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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ġplik Üretim Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Fitil(Finisör) Makinesi 

MODÜLÜN TANIMI 
Fitil(Finisör) makinesinde,fitil (finisör)yapma ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur 

YETERLĠK Fitil(Finisör) yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci, bumodül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak fitil (finisör)yapabilecektir. 

Amaçlar:  

1. Tekniğine uygun fitil (finisör)makinesinde üretim 

yapabilecektir 

2. Tekniğine uygunfitil (finisör) makinesinin temizliğini 

yapabilecektir 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım:Yün iplik dairesi, fitil (finisör)makinesi ve 

katalogları, makinelerin pano ve kapak anahtarları, hesap 

makinesi, çekme bandı dolu kovalar, boĢ fitil kalemleri, fitil 

taĢıma kafesleri, toz maskesi, kulak tıkacı, saçları örtmek için 

bone, temizlik bıçağı, hava tabancası basınçlı hava, vakumlu 

temizlik makinesi, temizlik tabancası(fır fır), tel fırça,üstübü, 

Ortam:Aydınlık atölye veya iĢletme ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda, size ölçme aracı( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili öğrenci, 

 

Tekstilin hammaddesi olan yün yapağısı elde edildikten sonra, içindeki yabancı 

maddeler  temizlenir, lifler halinde açılır, taranır ve düzgünsüzlüğü giderilerek fitil halinde 

iplik makinesinde kullanılabilecek duruma getirilir. 

 

Bu modül ile çekmelerden alınan bantlar çekilerek kesitteki lif sayısı iplik 

makinesinde iĢlenebilecek miktara getirilir. Kesitteki lif sayısının azalmasıyla oluĢan 

mukavemetsiz yapıyı ortadan kaldırmak içinde, elyafa iplik makinesinde kolay açılabilecek 

miktarda büküm verilip bobinlere fitil Ģeridi halinde sarılır. 

 

Bu nedenle, yün iplikçilik sistemini ve bu sistemde kullanılan fitil makinelerini iyi 

bilmeniz önem taĢımaktadır. 

 

Bu modülile tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız 

sizlerin, bu modül sonunda gerekli ortam sağlandığında; 

 

Edineceğiniz bilgi ve beceriler ile istenilen numara ve özellikte, fitil Ģeridini 

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

güvenliği tedbirlerini alabileceksiniz. 

 

Fitil(Finisör) makinesinde fitil (finisör)yapabilecek bilgiyi alıp, yapılıĢlarını öğrenip 

uygulayabileceksiniz. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Uygun ortam sağlandığında,fitil(finisör) makinesinde tekniğine uygun, üretim 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

Fitil(finisör) makinesinde üretim yapabilmek için gerekli bilgileri araĢtırınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren 

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

üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından bilgi 

toplayıp hazırlayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

hazırlayınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

1. FĠTĠL(FĠNĠSÖR) MAKĠNESĠNDE ÜRETĠM 
 

Çekme makinelerinde iĢlem görüp kovalara istiflenmiĢ olan bantlar, iplik olmak için 

bütün özelliklere sahiptirler. Ancak çekme makinelerinden bant olarak iplik makinesine 

besleme yapılamadığı için bantların bir miktar daha incelmesi gerekir. 

 

Çekme makinesinden çıkan bandın kovalara doldurulup ring iplik makinesinin etrafına 

dizilmesi, orada iĢlem gördürülmesi hem yer açısından hem de çalıĢma kolaylığı açısından 

zordur. 

 

 

ġekil 1.1:Örnek yün iplik iĢletmeleri makine serisinde finisör makinelerinin yerleĢimi 

ARAġTIRM

A 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Uzun lif iplikçiliğinde çekme makinelerinden sonra elyaf, iplik hazırlıkta son iĢlemleri 

gerçekleĢtiren fitil (finisör)makinesi ile eğrilmeye daha uygun olan fitil formatına getirilip 

bobin halinde sarılır. 

 

Bantların çekilerek iplik makinesinde iĢlenebilecek forma getiren makinelere fitil 

(finisör)makinesi denir. 

 

Resim 1.1: yatay ve dikey fitil(finisör) makineleri . 

Fitil (finisör)makinesinden elde edilene fitil Ģeridi ve fitilin sarılmıĢ halinde fitil 

yumağı denir. 

 

 

Resim 1.2:Fitil yumağı 



 

5 

1.1. Üretime Hazırlık 
 

Makinede üretime baĢlamadan önce makinenin üretime hazırlanması gerekmektedir. 

Bu hazırlık safhasında, bilinmesi ve uygulanması gereken bir dizi iĢlem vardır bunlar; 

 

1.1.1.Makine Operatörünün Görevi 
 

 ĠĢlem sırasında ve hazırlık aĢamalarında kiĢisel koruyucu donanım ve 

malzemeleri kullanmak 

 Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanmak 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer 

malzemelerden ayrıĢtırır ve gerekli önlemleri alarak bunların geçici 

depolamasını sağlamak 

 Her bir parti için makinede yapılan iĢin niteliğini belirten imalat durum 

levhasını kontrol etmek 

 Günlük değiĢimlerde ve parti değiĢimlerinde makinenin içinin, dıĢının ve 

çevresinin temizliğini yapmak 

 Vardiya baĢlangıcında/bitiminde bir önceki vardiyadan ürün ve makine ile ilgili 

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

 Makineyi çalıĢtırma talimatına uygun çalıĢtırmak 

 ġerit kovalarını makine haznesine beslemek 

 ġeritleri çağlıklardan geçirerek çekim bölgesine getirmek 

 Makineye boĢ masuraları yerleĢtirmek(makaraları iğe takmak) 

