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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD883
ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Terbiye Teknolojileri
MODÜLÜN ADI Antiseptik ve Tutum Apre Kombinasyonu
MODÜLÜN TANIMI Selüloz mamullere uygulanan kimyasal aprelerden

antiseptik apre ve antiseptik apre yapılmış mamulün
tutumunu değiştirme ile ilgili öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Antiseptik ve tutum apre kombinasyonunu yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak Antiseptik ve tutum apre kombinasyonunu
yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak antiseptik apre
yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak antiseptik ve tutum
verebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Gerekli işletme ortamı, emdirme ve çektirme usulü çalışan
apre makineleri, flotte, apre kimyasal maddeleri, mezur,
terazi, hesap makinesi.

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,

İnsan, doğumundan ölümüne kadar yemek, giyinmek, eğitim, barınacak yer gibi
başlıca temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların hayatını sürdürebilmesi için
temel ihtiyaçlarından biri olan giyinmek, tekstil sektörünü ortaya çıkarmıştır.

Geçmiş yüzyıllardan beri giyim, ihtiyacın yanı sıra zevkleri de yansıtan bir özellik
kazanmıştır. Tekstilde her zaman daha yeniyi, daha iyiyi, kullanışlıyı ve güzel görünümlüyü
üretmek başarıyı da beraberinde getirmiştir. Bunun için gelişen teknolojileri takip etmeli ve
yaratıcı olmalısınız. Apreci olarak yeniliğe ulaşmak aslında zor değildir. Çünkü apre kendi
içinde bir dünyadır. Bu dünyada keşfedilecek çok yenilik olduğundan başarı her zaman bilgi
ve düşüncelerinizin sonucunda gelecektir.

Tekstil denince yalnızca giyim değil; sağlık, ev tekstili, otomobil, lastik, yalıtım,
mobilya ve daha birçok sektör akla gelir.

Mikropların ve bakterilerin üremesini önlemek için tekstil apreci olarak neler
yapabileceğinizi bu modülle öğrenip uygulayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında tekniğine uygun antiseptik apre yapabileceksiniz.

 Evde kullandığınız ev tekstil ürünlerinin ve giyim eşyalarınızın arasından

kullanmadığınız bir kaçını soğuk, rutubetli ve ışıksız bir ortamda günlerce

bekleterek küf oluşumunu gözlemleyiniz.

 Küflendikten sonra kumaşa kuvvet uygulayarak mukavemetinin azalıp

azalmadığını gözlemleyiniz.

1. ANTİSEPTİK APRE

Mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyen ve onları öldüren maddeler, antiseptik
olarak isimlendirilir. Antiseptik, antibiyotik veya dezenfektan gibi değişik isimlerle anılan
birçok madde geliştirilmiştir.

Aynı zamanda antiseptikler; insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek
hastalığa yol açan bakteri, virüs ve mantar gibi tek hücreli canlıları yok etmek amacıyla
kullanılan maddelerdir.

Selüloz liflerine, nişasta içeren bitim işlemleri uygulandığında mamulün beklemesi
sonucu üzerinde küflenme olabilmekte ve kumaşta çürüme, mukavemetinde (uygulanan bir
etkiye karşı gösterilen direnç) azalma meydana gelebilmektedir. Mikroorganizmaların
oluşmasını önlemek için antiseptik apre işlemi veya çürümeye ve küflenmeye karşı
dayanıklılık gösteren bitim işlemi yapılır.

Kullanım alanına göre bazı giyim eşyalarında, ev tekstilinde ve özellikle sağlık
sektöründe mikropların oluşmasını önlemek için de antimikrobik apre işlemi yapılır.

Bu modülde antiseptik apreleri 3 sınıfta inceleyeceksiniz. Bunlar:
 Antiseptik özellik veren apre
 Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık kazandıran apre
 Antimikrobik özellik kazandıran apre

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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1.1. Antiseptik Özellik Veren Apre

Selüloz ve selüloz esaslı liflerde nişasta ve nişasta mantarların üremesi için çok uygun
bir zemin olduğundan nişasta apresi ve apreli tekstil ürünleri uzunca bir süre depoda veya
benzer bir yerde bekletildiğinde küflenme meydana gelebilir. Küflenmeyi önlemek için
nişasta kullanılan apreleme işlemlerinde apre flottesine salisik asit, sodyum salisat,
pentaklora fenol, preventol, formaldehit veya fenol gibi antiseptik maddelerden biri ilave
edilmelidir.

Antiseptik apre için ayrı bir flottede çözelti hazırlamaya gerek kalmadan nişasta ile
yapılan aprelemelerdeki bitim işlemlerinde flotte içine antiseptik madde ilave edilerek
yapılabilir. Ancak kullanılan antiseptik madde, kumaşa yapılan diğer bitim işlemine ve
flottenin sıcaklığına bağlı olarak farklı değerlerde kullanılabilir.

Aplike edilecek çözelti içinde magnezyum klorür, sodyum klorür maddeleri flottede
var ise başka bir antiseptik madde koymaya gerek yoktur. Çünkü bu maddeler mantarların
üremesini engeller.

Antiseptik özellik veren apre reçetesi

Mal ağırlığı : 100g
Flotte oranı : 1/5

5ml/l salisik asit

1.1.1. Kullanılan Makineler

Antiseptik apre, emdirme yöntemiyle yapılabilmekte ve bu yöntemde fulard
kullanılmaktadır.

Antiseptik apre tek fularddan oluşan makinelerde yapılabilir. Tek olarak fulard pek
kullanılmamakla beraber genelde fularda bağlı kurutma kısmı olan bir bölüm daha vardır. Bu
sayede hem apreleme hem de kurutma veya fikse işlemi de devamlı bir şekilde
yapılabilmektedir. Bu işlemler için uygun makine olarak da ramöz makinesi kullanılabilir.

