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AÇIKLAMALAR 
 
KOD 542TGD583 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Baskı Patı Hazırlama 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Farklı metotlar ile baskı patı ve açma patı hazırlama, 

pigment boyar maddelerle baskı patı hazırlama ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Baskı patı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Metotlara göre genel pat hazırlayabileceksiniz. 

2. HazırlanmıĢ pata tekniğine uygun olarak açma 

yapabileceksiniz. 

3. Pigment boyar maddeler için tekniğine uygun olarak 

baskı patı hazırlayabileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: Kimyasal maddeler, boyar maddeler, mikser, 

beher, baget, spatula, mezür  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Baskı tekniğiyle desen oluĢturma iĢlemi kolaylık ve ucuzluk bakımından dokuma ve 

örgü tekniğiyle desen oluĢturmaya göre daha üstündür. 

 

Dokuma tekniğine göre, renkli desenler elde etmek için önce beyaz ipliklerin 

boyanması ve bundan sonra dokuma tezgâhında dokunması gerekir. Ġpliklerin boyanması, 

birçok durumda kolay olmadığı gibi bazı tezgâhların dokuma verimi de düĢüktür. Ayrıca 

baskı tekniği ile elde edilebilen birçok desenin dokuma tekniği ile elde edilmesi güç ve bazı 

durumlarda olanaksızdır. 

 

Baskıcılık, bölgesel bir renklendirme veya bölgesel bir renk aĢındırmasıdır. 

Boyamacılıkta kumaĢın her tarafınının aynı renge boyanmasına (üni boyama) karĢılık, 

baskıcılıkta desenin bulunduğu alanlar boyanır. Baskıcılığın bütün özelliği, bu bölgesel 

renklendirmeyi sağlamaktadır. 

 

Boyacılıkta kullanılan cihaz ve yöntemler, baskıcılıkta kullanılamayacağı gibi suyla 

hazırlanmıĢ viskozitesi düĢük boyama flotteleri de baskıcılık için uygun değildir. 

 

Boyama ve baskı arasındaki en belirgin fark, boyar madde ve kimyasal maddelerin 

düĢük konsantrasyonlarda bir baskı patı içinde dağılmıĢ olmalarıdır. Baskı boyası içeren 

baskı patı, tekstil yüzeylerine silindirleri veya Ģablonları olan uygun bir makine yardımı ile 

aktarılır. Böylece kumaĢ üzerinde kesin sınırları olan desen efektleri elde edilir. 

 

Bu modül ile boya patlarında kullanılan boyar madde, kıvamlaĢtırıcı ve diğer yardımcı 

kimyasal maddelerin özelliklerini ve görevlerini öğrenerek tekniğine uygun baskı patı 

hazırlayabileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

 

 

 

Metotlara göre genel pat hazırlayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Kıvam verici maddeleri internetten araĢtırınız.  

 Pat hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları araĢtırınız. 

 

1. METOTLARA GÖRE GENEL PAT 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Baskı Patında Bulunması Gereken Maddeler 
 

Keskin, iyi bir biçimde sınırlandırılmıĢ bir baskı efekti elde etmek için zeminin 

kapilaritesi, boya çözeltisinin (boya patı) kıvamlaĢtırılması ile dengelenmelidir. 
 

Boyar maddeler, doğrudan elyafa bağlanamaz. Bunların elyafa tam olarak bağlanması 

ve renklerinin oluĢturulması için boyar madde sınıfının özelliğine uygun maddelerle birlikte 

uygulanmalıdır. Baskı için kullanılacak boyar madde belirli bir kıvama sahip olmalıdır. 

Boyar maddenin elyafa bağlanmasını sağlayan maddelere, kıvamlaĢtırıcı ve diğer yardımcı 

maddelerden oluĢmuĢ baskıya hazır kütleye baskı patı ya da baskı boyası denir.  
 

Baskı patı reçetelerinde boyama reçetelerine göre oldukça fazla sayıda kimyasal 

madde kullanılır. 
 

 

1.1.1 Boyar maddeler 
 

KumaĢların renklendirilmesinde kullanılan baskı metodunda, boyamadan farklı olarak 

tekstil materyali bölgesel olarak tek renk veya çeĢitli renklerle renklendirilir. Yani belirli bir 

desenin bölgesel boyanmasıdır. Basmacılıkta, kumaĢ üzerinde kesin sınırlı renk efektleri elde 

edilir. Baskı iĢlemi, genellikle dokuma ve son yıllarda artan bir Ģekilde örgü mamul üzerine 

uygulanmakla birlikte tarak bantlarına (ön iplik), çözgü ipliklerine de (vigore baskı ve çözgü 

baskısı) uygulanabilir. 
 

Tekstil basmacılığında, kumaĢların boyanmasında kullanılan boyar maddeler 

kullanılır. Boyar maddenin life afinitesi, haslık durumları, aynı esaslara göre seçilir. 

Baskıcılıkta sulu (viskozitesi düĢük) boyar madde çözeltisi değil, belirli bir viskoziteye sahip 

baskı patı kullanılır. Basmacılıkta kullanılan boyar maddelerin yaĢ haslıklarının çok iyi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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olması önemlidir. Çünkü basılan boyar maddenin yaĢ haslıkları iyi değilse yıkama sırasında 

beyaz ve açık renkli kısımlar kirlenir. Boyar madde markalarındaki P ve D harfleri baskı için 

uygunluğu gösterir. 
 

Basmacılıkta, farklı elyaflar için farklı boyar maddeler kullanılır. Bunlar aĢağıda 

verilmiĢtir: 
 

Selüloz (pamuk, viskon, keten vb.) esaslı lifler için: Reaktif, pigment, direkt, küp 

Protein esaslı lifler (yün, ipek) için: Asit, krom, metal kompleks, bazik, reaktif, direkt 

Polyamid için: Asit, dispers, pigment, metal kompleks,  reaktif 

Polyester için: Dispers, pigment 

Poliakrilnitril için: Bazik, dispers 

Polyester/selüloz için: Pigment, dispers/reaktif, dispers/küp, indigosol 

Polyester/yün için: Dispers/reaktif, dispers/metal kompleks, pigment  

Polyamid/ selüloz için: Pigment, reaktif, küp 

Poliakrilnitril/selüloz için: Küp, dispers/reaktif boyar maddeler  
 

Baskı patlarında çok az miktarda su bulunduğundan boyar maddelerin suda 

çözünürlüğü çok iyi olmalıdır. Suda çözünmeyen boyar maddelerin baskı patında çok ince ve 

homojen bir Ģekilde bulunmaları gerekir. 
 

Elektrolit oranı düĢük konsantre boyar maddeler kullanılmalıdır. Boyar madde 

üretiminde kullanılan elektrolitler bunların suda çözünürlüklerini düĢürür. Elektrolitler, 

özellikle sentetik kıvamlaĢtırıcıların viskozitelerini düĢürür. 

Baskıcılıkta baskıların yıkanması sırasında beyaz bölgelerin ve diğer renklerin 

kirlenme riskini önlemesi için yüksek haslığa ve düĢük afiniteye sahip boyar maddeler tercih 

edilir. 
 

1.1.2.Su 
 

Baskıda kıllanılan suda, suya sertlik veren iyonlar ve ağır metal iyonlar 

bulunmamalıdır. Eğer sert su kullanılıyorsa iyon tutucu yardımcı maddeler kullanılmalıdır. 
 

1.1.3 KıvamlaĢtırıcılar ve kıvam patları 
 

KıvamlaĢtırıcı maddeler olarak yüksek ĢiĢme yeteneğine sahip niĢasta ürünleri, bitki 

reçineleri, çekirdek unları gibi maddeler kullanılır. Su ile elde edilen bu kıvamlaĢtırıcılar 

kolloidal çözeltilerdir. Nispeten yüksek viskozite ve yüksek ancak sınırsız olmayan su çekme 

yeteneği bunların temel özellikleridir. 
 

KıvamlaĢtırıcılar, baskı patı içindeki diğer maddelere kimyasal olarak tesir etmeyen ve 

baskı patlarına istenen kıvamı veren maddelerdir. Baskı patlarının dıĢında, boyama ve apre 

banyolarına belirli bir kıvam vermesi için de kullanılır. 
 

KıvamlaĢtırıcıların birçoğu atık suda tamamen parçalanır. Bu parçalanma sırasında 

aĢırı miktarda oksijen tüketir. Bu durum sularda yaĢayan canlıların ölmesine neden olur. Bu 

nedenle kıvamlaĢtırıcı gerekli miktarda kullanılmalı, bozulan ya da kullanılan 

kıvamlaĢtırıcılar direkt olarak atık su kanalına boĢaltılmamalıdır.KıvamlaĢtırıcıların esas 

fonksiyonları Ģunlardır: 
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 Bezin emme yeteneği nedeniyle boyar madde çözeltisinin basılmıĢ kumaĢ 

üzerinde yayılmasını önleyerek desenlerin karıĢmamasını ve kesin sınırlı 

desenler elde edilmesini sağlar. 

 Boyar maddenin, baskı patından lif içerisine transferini sağlar. 

 Baskı patının, desen silindirlerinin grave edilmiĢ kısımlarında, Ģablon baskıda 

rakle çekilinceye kadar yer çekimi kuvvetiyle alta geçmeden tutunabilmesini 

sağlar. 

 Çözünmeyen pigmentlerin baskı patında homojen bir Ģekilde tutunmasını ve 

desen silindirlerinin haĢurlarında çökmemesini sağlar. 

 Boyar madde ve fiksaj maddelerinin baskı patı içinde reaksiyona girmesini 

önler. 

 

Baskıcılıkta kullanılacak kıvam patlarının göstermesi gereken özellikler: 

Baskı patlarında, % 40- 60 kadar kıvamlaĢtırıcı bulunur. Kıvam patları, önemli ölçüde 

ĢiĢme yeteneğine sahip doğal ve sentetik esaslı maddelerdir.  
 

 Kıvam maddesinin baskıda kullanılan boyar maddeler ve yardımcı 

maddelerle uyumlu olması gerekir. 

 Baskı patı, kumaĢa basıldıktan sonra kumaĢ kurutulmakta ve fiksajdan 

önce kıvrılma ve gerilme gibi etkilere maruz kalabilmektedir. 

Kurutmadan sonra kıvamlaĢtırıcı madde, kumaĢ üzerindeki liflere 

yapıĢmıĢ durumda ve içerisinde boyar madde ve kimyasal yardımcı 

maddeleri içeren bir film hâlinde bulunur. Kıvam maddesinin oluĢturduğu 

bu film tabakasının esnek ve life yapıĢma gücünün (adhezyon) iyi olması 

gerekir. 

 Kıvam maddesinin oluĢturduğu film tabakasının baskı rengini 

etkilemeyecek özellikte olması gereklidir. 

 Kıvam maddesinin soğuk suya serpilerek kısa süreli bir karıĢtırma ile 

hazırlanabilir olması gerekir. Ayrıca yıkama sonrası kumaĢ üzerinden de 

kolayca uzaklaĢtırılabilmelidir. 

 Kıvam maddesinin maliyetinin düĢük ve kolay tedarik edilebilir olması 

gerekir. 

