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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ġplik Üretim Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Bams (pres) Makinesi 

MODÜLÜN TANIMI 
Bams (pres) makinesinde, Ģeridi pres yapma ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Bams makinesinde Ģeridi pres yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak Ģeridi pres yapabilecektir. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun bams (pres) makinesinde üretim 

yapabilecektir. 

2. Tekniğine uygun bams (pres) makinesinin temizliğini 

yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Yün iplik dairesi, bams (pres) makinesi ve 

katalogları, makinelerin pano ve kapak anahtarları, kovalarla 

gelen bant, bamsları bağlama ipi, açık anahtar, hava 

tabancası, basınçlı hava püskürten kompresör, vakumlu 

temizlik makinesi, toz maskesi, kulak tıkacı, saçları örtmek 

için bone, temizlik bıçağı, temizlik tabancası(fır fır), tel fırça, 

üstüpü. 

Ortam: Aydınlık atölye veya iĢletme ortamı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen 

ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

 Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Uzun lif iplikçiliğinde, tekstilin hammaddesi olan yünü ve yüne benzeyen yapay elyafı 

bant formatında boyamak için yün, bams (pres) makinesinde bams yumağı formatına getirilir. 

Bu iĢlemden sonra bams yumakları boyahaneye gönderilip orada boyanır. 

Bu nedenle, yün iplikçilik sistemini ve bu sistemde kullanılan makineleri iyi bilmeniz 

önem taĢımaktadır. 

Bu modül ile tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız 

sizlerin, bu modül sonunda gerekli ortam sağlandığında; 

Edineceğiniz bilgi ve beceriler ile istenilen özellikte, Ģeridi presleyerek bams yumağı 

yapabilmek için çalıĢılan ortamın kendine has çalıĢma koĢullarına göre gerekli olan iĢ ve iĢçi 

güvenliği tedbirlerini alabileceksiniz. 

Bams(pres) makinesinde, Ģeridi presleyerek bams yumağı yapabilecek bilgiyi alıp 

yapılıĢlarını öğrenip uygulayabileceksiniz. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Uygun ortam sağlandığında bams (pres) makinesinde tekniğine uygun, üretim 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bams (pres) makinesinde üretim yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız. İlgili alanda faaliyet gösteren 

işletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeşitli mesleki kataloglar, makine 

üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. BAMS (PRES) MAKĠNESĠNDE ÜRETĠM 
 

Uzun lif iplikçiliğinde boyanmıĢ iplik elde etmek için harmanlanmıĢ ve taranmıĢ bant 

formatındaki elyaf, bams (pres) makinesinde bams yumağı formatına getirilir. 

 

Bantları presleyerek bams yumağı formatına getiren makinelere bams (pres) makinesi 

denir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Bams (pres) makinesi 

 

Bams (pres) makinesinden elde edilene, bams yumağı denir. 

 

 
Resim 1.2: Bams yumağı 
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1.1. Üretime Hazırlık 
 

Makinede üretime baĢlamadan önce makinenin üretime hazırlanması gerekmektedir. Bu 

hazırlık safhasında bilinmesi ve uygulanması gereken bir dizi iĢlem, tanınması gereken araç ve 

gereçler vardır. 

 

1.1.1.Makine Operatörünün Görevi 
 

 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri 

kullanmak 

 Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmak 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden 

ayrıştırmak ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapmak 

 Her bir parti için makinede yapılan işin niteliğini belirten, imalat durum levhasını 

kontrol etmek 

 Günlük ve parti değişimlerinde makinenin içinin, dışının ve çevresinin temizliğini 

yapmak 

 Vardiya başlangıcında/bitiminde bir önceki vardiyadan ürün ve makine ile ilgili bilgi 

almak/ bir sonraki vardiyaya ürün, makine ile ilgili bilgi vermek 

 Makineyi çalıştırma talimatına uygun çalıştırmak 

 Şerit kovalarını makine haznesine beslemek 

 Bantlarının preslenmesi işleminde karışıklığa yol açmamak için imalat durum 

levhasındaki talimatlar doğrultusunda, ayrı partilerde ayrı masuralar kullanmak 

 Bamsları arabalara doldurup, istif alanına götürüp refakat kartını üzerlerine koymak 

 Boş kovaları bir önceki bölüme götürüp, doluları getirmek 

 Bamsların istenen kalitede çıkması için arabaya yüklenmesine kadar olan süreçteki, 

gerekli olan kontrolleri sürekli yapmak 

 Ürünün kalitesine dikkat etmek, istenilen standardın dışında üretilen ürünü tespit 

edip gerekeni yapmak 

 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflandırmayı 

yapmak 

 Makine duruşlarını saat, dakika ne nedenini de belirterek kaydetmek 

 Makinelerin işleyişi esnasında makinede/üründe ortaya çıkabilecek sorunları, arızaları 

ilgililere bildirmek 
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1.1.2.Üretim Yapılırken Uyulması Gereken ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kuralları 
 

 Makinede temizlik ve bakım esnasında ana şalteri kapatmak 

 Tehlike anında, müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenmek 

 Balya tellerinin ve iplerin elleri kesmemesi için eldiven kullanmak 

 Balya tellerini kesen makası kullanırken dikkatli olmak 

 Balya tellerinin kesilmesi anında, kesilen telin etki alanında bulunmamak 

 Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili 

personel ve acil hizmet birimlerine bildirmek 

 Acil durumlarda çıkış veya kaçış planlarını uygulamak 

 Makine içerisindeki aparatlara uzuvlarını kaptırmamak için dikkatli çalışmak 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden 

ayrıştırmak ve gerekli önlemleri alarak güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak 

 İşin özelliğine göre iş elbisesi giymek 

 Makinede çalışan kişinin, iş yapılırken saçlarının silindir, dişli veya dönen aksamlar 

tarafından tutulmasından doğabilecek iş kazalarının önüne geçmek için başa bone 

takmak 

 Elyaf uçuntularının, uzun süre solunmasına bağlı meslek hastalıklarının oluşmaması 

için maske kullanmak 

 Makine çalışır durumdayken makineye müdahale etmemek 

 

 

1.1.3 Üretimde Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Bams (pres) makinesinde üretim yapabilmek için belli baĢlı üretim malzemeleri ve araç 

gereçlere gereksinim vardır. Bu üretim malzemeleri ile araç ve gereçler; 

 

 Yün elyaf (band formatında): Uzun lif iplikçiliğinde kullanılan yün, tiftik gibi doğal 

liflerin, tops formatında balyalar halinde işletmeye getirilmesinde kullanılır. 

