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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD584 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Baskı Patı Hazırlama 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Reaktif, küp, direkt ve asit boyar maddeleri ile baskı patı 

hazırlama yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme faaliyetidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Baskı Patı Hazırlama 1 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Baskı patı hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz. 
 

Amaçlar: 

1. Reaktif boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı 

patı hazırlayabileceksiniz. 

2. Küp boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı 

patı hazırlayabileceksiniz.  

3. Direkt boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı 

patı hazırlayabileceksiniz. 

4. Asit 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, spatül, 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 Patı Hazırlama 1 modülünde pat hazırlama temel bilgilerini öğrendiniz. Her 

boyar madde grubunun kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle kullanılacak boyar madde 

grubuna uygun yardımcı maddeler kullanılarak baskı patı hazırlanmalıdır. 
 

Günümüzde sıkça kullanılan baskı ile bölgesel renklendirme iĢlemi ile kumaĢların 

görünümleri günün renk ve modasına göre düzenlenebilmektedir. Günün renk ve modasını 

yaratmak uygun boyar madde gruplarının doğru bir Ģekilde kullanılması ile mümkündür. 

Ekolojik özelliği olan boyar maddeler ile ıĢık ve yaĢ haslıkları yüksek, maliyeti düĢük 

baskılar elde edebilmek için öncelikle kullanılacak kıvamlaĢtırıcı ve diğer yardımcı 

kimyasalların tanınması zorunludur. 
 

Her lif türü için kullanılacak boyar madde grubu farklıdır. Baskı yapılacak materyale 

göre patlarda kullanılan yardımcı kimyasallar ve miktarları belirlenir. 
 

Bu modülde baskıcılıkta kullanılan çeĢitli boyar maddelerle tekniğine uygun ve boyar 

madde sınıfına bağlı olarak kullanacağınız yardımcı maddeleri seçerek pat 

hazırlayabileceksiniz.  
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

Reaktif boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Reaktif boyar maddeler ile yapılan baskı patlarında kullanılan kimyasal 

maddeleri araĢtırınız. 

 Reaktif boyar maddeler ile pat hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları 

öğreniniz. 

 

1. REAKTĠF BOYAR MADDELER ĠÇĠN 

BASKI PATI HAZIRLAMA 
 

1.1. Reaktif Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patında Bulunması Gereken 

Maddeler ve Görevleri 
 

Reaktif boyar madde baskı patında bulunan maddeler Ģunlardır: 
 

Boyar madde, kıvamlaĢtırıcı, iyon tutucu, baz, oksidasyon maddesi (ludigol), üre,  

su 
 

 Boyar madde  
 

Reaktif boyar maddeler günümüzde en önemli boyar madde sınıfıdır. Bu boyar 

maddeler pamuk, keten, viskon materyalin baskısında kullanılır. Parlak ve has baskılar verir, 

uygulamaları basittir. Bu boyar maddelerin olumsuz yanı su ile hidroliz olmalarıdır. Hidroliz 

olan boyar madde etkili bir yıkama ile uzaklaĢtırılabilir. Baskı için iyi yıkanabilirlik 

özellikleri olan reaktivitesi yüksek (düĢük substantiviteli) reaktif boyar maddeler tercih 

edilir. 
 

Reaktif boyar maddelerle baskı iĢlemi, baskı, buharlama, yıkama, kurutma 

adımlarından oluĢmaktır. ĠĢletmenin, bu boyar madde grubuyla baskı adımlarına uygun 

tesislere sahip olması gereklidir. 
 

Reaktif boyar maddelerin yapısındaki reaktif grup, selülozdaki –OH gruplarıyla 

reaksiyona girer. Baskı için yıkanabilirliği daha iyi olan düĢük substantiviteli, yüksek 

reaktifliğe sahip reaktif boyar maddeler tercih edilir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Reaktif boyar maddeleri, elyaf ile reaksiyonunun yanında ortamdaki suyun -OH 

gruplarıyla da reaksiyona girer; boyar maddenin bir kısmı renginde ve çözünürlüğünde bir 

değiĢiklik olmaksızın selüloz ile reaksiyona girme özelliğini kaybeder. Yani boyar madde 

hidrolize uğrar. Bu nedenle mümkün olduğunca hidrolize dayanıklı boyar maddeler 

kullanılmalıdır. Boyar madde ile elyaf arasındaki reaksiyon hidroliz reaksiyonundan daha 

hızlıdır. Ancak bu bir kısım boyar maddenin aktifliğini kaybetmesini önleyemez. Sadece 

uygun koĢullar sağlanarak hidroliz minimuma indirilebilir.  
 

Hidrolizi minimuma indirmek için baskı patına baz en son ve soğukta ilave 

edilmelidir. Çünkü sıcaklık hidroliz reaksiyonunu artırır. Ancak yine de boyar maddenin % 

15–20 kadarının hidrolize uğramasının önüne geçilemez. 
 

 Reaktif boyar maddelerle baskının avantajları Ģunlardır: 

o Selüloz ile kimyasal bağlarla bağlandığından haslıkları çok iyidir. 

o Elde edilen renkler parlak ve canlıdır. 

o Suda çözünen boyar maddeler olduğundan mamule kolay aktarılır. 
 

 Reaktif boyar maddelerle baskının dezavantajları Ģunlardır: 

o Pahalıdır. 

o Baskı iĢleminden sonra hidrolize uğramıĢ, fikse olmamıĢ boyar 

maddelerin uzaklaĢtırılması için ard iĢlemler yapılması gerekir. Bu 

da zaman alır ve su tüketimini artırır. 

o Klor haslıkları ve bazik çözeltilere karĢı haslıkları iyi değildir. 

o Bazik ortamlarda hidrolize uğramaları nedeniyle iki basamaklı 

iĢlem gerektirir. 
 

 Genel olarak boyacılıkta kullanılan boyar maddeler baskıda da 

kullanılabilir. Baskı iĢleminin baĢarılı olması için boyar madde seçiminde 

dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

o DüĢük substantiviteli boyar maddeler ard iĢlemlerin kolaylığı 

açısından önemlidir. 

o Fiksaj verimini yüksek, ard iĢlemlerin kolay olması için difüzyon 

yeteneği yüksek olmalıdır. 

o KarıĢtırılmakta olan pata ilave edilmesi için kolay çözünmelidir. 

o Reaktivitesinin düĢük olması baskı patının stabilitesinin yüksek 

olmasını sağlar. Yüksek reaktiviteli boyar maddelerle hazırlanan 

patlarda hidroliz erken baĢlar. Bu da renk verimini düĢürür. 
 

Reaktif boyar maddelerle baskıda kimyasal yapıları bakımından tüm boyar madde 

sınıfları kullanılabilir. Ancak yaygın olarak monoklortriazin yapısındaki reaktif boyar 

maddeler kullanılır. 
 

Macun ve sıvı hâldeki boyar maddeler su ile reaksiyon nedeni ile uygun değildir. 

Baskı patlarının hazırlanmasında en uygun yöntem serpme yöntemdir.  
 



 

 5 

Her ne kadar boyama da kullanılan boyar maddeler baskıda da kullanabilir denilse de 

baskı terbiyesinde kullanılan boyar maddeler farklılık göstermektedir. Üretici firmanın 

tavsiyeleri doğrultusunda tercih yapmakta yarar vardır. 

 
 

 KıvamlaĢtırıcı 
 

KıvamlaĢtırıcı seçiminde reaktif boyar maddenin alkol grupları ile kıvamlaĢtırıcıların 

reaksiyona girebileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumda baskılar sertleĢir, sürtme ve yıkama 

haslıkları kötüleĢir. Reaktif boyar madde suda ve su içeren kıvamlaĢtırıcılarda çok iyi 

çözülür. Kıvam maddesi olarak çeĢitli kıvamlaĢtırıcılar kullanılabilir. 
 

 Reaktif boyar maddelerle baskı patında kullanılan kıvamlaĢtırıcılar 

Ģunlardır: 

o Alginat patları 

o Yarı emülsiyon patları 

o Sentetik kıvamlaĢtırıcılar 

o Alginat + sentetik kıvamlaĢtırıcı karıĢımları  
 

Sodyum alginatın yapısında karboksil (-COOH) grupları vardır. Pat içerisinde –COO¯ 

yapısına dönüĢerek yine negatif yapıda olan reaktif boyar maddelerle birbirlerini iteler. 

Böylece boyar madde elyaf ile bağ yapar. Baskı sonrası yıkama ile kumaĢtan kolayca 

uzaklaĢtırılır. 
 

Alginat sentetik kıvamlaĢtırıcı karıĢımlarını iĢletmeler kendileri hazırlayabildikleri 

gibi üreticiler tarafından hazır olarak üretilenleri de kullanabilir.  
 

 Ġyon tutucu 
 

Her ne kadar baskı patı hazırlamada iĢletme suyu kullanılsa da baskı patındaki soda ve 

bikarbonatın oluĢturabileceği iyonlar olabilir. Suda bulunabilecek bu iyonları çöktürerek 

renk verimini artırmak için polifosfat esaslı iyon tutucu maddeler kullanılır.   
 

 Baz 
 

Reaktif boyar maddeler selüloz ile bazik ortamda kovalent bağ oluĢturur. Baz ortamın 

bazikliğini sağlar. Baz olarak selüloz ve selüloz esaslı mamullerde sodyum bikarbonat 

(Na2HCO3), sodyum karbonat (Na2CO3) kullanılır. Sodyum bikarbonat ile hazırlanan patlar 

uzun süre bekletilebilirken sodyum karbonatlı patlar hazırlandıktan 48 saat sonra hidrolizi 

artırmaya baĢlar. Yün ve ipek baskısında ise baz olarak sodyum asetat kullanılır. 
 

Sodyum bikarbonatın yüksek baskı patı stabilitesi sağlaması ve ucuz olması nedeniyle 

kullanımı yaygındır. 
 

Soda monoklotriazin gibi düĢük reaktiviteli boyar maddelerle oldukça yüksek baskı 

patı stabilitesi ve renk verimi sağlar. 
 

Sodyum hidroksit tek adımlı yöntemlerde pek kullanılmaz. DüĢük reaktiviteli boyar 

maddelerle renk verimleri iyi olduğundan kullanılabilir. 
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Boyar madde gerekli reaksiyon aktivitesi alkali ve sıcaklık ile elde edilir. Kullanılacak 

alkalinin tipi ve miktarı, boyar madde tipine, fikse yöntemine ve boyar madde 

konsantrasyonuna bağlıdır. 
 

