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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD497

ALAN

Tekstil Teknolojisi
Pamuk Ġplikçiliği – Yün Ġplikçiliği

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

SÜRE

Bobinli Ġpliğin Kontrolleri
Bu modül, bobinli ipliğin kontrolü ile ilgili bilgilerin verildiği
bir öğrenme materyalidir.
40/8

ÖN KOġUL

Ön koĢul yoktur.

YETERLĠK

Bobinli ipliğin kontrollerini yapmak
Genel Amaç
Bobinli iplikte düzgünsüzlük, parafin, rutubet, bobin çap ve
ağırlık kontrollerini yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Düzgünsüzlük kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Parafin kontrolünü yapabileceksiniz.
3. Rutubet kontrolünü yapabileceksiniz.
4. Bobin çap ve ağırlık kontrolünü yapabileceksiniz.
Ortam: Standart laboratuvar ortamı
Donanım: Bobinli iplik, düzgünsüzlük cihazı, rutubet ölçme
cihazı, çıkrık, hassas terazi, hesap makinesi

MODÜLÜN TANIMI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Tekstil sektöründe, kalifiye eleman olarak yetiĢmenizi sağlamak öncelikli
amacımızdır. Bu yüzden, kalitenin önemini kavramanız ve kalite kontrol testlerini bilmeniz,
büyük önem taĢımaktadır.
Kalitenin ölçülmesindeki amaç, bütün önleyici tedbirlere rağmen ortaya çıkan hataları,
hatanın oluĢtuğu yerde anında önlemektir. Bu yüzden üretimin her aĢamasında kalite kontrol
testlerinin yapılması gerekmektedir.
Bobinleme yapılırken iplik üzerindeki kaliteyi olumsuz etkileyen (ince yer, kalın yer,
neps, balık gibi) hatalar giderilir. BobinlenmiĢ ipliğin kalitesi ileriki iĢlem safhalarında
(dokuma, örme, boya–terbiye, hazır giyim gibi ) doğrudan etkilidir.
Ġplik kalitesinin müĢteri istek ve beklentileri doğrultusunda olması için bobinlenmiĢ
ipliğin kalite değerlerinin belirlenmesi gerekir.
Bu modülde gerekli ortam sağlandığında bobin makinesindeki düzgünsüzlük testleri,
bobinin rutubet değerini ölçme, bobin ağırlık ve çapını bulma, parafinin önemi ile ilgili bilgi
verilecektir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Bobinli ipliğin düzgünsüzlük kontrolünü ve çıkan sonuçların değerlendirmesini
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Konu hakkında (ilgili alanda faaliyet gösteren iĢletmelerden, fabrikalardan,
atölyelerden, kütüphanelerden, internetten, çeĢitli meslek kataloglarından,
makine üreticilerinden, süreli yayınlardan yararlanarak) kaynak taraması
yapınız.



Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz. Dosyalar oluĢturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. DÜZGÜNSÜZLÜK KONTROLÜ
Ġplik üzerindeki hataların giderilmesi için düzgünsüzlük kontrolünün yapılması
gerekir.

1.1. Bobinli Ġpliğin Düzgünsüzlük Kontrolünün Amacı
Ġplik üzerinde meydana gelecek düzgünsüzlük; dokuma, örme, boyama, terbiye ve
hazır giyimde ortaya çıkar. Bu hatalar, sonraki iĢlem kademelerinde giderilemez. Bu
nedenlerden dolayı bobinli ipliğin düzgünsüzlük kontrollerinin mutlaka yapılması gerekir.
Bobinli ipliğin düzgünsüzlük kontrolünün amacı, kütle ve birim uzunluktaki ağırlık
değiĢiminin doğru bir Ģekilde gözlenmesidir.
Düzgünsüzlükte, önemli sapmaların karakteristiklerinin tanınmasında diyagram
kullanılır.
Düzgünsüzlük cihazında bobinlenmiĢ ipliğin testi yapılır ve bu test değerlendirilir.
Değerlendirmede Ģu ölçütler önemlidir:
% U düzgünsüzlük değeri (ince yer, kalın yer, neps)
% CV değiĢim kat sayısı
Üretilen ipliğin çeĢidine, kalitesine ve tipine göre TSE, ASTM, ISO ve düzgünsüzlük
istatistik değerleri ile ipliğin kalitesi tespit edilir.
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% U Kütle değiĢimini etkileyen ölçütler





%
%
%
%

- 50 ince yer
+ 50 kalın yer
+ 200 neps (ring)
+ 280 neps (open end)

Ġpliğin kalitesine direkt etki eden faktörler, düzgünsüzlük kontrolü ile belirlenir.
Yukarıda belirlediğimiz ölçütlerin hepsi TSE, ASTM, ISO ve Uster istatistik verilerine
göre değerlendirilir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Düzgünsüzlük test cihazı

1.2. Bobinli Ġplikte Hatalar
BobinlenmiĢ iplik, kusursuz bir iplik değildir. Harmanın genel özellikleri, üretim
aĢamasındaki makine, donanım ve klima Ģartlarındaki olumsuzluklar, iplikte hatalara neden
olur.
Tüm dikkat ve kontrollere rağmen iplik üzerinde ince yer, çift iplik, kalın yer, neps,
tüylülük ve balık gibi iplik hataları oluĢur.