 Masuraların dolum iĢleminde karıĢıklığa yol açmamak için imalat durum 

levhasındaki talimatlar doğrultusunda, ayrı partilerde ayrı masuralar kullanmak 

 ġeridi sarıma hazırlamak 

 Dolan fitil bobinlerini arabalara doldurup, fitil deposuna istiflemek. Ġplik 

tanıtım refakat barkotlarını üzerlerine yapıĢtırmak 

 BoĢ kovaları bir önceki bölüme götürüp, doluları getirmek 

 Sarıkların oluĢmasını engellemek, oluĢan sarıklara elle müdahale etmek, 

kopuklara müdahale etmek 

 Ürünün istenen kalitede çıkması için;iĢlenmesi, masuralara dolumu ve fitil 

bobinlerinin arabaya yüklenmesine kadar olan süreçtekigerekli olan kontrolleri 

sürekli yapmak 

 Ürünün kalitesine dikkat etmek, istenilen standardın dıĢında üretilen ürünü 

tespit edip gerekeni yapmak 

 Fitil ve Ģerit akıĢını gözlemlemek 

 ġerit/fitil kopma ve sarmalarına müdahale etmek 

 Silindirleri sürekli kontrol etmek, makine silindirinde çizik/ezik, bozuklukları 

saptamak 

 DönüĢtürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve 

sınıflandırmayı yapmak 

 Makine duruĢlarını saat, dakika  nedenini de belirterek kaydetmek 

 Makinelerin iĢleyiĢi esnasında makinede/üründe ortaya çıkabilecek sorunları, 

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

 
 Bütün makinelerde temizlik ve bakım esnasında ana Ģalteri kapatmak 

 Tehlike anında, müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenmek 

 ĠĢlem sırasında ve hazırlık aĢamalarında kiĢisel koruyucu donanım ve 

malzemeleri kullanmak 

 Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dıĢındaki acil durum veya kazayı 

derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirmek 

 Acil durumlarda çıkıĢ veya kaçıĢ planlarını uygulamak 

 Makine içerisindeki aparatlara uzuvlarını kaptırmamak için dikkatli çalıĢmak 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer 

malzemelerden ayrıĢtırmak ve gerekli önlemleri alarak güvenli bir Ģekilde 

tutulmasını sağlamak, 

 ĠĢin özelliğine göre iĢ elbisesi giymek 

 Makinede çalıĢan kiĢinin, iĢ yapılırken saçlarının silindir, diĢli veya dönen 

aksamlar tarafından tutulmasından doğabilecek iĢ kazalarının önüne geçmek 

için baĢa bone takmak 

 Elyaf uçuntularının, uzun süre solunmasına bağlı meslek hastalıklarının 

oluĢmaması için maske kullanmak 

 Makine çalıĢır durumdayken makineye müdahale etmemek 

 Makine çalıĢır veya çalıĢmaz iken emniyet kapaklarının kapalı olmasına dikkat 

etmek 

 Makinede normalin dıĢında olan gürültü, koku ve kıvılcımlar da makineyi 

durdurup yetkili kiĢilere bildirmek 

 Dönen yumaklara dokunmamak 

 

1.1.3.Üretimde Kullanılan Araç ve Gereçler 

 
Fitil (finisör)makinesinde üretim yapabilmek için belli baĢlı üretim malzemeleri ve 

araç gereçlerine gereksinim vardır. Bu üretim malzemeleri ile araç ve gereçler; 
 Kova: TaranmıĢ elyaf bantlarının düzenli bir Ģekilde içine konulduğu kaptır. 

 
Resim 1.3:bantların istiflendiği kova 

 Elyaf bandı:Uzun lif iplikçiliğinde kullanılan yün, tiftik gibi doğal lifler ile 

yüne benzeyen poliakrilik, polyester gibi yapay liflerden oluĢturulmuĢtur. 
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Çekme makinelerinde düzgünleĢtirilip kovalara istiflenmiĢ Ģekilde,fitil 

(finisör)makinesine beslenir. 

 

Resim 1.4:Elyaf bandı 

 Fitil arabası: Fitilin diğer makinelere aktarılması için kullanılan araçtır. 

 

Resim 1.5:Fitil arabası 

1.2. Üretim Yapma 
Fitil, elyafın iplik olmadan önceki son halidir ve ön iplik olarak da adlandırılır. Fitil 

(finisör)makineleri son çekme makinesinden sonra, iplik makinesinden önce iĢlem yapan bir 

makinedir. 
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ġekil 1.2:Örnek yün iplik iĢletmesi makine serisinde fitil(finisör) makinesinin yeri 
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1.2.1. Makinenin Görevi 
 Çekmelerden gelen bantları çekerek, istenilen inceliğe getirmek 

 Ġstenilen inceliğe getirilmiĢ elyafı ovalayıp, yalancı büküm vererek mukavemet 

kazandırmak 

 Fitili, iplik makinesinde kullanılacak bobin Ģeklinde sarmak 

 

Resim 1.6:Fitil(finisör) makinesinin amaçları 

1.2.2. Fitil (finisör)Makinesi ÇeĢitleri ve KarĢılaĢtırılması 
 

Fitil(finisör) makineleri iki farklı yapıda olup iĢletmelerde kullanılmaktadır. Bu 

makineler aynı amaca yönelik ve çalıĢma prensibine sahip olmakla beraber teknik özellikleri 

birbirinden kısmen farklılıklar göstermektedir. Bunlar: 

 

Resim 1.7:Finisör fitil makineleri 
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1.2.2.1. Yatay Çekim ve Sarım Kısımlı 

 

Bantların makineye beslenmesi arka kısmından, çekimi ve sarımı yatay olarak 

yapılmaktadır 

 

 

Resim 1.8:Yatay finisör makinesi 

 Yatay çekim ve sarım kısımlı fitil(finisör) makinesinin özellikleri: 

 

Resim 1.9: Yatay fitil(finisör) makinesi 

 Yatay fitil (finisör)makinesi çekim sistemleri, ovalama manĢonları ve 

sarım sistemleri makine tabanına göre paraleldir. 

 Yatay fitil (finisör)makinesi kovalardan bantlar makinenin arka 

kısmından beslenir. 

 243 ve 300 mm. boyunda masura imkânı 
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 Manüel takım çıkarma 

 Nm 0,66'dan Nm 5,5’e kadar ovalanmıĢ fitil üretimi 

 Çift apronlu çekim sistemi 

 Kova çapı 800 mm. ye kadar besleme yapabilen giriĢ sehpası 

 12.16.20 ve 24 bobinli makine çıkıĢ bobinleri: 

o Boy 300 mm., bobin ağırlığı 4,5 kg'a kadar. 

o Boy 330 mm., bobin ağırlığı materyale bağlı olarak 6 kg'a kadar. 