 Baskının gerektirdiği viskoziteyi sağlamasının yanında, bu viskozitenin 

sıcaklık ve elektrolit gibi etkilerle fazla değiĢmemesi gerekir. 

 Sıcakta (örneğin, buharlama sırasında) koruyucu kolloid özelliğini büyük 

oranda kaybetmelidir. Böylece fiksaj sırasında boyar maddenin life 

nüfuzu engellenmemiĢ olacaktır. 

 Rakle tarafından kolay sıyrılmalıdır. 

 Haslık özelliklerine olumsuz etki etmemelidir. 

 GeniĢ yüzeyli baskılarda iyi bir düzgünlük ve ince detaylarda yüksek 

kontör netliği sağlamalıdır. 

 Atık suda biyolojik olarak indirgenebilmelidir.  
 

Kıvam patı seçiminde elde edilen sonuçlar için önemli üç ölçüt vardır. Bunlar aĢağıda 

verilmiĢtir: 
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1.1.4.Viskozite (Kıvam) 
 

Sıvıların akmaya karĢı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Baskı patları, genel olarak 

yüksek viskoziteli (kıvamlı) akıĢkanlar olup baskı patının viskozitesi baskı iĢleminin 

performansına ve baskı kalitesine etki eden en önemli etkenlerden biridir. Viskozite 

yeterince yüksek olmadığı zaman baĢta basılan patın kumaĢ üzerinde yayılması olmak üzere 

çeĢitli problemler meydana gelir. Gereğinden fazla yüksek olduğu zaman da basılabilirlik 

zorlukları, penetrasyon problemleri vb. ile karĢılaĢılır. Bu bakımdan baskı patlarının uygun 

viskoziteye sahip olması ve bu viskozitenin belli bir baskı reçetesi için her seferinde aynı 

olması çok önemlidir. 
 

Baskı patlarının viskozitesi; baskı metoduna, baskı tekniğine, kumaĢ cinsine, kumaĢ 

yapısına (sıklık, iplik inceliği), desen karakterine göre ince, orta ve koyu viskoziteli 

(kıvamlı) olarak sınıflandırılır. Baskının kumaĢın arka yüzüne de geçmesi isteniyorsa 

viskozite düĢük tutulur. 
 

Baskı patlarının genel olarak akmadan Ģablon üzerinde durabilmesi, çalıĢma sırasında 

rakle basıncının etkisiyle viskozitenin düĢerek kumaĢa geçmesi ve kumaĢ üzerine geçen 

patın tekrar viskozitesinin artarak kumaĢ üzerinde yayılmaması istenir. Baskı patlarının bu 

özelliği pseudoplastik (yapısal) akıĢ olarak da tanımlanır. 
 

1.1.5. Akıcılık 
 

 Viskozite gibi henüz sayısal olarak tanımlanmıĢ bir büyüklük değildir. Viskozite, 

kıvamlaĢtırıcı konsantrasyonuna bağlı olarak artar. Akıcılık ise konsantrasyona bağlı 

değildir. Akıcılık baskı kalitesi üzerinde çok önemli bir özelliktir. Akıcılık, baskı patının bir 

kaptan akıtıldığında uzun ya da kısa pat iplikleri oluĢturmasıdır. Bu nedenle baskı patları, 

kısa patlar (niĢasta ve kitre) ve uzun patlar (arap zamkı, kristal gummi) olarak ikiye ayrılır. 
 

Akıcılık da viskozite gibi baskıların kontör netliği ve arkaya boya geçme oranı 

(penetrasyon) gibi önemli baskı özellikleri üzerinde etkilidir. Aynı Ģartlar altında yapılan 

baskılarda akıcılık arttıkça kumaĢa basılan pat miktarı artmaktadır. Bunun sonucu olarak 

çizgi kalınlığı, kontör netliği ve baskı derinliği artmaktadır. 
 

1.1.6.Kuru madde (katı madde) oranı (KMO) 
 

1 kg kıvam patının içerdiği kuru madde miktarıdır. Baskı patları, içerdikleri katı 

madde yüzdesine bağlı olarak katı maddece zengin (düĢük viskoz) ve katı maddece fakir 

(yüksek viskoz) patlar olarak isimlendirilir. Baskıcılıkta kullanılan kıvamlaĢtırıcıların katı 

madde miktarı % 0-50 arasında değiĢir. Örneğin emülsiyon patları % 6, alginatlar % 2-13, 

niĢasta eterleri %10, kristal gumi % 25 ve british gumi % 50 oranında katı madde oranına 

sahiptir. 
 

Katı madde oranı, kıvamlaĢtırıcıların film oluĢturma (ağ yapma) özelliklerini belirler. 

Katı madde oranı yüksek olan patlarda yumaklaĢma yoğunluğu yüksek olduğundan sıkı ve 

kalın filmler oluĢturur. DüĢük olanlarda ise daha gevĢek ve ince filmler oluĢur. 

KıvamlaĢtırıcıların oluĢturduğu filmlerin kalınlığı, fiksaj sırasında boyar maddenin lif 

üzerine tutunmak için izleyeceği difüzyon yolunun uzunluğunu veya kısalığını belirler. 
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YumaklaĢma yoğunluğu ise difüzyon sırasında boyar maddelerin kolay veya zor hareket 

etmesini belirlediğinden çok önemli iki özelliktir. Bu özellikle kuru kıvamlaĢtırıcı filmin 

özellikleri baĢta olmak üzere baskı performansı, renk verimi ve baskılı kumaĢların yıkama 

özellikleri açısından önemlidir. 
 

 

Özellik Yüksek  KMO DüĢük KMO 

Life yapıĢma gücü (adhezyon) yüksek düĢük 

Kullanım oranı yüksek düĢük 

ġablon tıkanma riski yüksek düĢük 

Renk verimi düĢük yüksek 

Sıcaklıkla viskozite değiĢimi düĢük yüksek 

Mekanik zorlamalarla viskozite değiĢimi düĢük yüksek 

Kontör netliği yüksek düĢük 

Baskı düzgünlüğü (egalite) düĢük yüksek 

Arkaya geçiĢ derecesi (penetrasyon) düĢük yüksek 

Yıkamayla kolay uzaklaĢabilirlik düĢük yüksek 

Filmin elastikiyeti (yumuĢaklığı) düĢük yüksek 

Tablo 1.1: Katı madde oranı yüksek ve düĢük kıvamlaĢtırıcıların etkilerinin karĢılaĢtırılması 

 

Genel olarak katı madde oranı yüksek olan kıvamlaĢtırıcıların hidrofob lifler üzerine 

yapılan baskılar için, düĢük olanların da hidrofil lifler üzerine yapılan baskılar için uygun 

olduğu söylenebilir.Bitkisel esaslı kıvam maddeleri ; Çoğunlukla apre ve haĢıl maddesi 

olarak kullanılır. KıvamlaĢtırıcı olarak buğday ve mısır niĢastası kullanılır. Buğday niĢastası 

baskıda iyi yapıĢır ancak basılmıĢ kumaĢın tutumunu sertleĢtirir. Akıcılık bakımından kısa 

patlar oluĢturur. NiĢastanın suda çözünmemesi apre için iyi bir özellik, baskı içinse 

istenmeyen bir özelliktir. Çünkü mamulden uzaklaĢtırılması zordur. Sentetik kıvam 

maddeleriÖzellikle pigment baskıda kullanılan sentetik kıvamlaĢtırıcılar, emülsiyon 

patlarının maliyetlerinin yüksek olması, çevre kirliliği ve patlama tehlikesi gibi sorunları 

nedeniyle önemli hâle gelmiĢtir. BaĢlangıçta sadece pigment baskıcılığı için geliĢtirilen 

sentetik kıvamlaĢtırıcıların elektrolitlere karĢı hassas oluĢları yani, elektrolit varlığında 

viskozitelerinin hızla düĢmesi diğer baskı yöntemlerinde kullanımlarını sınırlamıĢtı. Ancak 

günümüzde bu problem asgariye indirilerek reaktif ve dispers boyar maddelerle baskıda 

kullanılabilecek sentetik kıvamlaĢtırıcılar piyasada kullanılmaktadır. En yaygın olarak 

kullanılan sentetik kıvamlaĢtırıcılar; polivinilalkol ve poliakrilatlardır.KıvamlaĢtırıcı olarak 

özellikle naylon için çok az bir kullanıma sahip olan polivinilalkolün hazırlanması fazla 

dikkat ve zamana ihtiyaç gösterdiği gibi çok fazla konsantrasyonda kullanılması 

gerektiğinden (% 20) fazla bir önem kazanamamıĢtır. 
 

Sentetik kıvamlaĢtırıcılar, genellikle piyasada sıvı dispersiyonlar hâlinde bulunur. 

Bununla beraber son yıllarda katı formda sentetik kıvamlaĢtırıcılar da piyasada kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 
 

Sentetik kıvamlaĢtırıcılar bazik ortamda baĢlangıçtaki hacminin 100 katı kadar 

ĢiĢebilir. Baskı patlarında % 0,5–1 oranında kullanılır. Yüksek hızla karıĢtırılmakta olan 

soğuk suya yavaĢ yavaĢ dökülerek hazırlanır. 
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1.1.7. Çözücüler ve çözülmeye yardımcı maddeler 
 

Baskı patı, yüksek konsantrasyonlu boyar madde dispersiyonu ya da çözeltisidir. 

Boyar maddenin topaklaĢmasını, kristalleĢmesini ve çökmesini önlemek için dispersiyon 

maddesi ya da çözücü kullanılması zorunludur. Baskı patlarında kullanılan su miktarı az 

olduğundan çözücü maddelere ihtiyaç duyulur. Bu maddelere hidrotrop maddeler denir. 

Hidrotrop maddelerin boyar maddenin çözünmesini sağlaması yanında nem çekici ve nüfuz 

artırıcı; fiksaj kolaylığı ve düzgün baskı sağlaması gibi özellikleri de vardır. Bu maddelerden 

bazıları; Türk kırmızısı yağı, dioller (etilalkol, glikol vb.), gliserin, üre, tioüredir. 
 

1.1.8.Fikse maddeleri ve fikseye yardımcı maddeler 
 

Boyar madde ve elyaf cinsine göre; indirgen madde, yükseltgen madde, asit baz, tuz 

gibi fiksajı gerçekleĢtiren maddelerdir. 
 

 Alkaliler ve asitler : Baskı patlarının belirli bir pH değerinde olması gereklidir. 

Bazı boyar maddelerde boyar madde-lif bağının oluĢumunda pH çok 

etkilidir.Küp boyar maddesinin sodyum leuko formuna dönüĢümünde,Reaktif 

boyar maddelerde reaksiyon aktivitesinde,Asit boyar maddelerde keratin-boyar 

madde bağ oluĢumunda kullanılır. 

 

Örnek: Metanoik asit, etanoik asit, sodyum hidroksit, sodyum karbonat, potasyum 

karbonat, sodyum bikarbonat 
 

 Ġndirgen maddeler: Küp boyar maddenin indirgenmesi ya da aĢınma baskıda 

desenin bulunduğu yerlerin tahrip edilmesi (bozunması) için bu maddeler 

gereklidir.  
 