Resim 1.2: Konik levhada hata görünümü
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1.3. Düzgünsüzlük Kontrolünü yapma
Düzgünsüzlük kontrolü yapmak için bobin makinesinden numune bobinler alınır.
Laboratuvara getirilir. Standart atmosfer Ģartlarında (Sıcaklık, 20± 2 oC, rutubet % 65± 2
olarak belirlenir.) 24 saat bekletilir. Laboratuvar Ģartlarına uyum sağlayan bobinlerin
kontrolü yapılır.
Düzgünsüzlük kontrolü aĢamasında;



Cihazın iplik konumunda çalıĢması için gerekli olan parametreler girilir.
Düzgünsüzlük cihazında iplik düzgünsüzlüğünü belirlemek için Ģu ölçütler esas
alınmalıdır:











Hız
400 m/dk.
Süre
2,5 dk.
Ġnce yer
% - 50
Kalın yer
% + 50
Neps % + 200 (ring ), % + 280 (open end)

Bobin numunesi cihaza yerleĢtirilir. Ġplik, kılavuzlardan geçirilerek porselen
sensör kanalından çıkıĢ silindirine verilir.
Cihaz çalıĢtırılır. Ġplik test esnasında kanallardan geçerek atık bölümünde
toplanır (Üstüpü olur.).
Düzgünsüzlük kontrolü sırasında ekranda görünen değerler takip edilir.
Olumsuz bir durumda teste ara verilir. Bobin numunesi ayrılır.
Düzgünsüzlük kontrolü tamamlandıktan sonra elde edilen veriler kontrol edilir.

1.4. Düzgünsüzlük Değerlerini Okuma
Düzgünsüzlük cihazından elde edilen veriler incelenip değerlendirilir. Üretimi yapılan
ipliğin (iĢletme içi belirlenen standartlara göre) düzgünsüzlüğü belirlenir. Bu, aynı zamanda
kalite değerlendirmesidir.

Resim 1.3: Düzgünsüzlük değeri ekran görüntüsü
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1.5. Sonucu Değerlendirme
Düzgünsüzlük ölçüm değerleri (ince, kalın, neps, tüylülük gibi) TSE, ASTM, ISO ve
Uster düzgünsüzlük istatistik verileriyle karĢılaĢtırılır. Uygun olmayan yerler, kırmızı
kalemle iĢaretlenir. Bobinler de ayrı bir yerde toplanır.
Düzgünsüzlük kontrolünün istenilen değerlerde çıkması için bobinleme iĢleminden
önceki (üretim sürecindeki) kontrollerin dikkatli, düzgün ve doğru bir Ģekilde yapılması
gerekir. Harman reçetesindeki karıĢım ve kullanılan ham madde, yapılacak ipliğin üretimine
uygun olmalıdır.
Düzgünsüzlük ölçüm cihazından alınan veriler (diyagram ve spektrogramlar),
değerlendirilir. Hatanın hangi üretim aĢamasından kaynaklandığı saptanır. Bu hatanın
giderilmesine çalıĢılır (ġekil 1.1’de hatalı bölgeler iĢaretlenmiĢtir.).
Spektrogram ve diyagramdaki hataların tespiti, iĢlem proseslerinde yapılan hataların
tespitine ve giderilmesine yardımcı olur.
Düzgünsüzlük test cihazından bobinli iplik için alınan spektrogramın dalga boyu,
iĢlem proseslerindeki mekanik veya teknolojik hataları gösterir. Dalga boyunun yüksekliği
ise arızanın Ģiddetini göstermektedir.

ġekil 1.1: Ġplik düzgünsüzlük spektrogramı

Yukarıdaki grafikte geriden gelen mekanik hatalar görülmektedir. Spektrogramdaki
hatalar, dalga boyuna ve dalganın Ģiddetine göre değerlendirilir. Baca Ģeklindeki hatalar,
muhtemelen fitilden ve cerden gelen hataları göstermektedir. Baca Ģeklinde görülen hatalar,
kırmızı daire içine alınmıĢtır.
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Düzgünsüzlük test cihazından elde edilen iplik kalite değerleri tablosu aĢağıda
gösterilmiĢtir.
Nr

U%

CVm

%

%

DR
1,5m
5%
%

Thin
40%

Thin
50%

km

km

Thick
+35%
km

Thic
k
+50
%

Neps
+200%

Neps
+280
%

Rel.
Cot
.

km

%

He
Ri
Nes

km

km

1
2
3
4
5
Mean
CV

8,98
9,11
9,35
9,13
9,45
9,20
2,1

11,29
11,53
11,81
11,54
11,89
11,62
2,1

16,4
15,1
12,6
15,1
15,8
15,0
9,72

10
20
45
10
35
24,2
65,8

0
0
0
0
0
0

92
122
141
136
169
132
21,3

1
5
7
3
9
5
63,2

16
25
22
23
31
23,4
23,1

2
4
4
6
3
3,8
39

1,8
2,4
1,3
2,1
0,9
0,0
2

3,65
3,67
3,92
3,83
3,70
3,76
3,0

Tablo 1.1: Uster düzgünsüzlük cihazından alınan iplik kalite değerleri

Yukarıdaki tabloda düzgünsüzlük test cihazından elde edilen iplik (30 Ne PT) kalite
değerleri görülmektedir. En alttaki ortalama değerler, iplik kalitesini göstermektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


UETĠBobinli ipliğin düzgünsüzlük kontrolünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ĠĢ güvenliğini ve standart
Ģartlarını sağlayınız.

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.

atmosfer

 Gerekli araç gereçleri (numune taĢımak
 Ġğ (baraban) numaralarını konik patronun
için bobin arabası, düzgünsüzlük cihazı)
içine yazınız.
hazırlayınız.
 Laboratuvar test planına göre bobin
makinesinin değiĢik yerlerinden beĢ
adet numune alınız.

 Gerekli hassasiyeti göstererek bobin
arabası ile numuneleri laboratuvara
getiriniz.

 Numunelerin laboratuvar
uyumunu sağlayınız.

ortamına

 Düzgünsüzlük cihazını (Uster) uygun
çalıĢma programına göre ayarlayınız.