Reaktif boyar maddelerin yüksek reaksiyon hızları vardır. Bunun için nötral baskı 

patları kullanılır. Bu Ģekilde hazırlanan baskı patlarının bir haftadan uzun depolanması 

mümkündür. 
 

Ġki fazlı yöntemlerde emdirme banyosu yüksek miktarda baz içermektedir. Burada 

baskıların bulutlanma olasılığı vardır. Baskıların akmasını önlemek için alkali içeren 

emdirme fulardında alınan flote etkili bir sıkma ile düĢük tutulmalıdır. 
 

 Oksidasyon maddesi  
 

Reaktif boyar maddelerin birçoğu indirgen etkilerden zarar görür. Bu nedenle baskı 

yapılmıĢ kumaĢ üzerinde bulunabilecek ve fiksaj sırasında oluĢabilecek indirgen etkilere 

karĢı boyar maddenin korunması için zayıf oksidasyon maddesi kullanılır.  Zayıf bir 

oksitleyici madde olan ludigol, boyar maddeyi indirgen etkilerden korur. Ludigol, boyar 

maddeden önce bozulur ve böylece boyar maddeyi korur. 
 

 Üre 
 

Reaktif baskı patında kullanılan ürenin fonksiyonları Ģöyledir: 
 

 Boyar maddenin çözünmesini sağlar, fiksajı kolaylaĢtırır. 

 Higroskopik (nem verici) özellik gösterdiğinden lifi ĢiĢirerek difüzyonu 

artırır. 

 PH ayarlayıcısı olarak tampon görevi yapar. 
 

Baskı patı içindeki üre miktarı lifin cinsine ve fiksaj yöntemine göre belirlenir. 

Örneğin rejenere selüloz liflerinin baskısı için hazırlanan baskı patında pamuğa oranla daha 

fazla üre kullanılır. 
 

 Su 
 

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

 Köpük kesici 
 

Pat hazırlarken oluĢan köpüğü mikserin yüksek karıĢtırma hızı nedeniyle iterek dıĢarı 

atmak için kullanılır. 
 

1.2. Reaktif Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Reçetesi Tanzimi 
 

Reaktif boyar maddeler ile baskıda üretici firma kataloğundaki P (printing/padding), D 

(druck) ve özel A (alloround) markalı boya maddeler baskıda kullanılabilir. Yine üretici 

firmanın tavsiye ettiği ana (kök) pat miktarında boyar maddeyle baskı patı hazırlanır. Toz 

boyar maddeler serpme ile pata en son hızlıca karıĢtırılarak ilave edilir. 
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Ürenin kullanım miktarı selülozik lifin cinsine ve fiksaj yöntemine uygun olarak 

belirlenmelidir. Rejenere selüloz liflerinde pamuğa göre daha fazla üre kullanılır. Çünkü 

fazla üre pamuklu baskısında renklerin solmasına neden olur. Genellikle pamuklu 

mamullerin baskısında üre miktarı 100 g/kg iken rejenere selüloz esaslı mamullerin 

baskısında üre miktarı 150 g/kg olur. Ancak baskılı rejenere selüloz mamullerin kurutma 

sıcaklılığı yüksek olursa ürenin higroskopik özelliğinden dolayı mamul sıcaklığı daha 

yüksek hisseder. Bu durumda üre miktarı 200 g/kg olmalıdır.  
 

Baz olarak genellikle zayıf bazik özellik gösteren sodyum bikarbonat ve soda tercih 

edilir. Turkuaz ve siyah renk için pat hazırlanıyorsa baz miktarı diğer renklere göre % 50 

fazla olmalıdır. 
 

Reaktif boyar maddelerin çoğu indirgen etkilerden kolay etkilenerek zarar görür. 

Gerek basılmıĢ kumaĢ üzerinde bulunabilecek indirgen etkilerden gerekse fiksaj ortamında 

oluĢabilecek indirgen etkilerden korumak için baskı patına bir miktar sodyum m-nitrobenzen 

sülfonat bazlı bir ürün (ludigol vb.) ilave edilir. 
 

 

 

 

Resim 1.1: Baskı için hazırlanmıĢ reaktif boyar maddeleri 
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Alginat ve sentetik kıvamlaĢtırıcı kombinasyonu olarak özel üretilmiĢ 

kıvamlaĢtırıcılarla hazırlanabilecek reaktif boyar madde stok baskı patı reçetesi aĢağıdaki 

gibidir: 
 

 45 g Sentetik kıvamlaĢtırıcı 

 20 g Na2 CO3 

 15 g NaHCO3 

 15 g Oksidasyon maddesi 

   3 g Köpük kesici 

   1 g Ġyon tutucu 

150 g Üre 

   X g su 

 

1000 g  
 

Ayrı ayrı alginat ve sentetik kıvamlaĢtırıcılarla hazırlanabilecek reaktif boyar madde 

stok baskı patı reçetesi aĢağıdaki gibidir: 
 

 10 g Sentetik kıvamlaĢtırıcı  

 25 g Alginat 

 25 g Na2 CO3 

 15 g Oksidasyon maddesi 

   3 g Köpük kesici 

   1 g Ġyon tutucu 

150–200 g Üre 

   X g su 

 

  1000 g  
 

Alginat kullanılarak hazırlanabilecek reaktif boyar madde stok baskı patı reçetesi 

aĢağıdaki gibidir: 
 

10 g Sentetik kıvamlaĢtırıcı  

 40 g Alginat 

 25 g Na2 CO3 

 15 g Oksidasyon maddesi 

   3 g Köpük kesici 

   1 g Ġyon tutucu 

150–200 g Üre 

   X g su 

 

  1000 g  
 

Hazırlanan bu stok patları boyar madde üreticileri tarafından tavsiye edilen miktarda 

kök renklerle karıĢtırılarak ana pat hazırlanır. Reaktif boyar madde üreticileri genellikle kök 

renk elde etmek için 30 g/kg kullanılmasını tavsiye ediyor. 
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Bu durumda stok pat ile kök renk  

  30 g reaktif boyar madde 

970 g stok pat ile karıĢtırılarak  

 

1000 g Ana pat elde edilir. 
 

1.3. Reaktif Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Hazırlama 
 

Reaktif boyar maddelerle pat hazırlarken pat hazırlama kurallarına uyulmalıdır. 
 

 Sentetik ve alginatlı sentetik kıvamlaĢtırıcılarla pat hazırlama 
 

Eğer sadece sentetik kıvamlaĢtırıcı kullanılıyorsa reçetede belirtilen maddedeler yine 

reçetede belirtilen sıraya göre birbiri içinde karıĢtırılarak pat hazırlanır. 
 

 KıvamlaĢtırıcı ve suyun bir kısmı 1400 devir/dakika hızla 15–20 

karıĢtırılır. 

 Soda veya sodyum bikarbonat çözünürken bulundukları ortama ısı 

verdiklerinden direkt olarak bu karıĢıma ilave edilmez. Önce ayrı bir 

yerde bir miktar su ile çözündürülür. Soğuk hâlde ve süzülerek pata ilave 

edilir. 

 Ġyon tutucu madde suda çözündürülür. Süzülerek pata ilave edilir ve 

karıĢtırılır. 

 Oksidasyon maddesi toz olarak ya da çözündürülüp süzülerek pata ilave 

edilir ve karıĢtırılır. 

 Üre direkt olarak suya ilave edilir.  

 2800 devir /dakika hızla karıĢtırılırken köpük kesici pata ilave edilir. 

 Su ile 1000 grama tamamlanır. 

 Ġyi bir homojenlik için 2800 devir /dakika hızla 20-30 dakika pat 

karıĢtırılır. 

 Hazırlanan bu stok pat boyar madde ile karıĢtırılarak ana pat hazırlanır.  
 

 Alginat ve sentetik kıvamlaĢtırıcılarla pat hazırlama 
 

Alginatın su ile karıĢtırılma yüzdesi üretici firma kataloğunda belirtilmiĢtir. 

Örneğin“Dialgin HV4”diye ifade edildiğinde “4” rakamı alginatın %4 oranında su ile yeterli 

miktarda ĢiĢtiği ifade edilmektedir. Reçetede belirtilen miktar ile %4’lük karıĢım oluĢturacak 

Ģekilde alginat su ile karıĢtırılır.  
 

Örneğin reçetede Dialgin HV4 25 g toz olarak belirtiliyorsa 25 g toz ile % 4’lük 

karıĢım oluĢturacak kadar su ile karıĢtırıcıda karıĢtırılmalıdır. 
 

 %4’lük alginat   4 g toz alginat    96 g su ile karıĢtırılırsa 

 25 g toz alginat    X  

 

    X= 25.96 / 4 

    X= 600 g su ile karıĢtırılmalıdır. 
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Bu Ģekilde hesaplama yapıldıktan sonra alginat su ile 1400 devir/dakika hızla 15–20 

dakika karıĢtırılır. Hazırlanan bu karıĢım ĢiĢmesi için 6–8 saat bekletilir.  
 

 Sentetik kıvamlaĢtırıcı da kullanılacaksa suyun bir kısmı ile sentetik 

kıvamlaĢtırıcı 1400 devir/dakika hızla karıĢtırılır. 

 Sentetik kıvamlaĢtırıcı ile kombine yapılmayacaksa bir sonraki adıma 

geçilir. 

 KarıĢıma ĢiĢmiĢ olan alginat patı ilave edilir ve karıĢtırılır. 

 Soda ve sodyum bikarbonat çözünürken bulundukları ortama ısı 

verdiklerinden direkt olarak bu karıĢıma ilave edilmez. Önce ayrı bir 

yerde bir miktar su ile çözündürülür. Soğuk hâlde ve süzülerek pata ilave 

edilir. 

 Ġyon tutucu madde suda çözündürülür. Süzülerek pata ilave edilir ve 

karıĢtırılır. 

 Oksidasyon maddesi toz olarak ya da çözündürülüp süzülerek pata ilave 

edilir ve karıĢtırılır. 

 Üre direkt olarak suya ilave edilir.  

 2800 devir /dakika hızla karıĢtırılırken köpük kesici pata ilave edilir. 

 Su ile 1000 grama tamamlanır. 

 Ġyi bir homojenlik için 2800 devir /dakika hızla 20–30 dakika pat 

karıĢtırılır.  