Resim 1.1: Ramöz makinesi
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Kumaş kurutma kısmına enine açık olarak girer.

Resim 1.2: Kumaşın ramöz makinesinin kurutma kısmına girişi

Kumaş kurutma kısmına girerken kumaşın kenarlarından iğne ile tutturulmasıyla
kumaşın istenen gerginlikte makine içine gidişi sağlanır.

Resim 1.3: Ramöz makinesinde kumaşın iğnelere tutturulması
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1.1.2. Çalışmaya Hazırlık

1.1.2.1. Flotte ve Kimyasalları Alma

Flotte alımı, yapılması gereken apre çeşidine, uygulanacak mamulün cinsine ve
kumaşın uzunluğuna bağlı olarak emdirme veya çektirme metotlarına göre çalışan
makinelerde yapılır. Bu iki yöntemde birbirinden farklı flotte alımları olmaktadır.

 Emdirme Usulü

Emdirme usulü çalışan makiye kumaş, üzerine sarılmış olan ve dok denen araba ile
taşınarak makinenin giriş kısmına getirilir. Makinenin giriş ile çıkış arasındaki
aksamlarından geçirilmiş bir kumaş, makine çalışmazken devamlı olarak bulunur. Bu
kumaşa kılavuz denir.

Resim 1.4: Makineden geçmiş olan kılavuz

Kılavuza aprelenecek kumaş dikiş makinesi ile dikilir.
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1.1.2.2. Kumaşı Makineye Yükleme

Kumaşı makineye yüklemeden partideki kumaşların yüzleri aynı yönde olacak şekilde
dikilir. Daha sonra kumaş makineye düzgün ve eni açık şekilde verilir.

Resim 1.5: Dikiş makinesi

İki kumaş birbirine dikildikten sonra makineye kumaş yüklenmesi tamamlanmış
olur.

 Emdirme Usulü

Bir flotte içinde antiseptik apre yalnız başına pek yapılmaz. Antiseptik apre, nişasta
içeren apreleme işlemleri içine salisik asit, sodyum salisat, pentaklora fenol, preventol,
formaldehit veya fenol gibi antiseptik maddelerinden uygun olan biri ilave edilerek bir
flottede olması sağlanır. Flottesinde nişasta içeren apre işleminde, apreden sonra kumaşın
depo veya başka bir yerde bekleme sırasında küflenmemesi için aynı nişasta içeren çözelti
içine antiseptik madde ilavesi yapılarak boya mutfağında homojen karışımı sağlanır.
Hazırlanan bu çözelti ramöz makinesinde bulunan fulardın içine koyularak diyagrama uygun
olarak sabit sıcaklıkta kalması sağlanır ancak bu işlemdeki uyulması gereken nişasta içeren
apre diyagramıdır. Yani antiseptik apre işlemi, asıl yapılması gereken aprenin diyagramına
uyum sağlamaktadır.

Mamul hazırlanan flotteye girerek üzerine apre çözeltisini emer ve fulard çıkışında
bulunan sıkma silindirleri vasıtasıyla sıkılarak mamulün üzerindeki fazla çözelti alınarak
flotteye geri dönüşü sağlanarak çözelti israfı önlenmiş olur.
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Resim 1.6: Fulardın çıkışında kumaşın sıkılma anı

Aynı zamanda sıkma ile kurutmanın daha çabuk ve kolay olması sağlanır. Kumaş
fularda girip gittikçe fulardlardaki çözeltide azalma olacağından fulardın içine devamlı
olarak çözelti takviyesi yapmak gerekir. Bunun için de fulardın içinde bir şamandıra bulunur
ve bu şamandıra da ilave tankına bağlıdır. Şamandıra aşağıya indikçe önceden fazla olarak
ve hazırlanmış çözelti ilave tankından otomatik olarak fakat basit bir sistemle flotteye ilave
olur.

1.1.2.3. Uygulanışı

Selüloz ve selüloz esaslı mamuller nişasta içeren apre maddeleri ile bitim işlemi
yapıldıktan sonra depo veya başka bir yerde kumaşı bekletildiğinde küflenmelerin meydana
gelmesi ihtimali yüksektir. Küflenmeleri önlemek için nişasta içeren apre flottesinin içine
kumaşın kalınlığına, cinsine, kullanılacağı yere, kullanılan antiseptik maddesine göre
değişkenlik gösteren fakat ortalama 5-15ml/l oranında antiseptik maddesi konulup homojen
bir şekilde karışımı sağlanarak kumaşa emdirme yolu ile aplike edilir.

1.1.2.4. Son İşlemler

Antiseptik apre olmuş kumaşa son işlem olarak kurutma yapılır. Kurutma sıcaklığı
kumaşın kalınlığına göre değişir.
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Antiseptik apre uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Kumaşı kılavuza dikiniz.
 Dikiş işleminin sağlam ve düzgün

olmasına dikkat ediniz.

 Reçetedeki miktarda nişasta içeren flotte
içine antiseptik maddesini ilave ediniz.

 Antiseptik apre maddesi olarak
kullandığınız madde asidik özellik
taşıdığından taşınması ve çözünmesi
sırasında dikkatli olunuz.

 Kumaşı flotteden geçiriniz.

 Nişasta ve antiseptik madde içeren
flotteden çıkan kumaşı sıkınız.

 Antiseptik apre olmuş kumaşı
kurutunuz.

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Antiseptik maddesini reçetedeki değer kadar alıp flotteye
ilave ettiniz mi?