( Bobin ağırlığı iplik makinesi cağlığına göre değiĢir.) 

 Ovalama hızı: 1200 ovalama/dakika 

 220 m/dakikaya kadar çıkıĢ hızı 

 

1.2.2.2. Dikey Çekim ve Sarım Kısımlı 

Bantların makineye beslenmesi ön kısmından, çekim sistemi dikey konumda ve sarımı 

da yatay olarak sağlanmaktadır. 

 

Resim 1.10: Dikey çekim ve sarım kısımlı fitil(finisör) makinesi 

 

Resim 1.11.Dikey fitil(finisör) makinesi 
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 Dikey çekim ve sarım kısımlı fitil(finisör) makinesinin özellikleri: 

 

 Dikey fitil(finisör) makinesi çekim sistemleri, ovalama manĢonları ve 

sarım sistemleri makine tabanına göre diktir. Yatay fitil(finisör) 

makinesine göre bir takım avantajları vardır. 

 Dikey fitil(finisör) makinesi kovalardan bantlar makinenin ön kısmından 

beslenir. 

 GeniĢ numara aralığı için birbirinin yerine değiĢtirilebilen çekim 

sistemleri 

 Yüksek hızlarda mükemmel fitil kohezyonu ve düzgünlüğü 

 Ġyi bobin formasyonu sağlayan basit ve ekonomik ovalama ve sarım 

sistemleri 

 ÇalıĢılan materyale göre ayarlanabilir emiĢ dağılımı 

 Yün, uzun stapelli kimyasal elyaflar ve melanjlar için iplik hazırlama 

finisörü 

 Nm 0,66’dan Nm 6’ya kadar ovalanmıĢ fitil üretimi 

 Çabuk ayarlanabilir ve birbirinin yerine kullanılabilir 3 tip çekim sistemi 

 Çap 800 mm. X1.200 mm. Kovaya kadar besleme yapabilen giriĢ sehpası 

 12, 16, 20 ve 24 bobinli makine çıkıĢ bobinleri: 

o Boy 300 mm, bobin ağırlığı 4,5 kg’a kadar. 

o Boy 330 mm, bobin ağırlığı materyale bağlı olarak 6 kg’a kadar. 

o ( Bobin ağırlığı iplik makinesi cağlığına göre değiĢir.) 

o Ovalama hızı: 1500 ovalama/dakika 

o 275 m/dakikaya kadar çıkıĢ hızı 

 

1.2.3. Makinedeki Ġkaz Elemanları 
 

Üretilecek fitile göre, makinenin çalıĢtırılması için gerekli teknik bilgilerin ve 

makinenin çalıĢması esnasında olabilecek olumsuzlukları anında gösterir. Uyarı elemanları 

sayesinde verimli bir çalıĢma gerçekleĢir. 

 

1.2.3.1. Makine ÇalıĢma Kartı 

 

Makine çalıĢma kartında, üretilecek fitilin teknik ve fiziksel özeliklerini kazanması 

için gerekli ayarlama ve girdilerin yapılmasını sağlayan bilgi kartıdır. 
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FĠTĠL(FĠNĠSÖR) MAKĠNESĠ ÇALIġMA EMRĠ                14.05.2013 

MüĢteri tekstil 

Renk 290 kahve 

Renk no 6034 

Parti no 137478 

Besleme bant(g) numarası 8x2=16g 

Makine çekim 10 

Ovalama  5.8 pubs / min 

Fitil(g) 1.6 g 

SipariĢ no 66/2 

Fitil metrajı 2400m 

ÇalıĢma 4.5/6 kg 

Kilo 6320kg 

Tablo 1.1: Fitil(finisör) çalıĢma kartı 

 

1.2.3.2. Ġkaz Lambaları 

 

Dikey ve yatay fitil(finisör) makinelerindeki ikaz lambaları, makinenin kontrol 

panelinin bulunduğu ana gövde üzerinde ve üstte rahatça görülebilecek Ģekilde makinelere 

monte edilmiĢtir. 

 

Makinelerdeki ikaz lambaları, makinede oluĢan iĢ güvenliği eksikliğini, arızaları ve 

bantların beslenmesinden fitilin bobin halinde sarılıp çıkarılmasına kadarolan süreçteki 

oluĢan uyarıları gösterir. 

 

Resim 1.12: Fitil(finisör) makinelerindeki ikaz lambaları 
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 Fitil(finisör) makinesi lamba ikaz sistemi; 

 

Resim 1.13: Fitil(finisör) makinelerindeki ikaz sistemi 

1.Uyarı IĢığı: Takımın dolduğunu 

2.Uyarı IĢığı: KopuĢ olduğunu 

3.Uyarı IĢığı: Sarık olduğunu 

4.Uyarı IĢığı:Alttaki havanın eksik olduğunu veya herhangi bir kapağın açık 

olduğunu gösterir. 

 

1.2.3.3. Otomatik Emniyet Sistemleri 

 Besleme kısmında bant kopunca veya bitince makineyi durduran fotosel 

tertibatı 

 Önde fitil kopunca makineyi durduran elektrik veya havalı yoklama sistemi 

 Makinenin kapakları açılınca, makinenin çalıĢmasını durduran elektrikli 

sistemleri 

 Maksimum ovalama hızı dakikada 1500 strok olarak sınırlandırılmıĢtır. Bu hız 

aĢıldığı durumlarda emniyet sistemi makineyi durdurur. Bu problem, kontrol 

paneli üzerinde, hata mesajı olarak gösterilir. 

 

1.2.4. Makinenin Kısımları ve ÇalıĢma Elemanları 
 

Fitil(finisör) makinesi, makine gövdesi ve onun üzerinde bulunan beĢçalıĢma 

kısmından oluĢmuĢtur, bunlar: 

 

 Makine gövdesi 

 Kontrol paneli ve menüleri 

 Besleme kısmı 

 Çekim kısmı 

 Ovalama kısmı 

 ÇıkıĢ ve sarım kısmı 
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ġekil 1.3: Fitil(finisör) makinesinin kısımları 
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1.2.4.1. Makine Gövdesi 

 

 

Resim 1.14: Fitil(finisör) makinesi gövdesi 

 Makinenin bir ucunda; 

 Fan, 

 Fan motoru, 

 Masura deposu, 

 Makinenin çalıĢmasını sağlayan mekanik aksam bulunur. 