 
Resim 1.3: Yün elyafı balya, tops ve bant formatında  
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 Yapay elyaf (band formatında): Uzun lif iplikçiliğinde kullanılan poliakrilik, polyester 

gibi yapay liflerin bant formatında balyalar halinde işletmeye getirilmesinde kullanılır.  

 
Resim 1.4: Yapay elyaf balya ve bant formatında 

 Kova: Uzun lif iplikçiliğinde kullanılan yün, tiftik gibi doğal lifler ile yüne benzeyen 

poliakrilik, polyester gibi yapay liflerin çekme makinesinden bams (pres) makinesine 

taşınması ve preslemeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.  

 
Resim 1.5: Elyafın bant Ģeklinde istiflenmesi 

 Bams arabası: Bamsların nakli için kullanılan araçtır. 

 
Resim 1.6: Bams arabası 
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 İp kesme bıçağı: ip kesme, sarık ve yollukların temizlenmesinde kullanılır 

 
Resim 1.7: Ġp kesme bıçağı 

 Bamsları bağlama ipi: Bamsların bağlanmasında kullanılır. 

 
Resim 1.8: Bamsların bağlandığı ip  

 Şiş: Bamsların altından ve üstünden ipi diğer tarafa geçirmek için kullanılır. 

 
Resim 1.9: Ġpleri bamslardan geçirmekte kullanılan ĢiĢ 

 Saçları örtmek için bone: Makinenin çalışan kısımlarına çalışanın saçlarının 

dolanmaması için kullanılır. 

 



 

 9 

 
Resim 1.10: Bone 

 Toz maskesi: Elyaf uçuntularının, solunum yolu hastalıklarına neden olmaması için 

kullanılır.  

 
Resim 1.11: Toz maskesi 

 Kulak tıkacı: Makine gürültüsünden etkilenmemek için kullanılır. 

 
Resim 1.12: Kulak tıkacı 

 Eldiven: Kullanılan malzemelerin ellere zarar vermemesi için kullanılır. 
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Resim 1.13: Eldiven 

 Tel kesme makası: Balyaların tellerini kesmekte kullanılır. 

 
Resim 1.14: Tel kesme makası 

 

1.2. Üretim Yapma 
 

Boyanacak bant halindeki elyaf, çekme makinelerinde kovalara istiflenir, buradan 

alınarak bams (pres) makinesine beslenir. 

1.2.1. Makinenin Görevi 
 

ĠĢletmeye beyaz halde ve bant formatında gelen elyafın (doğal, yapay) düzgün 

boyanabilmesi için uygun boyutta ve sıkılıkta bams haline getirilip bağlanmasını sağlamak. 
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Resim 1.15: Bams (pres) makinesinin görevi 

1.2.2. Makinedeki Ġkaz Elemanları 
 

Üretilecek bamsa göre, makinenin çalıĢtırılması için gerekli teknik bilgilerin ve 

makinenin çalıĢması esnasında olabilecek olumsuzlukları anında gösterir uyarı elemanları 

sayesinde verimli bir çalıĢma gerçekleĢir. 

 

1.2.2.1. Makine ÇalıĢma Kartı 
 

Makine çalıĢma kartında, üretilecek bamsın teknik ve fiziksel özeliklerini kazanması 

için gerekli ayarlama ve girdilerin yapılmasını sağlayan bilgi kartıdır. 
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Resim 1.16: Makinede kullanılan çalıĢma kartı 

 

Bams (pres) Makinesi ÇalıĢma Emri                                   

31.05.2013 

MüĢteri ……tekstil 

Yün  55 

Polyester  45 

Yün  20,5 denye 

Polyester  2.5 denye 

Yünün kodu 651415 

Polyesterin kodu 651585 

Tablo 1.1: Bams (pres) makinesi çalıĢma değerleri 

 

1.2.2.2. Emniyet Sistemleri  
 

 Kovalardaki bantların preslenmesi için üç butona aynı anda basılması gereğinin 

olması. 

 
Resim 1.17: Presleme butonları 

 

 Presin boĢa alınmasında da üç butona aynı anda basılması gereğinin olması. 
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Resim 1.18: Presi boĢa alan butonlar 

 

1.2.3. Makinenin Kısımları ve ÇalıĢma Elemanları 
 

Bams (pres) makinesi, makine gövdesi ve onun üzerinde bulunan üç çalıĢma kısmından 

oluĢmuĢtur. Bunlar: 

 

 Makine gövdesi 

 Makine kontrol butonları 

 Besleme kısmı 

 Alt ve üst presleme kısmı 

 

 
ġekil 1.19: Bams (pres) makinesinin kısımları 

  



 

 14 

1.2.3.1. Makine Gövdesi 

 
Resim 1.20: Bams (pres) makinesi gövdesi 

 

Makinenin gövdesi dört ayak üzerinde oluĢturulmuĢtur, bunların ön sağ kısmındakinde 

kontrol butonları vardır. Makinenin üst kısmında elektrik ve hidrolik sistemleri vardır. 

1.2.3.2. Makine Kontrol Butonları 
 

Makine kontrol butonları ile makinenin durdurulması, pres yapmak ve presi boĢa alma 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir. 