3. Homojen karışımını sağladınız mı?

4. Aprelenecek kumaşı kılavuza diktiniz mi?

5. Kumaşı fularddan geçirdiniz mi?

6. Fularddan çıkan kumaşı kuruttunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki öğrenme faaliyetine devam ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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1.2. Çürümeye ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran Apre

Çürüme mikroorganizmaların, ısı ve nemin etkisiyle selüloz makro moleküllerini
enzimatik olarak parçalaması ve yenmesidir. Bazı mikroorganizmalar selüloz makro
moleküllerini parçalamadan yayılır (Örneğin mantarlar). Rahatsız edici lekeler kumaş
yüzeyinde oluşur. Bu lekelere küf denir. Küflenme tekstil mamulünün zarar görmesinin
başlangıcıdır. Yapay lifler küflenmeye ve çürümeye çok dayanıklıdır. Bundan dolayı
tenteler, çadır, branda, itfaiye hortumları balıkçı ağları, gibi fazla neme uzun süre maruz
kalan ürünlerin üretimi aşamasında selüloz esaslı liflerin yerini, neredeyse tamamen yapay
lifler almıştır. Şayet ürün, sentetik liflerden değil selüloz esaslı liflerden imal edilecekse
çürüme ve küflenmeye karşı dayanıklılık bitim işlemi yapılması gerekir.

Liflerin etrafını saran bir polimer oluşturarak yapılan çürümeye ve küflenmeye
karşı bitim işlemi reçetesi

Mal ağırlığı : 150 g
Flotte oranı : 1/2

135 ml/l melamin formaldehit
10 ml/l hidrojen peroksit (formaldehiti formik aside çevirir.)
2 ml/l ıslatıcı (noniyonik)
Alınan flotte % 75

1.2.1. Kullanılan Makineler

Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık apresi emdirme yöntemiyle
yapılabilmekte ve bu yöntemde fulard kullanılmaktadır.

Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık apresi için bir veya art arda bulunan iki
fularddan oluşan ve sonrasında nötrleştirme, durulamaların yapılabileceği tekneleri olan bir
makinede yapılması gerekir.

Resim 1.7: Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık apresi yapılan makinelerden ramöz
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1.2.2. Çalışmaya Hazırlık

Çalışmaya geçmeden makinenin temizliğinin kontrol edilmesi büyük önem taşır.
Silindirlerin ve makine cidarının temiz olması uygulanacak aprenin kumaşa düzgün bir
şekilde geçişini sağlar.

1.2.2.1. Flotte ve Kimyasalları Alma

 Emdirme Usulü

Yapılacak olan çürüme ve küflenmeye karşı dayanıklılık bitim işlemlerinin iki
fulardlı ardında yıkama banyoları bulunan bir makinede yapılması uygundur. Mamulün apre
işlemi için ön hazırlık çerçevesinde bazı işlemler yapmak lazımdır. Öncelikle apre işlemi için
uygun maddeleri çözelti hâline getirmek gerekir. Bunun için boya mutfağında apre
maddelerini su ile çözerek çözelti hazırlamak, çözeltiyi fulard ve yıkama teknelerine
gönderilmek (makine ile boya mutfağındaki bağlantıyı sağlayan borular vasıtasıyla) gerekir.
Çözeltiler makineye gönderildikten sonra her teknenin sıcaklığı, verilen reçetedeki
diyagrama göre ayarlanır.

 Kumaşı Makineye Yükleme

Resim 1.8: Makineden geçmiş olan kılavuz

Kılavuza aprelenecek kumaş dikiş makinesi ile dikilir.
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Resim 1.9: Dikiş makinesi

İki kumaş birbirine dikildikten sonra makineye kumaş yüklenmesi tamamlanmış
olur.

1.2.2.3. Uygulanışı

Çürüme ve küflenmeye karşı apre işlemi için önce kumaş, emdirme yöntemi ile apre
yapılacak makineye getirilir. Makine fulard ve ardında yıkama teknelerinin bulunduğu bir
makine olmalıdır. Fulardın içine 120-150 ml/l melamin formaldehit ve 9-13 ml/l hidrojen
peroksit ve 1-4 ml/l ıslatıcıyı flotte miktarındaki su ile homojen bir şekilde karıştırılır.
Hidrojen peroksit flotte içindeki formaldehiti formik aside çevirir. Formik asitte katalizatör
etkisi gösterir. Islatıcı kumaşın daha iyi flotteyi emmesine yardımcı olur.

1.2.3.4. Son İşlemler

Kumaş flotteden geçtikten sonra soğuk su bulunan (20–25 ºC’de) tekneye girer.
Ardından nötralizasyon işlemi için soda çözeltisi (5-15 g/l) bulunan tekneye girer.
Nötrleştirme işleminin ardından ilk teknede ılık ve ardındaki teknede soğuk durulama
yapılan kumaş, doka sarılarak 4–7 gün bekletilir.
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Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık kazandıran apre uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Kumaşı kılavuza dikiniz.

 Dikiş işleminin sağlam ve düzgün
olmasına dikkat ediniz.

 Melamin formaldehit, hidrojen peroksit ve
ıslatıcıyı hesaplanan reçete değerlerine göre
alarak flotte içine ilave ediniz ve homojen
olarak karışmasını sağlayınız.

 Hazırladığınız apre çözeltisini fularda ilave
ediniz.

 II. teknede soğuk su ile durulama yapınız.

 III. teknede 5–15 g/l soda bulunan yıkama
banyosundan geçirerek nötralizasyon
işlemini yapınız.

 IV. teknede ılık su ile kumaşı durulayınız.

 V. Teknede soğuk su ile durulayınız.

 Makine çıkışında doka sarılan kumaşı 4–7
gün bekletiniz.

