkat edilecek husus özellikle 

baskı silindirlerinde kesici alet kullanılmamasıdır. Kesici alet kullanılması durumunda kişi 

manşona ve kendine zarar verebilir. Kesici alet ancak çekim silindirindeki elyafın el ile 

yolunmasının mümkün olmadığı durumda tercih edilmelidir. 

 

 

Resim 1.32: Baskı silindirinin temizliği 
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Malzeme üzerinden manşon yüzeyine zamanla yağ, çiğit parçacıkları vb. yabancı 

maddeler bulaşır ve bunun sonucunda şerit, manşon yüzeyine sararak manşon yüzeyi 

yanmalarına veya makinenin durmasına sebep olabilir.Bu nedenle manşon yüzeyi, düzenli 

olarak alkolle temizlenmelidir. 

 

 Makine Çevresinin Temizliği 

 

Makine çevresi sürekli temiz tutulmalı, temizleme fırçasıyla makine çevresindeki 

yabancı maddeler,  uçuntular ve telef haznesi temizlenmelidir.  Oluşabilecek hava akımı da 

elyafın şeritlerin üzerine gitmesine sebep olabileceğinden, buna dikkat edilmelidir. 

 

.
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Unilap makinesinde bakım, ayar ve temizlik yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Baskı silindirlerinin temizliğini yapınız. 

 Baskı silindirleri temizliğini temizleme 

maddeleri kullanarak yapınız. 

 Makinenin durduğuna emin olmadan 

baskı silindirlerine dokunmayınız. 

 Baskı silindirleri hassas parçalardır, 

yere düşürmeyiniz veya bir yere 

çarpmayınız, kesici aletler 

kullanmayınız. 

 

 Cağlık silindirlerinin temizliğini yapınız. 

 Cağlık silindirlerini temizlerken uygun 

temizleme maddeleri kullanarak 

güvenlik talimatlarına uyunuz. 

 

 Çekim dişlilerini değiştiriniz. 

 Çekim ayarlarını her yeni parti girişinde 

değiştiriniz. 

 Dişlileri düzenli olarak yağlayınız.  Uygun yağ kullanınız. 

 

 Makinenin şalterini açarak enerji akışını 

sağlayınız. 

 Ana şalteri (O) pozisyonundan “I” 

pozisyonuna getiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Makineye besleme yapınız. 

 Dublaj, her yeni parti girişinde 

değişebilir. 

 İstediğiniz uzunluk elde edilene kadar 

vatka yapımına devam ediniz. 
 

 Vatka kontrolü için numune alıp 

laboratuvara gönderiniz. 
 

 Çıkan sonucu  verilen değerlerle 

karşılaştırınız. 
 

 Kontrol sonuçları istenilen değerlerde ise 

üretime devam ediniz. 
 

 Kontrol sonuçları istenilen değerlerde 

değil ise ayarlarda değişiklik yapınız. 
 

 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak 

karşılaştırınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  
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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. Makinenin genel temizliğini yaptınız mı?   

2. Baskı silindirlerini temizlediniz mi?   

3. Cağlık silindirlerinin temizliğini yaptınız mı?   

4. Çekim dişlilerini değiştirdiniz mi? 

 

5. mı? 

  

6. Dişlileri yağladınız mı? 

 

  

7. Makinenin şalterini açarak enerji sağladınız mı?   

8. Makineye besleme yaptınız mı?   

9. İstediğiniz uzunluk elde edilene kadar vatka yapımına devam ettiniz mi?   

10. Vatka kontrolü için numune alıp laboratuvara gönderdiniz mi?   

11. Çıkan sonuçları verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?   

12. Kontrol sonuçları istenilen değerlerde ise üretime devam ettiniz mi?   

13. Kontrol sonuçları istenilen değerlerde değil ise ayarlarda değişiklik 

yaptınız mı? 

  

14. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?   

15. Zamanı iyi kullandınız mı?   

TOPLAM   

 

 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, unilap makinesinin görevlerindendir? 

A) Fitil makinesinden gelen bantları (20–24–32 adet) birleştirmek 

B) Cer makinesinden gelen bantları (16–20–24–28 adet) birleştirmek 

C) Vatkaları çekerek inceltmek 

D) İpliğe büküm vermek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, unilap makinesinin dublaj değerlerindendir? 

A) 1,36–2,2 

B) 5,46–6,2 

C) 7,56–8,2 

D) 15,66–32,2 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, unilap makinesinde temizlik yapmanın amacıdır? 

A) Makinenin çekim silindirlerinin daha hızlı dönmesini sağlar. 

B) Makinede daha az işçilik giderlerinin olmasını sağlar. 