 

 Makinenin diğer ucunda; 

 Çekim tertibatı, 

 Makine kasnakları, 

 Ovalama kasnağı vardır. 

 

 Makine gövdesini oluĢturan kısımlar Ģunlardır: 

 

 Emme tesisi: ÇalıĢan her kafanın temizlenmesi iki emiĢ kanalıyla sağlanır. 

Kapağa yerleĢtirilen “ön emiĢ kanalı” baskı silindirlerini, apron tertibatının ve 

çekim bölgesinin ön kısımlarını temizler. “Arka emiĢ kanalı” apron tertibatının 

ve çekim silindirlerinin arka kısımlarını temizler.Güçlü emme sayesinde, fitil 

kopuklarında makineye sarmalar azalır ve makinenin manĢon yıpranmaları 

azaltılmıĢ olunur. 
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 Arka hava emiĢ kapakları:Çekim ve besleme silindirlerinin arkasında 

kalan elyaf kırıntılarını emer. 

 

Resim 1.15: Arka hava emiĢ kapakları 

 Hava emiĢ filtresi:Hava motorunun çekmiĢ olduğu elyafların sağa sola 

uçuĢmasını engeller. 

 

Resim 1.16: Hava emiĢ filtresi 

 Masura dağıtımı(besleme): BoĢ masuraların otomatik olarak beslenmesi 

elektrik kutusunun sonuna yerleĢtirilen merkezi magazin ile 

gerçekleĢtirilir. 

  



 

18 

 

Resim 1.17: Masura dağıtımı(besleme) 

 Pnomofil haznesi: Fitil uçuntularının ve tozların toplandığı yerdir. 

 

Resim 1.18:Pnomofil haznesi 

 Yedek makaralık: Metraj dolduğunda inen fitil bantlarının yerine 

otomatik olarak besleme yapılabilmesi için makara besleme haznesinden 

gelen makaraların beklediği, ön ve arka olmak üzere iki kısımdan oluĢan 

bölümdür. 

 

Resim 1.19: Yedek makaralık 
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 Tabla: Metraj dolduğunda fitil yumaklarının otomatik olarak indiği 

yerdir. 

 

Resim 1.20: Tabla 

 Fitil yumağı taĢıyıcı bandı: Arka tablaya gelen fitil yumaklarının 

otomatik olarak ulaĢtığı ve toplanmak üzere bekledikleri yerdir. Tertibat 

redüktörlü bir motor tarafından tahrik edilir. 

 

Resim 1.21: Fitil yumağı taĢıyıcı bandı 

 Elektronik kanal: Makinenin tamamı boyunca taĢıyıcı gövdenin 

arkasına takılmıĢ olup besleme, çekim, ovalama kısımlarını kumanda 

eder. 

 Ġğ kumanda panosu: Makinenin muhtelif yerlerinde bulunan kumanda 

panosudur. 
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Resim 1.22. Ġğ kumanda panosu 

 Cağlık: Besleme kovalarından gelen bantların çekim sistemine düzenli 

Ģekilde beslenmesini sağlar. 

 

Resim 1.23.Fitil(finisör) makinesi cağlık kısmı 
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1.2.4.2. Kontrol paneli ve menüleri 

 

 

Resim 1.24: Makinenin kontrol paneli 
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 Makinenin kontrol paneli: Makinenin çalıĢma bilgilerinin girildiği, ayrıca 

makinenin çalıĢtırılması, yavaĢlatılması ve durdurulması iĢlemlerinin üzerinde 

yapılan kısımdır. 

 

Makinenin kontrol paneli menüsüne dijital olarak aĢağıdaki çalıĢma bilgileri girilir; 

 Makinenin çalıĢma hızı 

 Takım dolu metraj gösterge ekranı 

 Otomatik takım çıkarma(dofing) skalası 

 Bobin metraj değeri 

 

 Ġğ kumanda panosu: Makinenin muhtelif yerlerinde bulunan kumanda 

panosudur. 

 

Resim 1.25: Ġğ kumanda panosu 
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 Farklı bir fitil (finisör) makinesi kontrol paneli ve iki kısımdan oluĢmuĢ 

özellikleri; 

 Ön panel 

 

Resim 1.26: Fitil (finisör) makinesi ön paneli 

 

1.  
OMRON terminali(LCD ekran) 

2.  
Sinyal lambası: UNDER POVER(ANA ġALTER AÇIK) 

3.  
Anahtar swiç: KEYBOARD ACCESS(KLAVYEYE ULAġIM) 

4.  Düğme: cağlık durdurma sistemiyle (1) veya durdurma sistemi olmadan (2) WORK 

(çalıĢma) 

5.  
Sinyal lambası: BROKEN END AT DELIVERY(CAĞLIKTA KOPUK VAR) 

6.  
Sinyal lambası: ÇIKIġTA KOPUK VAR yanıyorsa ; senkronizasyon hatası 

7.  Anahtar swiç: çıkıĢ durdurma sistemiyle (1) veya durdurma sistemi olmadan (2) 

WORK (çalıĢma) 

Tablo 1.2. Fitil (finisör) makinesi ön paneline girilen çalıĢma bilgileri 
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 Yan kontrol paneli 

 