 
Resim 1.21: Makinenin kontrol butonları 

 Kontrol butonları ile makinede yapılan işlemler 
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 Makineyi durdurma: 3 numaralı kırmızı butona basılır. 

 
Resim 1.22: Makineyi durdurma butonu 

 

 Pres yapma: 5 numaralı yeşil, 2 numaralı sarı ve 4 numaralı siyah 

butonlara aynı anda basılır. Yeşil ve siyah butonlara basılı tutulur fakat sarı 

butonlara bir defa basılıp bırakılır. 

 
Resim 1.23: Pres yapan butonlar 

 Presi boşa alma: 5 numaralı yeşil, 1 numaralı sarı ve 4 numaralı siyah 

butonlara aynı anda basılır.  

 
Resim 1.24: Presi boĢa alan butonlar 
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1.2.3.3. Besleme Kısmı 

 
Resim 1.25: Makinenin besleme kısmı 

Makinenin besleme kısmı, makinenin dört ayağının ortasında bulunan kova sabitleme 

sisteminden oluĢmuĢtur. 

 

1.2.3.4. Üst ve Alt Presleme Kısmı 

 
Resim 1.26: Makinenin üst ve alt presleme kısmı 

Makinenin presleme kısmı üst ve alt olmak üzere iki  kısımdan oluĢmuĢtur. Üst pres, 

kovanın içine doğru aĢağıya hareket eder. Alt pres ise kovanın ortasından, kovanın alt tablasını 

yukarı doğru iterek presleme iĢlemini tamamlamıĢ olur. 

 

1.2.4. Makinenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Çekme makinelerinde pres makinesi kovasına istiflenen %yün, %yapay lif veya karıĢım 

yapılmıĢ elyaf bantlarıyla dolu olan kovalar alınarak pres makinesi yanına sıralanır.  

Bant istiflenmiĢ kova, pres makinesinin ortasına, sabitleme mandalını kova ile ileri 

iterek yerleĢtirilir. 

Makinenin 5 numaralı yeĢil, 2 numaralı sarı ve 4 numaralı siyah butonlarına aynı anda 

basılır. YeĢil ve siyah butonlara basılı tutulur fakat sarı butonlara bir defa basılıp bırakılır. Sarı 

butona bir defa basmakla, üst pres aĢağı indirilir (kovanın üst çeperine kadar). 



 

 17 

YeĢil ve siyah butonlar basılı tutularak, alt presin kovanın altındaki tablayı yukarı doğru 

itmesi sağlanarak, bantların kovanın içinde preslenmesi gerçekleĢtirilmiĢ olur. 

Alt presin yukarı doğru hareketi ile preslenmiĢ bant ve üst pres kovanın dıĢına, yukarı 

kaldırılarak presleme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olur. Bu iĢlem esnasında kovanın ortasındaki 

merkezleme sütunu üst presin ortasındaki yerine girer. 

YeĢil ve siyah butonlara basılı olan elimiz çekilir ve kırmızı butona basılarak presleme 

iĢlemi sonlandırılır. 

PreslenmiĢ bantların bir arada dağılmadan durabilmesi için bams yumağının üstünden, 

üst pres ĢiĢ yataklarından ĢiĢler diğer tarafa geçirilir. Çıkan ĢiĢlerin(iki tane) uçlarına iĢe uygun 

ipler bağlanır ve ĢiĢler diğer taraftan çekilir. Çekilen ĢiĢler, bamsın altında bulunan tabladaki 

ĢiĢ yataklarından diğer tarafa geçirilir. Ġplerle birlikte çıkan ĢiĢteki ip çıkarılarak alt ve üst 

ipleri birbirine sıkıca bağlanır. 

Aynı iĢlem ikinci ĢiĢ için de yapılır. Bu iki ĢiĢte yapılan iĢlemler bir defa daha diğer ĢiĢ 

yataklarından geçirilip tekrar edilerek bamsın dört defa bağlanması sağlanmıĢ olur. 

Presleme ve bağlama iĢlemlerinin bitmesi ile 5 numaralı yeĢil, 1 numaralı sarı ve 4 

numaralı siyah butonlara aynı anda basılarak pres boĢa alınır. Bu pres boĢa alma iĢleminde alt 

pres aĢağı kova altındaki yerine girer, üst presin içindeki kovanın ortasındaki merkezleme 

sütunu da kovanın içine aĢağı iner. Böylece çapı büyümüĢ olan bams kovanın üstünde kalır. 

Kovanın üzerindeki bağlanmıĢ haldeki bams çalıĢan kiĢi tarafından alınarak içine 

naylon torba geçirilmiĢ taĢıma arabasına sıralanır. TaĢıma arabası dolunca da bamslar 

belirlenen alana istiflenir veya boyahaneye götürülür. 
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Resim 1.27: Makinenin çalıĢma prensibi 
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1.2.5. Bams Bağlama 
Bams (pres) makinesinde, preslenen bantlar boyamaya gönderilmeden önce uygun 

boyutta bağlanır. 

 

1.2.5.1. Bams Bağlamanın Önemi 
Bir kova bandın preslenmesi ile hacim küçültülür ve sıkıĢır. Bamslar preslendikten 

sonra belirlenen hacimde, sıkılıkta ve boyutta olmalı ki boyama kazanlarında uygun Ģekilde 

boyanabilsin. Bunun için bamsların uygun Ģekilde ve sıkılıkta bağlanması gerekir. 

 

1.2.5.2. Bams Bağlama Yöntem ve ÇeĢitleri 
 

PreslenmiĢ bantların bir arada dağılmadan durabilmesi için bams yumağının üstünden, 

üst pres ĢiĢ yataklarından ĢiĢler diğer tarafa geçirilir. 