 Bağlayıcı maddeler (binderler) 
 

Binder; liflere yapıĢan ve pigment parçacıklarının etrafını sararak bir film tabakası 

meydana getiren yüksek moleküllü maddelerdir. Pigment boyar maddelerinin baskı patında 

kullanılır. Pigment boyar madde, binder, kıvamlaĢtırıcı ve diğer pat maddelerinden oluĢan 

baskı patı ile kumaĢa aktarılır ve 130–180 ºC’de birkaç dakika süreyle kondenzasyona tabi 

tutulur. Kondenzasyon sırasında su buharlaĢır, binder lif üzerine çöker ve film tabakası 

meydana getirir. Böylece binder yardımıyla pigment boyar madde yüzeysel olarak life 

tutunur. 
 

Pigment boyar maddenin life tutunması binder yardımıyla olduğundan binderin 

özellikleri baskının kalitesini birinci derecede etkilemektedir. 
 

Binder liflere H-köprüsü ve fiziksel adsorpsiyon kuvvetleriyle bağlanır. Eğer binder, 

reaktif grup içeriyorsa kovalent bağlarla bağlanır.  
 

Ġyi bir binderden beklenen özellikler Ģunlardır;Pigmentleri liflere yapıĢtırma yeteneği 

çok iyi olmalıdır.ġablonu tıkamamalıdır.TuĢeyi sertleĢtirmemeli, yumuĢak ve elastik 

olmalıdır.Kurutmadan sonra film tabakası yapıĢkan özellik göstermemelidir.Film tabakası 

renksiz ve berrak olmalı, renk tonunu etkilememelidir.Haslıkları iyi olmalıdır.Diğer 

maddelerle reaksiyona girmemelidir.Uygulandığı kap, cihaz ve Ģablonlardan kolay 

uzaklaĢtırılmalıdır. 
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1.1.9. Baskı patında bulunması gereken diğer maddeler 

 
Baskı emülgatörleri: Emülgatör, iki sıvının homojen Ģekilde karıĢarak (faz 

ayırmadan) emülsiyon oluĢturmasını sağlayan maddedir. Baskıda genellikle emülsiyon 

patlarının hazırlanmasında hidrokarbon ve suyun homojen Ģekilde karıĢması için kullanılır. 

Emülgatörün daha iyi çözündüğü için sıvı disperge eden madde görevini görür. 

 

Emülgatörün hidrofil grupları fazla ise suda yağ emülsiyonu, hidrofob kısımları fazla 

ise yağda su emülsiyonlarını oluĢtururlar.  
 

Dispergatörler: Baskı patlarındaki boyar maddenin mümkün olduğunca ince 

dağılmasını ve mevcut dispersiyonun homojen ve dayanıklı olmasını sağlar. Ġyi bir 

dispersiyonla fikse prosesinde daha hızlı ve tam reaksiyon mümkün olur. 
 

Baskı ıslatıcıları: Baskı patı hazırlanırken toz hâldeki boyar maddenin 

topaklanmasını önlemek ve daha iyi çözünmesini ya da dispers olmasını sağlamak için 

ıslatıcı ilave edilir. Boyar madde, patın içinde topaklaĢırsa bunlar kumaĢ üzerinde birikerek 

koyu noktalar oluĢmasına neden olur. Bilinen en eski ıslatıcı, Türk kırmızısıdır.  
 

Higroskobik madde (nem çekici madde): Nemli havadan nem çeken maddelerdir. 

Örneğin; gliserin kalsiyum klorür, magnezyum klorür. Bu maddeler, baskı patlarında zor ya 

da çözünmeyen ürünlerin çözünürlüklerini artırır, buharlamadan önce baskıların kurumasını 

önler. Buharlama sırasında nem çeker ve baskı patı içindeki boyar madde moleküllerine 

hareketlilik vererek difüzyona yardımcı olur. DüĢük nem ortamında (buharlamada) boyar 

maddenin çözünürlük hızını artırır. Bunlar boyar madde verimini artırırken egal baskıların 

elde edilmesini sağlar (üre, gliserol, recorcin). 
 

Konserveleme maddeleri : NiĢasta, bitkisel zamklar ve alginatlar, baskıda 

kullanıldığında uzun bekletmelerde mikroorganizmalardan etkilenir ve kullanılmaz duruma 

gelir. Bu kıvamlaĢtırıcılara konserveleme maddeleri ilave edilir. 
 

Katalizörler : Bunlar pigment baskılarda kullanılır. Yapay reçine filmi oluĢumunun 

(binder filmi) baĢlatılması ve hızlandırılması için kullanılır (amonyum rodanür, amonyum 

sülfat, mono ya da diamonyum fosfat vb.). 
 

Köpük kesiciler: Baskı patlarının hazırlanması sırasında, yüksek devirle karıĢtırma 

veya çeĢitli kimyasal reaksiyonlar sonucunda köpük meydana gelebilmektedir. Baskı patında 

kullanılan ıslatıcılar da köpük oluĢmasına neden olmaktadır. Köpük oluĢan baskı patlarıyla 

yapılan baskılar, benekli ve açık renkli olmaktadır. Baskı patlarındaki bu köpüklenme, köpük 

kesici ilavesiyle önlenebilir.  

 

Köpük kesici maddeler; suyun yüzey gerilimini düĢürür ve böylece köpük oluĢumunu 

önler ya da oluĢan köpüğü söndürür. Yaygın olarak silikon esaslı köpük kesiciler kullanılır. 

Ancak silikon esaslı köpük kesiciler çok etkili olmalarına rağmen baskı patının içine 

dağılımı güçtür. Çok yoğun bir karıĢtırma gereklidir. Ġyi karıĢtırılmazlarsa baskıda silikon 

lekelerine neden olurlar. Bu lekeler giderilemez. Köpük kesici maddeler, köpürme meydana 

gelmeden en baĢtan pata ilave edilmelidir. 
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Rakle yağları: Baskı patına ilave edilerek baskı esnasında raklenin daha iyi 

sıyrılmasını sağlar. Baskı patının Ģablonun gravürlerini doldurmasını önler. Patın yumuĢak 

olmasını sağlar. 
 

Mattweis (matvays): Pigment baskıcılığında özel mat beyaz efekt vermek için 

kullanılan boyar maddelerdir. Koyu renkli kumaĢlarda küçük motifler ya da ince çizgili 

desenlerde aĢındırma baskı efektini taklit etmek amacıyla kullanılır. Mattweis baskı 

yapıldıktan sonra kurutma ve fikse iĢlemi yapılır. 
 

Rezerve maddesi:  Rezerve maddeleri, kumaĢa aktarılarak bu bölgelerde boyar 

maddenin life nüfuzunu ya da fiksesini önleyen kimyasal ve mekanik maddelerdir. 
 

Kimyasal rezerve maddeleri: Basılı yerlerde boyama Ģartlarını kimyasal olarak 

etkiler, o kısımlarda zemin boyar maddesinin inkiĢafına ve fiksajına engel olurlar. Mekanik 

rezerve maddeleri, basılan veya basılacak yeri örterek burasının sonradan yapılan boyama ile 

boyar maddenin elyafa tutunmasına engel olur. 
 

Tiksotropi maddeler: Baskı patının viskozitesinin düĢmesini önleyici maddelerdir. 
 

Kaolin: Baskı patında mekanik etkilere karĢı koymak ve pat maddelerinin dağılmasını 

ya da akmasını önlemek amacıyla kullanılır. 
 

1.2. Pat Hazırlama 
 

Desenin ve desen Ģablonunun hazırlanmasından sonra uygun renklerde baskı patı 

hazırlanır. Baskı patlarının hazırlanması ana (kök) boya metoduna göre ana pat metodu ve 

ilave pat metodu olmak üzere iki Ģekilde yapılabilir: 
 

 

Baskı patları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: 
 

 Reçetede verilen ölçümlere kesinlikle uyulmalıdır. Çünkü ölçümlerin 

hassasiyeti, baskıların kalitesini ve birbirini tutmasını etkiler. 

 Kıvam patlarının kalitesi, maksimum renk verimini ve tuĢeyi doğrudan etkiler. 

Bu nedenle reçetedeki maddeler, reçetede verilen sıraya göre ilave edilmelidir. 

 Baskı patlarının hazırlanmasında ince, kalına ilave edilmelidir. Yani çözelti ya 

da dispersiyonlar pata ilave edilir. Pat çözelti ya da dispersiyonlara ilave 

edilmez. 

 Boyar madde; pat içine çözelti, pasta ya da tavsiyeye göre toz hâlinde serpilir ve 

mikser yardımıyla karıĢtırılarak ilave edilir. Boyar madde suda çözünmeyen ya 

da güç çözünen bir yapıya sahip ise uygun Ģekilde çözelti ya da dispersiyon 

hâline getirildikten sonra pata ilave edilmelidir.  

 Güç çözünen maddeler, ayrı bir yerde çözündükten sonra pata ilave edilmelidir. 

 Sıvı hâldeki boyar maddeler, bulundukları bidonlardan alınmadan önce 

karıĢtırılır ve daha sonra pata ilave edilir. Çünkü boyar madde dibe çökmüĢ 

olabilir. 

 Bidonların kenarlarında kurumuĢ boyar maddeler varsa alınmamalıdır. Çünkü 

kurumuĢ boyar maddeler tekrar çözünmez. 



 

 11 

 Baskı patı ya da kıvamlaĢtırıcı pat hazırlanırken belli bir hızda ve sürekli 

karıĢtırılmalıdır. YavaĢ yapılan karıĢtırma ile homojenlik sağlanamaz. Çok hızlı 

yapılan karıĢtırmalarda köpük oluĢur. Bu nedenle karıĢtırma, uygun bir hızda 

yapılmalıdır. 

 KıvamlaĢtırıcının akıĢkanlığı az ise içine yavaĢ ve küçük miktarlarda su ilavesi 

yapılmalıdır. 

 Pat hazırlamada maliyetin artmaması için gerektiği kadar kimyasal madde 

miktarı ve çeĢidi kullanılmalıdır. 

 KıvamlaĢtırıcı maddeler ve boyar madde çözeltileri süzülerek pata ilave 

edilmelidir. 

 Tüm kıvamlaĢtırıcı maddelerin kullanım süreleri sınırlı olduğundan 

kullanmadan önce viskozite ve pH kontrolü yapılmalıdır. Çünkü asidik özellik 

gösteren kıvamlaĢtırıcılar bozulmaya baĢlayabilir. 

 Bütün kıvamlaĢtırıcılar belli bir sürede ĢiĢer. Bu süre, sıcaklığın yükseltilmesi 

ya da yoğun karıĢtırma ile değiĢtirilemez. 
 

1.3.Ana Pat Metodu ve Reçete Tanzimi 

 
Reçetede belirtilen boyar madde, kıvamlaĢtırıcı ve diğer baskı patı yardımcı 

maddelerinin tamamını içeren baskı patlarına ana pat ya da kök boya denir. Bu metotla 

hazırlanan pat, uzun süre beklemeye dayanıklıdır. Ana pat baskı boyaları, birbirleriyle 

karıĢtırılarak çeĢitli renklerde elde edilebilir. 
 