Resim 1.27: Fitil (finisör) makinesi yan paneli 

6.  Ana Ģalter 

7.  Çekim bölgesi kapakları üzerindeki emniyet fotoseli 

8.  TaĢıma bandı manuel çalıĢtırma (bandın ayarı için kullanılır) 

9.  Otomatik etiketleme cihazıyla birlikte çalıĢma (1) veya cihazsız çalıĢma(0) 

10.  Takım çıkarma ikaz butonu 

11.  Otomatik takım çıkarmalı(1) veya manuel takım çıkarmalı çalıĢma(0) 

12.  (1)Ön teknenin eğilmesi (etiketlerin beslenmesi için), (2) Ön teknenin eğilmesi, 

emme kollarının dönmesi ve etiketlerin emilmesi 

13.  Otomatik masura beslemeli çalıĢma (1) veya manuel masura beslemeli çalıĢma(0) 

14.  Arka teknede bobin bulunduğunu belirten ıĢık butonu 

15.  Anahtar tipi buton: ÇıkıĢ durdurma tertibatıyla çalıĢma(1) veya çıkıĢ durdurma 

tertibatı olmadan (0) çalıĢma 

16.  ÇıkıĢta kopuk var ikaz lambası çıkıĢtaki kopukla için veya yanıp sönüyorsa, 

senkronizasyon hatası 

17.  Cağlık durdurma tertibatı (1) çalıĢma veya cağlık durdurma tertibatı iptal (0) 

çalıĢma 

18.  Cağlıkta kopuk var ikaz lambası 

19.  Durdurma tertibatı olmadan çalıĢıldığını belirten sinyal lambası 

20.  Ekartman ayar butonu-anahtar tipi butonu 

21.  Manuel yağlama düğmesi 

Tablo 1.3: Fitil (finisör) makinesi yan paneline girilen çalıĢma bilgileri 
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1.2.4.3. Besleme Kısmı 

 

Resim 1.28:Makinenin besleme kısmı 

 Makinenin besleme kısmında aĢağıdaki çalıĢma elemanları bulunmaktadır; 

 

 Cağlık ve kılavuzlar:Kova ile huni arasında bantların sağa sola 

kaymadan makineye düzgün ve paralel bir Ģekilde beslenmesini 

sağlayankısımdır. 

 

Resim1.29: Cağlık ve kılavuzlar  
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 Huni: Elyaf bandının, içinden geçerek toparlanmasını sağlayan ve yön 

veren parçadır.  

 

 

Resim 1.30: Huni 

1.2.4.4. Çekim Kısmı 

 

 

Resim 1.31:Makinenin çekim kısmı 
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 Besleme silindiri: Kılavuzdan gelen bantları çekim bölgesine sevk eder. 

 

Resim 1.32: Besleme silindirleri 

 Çekim silindiri: Belirli bir çekim uygulanarak bantları ovalama manĢonuna 

aktarır. 

 
 Üst baskı topu: Elyaf bandına belli ölçülerde baskı veren silindirik parçadır.  

 

Resim 1.33: Üst baskı topu  



 

28 

 Biberon ve düz apron: Bantlara düzgünlük ve paralellik sağlanan kısımdır. 

Bantlar biberonla düz apron arasından geçer. Biberonlar, çekimelemanıolup 

fitilebaskıuygularlar. 

 

Resim 1.34: Biberon ve düz apron 

 Biberon temizleme fırçası: Biberonda oluĢabilecek elyaf birikmelerine engel 

olur 

 

Resim 1.35: Biberon temizleme fırçası 

 Alt baskı topu: Elyaf bandına baskı vermek suretiyle incelmesini sağlayan 

parçadır.  

 
Resim 1.36: Alt baskı topu  
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1.2.4.5. Ovalama Kısmı 

 
 Ovalama manĢonları:Çekime uğramıĢ elyaf bandındaki lifleri ovalayarak 

dağılmadan bir arada tutunmasını sağlayan parçadır.Ön ve arka yivli setli iki 

lastik veya kauçuk manĢondan oluĢur. 

 

Resim 1.37: Ovalama manĢonları 

1.2.4.6. ÇıkıĢ ve Sarım Kısmı 

 

Resim 1.38: makinenin çıkıĢ ve sarım kısmı 
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 Fitil kontrol kılavuzu: Ovalamadan gelen fitilin, dağılmasını önleyen ve 

makaraya düzgün sarılmasını sağlayan parçadır.Fitile istikamet verir. 

 

Resim 1.39: Fitil kontrol kılavuzu 

 Fitil makarası: Fitillerin üzerine sarıldığı plastik, silindirik parçadır. 

 

Resim 1.40: Fitil makarası 

 Çerçeve: Makaranın takıldığı parçadır. 

 

Resim 1.41: Çerçeve  
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 Merdane: Fitil yumağını döndürerek sarılmasını sağlayan parçadır. 

 

Resim 1.42: Merdane 

 Fitil kesici bıçak: Metraj dolduğunda takım inerken kopmayan fitil uçlarını 

kesen parçadır. 

 

Resim 1.43: Fitil kesici bıçak 

 Fitil yumağı: Makaraya fitillerin düzgün bir Ģekilde sarılması ile oluĢturulmuĢ 

Ģekle denir. 

 

Resim 1.44: Fitil yumağı  
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  Fotosel:Fitil kopuk ve sarıklarında makinenin durmasını sağlar 

 

Resim 1.45: Fotosel 

1.2.5. Makinenin ÇalıĢma Prensibi 
 

 Besleme kısmında yapılan hazırlıktan sonra çalıĢılacak malzemenin çalıĢma 

değerleri makinenin kafa (baĢ) kısmında bulunan bilgisayarlı kumanda ünitesine 

girilir. 

 Son pasaj çekme makinesinde bir kovada iki bant olarak istiflenmiĢ elyaf bandı 

uçları alınıp; 

 Sırasıyla 1.cağlığın üzerinden, 2.cağlığın üzerinden, 3. Cağlığın altından, 4. 

Cağlığın üzerinden, 5.cağlığın altından, 6.cağlığın üzerinden alınarak; 
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Resim 1.46. Fitil(finisör makinesinde üretim yapma) 

 Huniden, 

 Üst baskı silindirleri arasından,  

 Biberonun altından, 

 Alt baskı topundan,  

 Ağır çekim düğmesini kullanarak ovalama lastiğinin altından çıkmasını 

sağlamak,  

 Bükülü iki fitil ucunu tutarak bobin makarasının alt kısmında bulunan fitil 

kontrol(gezdirici) kılavuzlarından geçirmek, 

 Bobin makarasına bir miktar sarmak, 

 Yatay finisör makinesinde ise bobin makarası tahrik silindirinin üzerine konur. 