 
Resim 1.28: Bamsların üstünden ĢiĢleri geçirme 

Çıkan ĢiĢlerin(iki tane) uçlarına iĢe uygun ipler bağlanır ve ĢiĢler diğer taraftan çekilir. 

 
Resim 1.29: ġiĢlere ipi bağlama ve ĢiĢi çekme 

Çekilen ĢiĢler, bamsın altında bulunan tabladaki ĢiĢ yataklarından diğer tarafa geçirilir. 

Ġplerle birlikte çıkan ĢiĢteki ip çıkarılarak alt ve üst ipleri birbirine sıkıca bağlanır. 

 
Resim 1.30: Bamsların altından ĢiĢleri geçirme 
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Aynı iĢlem ikinci ĢiĢ için de yapılır. Bu iki ĢiĢte yapılan iĢlemler bir defa daha diğer ĢiĢ 

yataklarından geçirilip tekrar edilerek bamsın dört defa bağlanması sağlanmıĢ olur. 

 
Resim 1.31: Bamsı bağlama 

1.2.6. Üretim Anında Yapılan Kontroller ve Önemi 
 

Bams (pres) makinesinde; üretim öncesi, üretim anında ve üretim sonrası makine ve 

ürünlere kontroller yapılır. 

 

 Beslenen bantların bulunduğu kovarın, parti kontrolleri: Bams (pres) makinesine 

beslenen bant dolu kovaların üzerinde bulunan işaretleme ve kodlar, makinede 

çalışan kişiye o ürünle ilgili bilgileri gösterir. 

 
Resim 1.32: Bantların istiflendiği kova 

 Elyaf renk ve lot farklılıklarını kontrol etmek: Elyaf, renk ve lot farklılıklarının tespit 

edilmesi için gözle, ışık altında kontrol edilir.  
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Resim 1.33: Bamsta renkleri farklı elyaf 

 Biten bant kontrolleri: Üretim anında, biten ve kopan bantlar standarda uygun bir 

şekilde birleştirilip bağlanır. 

 Makinede sürekli yedek, dolu kova bulundurulması: Makine besleme kısmına, iş 

kaybının oluşmaması için çalışılan aynı parti bant dolu kovaların sürekli dolu yedekleri 

sıralanır. 

 
Resim 1.34: Makineye dolu bant kovalarını yedekleme 

 Bams şekil düzgünlüğü kontrolleri: Üretim anında ve çıkarıldıktan sonra bamsın 

kontrolleri yapılır. Bu kontrollerde bams yumağının düzgün sarılıp sarılmadığı tespit 

edilir. 

Bamsın yapısında; hammaddeden, makineden ve iĢçiden kaynaklanan hataların tespiti 

yapılıp hatalı yerler temizlenir ve gerekli önlemler alınır. 

 Bamsa sarılan bandın ağırlık kontrolü: Bamsın ağırlık kontrolü yapılır. 

 Bamsa sarılan elyafın karışımı kontrolü: El ve gözle bams yapılan elyafın karışım 

(45/55 yün, PES vs.) kontrolü yapılır. 
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Resim 1.35: Bamsa sarılan elyafın karıĢımı 

 Bams çapı kontrolü: Bams yumakları çapının istenilen büyüklükte olması için kontrol 

yapılır. Hatalı kısımlar temizlenir. 

 
Resim 1.36: Bams çapı kontrolü 

 

 Bams bağlama sıkılığı (yoğunluğu) kontrolü: Bams yumaklarının bağlama sıkılığı 

kontrol edilir. 
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Resim 1.37: Bams bağlama sıkılığı  

1.2.7. Makinede Üretilen Bamsların Kullanım Alanları 
 

Bams (pres) makinesinde kovalara istiflenmiĢ bantların, preslenip bağlanmasının nedeni 

elyafın dağılmadan bant formatında boyanmasını sağlamaktır. 

 
Resim 1.38:  BoyanmıĢ bams 
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1.2.8. Üretim Anında OluĢan Hatalar, Nedenleri, Etkisi ve Giderilme Yöntemleri 
 

Bams (pres) makinesinde üretim yapılırken çalıĢandan, makineden ve üretim 

malzemelerinden kaynaklanan hatalar oluĢmaktadır. Bu hatalar, nedenleri ve giderilme 

yöntemleri; 

No 
OluĢan 

Hata 
Hata Nedenleri Hatanın Etkisi 

Hatanın 

Giderilme 

Yöntemi 
1.  Boyama 

hatası 

Elyafın lot farkı Düzgün olmayan 

boyama 

Dikkatli 

çalıĢma 

2.  Kirli bams ÇalıĢanın dikkatsizliği 

sonucu kirli elle bamsa 

dokunmak 

Boyanma hatası  Dikkatli ve 

temiz 

çalıĢma 

3.  Bamsa farklı 

renklerin 

karıĢması 

 ÇalıĢma ortamının 

uçuntulu olması,  

 Makinenin iyi 

temizlenmemesi, 

 Temizlik yapılırken 

uçuntuların oluĢması, 

 Bamslar 

bekletilecekse 

poĢetlenmemesi 

 ÇalıĢma ortamında 

ki uçuntulara önlem 

almak, 

 Makineyi iyi 

temizlemek,  

 Temizlik yapılırken 

uçuntuların 

oluĢmasına engel 

olmak, 

 Bamslar 

bekletilecekse 

poĢetlemek 

Dikkatli ve 

temiz 

çalıĢma 

4.  Çok kısa 

bant boyutu 

Bams hazırlamada kısa 

banların kütleye 

katılması 

Üretim kaybı Hazırlamada 

çalıĢanların 

bantların 

eklerini 

kuralına 

uygun 

yapması 

5.  Boyamada 

hata 

Bamsı sert bağlama Elyafın her yerinin aynı 

boyanamaması 

 

Bamsı 

uygun 

sertlikte 

bağlamak 

6.  Bamsın 

dağılması 

Bamsı yumuĢak bağlama Elyafın dağılması, 

Elyaf kaybı, 

Üretim kaybı 

Bamsı 

uygun 

sertlikte 

bağlamak 

 
Tablo 1.2: Bams hataları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bams (pres) Makinesinde Üretim Yapma 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makinede üretim için gerekli olan araç gereç 

ve malzemeyi hazırlayınız. 