Boyar madde haricindeki kıvamlaĢtırıcı ve baskı yardımcı maddelerini içeren renksiz 

pata açma patı denir. Reçetede belirtilen Ģekilde hazırlanan ana pat baskı boyasının renk 

derinliği, istenen renk derinliğinden fazla ise açma pat ile karıĢtırılarak rengi açılabilir. 
 

Ana pat hazırlarken boyar madde üreticilerinin kataloglarında belirttikleri tavsiyeler 

dikkate alınır. Ana pat yapıldığında elde edilecek renk tonunun istenilen renk tonu olup 

olmadığı tespit edilir. AĢağıda bir üretici firmanın ürünleriyle ana pat hazırlandığı takdirde 

elde edilecek renk ile bu kök renklerle 1/9 açma yapıldığında oluĢacak renk tonu hakkında 

fikir vermek üzere hazırlanmıĢ olan katalog görünümleri verilmiĢtir. 

   

Resim 1.1: Ana (kök) boya renkleri ve 1/9 açma yapıldığında elde edilecek renkler 

Ana patlarda boyar madde sınıfına bağlı olarak kıvamlaĢtırıcının hazırlanma 

yöntemleri farklılık gösterir. KıvamlaĢtırıcı ya suyla karıĢtırılır ya da 6-24 saat arasında 

değiĢen bekleme süresine göre dinlenmeye bırakılır. Dinlenen bu kıvamlaĢtırıcıdan reçetede 

belirtilen miktarda alınarak diğer maddelerle karıĢtırılır ve baskı patı hazırlanır ya da 

reçetede belirtilen miktarda kıvamlaĢtırıcı ve diğer kimyasal maddeler, belirtilen sıraya göre 

ilave edilerek istenen miktarda hazırlanır. 
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Resim 1.2: Baskı patının (ana patın) hazırlanması 

Örnek Reaktif boyar madde ile boyanmıĢ pamuklu kumaĢ üzerine aĢağıda verilen 

reçeteye göre baskı yapmak için 50 kg baskı patı hazırlanacaktır. Kullanılacak boyar madde 

ve diğer maddelerin miktarlarını hesaplayınız. 
 

      35 g Boyar madde 

    400 g KıvamlaĢtırıcı 

      45 g Gliserin 

      70 g Potasyum karbonat 

    160 g Rongalit C 

    290 g Su 

  ------------------------------------------ 

  1000 g TOPLAM 
 

KıvamlaĢtırıcı miktarı: 

1 kg baskı patında                       400 g kıvamlaĢtırıcı varsa 

    50 kg baskı patında                        

  

 =       50  400 /1                

 =    20.000 g =20 kg    

Gliserin miktarı        : 45502.250 g 

Potasyum karbonat miktarı  : 70  50 =3.500 g 

Rongalit C miktarı      : 160  50=8.000 g 

Boyar madde          : 35 50 =1750 g 

Su ile miktar 50 kg’a tamamlanır. 

20.000+2.250+3.500+8.000+1.750=35.500 g toplam kullanılacak baskı patı maddeleri 
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50 kg =50.000 g 

50.000-35.500 =14.500 g su kullanılması gereklidir. 
 

1.4. Ġlave Metodu ve Reçete Tanzimi 

 
Pratikte en fazla kullanılan ilave pat metodunda boyar madde içermeyen ana pat 

büyük miktarlarda hazırlanarak depolanır. Kullanılması gereken durumlarda, istenilen renk 

koyuluğuna göre boyar madde ilave edilir. Kullanılacağı zaman boyar madde ilave etmek 

üzere hazırlanan boyar madde içermeyen bu pata iĢletmede stok pat denilmektedir. 
 

Ġlave pat metoduna göre aĢındırma baskı patı reçetesi: 
 

75 kg     KıvamlaĢtırıcı            

125 kg    Rongalit C                                          pH    10-11  

20 kg     Gliserin                         

50 kg     Hafif soda                   

50 kg     PotaĢe                            

X kg     Su                                       

------------------------------------------ 

1000 kg 
 

Stok pat reçetesi iĢletme koĢullarında büyük miktarda hazırlanır. Daha sonra boyar 

madde pata ilave edilir. Boyar madde üreticisinin önerdiği miktarda boyar madde ile renksiz 

ilave pat 1000 g’a tamamlanarak baskı için pat hazırlanır. 
 

Örneğin boyar madde üreticisi  “A” boyar maddesinden 30 g/kg kullanılmasını tavsiye 

ediyorsa; 
 

30 g Boyar madde 

 970 g Renksiz ilave pat 

------------------------------------------ 

1000 g      hazırlanır. 
 

Baskı patları hazırlandıktan sonra renk kontrolü, palaska çekme ya da çizgi çekme 

yolu ile yapılır. 

 

Pigment boyar maddelerin life bağlanması, binder adı verilen bağlayıcı madde ile 

sağlanır. Binderin miktarı, baskı patında kullanılacak pigment boyar maddesinin miktarına 

bağlıdır. Pigment boyar maddesi için hazırlanacak olan kıvam patına bir miktar binder 

konur, daha sonra kullanılacak boyar madde miktarına göre gerekli miktarda binder ilave 

edilir. 
 

1.5 DeğiĢik Renklerdeki Patlarla Kombinasyonlar OluĢturma 
 

DeğiĢik renkler elde etmek amacıyla kombinasyonlar oluĢturulmaktadır. Ancak 

kombinasyonlar oluĢturulurken dikkat edilecek bazı hususlar vardır: 
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 Kombinasyon yapılacak boyar maddeler aynı grup olmalıdır.  

 Boyar maddelerin kimyasal yapıları aynı olmalıdır. 

 Boyar maddelerin reaktiflikleri aynı olmalıdır. 

 Mümkün olduğunca ana renkler kombinasyon yapılmalıdır. Kombinasyonda 

kullanılacak boyar maddeler ara renk olursa kendisi de farklı renklerden 

oluĢtuğu için istenen rengi tutturmak zorlaĢır. 
 

Boyar madde baskı patlarının karıĢtırılması ile karıĢım renk tonlarının elde 

edilmesinde gösterim "13 AB" Ģeklindedir. Bu; 1 kısım A boyar madde baskı patı ile 3 kısım 

B boyar madde baskı patının karıĢtırılması gerektiğini ifade eder. 
 

Örnek  48 kg baskı patı, 1 kısım ana pat A (mavi), 2 kısım ana pat B (sarı) 

kullanılarak karıĢım hazırlanacaktır. Kullanılacak olan A ve B ana pat miktarlarını bulunuz.  
 

1 kısım ana pat A 2 kısım ana pat B=3 kısım ana pat 
 

48  3 = 16 
 

16  1= 16 kg ana pat A 
 

16  2= 32 kg ana pat B’den alınır. 
 

Örnek 14 AB oranına göre 30 kg ana pat hazırlanacaktır. Gerekli olan A ve B ana pat 

miktarlarını hesaplayınız. 

 

 

14     A+B  ise;  1+4=5 kısım 

 

 

305 = 6  kg ana pat =1  kısım 

    6  1 = 6 kg ana pat A 

    6  4 = 24 kg ana pat B 
 

Örnek 14 Red 4PG + Blue 2B oranına göre ana pat kombinasyonu yapılacaktır. 

Toplam 25 kg baskı patı hazırlanacaktır.1 kg baskı patı için kullanılan boyar madde miktarı 

Red 4PG için 30 g, Blue 2B için 20 g’dır. Gerekli ana pat ve boyar madde miktarını 

hesaplayınız. 

 

 

14    Red 4PG + Blue 2B ise   1 + 4 = 5 kısım  

  

 

 

255 =5 kg ana pat= 1 kısım  
 

Red 4PG 1 kısım ise 5 kg’dır.  

Blue 2B 4 kısım ise; 4  5 = 20 kg’dır. 
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1 kg ana pat içinde          30 g Red 4PG var ise 

5 kg ana pat içinde                     
 

 = 30  5 =150 g Red 4 PG boyar maddesi gereklidir. 
 

1 kg ana pat içinde           20 g Blue 2 B 

20 kg ana pat içinde           
 

= 20  20 = 400 g Blue 2B boyar maddesi gereklidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ana pat hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre 500 g ana 

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç gereçler: 

 Mikser 

 Plastik karıĢtırma kabı 

 Beher 

 Baget 
 

Pat reçetesi: 

 727 g su 

 30g sentetik kıvamlaĢtırıcı 

 150 g   binder 

 20 g   fiksatör 

 3 g   amonyak (pH 9-9,5) 

 30 g   boyar madde 
 

1000 g TOPLAM 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 
 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız. 

 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

 Reçetede verilen miktarlar 1000 g’a göre 

verilmiĢtir. 500 g pat hazırlamanız 

istendiğine dikkat ediniz. Hesaplarınızı buna 

göre yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hesaplarınıza göre kullanılacak 

maddeleri tartınız. 

 

 Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Tartım iĢlemlerini yaparken tarttığınız kabın 

darasını almayı unutmayınız. 

 Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm 

kurallarına uyunuz. 
 

 Mikserinizi düz bir zemin üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Mikserin düz bir zeminde olması, karıĢtırma 

iĢlemleri sırasında etrafa sıçramasını ve 

devrilmesini önler. 

 Mikserde 1400 devir/dakika hızla 

kıvamlaĢtırıcı ve suyun bir miktarını 

karıĢtınız. 

 

 KarıĢmakta olan suya kıvamlaĢtırıcıyı ilave 

ediniz. 
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 Homojen bir karıĢım olması için 2–3 

dakika mikserde karıĢım yapınız. 

 

 Mikseri düĢük hızda çalıĢtırınız. 

 YavaĢ yavaĢ mikserin hızını 2800 

devir/dakikaya çıkartınız. 

 Devri yavaĢ yavaĢ artırarak köpürmeyi ve 

sıçramayı engellemiĢ olacaksınız. 

 KıvamlaĢtırıcıya binderi ilave ediniz. 

 

 KarıĢmakta olan patın viskozitesini 

gözlemleyiniz. 

 KarıĢıma fiksatörü ilave ediniz. 

 

 Fiksatörü ilave ederken mikserin çalıĢma 

hızını 1400 devir/dakikaya düĢürünüz. 
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 Amonyağı pata azar azar ilave ediniz. 

 

 Patın viskozitesini gözlemleyiniz. 

 Patın pH’ını ölçünüz.  Patın pH’ın 9-9,5 olmasına dikkat ediniz. 

 Boyar maddeyi ilave ediniz. 

 

 

 

 Pata ilave ettiğiniz boyar maddeyi iyice 

karıĢtırınız. 

 

 

 Araç, gereç ve diğer malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek bir 

sonraki çalıĢmaya hazır bırakınız. 

 Bir sonraki öğrenme faaliyetinde 

hazırladığınız ana patı kullanabilirsiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Gerekli malzemeleri hazırlanınız mı?   

3. Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

4. Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

5. Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm kurallarına uydunuz mu?   