 Bekleme sırasında kumaş 24–36 saat
döndürmelidir.

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Kumaşı kılavuza diktiniz mi?

3. Çürüme ve küflenmeye karşı dayanıklılık apre için gerekli
olan 120-150 ml/l melamin formaldehit, 9-13 ml/l hidrojen
peroksit ve 1-4 ml/l ıslatıcı içeren apre çözeltisini
hazırladınız mı?

4. Soğuk su bulunan (20–25 ºC’de) yıkama teknesini
hazırladınız mı?

5. Nötralizasyon işlemi için soda çözeltisi (5-15 g/l) bulunan
banyoyu hazırladınız mı?

6. Durulama için ılık yıkama banyosunu hazırladınız mı?

7. Soğuk durulama banyosunu hazırladınız mı?

8. Kumaşı fularddan geçirdiniz mi?

9. Kumaşı nötralizasyon, yıkama ve durulama banyolarından
geçirdiniz mi?

10. Kumaşı makine çıkışında doka sardınız mı?

11. Kumaş sarılı olarak 4–7 gün beklettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki öğrenme faaliyetine devam ediniz.
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1.3 Antimikrobik Özellik Kazandıran Apre

Otel, çocuk yuvası, hastane, misafirhane, yetimhane, huzurevi, yurt gibi topluma açık
ve çok kişinin kullandığı yerlerde kullanılan tekstil ürünleri başta olmak üzere, bazı tekstil
mamullerine mikrop geçmektedir. Bu tekstil mamulleri, yüksek sıcaklıkta
yıkanamadıklarında mikropları içinde barındırdığından bunlarla temas eden kişilere de
geçmektedir. Bundan dolayı enfeksiyonları önlemek için belirli tekstil mamullerine
antimikrobik bitim işlemi, diğer adıyla hijyenik bitim işlemi yapılması gerekmektedir.

Hijyenik bitim işleminin esası, tekstil mamul üzerine antimikrobik özellik gösteren
maddeler aplike edilerek mamul üzerinde oluşan bakteri ve mantarların yayılmasını
önlemektir. Yapılan bitim işlemi, çürüme ve küflenmeye karşı bitim işlemi ile tamamen aynı
olmaktadır fakat yapılış amacı ve uygulama alanları farklıdır.

Antimikrobik bitim işlemi için tavsiye edilen bazı tekstil mamulleri şunlardır:
Yataklar, yer halıları, döşemelikler, yatak kılıfları, yorgan ve yastık kılıfları, yorgan

ve yastıkların içi, battaniyeler…

Yukarıda belirtilen kullanım alanları dışında bazı giyim eşyalarına da (gömlekler, iç
çamaşırları, bluzlar gibi) antimikrobik bitim işlemi uygulanmış ancak pek başarıya
ulaşamamıştır. Bunun nedenleri şunlardır:

Tüm insanların derileri aynı hassasiyette olmadığından antimikrobik madde kullanılan
tekstil ürünlerinden kullanan bazı kişilerin derileri tahriş olabilmekte ve alerjiye yol
açabilmektedir.

Devamlı antimikrobik bitim işlemi görmüş tekstil mamulü giyinen kişilerin doğada
normal olarak karşı-direnç göstermesi gereken mikroplara karşı direnci azalmakta, bu
kişilere problem yaşatabilmektedir.

 Kullanılan antimikrobik madde bazı mikropları etkileyip bazılarını
etkilemeyebilir ve bunun sonucunda antimikrobik maddenin etkilemediği
mikroplar çok fazla üreyebilir.

Bu gibi nedenlerden antimikrobik bitim işlemleri her yerde kullanılmamaktaydı.
Genelde yer halılarında, topluma açık yatak ve yorgan iç malzemelerinde, yıkanamayan
kılıflarda kullanılmaktaydı ancak yeni uygulanmaya başlanan gümüş esaslı doğal
antimikrobik ile noniyonik yapıda üretilen antibakteriyel maddeler ile kullanım alanlarında
genişleme ve kullanımlarında artmalar olmuştur.

Gümüş esaslı doğal antimikrobik madde, nano teknolojisi ile üretilmekte olup
boyanmış kumaşta renk değişimleri yapmamaktadır. En önemli özelliklerinden biri de tüm
liflere (pamuk, viskon, polyester, naylon, yün ve karışımlarında) uygulanabilmesidir.
Fulardlama yöntemiyle aplikasyon yapılır. Ancak pamuk lifine çektirme yöntemiyle de
uygulama yapılabilir. Mamul antimikrobik işlem gördükten sonra 150 ºC civarında kurutma
yapılır. Kumaş ağırlığının % 1-3’ü kadar kullanılır.
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Gümüş esaslı doğal antimikrobik maddelerin kullanım alanları şunlardır:
Spor giysiler, ev tekstili ve döşemelik kumaşlar, yatak yüzleri, çarşafları, kılıfları ve

yastık kılıfları, mutfak ve banyo havluları, çadır ve tenteler, duş perdeleri, tıbbi tekstiller,
dokusuz yüzeyler ve battaniyeler…

Resim 1.10: Antibakteriyel kumaş ile kaplanmış yatak

Noniyonik yapıdaki antibakteriyel madde renksiz, kokusuz ve 7,1 pH aralığındadır.
Bu antibakteriyel madde kokuya sebep olan bakterilerin gelişmesini önleyerek giyim ve ev
eşyalarında kullanılan pamuklu ve karışım kumaşlarda antibakteriyastatik özellikler
kazandıran emülsiyonlardır. Fulardlama yöntemiyle yumuşatıcıyla beraber ve tek başına
çektirme yöntemiyle ve boyarmaddelerle beraber uygulanabilir. Fulardlama yaparken flotte
sıcaklığının mamul üzerindeki alınmasında etkisi yoktur. Çektirme metoduyla uygulamada
10–15 dakika ve 40–50 ºC aralığında işlem yapılır. Kumaş ağırlığının genelde % 2–5
oranında kullanılır. Bu madde tüm tekstil boyanmasında kullanılan yardımcı maddeler ve
boyarmaddelere eklenebilmektedir.