 Makaraya el ile sarılan fitil bandı, bir turdan fazla olmamalı, 
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 ÇalıĢtırma butonuna basmadan önce makinenin çevresi ve üst kısmı kontrol 

edilir. Herhangi bir aksilik yok ise kumanda panosundaki düz yeĢil düğmeye 

basarak makine çalıĢtırılır, 

 Laboratuar elemanları tarafından alınan numunelerin incelenmesinden sonra 

laboratuar Ģefi sonuçları iplik Ģefliğine bildirir. Ġplik Ģefi oluĢan hataların 

tespitini yapar. Ustaya vereceği talimatla makinede yapılacak değiĢiklikleri 

söyler. Sorun yoksa üretim için makine çalıĢtırılır. 

 ÇalıĢmakta olan makine takip edilerek kopan elyaf bantları zamanında 

bağlanmalı. Kopuk bağlama iĢlemi mutlaka ağır çekim düğmesine (Ġğlerin 

yanında, içinde kare çizgiler olan yeĢil düğme) basılmak suretiyle yapılmalı. 

 

Resim 1.47. Makinenin çekim ve sarım kısmında bulunanstart butonu 
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 Bant (ġerit) veya fitillerin bağlanması esnasında makine yavaĢ devirde 

çalıĢtırılır. Makine üretime hazır hale geldiğinde hızlı devire geçilerek, makine 

seri üretime alınır. 

 

Resim 1.48: Makineyi üretime alma butonları 

 Bant bağlama iĢlemini yaparken bant uçları uç uca gelecek Ģekilde konulmalı, 

üst üste konarak ve bukle yaparak bağlanmamalı. 

 Özellikle parti sonlarına doğru fitillerde kalınlık veya incelik olursa bu fitiller 

çalıĢılmamalı, ilgili kovalar 3. pasaja iade edilmeli. 

 Herhangi bir arıza veya problem oluĢtuğunda süratle ustaya bilgi verilmeli. 

 ĠĢlem devam ederken makinenin uygun yerleri ve çevresi sürekli temiz 

tutulmalı. 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat edilmeli. 

 Verilen metraj dolduğunda sırasıyla ön tabla, arka tabla ve fitil yumağı taĢıyıcı 

bandına otomatik olarak gelen fitil yumakları bandın baĢında beklenerek akan 

bant yardımı ile sırayla toplanmalı. 

 Toplanan fitil yumakları, sarım düzenleri bozulmayacak Ģekilde arabalara 

dizilmeli. 

 Parti sonunda fitil yumağı metrajını tamamlamazsa manuel kumanda düğmesi 

kullanılarak takım alınmalı ve metraj sıfırlanmalı. 

 Arabalara dizilen fitil yumakları ring stok alanına düzenli bir biçimde istif 

edilmeli.  

 Yukarıdaki iĢlemler yapılırken genel temizlik kurallarına ve fitil sarım 

düzeninin bozulmamasına dikkat edilmeli. 

 Vardiya değiĢimlerinde; yeni gelen eleman iĢ ile ilgili bilgilendirilmeli, her 

Ģartta iĢ yeni gelen elemana veya ilgili ustaya teslim edilmeden bırakılmamalı. 
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1.2.6. Kopuk Bağlama 
 

Kopuk bağlama fitil(finisör) makinesine beslenen bantların bitmesi veya kopması 

sonucu, birbirine belli standartlara göre eklenerek bağlanır. 

 

1.2.6.1. Kopuk Bağlamanın Önemi 

 

Standarda uygun bağlanmayan bantlar, makinenin çekim kısmında istenilen oranlarda 

çekilemez bu da kopmaların artmasına ve üretimin düĢmesine neden olmaktadır. 

 

Bantların uygun bağlanmamasından oluĢan en önemli olumsuzluk ise fitilin ve buna 

bağlı yapılan ipliğin düzgünsüzlüğünün artması ile kalitenin düĢmesi sonucunu getirir. 

 

Fitil(finisör) makinesinde biten ya da kopan bantlar bağlanırken standarda uygun 

bağlama yapılmalıdır. 

 

1.2.6.2. Kopuk Bağlama Yöntem ve ÇeĢitleri 

 

Bant bağlama iĢlemini yapılırken bant uçları uç uca gelecek Ģekilde konulmalı, üst 

üste konarak ve bukle yaparak bağlanmamalı. 

 

Resim 1.49: Bant kopuk bağlama Ģekilleri 
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Resim 1.50: Bant kopuk bağlama  
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1.2.7. Üretim Anında Yapılan Kontroller ve Önemi 
 

Fitil(finisör) makinesinde, üretim öncesi, üretim anında ve üretim sonrası makine ve 

ürünlere kontroller yapılır. 

 

1.2.7.1. Beslenen bantların bulunduğu kovarın, parti kontrolleri 

 

Fitil(finisör) makinesine beslenen bant dolu kovaların üzerinde bulunan iĢaretleme ve 

kodlar, makinede çalıĢan kiĢiye o ürünle ilgili bilgi Ģifrelemesini gösterir. 

 

 

Resim 1.51: bantların bulunduğu farklı parti kovarı 

1.2.7.2. Elyaf ve Fitil renk ve lot farklılıklarını kontrol etmek 

 

Elyaf ve fitil renk ve lot farklılıklarının tespit edilmesi için ıĢık altında kontrol edilir.  

 

1.2.7.3. Fitil Bobini Numara ve Kodlamaları 

 

Farklı partilerde, farklı numara ve renklerde üretilmiĢ fitil bobinlerin karıĢmaması için 

değiĢik renklerde fitil masuralar kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.52: Fitil bobini numara ve kodlamaları  
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1.2.7.4. Biten Bant Kontrolleri 

 

Üretim anında, biten ve kopan bantlar standarda uygun bir Ģekilde birleĢtirilip 

bağlanır. 

 

Resim 1.53: Biten bant kontrolü 

1.2.7.5. Kopan fitil kontrolleri 

 

Üretilen fitilin kopması durumunda ise fitil ucu düğümleme yapılmadan bobin 

katlarının arasına geçirilerek tutturulur. 