6. Mikseri düz bir zemine yerleĢtirdiniz mi?   

7. 
KarıĢımı hazırlayacağınız kaba su ve kıvamlaĢtırıcıyı 1400      

devir/dakika hızda karıĢtırdınız mı? 
  

8. KarıĢmakta olan sentetik kıvamlaĢtırıcıya binderi ilave ettiniz mi?   

9. KarıĢıma fiksatörü ilave ettiniz mi?   

10. KarıĢmakta olan patın viskozitesini gözlemlediniz mi?   

11. Mikserin çalıĢma hızını 2800 devir/dakikaya çıkardınız mı?   

12. Pata amonyağı ilave edip pH ölçümü yaptınız mı?   

13. Patın viskozitesini değerlendirebildiniz mi?   

14. 
Patın viskozitesi düĢük ise viskoziteyi doğru Ģekilde 

ayarlayabildiniz mi? 
  

15. Boyar maddeyi pata ilave ettiniz mi?   

16. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde atölye çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

17. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

 

 

 

 

 

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. ……………………………… baskı patı içindeki diğer maddelere kimyasal olarak 

tesir etmeyen ve baskı patlarına istenen kıvamlılığı veren maddelerdir. 

 

2. Tekstil baskıcılığında kıvam maddeleri maliyetin düĢürülmesi, baskı ve yıkama 

etkilerinin geliĢtirilmesi, baskı kalitesinin artırılması için sık sık 

………………………. edilerek kullanılır. 

 

3. Viskozite kıvamlaĢtırıcı konsantrasyonuna bağlı olarak 

…………………………………… . 

 

4. ………………… patlarının esası hidrokarbon esaslı bir yağın, sulu faz içindeki 

emülsiyonu, “suda yağ emülsiyonu” ya da sulu fazın hidrokarbon içindeki 

dispersiyonu “yağda su emülsiyonu”dur. 

 

5. ……………  …………………   ……………….. kıvamlaĢtırıcıların film oluĢturma 

(ağ yapma) özelliklerini belirler. 

 

6. Sentetik kıvamlaĢtırıcılar bazik ortamda baĢlangıçtaki hacminin ………….. katı kadar 

ĢiĢebilir. 

 

7. ……………………………. maddeler; baskı patlarında zor ya da çözünmeyen 

ürünlerin çözünürlüklerini artırır, buharlamadan önce baskıların kurumasını önler. 

 

8. Reçetede belirtilen boyar madde, kıvamlaĢtırıcı ve diğer baskı patı yardımcı 

maddelerinin tamamını içeren baskı patlarına ………………………….. ya da kök 

boya denir. 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 

 

 

 

HazırlanmıĢ pata tekniğine uygun olarak açma yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Baskı iĢletmelerinde açma hesaplarının nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Üretimde kullanılan açma oranlarını araĢtırınız. 

 

2. AÇMA YAPMA 
 

2.1. Açma Patı Ve Reçete Tanzimi 
 

Açma patı: Gerekli kıvamlaĢtırıcı ve diğer kimyasal maddeleri belirli oranda içeren 

renksiz baskı patıdır. Açma patları boyar madde içermez. 
 

Açma: Tekstil baskıcılığında boyar maddeyi de içeren baskı patı renginin, ana patın 

içindeki kimyasal maddeleri ve kıvamlaĢtırıcıları içeren renksiz pat ile açılmasıdır. Yani, ana 

pat metoduna göre hazırlanan baskı patının açma patı ile açılarak seyreltilmesine açma denir. 

 

2.2. Açma Patı Hazırlama 
 

Açma oranı ifadesi ġekil 2.1’de gösterildiği gibi yazılır. OkunuĢu ise bire – iki’dir. 

Yani 1 kısım ana pat için 2 kısım açma patı kullanılacaktır. 

 

ġekil 2.1: Ana pat ve açma pat oranlarının ifade ediliĢleri 

Bir ana patın açık renklerini elde etmek için 1/1, 1/2 1/3, 1/5, 1/10 gibi oranlarda açma 

patı ile karıĢtırılır. 
 

ĠĢletmelerde 1/1, 1/3, 1/7, 1/15 yaygın olarak kullanılan açma oranlarıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.3. Açma Hesapları 
 

Verilen sipariĢ doğrultusunda baskı iĢleminin tamamını gerçekleĢtirebilmek için 

gerekli olan baskı patı miktarının hesaplanmasından sonra depoda hazır olan ana pattan belli 

oranlarda açma yapılır.  
 

Örnek 100 kg ana pata 1/3 oranında açma uygulanacaktır. Gerekli ana pat ve açma 

pat miktarını hesaplayınız. 
 

1+3 = 4 kısım ana pat ve açma pat toplamı 

100 × 3 = 300 kg açma patı  

300 kg açma patı 100 kg ana pat ile karıĢtırılarak 1/3 açma yapılmıĢ pat hazırlanır.  
 

Örnek  1 kısım ana pat A ve 2 kısım ana pat B karıĢtırılarak baskı patı hazırlanacaktır. 

Bu karıĢıma 1/3 oranında açma uygulanacaktır. Toplam pat miktarı 48 kg olduğuna göre 

gerekli ana pat ve açma pat miktarlarını hesaplayınız. 
 

1+3=4 kısım ana pat A+B ve açma pat toplamı 

48 4 = 12 kg 1 kısım  

12 x 1 = 12 kg ana pat (A+B miktarı) 

12  3 = 36 kg açma patı miktarı 

 

 

Ana patlar 12       A+B oranında olduğundan; 

 

 

1+2 =3 kısım ana pat karıĢımı, 

12  3 = 4 kg 1 kısım,  

4 x 1 = 4 kg ana pat A, 

4  2 = 8 kg ana pat B kullanılır. 
 

Örnek 1/4 oranında açma yapılarak A boyar madde baskı patı ile 50 kg’lık baskı patı 

hazırlanacaktır. Gerekli ana pat ile açma patı miktarını bulunuz.  
 

1/4 oranında açma yapılacak ise baskı patı, 

1+4=5 kısım düĢünülecektir. 

505=10 kg 1 kısım maddeyi ifade eder.  

A boyar madde baskı patı miktarı 1 kısım ise; 

10 x 1 = 10 kg A boyar madde baskı patı gereklidir. 

4 kısım açma patı miktarı gerekli ise; 

4  10 = 40 kg açma patı gereklidir. 
 

Örnek  12 Gelb P + Blue 2G ana patları ile 1/4 oranında açma yapılarak 75 kg yeĢil 

pat hazırlanacaktır. Gelb P patının 1 kg’da 30 g, Blue 2G patının 1 kg’da 40 g boyar madde 

kullanılmıĢtır. Gerekli ana pat, açma miktarı ve ne kadar boyar madde içerdiğini 

hesaplayınız. 
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1/4 oranında açma yapılacak.  

1 + 4 = 5 kısım 

755 = 15 kg 1 kısım ana pat  

15 x 1 = 15 kg ana pat 

15  4 = 60 kg açma patı gereklidir. 

 

 

Ana pat  1  2    Gelb P + Blue 2G oranında karıĢtırıldığı için:  

 

1 + 2 = 3 kısım 

153 = 5 kg 1 kısım 

 5 x 1 = 5 kg Gelb P ile hazırlanan ana pat   

5 x 2 = 10 kg Blue 2G  ile hazırlanan ana pat   

 

1 kg ana pat içinde                    30 g Gelb P var ise 

5 kg ana pat içinde                   

 

 = 5   30 =150 g Gelb P kullanılmıĢtır. 
 

 

 1 kg ana pat içinde                 40 g Blue 2G var ise 

10 kg ana pat içinde                  

 

 = 10  40 = 400 g Blue 2G kullanılmıĢtır. 
 

Günümüzde baskı iĢletmelerinde en çok kullanılan açma oranları kullanılırken 

herhangi bir hesaplama yapmadan açma miktarları ve ana pat miktarları 

hesaplanabilmektedir. Özellikle aynı rengin tonlarıyla varyant alınacağı zaman bu yöntemde 

hesaplama yapmaya gerek kalmıyor. 
 

Bir ana pat miktarına kendisi ile aynı miktarda açma patı karıĢtırılırsa 1/1 açma 

yapılmıĢ olur. 
 

1/1 açılmıĢ pattan ana pattan alınan ilk miktar kadar alınıp aynı miktarda açma patı ile 

karıĢtırılırsa 1/3 açma yapılmıĢ olur. 
 

1/3 açılmıĢ pattan ana pattan alınan ilk miktar kadar alınıp aynı miktarda açma patı ile 

karıĢtırılırsa 1/7 açma yapılmıĢ olur. 
 

Bunu rakamlarla açıklarsak; 
 

 50 kg ana pat 50 kg açma patı ile karıĢtırılarak 1/1 açma elde edilir. 

 50 kg 1/1 açma yapılmıĢ pat, 50 kg açma patı ile karıĢtırıldığında ana pata 1/3 

açma elde edilir. 

 50 kg 1/3 açma yapılmıĢ pat, 50 kg açma patı ile karıĢtırıldığında ana pata 1/7 

açma elde edilir. 

 50 kg 1/7 açma yapılmıĢ pat, 50 kg açma patı ile karıĢtırıldığında ana pata 1/15 

açma elde edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ana pata 1/1, 1/3, 1/7 açma yapınız. 

Gerekli malzemeler 

 Mikser 

 Plastik karıĢtırma kabı 

 Beher 

 Baget  

 Ana Pat  

 Açma Patı 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 Ana kök metoduyla hazırlanmıĢ baskı 

patına 1/1, 1/3, 1/7 açma yaparak 100 g 

baskı patı hazırlayınız. 
 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Açma hesaplarınızı yapınız. 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

 Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Elde edilen sonuca göre 1/1 açma 

yapmak için ana (kök) patı ve açma 

patını hazırlayınız. 

 

 

 Tartım yaparken etrafa dökmeyiniz. 

 Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm 

kurallarına uyunuz. 

 Tartım yaparken tartım kurallarını 

hatırlayınız. 

 Hesapladığınız 1/1 açma patı ile ana patı 

mikser ile karıĢtırınız. 

 

 

 Açma patı ile ana patı karıĢtırırken önce 

düĢük devirle daha sonra yüksek devirle 

karıĢtırınız. 
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 1/1 açma yaptığınız pattan 50 g alarak 

1/3 açma yapınız. 

 

 

 Açma yaptığınız pattan 50 g almayı 

unutmayınız. 

 Bu hazırladığınız pattan 1/3 açma patı için 

gerekli hesaplamaları yapınız. 

 Tartım yaparken tartım kurallarına uyunuz. 

 Mikser ile iyi bir homojenlik 

sağlayıncaya kadar patı karıĢtırınız. 

 

 

 Patı karıĢtırırken dikkatli olunuz. 

 Mikserin patı dıĢarıya sıçratmamasına dikkat 

ediniz. 

 1/3 açma yaptığınız pattan 50 g alarak 

1/7 açma yapınız. 

 

 

 Açma yaptığınız pattan 50 g almayı 

unutmayınız. 

 Bu hazırladığınız pattan 1/7 açma patı için 

gerekli hesaplamaları yapınız. 

 Tartım yaparken tartım kurallarına uyunuz. 
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 Mikser ile iyi bir homojenlik 

sağlayıncaya kadar patı karıĢtırınız. 