 Yün iplik dairesi 

 Bams (pres) makinesi, 

 Bams (pres) makinesi katalogları, makinelerin 

pano ve kapak anahtarları, kovalarla gelen 

bant, bamsları bağlama ipi, toz maskesi, kulak 

tıkacı, saçları örtmek için bone, temizlik bıçağı 

 Üretim öncesi ve üretim anında iĢ 

ve iĢçi güvenliği için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 ÇalıĢma ortamının temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 

 Makinede çalıĢmaya baĢlamadan iĢ ve iĢçi 

güvenliği tedbirlerini alınız. 

  

 

 Banda pres yapılırken kullanılan araç gereçler 

ve makineyi temizleyiniz. 

 

 Presin temiz olmasına dikkat edilir. 

 Çekmeden gelen dolu kovayı presin baskı 

tablasına koyunuz. 

 

 Makinede sürekli boĢ bant 

istiflenmiĢ dolu kovaların 

bulunmasına dikkat edilir. 

 Makine ayarlarını kontrol ediniz. 

 

 

 Makinenin Ģalterini açınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Start butonuna basınız. 

 

 

 Presin sıkıĢtırmasından sonra ĢiĢler vasıtasıyla 

baskı kapaklarındaki deliklerden ipleri girerek 

bams yünlerini bağlayınız. 

 

 

 Tekrar butona basarak presi boĢa alınız. 

 

 Makineyi durdurmadan müdahalede  

bulunmayınız. 

 Bağlanan bams yünü çıkarınız. 

 

 

 Çıkan bams kontrollerini yapınız.  
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 Bamsları naylon poĢete koyunuz. 

 

 

 Yünü belirlenen stok alanına düzenli bir 

biçimde refakat kartıyla birlikte istif ediniz.  

 

 

 BoĢ kovayı geri alınız.   
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 Her bir parti için makinede yapılan iĢin 

niteliğini belirten, imalat durum levhasını 

yazınız ve makineye asınız. 

 

 Yukarıdaki iĢlemler yapılırken 

genel temizlik kurallarına dikkat 

ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ 

(Melanjör Çekme Makinesininin Bakımını Yapma) 

 

Evet Hayır 

1. Makinede üretim için gerekli olan araç, gereç ve malzemeyi 

hazırladınız mı? 

  

2. Makinede çalıĢmaya baĢlamadan iĢ ve iĢçi güvenliği tedbirlerini aldınız 

mı? 

  

3. Banda pres yapılırken kullanılan araç gereçler ve makineyi 

temizlediniz mi? 

  

4. Çekmeden gelen dolu kovayı presin baskı tablasına koydunuz mu?   

5. Makine ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

6. Makinenin Ģalterini açtınız mı?   

7. Start butonuna bastınız mı?   

8. Presin sıkıĢtırmasından sonra ĢiĢler vasıtasıyla baskı kapaklarındaki 

deliklerden ipleri girerek bumps yünlerini bağladınız mı? 

9.  

  

9. Tekrar butona basarak presi boĢa aldınız mı? 

10.  

  

10. Bağlanan bams yünü çıkardınız mı? 

11.  

  

11. Çıkan bumsun kontrollerini yaptınız mı? 

12.  

  

12. Bamsları naylona poĢete koydunuz mu? 

13.  

  

13. Yünü belirlenen stok alanına düzenli bir biçimde refakat kartıyla 

birlikte istif ettiniz mi? 

14.  

  

14. BoĢ kovayı geri aldınız mı?   

15. Her bir parti için makinede yapılan iĢin niteliğini belirten, imalat 

durum levhasını yazıp makineye astınız mı? 

  

TOPLAM   

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, çekme makinesinden gelen boyanacak bantları, bams 

formatına getiren makinedir? 

A) Tarama makinesi 

B) Bams (pres) makinesi 

C) Ring makinesi 

D) Tarak makinesi 

E) Çekme makinesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makine operatörünün görevi değildir? 

A) Makineyi çalıĢtırma talimatına uygun çalıĢtırmak 

B) ġerit kovalarını makine haznesine beslemek 

C) Bamsları arabalara doldurup istif alanına götürüp refakat kartını üzerlerine 

koymak 

D) BoĢ kovaları bir önceki bölüme götürüp doluları getirmek 

E) Yıkama iĢlemini yapmak 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinde kullanılan araç ve gereçlerden 

değildir? 

A) Fitil yumağı 

B) Yün ve yapay elyaf (band formatında) 

C) Kova 

D) Bams arabası 

E) Ġp kesme bıçağı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi bamsların üstünden ve altından ipi karĢıya geçirmekte 

kullanılır? 

A) Tel kesme makası  

B) Eldiven 

C) ġiĢ  

D) Bams arabası 

E) Çekme tarağı 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinin görevidir? 

A) Yıkama iĢlemini yapmak 

B) ĠĢletmeye beyaz halde ve bant formatında gelen elyafın(doğal, yapay) düzgün 

boyanabilmesi için uygun boyutta ve sıkılıkta bams haline getirilip bağlanmasını 

sağlamak 

C) Kurutma iĢlemini yapmak 

D) Temizleme iĢlemini yapmak 

E) Elyafı boyama iĢlemini yapmak 

 

6. Makineyi durdurmak, pres yapmak ve presi boĢa almak aĢağıdakilerden hangisi ile 

gerçekleĢtirilir? 