 Numuneleri yirmi dört saat laboratuvar
standart atmosfer Ģartlarında bekletiniz.
(sıcaklık 20± 2 0C/ rutubet % 65±2 )
 Numune iplik tipine göre programı
seçiniz.
 Programdaki test parametrelerini doğru
olarak giriniz (Ġnce - % 50, kalın + % 50,
nesps +% 200 OE ipliklerde neps + % 280
olarak girilir.).
 Uzunluk 1000 m üzerinden hesaplanır.
 ÇalıĢma hızı 400 m/dk. süre 2,5 dk. olarak
ayarlayınız.
 Alınması
istenen
diyagram
ve
spektrogramı seçiniz.
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 Numune bobini, test cihazına takınız.

 Bobin numunesini yerine takınız.
 Ġpliği gerekli kılavuzlardan geçirerek
porselen
sensor
kanalından
çıkıĢ
silindirine veriniz.
 Start (baĢla ) düğmesine basınız.
 Her bir bobini tek tek test ediniz.

 Test cihazını çalıĢtırıp gözlemleyiniz.
 Aynı zamanda ekrandaki diyagram ve
değiĢken değerleri gözlemleyiniz.
 Farklılık gösteren tolerans dıĢı bir durum
gözlemlediğinizde testi durdurunuz.
 Test cihazındaki bobini konik levhaya
sarınız.
 Konik
levhada
hatayı,
göz
ile
değerlendiriniz.

 Elde ettiğiniz ölçüm sonrası değerleri  Test bittiğinde sonuçları, bilgi formuna
iĢleyiniz,
standart
ve
toleranslar
okuyunuz.
listesindeki değerlerle karĢılaĢtırınız.
 ĠĢletme ikaz sınırları ve kontrol limitleri
dıĢına çıkan değerleri kırmızı daire içine
alınız.

 Sonucu değerlendiriniz.

 Sonuçları TSE, ASTM ve Uster
düzgünsüzlük
istatistiklerine
göre
değerlendiriniz.
 Sonuçlara göre iplik kalitesini belirleyiniz.
9

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
Düzgünsüzlük testi için uygun araç ve ekipmanları hazırladınız
mı?
Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
Konuya uygun bobin ve cihaz hazırladınız mı?
Numuneleri bobin makinesinden laboratuvar test planına göre
aldınız mı?
Numuneleri alırken çalıĢan iplik tiplerine ve numaralarına dikkat
ettiniz mi?
Gerekli hassasiyeti göstererek bobinleri laboratuvara getirdiniz mi?
Bobinlerin standart atmosfer Ģartlarına uyumunu sağladınız mı?
Düzgünsüzlük cihazında uygun programı seçtiniz mi?
Ġpliği cihazın uygun yerlerinden geçirdiniz mi?
Test süresince dikkatli bir Ģekilde ekranı gözlemlediniz mi?
Sonuçları kontrol ederek standart kalite değerleri ile karĢılaĢtırdınız
mı?
Spektrogramı inceleyip değerlendirdiniz mi?
Yaptığınız çalıĢmayı rapor hâline getirdiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi iplik düzgünsüzlüğünün tanımıdır?
A)
Ġpliğin kütle değiĢimidir.
B)
Ġpliğin ham maddesidir.
C)
Ġpliğin ağırlığıdır.
D)
Ġpliğin uzunluğudur.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğin (düzgünsüzlük testi için) bekletilme süresidir?
A)
24 gün
B)
24 saat
C)
24 dakika
D)
Hiçbiri

3.

AĢağıdakilerden hangisi, iplikte düzgünsüzlük değerinin sembolüdür?
A)
%R
B)
%E
C)
%U
D)
Hepsi

4.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğin ince yer ölçütüdür?
A)
% + 50
B)
% + 200
C)
% - 50
D)
% ± 50

5.

AĢağıdakilerden hangisi iplikte düzgünsüzlük % CV tanımıdır?
A)
Ġpliğin numarasıdır.
B)
Ġpliğin bobinleĢmesidir.
C)
Ġpliğin inceliğidir.
D)
Ġpliğin kütle değiĢim kat sayısıdır.

6.

AĢağıdakilerden hangisi ipliğin düzgünsüzlüğünü etkilemez?
A)
Ġnce yer
B)
Kalın yer
C)
Bobin ağırlığı
D)
Neps

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Parafin kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Konu hakkında (ilgili alanda faaliyet gösteren iĢletmelerden, fabrikalardan,
atölyelerden, kütüphanelerden, internetten, çeĢitli meslek kataloglarından,
makine üreticilerinden, süreli yayınlardan yararlanarak) kaynak taraması
yapınız.



Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz. Dosyalar oluĢturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. PARAFĠN KONTROLÜ
Ġplikteki parafin miktarının standartlara uygunluğunu belirlemek için parafin kontrolü
yapılır.

2.1. Parafinleme
Ġpliğin yüzeyinin küçük parafin parçacıklarıyla kaplanması ve yüzeye kayganlık
kazandırılması iĢlemine parafinleme denir (Resim 2.1).