Noniyonik antibakteriyel madde ile yapılan apreleme işleminin kullanım alanı
şunlardır:

Çoraplar, hemşire ve doktor üniformaları, laboratuvar elbiseleri, iç çamaşırlar, cerrahi
giysiler ve muayene elbiseleri, temizlik malzemeleri, duvar kaplamaları, döşemelik kumaş,
battaniye, perdelik kumaş, yatak, yatak örtüleri, çarşaflar, yastık örtüleri, yatak doldurma
materyalleri, yastık doldurma lifleri ve hava filtreleri…
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Resim 1.11: Doktor üniformaları

Antimikrobik apre reçetesi

Mal ağırlığı : 300 kg
Flotte oranı : 1/2

% 2 gümüş esaslı doğal antimikrobik madde

1.3.1 Kullanılan Makineler

Antimikrobik apre işlemi için çektirme yöntemine göre haspel, overflow ve HT
makinelerini sıralayabiliriz.

Resim 1.12: Overflow boyama ve apre makinesi
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Resim 1.13: HT boyama ve apre makinesi

Antimikrobik apre emdirme yöntemiyle de yapılabilmekte ve bu yöntemde fulard
kullanılmaktadır.

Antimikrobik apre tek fularddan oluşan makinelerde yapılabilir. Tek olarak fulard pek
kullanılmamakla beraber genelde fularda bağlı kurutma kısmı olan bir bölüm daha
bulunmaktadır. Bu sayede hem apreleme hem de kurutma veya fikse işlemi de kontinü bir
şekilde yapılabilmektedir. Bu işlemler için en uygun makine ramöz makinesidir.

Resim 1.14: Ramöz makinesi

Kumaş kurutma kısmına enine açık olarak girer.
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Resim 1.15: Kumaşın ramöz makinesinin kurutma kısmına girişi

Kumaş kurutma kısmına girerken kumaşın kenarlarından iğne ile tutturulmasıyla
kumaşın istenen gerginlikte makine içine gidişi sağlanır.

Resim 1.16: Ramöz makinesinde kumaşın iğnelere tutturulması
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1.3.2. Çalışmaya Hazırlık

 Flotte ve Kimyasalları Alma
 Emdirme Usulü

Noniyonik yapıdaki antibakteriyel madde tek başına ya da boyama için kullanılan
maddelerle karıştırılarak aplikasyon sağlanabilir. Gümüş esaslı doğal antimikrobik aprenin
ise tek başına bir flottede yapılması uygundur. Eğer sadece antibakteriyel apre yapılacaksa
her iki madde için geçerli olan çözünme oranlarında suda çözülerek fularda nakil yapılıp
fularddan kumaşın geçmesi sağlanır. Fulardın içinden çıkan kumaş, sıkma silindirlerinden
sıkılarak fazla flottenin geri dönüşü sağlanır.

 Çektirme Usulü

Antimikrobik apre çektirme yöntemiyle de yapılabileceğinden bu yönteme göre
flotte alma işlemi şöyle olur:

Çektirme yöntemine göre çalışan makinelerin flotte oranları genelde 1/5 ve daha
yüksektir. 1/5 ifadesindeki 1 (bir) terimi kumaşın 1 kg olduğunu ifade ederken 5 (beş) ise
alınacak flotte miktarını litre olarak ifade eder. Yani 1 kg mal için 5 l flotte hazırlanmalı
anlamına gelir. Eğer makine 400 kg kumaş kapasite ile çalışıyorsa 2000 l flotte alma hacmi
vardır. Makinenin içine su, makinenin genelde üst kısmında bulunan rezerve tankı olarak
bilinen yerden istenen sıcaklık ayarlaması yapılarak kazana verilir.

Resim 1.17: HT makinesi rezerve tankı

Makinenin yan tarafında, makinenin kazanına sıvı taşıma boruları ile bağlı ilave tankı
adı verilen ve tüm kimyasal maddelerin çözünme işlemini yapan iki adet ufak kazan bulunur.
Bu ilave tanklarının içinde ısıtma ve karıştırma tertibatları bulunmaktadır.
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Resim 1.18: HT makinesinin ilave tankları Resim 1.19: HT makinesinin ilave tankının içi

İlave tankından kazana borularla bağlı olduğundan burada çözünen kimyasal
maddelerin kazanın içine iletilmesi sağlanır.

Rezerve tankından gerekli olan flotte makine içine alındıktan sonra makinedeki su
miktarını flotte seviye gösterge çizelgesiyle dışarıdan görmek mümkündür.

Resim 1.20: Flotte seviye gösterge çizelgesi

Çektirme yöntemi ile çalışan makinelerin işlemleri, kontrol panellerinden verilen
komutlarla yaptırılır.
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Resim 1.21: HT makinesini kontrol paneli

 Kumaşı Makineye Yükleme
 Emdirme Usulü

Emdirme usulü çalışan makiye kumaş, üzerine sarılmış olan ve dok denen araba ile
taşınarak makinenin giriş kısmına getirilir. Makinenin giriş ile çıkış arasındaki
aksamlarından geçirilmiş bir kumaş, makine çalışmazken devamlı olarak bulunur. Bu
kumaşa “kılavuz” denir.