C) Makinenin arızasız bir şekilde çalışmasını ve makine çalışma randımanının yüksek 

olmasını sağlar. 
D) Makinede yağlamanın daha iyi olmasını sağlar. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, unilap makinesindeki ayar yerlerindendir? 

A) Kemling ayarı 

B) Yabancı madde ayarı 

C) Eksantrik ayarı 

D) Ekartman ayarı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ekartman mesafe ayarıdır? 

A) Ortalama lif uzunluğu kadar 

B) Ortalama lif uzunluğunun 1-2 mm altında 

C) Ortalama lif uzunluğunun 1-2 mm üstünde 

D) Maksimum lif uzunluğu kadar 

 

 

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 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak şerit birleştirme makinesinde üretim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pamuk iplikçilik sisteminde kullanılan unilap makinesinde üretim yapabilme ile 

ilgili gerekli bilgileri toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ŞERİT BİRLEŞTİRME MAKİNESİNDE 

ÜRETİM YAPMA 
 

2.1. Makineye Besleme Yapma 
Şerit birleştirme makinesinin besleme kısmına, cer  makinesinden gelen kovalar dublaj 

sayısı kadar yerleştirilir. 

 

 Besleme Hazırlığı 

 

Usta, iş emri doğrultusunda makineden çıkacak vatkanın 1 metresinin ağırlığını göz 

önüne alarak 16, 20, 24 ve 28 dublaj sayılarından birini belirler. İş emri olarak dublaj sayısı 

ve cer kovasının rengi/numarasını makine operatörüne bildirir. 

 

Besleme yapmak için ilk hazırlık cer makinesinde başlar. Penye dairesinin istediği cer 

şerit numarası doğrultusunda makine ayarları ve renkli şeritli kova  veya numaralı kova 

belirlenir.  

 

Cer şeridi üretimi belirlenen kovaya (örneğin; kırmızı bantlı kova. 2 numaralı kova 

gibi) yapılır. Yapılan bu işlemden sonra penye şeridi yapımı için cer kovası belirlenmiş olur. 

 

Cer makine operatörü, belirlenen bir alana yığdığı cer kovalarından çaprazlama 

yöntemiyle cer kovalarını seçerek şerit birleştirme makinesinin besleme kısmına getirir.  

Çaprazlama seçmesinin nedeni her cer makinesinden çıkan şeridin düzgünsüzlük 

değerlerinin farklılık gösterebilmesidir.  Çaprazlama yöntemiyle hem yeni bir harmanlama 

yapılmış olur hem de düzgünsüzlük  en aza indirilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Yapılan diğer iki işlemden biri vatka arabasını raydan geçirerek başlangıç noktasına 

getirmek, diğeri de makara besleme sacından yedek makara beslemektir. 

 

 Besleme Yapma 

 

Makine operatörü besleme kısmına (Resim 2.1) çaprazlama yöntemiyle yerleştirdiği 

kovadan şerit uçlarını sırasıyla tutarak şerit yönlendirme kılavuzundan ve sensörün göreceği 

noktadan geçirir (Resim 2.2). Daha sonra şerit yönlendirme kanalından geçirerek 1. çekim 

tertibatının çekim silindirlerine yatırır (Dublaj sayısının yarısı 1. çekim tertibatına, diğer 

yarısı da 2. çekim tertibatına beslenir. 1.çekim tertibatından çıkan şeritler diğer dublajın 

yarısıyla 2. çekim tertibatında birleşir.). Baskı silindirlerini indirerek çekimin gerçekleşmesi 

sağlanır. Daha sonra şeritlerin, 1.çekim bölgesinde bulunan kesikli çalıştırma butonu 

aracılığıyla 2. çekim tertibatına gelmesi sağlanır. 

 

Resim 2.1: Besleme kısmı 

2.çekim tertibatında çekim silindirlerinin üzerinde tüm dublaj birleştirilir. 2. çekim 

bölgesinde bulunan kesikli çalıştırma butonuyla tüm şeritlerin besleme masasının sonuna 

gelmesi sağlanır. 

 

Resim 2.2: Şeritlerin şerit yönlendirme kılavuzlarından ve kanallarından geçirilmesi 
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Besleme işleminin son basamağı olarak  katlı şerit uçları, vatka sarım kısmının giriş 

kısmında bulunan kalender silindirine bir aparatla beslenir veya inceltilmiş şerit katı izole bir 

bantla kalender silindirine yapıştırılır. 

 

 Şerit Katını İnceltme 

 

Seçilen dublaj sayısı kadar şerit katı vatka sarım kısmına beslemeden önce inceltilir. 