Resim 2.1: Parafin görünümü

Bu iĢlem sonucunda elde edilen ipliğe parafinli iplik denir.
Parafinleme iĢlemi iki Ģekilde yapılır:



Katı parafinleme: Genelde ham maddesi doğal liflerden üretilmiĢ ipliklerde
kullanılır.
Sıvı parafinleme: Daha çok flament ipliklerde uygulanır.
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Resim 2.2: Katı parafinleme iĢlemi

Resim 2.3: Sıvı parafinleme iĢlemi

2.2. Parafinlemenin Amacı
Ġpliğin sürtünmeye karĢı göstereceği dayanımı artırmaktır. Ġpliğin sürtünmeye karĢı
gösterdiği dayanım, daha sonra göreceği iĢlemler açısından son derece önemlidir. Özellikle
örme ve dikiĢ iplikleri, yüksek ölçüde sürtünmeye maruz kalan ipliklerdir.
Yapılan iĢlemler sırasında makinelerin özelliğinden kaynaklanan nedenlerle iplikte
aĢırı derecede sürtünme oluĢması ve bunun sonucunda mukavemetin düĢmesi olasıdır. Bu tip
ipliklerin sürtünmeye karĢı dayanımının son derece yüksek olması gerekmektedir.
Sürtünme; iplikte bozulma, aĢınma, mukavamet kaybı gibi olumsuzluklara zemin
hazırlar. Parafinleme ile bu olumsuzluklar azaltılmaya çalıĢılır.

2.3. Parafin Kontrolünün Amacı
Öncelikle parafinin ipliğin yüzeyine iyi bir Ģekilde nüfuz etmesi gerekir. Bir kilogram
ipliğe 0,5 g ile 1,5 g arası parafin verilir. Yani ipliğin parafin alma oranı % 0,05 ile 0,15
sınırları içinde ise parafinleme iĢlemi doğru yapılmıĢ demektir.
Parafin miktarına göre iplikteki sürtünme kat sayısının değiĢimi farklılık gösterir.
Ġplikteki parafin miktarı ne çok ne de az olmalıdır. Gereğinden az ya da çok olması sürtünme
kat sayısını etkiler.


Parafinin seçimi

Parafini seçerken aĢağıdaki Ģartlar dikkate alınmalıdır:




Ġpliğin tipi (ham madde, kullanım yeri vs.)
Ortam sıcaklığı (mevsim, çevre Ģartları vs.)
Her bir ipliğin parafin alma Ģekli (katı veya sıvı)
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Yukarıdaki Ģartlara göre parafin seçimi ve parafinleme yapılır. Fakat asıl önemli olan
parafinlenen iplikteki sürtünme kat sayısının değiĢimidir.
Ġpliklerde parafin alma miktarı, deneylerle belirlenmiĢtir. Edinilen tecrübeler
sonucunda, tüm ipliklerde parafin alma miktarı, bir kilogram iplik için 0,5-1,5 gram olarak
belirlenmiĢtir.

2.4. Parafin Kontrolünü Yapma
Bobin makinesinden parafin iĢlemi yapılmamıĢ bobin numunesi alınır. Ağırlıkları
belirlenerek not edilir. Ağırlığı belirlenen parafinsiz bobin numunelerine, bobin makinesinde
parafinleme iĢlemi yapılır. Parafinlenen numuneler tartılır, ağırlıkları belirlenir. Parafinli
iplik ağırlığından parafinsiz iplik ağırlığı çıkartılır. Bulunan değerler, parafinleme miktarını
belirler. Bu miktar, bir kilogram iplikte 0,5-1,5 gram arasında ise parafinleme iĢlemi ideal
demektir.
Örnek 1:
Parafinsiz bobin ağırlığı= 2358 g
Parafinlenme sonrası ağırlık=2362 g olduğuna göre parafin miktarını bulalım.
Çözüm:
Parafin miktarı = Parafinli bobin ağırlığı-Parafinsiz bobin ağırlığı
Parafin miktarı = 2362-2358
Parafin miktarı = 4 g
2358 gramlık bir bobin için 4 gram parafin kullanıldığına göre % olarak kullanılan
parafin miktarını hesaplayınız.
2358 gram iplik için 4 gram parafin
100 gram iplik için x gram parafin
2358 gram iplikte
100 gram iplikte

4 gram parafin var ise
x

X=
=
X = % 1,69
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Örnek 2:
Ġplik numarası
: 30 NeB Penye/ Triko
Parafinsiz bobin ağırlığı: 2220 gram
Parafinli bobin ağırlığı: 2222,6 gram
Ölçümler sonrası elde edilen verilere göre;



Kullanılan parafin miktarını,
Ġpliğin parafin alma yüzdesini hesaplayınız.

Çözüm:
Bobinli iplik üzerinde;
Kullanılan parafin miktarı = Parafinli bobin ağırlığı-Parafinsiz bobin ağırlığı
Kullanılan parafin miktarı = 2222,6-2220 = 2,6 gram
Ġpliğin parafin alma yüzdesi (%) ;…?
2220 gram iplikte
100 gram iplikte

2,6 gram parafin var ise
x

Sonuç olarak 100 gram iplik 1,1 gram parafin almıĢtır.

Resim 2.4: Bobin makinesinde ipliğin parafinlenmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Bobinli ipliğin parafin kontrolünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.

 Gerekli araç gereçleri temin ediniz.

Öneriler
 ĠĢ güvenliğini sağlayınız.
 Aydınlık ortamda çalıĢma masanızı
düzenleyiniz.
 Bobin makinesi bulanan bir ortam
(parafin, parafinlenmemiĢ bobinli iplik,
boĢ patron, 0,01 hassasiyetli hassas terazi)
hazırlayınız.

 Test öncesi tartımları yapınız.

 ParafinlenmemiĢ bobinli iplik, parafin ve
boĢ patronu dikkatli bir Ģekilde tartınız.
 Sonuçları not ediniz.

 Parafin ve bobini, bobin makinesindeki
yerlerine takınız.
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 Bobin makinesini çalıĢtırınız.

 Taktığınız malzemeleri yeniden kontrol
ederek makineyi çalıĢtırınız.
 Ġpliğin sarımını, özellikle parafinin
üzerinden
geçerken
parafinlenmeyi
gözlemleyiniz.