 Hazırlanan bu stok pat boyar madde ile karıĢtırılarak ana pat hazırlanır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Reaktif boyar maddeler için 1000 g baskı patı hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre 1000 g stok 

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç, gereç ve pat reçetesi: 

Mikser 

Plastik karıĢtırma kabı 

Kimyasal maddeler 

Reaktif boyar madde 

X g   Su 

45 g   Alginatlı sentetik 

kıvamlaĢtırıcı 

20 g   Na2CO3 

15 g   NaHCO3 

15 g   Ludigol 

3 g   Köpük kesici 

1 g   Ġyon tutucu 

150 g   Üre 

  

         1000 g 
 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız. 
 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

 Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kimyasal maddelerin tartımını yapınız. 
 

 
 

 Hesapladığınız miktarı ölçerken ölçüm 

kurallarına uyunuz. 

 Tartım iĢlemlerini yaparken tarttığınız kabın 

darasını almayı unutmayınız. 

 KıvamlaĢtırıcıyı ĢiĢmesi için 6-10 saat 

dinlendiriniz. 
 

 ġiĢmiĢ kıvamlaĢtırıcıya Na2CO3 ve 

NaHCO3 ilave ediniz. 
 

 

 

 

 

 Soda ve bikarbonat bulundukları ortama ısı 

verir. Bu nedenle soda ve bikarbonatı ayrı 

ayrı bir miktar su ile çözünüz. 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata soğuk hâlde iken süzerek ilave ediniz. 
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 Ġyon tutucu karıĢmakta olan pata ilave 

ediniz. 
 

 

 

 Ġyon tutucuyu bir miktar su ile çözünüz. 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata iyon tutucu süzerek ilave ediniz. 

 Ludigolü pata ilave ediniz. 
 

 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata ludigolü direkt ya da bir miktar su ile 

çözüp ilave ediniz. 
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 Köpük kesiciyi ilave ediniz. 
 

 
 

 Köpüğün mikserin çalıĢma hızıyla dıĢarı 

itilmesini sağlamak için mikserin hızını 

2800 devir/dakikaya çıkartınız. 

 Üreyi pata ilave ediniz. 
 

 
 

 2800 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata üreyi direkt olarak ilave ediniz. 
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 2800 devir/dakika hızla 20-30 dakika 

karıĢtırınız. 
 

 

 

 Stok pattan 200 g patı ayrı bir karıĢtırma 

kabına alınız. 

 Stok patı süzmeyi unutmayınız. 

 KarıĢtırma kabının darasını almayı 

unutmayınız. 

 Ana (kök) renk elde etmek için üretici 

firma kataloğunda belirtilen boyar madde 

miktarı kadar boyar madde tartınız. 
 

 

 200 g pat için gerekli olan boyar madde 

miktarını hesaplayıp tartınız. 
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 Boyar maddeyi ayrı bir kaba aldığınız 

stok pat ile karıĢtırınız. 
 

 

 

 KarıĢtırma iĢlemini mikser ile yapınız. 

 Patın pH değerini ölçünüz.  Patın pH’ını pHmetre ile ölçünüz. 

 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 kaba su ve kıvamlaĢtırıcıyı koyarak 1400 

devir/dakika hızda karıĢtırdınız mı? 
  

8. 
KarıĢmakta olan su ve kıvamlaĢtırıcıya soda ve bikarbonatı 

çözdükten sonra pata ilave ettiniz mi? 
  

9. Ġyon tutucu çözdükten sonra pata ilave ettiniz mi?   

10. KarıĢmakta olan pata ludigolü doğru bir Ģekilde ilave ettiniz mi?   

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

12. 2800 devir/dakika hızla karıĢıma köpük kesiciyi ilave ettiniz mi?   

13. KarıĢmakta olan pata üreyi doğru bir Ģekilde ilave ettiniz mi?   

14. 
Ġyi bir homojenlik sağlamak için 2800 devir/dakika hızla 20–30 

dakika patı karıĢtırdınız mı? 
  

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

16. 
Stok patı süzerek ana kök rengi karıĢtırarak baskı patını 

hazırlayabildiniz mi? 
  

17. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde atölye çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

18. 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Baskı için iyi yıkanabilirlik özellikleri olan ……………….. yüksek (düĢük 

substantiviteli) reaktif boyar maddeler tercih edilir. 

2. Reaktif boyar maddelerle baĢarılı baskılar elde etmek için fiksaj verimini yüksek, ard 

iĢlemlerin kolay olması için difüzyon yeteneği ……………………….olmalıdır. 

3. Reaktif boyar maddeler selüloz ile bazik ortamda …………………………..bağ 

oluĢturur. 

4. Sodyum bikarbonat ile hazırlanan patlar uzun süre bekletilebilirken sodalı patlar 

hazırlandıktan 48 saat sonra ………………………..artırmaya baĢlar. 

5. Reaktif boyar maddelerle baskı yapılmıĢ kumaĢ üzerinde bulunabilecek ve fiksaj 

sırasında oluĢabilecek indirgen etkilere karĢı boyar maddenin korunması için zayıf 

…………………… maddesi kullanılır. 

6. ………………………………. madde pat hazırlarken oluĢan köpüğü mikserin yüksek 

karıĢtırma hızı nedeniyle iterek dıĢarı atmak için kullanılır. 

7. Fazla ……………….. renklerin solmasına neden olduğundan pamuklu baskısında 

rejenere selüloz liflerine göre daha az kullanılır. 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Küp boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Küp boyar maddeler için baskı patında kullanılan kıvamlaĢtırıcıların hazırlanma 

yöntemlerini araĢtırınız. 

 Küp boyar maddeler için baskı patında bazik ortam hangi maddelerle sağlanır? 

Bu maddelerin kimyasal özelliklerini araĢtırınız. 

 

2. KÜP BOYAR MADDELER ĠÇĠN BASKI 

PATI HAZIRLAMA 
 

2.1. Küp Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patında Bulunması Gereken 

Maddeler ve Görevleri 
 

Küp boyar maddeleriyle baskı; tek adımlı ya da iki adımlı yapılır. Tek adımlı 

yöntemde; baskı patı içinde bütün maddeler bulunur. Ġki adımlı yöntemdeyse baskı patı 

içinde sadece boyar madde ve kıvamlaĢtırıcı vardır. 
 

Ġki adımlı yöntemde baskı patında boyar maddenin kumaĢa nüfuz etmesini ve fiksajını 

sağlayan maddeler bulunmaz. Basılıp kurutulmuĢ mamullere; fikse edici kimyasal 

maddelerle emdirme, kurutma ve buharlama Ģeklinde, iĢlemlerden geçirilerek boyar 

maddenin fiskesi sağlanır.  
 

Küp boyar maddeler için baskı patında bulunması gereken maddeler Ģunlardır: 

küp boyar madde, kıvamlaĢtırıcı, alkali, indirgen madde, higroskopik madde, diğer 

baskı yardımcı maddeleri 
 

 Küp boyar maddeler 
 

Küp boyar maddeler, direkt, aĢındırma ve rezerve baskıda çok yönlü olarak 

kullanılabilir. Küp boyar maddeleriyle uygulama, direkt baskıdan çok aĢındırma baskı 

Ģeklindedir. Özellikle pamuk, keten, viskon gibi selüloz esaslı mamullerin aĢındırma 

baskısına olanak veren önemli bir boyar madde sınıfıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Resim 2.1: Küp baskı boyar maddeleri 

Küp boyar maddeleriyle baskıda iki yöntem kullanılmaktadır. AĢındırma (sulfoksilat) 

baskı yönteminde baskı patı boyar maddeyi, indirgeme maddesini ve alkaliyi içerir. Direkt 

baskı (iki adımlı baskı) yönteminde indirgeme maddesi ve alkali baskı patında bulunmayıp 

ancak fiksajdan önce basılan materyale uygulanır. Her iki durumda da küp boyar maddelerin 

elyaf üzerinde fiksajı için buharlama iĢlemi gereklidir. 
 

Reaktif boyar maddelerle çok yüksek haslıkta baskı elde edilmesinden dolayı küp 

boyar maddelerle direkt baskı uygulaması önemini kaybetmiĢtir. 
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Küp boyar maddeler suda çözünmez ancak bazik ortamda indirgen bir madde 

yardımıyla suda çözünür hâle gelir. Çok iyi haslıklara sahip olan küp boyar maddelerde 

reaktif boyar maddelere nazaran renkler donuktur. Renklerin bu özelliği merserize edilmemiĢ 

mamullerde daha da belirgindir. 
 

Küp boyar maddeleri, buharın etkisi altında ancak alkali leuko bileĢiklerine indirgenir. 

Materyale çektirilmiĢ alkali-leuko bileĢiklerinin suda çözünmeyen küp boyar maddelere 

dönüĢtürülmesi bundan sonra oksidasyon iĢlemiyle oluĢturulur. 
 

Küp boyar madde mamul üzerindeyken tekrar suda çözünmez hâle getirildiğinden ıĢık 

ve yaĢ haslıkları yüksektir. 
 

Baskıda kullanılan indirgeme maddesi nedeniyle boyamada kullanılan küp boyar 

maddeler baskı için kullanılmaz. Bu bir taraftan leuko bileĢiklerinin çözünürlüğüne, diğer 

taraftan da boyar maddelerin ve indirgeme maddelerinin her iki yöntemdeki farklı kimyasal 

reaksiyon potansiyeline bağlıdır. 
 

Küp boyar maddeleri piyasada pasta, granülit, sıvı ya da toz hâlde bulunur. Toz 

hâldeki küp boyar maddelerin küpeleme süresi diğerlerinden daha uzundur. Baskı için sıvı ve 

pasta hâlindeki küp boyar maddeler daha uygundur. 
 

Küp boyar maddeler suda çözünmediğinden, pat içerisinde çok iyi dağılması ve bu 

hâlini koruyabilmesi gerekir. Bu nedenle mikro dispers hâlindeki küp boyar maddeleriyle 

çalıĢmak en uygunudur. 
 

AĢırı redüksiyonda (indirgeme) da boyar madde, oksitlenemeyen ya da zor oksitlenen 

yapılara dönüĢür. 
 

Baskıların renk derinliğini azaltan bu kötü oluĢumlar çok yüksek buhar sıcaklığı, 

özellikle uzun, sürekli buharlama ile daha da artar. 
 