İnceltme işlemi besleme masasında bulunan iki bölgeli çekim tertibatı tarafından yapılır. 

Çekim işleminde şeritler çok az çekime (1,36–2,2) maruz kalır. Makinenin amacı dublaj 

olduğu için çekim değerleri çok düşüktür. 

 

Çekim silindir çiftleri, birbirinden ekartman mesafesi kadar uzaklıktadır. Optimum 

çekim dağılımı, en iyi çekim şartlarını ve bunun sonucu olarak da elyaf paralelliğini sağlar. 

 

İki bölgeli çekim sistemi özellikle uzun elyafın işlenmesi durumunda, ön çekim 

azaltılıp ana çekim artırıldığında kalite önemli ölçüde artar. 

 

 Vatka sarım kısmı 

 

Çekim kısmından çıkan lifler vatka sarım kısmında makaraya 25  kg kadar vatka 

şeklinde sarılır. 

 

 Besleme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Cer kovası seçimine dikkat edilmelidir. 

 Cer kovası getirilip götürülürken seri bir şekilde hareket edilmelidir.  

 Kovanın ve şeridin devrilmemesine dikkat edilmelidir. 

 Şeritlere temas etmeden önce ellerin temizliğine dikkat edilmelidir. 

 Şeritler, istenmeyen çekimlerin olmaması için doğru kılavuzlardan 

geçirilmelidir. 

 

2.2. Üretim Yapma 
 

Üretime başlamadan önce makinenin kapakları açılarak dönen aksamın  genel durumu 

gözlemlenmelidir. Aksamın üzerinde yabancı bir madde varsa alınır, dikkat çeken yanlış bir 

ayar varsa düzeltilir, daha sonra makine kapakları kapatılarak makinenin çevre temizliği 

yapılır.  

Besleme işlemi yapıldıktan  sonra şalter indirilerek makineye elektrik gelmesi 

sağlanır. Elektronik kontrol panelinden uygun olan üretim sayacı ayarlanır ve makinenin, 

genellikle yeşil renkte olan, başlat butonuna basılarak makinede üretime geçilir. 

 

Üretim, şerit kopması, silindirlere elyaf sarması veya şerit bitmesi gibi durumlardan 

dolayı her zaman seri şekilde devam etmeyebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, üretim 

kaybı olmaması için, anında müdahale edilmesi gerekir. 
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 Şerit Bitmesi 

 

Üretim sırasında besleme kısmında bulunan kovalar ve ikaz lambaları sürekli takip 

edilmelidir. Cer kovasının bitmesi beklenmeden yanına yeni bir cer kovası getirilmeli, 

bitmekte olan şeridin (2-3 metre kala) ucuyla, diğer kovadan alınan şeridin ucu 

birleştirilmelidir (Resim 2.3). 

 

 Kopuk Bağlama  

 

Hatalı kopuk bağlama neticesinde vatka homojen bir şekilde çıkmayacağı için kopuk 

bağlamanın mutlaka kurallara göre yapılması gereklidir. Aksi takdirde üretim ve zaman 

kaybı oluşacaktır.  

 

Kopuk bağlarken önce kovadaki şeridin 5 cm’lik kısmının ortadan yarısı alınır. 

(Resim 2.3’te 1. ve 2. işlem), sonra üretimdeki şeridin aynı yöntemle 5 cm’lik kısmı 

alındıktan sonra  (Resim 2.3’te 3. ve 4. işlem) şeritler üst üste getirilerek (Resim 2.3’te  5. 

ve 6. işlem) iki avuç arasında şeritlerin birbirine tutunacağı kadar ve normal şerit kalınlığına 

gelene kadar ovalanır (Resim 2.3’te 7. işlem). 

 

Diğer şerit bağlama yönteminde de iki şerit ucu açılarak üst üste getirilir. Avuç içinde 

ovalanır. Daha sonra hafif el çekimiyle normal şerit kalınlığına getirilir. Ovalama işlemi 

fazla olursa çekim ünitesinde bantlar çekilemez, az ovalanırsa bantlar cağlık kısmından 

geçmez ve tekrar kopar. 

 

Resim 2.3: Kopuk bağlama 
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 Silindirlere Elyaf Sarması 

 

Üretim anında baskı ve çekim silindirlerine veya kalender silindirlerine elyaf 

sarılabilir. Bu durumda acil olarak müdahale edilmelidir. Aksi takdirde sıkışmadan dolayı 

yangın çıkma veya makine parçasının zarar görme ihtimali yüksektir.  

Silindirlere elyaf sarılması hâlinde sensörler  devreye girer ve makineyi durdurur. 