Resim 1.22: Makineden geçmiş olan kılavuz
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Kılavuza aprelenecek kumaş dikiş makinesi ile dikilir.

Resim 1.23: Dikiş makinesi

İki kumaş birbirine dikildikten sonra makineye kumaş yüklenmesi tamamlanmış olur.

 Çektirme Usulü

Çektirme usulü çalışan makinelerde mamul taşıma aracı ile taşınarak makine önüne
getirilir.

Resim 1.24: Kumaş taşıma arabası

Makine bulunan ve ucu dışarıda bulunan kılavuza dikilerek makinenin kumaş alma
gözünden kumaş içeri verilerek makineye kumaşın yüklenmesi sağlanır.
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Resim 1.25: HT makinesinin kumaşı içeri alma gözü

1.3.3. Uygulanışı

Antimikrobik madde ile genelde emdirme yöntemine göre çalışılmakta ama nadir de
olsa çektirme yöntemiyle apre yapılabilmektedir.

 Emdirme Usulü

Antimikrobik madde kumaş ağırlığının % 1-5’i kadar çözelti hazırlanıp flotteye
ilavesi yapılır. Kumaş fularddan geçirilip ardından kurutma yapılarak antimikrobik apre
işlemi aplike edilir. Kurutma ve apre işlemi ramöz makinesinde yapılabilir.

 Çektirme Usulü

Çektirme yöntemi ile apre yaparken boya mutfağında kumaş ağırlığının % 2-5’i kadar
çözelti hazırlanıp apre kazanına ilavesi yapılır. Çektirme yöntemiyle çalışılırken 40–50 ºC’de
10–15 dakika işlem yapılarak antimikrobik apreleme yapılır. Kumaş makineden çıkarılır.
Apreleme işlemi halat hâlinde yapıldığı için kumaş santrifüj makinesinde sıkılıp halat çama
makinesinde kumaş enine açık hâle getirilip kurutma makinesinde enine açık şekilde
kurutularak işlem tamamlanmış olur.

1.3.4. Son İşlemler

Kumaş antimikrobik apre için flotteden çıktıktan sonra son işlem olarak kumaş
santrifüjde sıkılır.
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Resim 1.26: Santrifüj makinesi

Resim 1.27: Santrifüj makinesi

Ardından kurutma yapılır. Kurutma sıcaklığı kumaşın kalınlığına göre değişiklik
gösterir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Antimikrobik özellik kazandıran apre uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kumaşı kılavuza dikiniz.  İş önlüğünüzü giyiniz.

Emdirme yöntemine göre

 Kumaşın 1/5’i kadar oranda çözeltiyi su
ile hazırlayarak fularda ilave ediniz.

 Çözelti hazırlarken iş güvenliği
kurallarına dikkat ediniz..

 Kumaşı fulardın çıkışında sıkınız.

 Kumaş sıkıldıktan sonra kurutunuz.

Çektirme yöntemine göre

 Antimikrobik madde kumaş ağırlığının
% 2-5’i kadar flottede çözünüz.

 Kumaşı makinenin içine gönderiniz.

 40–50 ºC’de 10–15 dakika kumaş flotte
içinde kaldıktan sonra çıkarınız.

 Kumaşı santrifuj makinesinde sıkınız.  Santrifujle çalışırken dikkatli olunuz.

 Kumaşı kurutunuz.

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Kumaşı kılavuza diktiniz mi?

3. Emdirme veya çektirme yöntemine göre çözeltileri
hazırladınız mı?

4. Hazırladığınız çözeltiyi fularda ilave ettiniz mi?

5. Kumaşı fularddan geçirdiniz mi?

UYGULAMA FAALİYETİ
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6. Fularddan çıkan kumaşı kuruttunuz mu?

7. İlave tankında hazırladığınız çözeltiyi makine içine
pompaladınız mı?

8. Kumaşı kılavuza dikip makine içine yüklemesini yaptınız
mı?

9. Reçeteye göre verilen sıcaklık ve sürede kumaşı flotte ile
aplike ettirdiniz mi?

10. Kumaşı çıkarttıktan sora sıkma işlemi yaptınız mı?

11. Kumaşı kurutmaya hazır hâle getirmek için enine açık
duruma getirdiniz mi?

12. Kumaşı kuruttunuz mu?

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. ( ) Nişasta maddesi ile selüloz ve selüloz esaslı liflere apre yapıldıktan sonra
depolanan kumaş küflenebilmektedir. Küflenmeyi önlemek için antiseptik apre
yapılmalıdır.

2. ( ) Antiseptik apre kumaşa emdirme yöntemiyle aplike ettirilir.

3. ( ) Çürüme, mikroorganizmaların, ısı ve nemin etkisiyle selüloz makromoleküllerini
enzimatik olarak parçalamasıdır.

4. ( ) Yapay liflere çürüme ve küflenmeye karşı bitim işlemi her zaman uygulanır.

5. ( ) Selüloz liflerin, çürümesini ve küflenmesini önlemek için genelde aktif veya pasif
koruma yöntemlerinden biri tercih edilir.

6. ( ) Topluma açık olan yerlerde (otel, çocuk yuvası, misafirhane, hastane, huzurevi
gibi) oluşabilecek enfeksiyonu önlemek için tekstil mamullerine antimikrobik apre
yapılmalıdır.

7. ( ) Antimikrobik bitim işleminin esası kumaş üzerinde antimikrobik özellik gösteren
maddeler aplike ettirilerek kumaş üzerinde oluşabilecek bakteri ve mantarların
yayılmasını önlemektir.

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

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında tekniğine uygun olarak antiseptik apre ve tutum verebileceksiniz.

 Bu faaliyet öncesinde çevrenizdeki tekstil ürünlerinden selüloz ve selüloz esaslı

mamullerin tutumlarını inceleyiniz.