A) Alt ve üst presleme 

B) Makine gövdesi 

C) Kovalar 

D) ġiĢ  

E) Kontrol butonları 

 

7. Bams (pres) makinesinde üretilen bamsta elyafın her yerinin aynı boyanamamasına 

neden olan hata aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bamsı sert bağlama 

B) Bamsı yumuĢak bağlama  

C) Fitil Ģeridinin düzgün olması 

D) Bamsın Ģekli 

E) Bandın boyu  

 

8. Bams (pres) makinesine elyaf hangi formatta beslenir? 

A) Fitil Ģeridi 

B) Ġplik 

C) Bant  

D) Lif 

E) KumaĢ 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

9. Elyaf uçuntularının, solunum yolu hastalıklarına neden olmaması için ….. ……….. 

kullanılır. 

 

10.  Bams (pres) makinesinden elde edilene …….. yumağı denir. 
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DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan öğrenme faaliyeti–1 cevap anahtarıyla 

karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 

Tüm cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında bams (pres) makinesinde, tekniğine uygun, bams (pres) 

makinesinin temizliğini yapabileceksiniz. 

 

 

 

Bams (pres) makinesinin temizliğini yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız. Ġlgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, çeĢitli mesleki kataloglar, makine 

üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. BAMS(PRES) MAKĠNESĠNDE TEMĠZLĠK 
 

Üretim hattındaki her makinede olduğu gibi bams (pres) makinesinin temizliği de büyük 

önem taĢımaktadır. 

Bams (pres) makinesi, iplik hazırlığın ilk makinelerindendir. Boyanacak bant 

formatındaki elyafın iyi boyanabilmesi için bams (pres) makinesinin ve çevresinin iyi 

temizlenmesi gerekmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Makine ve çevresinin temizlenmesi 

 

2.1. Temizlik Yapmaya Hazırlık 
Makinede temizlik, üretim öncesi, üretim anında, üretim sonrası ve parti değiĢimlerinde 

dikkatli bir Ģekilde yapılır. 

 

2.1.1. Temizlik Yapmanın Amacı ve Önemi 
Boyamaya gidecek açık renkli elyafın kirlenmemesi için makinenin ve üretimde 

kullanılan araç gereç ve donanımın iyi temizlenmesi gerekir. 

 

2.1.1.1 Makinenin Temizliğinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kuralları 
 Temizlik esnasında ana şalteri kapatmak 

 Tehlike anında, müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenmek 

 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri 

kullanmak 

 İşin özelliğine göre iş elbisesi giymek 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden 

ayrıştırmak ve gerekli önlemleri alarak güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak 

 Elyaf uçuntularının, uzun süre solunmasına bağlı meslek hastalıklarının oluşmaması 

için maske kullanmak 

 Makine çalışır durumdayken makineye müdahale etmemek 
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2.1.1. Temizlikte Kullanılan Madde ve Malzemeler 
Makinenin temizliğinin doğru, düzgün ve zamanında yapılması ile makinenin çalıĢma 

verimliliği artacaktır. Bunun yanında, üretilen bamsın kalitesinin artması da sağlanmıĢ olur. 

Bu iĢlemlerin yapılabilmesi için de çeĢitli madde ve malzemeler kullanılır. Bunlar; 

 Temizlik tabancası (fır fır): Makine çalışırken makine parçaları üzerindeki ufak lif 

parçaları ve tozların alınmasını sağlayan alettir. 

 
Resim 2.2: Temizlik tabancası(fır fır) 

 Kanca:  Sarık ve yollukların temizlenmesinde kullanılan seyyar bıçaktır. 

 
Resim 2.3: Kanca 

 Saçları örtmek için bone: Saçların makinenin çalışan kısımlarına sarmaması için 

kullanılır. 

 
Resim 2.4: Saçları örtmek için bone 
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 Toz maskesi: Elyaf uçuntularının, solunum yolu hastalıklarına neden olmaması için 

kullanılır.  

 
Resim 2.5: Toz maskesi 

 Basınçlı hava püskürten kompresör: Makinenin üzerine ve çalışma organlarına 

çalışma ortamından gelen elyaf uçuntuları ve tozların temizlenmesinde hava 

tabancası ile birlikte kullanılır. 

 
Resim 2.6: Basınçlı hava püskürten kompresör 

 Üstüpü: Makine üzerindeki pisliklerin temizlenmesinde kullanılır. 

 
Resim 2.7: Üstüpü 
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 Hava tabancası: Makinenin üzerine ve çalışma organlarına çalışma ortamından gelen 

elyaf uçuntuları ve tozların temizlenmesinde hava kompresörü ile birlikte kullanılır. 

 
Resim 2.8: Hava tabancası 

 Vakumlu temizlik makinesi: Makinenin çalışma organlarına ve üzerindeki elyaf 

uçuntuları ve tozların temizlenmesi için kullanılır. 

 
Resim 2.9: Vakumlu temizlik makinesi 

  Tel fırça: Makinenin üzerine yapışmış, silme yoluyla giderilemeyen atıkların kazınarak 

çıkarılmasında kullanılır. 

 
Resim 2.10: Tel fırça 
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2.2. Makinenin Temizliğini Yapma 
Makine iĢçisi, çalıĢan makinenin üzerindeki veya etrafındaki tozları, elyaf uçuntularını, 

iĢ aralarında ve makine durduğunda temizler. Daire temizlik iĢçileri de günlük ve haftalık 

temizliklerini yapar. 