Makinenin durması, işletme ortamında ses olarak duyulamasa da ikaz lambalarından 

makinenin bir sebepten dolayı durduğu anlaşılır.  

Baskı, çekim ve kalender silindirlerine sarılan elyaf temizlendikten sonra kesikli 

çalıştırma butonuyla bir miktar üretim yapılır. Çekime maruz kalmış şerit katı bir önceki 

gruba yapıştırılır ve normal üretime geçilir. Burada dikkat edilecek husus özellikle baskı 

silindirlerinde kesici alet kullanılmamasıdır, kesici alet kullanılması manşona veya kişinin 

kendisine zarar verebilir. Çekim silindirindeki elyaf el ile yolunamadığında dikkatli bir 

şekilde  kesici alet kullanılabilir. 

 

 İkaz Lambaları 

 

Makine operatörü,  makine üzerindeki ışıklı uyarı sistemini dikkatli bir şekilde takip 

etmelidir. İkaz lambalarının renkleri,  hataların hangi noktalarda meydana geldiğini gösterir. 

Böylece makine operatörünün ışık rengine göre zaman kaybetmeden hata noktasına gitmesi 

sağlanır.  Bu durum hem  makinenin hem de operatörün verimini artırır. Genelde tüm 

makinelerde renklerin anlamları aynıdır.  

 

Makinenin durmasının renkle belirtilmesine neden olan durumlar; 

 Silindir sarmaları 

 Makineye tehlikeli şekilde yaklaşma 

 Beslemenin her hangi bir sebeple kesilmesi (kova bitmesi, şerit kopması 

vs.) 

 Dolumun veya sarımın bitmeye yakın olması 

 Dolumun veya sarımın bitmesi 

 

2.3. Numune Alma 
 

Fizik laboratuvarı, makinede yapılan üretimin kalite kontrolünü düzenli olarak yapar. 

Periyodik zaman dilimi içerisinde yeni üretilen bir vatka, fizik laboratuvarına gönderilir. 

Burada vatkadan belli aralıklarla 1 m uzunluğunda en az beş kez numune alınır (Resim 2.4). 

 

Numuneler alınırken homojenlik tespiti yapan laborant bir kâğıda not alır. Daha sonra 

alınan numuneleri terazide tartarak ağırlıklarını bulur. Bulunan değerlerin aritmetik 

ortalamasıyla da vatkanın g/m’si bulunur. İstenirse  numaralama sistemlerinden biriyle  elde 

edilen değerler üzerinden de vatkanın numarası bulunur. Yapılan ölçümler bir yere 

kaydedilerek iplik şefliğine iletilir. 
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Resim 2.4: Vatkadan numune alma 

Üretim esnasında makine operatörü vatkaların durumunu inceler. Vatkalarda yabancı 

madde, homojensizlik veya sarım hataları varsa ustasına bildirerek vatkaların fizik 

laboratuvarında numara kontrolünün yapılması sağlanır. 

 

2.4. Sonuçlara Göre Üretim Yapma 
 

Fizik laboratuvarından gelen sonuçlar, önce şef tarafından %±5 toleransla 

değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda duruma göre ustaya talimat verilir, bu talimat 

üretime devam talimatı olabilir.  

 

Üretime devam edilebilmesi için vatkanın düzgün sarımı, vatka içerisinde yabancı 

madde olmaması ve numara düzgünsüzlüğünün toleranslar içinde olması gerekmektedir. 

 

Üretimin durdurulması sonucunda da makine durdurularak, ayarlar gözden geçirilir ve 

yeniden yapılır. Makinenin durdurulma sebebi yabancı madde ise yabancı maddenin kaynağı 

araştırılır. Yabancı maddeyi vatkaya karıştıran sebep ortadan kaldırılır.  

 

 Yeniden üretime geçilir ve tekrar numune alınarak inceleme  ve ölçümler yapılır. 

Hata giderilinceye kadar da bu işlemlere devam edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Unilap makinesinde üretim yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makinenin boş makara haznesine besleme 

yapınız. 

 

 

 Cer bantlarını beslemeye hazırlayınız. 

 Kovaların makine altında düzenli 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 Kovalardaki bantları bant kılavuzundan 

geçiriniz 

 Besleme yaparken bandın zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Bantları cağlık ve besleme masası yardımıyla 

çekim kısmına sevk ediniz. 

 Besleme yaparken bandın zarar 

görmemesine dikkat ediniz 

 

 Kopan bandı kuralarına göre bağlayınız. 

 Kopan bandı fotoseller veya baskı 

silindirleri fark eder, makineyi 

durdurur. 

 

 Boşalan cer kovaları yerine yedek dolu kova 

takımını sevk ediniz. 