En elveriĢli Ģekilde materyalin buharlamadan ve mümkünse (Ģartlar elveriĢliğinde) 

havalandırıldıktan sonra geniĢ durumda iken alkali ve indirgeme maddelerinin etkilerini 

azaltmak için soğuk su ile durulanması uygundur. 
 

Bundan sonra oksidasyon 60–70 ºC’de hidrojen peroksit, sodyum perborat gibi 

oksidasyon maddeleri ile kısa bir iĢlemle sona erdirilir. 
 

Takip eden kaynar sabunlama iĢlemi, oksidasyon tamamlanmadan baĢlamalıdır. Sabun 

veya sentetik yıkama maddeleri ile yapılan sabunlama ile yalnız yüzeysel olarak elyafa 

tutunmuĢ olan boyar maddelerin uzaklaĢtırılıp sürtünme haslıklarının düzeltilmesi 

sağlanmayıp ayrıca baskının ıĢık haslığı ve canlılığı da yükseltilmiĢ olur.  Bazı küp boyar 

maddelerde kaynar sabunlama etkisi ile renk değiĢikliği olabilir. 
 

KıvamlaĢtırıcı 
 

Elektrolite, yüksek alkali ve indirgen etkilere karĢı dayanıklı kıvamlaĢtırıcılar 

kullanılmalıdır. Bunun için tercihen niĢasta – britischgummi, niĢasta – kitre – britischgummi 

veya niĢasta türevleri karboksi metil selüloz, eterlenmiĢ keçi boynuzu çekirdeği unu ve  

alginat  kullanılır.  
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KıvamlaĢtırıcının katı madde oranı yüksek (düĢük viskoz) olmalıdır. Yaygın olarak 

niĢasta eterleri kullanılmaktadır. NiĢasta eterleri ile yeterli etkiler sağlanmasına karĢılık diğer 

kıvamlaĢtırıcılarla kombinasyon yapılarak kullanımı yaygındır. 
 

Kombine edilerek kullanılan kıvamlaĢtırıcılar Ģunlardır: 

 NiĢasta eteri / british gummi 

 NiĢasta eteri / kristal gummi 

 NiĢasta eteri /çekirdek unu türevleri (özellikle guar ) karıĢımları  
 

Günümüzde en çok tercih edilen kombinasyon, niĢasta eteri/çekirdek unu türevleri 

(özellikle guar) karıĢımlarıdır. 
 

Ġki adımlı baskılarda kıvamlaĢtırıcı olarak koagule olabilen (keçiboynuzu ve alginat) 

kıvamlaĢtırıcılar kullanılır. Aksi hâlde, emdirme sırasında kıvamlaĢtırıcıda yayılma oluĢur. 
 

 Alkali 
 

Küp boyar maddeleri alkali ortamda indirgen maddenin etkisiyle leuko formuna 

dönüĢür. Ġndirgen maddenin etkisiyle leuko formuna dönüĢen küp boyar maddelerinin 

reaksiyonu alkali ortamda, nötr veya asidik ortamda olduğundan daha hızlı olur. Bu nedenle 

tek adımlı baskılarda alkali baskı patında bulunmalıdır. Ġki adımlı baskılarda ise emdirme 

flottesinde bulunur. 
 

Alkali olarak soda ve potaĢe (potasyum karbonat) ya da bunların karıĢımı kullanılır. 

Boyamada kullanılan NaOH gibi kuvvetli alkaliler indirgen maddenin erken bozunmasını 

hızlandırdığından baskıda kullanılmaz.  
 

Alkalinin görevi, indirgen maddenin indirgeme görevini baĢlatmak ve tamamlamak, 

ortamda gerekli nemi oluĢturarak elyafın indirgenmiĢ boyar maddeye afinitesini sağlamaktır.  
 

Potasyum tuzlarının sodyum tuzlarına göre çözünürlüğü daha iyidir. Potasyum 

karbonatın çözünürlüğü yüksek olduğundan sodyum karbonat gibi kristallenerek yüzeye 

çıkmaz. ġablonu ve rakleyi çizmez. Baskıların buharlanması sırasında sodyum karbonata 

göre daha fazla nem çekerek kolay çözünür. Bu da lifin daha iyi ĢiĢmesine yardımcı olur. 

Ancak yüksek higroskopik özelliği nedeniyle özellikle kontürlerde baskıların yayılmasına 

neden olur. Böyle durumlarda sodyum karbonat ve potasyum karbonat baskı patında birlikte 

kullanılmalıdır. Potasyum karbonat yerine sodyum karbonat (80-100g) veya her ikisinin 

karıĢımı aynı oranda olmak üzere toplam (100–120 g) kullanılabilir. 
 

Potasyum karbonatın bütün bu avantajlarına rağmen sodyum karbonattan daha pahalı 

bir ürün olması kullanımını sınırlamaktadır. Günümüzde iĢletmeler potasyum karbonatı 

yüksek maliyeti nedeniyle daha az kullanmaktadır. 
 

Baskı patlarında veya inkiĢaf nedeniyle emdirme flottesindeki çok fazla alkali 

istenmeyen sabunlaĢmaya neden olur. Uzun buharlama süresi bu oluĢumu hızlandırır. Çok 

düĢük alkali kullanımında da özellikle bazı küp boyar maddelerin leuko Ģeklinin stabil, zor 

oksitlenebilen Ģekle dönüĢmesi eğilimi vardır. 
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 Ġndirgen madde 
 

Boyar maddenin indirgenmesi için sodyum ditionit (Na2S2O4) dayanıksız olduğundan 

sodyum formaldehit sülfoksilat kullanılır. Rongalit C ticari ismi ile bilinen ürün 

hidroksimetansulfon asidi sodyum tuzudur. Bu madde hem direkt baskı hem de renkli 

aĢındırma etkilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır.  
 

Ġndirgen madde baskıda hem zemin boyasının aĢınmasını hem de küp boyar maddenin 

indirgenmesini sağlar. Ġndirgemeyi tamamlamıĢ ve dekompoze olmuĢ rongalit C sülfat 

tuzuna dönüĢür. Bu indirgen madde düĢük buharlama sıcaklıklarında bile baskı için gerekli 

stabilizeye sahiptir. Buharlama ortamında hava yoksa bozunarak boyar maddenin çoğunu 

verimli Ģekilde indirger. Bununla hazırlanan patlar uzun süre bekletilebilir. Baskı patında 

gerekli durumlarda yardımcı indirgen maddelerle birlikte kullanılabilir. 
 

Baskı patında bulunan rongalit C belli bir süre sonra havanın oksijeni ile bozulmaya 

baĢlar. Eğer baskı patının yüzeyi ve etrafı bir polietilen folyo ile örtülürse bozunma kısmen 

önlenir. Pat içinde alkali olduğu takdirde bozunmadan oldukça uzun süre kalabilir. Ancak 

baskı patına sudan dolayı metal iyonları karıĢmıĢsa bozunma hızlanır. 
 

 Rongalit C ile yapılan baskı patında dikkat edilecek noktalar Ģunlardır: 

o Baskı patı ve kullanılan suyun her türlü metal iyonundan 

uzaklaĢmıĢ olması 

o Metal bidon ve kapların kullanılması 

o Baskı patının üzeri naylon ile tamamen kaplanarak depolanması 

o Rongalit C patının mümkün olduğu kadar serin yerde depolanması 

o Direkt güneĢ ıĢığından uzak yerde depolanması  
 

 Higroskopik madde 
 

Baskı patındaki higroskopik maddeler buharlamada baskılı bölgelerde buhar 

yoğuĢmasını (kondenzasyon) hızlandırır. Higroskopik maddeler buharlama sırasında doygun 

buhardan nemi çeker ve lifi ĢiĢirir. Böylece baskılı bölgelerin ıslanmasını ve boyar maddenin 

küplenme yeteneğini artırır. Leuko bileĢiklerinin çözünürlüğü yükselir. Böylece boyar 

maddenin elyafa nüfuz etmesi hızlandırılmıĢ olur. 
 

 Su  
 

Baskı patı içindeki maddelerin özellikle indirgen maddenin suda bulunabilecek metal 

iyonlarından korunması gerekir. Aksi hâlde indirgen madde bozunarak indirgeme özelliğini 

kaybeder. Bu nedenle baskı patı hazırlamada yumuĢak su kullanılmalıdır. 
 

 Diğer baskı yardımcı maddeleri 
 

Ġndirgen madde, alkali, boyar madde ve kıvamlaĢtırıcı dıĢında bazı yardımcılar desen, 

renk verimi ve tekrarlanabilirliğe katkıda bulunur. Amaca ve kaliteye bağlı olarak diğer 

yardımcı (örneğin; penetraston arttırıcı, köpük kesici vb.) maddeler kullanılabilir. 
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2.2. Küp Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Reçetesi Tanzimi 
 

Küp boyar maddelerle baskı patı reçetesi oluĢtururken öncelikle kullanılacak 

kıvamlaĢtırıcı belirlenmelidir. Tek baĢına niĢasta eteri kullanılarak ya da diğer 

kıvamlaĢtırıcılarla kombine edilerek de baskı patı hazırlanabilir. Tek baĢına niĢasta eteriyle 

baskı patı hazırlanacaksa öncelikle kullanılacak niĢasta eterinin konsantrasyonu bilinmelidir. 

NiĢasta eterleri piyasada değiĢik konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Kullanılacak 

konsantrasyona göre patın içindeki kıvamlaĢtırıcı miktarı değiĢmektedir. Örneğin % 8’lik 

niĢasta eteri kullanılacaksa bu kıvamlaĢtırıcıdan 350 g alınması gerekirken % 12’lik 

konsantrasyondaki niĢasta eterinden 500 g alınmalıdır. 

 

Yaygın olarak kullanım guar gum ve niĢasta eterlerinin kombinasyonu Ģeklindedir. Pat 

reçetesinde % 30 guar ile % 70 niĢasta kombinasyonu yapılabilir. Guar ile yapılan 

kombinasyonlarda pat içindeki boyar madde yüzeyde kalır. Bu da baskıda % 10-20 daha 

fazla renk derinliği elde edilmesini sağlar. 