 

2.2.1. Üretim Öncesi ve Sonrası Temizlik 
 Temizliğe başlamadan önce iş güvenliği kurallarına uyulur 

 Her iş devrinden önce makinenin genel temizliği yapılır 

 Tabancayla (fırfır) kaba elyafları temizlenir 

 Haftalık ve aylık yağlamalarda miller üzerinde biriken yağlar temizlenir 

 Presin üst baskısı temizlenir 

 Makinenin altı temizlenir 

 Makinenin arka kısmı temizlenir 

 Yerler ve makinenin etrafı temizlenir 

 Boş kovalar temizlenir 

 

2.2.2. Üretim Esnasında Temizlik 
 Eller sürekli temiz tutulur, kesinlikle kirli el ile elyaflara dokunulmaz 

 Boş kovalar temizlenir 

 Üretimde kullanılan aletler temizlenir 

 

2.2.3. Tip DeğiĢiminde Temizlik 
 Makineye kaba olarak hava tutularak uçuntular temizlenir 

 Gözle görünen pislikler tabanca (fırfır) ile temizlenir 

 Her parti girişinde özellikle parti değişimlerinde makinenin üzerindeki uçuntu ve 

tozlar hava tabancası ile temizlenir 

 Makine bezle silinir 

 Kovalar, makinenin temizliği yapılmadan kesinlikle dizilmez 
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2.3. Makinenin Ġyi Temizlenmemesi Sonucu OluĢan Hatalar ve 

Giderilme Yöntemleri 
 

OluĢan hatalar Hataların giderilmesi 

Bamsın kirlenmesi  Kirli elle bamsları veya elyafı 

tutmamak 

 Makinenin iyi temizlenmesi 

 Bant kovalarının iyi temizlenmesi 

Elyafa uçuntularının yapıĢması  Kovaların ve bamsların içine 

konulduğu arabanın, torbanın temiz 

olmasına dikkat edilmeli 
Tablo 2.1: Makinenin iyi temizlenmemesi sonucu oluĢan hatalar  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bams (pres) Makinesinin Temizliğini Yapma 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makinenin temizliği için gerekli olan araç, gereç ve 

malzemeyi hazırlayınız. 

 Yün iplik dairesi 

 Bams (pres) makinesi 

 Makinelerin pano ve kapak anahtarları,  açık anahtar, 

hava tabancası, basınçlı hava, vakumlu temizlik 

makinesi, toz maskesi, saçları örtmek için bone, 

temizlik bıçağı, temizlik tabancası(fır fır), tel fırça, 

üstübü. 

 Temizlik sırasında iĢ ve iĢçi 

güvenliği için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 

 Bams (pres) makinesinde temizlik yapılırken iĢ ve iĢçi 

güvenliği kurallarını uygulayınız. 

 Kanca kullanırken dikkat 

ediniz. 

 Makineyi durdurmadan 

müdahalede bulunmayınız. 

 ÇalıĢma öncesi ve bitiminde makineyi durdurup 

emniyete alınız. 

 

 ÇalıĢan makine durduktan 

hemen sonra, bazı kısımları 

çok sıcak olabilir, dikkat 

ediniz. 

 

 Yeni bir harman girildiğinde makinenin üzerini ve 

çevresini temizleyiniz. 

 

 Uçuntuların oluĢmamasına 

dikkat ediniz. 

 Baskı tablasını temizleyiniz. 

 

 Temizlik yaparken makine 

elemanlarına zarar 

vermeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Baskı kısmındaki; yoluk, uçuntu, hav, pislikleri 

temizleyiniz. 

 

 

 Makinenin genel temizliğini yapınız. 

 

 

 Motor kasnaklarını temizleyiniz. 

 

 

 Üretim öncesi ve sonrası aynı temizlikleri yapınız. 

 

 

 Makinenin üretim anında da temizliğini yapınız.  

 Tip değiĢiminde, makinenin her kısmını hava ile 

temizleyiniz. 

 

 Makine kapaklarını kapatıp makineyi devreye alınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢınızla 

değiĢerek değerlendiriniz. 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ 

(Melanjör Çekme Makinesininin Bakımını Yapma) 

 

Evet Hayır 

1. Makinenin temizliği için gerekli olan araç, gereç ve malzemeyi 

hazırladınız mı? 

  

2. Bams (pres)makinesinde temizlik yapılırken iĢ ve iĢçi güvenliği 

kurallarını uyguladınız mı? 

  

3. ÇalıĢma öncesi ve bitiminde makineyi durdurup emniyete aldınız mı?   

4. Yeni bir harman girildiğinde makinenin üzerini ve çevresini temizlediniz 

mi? 

  

5. Baskı tablasını temizlediniz mi?   

6. Baskı kısmındaki, yoluk, uçuntu, hav, pislikleri temizlediniz mi?   

7. Makinenin genel temizliğini yaptınız mı?   

8. Motor, kasnaklarını temizlediniz mi?   

9. Üretim öncesi ve sonrası aynı temizlikleri yaptınız mı?   

10. Makinenin üretim anında da temizliğini yaptınız mı?   

11. Tip değiĢiminde, makinenin her kısmının hava ile temizliğini yaptınız 

mı? 

  

12. Makinenin kapaklarını kapatıp, makineyi devreye aldınız mı?   

TOPLAM   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
LÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinde temizlik yapmanın amacıdır? 

A) Üretim düĢmesi 

B) ĠĢ emniyetinin düĢmesi 

C) Yedek parça kullanımının artması 

D) Boyamaya gidecek açık renkli elyafın kirlenmesini önlemek 

E) Bantları kirletmek 

 

2. Bams (pres) makinesinde üretime baĢlamadan aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilir? 

A) Fitil kalemlerinin temiz olmasına 

B) Kovaların temiz olmasına 

C) Elyafın boyalı olmasına 

D) Beyaz elyaf olmasına 

E) IĢığın iyi olmasına 

 

3. Elyaf uçuntularının, solunum yolu hastalıklarına neden olmaması için aĢağıdakilerden 

hangisi kullanılır? 

A) Üstübü  

B) Temizlik tabancası(fır fır)  

C) Bone 

D) Basınçlı hava püskürten kompresör 

E) Toz maskesi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, makine üzerindeki pisliklerin temizlenmesinde kullanılır? 