 Besleme bölgesinde dolu yedek 

kova bulundurmaya dikkat ediniz. 

 

 Makineyi çalıştırınız. 
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 Makinede vatka elde ediniz. 

 

 

 Kontrol için numune alıp laboratuvara 

gönderiniz. 

 Makineden çıkan her vatkayı 

laboratuvara götürerek test ediniz ve 

sonuçlarına göre değerlendirme 

yapınız. 

 

 Yerlerdeki ve makinedeki telefleri, telef 

kovasına atınız. 

 Bant telefi ve filtre telefinin kendi 

kovaları içerisine atılmasına dikkat 

ediniz. 

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle 

karşılaştırınız. 
 

 Kontrol sonuçları istenilen değerlerde ise 

üretime devam ediniz. 
 

 Kontrol sonuçları istenilen değerlerde değil ise 

ayarlarda değişiklik yapınız. 
 

 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak 

karşılaştırınız. 
 

 Zamanı iyi kullanınız.  

 



 

 35 

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. Makinenin boş makara haznesine besleme yaptınız mı?   

2. Düzgünce yerleştirdiniz mi ?   

3. Cer bantlarını beslemeye hazırladınız mı?   

4. Kovalardaki bantları bant kılavuzundan geçirdiniz mi?   

5. Bantları, cağlık ve besleme masası yardımıyla çekim kısmına sevk 

ettiniz mi? 
  

6. Kopan bandı kuralarına göre bağladınız mı?   

7. Boşalan cer kovalarının yerine, yedek dolu kova takımını sevk ettiniz 

mi? 
  

8. Makineyi çalıştırdınız mı?   

9. Makinede vatka elde ettiniz mi?   

10. Kontrol için numune alıp laboratuvara gönderdiniz mi?   

11. Yerlerdeki ve makinedeki telefleri, telef kovasına attınız mı?   

12. Çıkan sonucu, verilen değerlerle karşılaştırdınız mı?   

13. Kontrol sonuçları istenilen değerlerde ise üretime devam ettiniz mi?   

14. Kontrol sonuçları istenilen değerlerde değil ise ayarlarda değişiklik 

yaptınız mı? 
  

15. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?   

16. Zamanı iyi kullandınız 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi cağlık kısmındaki bant kopuşlarını algılayan ve makinenin 

durmasını sağlayan cihazın adıdır? 

A) İnsiyatör 

B) Sensörler 

C) Cağlık kısmında bant kopmaz. 

D) Ventil 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi cağlık kısmına bağlanacak bantların aynı cer kovaları yan 

yana gelmeyecek şekilde dizilmesine verilen isimdir? 

A) Çaprazlama  

B) Sıralama 

C) Dizme  

D) Konikleştirme  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çaprazlamanın amaçlarındandır? 

A) Çekim değerini yükseltmek 

B) Bant düzgünsüzlüğünü artırmak 

C) Bantların karışımını engellemek 

D) Homojen bir karışım elde etmek 

 

4. Unilap makinesinin beslemesinde, cer kovalarından alınan bantlar nereye sevk edilir? 

A) Çekim kısmına 

B) Vatka silindirine 

C) Besleme silindirine 

D) Kovaya  

 

5. Unilap makinesinin çıkışında elde edilen vatka nereye sarılır? 

A) Masuraya 

B) Kaleme 

C) İğe 

D) Makaraya 

 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Makinede ekartman ayarı neye göre yapılır? 

A) Pamukta kıvrım sayısına göre 

B) İplik kopuşlarına göre 

C) Harman miktarına göre 

D) Ortalama lif uzunluğuna göre 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi makine bakım işlemlerindendir? 

A) Çekim silindir ve yataklarının kontrolü 

B) Makineye besleme yapılması 

C) Makinede kova değişimi 

D) Makinede kopuk bağlama 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi unilap makinesinin kısımlarındandır? 

A) Numara kısmı 

B) Çekim kısmı 

C) Dişli kısmı 

D) Kopuk bağlama kısmı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi makinenin ışıklı uyarı sisteminin yararlarındandır? 

A) Makinenin verimliliğini artırır. 

B) Makineyi üretime hazırlar. 

C) Makinede hataların hangi noktada olduğunu gösterir. 

D) Makinedeki hataları giderir. 

 

5. Üretime başlamadan önce makinede aşağıdakilerden hangisinin kontrol edilmesi 

gerekir? 

A) Makinenin kapakları açık olmalıdır. 

B) Besleme yapılmamış olmalıdır. 

C) Ayarların yapılmamış olması gerekir. 

D) Makinenin kapakları kapalı olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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