2. ANTİSEPTİK VE TUTUM VERME

Tekstil ürünlerinin kullanım özelliğini, tuşesini (dokunma sonucu hissedilen tutum)
güzelleştirmek için aynı kumaşa sadece bir apre işlemi yapılabileceği gibi birden fazla apre
işlemleri de yapılabilir.

Öğrenme Faaliyeti-1’de eğitimi verilen apre işlemleri ile beraber veya ayrı bir şekilde
başka apreleme işlemleri de aynı kumaşa yapılarak kullanım özelliklerinde değişiklikler
yapılabilmektedir.

2.1. Kumaşa Antiseptik Özellik Veren Apre ile Sert Tutum Verme

Örnek reçete

M.A : 25 g
F.O : 1/2

40 ml/l Nişasta
3 ml/l formaldehit (antiseptik madde)
Flotte sıcaklığı 45–80 ºC

2.1.1. Emdirme Usulü

Tutum apresi ile antiseptik apre maddelerin çözeltileri boya mutfağında hazırlanarak
beraber olarak fularda konur. Fulardlama genelde ramöz makinesinde yapılır. Kumaşın
kalınlığına göre geçiş hızı ayarlaması yapılarak kumaş fularddan geçirilerek emdirme
usulüne göre apre işlemi yapılır.

Selüloz ve selüloz esaslı mamullere sertlik veren tutum apresi olarak nişasta
kullanıldığında antiseptik apre de yapılır. Böylelikle yapılan apre ile kumaş sert bir tuşeye
sahip olurken aynı zamanda depoda veya başka bir yerde bekleme olduğunda küflenmesi de
önlenmiş olacağından kullanma özelliği de iyileştirilmiş olur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Son İşlemler

Kumaş antiseptik ve sertlik kazandıran maddelerin bulunduğu flotteye girip çıktıktan
sonra fularda bağlı kurutma kısmı olan yerden geçer. Kumaş kurutularak son işlem yapılmış
olur.
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Antiseptik apre ile sert tutum apre kombinasyonunu yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Reçeteye göre hesaplanan sertlik
apresini çözelti hâline getiriniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Sert tutum verici nişasta ile antiseptik
maddesini beraber olarak çözeltisini
hazırlayınız.

 Çözelti hazırlarken iş güvenliği
kurallarına uygun davranınız.

 Kılavuza kumaşı dikiniz.

 Kumaşı flotteden geçiriniz.

 Kumaşı kurutunuz.

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Reçeteye göre hesaplanan sertlik apresini çözelti hâline
getirdiniz mi?

3. Sert tutum verici nişasta ile antiseptik maddesini beraber
olarak çözeltisini hazırladınız mı?

4. Kılavuza kumaşı diktiniz mi?

5. Kumaşı flotteden geçirdiniz mi?

6. Kumaşı kuruttunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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2.2. Kumaşa Çürüme ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran
Apre ile Yumuşak Tutum Verme

Örnek reçete

Mal ağırlığı : 50g
Flotte oranı : 1/5

130 ml/l melamin formaldehit
12 ml/l hidrojen peroksit (flottedeki formaldehiti formik aside çevirir.)
5 ml/l ıslatıcı (noniyonik)
20 ml/l silikonlu yumuşatıcı
Alınan flotte % 75

2.2.1. Emdirme Usulü

Tutum apresi ile çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık apre maddeleri ayrı ayrı
suyla çözünür. Hazırlanan çözeltiler farklı fulartlara konularak apre için uygun sıcaklığa
getirilir. Makinenin önüne getirilmiş ve kılavuz kumaşa dikilerek hazırlanmış kumaş apre
flottelerinin içine girip sıkılarak emdirilir.

Selüloz ve selüloz esaslı mamullerin bekletildiği ortamın koşullarına göre kumaşlar
zamanla küflenebilir ve bu küflenmeden sonra kumaşta çürümeler ve yıpranmalar meydana
gelebilir. Bu değişimleri önlemek için çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık apre
işlemi yapılabilir ve kumaşın tuşesinin yumuşak olması için yumuşatma apresi yapılarak
tutum verilebilir.

2.2.2. Son İşlemler

Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık ve yumuşatma aprelerinin bulunduğu
flotteye girip sıkma silindirlerinden çıkan kumaş, fularda bağlı olan ve fulardlamadan hemen
sonra yapılması gereken kurutma işlemi için kurutma odalarına girerek kurutulur. Böylelikle
son işlem yapılmış olur.
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Çürümeye ve küflenmeye karşı dayanıklılık kazandıran apre ile yumuşaklık apresini
kombine ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yumuşaklık apresi ile çürümeye ve
küflenmeye karşı dayanıklılık apresini
ayrı olarak çözeltisini hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Hazırlanan çözeltileri fulard teknelerine
koyunuz.

 Çözelti hazırlarken iş güvenliği
kurallarına uygun davranınız.

 Kılavuza kumaşı dikiniz.

 Kumaşı flotteden geçiriniz.

 Kumaşı doka sarıp bekletiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



34

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Yumuşaklık apresi ile çürümeye ve küflenmeye karşı
dayanıklılık apresini ayrı olarak çözeltisini hazırladınız mı?