 

pH değeri 11–12 olacak Ģekilde alkali miktarı belirlenir.  Alkali olarak potaĢe ve soda 

birlikte kullanılabilir. Böylece potaĢenin avantajlarından yararlanırken soda ile de maliyet 

dengelenir. Genellikle soda miktarı potaĢe miktarından daha fazla belirleniyor. Örneğin 

70/30 gibi. Eğer tek baĢına potaĢe kullanılacaksa o zaman potaĢe miktarı 90–110 g arasında 

belirlenir. 

 

Higroskopik madde miktarı baskıların buharlamada yeterince nemlenmesini ve boyar 

maddenin life tam olarak verilmesini sağlayacak kadar olmalıdır. Higroskopik madde 

miktarını belirlerken üretici firmaların tavsiyesi göz önüne alınarak belirlenebilir. Bu miktar 

20-70 g arasında olabilir. 

 

Rongalit C kumaĢa basıldıktan sonra bozulma hızı çok yüksek olan bir maddedir. 

KumaĢ üzerinde sadece ince bir film tabakası bırakan baskı patının yüzey alanı 

geniĢlediğinden havanın oksijen ile teması artmakta ve erken oksidasyon baĢlamaktadır. 

Özellikle nemin yüksek olduğu iĢletme Ģartlarında bir çeĢit erken, fakat düzensiz ve yetersiz 

fikse iĢlemi baĢlar. Bu da renk verimi ve desen hassasiyetinin bozulmasına neden olur. 

Teorik olarak baskılı kumaĢ % 40 rölatif nemin altında nispeten uzun süre bozulmadan 

dayanır. Çünkü sodyum karbonat % 49, potasyum karbonat % 44, Rongalit C % 53 rölatif 

nemin üzerinde kimyasal reaksiyona geçer. Dolayısıyla basılmıĢ kumaĢ en kısa zamanda 

kurutulmalı ve en fazla bekletilmeden fiske edilmelidir. 

 

Rongalit C’nin etkisinin en fazla olduğu kurutma sıcaklığı 100–110 ºC’dir. Gerek 

düĢük sıcaklık- uzun süre gerekse yüksek sıcaklık- kısa sürede yapılan kurutmalarda rongalit 

C zayıflayarak bozulmaktadır. El baskıda bunun kontrolü oldukça zordur. 

 

Rongalit C renkli el baskıda, beyaz baskıya göre daha hızlı reaksiyona girer. Ayrıca 

kullanılan kıvamlaĢtırıcının katı madde miktarı ne kadar yüksek ise stabilitesi de o kadar 

yüksek olur. 
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Buharlama iĢlemi küp boyar maddelerle yapılan baskının en önemli adımıdır. Uygun 

buharlama Ģartlarında rongalit C küp boyar maddeyi tamamen indirger ve elyafa 

difüzyonunu sağlar. 

 

Fiksenin ilk kısımlarında bir miktar kondense su bulunması reaksiyonu hızlandırır. 

Fikse makinesinde tamamen doymuĢ buhar bulunması ve makine içerisinde her tarafta eĢit 

düzeyde dağılmıĢ olması, ortamda hiç hava bulunmaması önemlidir. Uygun buharlama 

Ģartlarında rongalit C’nin indirgenme görevi 10–15 dakika içerisinde tamamlanır. Ancak bu 

süre kullanılan rongalit C miktarına ve kıvamlaĢtırıcıya da bağlıdır. 

 

Bütün bunlar göz önüne alınarak rongalit C miktarı 100 g’dan az olmamalıdır. Ayrıca 

kurutma sırasında meydana gelen kayıplardan dolayı baskı patında aĢındırma maddesi %20 

daha fazla bulunmalıdır. 

 

Baskı patı içinde küp boyar maddeler düzgün bir Ģekilde dağılmalıdır. Bunun için 

higroskopik maddenin boyar maddeyi daha iyi nemlendirmesini sağlayan yardımcı maddenin 

baskı patına ilave edilmesi gerekir. Böylece yüzeye düzgün bir Ģekilde nüfuz etmiĢ egal 

baskılar elde edilir. Bu maddelerin baskı patı içindeki miktarı üretici firma önerisi de dikkate 

alınarak belirlenmelidir. 

 

Amaca ve kaliteye bağlı olarak diğer yardımcı (örneğin; penetraston artırıcı, köpük 

kesici vb.) maddeler de pata ilave edilebilir. 
 

Örnek stok baskı patı reçetesi  
 

80 -90  g  KıvamlaĢtırıcı (toz hâlde) 

60 -70  g  Hihroskopik madde 

90 -110 g  PotaĢe 

110 -130 g  Rongalit C 

  10  g  Egalizatör 

   2  g  Köpük kesici 

   x  g  Su 

 

  1000  g  Toplam 
 

2.3. Küp Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Hazırlama 
 

 Küp boyar maddelerle baskı patı hazırlamak için önce kıvamlaĢtırıcının uygun 

Ģekilde hazırlanması gerekir. Selüloz eterleri ve guar eterlerinin pat 

hazırlamanın en baĢında hazırlanarak ĢiĢirilmesi gerekir.  

 ġiĢirme için kıvamlaĢtırıcı % miktarına göre su karıĢtırılmalıdır. KarıĢtırmaya 

1400 devir/dakika hızla baĢlanır ve 2800 devir/dakikaya kadar hızı artırılarak 

20–25 dakika karıĢtırılmalıdır. Ġyi bir homojenlik için 8–10 saat bekletilmelidir.  

 Alkali ayrı bir yerde çözündürülür. Soğukta süzülerek hazırlanmıĢ 

kıvamlaĢtırıcıya ilave edilir. 

 Higroskopik madde pata ilave edilir. 

 Diğer baskı yardımcı maddeleri pata ilave edilir. 

 2800 devir/dakika hızla 40–45 dakika pat karıĢtırılır. 
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 Ġndirgen madde baskı patına en son ve porsiyonlar hâlinde ilave edilmelidir. 

 Ġndirgen madde ayrı bir yerde iyice çözündürülür. Süzülerek ve porsiyonlar 

hâlinde karıĢmakta olan pata ilave edilir. 

 1–2 dakika 2800 devir/dakika hızla pat karıĢtırılır. 

 Dinlenme tanklarında 10–12 saat dinlenmeye bırakılır. 

 Beyaz aĢındırma baskılar için pat hazırlanıyorsa indirgen madde miktarı %70 

artırılır ve pata optik beyazlatıcı ilave edilir. 

 Renkli aĢındırma patı hazırlanıyorsa dinlenmiĢ boyar madde %10 oranında stok 

pat karıĢtırılır (900 g stok pat 100g boyar madde gibi). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Küp boyar maddelerle önce 500 g stok pat daha sonra 200 g ana pat hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre 500 g stok 

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç, gereç ve pat reçetesi: 
 

Mikser 

Plastik karıĢtırma kabı 

Kimyasal maddeler 

Küp boyar madde 
 

X g   Su 

60 g   Alginat 

70 g   Na2CO3 

30 g    PotaĢe 

30 g   Gliserin 

20 g   Egalizatör 

120 g   Rongalit C 

 

1000 g 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız. 
 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gerekli malzemelerin tartımını yapınız. 
 

 

 

 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 

karıĢtırma anında devrilmesini önler. 

 KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayınız. 
 

 

 

 

 

 Mikseri çalıĢtırınız. 

 Su ve niĢasta eterini 1400 devir/dakika hızda 

karıĢtırmaya baĢlayınız. 

 Mikserin hızını yavaĢ yavaĢ 2800 

devir/dakikaya çıkartarak 20–25 dakika 

karıĢtırınız. 
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 NiĢasta eteriyle hazırladığınız karıĢımı 8–

10 saat dinlendiriniz. 
 KıvamlaĢtırıcıyı serin bir yerde dinlendiniz. 

 Na2CO3 ve potaĢeyi ayrı ayrı çözüp pata 

ilave ediniz. 
 

 

 

 

 

 Soda ve potaĢe bulundukları ortama ısı 

verirler. Bu nedenle ayrı ayrı bir miktar su 

ile çözünüz. 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata soğuk hâlde iken süzerek ilave ediniz. 

 

 Gliserin ve egalizatörü pata ilave ediniz. 
 

 
 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata gliserin ve egalizatörü ilave ediniz. 

 Rongalit C’yi ilave etmeden önce patı 

iyice karıĢtırınız. 

 2800 devir/dakika hızla patı 40–45 dakika 

karıĢtırınız. 
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 Rongalit C’yi ilave ediniz. 
 

 
 

 Rongalit C’yi ayrı bir yerde çözerek 

porsiyonlar hâlinde 2800 devir/dakika hızla 

1–2 dakika karıĢtırarak ilave ediniz. 

 Hazırlanan stok patı 10-12 saat 

dinlendiriniz. 
 Stok patı serin bir yerde dinlendiriniz. 

 Ana (kök) renk elde etmek için üretici 

firma katoloğunda belirtilen boyar madde 

miktarı kadar boyar madde hazırlayınız. 
 

 
 

 200 g pat için gerekli olan boyar madde ve 

stok pat miktarını hesaplayıp hazırlayınız. 

 Stok pattan bulduğunuz miktar kadar ayrı 

bir karıĢtırma kabına alınız. 

 Stok patı hazırlayınız. 

 KarıĢtırma kabının darasını almayı 

unutmayınız. 
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 Boyar maddeyi ayrı bir kaba aldığınız 

stok pat ile karıĢtırınız. 
 

 
 

 Stok pat ile boyar maddeyi karıĢtırınız. 

 KarıĢtırma iĢlemini mikser ile yapınız. 

 Patın pH değerini ölçünüz.  Patın pH’ını pHmetre ile ölçünüz. 

 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 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. KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayabildiniz mi?   

8. 
KarıĢmakta olan pata soda ve potaĢeyi çözdükten sonra pata ilave 

ettiniz mi? 
  

9. Gliserin ve egalizatörü karıĢmakta olan pata ilave ettiniz mi?   

10. 
Ġyi bir homojenlik sağlamak için 2800 devir/dakika hızla 40-45 

dakika patı karıĢtırdınız mı? 
  

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

12. 
Rongalit C’yi çözüp süzerek porsiyonlar hâlinde 2800 devir/dakika 

hızla karıĢıma ilave ettiniz mi? 
  

13. Patı dinlendirdiniz mi?   

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

15. 
Stok pat ile ana kök rengi karıĢtırarak baskı patını hazırlayabildiniz 

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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Küp boyar maddeleri, buharın etkisi altında ancak alkali ……………….bileĢiklerine 

indirgenir. 