 Parafinleme iĢlemi bittiğinde makineyi
durdurunuz.
 Bobinli ipliği ve parafini yerlerinden
çıkarınız.
 Dikkatlice çalıĢma masanıza getiriniz.
 Parafinli bobin ağırlığından parafinsiz
bobin ağırlığını çıkarınız.
 Kullanılan parafin miktarını bulunuz.
 100 gram ipliğe oranlayınız.
 Hesaplamaları yapınız.
 Hesaplamaları doğru yapınız.
 100 gram ipliğin almıĢ olduğu parafin
miktarı 0,5-1,5 gram arasında ise
parafinleme
iĢlemini
baĢarıyla
 Sonuçları değerlendiriniz.
tamamladınız.
 Unutmayınız ki gereğinden fazla parafin,
fayda yerine zarar verir.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?
Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?
Test öncesi gerekli olan tartımları yaptınız mı?
Bobin makinesinde malzemeleri yerine taktınız mı?
Makinede ipliğin parafinlenmesini gözlemlediniz mi?
Test sonrası malzemeleri tarttınız mı?
Parafinli ve parafinsiz ipliği incelediniz mi?
Hesaplamaları doğru yaptınız mı?
Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?
Yaptığınız uygulamayı rapor hâline getirdiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi 1000 gram ipliğin parafin alma miktarıdır?
A)
0,5-1,5 g
B)
0,05-0,15 g
C)
0,5-1,5 kg
D)
0,05-0,15 kg

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğe parafinleme iĢlemiyle kazandırılır?
A)
Rutubet
B)
Matlık
C)
Kayganlık
D)
Büküm

3.

Parafinleme iĢlemi kaç türlü yapılır?
A)
Katı-gaz
B)
Sıvı-sıvı
C)
Katı-sıvı
D)
Yalnız katı

4.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğin parafinlenmesinde önemli değildir?
A)
Ġğ sayısı
B)
Ġpliğin tipi
C)
Ortam sıcaklığı
D)
Ġpliğin parafin alma Ģekli

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bobinli iplikte, rutubet kontrollerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Konu hakkında (ilgili alanda faaliyet gösteren iĢletmelerden, fabrikalardan,
atölyelerden, kütüphanelerden, internetten, çeĢitli meslek kataloglarından,
makine üreticilerinden, süreli yayınlardan yararlanarak) kaynak taraması
yapınız.



Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz. Dosyalar oluĢturunuz.



Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. RUTUBET KONTROLÜ
Üretim aĢamaları için standart Ģartlar olarak kabul edilen % 65 _+2 bağıl nem ve 20-+
2 °C derecede pamuk elyafının kabul edilebilir nem değeri 8.5’tir. Yün ipliği, yıkanmıĢ
yün ve yünlü kumaĢta ticari nem % 14’tür. Ketende % 12, tiftikte % 13, ipekte % 11,
viskonda % 13, poliamidde % 5, poliesterde % 0.4, orlonda % 1.5’tir. % nem tekstil
materyalinin absorpladığı su miktarının nemli materyal ağırlığına oranıdır.

3.1. Ġplikteki Rutubet Kontrolünün Amacı
Ġplik fabrikalarında mamulü (ipliği), en az telef oranıyla ve yüksek randımanla
iĢleyebilmek gerekir. Bükümün korunması, tüylülük oranının azaltılması ve mukavemet
kaybının önlenmesi için ipliğin rutubet değerlerinin belirli miktarlarda olması Ģarttır.
Rutubet, aynı zamanda ipliğin alıĢ ve satıĢında da çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı
ipliğin rutubet kontrolü yapılır.

Resim 3.1: Rutubet ölçme cihazı görünümü
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Bobinli ipliğin standart atmosfer Ģartlarına getirilmesi için kondisyonlama yapılır.
Ticari rutubeti ise % 8,5 olarak ambalajlanır. Aynı zamanda ipliğe, gerekli olan nem verilmiĢ
olur.

3.2. Rutubet Ölçme Cihazı
Bobinli ipliklerde değiĢik rutubet ölçme yöntemleri vardır. En yaygın ve pratik
olanları, taĢınabilir rutubet ölçme cihazlarıdır. Ölçümlerimizde kullandığımız cihaz da bu tür
bir cihaz olan “Moistmeter” rutubet ölçme cihazıdır.
Rutubet ölçme cihazında “LOW-düĢük” ve “HIGH-yüksek” olmak üzere iki ölçüm
aralığı vardır.

Resim 3.2: Rutubet ölçme cihazı ve ölçüm çubuğu

Cihazın üzerinde bulunan uçlar (prob) yardımıyla tekstil materyalinin nemi ölçülür ve
otomatik sayaçtan okunur. Elektrot uçlar, kullanım yerine göre değiĢtirilebilir.
Örneğin iplik için rutubet ölçümü Ģöyle yapılmalıdır:
7,0 arası ise

2,0
LOW


▲
0,80
0,50
7,0-------15,0 arası ise
▲

HIGH
280

0,80

olarak ayarlanarak ölçüm öncesi cihaz

kalibre edilir.
Kalibrasyon;
------ 000
▲------- 999’a ayarlandığında ölçüm değerleri 45,0 ile 53,0 arasında
olmalıdır.
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3.3. Rutubet Kontrolünü Yapma
Önce rutubet ölçme cihazının gerekli ayarlamaları yapılır. Uygun ölçüm çubuğu
takılır. ĠĢletmeden alınmıĢ ve laboratuvar Ģartlarında en az yirmi dört saat bekletilmiĢ bobin
numuneleri tek tek üstten ve alttan ikiĢer ölçüm yapılarak test edilir. Ölçüm değerleri rutubet
ölçme cihazının ekranından okunur ve bilgi formuna iĢlenir.