A) Üstübü  

B) Temizlik tabancası (fır fır)  

C) Tel fırça 

D) Basınçlı hava püskürten kompresör 

E) Toz maskesi 

5. Ģağıdakilerden hangisi, makinenin üzerine ve çalıĢma organlarına, çalıĢma ortamından 

gelen elyaf uçuntularının ve tozların temizlenmesinde hava kompresörü ile birlikte 

kullanılan alettir? 

A) Üstübü  

B) Temizlik tabancası(fır fır)  

C) Tel fırça 

D) Hava tabancası 

E) Toz maskesi  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi makinenin üzerine yapıĢmıĢ, silme yoluyla giderilemeyen 

atıkların kazınarak çıkarılmasında kullanılan alettir? 

A) Üstübü  

B) Temizlik tabancası (fır fır)  

C) Tel fırça 

D) Maket bıçağı 

E) Toz maskesi 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi makine çalıĢırken, makine parçaları üzerindeki ufak lif 

parçaları ve tozların alınmasını sağlayan alettir? 

A) Üstübü  

B) Temizlik tabancası (fır fır) 

C) Maket bıçağı 

D) Toz maskesi 

E) Tel fırça  

 

8. AĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmezse, bamsın kirlenmesine neden olur? 

A) Nopelerin tam temizlenmemesi 

B) Bantların iyi açılmaması 

C) Bamsların konulduğu torbaların pis olması 

D) Bantların iyi temizlenmemesi 

E) Elyaftaki yabancı maddelerin temizlenmemesi 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi bams (pres) makinesinin üretim öncesi ve sonrası yapılan 

temizlik iĢleminden değildir? 

A) Presin üst baskısını temizlemek 

B) BoĢ kovaları temizlemek 

C) Nopelerin tam temizlenmemesi 

D) Tabancayla (fırfır) kaba elyafları temizlemek 

E) Yerleri ve makinenin etrafını temizlemek 

 

10.  Bams (pres) makinesinde, kovaların ve bamsların içine konulduğu arabanın, torbanın 

temiz olması aĢağıdakilerden hangi sonucu doğurur? 

A) Bamsın kirlenmesi 

B) Presin kirlenmesi 

C) Çekme makinesinin kirlenmesi 

D) Elyafın iyi boyanması 

E) TaĢıma arabalarının kirlenmesi 
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DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonunda bulunan öğrenme faaliyeti–2 cevap anahtarıyla 

karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 

Tüm cevaplarınız doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bams (pres) makinesinde çalıĢmaya baĢlamadan önce ilk  nelere dikkat ederiz? 

A) Elyafa  

B) Banda  

C) ĠĢ güvenliği kurallarına 

D) Kovaya 

E) Makine kontrol panosuna 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinin kısımlarından değildir? 

A) Ovalama manĢonları 

B) Makine gövdesi 

C) Makine kontrol butonları 

D) Besleme kısmı 

E) Alt ve üst presleme kısmı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinde üretim yapan operatörün uyması 

gereken iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği kurallarından değildir? 

A) Tehlike anında, müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenmek 

B) Balya tellerinin ve iplerin elleri kesmemesi için eldiven kullanmak 

C) Balya tellerini kesen makası kullanırken dikkatli olmak 

D) Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dıĢındaki acil durum veya kazayı ilgili 

personel ve acil hizmet birimlerine bildirmemek 

E) Balya tellerinin kesilmesi anında, kesilen telin etki alanında bulunmamak 

 

4. Bams (pres) makinesinde, kovalardaki bantların preslenmesi için aĢağıdaki hangi 

butonlara birlikte basılır? 

A) 5 numaralı yeĢil, 2 numaralı sarı ve 4 numaralı siyah butonlara aynı anda basılır 

B) 3 numaralı kırmızı butona basılır 

C) 5 numaralı yeĢil, 1 numaralı sarı ve 4 numaralı siyah butonlara aynı anda basılır 

D) 5 numaralı yeĢil, 3 numaralı kırmızı ve 4 numaralı siyah butonlara aynı anda 

basılır 

E) 1 numaralı sarı butona basılır 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, bams (pres) makinesinde üretilen bamsa uygulanan 

kontrollerden değildir? 

A) Bandın ağırlık kontrolü 

B) Bamsa sarılan elyafın karıĢımı kontrolü 

C) Bams çapı kontrolü 

D) Bams sarım Ģekli kontrolü 

E) Bams Ģekil düzgünlüğü kontrolü 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. ÇalıĢanın makine gürültüsünden etkilenmemesi için ……… ………….  kullanılır. 

 

7. Makinenin çalıĢan kısımlarına çalıĢanın saçlarının dolanmaması için ……. kullanılır. 

 

8. Üretilecek bamsın teknik ve fiziksel özeliklerini kazanması için gerekli ayarlama ve 

girdilerin yapılmasını sağlayan belgeye …………. ………….  denir. 

 

9. Balyaların tellerini kesmek için …………. kullanılır. 

 

10. Kullanılan malzemelerin ellere zarar vermemesi için ………….. kullanılır. 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı, modülün sonunda bulunan modül değerlendirme cevap anahtarıyla 

karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

YanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAPLARI 

1 B 

2 E 

3 A 

4 C 

5 B 

6 E 

7 A 

8 C 

9 toz maskesi 

10 bams 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAPLARI 
1 D 

2 B 

3 E 

4 A 

5 D 

6 C 

7 B 

8 C 

9 C 

10 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 D 

6 kulak tıkacı 

7 bone 

8 çalıĢma kartı 

9 makas 

10 eldiven 

  



 

 50 

 

KAYNAKÇA 
 Dr USTA İsmail, Temel İplik Bilgisi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

Tekstil Eğitimi Bölümü TEK 263, İstanbul, 2000/2001  

KAYNAKÇA 