 

Resim 1.54: Kopan fitil kontrolü 
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1.2.7.6. Makinede Sürekli Yedek Dolu Kova Bulundurulması 

 

Makine besleme kısmına, iĢ kaybının oluĢmaması için çalıĢılan aynı parti bant dolu 

kovaların sürekli dolu yedekleri sıralanır. 

 

Resim 1.55: Makineye dolu bant kovalarını besleme 

1.2.7.7. Makinede Sürekli Yedek BoĢ Fitil Masurası Bulundurulması 

 

Makinede üretimin aksamamsı için fitil masurası haznesinde sürekli yedek 

bulundurulur. 

 

Resim 1.56: Fitil masurası haznesi 
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1.2.7.8. Fitil Bobin ġekil Düzgünlüğü Kontrolleri 

 

Fitillere ve bobine üretim anında ve çıkarıldıktan sonra kontroller yapılır. Bu 

kontrollerde fitil yumağının düzgün sarılıp sarılmadığı kontrolü yapılır. 

 

Fitilin yapısında, hammaddeden, makineden ve iĢçiden kaynaklanan hataların tespiti 

yapılıp hatalı yerler temizlenir ve gerekli önlemler alınır. 

 

Resim 1.57: Fitil yumağının düzgünlük kontrolü 

1.2.7.9. Fitil Bobin Sıkılığı Kontrolü 

 

Fitil bobinlerinde fitilin sarım sıklığı kontrolü yapılır. Hatalı kısımlar temizlenir. 
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Resim 1.58i: Fitil sıklığı kontrolü 

1.2.7.10. Silindirlere Elyaf Sarması 

 

Silindirlere çalıĢma esnasında elyafın yapısından, makineden, çalıĢma ortamından ve 

iĢçiden kaynaklanan sarmalar gerçekleĢir. Bu elyaf sarıkları elle veya temizleme bıçakları ile 

temizlenir. 

 

Resim 1.59: Silindirlere elyaf sarması 

1.2.7.11. Yırtık ManĢonların DeğiĢtirilmesi 

 

Makinenin, çekim ve ovalama kısmında bulunan apron ve manĢonlarda zamanla 

aĢınma ve yıpranmalar gerçekleĢir. Bu yapısal bozukluklar, üretilen fitilin hatalı çıkmasına 

veya makinede elyaf sarıklarının oluĢmasına neden olur. Üretim kaybına ve maliyete etki 

eden bu hatalı apron ve manĢonlar değiĢtirilir. 
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Resim 1.60: Apron ve manĢonlarda aĢınma 

1.2.8. Makinede Üretilen Fitillerin Kullanım Alanları 
 

Fitil(finisör) makinesinde üretilen fitiller klasik iplik yapımı için ring iplik 

makinesinde kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.61: Ring iplik makinesine fitil besleme 

Ayrıca, fitil(finisör) makinesinde üretilen fitiller, fantezi lase iplik yapımı için de 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.62: Fantezi lase iplik makinesine fitil besleme 

 

1.2.9. Üretim Anında OluĢan Hatalar, Nedenleri, Etkisi ve Giderilme 

Yöntemleri 
 

Fitil(finisör) makinesinde üretim yapılırken çalıĢandan, makineden ve üretim 

malzemelerinden oluĢan hatalar oluĢmaktadır. Bu hatalar, nedenleri ve giderilme yöntemleri; 

 

No 
OluĢan 

Hata 
Hata Nedenleri Hatanın Etkisi 

Hatanın 

Giderilme 

Yöntemi 

1.  YanlıĢ bant 

bağlama 

ÇalıĢanın dikkatsizliği Düzgünsüzlük 

sapmasının fazla olan 

fitiller 

Dikkatli çalıĢma 

2.  Kirli fitil ÇalıĢanın dikkatsizliği 

sonucu kirli elle fitile 

dokunmak 

Kirli fitil ve iplik 

oluĢması 

Dikkatli ve 

temiz çalıĢma 

3.  Fitile farklı 

renklerin 

karıĢması 

 ÇalıĢma ortamının 

uçuntulu olması,  

 Makinenin iyi 

temizlenmemesi, 

  Temizlik yapılırken 

uçuntuların oluĢması, 

  Açık renkli fitiller 

bekletilecekse 

poĢetlenmemesi 

 ÇalıĢma ortamında 

ki uçuntulara önlem 

almak, 

  Makineyi iyi 

temizlemek,  

 Temizlik yapılırken 

uçuntuların 

oluĢmasını engel 

olmak, 

  Açık renkli fitiller 

bekletilecekse 

poĢetlemek 

Dikkatli ve 

temiz çalıĢma 

4.  Fitilde ince 

veya kalın 

yerlerin 

Hazırlamada eklerin 

düzgün yapılmaması 

Düzgünsüzlük sapması 

fazla olan fitiller 

Hazırlama-da 

çalıĢanların 

bantların 
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oluĢması eklerini kuralına 

uygun yapması 

5.  Fitilin ince 

millere 

sarması 

Elyafa verilen yağın 

fazla olması 

Elyafın makineye 

sarması sonucu oluĢan 

üretim ve elyaf kaybı  

Elyaftaki yağ 

kontrolü sonucu 

ayarları 

değiĢtirmek 

6.  Dik finisör 

fitilinde 

balık 

oluĢması 

Baskıların fazla olması Düzgünsüzlük 

sapmasının fazla olan 

fitiller 

Yeni baskı 

takılır. 

7.  Yatay 

finisör 

fitilinde 

balık 

oluĢması 

Alt ve üst kafeslerden 

kaynaklanır. 

Düzgünsüzlük 

sapmasının fazla olan 

fitiller 

Alt ve üst kafes 

bakımı yapılıp, 

yağlanır. 