Resim 3.3: Rutubet ölçümü

3.4. Değeri Ölçme ve Okuma
Rutubet ölçme cihazındaki iğneli çubuk, bobinin değiĢik yerlerine batırılmak suretiyle
yapılır. Ölçme çubuğunun en az üçte ikilik (2/3) kısmı bobine batırılır. Cihazın ekranında
okunan değer, bobinlenmiĢ ipliğin gerçek rutubet değeridir. Rutubet değeri % 8,5’in altında
ise kondisyonlama yapılır. Kondisyon sonrasında test tekrarlanır.
Kondisyonlamanın amacı, kısa sürede ipliğin gerekli rutubet derecesine ulaĢmasını
sağlamaktır.
Örnek 1:
% Rutubet =

Kondisyon sonrası rutubet ―Kondisyon öncesi rutubet
×100
Kondisyon öncesi rutubet
3,77

9,37-5,6
×100

% Rutubet =

5,6

5,6
% Rutubet (nispi)

×100

% Rutubet =

67
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3.5. Sonucu Değerlendirme
YapmıĢ olduğumuz rutubet testinden de anlaĢılacağı gibi bobinli ipliğin rutubet ölçüm
değeri standart atmosfer Ģartlarında % 65± 2 rutubete ulaĢmaktadır.
Ölçüm değerimizin sonucu standart atmosfer Ģartlarında çıkmıĢ ise bobinli ipliğin
rutubet kontrolü, doğru olarak yapılmıĢ demektir.
Rutubet ölçme cihazı ile yapılan ölçümlerde aĢağıdaki değerler elde edilmiĢtir.
LOW (düĢük ) kondisyon öncesi

Ortalama:

HIGH ( yüksek ) kondisyon sonrası değerleri

5,7

9,4

5,5

9,3

5,7
5,5
5,6
5,8
5,9
5,6
5,6
5,8
5,6

9,3
9,4
9,3
9,3
9,3
9,4
9,4
9,4
9,37

Ortalama:
Tablo 3.1: LOW, HIGH değerleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Bobinli iplikte, rutubet kontrollerini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.
 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.

 Laboratuvar test planına göre
makinesinden numune alınız.

Öneriler
 ĠĢ güvenliğini ve standart laboratuvar
ortamını sağlayınız.
 Bobin makinesi bulunan bir ortam
(numune taĢımak için bobin arabası,
rutubet ölçme cihazı ve iplik için uygun
ölçüm çubuğu) sağlayınız.
 Bobin
makinesinden
değiĢik iğ
(baraban) lerden 5 adet numune alınız.
 Dolum süresinin tamamlanmıĢ olmasına
bobin
dikkat ediniz.
 Ġğ (baraban) numaralarını konik
patronların içine yazınız.
 Gerekli
hassasiyeti
göstererek
laboratuvara getiriniz.
 Kalibrasyon ayarı:

 Cihazın kalibrasyon ayarını yapınız.


000
999
Ģekilde ayarlayınız.







 Cihazı çalıĢtırınız.




 Ölçüm
yaptığınız
kondisyonlayınız.

bobinleri
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45,0― 53,0 olacak

Uygun ölçüm çubuğunu cihaza takınız.
Ölçüm ünitesini ayarlayınız.
“LOW” 080
050 →2,0 – 7,0
“HIGH” 280
080 → 7,0 – 15,0
Uçları bobine dikey olacak Ģekilde (alt
veya üst yüzeyinden) batırınız.
Ölçüm değerini ekrandan okuyunuz.
Bilgi formuna iĢleyiniz.
Kondisyon öncesi ölçümünü yaptığınız
bobinleri
kondisyon
kazanına
yerleĢtiriniz.
Kalite
kontrol
planına
göre
kondisyonlama zamanını ayarlayınız




 Kondisyonlama sonrası testi tekrarlayınız.






(60–90 dk.).
Kondisyonlanan bobinleri (nem kaybını
önlemek için) hemen poĢetleyiniz.
Numuneleri laboratuvara getiriniz.
Kondisyonlama sonrası rutubet ölçümü
için cihazınızı yeniden ayarlayınız.
Bunun için cihazınızdaki ölçüm
ünitesinden (high) yüksek bölümünü
seçiniz.
AĢağıdaki değerleri giriniz.
280
080
olacak Ģekilde
ayarlayınız.

 Kondisyonlama
öncesi
yaptığınız
rutubet kontrolünü tekrar yapınız.
 Ölçüm değerlerini bilgi formuna
iĢleyiniz.
 Kondisyonlama
öncesi
değerlerle
karĢılaĢtırınız.
 % olarak rutubet alma miktarını
hesaplayınız.
 Çıkan sonucun standart atmosfer
Ģartlarına uygun olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Sonuçlar uygun değil ise testi
tekrarlayınız.

 Cihazı çalıĢtırınız.

 Sonuçları değerlendiriniz.
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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
1.

ĠĢ güvenliğini sağladınız mı?

2.

Rutubet ölçümü için gerekli ekipman ve araçları hazırladınız mı?

3.

Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?

4.

7.

Numuneleri bobin makinesinden laboratuvar test planına göre
aldınız mı?
Numuneleri alırken çalıĢan iplik tiplerine ve numaralarına dikkat
ettiniz mi?
Gerekli hassasiyeti göstererek bobinleri laboratuvara getirdiniz
mi?
Bobinlerin standart atmosfer Ģartlarına uyumunu sağladınız mı?

8.

Rutubet ölçme cihazında uygun programı seçtiniz mi?

9.

Ġplik tipine göre cihazın uçlarını taktınız mı?

10.

Testi dikkatli bir Ģekilde yaptınız mı?

11.

Ekrandaki değerleri not ettiniz mi?