 

 

 Patı karıĢtırırken dikkatli olunuz. 

 Mikserin patı dıĢarıya sıçratmamasına dikkat 

ediniz. 

 1/1, 1/3 ve 1/7 açma yaptığınız renkleri 

karĢılaĢtırınız. 

 Hazırladığınız patları açma miktarlarını 

ve hangi boyar maddeye ait olduğunu 

belirten etiket ile etiketleyiniz. 

 

 

 Etikete boyar madde ve açma miktarını 

yazmayı unutmayınız. 

 Araç gereci toplayıp yerine kaldırınız. 
 Kullandığınız malzemeleri de temizleyerek 

bir sonraki çalıĢmaya hazır bırakınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

5. Madde ölçümlerini kuralına uygun olarak yaptınız mı?   

6. Açma hesabını doğru olarak yapabildiniz mi?   

7. Açma patı ve ana patı dikkatlice etrafa dökmeden ölçebildiniz mi?   

8. Mikseri düz bir zemine yerleĢtirdiniz mi?   

9. Ana pat ile açma patını karıĢtırabildiniz mi?   

10. 1/1 açtığınız pat ile 1/3 açma yapabildiniz mi?   

11. 1/3 açtığınız pat ile 1/7 açma yapabildiniz mi?   

12. Hazırladığınız patı etiketlediniz mi?   

13. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde çalıĢma kurallarına uygun davrandınız 

mı? 
  

14. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

 

 

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 okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Gerekli kıvamlaĢtırıcı ve diğer kimyasal maddeleri belirli oranda içeren renksiz baskı 

patına ne isim verilir? 

A) Ana pat 

B) Kök pat 

C) Açma patı 

D) Baskı patı 
 

2. Tekstil baskıcılığında patlara açma neden yapılır?  

A) Baskı patının renginin açılması için 

B) Baskı patının viskozitesini artırmak için 

C) Baskı patının kıvamlılığını azaltmak için 

D) Baskı patındaki kuru madde oranını artırmak için 
 

3. 300 g ana pata 1/5 oranında açma yapıldığında hazırlanan toplam pat miktarı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 150 g 

B) 250 g 

C) 2500 g 

D) 1500 g 
 

4. 1/7 oranında açma yapılarak 520 kg’lık pat hazırlanmıĢtır. Kullanılan ana pat miktarı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 65 kg 

B) 130 kg 

C) 260 kg 

D) 390 kg 
 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında pigment boyar maddelerle kurallarına uygun olarak baskı 

patı hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Pigment boyar maddelerle hazırlanan patları diğer patlardan ayıran en belirgin 

özelliğini araĢtırınız.  

 Pigment baskı patı hazırlamada gazlı patların kullanım amaçlarını araĢtırınız. 

 

3. PĠGMENT BOYAR MADDELERLE BASKI 

PATI HAZIRLAMA 
 

 

3.1. Pigment Boyar Maddeler için Baskı Patında Bulunması 

Gereken Maddeler ve Görevleri 
 

Pigment baskı patında; boyar madde, binder, kıvamlaĢtırıcı, white spirit (vayt sipirit), 

emülgatör, gaz ve su bulunur. 
 

3.1.1. Boyar madde  
 

Pigment boyar maddeler, pamuk baskıcılığında önemli bir boyar madde sınıfıdır. Her 

yıl dünyanın çevresini 250 kez dolanacak kadar pigment baskı yapılmaktadır ve bu sayı 

toplam baskının % 52’sini oluĢturmaktadır.  
 

 Pigment boyar maddelerle baskının avantajları: 
 

 Pigment boyar maddeleriyle uygulama kolay ve problemsizdir. 

 Baskı sonrası yıkama gerektirmediği için su, enerji, iĢ gücü, yer ve zaman 

kullanımında tasarruf sağlar. 

 Dokuma hataları örtülebilir. 

 Boyar madde binder ile life bağlandığından fikse için kurutma ve 

kondanse iĢlemi yeterlidir. 

 Tekstil liflerine kimyasal bağ ile bağlanmadığından her tür lif için 

kullanılanabilir. 

 Pigment boyar maddelerle baskı yapıldıktan hemen sonra oluĢan renkleri 

görmek mümkündür. Diğer boyar madde gruplarıyla baskıdan sonra fikse 

iĢleminden önce gerçek renkler görülemez. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kontürleri net ve keskindir. 
 

 Pigment boyar maddelerin dezavantajları: 
 

 Sürtme ve mekanik haslıkları düĢüktür. Özellikle bu, koyu renklerde daha 

belirgindir. 

 Bağlayıcı özelliğini, yıkama ve kuru temizleme ile kaybeder. 

 Bağlayıcı maddeler (binderler) kumaĢta sertliğe neden olmaktadır. 

 Bazı renkleri, özellikle bazı sarı ve turuncu renkleri eko-tex standartlarına 

uygun değildir.  

 Pigment boyar maddeler, genel olarak suda ve organik solventlerde 

çözünmez. Tekstil liflerine afiniteleri yoktur. Bu nedenle binder adı 

verilen reçine esaslı yapıĢtırıcı maddelerle life bağlanır. Yani tekstil 

liflerine kimyasal bağlarla bağlanmaz, liflere fiziksel olarak tutunur. 

 Pigment boyar maddelerin haslıkları, kullanılan binderin özelliklerine 

bağlıdır. Ancak koyu renklerde sürtme haslıkları yetersizdir. 
 

3.1.2. Binder  
 

Boyar maddenin life tutunmasını sağlayıcı, lif ile bağ yapan maddelerdir. Liflere 

yapıĢır ve pigment parçacıklarının etrafını sararak film tabakası meydana getirir. YaklaĢık % 

40–45 kadar kuru madde içerir. Pigment baskılarda iyi haslıklar elde etmek için pigment 

boyar madde ile binder oranının doğru seçilmesi gereklidir. OluĢan film tabakasının kalın 

olmaması istenir. En yaygın kullanılan binder, akril polimer binder tipleridir. Binder 

yardımıyla pigment boyar maddeler, 130–180 ºC’de 1–2 dakika kondanse edildiğinde life 

bağlanır. Binder, life sulu dispersiyonlar veya emülsiyon hâlinde aktarılır. 
 

 Ġyi bir binderden beklenen özellikler: 
 

 Pigment parçacıklarını liflere yapıĢtırma yeteneği çok iyi olmalıdır. 

 ġablonu tıkamamalıdır. 

 Meydana gelen film tabakası tuĢeyi sertleĢtirmemeli, yumuĢak ve elastik 

olmalıdır. 

 Meydana gelen film tabakası kurutmadan sonra yapıĢkan özelliğini 

göstermemelidir. 

 Film tabakası renksiz olmalı, renk tonunu değiĢtirmemelidir. 

 Sürtme, yıkama, kuru temizleme ve ıĢık haslıkları iyi olmalıdır. 

 Stabilitesi iyi olmalı, diğer yardımcı maddelerle istenmeyen reaksiyonlar 

oluĢturmamalıdır. 

 Desen silindirlerinden ve Ģablonlardan kolayca uzaklaĢtırılabilmelidir. 

 

Koyu zeminler, mat beyaz ve mat renkli baskılar için fazla miktarda beyaz pigment 

gerekir. Baskıların dayanıklı olması için de fazla miktarda binder kullanılır. Fazla binderden 

dolayı tutumdaki sertleĢmeyi azaltmak için bu tip baskılara yumuĢak binderler tercih edilir. 
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3.1.3 KıvamlaĢtırıcı 
 

Pigment baskıcılığında kıvamlaĢtırıcı olarak emülsiyon patları ve sentetik 

kıvamlaĢtırıcılar kullanılır. Emülsiyon patları yaygın olarak kullanılır. Emülsiyon patları 

kurutma sırasında buharlaĢtığından mamule sertlik vermez, sadece binderden kaynaklanan 

sertlik görülür. Emülsiyon patının yanında sentetik kıvamlaĢtırıcılar da pigment 

baskıcılığında baĢarılı sonuçlar verdiğinden kullanılmaktadır. 
 

Emülsiyon, birbiri ile karıĢmayan iki sıvının birbiri içine dağılımıdır. Sıvılardan biri 

çok küçük tanecikler hâlinde bulunur ve bu Ģekilde diğer sıvının içinde dağılmıĢ durumdadır. 

Bu Ģekilde bir karıĢım oluĢturmak, sistemi sabit hâlde tutabilmek ve emülsiyonun 

parçalanmasını önlemek için emülgatör ve koruyucu kolloidlere ihtiyaç vardır. Emülsiyonun 

tipini emülgatör belirlemektedir. 
 

Emülsiyon patları; hidrokarbon esaslı bir yağın kontinü fazda, sulu faz içindeki 

emülsiyonu (suda yağ emülsiyonu) veya sulu fazın kontinü fazda hidrokarbon içindeki 

dispersiyonudur (yağda su emülsiyonu). Yaygın olarak 170-180 ºC’de kaynayan ağır benzin 

türevleri kullanılmaktadır. 
 

Üstünlükleri nedeniyle suda yağ emülsiyonları daha çok kullanılır. Çünkü bu tür 

emülsiyonlar su ilavesi ile kolayca inceltilebilmektedir. Yağda su emülsiyonlarını inceltmek 

için ise mutlaka organik solvent kullanılması gereklidir (Tablo 3.1 suda yağ ve yağda su 

emülsiyonlarının karĢılaĢtırması). 
 

Emülsiyon patları yüksek viskoziteli olduklarından çabuk kurur, baskı yapılan 

yerlerde sertleĢmeye yol açmaz ve baskı sonrasında kumaĢ üzerinden uzaklaĢtırılmaları için 

herhangi bir ard yıkama yapılmasına gerek yoktur. Ancak ağır benzin kokusu, yangına sebep 

olmaları, atık gaz oluĢumu ve iĢçi sağlığını olumsuz etkilemeleri gibi sakıncaları vardır. Bu 

nedenle iĢletmelerde çok iyi bir havalandırma düzeneği bulunmalıdır. 
 

Suda yağ emülsiyon patlarında su içinde emülsiye edilmiĢ gaz damlacıkları, belirli bir 

konsantrasyondan sonra hareketlerin azalması ile kıvamlaĢtırma etkisi gösterir. Gaz 

damlacıkları sabit değildir. Mekanik zorlamaya maruz kalan emülsiyonun viskozitesi 

durma hâline oranlarla daha düĢüktür. Zorlama azaldığı oranda viskozite tekrar 

yükselir. 
 

Emülsiyon Tipi Suda Yağ Emülsiyonu Yağda Su Emülsiyonu 

Kontörler Az keskin Daha keskin 

Sürtme haslığı Daha iyi Kötü 

Yıkama haslığı Daha iyi Kötü 

Baskı nüfuziyeti Daha iyi Kötü 

Fiyat DüĢük Yüksek 

Tablo 3.1: Suda yağ ve yağda su emülsiyonlarının karĢılaĢtırılması 
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Bugün gaz içeren baskı patları yerine, gazsız ya da az gazlı patların kullanımı ile ilgili 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Yine gazın zararlarını minimuma indirmek için emülsiyon 

patlarına kuru maddece fakir yarı sentetik kıvamlaĢtırıcı ilave edilmesiyle oluĢan yarı 

emülsiyon patlarının kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. 
 