2. Küp boyar maddeleri ile kullanılan kıvamlaĢtırıcının ……………………………. oranı 

yüksek (düĢük viskoz) olmalıdır. 

3. Ġndirgen madde baskıda hem zemin boyasının …………………………. hem de küp 

boyar maddenin indirgenmesini sağlar. 

4. Baskı patındaki ………………………maddeler buharlamada baskılı bölgelerde buhar 

yoğuĢmasını (kondenzasyon) hızlandırır. 

5. NiĢasta eteri …………………kombinasyonlarında pat içindeki boyar madde yüzeyde 

kalarak baskıda %10–20 daha fazla renk derinliği elde edilmesini sağlar. 

6. Küp boyar maddeler suda çözünmez ancak bazik ortamda ……………………….. bir 

madde yardımıyla suda çözünür hâle gelir. 

7. Küp boyar maddeler suda çözünmediğinden pat içerisinde çok iyi 

……………………… ve bu hâlini koruyabilmesi gerekir. 

8. Küp boyar maddelerle elektrolite, yüksek alkali ve indirgen etkilere karĢı dayanıklı 

……………………………. kullanılmalıdır. 

9. Ġndirgen madde baskı patına ……………………. ve porsiyonlar hâlinde ilave 

edilmelidir. 

10. Çok iyi haslıklara sahip olan küp boyar maddelerde reaktif boyar maddelere nazaran 

renkler …………………………… 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Direkt boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Direkt boyar maddelerin baskıcılıkta önemini araĢtırınız. 
 

3. DĠREKT BOYAR MADDELER ĠÇĠN 

BASKI PATI HAZIRLAMA 
 

3.1. Direkt Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patında Bulunması Gereken 

Maddeler ve Görevleri 
 

Direkt boyar maddelerle baskı; düĢük yaĢ haslıkları ve yüksek substantivite sonucu 

ard iĢlemler sırasında kumaĢta beyaz ve açık renklerin kirlenmesine neden olduklarından 

yaygın değildir. 
 

Baskı patında bulunan maddeler; boyar madde, kıvamlaĢtırıcı , çözücü madde, alkali, 

köpük kesiciler ve sudur. 
 

 Boyar madde 
 

Moleküler yapısı bakımından diazo ve poliazo boyar maddeleridir, yaĢ haslıkları çok 

iyi değildir. Ancak bazı tiplerinin ıĢık ve yaĢ haslıkları yüksektir. Bu tipleri dekorasyon 

amaçlı kumaĢların ve viskonun baskısında kullanılabilir. 
 

En önemli özellikleri suda kolay çözünmeleri ve elyaf tarafından özel bir iĢleme gerek 

duyulmadan alınabilmeleridir. Bu sınıf boyar maddelerin elyafa karĢı substantivitesi iyidir. 

Ucuz olmaları, uygulamanın basitliği, elyafa hiçbir Ģekilde zarar vermemesi ve geniĢ bir renk 

yelpazesine sahip olması avantajlarıdır. 
 

Direkt boyar maddeler kimyasal yapı bakımından azo grubundadır. Azo grubundaki 

kimyasal maddelerin ekolojik olarak kullanımı yasaktır. Bu nedenle günümüzde direkt boyar 

maddelerle baskı yapılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 
 

ARAġTIRMA 
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 KıvamlaĢtırıcı  
 

Direkt boyar maddelerle birlikte baskıda kıvamlaĢtırıcı olarak niĢasta eterleri, 

keçiboynuzu eteri, kitre, yüksek viskoz alginatlar kullanılır. Bunlar baskı sonrası kolayca 

kumaĢtan uzaklaĢtırılır. Emülsiyon patları nadiren kullanılır.  
 

 Çözücü madde 
 

Baskıda kullanılan direkt boyar maddeler toz hâldedir. Toz hâlde olan boyar maddeler 

pat içine direkt olarak ilave edildiğinde topaklaĢmaya neden olur. Bu nedenle çözünürlüğü 

artıran maddeler ile çözüldükten sonra baskı patına ilave edilmelidir. 
 

 Çözücü maddenin görevleri Ģunlardır: 

o Boyar maddenin çözünmesini sağlar, fiksajı kolaylaĢtırır. 

o Higroskopik (nem verici) özellik göstererek lifi ĢiĢirir ve difüzyonu 

artırır. 

o pH ayarlayıcısı olarak tampon görevi yapar. 

o Baz ortamın bazikliğini sağlar.  

Alkalinin görevi; ortamın pH’ını ayarlayarak selüloz makro moleküllerinin bazik 

ortamda aktif hâle geçmesini boyar madde ile lif arasında iyonik bağ oluĢumunu sağlar. Baz 

olarak selüloz ve selüloz esaslı mamullerde soda (Na2CO3) ve disodyum fosfat (Na2HPO4) 

kullanılabilir. 
 

 Oksidasyon maddeleri 
 

Baskı yapılmıĢ kumaĢ üzerinde bulunabilecek ve fiksaj sırasında oluĢabilecek indirgen 

etkilere karĢı boyar maddenin korunması için zayıf oksidasyon maddesi kullanılır.  Zayıf bir 

oksitleyici madde olan ludigol, boyar maddeyi indirgen etkilerden korur. Ludigol, boyar 

maddeden önce bozulur ve böylece boyar maddeyi korur. 
 

 Köpük kesiciler 
 

Pat hazırlama sırasında meydana gelecek köpüğün önlenmesi için pata ilave edilir. 

Patın içinde kalacak hava kabarcıkları zayıf baskılara neden olur. Bu nedenle pata köpük 

kesici maddelerin ilave edilmesinde yarar vardır. 
 

 Su 
 

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

3.2. Direkt Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Reçetesi Tanzimi 
 

Direkt boyar maddelerle baskı patı reçetesi oluĢtururken öncelikle kullanılacak 

kıvamlaĢtırıcı belirlenmelidir. Tek baĢına niĢasta eteri kullanılarak ya da diğer 

kıvamlaĢtırıcılarla kombine edilerek de baskı patı hazırlanabilir. Kullanılacak kıvamlaĢtırıcı 

konsantrasyona göre patın içindeki kıvamlaĢtırıcı miktarı değiĢmektedir. Örneğin % 8’lik 

niĢasta eteri kullanılacaksa bu kıvamlaĢtırıcıdan 350 g alınması gerekirken % 12’lik 

konsantrasyondaki niĢasta eterinden 500 g alınmalıdır.  
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pH değeri 10 - 11 olacak Ģekilde alkali miktarı belirlenir.  Alkali olarak soda ve 

sodyum difosfat birlikte kullanılabilir. Genellikle soda ve sodyum difosfat aynı miktarda 

kullanılır.  
 

Çözücü miktarı 150 g’a kadar alınabilir. Boyar maddeyi indirgen etkilerden korumak 

için 5–20 g kadar oksitleyici madde pata konulmalıdır. Küçük miktarda köpük kesicinin 

patta bulunması baskı patından dolayı oluĢabilecek hataları önlemek için gereklidir. 
 

1–30         g  Direkt boyar madde 

10–50      g  Çözücü yardımcı maddesi 

50–150   g  Üre 

350–420   g  Su 

400–500   g  KıvamlaĢtırıcı 

       0–20       g  Ludigol 

 

                      1000   g TOPLAM 
 

3.3. Direkt Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Hazırlama 
 

 NiĢasta eteri konsantrasyonuna uygun Ģekilde su ile 1400 devir/dakika hızla 

karıĢtırılarak hazırlanır. 6–8 saat ĢiĢmeye bırakılır. 

 Disodyum fosfat su ile çözünür ve süzülerek kıvamlaĢtırıcıya ilave edilir (1400 

devir/dakika hızla). 

 Oksitleyici madde ve köpük önleyici kıvamlaĢtırıcıya ilave edilir (1400 

devir/dakika hızla). 

 Boyar madde üre ve çözünmeye yardımcı madde ile birlikte karıĢtırılır (1400 

devir/dakika hızla). 

 Soda su ile çözündürülerek ve boyar maddeye süzülerek ilave edilir (1400 

devir/dakika hızla). 

 KıvamlaĢtırıcı ve boyar madde ile hazırlanan kimyasal maddeler karıĢtırılır 

(2800 devir/dakika hızla). 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Direkt boyar maddeler için 1000 g baskı patı hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre ana (kök) 

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç, gereç ve pat reçetesi: 
 

Mikser 

Plastik karıĢtırma kabı 

Beher 

Kimyasal maddeler 

Direkt boyar madde 
 

x           g  Direkt boyar madde 

10–50     g  Çözücü yardımcı 

maddesi 

50–150  g  Üre 

350–420 g  Su 

400–500 g  KıvamlaĢtırıcı 

0–20   g  Ludigol 

 

1000   g TOPLAM 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız. 
 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gerekli malzemelerin tartımını yapınız. 
 

 
 

 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 

karıĢtırma anında devrilmesini önler. 

 KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayınız. 
 

 

 

 Mikseri çalıĢtırınız. 

 NiĢasta eterini 1400 devir/dakika hızda 

karıĢtırmaya baĢlayınız. 

 Mikserin hızını yavaĢ yavaĢ 2800 

devir/dakikaya çıkartarak 10–15 dakika 

karıĢtırınız. 
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 NiĢasta eteriyle hazırladığınız karıĢımı 6–

8 saat dinlendiriniz. 

 KıvamlaĢtırıcıyı serin bir yerde 

dinlendiriniz. 

 Disodyum fosfatı su ile çözüp  süzerek 

kıvamlaĢtırıcıya ilave ediniz (1400 

devir/dakika hızla). 
 

 Oksitleyici madde ve köpük önleyiciyi 

kıvamlaĢtırıcıya ilave ediniz (1400 

devir/dakika hızla). 

 

 Boyar maddeyi üre (veya tioüre) 

beraberliğinde tiyoetilenglikol ile 

karıĢtırınız. Sodayı su ile çözündürerek 

ve süzerek üzerine ilave ediniz. 
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 Çözülen boyar maddeyi süzerek pata 

ilave ediniz. TopaklaĢma olmadığına 

dikkat ediniz. 
 

 

 

 Boyar maddeyi kıvamlaĢtırıcının içine 

süzerek ilave ediniz. 

 Boyar madde ve kıvamlaĢtırıcıyı 

karıĢtırırken etrafa sıçratmamaya dikkat 

ediniz. 