3. Hazırlanan çözeltileri fulard teknelerine koydunuz mu?

4. Kılavuza kumaşı diktiniz mi?

5. Kumaşı flotteden geçirdiniz mi?

6. Kumaşı doka sarıp beklettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise sonraki öğrenme faaliyetine devam ediniz.
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2.3. Kumaşa Antimikrobik Özellik Kazandıran Apre ile Yumuşak
Tutum Verme

Örnek reçete

Mal ağırlığı : 300g
Flotte oranı : 1/5

% 2 gümüş esaslı doğal antimikrobik madde
20 ml/l yumuşatıcı

2.3.1. Emdirme Usulü

Antimikrobik apre ile tutum apresi ayrı ayrı su ile çözülerek emdirme şekli ile aplike
edilmesi için ramöz makinesinin fulard kısmına beraber ilave edilir. Kumaş flotteye girerek
emdirme işlemi yapılır. Fulardın çıkışında sıkma silindirlerinde sıkılarak makinenin devamı
olan kurutmaya girerek (ramöz makinesi) kumaş hem antimikrobik bir yapıya sahip olurken
hem de iyi bir tutum elde edilir.

2.3.2. Çektirme Usulü
Antimikrobik madde ile tutum apresi uygulamasında çektirme yöntemi de

kullanılabilir. Rezerve tankından gerekli flotte, makinenin içine ilave edilir. İlave tankından
makinenin içinden alınan flotte ile antimikrobik ve tutum apresi maddeleri çözülerek tekrar
kazana ilave edilir. Kumaş makine içine alınır. Apreleme işlemi yapılır. Çalışma zamanı
dolduğunda kumaş makineden çıkarılır.

NOT: Selüloz ve selüloz esaslı mamullere antimikrobik madde ile yumuşatma apresi
beraber kullanılabilmektedir. Böylelikle üretilen kumaş hem mikrop barındırmaz hem de
yumuşak tutumda olur.

2.3.3. Son İşlemler

Kumaş emdirme yöntemine göre işlem görmüşse fularddan çıkan kumaş son işlem
olarak kurutmaya girerek kurutulur.

Kumaş çektirme yöntemine göre işlem görmüşse makinede çıkartılan kumaş halat
hâlinde olduğundan önce santrifüjde sıkma işlemi yapılır. Ardından halat açma makinesinde
enine açık hâle getirilip kurutma makinesinde kurutularak son işlemler tamamlanmış olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Antimikrobik özellik kazandıran apre ile yumuşaklık apresini kombine ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çözeltileri hazırlayınız.  İş önlüğünüzü giyiniz.

 Hazırladığınız çözeltileri makineye ilave
ediniz.

 Kılavuza kumaşı dikiniz.

 Çözeltiyi kumaşa aplike ediniz.

 Kumaşı kurutunuz.

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. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çözeltileri hazırladınız mı?

3. Hazırladığınız çözeltileri makineye ilave ettiniz mi?

4. Kılavuza kumaşı diktiniz mi?

5. Çözeltiyi kumaşa aplike ettiniz mi?

6. Kumaşı kuruttunuz mu?

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.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kumaşa antiseptik apre ve sertlik veren tutum apresi aynı flotte aplike ettirilebilir.

2. ( ) Çürüme ve küflenmeye karşı dayanıklılık apresi ile yumuşaklık veren tutum apresi
ayrı olarak çözülür.

3. ( ) Antimikrobik apre ile yumuşak tutum veren apre hem emdirme hem de çektirme
yöntemine göre kumaşa uygulanabilir.

4. ( ) Antimikrobik bitim işlemi kumaşa emdirme ve çektirme yöntemleri ile
uygulanabilir.

5. ( ) Çürümeye ve küflenmeye karşı bitim işlemi yalnızca çektirme yöntemi ile kumaşa
uygulanır.

6. ( ) Çektirme yöntemine göre çalışan makinelerde su ilavesi rezerve tankından yapılır.

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) Mikroorganizmaların halk arasındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haşere
B) Mikrop
C) Organ
D) Bitki

2) Antiseptik madde olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Soda
B) Islatıcı
C) Sülfürik asit
D) Formaldehit

3) Nişasta kullanılarak yapılan aprelerde çözelti içinde hangi kimyasal maddeler varsa
flotteye antiseptik madde ilave etmeye gerek yoktur?

A) Sodyum hipoklorit
B) Magnezyum klorür veya sodyum klorür
C) Hidrojen peroksit
D) Sodyum silikat

4) Aşağıdakilerin hangisi pasif koruma yöntemlerinden değildir?

A) Selüloz liflerin kimyasal modifikasyonu
B) Liflerin etrafının bir polimer ile kaplanması
C) Isı ve nemi, bakteri üremesini önleyecek şekilde ayarlamak
D) Bol su ile yıkayarak kurutmak

5) Aktif koruma için kullanılan maddelerde aşağıdakilerden hangi özelliğin olması
gerekir?

A) Pahalı olması
B) Rahatsız edici kokusu olması
C) Tekstil mamulünün özelliğini olumsuz yönde etkileyebilmesi
D) Mümkün derecede çok çeşitli mikroorganizmaya karşı etkili olması

6) Selüloz ve selüloz esaslı mamullere çürümezlik ve küflenmezlik bitim işlemlerinde
aktif koruma için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Fenoller
B) Alkoller
C) Azotlu bileşikler
D) Bakır, cıva, çinko, kalay

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7) Emdirme usulünde genellikle aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılır?

A) Overflow
B) HT makinesi
C) Santrifüj
D) Ramöz

8) Hangi kimyasal madde flottedeki formaldehiti formik aside çevirerek asidik ortamı
sağlar?

A) Islatıcı
B) Azotlu bileşikler
C) Nişasta
D) Hidrojen peroksit

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.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru

2. Doğru

3. Doğru

4. Yanlış

5. Doğru

6. Doğru

7. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru

2. Doğru

3. Doğru

4. Yanlış

5. Yanlış

6. Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. D

3. B

4. D

5. D

6. B

7. D

8. D

CEVAP ANAHTARLARI
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