12.

Numuneleri kondisyon kazanında kondisyonladınız mı?

13.
14.
15.

Kondisyon sonrası tekrar test yaparak değerleri not ettiniz mi?
Çıkan sonucun standart atmosfer Ģartlarına uygun olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?
Rutubet %’sini hesapladınız mı?

16.

Sonuçlar uygun değilse testi tekrarladınız mı?

17.

Yaptığınız çalıĢmayı rapor hâline getirdiniz mi?

18.

Zamanı iyi kullandınız mı?

5.
6.

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi bobinli ipliğin standart atmosfer Ģartlarına getirilmesi için
yapılır?
A)
Bobinleme
B)
Kondisyonlama
C)
Parafinleme
D)
Hiçbiri

2.

AĢağıdakilerden hangisi bobinli pamuk ipliğin ticari rutubet değeridir?
A)
% 5,8
B)
% 65
C)
% 56
D)
% 8,5

3.

AĢağıdakilerden hangisi standart atmosfer Ģartlarıdır?
A)
Sıcaklık 20±1 ºC, nispi rutubet % 65±1
B)
Sıcaklık 22±2 ºC, nispi rutubet % 67±2
C)
Sıcaklık 20±2 ºC, nispi rutubet % 65±2
D)
Sıcaklık 22±1 ºC, nispi rutubet % 67±1

4.

ĠĢletmeden alınmıĢ numuneler laboratuvar Ģartlarında en az kaç saat bekletilmelidir?
A)
24 dakika
B)
24 saat
C)
24 gün
D)
42 saat

5.

Bobinli ipliğin rutubet kontrolünü yapmak için bobin makinesinden en az kaç numune
almak gerekir?
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

Bobin çap ve ağırlık kontrrolünü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Konu hakkında (ilgili alanda faaliyet gösteren iĢletmelerden, fabrikalardan,
atölyelerden, kütüphanelerden, internetten, çeĢitli meslek kataloglarından,
makine üreticilerinden, süreli yayınlardan yararlanarak) kaynak taraması
yapınız.
Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz. Dosyalar oluĢturunuz.
Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. BOBĠN ÇAP VE AĞIRLIK KONTROLÜ
Bobinlerin her birinin istenilen çap ve ağırlıkta üretilebilmesini sağlamak amacı ile
bobin çap ve ağırlık kontrolü yapılır.

4.1. Numune Bobin
Çap ve ağırlıklarının kontrolünü yapmak amacıyla bobin makinesinde üretilen
bobinlerin içinden alınan bobinlere numune bobin denir.

4.1.1. Bobin Numunesi Almak
Ġplik kalite planına göre çalıĢır durumdaki bobin makinelerinden numaralanmıĢ en az
beĢ adet bobin numunesi alınır. Dolum süresi tamamlanmıĢ dolu bobin örnekleri seçilir.
Ġçlerine iğ (baraban) numaraları yazılarak laboratuvara getirilir. Laboratuvar ortamında en az
24 saat bekletilerek dolu bobinlerin istenilen rutubeti alması sağlanır.

4.2. Bobin Çap Kontrolü
Bobin, istenen iplik uzunluğuna veya bobin çapına göre oluĢturulur. Her iki durumda
da maksimum bobin çapı ortalama 320 mm olmalıdır.
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Resim 4.1: Bobin çap kontrolü

Numune bobinlerin her birinin (üst ve alt kısımlarından) mezura yardımı ile çapı
ölçülür. Bilgi formuna iĢlenir. Ölçülen değerler, numune bobin değeri ile karĢılaĢtırılır.
Değerlerin standart ve toleranslara uygun olup olmadığı belirlenir.
Çap ölçüm prensibinde, iplik sevk barabanı ile bobin arasındaki devir iliĢkisinden
bobinin çapı ölçülür. Ġstenilen çapa ulaĢıldıktan sonra iplik sevk barabanı için Ģalter kapanır
ve bobin sarımı otomatik olarak durur.
Bobin çap kontrolü yapılırken üstten çap ölçümü ve yandan yükseklik ölçümü yapılır.

4.3. Bobin Ağırlığını Tespit Etme
Gerekli araç gereçler:




Hassas terazi
Numune bobin
Mezura

Resim 4.2: Bobin ağırlığı kontrolü
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Hassas terazinin (0/01’lik ± 10 gram) kalibrasyonu yapılır. Terazi sıfırlandıktan sonra
her bir bobin tek tek tartılır. Sonuç, bilgi formuna iĢlenir.
Daha önceden belirlenmiĢ numune bobin ağırlığı ile karĢılaĢtırılır. Standart ve tolerans
dıĢı bir durumda, bobin makinesinin ağırlık ve metraj bölümünden yeniden ayar yapılır.
Bobin ağırlığını ölçerken kâğıt patron darası çıkartılır. Numune bobin ağırlığı ve çapı,
iplik numarasına göre farklılık gösterir.

4.4. Sonucu Değerlendirme
Hassas terazide tartılan bobin değerleri, bilgi formuna yazılır. Her bir bobin ağırlığı ile
numune bobin ağırlığı karĢılaĢtırılır.
Aradaki farkın istenilen toleranslar içinde olup olmadığına bakılır. Tolerans dıĢı
farklılık gösteren bobinler ayrılır.
Ġğ (baraban) yeniden kontrol edilerek ağırlık ve metraj ayarı yapılır.
Örnek 1:
Ġplik numarası 30 NeB olan bobinli ipliğin ağırlık kontrolünü yapınız (30 NeB için
ağırlık 2000 gram ± 30’dur.).
Daralı ağırlık
1.
2.
3.