 Boyar madde ve kıvamlaĢtırıcıyı homojen 

bir karıĢım elde edinceye kadar 15 dakika 

2800 devir/dakika hızla karıĢtırınız. 

 

 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. KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayabildiniz mi?   

8. Boyar maddeyi kuralına uygun olarak çözebildiniz mi?   

9. Boyar madde çözeltisini pata ilave ettiniz mi?   

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

11. Patı 15 dakika 2800 devir/dakika hızla karıĢtırdınız mı?   

12. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde atölye çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

13. 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Direkt boyar maddeler kimyasal yapı bakımından ………………….. grubundandır.  

2. Toz hâlde olan boyar maddeler pat içine direkt olarak ilave edildiğinde 

……………………………neden olur. 

3. Alkalinin görevi; ortamın pH’ını ayarlayarak selüloz makro moleküllerinin bazik 

ortamda aktif hâle geçmesini boyar madde ile lif arasında ……………………… 

oluĢumunu sağlar. 

4. Baskı yapılmıĢ kumaĢ üzerinde bulunabilecek ve fiksaj sırasında oluĢabilecek indirgen 

etkilere karĢı boyar maddenin korunması için zayıf ……………………maddesi 

kullanılır. 

5. Patın içinde kalacak hava kabarcıkları …………………………..baskılara neden olur. 

 

 

 

 

 

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–4 
 

 

 

 

 

Asit boyar maddeler için tekniğine uygun olarak baskı patı hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Hangi lif türlerine asit boyar maddelerle baskı yapıldığını öğreniniz. 
 

4. ASĠT BOYAR MADDELER ĠÇĠN BASKI 

PATI HAZIRLAMA 
 

4.1. Asit Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patında Bulunması Gereken 

Maddeler ve Görevleri 
 

Asit boyar maddelerle yün, ipek ve polyamid mamullerin baskısında kullanılır. Asit 

boyar maddelerin fiksesi asidik ortamda doymuĢ buharla yapılır. Baskılar aĢırı 

kurutulmamalıdır. Buharlayıcı giriĢindeki nemlendirme donanımı bu sakıncayı ortadan 

kaldırır. 
 

Asit boyar maddelerde baskı patında bulunan maddeler Ģunlardır: 

Boyar madde, kıvamlaĢtırıcı (çekirdek unu, guar unu), üre, asit verici maddeler, zayıf 

oksidasyon maddesi 
 

 Boyar madde 
 

Yün ve ipek üzerine asit boyar maddelerle yapılan baskılarda elde edilen renkler çok 

canlıdır. Ancak haslıkları düĢüktür. Bu lifler üzerine yapılacak baskılarda özel asit boyar 

maddeler kullanılır. Baskıda kullanılan asit dink boyar maddelerinin çözünürlüğü pekiyi 

değildir. Bu nedenle boyar maddenin ayrı bir yerde çözücü maddelerle çözündürülmesi 

gereklidir. 
 

Asit boyar maddelerle polyamid üzerine baskı oldukça yaygın bir kullanım alanına 

sahiptir. Yün ve ipek baskıcılığında kullanılan asit boyar maddeler polyamid baskıcılığında 

da kullanılır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 44 

 KıvamlaĢtırıcı 
 

Baskı patına kıvamlılık vermesi için kullanılır. KıvamlaĢtırıcı olarak asidik ortama 

dayanıklı, katı maddece zengin kıvamlaĢtırıcılar seçilir. Kristal gummi, keçiboynuzu 

çekirdeği eteri, düĢük viskoz alginat, arabisch (arabiĢ) gummi kullanılabilir. 
 

 Boyar madde çözücüleri 
 

Asit boyar maddeleri diğer boyar maddeler gibi kolay çözünmez. Bu nedenle boyar 

maddenin çözünmesini kolaylaĢtırmak için çözücü yardımcı maddeler kullanılır. 
 

 Higroskopik madde 
 

Baskı patındaki higroskopik maddeler buharlamada baskılı bölgelerde buhar 

yoğuĢmasını (kondenzasyon) hızlandırır. Higroskopik maddeler boyar maddenin 

çözünürlüğünü artırır. Buharlama sırasında doygun buhardan nemi çeker ve lifi ĢiĢir. 

Böylece baskılı bölgelerin ıslanmasını sağlayarak boyar maddenin elyafa nüfuz etmesini 

hızlandırır. 
 

 Asit verici maddeler 
 

Asit boyar maddeler ile lif arasındaki kimyasal bağ asidik ortamda gerçekleĢir. Bu 

nedenle baskı patına asit ilave edilir. Bu maddeler fiksaj sırasında asit açığa çıkartarak boyar 

maddenin life bağlanmasını sağlar. 
 

 Zayıf oksidasyon maddesi 
 

Materyalin kendisinden, kıvamlaĢtırıcılardan ve buharlama ortamından gelebilecek 

indirgen etkilere karĢı boyar maddenin korunması için kullanılır. 
 

4.2. Asit Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Reçetesi Tanzimi 
 

Baskıda kullanılacak asit boyar madde miktarı üretici firmanın kataloğunda tavsiye 

ettiği kadar kullanılmalıdır. Bu değer genellikle 30 g/kg’dır. Bu miktar ana pat hazırlamak 

için kullanılacak miktardır. Baskıda kullanılan asit boyar maddelerin sudaki çözünürlüğü 

pekiyi değildir. Bu nedenle üre (veya tiyoüre) beraberliğinde tiyoetilenglikol ve sıcak su ile 

dikkatli bir Ģekilde çözülmelidir. Tiyoetilenglikol yerine aynı miktarda ticari ürünlerde 

kullanılabilir. 
 

Baskı patına gliserin ilavesi baskılı kumaĢların aĢırı kurutulması ve buharlayıcı 

sıcaklığının yüksek olması gibi durumlarda renk veriminin olumsuz yönde etkilenmesini 

önlemeye yardımcı olur. 
 

Boyar maddenin çözünmesinde kullanılan üre aynı zamanda pat içinde higroskopik 

madde görevini de yapar. Üre miktarı tüm lifler için 50 g kadardır. Daha pahalı olmasına 

rağmen renk veriminin daha iyi olması için hidrotrop madde olarak ana patında üre yerine 

tioüre kullanılır. 
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KıvamlaĢtırıcı olarak günümüzde yaygın olarak modifiye çekirdek unları kullanılır. 

Özellikle keçiboynuzu çekirdeği unu ve guar unu türevleri tek baĢına kullanıldığı gibi uygun 

british gummi tipleriyle karıĢtırılarak da kullanılır. KıvamlaĢtırıcılar % konsantrasyonlarına 

göre su ile çözündürülüp ĢiĢirilerek hazırlanmalıdır. 
 

Zayıf oksidasyon maddesi olarak yaygın olarak sodyum klorat kullanılır. Sodyum 

klorat baskı patında 5-7 g/kg olmalıdır. Yünlü kumaĢların baskısında pata ıslatıcı ilave 

edilmesi bulutlu görünümü önler ve boyar maddenin penetrasyonunu artırır. 
 

Yün ve ipek için hazırlanan asit boyar maddelerle baskı patında asit verici olarak 

blankete ve rakleye zarar verdiğinden sülfürik asit kullanılmaz. Bunun yerine zayıf asidik 

özellik gösteren organik asitler ya da amonyum tuzları kullanılır. 
 

Polyamid için hazırlanan asit boyar maddelerle baskı patında asit verici olarak sitrik 

asit ve tartarik asit gibi uçucu olmayan organik asitler ile sodyum dihidrojen fosfat 

(NaH2PO4) ve disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) gibi maddeler kullanılır. Bu asit 

vericiler, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitlerden farklı olarak nikel Ģablonlar 

üzerinde korozyona neden olmaması ve alginatlarla daha iyi uyum sağlaması nedeniyle 

tercih edilir. 
 

 Asit boyar maddelerle yün ve ipek için baskı patı örneği aĢağıdaki gibidir: 

X g Boyar madde 

50 g Tiyoetilenglikol 

50 g Üre 

Y g Sıcak su 

                                     500 g ġiĢirilmiĢ kıvam patı 

20 g Asit verici 

5 g Islatıcı 

5 g Zayıf oksidasyon maddesi 

                                    0-30 g Gliserin 

 

                                  1000 g Toplam 
 

 Asit boyar maddelerle polyamid için baskı patı örneği aĢağıdaki gibidir: 

X g Boyar madde 

50 g Tiyoetilenglikol 

Y g  Sıcak su 

                                    500 g ġiĢirilmiĢ kıvam patı 

50 g Üre 

20 g Asit verici 

                                         3 g Gliserin 

 

1000 g Toplam 
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4.3. Asit Boyar Maddeler Ġçin Baskı Patı Hazırlama 
 

Baskıda kullanılan asit boyar maddelerin sudaki çözünürlüğü pekiyi değildir. Bu 

nedenle üre (veya tiyoüre) beraberliğinde tiyoetilenglikol ve sıcak su ile dikkatli bir Ģekilde 

çözülmelidir. Tiyoetilenglikol yerine aynı miktarda ticari ürünlerde kullanılabilir. Baskı 

patına gliserin ilavesi baskılı kumaĢların aĢırı kurutulması ve buharlayıcı sıcaklığının yüksek 

olması gibi durumlarda renk veriminin olumsuz yönde etkilenmesini önlemeye yardımcı 

olur. 
 

 Asit boyar maddelerle baskı patında yaygın olarak guar eterleri kıvamlaĢtırıcı 

olarak kullanılır. Guar eterleri piyasada % 8-12’lik konsantrasyonlarda bulunur. 

Kullanılacak guar eterinin konsantrasyonuna göre uygun miktarda soğuk su ile 

1400 devir/dakika hızla karıĢtırmaya baĢlanır. KarıĢtırma hızı 2800 

devir/dakikaya çıkartılarak homojen bir karıĢım sağlanır. KarıĢtırma 10–15 

dakikada bitirilir. 

 Guar eteri hazırlanan kıvamlaĢtırıcı ĢiĢmesi için 4–6  saat serin ve kuru bir 

yerde bekletilir. 

 Boyar madde üre yada tiyoüre beraberliğinde tiyoetilenglikol ve sıcak su ile 

çözündürülür. 

 ġiĢmiĢ kıvamlaĢtırıcıya asit verici madde eklenir. 1400 devir/dakika hızla 

karıĢtırılır. 