 Gaz yağı içeren baskı patlarında suda-yağ emülsiyonlarının hazırlanması: 
 

Gaz yağı (yağ fazı), emülgatör ve gerekiyorsa koruyucu kolloid içeren su içine yüksek 

devirli karıĢtırıcı ile kademeli olarak verilir. Bu iĢlemde karıĢtırıcının pervane veya türbinli 

bir baĢlığa sahip olmasında fayda vardır. 
 

KarıĢtırıcının devir hızı karıĢım miktarına, karıĢtırıcının tipi ve boyutuna bağlı olarak 

1500–3000 devir/dk. olmalıdır. Dolum yüksekliği karıĢtırma teknesinin çapından biraz daha 

fazla olmalıdır.  
 

Gaz yağı, pata en son ve yavaĢça verilmeli; bu oran daha sonra hızlandırılmalıdır. Gaz 

yağı ilavesi bittikten sonra karıĢım en ince hâlini alana kadar (viskozite sabit oluncaya kadar) 

karıĢtırma iĢlemine devam edilmelidir. 
 

KarıĢtırma iĢlemi sırasında termal enerji oluĢur. Bu da emülsiyon patının sıcaklığının 

artmasına sebep olur. KarıĢımın bozulmasını önlemek için uzun süreli karıĢtırmalardan 

kaçınmak gerekir. Kullanılan gaz yağının tutuĢma temperatürü  30°C’nin üzerinde olmalıdır. 

Kaynama aralığı 150-200°C olan gaz yağı tipleri kullanılır. 
 

 Sentetik kıvamlaĢtırıcıların pigment baskıcılığında kullanımı:DüĢük 

moleküllü yapı taĢlarından elde edilen yüksek moleküllü poliasitlerdir. Bunların 

kuru madde miktarı azdır ve oldukça iyi bir koruyucu kolloid özelliği gösterir. 

Birçoğu akrilat esaslı olup pigment baskı binderleri ile kimyasal olarak 

uyumludur.Yaygın olarak poliakrilat, polikarboksil gibi polimer esaslı 

kıvamlaĢtırıcılar kullanılır ve kullanım oranı 15-30 g/kg’dır.Sentetik 

kıvamlaĢtırıcıların özellikleri; 
 

 Elektrolit hassaslığı: Sentetik kıvamlaĢtırıcılara elektrolit ilave 

edildiğinde kıvamlaĢtırıcıların viskozitesinde düĢme görülür. Elektrolit 

ilave edilmeye devam edilirse bu düĢüĢ iyice belirginleĢir. Bu durum 

bazen de suyun elektrolit içermesinden kaynaklanır. 

 ġiĢme: Sentetik kıvamlaĢtırıcılar suda çözünmez ancak ĢiĢer. Sentetik 

kıvamlaĢtırıcıların partikülleri su ile temas ettiğinde suya nüfuz ederek ilk 

hacimlerinin 100 katı fazla hacme ulaĢır. 

 Viskozite değiĢmesi: Sentetik kıvamlaĢtırıcıların mekanik kuvvetler 

altında viskoziteleri düĢer ancak mekanik kuvvetler ortadan kalktığında 

sentetik kıvamlaĢtırıcılar viskozitelerine geri döner. Bu özellikleri 

nedeniyle çok keskin kontör netliği ve yüksek kalitede baskılar elde 

etmek mümkündür. 

 pH değeri:  pH 8-9, en yüksek kıvamı sağlar. Ortamın bazikliği  

amonyakla sağlanır. 

 KarıĢtırma Tekniği: Bu kıvamlaĢtırıcılarda karıĢtırma iĢlemi çok 

önemlidir. Su ile karıĢtırıldıklarında kıvamlaĢtırıcı partikülleri ĢiĢer. Bu 
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karıĢım aglomer hâlindedir. Uzun karıĢtırma iĢlemi sonunda bu 

aglomerler parçalanarak tek partiküller hâline dönüĢür. Bu nedenle 

viskozite, normal değerden aĢağı düĢer. Emniyetli bir çalıĢma için 

viskozite sabit oluncaya kadar karıĢtırma yapılmalıdır. KarıĢtırma süresi; 

karıĢtırıcının tipine, karıĢım miktarına ve karıĢtırma teknesinin formuna 

göre değiĢmektedir. 

 Fiksaj koĢulları: Bu kıvamlaĢtırıcılar ile yapılan baskıların fiksajı 

sırasında kendileri asit açığa çıkardıklarından asit açığa çıkaran 

maddelerin pata ilavesi gerekmez. 150 ºC’de 4–5 dakika fikse 

edilmelidir. Daha düĢük sıcaklıklarda yapılan fikse yeterli olmaz. Çünkü 

sentetik kıvamlaĢtırıcılar, 150ºC’ye yakın sıcaklıklarda ĢiĢme ve su alma 

yeteneğini kaybeder. KıvamlaĢtırıcıların ĢiĢme özellikleri ne kadar 

azaltılırsa yaĢ haslıklar da o kadar iyi olmaktadır.  
 

3.1.4. White spirit 
 

Emülsiyon patlarında gaz yerine kullanılır. White spirit, yanıcı ve ekolojik olmayan 

özellikleri nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır. 

 

3.1.5. Emülgatör  
 

Ġki sıvının homojen Ģekilde karıĢmasını sağlayan maddelere emülgatör denir. 

Emülgatör, emülsiyon oluĢumuna yardım eder. 
 

3.1.6. Su  
 

Sert sular viskozite kaybına neden olur. Bu nedenle sert su kullanılmamalıdır. 
 

3.2. Pigment Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Reçetesi Tanzimi 
 

Pigment boyar madde baskı patı reçetelerinin pratikte hazırlanmaları zaman alıcıdır. 

Bu nedenle 2000–3000 kg renksiz kıvam patı (stok pat) hazırlanır. Pigment boyar madde 

baskı patında kullanılan binder boyar madde miktarına bağlıdır. Bu nedenle önceden 

hazırlanan kıvam patına bir miktar binder konur. Ancak daha sonra kullanılacak boyar 

madde miktarına göre binder pata ilave edilir. Baskı yapılacağı zaman gerekli miktarda 

kıvam patı alınır ve boyar madde ile karıĢtırılarak renklendirilir.  
 

Pat çok iyi karıĢtırılarak hazırlanmalıdır. Patın kıvamı koyu olursa (suda yağ 

emülsiyonları için) bir miktar su ve binder ile inceltilebilir. Günümüzde az gazlı ve gazsız 

patlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan gaz miktarı 250g/kg’a kadar ise az gazlı, 

500 g/kg ve yukarısında ise gazlı sistemdir. 
 

Baskı patlarında genellikle açık ve orta renk tonları için 150 g/kg binder, koyu renkler 

içinse 200 g/kg binder kullanılır. Sentetik kıvamlaĢtırıcı 15–30 g/kg, pH 9–9,5 amonyak ile 

sağlanır. Az gazlı sistemlerde binder miktarı kadar gaz ve emülsiyon oluĢturmak için 

emülgatör kullanılır. Gazsız sistemlerde binderin kumaĢ üzerinde sertlik oluĢturmaması için 

yumuĢatıcı pata ilave edilir. 
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    X  g su 

 40 – 45  g sentetik kıvamlaĢtırıcı 

    25 g yumuĢatıcı madde 

  7 – 10  g fiksatör 

80 – 180  g binder 

 

1000  g  

 

Ana Pat 

X g Pigment boyar madde 

y g Ġlave pat 

1000 g TOPLAM 
 

Tavsiye edilen viskozite sınırı= 70 – 80 poise 
 

3.3. Pigment Boyar Maddeler için Baskı Patı Hazırlama 
 

Pigment boyar maddeler için baskı patı gazlı ve gazsız olmak üzere 2 Ģekilde 

hazırlanır. 

 Gazlı ve Az Gazlı Baskı Patı Hazırlama 
 

Gazlı patların hazırlanmasında da önce su alınır ve suyun içine emülgatör ve sentetik 

kıvamlaĢtırıcı verilerek hızlı bir karıĢtırıcı ile 8-10 dakika karıĢtırılır (1400 devir/dakika).  

Binder ilave edilir. Ardından gaz yavaĢ yavaĢ 2800 devir/dakika hızla karıĢtırılarak 

pata ilave edilir. En son amonyak ilave edilerek patın pH’ı ayarlanır. Ġyi bir homojenlik 

sağlanana kadar 5-10 dakika 2800 devir/dakika hızla karıĢtırılır. 
 

 Gazsız baskı patı hazırlama 
 

Önce su alınır ve suyun içine sentetik kıvamlaĢtırıcı verilerek hızlı bir karıĢtırıcı ile  8-

10 dakika karıĢtırılır (1400 devir/dakika). Sonra köpük kesici, arkasından çapraz bağlayıcı 

ilave edilir. Binder ilave edilir. En son amonyak ilave edilerek patın pH’ı ayarlanır. Ġyi bir 

homojenlik sağlanana kadar 5-10 dakika 2800 devir/dakika hızla karıĢtırılır. Suya sentetik 

kıvamlaĢtırıcı ilavesi yapılırken viskozite yükselir. Böyle durumlarda binder karıĢıma 

baĢlangıçta ilave edilir. 
 

Hazırlanan baskı patını kullanıncaya kadar ilk hazırlandığı gibi tutmak için en uygun 

çözüm, patın plastik folyo veya ince bir gaz yağı tabakası ile örtülmesidir.  
 

Gaz yağı, baskı patını kullanmadan önce ayrıĢtırır veya patın içine emülsiye edilebilir. 

Patlar, baskıdan önce kirlilik oluĢturulabilecek maddeleri ve koagüle olmuĢ partikülleri yok 

etmek için süzülmelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus da filtre gaze aralıklarının 

baskı Ģablonlarından daha sık olması gerektiğidir.  
 

Baskıdan sonra 150°C’de 4–5 dakika ya da 160–170°C’de 2–3 dakika fikse edilir.  
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Örnek Az gazlı pigment baskı reçetesi 
 

150  g  binder 

13  g   sentetik kıvamlaĢtırıcı 

7,5  g   emülgatör 

100  g  gaz 

2  g   amonyak 

x  g   su 

---------------------------------------------------------- 

1000   g 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Pigment boyar madde stok patı hazırlayarak 200 g ana (kök) baskı patı hazırlayınız.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre 500 g ana  

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç gereç ve pat reçetesi: 

Mikser 

Plastik karıĢtırma kabı 

Kimyasal maddeler 

Pigment boyar madde 

X g  su 

20 g  sentetik kıvamlaĢtırıcı 

10 g  sentetik kıvamlaĢtırıcı 

150 g  binder 

3 g  amonyak (pH 9-9,5) 
 

1000 g 

 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

 Gerekli malzemeleri tartınız. 

 
 

 

 Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Tartım iĢlemlerini yaparken tarttığınız kabın 

darasını almayı unutmayınız. 

 Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm 

kurallarına uyunuz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mikserinizi düz bir zemin üzerine 

yerleĢtiriniz. 
 

 

 Mikserin düz bir zeminde olması, karıĢtırma 

iĢlemleri sırasında etrafa sıçramasını ve 

karıĢtırma anında devrilmesini önler. 

 Mikserde 1400 devir/dakika hızla 

malzemeleri reçetede verilen sıraya göre 

birbiri içinde karıĢtırınız. 

3  

 KarıĢtırma kabına suyun tamamını alınız. 

 Mikseri 1400 devir/dakika hızda çalıĢtırınız. 

 KarıĢmakta olan suya kıvamlaĢtırıcıyı ilave 

ediniz. 

 

 KarıĢıma fiksatörü ilave ediniz. 
 

 

 

 Homojen bir karıĢım olması için 2-3 dakika 

mikserde karıĢım yapınız. 
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 Pata binder ilavesini yapınız. 

 

 

 KarıĢıma binderi ilave ederken karıĢtırma 

iĢlemine devam ediniz. 

 KarıĢmakta olan patın viskozitesini 

gözlemleyiniz. 

 

 KarıĢıma patın pH değeri 9–9,5 olacak 

Ģekilde amonyak ilave ediniz. 

 
 

 Amonyağı pata azar azar ilave ediniz. 

 Mikserin çalıĢma hızını 2800 devir/dakikaya 

çıkarınız. 

 Patın viskozitesini gözlemleyiniz. 

 Patın pH değerini pHmetre ile ölçünüz. 

 Patın pH’ını ölçünüz.  Patın pH’ını ölçünüz (pH 9 -9,5). 

 pH ayarlandığı hâlde viskozite hâlâ 

düĢükse yeterli viskoziteye eriĢinceye 

kadar kıvamlaĢtırıcı ilave ediniz. 

 Patın viskozitesinde düĢme oluĢursa bir 

miktar kıvamlaĢtırıcı ilave ederek 

viskozitesini artırınız. 

 200 g pat için gerekli olan boyar madde 

ve stok pat miktarını hesaplayıp 

hazırlayınız. 

 

 Boyar madde miktarının üretici firma 

kataloğunda belirtilen ana (kök) renk miktarı 

kadar ilave etmelisiniz. 
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 Stok pattan bulduğunuz miktar kadar 

ayrı bir karıĢtırma kabına alınız. 

 

 

 Stok patı hazırlayınız. 

 KarıĢtırma kabının darasını almayı 

unutmayınız. 

 Boyar maddeyi ayrı bir kaba aldığınız 

stok pat ile karıĢtırınız. 

 

 

 Stok pat ile boyar maddeyi karıĢtırınız. 

 KarıĢtırma iĢlemini mikser ile yapınız. 

 Araç gereç ve diğer malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek bir 

sonraki çalıĢmaya hazır bırakınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Gerekli malzemeleri hazırladınız mı?   

3. Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

4. Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

5. Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm kurallarına uydunuz mu?   

6. Mikseri düz bir zemine yerleĢtirdiniz mi?   

7. 
KarıĢımı hazırlayacağınız kapta su ve kıvamlaĢtırıcıyı 1400 

devir/dakika hızda karıĢtırdınız mı? 
  

8. KarıĢıma fiksatörü ilave ettiniz mi?   

9. KarıĢıma binderi ilave ettiniz mi?   

10. KarıĢmakta olan patın viskozitesini değerlendirebildiniz mi?   

11. Pata amonyağı ilave edip pH ölçümü yaptınız mı?   

12. Patın viskozitesini değerlendirebildiniz mi?   

13. 
Patın viskozitesi düĢük ise viskoziteyi doğru Ģekilde 

ayarlayabildiniz mi? 
  

14. Stok pat ve boyar madde miktarınızı doğru hesapladınız mı?   

15. 
Ġlave pat metoduna göre stok pat ve boyar maddeyi karıĢtırdınız 

mı? 
  

16. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde atölye çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

17. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

 

 

 

 

 

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. …………………boyar maddenin life tutunmasını sağlayıcı, lif ile bağ yapan 

maddelerdir. 

 

2. Pigment baskılarda iyi haslıklar elde etmek için pigment boyar madde ile binder 

oranının ………………………… seçilmesi gereklidir. 

 

3. ………………………………. emülsiyon patlarında gaz yerine kullanılır. 

 

4. Az gazlı sistemlerde binder miktarı kadar gaz ve emülsiyon oluĢturmak için 

………………………….kullanılır. 

 

5. Gazsız sistemlerde binderin kumaĢ üzerinde sertlik oluĢturmaması için pata 

…………………………….. ilave edilir. 

 

6. Pigment boyar madde baskı patı hazırlarken ……………… …………………….; 

karıĢtırıcının tipine, karıĢım miktarına ve karıĢtırma teknesinin formuna göre 

değiĢmektedir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Keskin, iyi bir biçimde sınırlandırılmıĢ bir baskı efekti elde etmek için aĢağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A)  Zeminin kapilaritesi, boya çözeltisinin (boya patı) kıvamlaĢtırılması ile 

dengelenmelidir. 

B)  Yüksek afiniteye sahip boyar maddeler kullanılmalıdır. 

C)  Baskı patının viskozitesi yüksek olmalıdır. 

D)  Ġstenilen efekt elde edilinceye kadar rakleleme yapılmalıdır. 
 

2. Baskıcılıkta baskıların yıkanması sırasında beyaz bölgelerin ve diğer renklerin 

kirlenme riskinin önlenmesi için hangi özelliğe sahip boyar maddeler kullanılmalıdır? 

A)  Yüksek haslığa ve afiniteye sahip boyar maddeler tercih edilir. 

B)  DüĢük haslığa ve düĢük afiniteye sahip boyar maddeler tercih edilir. 

C)  DüĢük haslığa ve yüksek afiniteye sahip boyar maddeler tercih edilir. 

D)  Yüksek haslığa ve düĢük afiniteye sahip boyar maddeler tercih edilir. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi kıvamlaĢtırıcıların fonksiyonları için söylenemez? 

A)  Boyar maddenin, baskı patından lif içerisine transferini sağlar. 

B)  Çözünmeyen pigmentlerin baskı patında homojen bir Ģekilde tutunmasını ve 

desen silindirlerinin haĢurlarında çökmemesini sağlar. 

C)  Bezin emme yeteneği nedeniyle boyar madde çözeltisinin basılmıĢ kumaĢ 

üzerinde yayılmasını sağlayarak kesin sınırlı desenler elde edilmesini sağlar.  

D)  Boyar madde ve fiksaj maddelerinin baskı patı içinde reaksiyona girmesini 

önler. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi baskıcılıkta kullanılan kıvam maddesinin özelliklerinden biri 

değildir? 

A)  Rakle tarafından kolay sıyrılmalıdır. 

B)  Haslık özelliklerine olumsuz etki etmemelidir. 

C)  Kıvam maddesinin kapilaritesi,  kumaĢın kapilaritesinden düĢük olmalıdır. 

D)  Hazırlamanın kolay olması ve yıkamayla kolay uzaklaĢtırılması gerekir. 
 

5. Baskı patlarının viskozitesinin ince, orta ve koyu viskoziteli (kıvamlı) olarak 

sınıflandırılmasında aĢağıdaki etkenlerden hangisi dikkate alınmaz? 

A)  Baskı tekniği 

B)  Kullanılan boyar madde grubu  

C)  KumaĢ cinsi  

D)  Desen tekniği 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi alginat patlarının özelliklerinden biridir? 

A)  KumaĢa yapıĢma özelliği iyidir. Bu nedenle oluĢan sodyum alginat filmi 

mekanik etkilerden dolayı kırılmaz. 

B)  Islatma gücü kötü olduğundan sentetik kumaĢlarda kullanılmaz. 

C)  KumaĢa sertlik verir.  

D)  Isıtılarak viskoziteleri artar. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi sentetik kıvamlaĢtırıcıların dezavantajlarındandır? 

A)  Renk verimleri düĢüktür. 

B)  Fiksaj sonrası kumaĢtan uzaklaĢtırılmaları zordur. 

C)  Biyolojik olarak bozulmazlar. 

D)  Yüksek ısıya dayanıksız olduklarından buharlama ve termofiksaj iĢlemlerine 

uygun değildirler. 
 

8. AĢağıdakilerden hangisi baskı patları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken 

noktalardan biri değildir? 

A)  Baskı patlarının hazırlanmasında kalın, inceye ilave edilmelidir. 

B)  Güç çözünen maddeler, ayrı bir yerde çözündükten sonra pata ilave edilmelidir. 

C)  Baskı patı ya da kıvamlaĢtırıcı pat hazırlanırken belli bir hızda ve sürekli 

karıĢtırılmalıdır. 

D)  KıvamlaĢtırıcı maddeler ve boyar madde çözeltileri süzülerek pata ilave 

edilmelidir. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi pigment boyar maddelerin tüm tekstil liflerine uygulanabilen 

bir boyar madde sınıfı olmasının nedenidir? 

A)  Tekstil liflerine kimyasal bağ ile bağlanamaması 

B)  Tekstil liflerindeki dokuma hatalarını örtebilmesi 

C)  Uygulamanın kolay ve problemsiz olması 

D)  Kontörlerin net ve keskin olması 
 

10. Pigment boyar maddeler tekstil liflerine nasıl bağlanır? 

A)  Kovalent bağlarla bağlanır. 

B)  Ġyonik bağlarla bağlanır. 

C)  Binder adı verilen reçine esaslı yapıĢtırıcı maddelerle bağlanır. 

D)  H- bağları ve van der waals bağlarıyla bağlanır. 
 

11. Baskı patlarının kullanılmadan önce süzülmesinin nedeni nedir? 

A)  Patın viskozitesini artırmak için 

B)  Kirlilik oluĢturabilecek maddeleri ve koagüle olmuĢ partikülleri yok etmek için 

C)  Patın kıvamını artırmak için 

D)  Patın daha güzel olmasını sağlamak için 
 

12. Baskı patlarını süzmek için kullanılan filtre nasıl olmalıdır? 

A)  Baskı patının süzüldüğü filtre gaze aralıklarının, baskı Ģablonlarından daha sık 

olması gerekir.  

B)  Baskı patının süzüldüğü filtre gaze aralıklarının, baskı Ģablonlarından daha 

seyrek olması gerekir.  

C)  Baskı patının süzüldüğü filtre gaze aralıklarının herhangi bir özelliği yoktur. 

D)  ĠĢletmede hangi gaze aralıklarına sahip filtre varsa onunla süzülebilir. 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‘ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. kıvamlaĢtırıcı 

2. kombine 

3. artar 

4. emülsiyon 

5. katı madde oranı 

6. 100 

7. higroskobik 

8. Ana pat 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1. C 

2. A 

3. D 

4. A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ÜN CEVAP ANAHTARI  
 

1. binder 

2. doğru 

3. white spirit 

4. emülgatör 

5. yumuĢatıcı 

6. 
karıĢtırma 

süresi 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. C 

4. C 

5. B 

6. D 

7. C 

8. A 

9. A 

10. C 

11. B 

12. A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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