Darasız ağırlık

2032 gram
2040 gram
2036 gram

2003 gram
2008 gram
2004 gram

Yapılan ölçümler sonucunda yukarıdaki sonuçlar bulunmuĢtur.

Resim 4.3: Ağırlık ve çap ölçümü yapılan bobinler
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Ġplik iĢletmelerinde bobin çapı ve ağırlık kontrolü önemlidir. Çünkü bobin çap ve
ağırlığı, ipliğin kullanım yerine göre belirlenir. Bu Ģekilde bobin patronu üzerinde kalan artık
iplik en aza indirilmeye çalıĢılır.
Böylece iĢçilikten, üretim için ayrılan zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanmıĢ olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Bobinlerin ağırlık ve çap ölçümünü yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 ĠĢ güvenliğini ve standart atmosfer
Ģartlarını (laboratuvar) sağlayınız.
 Bobin makinesi bulunan bir ortam
(numune taĢımak için bobin arabası, boĢ
konik patron, 0,01’lik ± 10 g’lık hassas
terazi) sağlayınız.

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.
 Laboratuvar test planına göre bobin
makinesinden beĢ adet numune alınız.

 Ġğ (baraban) numaralarını konik patronun
içine yazınız.
 Gerekli hassasiyeti göstererek bobin
arabası ile numuneleri laboratuvara
getiriniz.
 Bobin dolum süresinin tamamlanmıĢ
olmasına dikkat ediniz.

 Numunelerin
laboratuvar
uyumunu sağlayınız.

ortamına

 Hassas terazinin kalibrasyonunu yapınız.

 Numuneleri yirmi dört saat laboratuvar
standart atmosfer Ģartlarında (sıcaklık
20± 2 / rutubet 65±2 ) bekletiniz.
 Hassasiyetin 0,01± 10 g olmasına dikkat
ediniz.
 Teraziyi sıfırlayınız.

 Numuneleri tartınız.

 Sonuçları mutlaka iğ numarasına göre
bilgi formuna not ediniz.
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 Sonuçları değerlendiriniz.

 Ölçüm sonuçları ile standart (tolerans
dâhilinde) bobin ağırlığını karĢılaĢtırınız.
 Standart ve tolerans dıĢı sonuç elde
ederseniz aynı iğden tekrar bobin alarak
kontrol ediniz.
 Doğru numune almak ve ölçüm
yapmanın, numune aldığınız bobin
makinesinin ayarlarının belirlenmesinde
önemli olacağını unutmayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Değerlendirme Ölçütleri
ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?
Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?
Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?
Numuneleri bobin makinesinden laboratuvar test planına göre
aldınız mı?
Numuneleri alırken çalıĢan iplik tiplerini ve numaralarını dikkat
ettiniz mi?
Gerekli hassasiyeti göstererek bobinleri laboratuvara getirdiniz mi?
Bobinlerin standart atmosfer Ģartlarına uyumunu sağladınız mı?
Hassas terazinin kalibrasyonunu yaptınız mı?
Bobinleri özenli bir Ģekilde tarttınız mı?
Sonuçları kontrol ettiniz mi?
Sonuçları kontrol ederek standart değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?
Çıkan sonuçlar tolerans dıĢında ise iĢleminizi tekrarladınız mı?
Numune almasını, hassas terazinin kullanılmasını öğrendiniz mi?
Bobin ağırlığının önemini kavradınız mı?
Yaptığınız çalıĢmayı rapor hâline getirdiniz mi?
Zamanı iyi kullandınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bobin makinesinden numune alırken aĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A)
Bobin sarım hızı
B)
Bobin dolum süresi
C)
Bobin sayısı
D)
Ġplik numarası

2.

Numunelerin laboratuvar ortamında bekleme süresi aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
5 saat
B)
5 gün
C)
4 saat
D)
24 saat

3.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğin ağırlığının tespitinde kullanılan hassas terazi
kalibrasyonudur?
A)
0,01 / ± 10 g
B)
0,001 / ± 10 g
C)
0,01 / ± 10 kg
D)
0,1 / ± 10 g

4.

AĢağıdakilerden hangisi, bobin ağırlığının ölçümünde kullanılmaz?
A)
Konik patron
B)
Bobinli iplik
C)
Hassas terazi
D)
Masura

5.

AĢağıdakilerden hangisi, standart laboratuvar Ģartlarıdır?
A)
Rutubet % 65± 2 → sıcaklık 20 ± 2 0C
B)
Rutubet % 65± 3 → sıcaklık 20 ± 3 0C
C)
Rutubet % 65± 5 → sıcaklık 18 ± 2 0C
D)
Rutubet % 65± 3 → sıcaklık 18 ± 3 0C

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliğin kütle değiĢimini gösterir?
A)
%U
B)
% CV
C)
Neps
D)
Büküm

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ipliği kayganlaĢtırmak için yapılır?
A)
Havalandırma
B)
Rutubetlendirme
C)
Parafinleme
D)
Bobinleme

3.

Ġplik düzgünsüzlüğü ölçütlerinden kalın yer ölçütü aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
% - 50
B)
% + 200
C)
% + 280
D)
% + 50

4.

Parafinleme iĢlemi sonucunda, ipliğin sürtünme katsayısı % kaç azalır?
A)
% 40 - 50
B)
% 50 - 60
C)
% 50 - 40
D)
% 40 – 30

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

( ) Ġplikteki düzgünsüzlük, 1000 metredeki kütle değiĢimi değeridir.

6.

( ) Parafinleme katı ve sıvı olmak üzere iki Ģekilde yapılır.

7.

( ) Her bobinli iplik mutlaka parafinlenmelidir.

8.

( ) Numune alımı, laboratuvar test planına göre yapılır.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
B
C
C
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
C
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
C
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
A
D
A

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

A
C
D
A
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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