 Pata sırasıyla ıslatıcı, oksidasyon maddesi ve gliserin eklenerek 2800 

devir/dakika hızla 5–10 dakika karıĢtırılır. 

 Pata en son daha önce hazırlanan boyar madde çözeltisi eklenir. 2800 

devir/dakika hızla 5–10 dakika karıĢtırılır. 

 Pat soğuk su ile 1000 grama tamamlanır. 2800 devir/dakika hızla 15–20 dakika 

karıĢtırılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Asit boyar maddeler için 500 g baskı patı hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 AĢağıdaki pat reçetesine göre ana (kök) 

pat hazırlayınız. 
 

Gerekli araç, gereç ve pat reçetesi: 

Mikser 

Plastik karıĢtırma kabı 

Beher 

Kimyasal maddeler 

Asit boyar madde 
 

X g   Boyar madde 

50 g   Üre ya da tioüre 

5 g  Tiyoetilenglikol (ya da gliserin) 

50 g   Guar eteri 

20 g   Asit verici (amonyum tartarat 

ya da asetik asit)) 

5 g   Islatıcı 

X g Su 

1000 g 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Gerekli malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Gerekli hesaplamalarınızı yapınız. 
 

 

 

 Hesaplama yaparken hesap makinesini 

kullanmamaya çalıĢınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 48 

 Gerekli malzemelerin tartımını yapınız. 
 

 
 

 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 

karıĢtırma anında devrilmesini önler. 

 KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayınız. 
 

 
 

 Mikseri çalıĢtırınız. 

 Su ve guar eterini 1400 devir/dakika hızda 

karıĢtırmaya baĢlayınız. 

 Mikserin hızını yavaĢ yavaĢ 2800 

devir/dakikaya çıkartarak 10–15 dakika 

karıĢtırınız. 

 Guar eteriyle hazırladığınız karıĢımı 4–6 

saat dinlendiriniz. 

 KıvamlaĢtırıcıyı serin bir yerde 

dinlendiriniz. 
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 Boyar maddeyi üre (veya tioüre) 

beraberliğinde tiyoetilenglikol ve sıcak 

su ile çözünüz. 
 

 

 

 

 

 

 

 Asit boyar maddelerin sudaki çözünürlükleri 

pekiyi değildir. Bu nedenle çözücü maddeler 

yardımıyla pata ilave edilmeden önce ayrı 

bir kapta çözülmelidir. 

 Çözülen boyar maddeyi süzerek pata ilave 

ediniz. TopaklaĢma olmadığına dikkat 

ediniz. 
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 500 g pat hazırlamak için gerekli olan 

kıvamlaĢtırıcıyı hazırlayınız. 
 

 

 

 Tartım kurallarına uygun Ģekilde tartım 

yapınız. 
 

 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata asit verici maddeyi ilave ediniz. 

 

 ÇözünmüĢ boyar maddeyi 

kıvamlaĢtırıcıya ilave ediniz. 
 

 

 

 Boyar maddeyi kıvamlaĢtırıcının içine 

süzerek ilave ediniz. 
 

 

 Boyar madde ve kıvamlaĢtırıcıyı 

karıĢtırırken etrafa sıçratmamaya dikkat 

ediniz. 
 

 

 Boyar madde ve kıvamlaĢtırıcıyı homojen 

bir karıĢım elde edinceye kadar 15 dakika 

2800 devir/dakika hızla karıĢtırınız. 
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 Pata asit verici maddeyi ilave ediniz. 
 

 
 

 1400 devir/dakika hızda karıĢmakta olan 

pata asit verici maddeyi ilave ediniz. 

 

 

 Patı 20–30 dakika 2800 devir/dakika hızla 

karıĢtırınız. 

 Kalan su miktarını pata ilave ediniz. 
 

 
 

 Patı 500 g’a su ile tamamlayınız. 

 Patı 10 dakika karıĢtırınız. 
 

 
 

 Su ile tamamlanan patı 10 dakika 2800 

devir/dakika hızla karıĢtırınız. 

 Patın pH değerini ölçünüz.  Patın pH’ını pH metre ile ölçünüz. 

 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. KıvamlaĢtırıcıyı hazırlayabildiniz mi?   

8. Boyar maddeyi kuralına uygun olarak çözebildiniz mi?   

9. Boyar madde çözeltisini pata ilave ettiniz mi?   

10. 
Ġyi bir homojenlik sağlamak için 2800 devir/dakika hızla 20-30 

dakika patı karıĢtırdınız mı? 
  

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

12. KarıĢmakta olan pata asit verici maddeyi ilave ettiniz mi?   

13. Patı su ile 500 grama tamamladınız mı?   

14. Patı 10 dakika 2800 devir/dakika hızla karıĢtırdınız mı?   

15. 
Yaptığınız bütün iĢlemlerde atölye çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

16. 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 
 

1. Baskıda kullanılan asit dink boyar maddelerinin çözünürlüğü iyi olmadığından boyar 

maddenin ayrı bir yerde ……………………….. maddelerle çözündürülmesi 

gereklidir. 

2. Asit boyar maddelerde kıvamlaĢtırıcı olarak ……………….. ortama dayanıklı katı 

maddece zengin kıvamlaĢtırıcılar seçilir. 

3. ……………   ……………….. maddeler fiksaj sırasında asit açığa çıkartarak boyar  

maddenin life bağlanmasını sağlar.  

4. Materyalin kendisinden, kıvamlaĢtırıcılardan ve buharlama ortamından gelebilecek 

indirgen etkilere karĢı boyar maddenin korunması zayıf ………………………… 

maddesi kullanılır. 

5. Renk veriminin daha iyi olması için hidrotrop madde olarak ana patında üre yerine 

…………………………………kullanılır. 

6. Yünlü kumaĢların baskısında pata ……………………… ilave edilmesi bulutlu 

görünümü önler ve boyar maddenin penetrasyonunu artırır. 

7. Yün ve ipek için hazırlanan asit boyar maddelerle baskı patında asit verici olarak 

………………….. ……….. …………………..zarar verdiğinden sülfürik asit 

kullanılmaz. 

8. KıvamlaĢtırıcılar % konsantrasyonlarına göre su ile çözündürülüp 

…………………………hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

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 Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddelerin avantajlarından değildir? 

A) Selüloz ile kimyasal bağlarla bağlandığından haslıkları çok iyidir. 

B) Elde edilen renkler parlak ve canlıdır. 

C) Suda çözünen boyar maddeler olduğundan mamule kolay aktarılır. 

D) Her türlü tekstil lifine uygun boyar maddelerdir. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddelerle kullanılan kıvamlaĢtırıcıdır? 

A) Alginat + sentetik kıvamlaĢtırıcı karıĢımları  

B) Guar gum 

C) Kitre  

D) Selüloz eterleri 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi reaktif boyar maddelerle pat hazırlamada kullanılacak 

alkalinin tipi ve miktarının seçiminde dikkate alınan faktörlerden biridir?  

A) Baskı makinesinin türü 

B) Desendeki renk sayısı 

C) Boyar madde konsantrasyonu 

D) Boyar maddenin kimyasal yapısı 
 

4. Boyar maddenin çözünmesini sağlar, fiksajı kolaylaĢtırır. 

Higroskopik (nem verici) özellik gösterdiğinden lifi ĢiĢirerek difüzyonu artırır. 

pH ayarlayıcısı olarak tampon görevi yapar. 
 

Yukarıdaki özellikleri gösteren ve baskı patında bunan madde seçeneklerin hangisinde 

verilmiĢtir? 

A) Oksidasyon maddesi 

B) Üre 

C) Soda 

D) KıvamlaĢtırıcı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi baskı patında higroskopik maddenin bulunma sebebidir? 

A) Doygun buhardan nemi çeker ve lifi ĢiĢirerek boyar maddenin elyafa nüfuz 

etmesini hızlandırır.  

B) Zemin boyasının aĢınmasını hem de küp boyar maddenin indirgenmesini sağlar.  

C) Ġndirgen maddenin indirgeme görevinin baĢlatmak ve tamamlamaktır. 

D) Ġndirgen maddenin erken bozunmasını önlemektir. 
 

6. Potasyum karbonat ile sodyum karbonatın küp boyar maddelerle baskı hazırlamada 

özellikleri karĢılaĢtırıldığında potasyum karbonat için aĢağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Çözünürlüğü daha iyidir. 

B) ġablonu ve rakleyi çizmez. 

C) Daha fazla nem çeker. 

D) Daha ucuzdur. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi küp boyar madde baskı patında bulunmaz?  

A) Ġndirgen madde 

B) Yükseltgen madde 

C) Alkali  

D) Higroskopik madde 
 

8. AĢağıdakilerden hangileri direkt boyar maddelerin özelliklerindendir? 

I    Suda kolay çözünmeleri  

II    Elyaf tarafından özel bir iĢleme gerek duyulmadan alınabilmeleri 

III    YaĢ haslıklarının yüksek olması 

IV   Uygulamanın zor olması 
 

A) I-III 

B) II-IV 

C) I-II  

D) III-IV 
 

9. Direkt boyar maddelerle baskının yaygın olmamasının nedeni aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yüksek substantiviteye sahip olması 

B) Renk paletinin yeterli olmaması 

C) Maliyetin yüksek olması 

D) Renk veriminin düĢük olması 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi asit boyar maddeler için hazırlanan baskı patında asit verici 

olarak kullanılmaz? 

A) Sülfürik asit 

B) Amonyum sülfat 

C) Amonyum tartarat 

D) Sitrik asit 
 

 

 

 

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. reaktivitesi 

2. yüksek 

3. kovalent 

4. hidrolizi 

5. oksidasyon 

6. Köpük kesici 

7. üre 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. leuko 

2. katı madde 

3. aĢınmasını 

4. higroskopi 

5. guar 

6. indirgen 

7. dağılması 

8. kıvamlaĢtırıcılar 

9. en son 

10. donuktur. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. azo 

2. topaklaĢmaya 

3. iyonik bağ 

4. oksidasyon 

5. zayıf 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. çözücü 

2. asidik 

3. Asit verici 

4. oksidasyon 

5. tioüre 

6. ıslatıcı 

7. 
blankete ve 

rakleye 

8. ĢiĢirilerek 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 57 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. C 

4. B 

5. A 

6. D 

7. B 

8. C 

9. A 

10. A 
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