8.  YumuĢak 

ön iplik 

bobini 

YanlıĢ sarım hızı  Ring eğirmede bant 

kopmaları,  

 düĢük bobin 

gramajı 

Sarım hızını 

ayarlamak 

9.  Sert ön 

iplik bobini 

YanlıĢ sarım hızı  Kötü ve kesikli 

bantlar, 

  ring eğirmede fitil 

kopmaları, 

Sarım hızını 

ayarlamak 

10.  Ön iplikte 

kalın yerler 

Çekim bantlarının açma 

miktarı düĢük, aĢınmıĢ 

yoğunlaĢtırıcılar 

Ġplik kopması Açma 

miktarının ve 

yoğunlaĢtırıcılar

ın kontrolü 

11.  DüĢük ön 

iplik 

ovalaması  

 AĢınmıĢ ovalama 

bantları,  

 ovalama bantlarının 

yanlıĢ ayarlanması, 

  yanlıĢ ovalama hızı 

 Bantların 

ayrıĢması,  

 ön iplik kopması,  

 iplikte ince yerler 

Doğru ovalama 

(finisör) bantları 

ve hızı 

12.  Kesikli 

bant 

 YanlıĢ çekim tertibatı 

ayarları,  

 yuvarlak olmayan alt 

ve üst silindirler,  

 düĢük silindir 

basıncı,  

 yüksek çekim oranı,  

 silindire lif 

dolanması,  

 hasarlı silindir 

yatağı,  

 yetersiz bant 

kılavuzu,  

 hasarlı kılavuz 

EĢit olmayan iplik, 

iplik kopması 

 Hammaddey

e uygun 

çekim 

tertibatı ayarı 

ve basıncı,  

 silindilerin 

yuvarlak 

olması,  

 uygun bakım  

 Baskılar 

temizlenir 
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elemanları (balon 

silindiri, kayıĢlar),  

 uzamıĢ çekim kayıĢı,  

 çekim bandına lif 

dolanması,  

 yüksek besleme 

ağırlığı,  

 yüksek giriĢ veya 

çıkıĢ gerilimi  

 Baskının üzerine 

pislik sarması 

13.  Biri kalın, 

biri ince ön 

iplik bandı 

Son çekim pasajında 

yanlıĢ katlama (dublaj) 

 Ring eğirmede ön 

iplik kopması, 

  iplik numarası 

sapması,  

 çizgili kumaĢ 

Dikkatli 

çalıĢmak 

14.  Dolanma, 

bantların 

bölünmesi 

Çekim silindirleri veya 

yoğunlaĢtırıcının yağlı 

olması 

Ring eğirmede bant 

kopmaları 

Doğru 

yoğunlaĢtırıcı, 

dikkatli 

çalıĢmak 

 

15.  Ön iplikte 

kalın yerler 

Son çekim pasajında 

veya bantlı çekimde 

birleĢtirme yeri 

ayrılmamıĢ 

Ġplik kopması Dikkatli çalıĢma 

16.  Fitil 

düzgünsüzl

üğü hatası 

 Gelen bandın 

düzgünsüzlüğü 

 ĠĢçinin kopuk 

bağlama yanlıĢlığı 

 Baskı silindirlerinin 

basınç ayarı eksikliği 

veya fazlalığı 

 Ekartman ayarı 

yanlıĢlığı 

 Ovalama 

hortumlarının 

aĢınması 

 Çekim sapmaları 

veya istenmeyen 

çekim oluĢumu 

  

17.  Fitil 

numarası 

hatası 

 Fitil 

düzgünsüzlüğünün 

tüm hataları 

 YanlıĢ çekim değeri 

seçimi 

  

Tablo 1.4: Fitil hataları  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
 

Fitil(finisör)Makinesinde Üretim Yapma 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makinede üretimiçin gerekli olan araç, gereç 

ve malzemeyi hazırlayınız. 

 Yün iplik dairesi, 

 Fitil(finisör)makinesi, 

fitil (finisör)makinesi katalogları, makinelerin 

pano ve kapak anahtarları, hesap makinesi, 

çekme bandı dolu kovalar, boĢ fitil kalemleri, 

fitil taĢıma kafesleri, toz maskesi, kulak 

tıkacı, saçları örtmek için bone, temizlik 

bıçağı 

 Üretim öncesi ve üretim anında iĢ 

ve iĢçi güvenliği için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 ÇalıĢma ortamının temiz olmasına 

dikkat ediniz 

 

 Makinede çalıĢmaya baĢlamadan iĢ ve iĢçi 

güvenliği tedbirlerini almak 
 

 Fitil yapılırken kullanılan araç gereçler ve 

makineyi temizlemek 

 Kalemlerin temiz olmasına dikkat 

etmek 

 BoĢ fitil kalemlerini temizleyerek, makine 

haznesine sıralamak 

 
 

 Makinede sürekli boĢ masura 

bulunmasına dikkat etmek 

UYGULAMA FAALĠYETĠ–1 
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 Elinizdeki makine üretim kartına göre, 

çekmelerden gelen kovalardaki bantları 

makinenin besleme bölgesindeki boĢ kovalarla 

değiĢtirmek veya yedeklemek 

 

 

 Makinenin Ģalterini açmak 

 

 

 Kontrol panelini aktif hale getirmek 

 

 

 Açılan ekranda çalıĢılacak hafıza numarasını 

girmek 
 

 Kontrol paneline çalıĢma bilgilerini 

girmek(fitil gramı ve bobin metrajı) 
 

 Makine ayarlarını kontrol etmek  

 Makinenin metraj sayacını sıfırlamak  

 Son pasaj çekme makinesinde bir kovada iki 

bant olarak istiflenmiĢ elyaf bandı uçlarını 

almak 
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 Bantların uçlarını sırasıyla 1.cağlığın 

üzerinden geçirmek 

 

 

 Bantları 2.cağlığın üzerinden geçirmek 

 

 

 Bantları 3. Cağlığın altından geçirmek 
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 Bantları 4. Cağlığın üzerinden geçirmek 

 

 

 Bantları 5.cağlığın altından geçirmek 

 

 

 Bantları 6.cağlığın üzerinden almak 

 

 

 Bantları huniden geçirmek 
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 Bantları üst baskı silindirleri arasından 

geçirmek 

 
 

 

 
 Bantları biberonun altından geçirmek 

 
 

 

 Bantların, alt baskı topundan ve ağır çekim 

düğmesini kullanarak ovalama lastiğinin 

altından çıkmasını sağlamak 
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 Bükülü iki fitil ucunu tutarak bobin 

makarasının alt kısmında bulunan fitil 

kontrol(gezdirici) kılavuzlarından geçirmek 

 

 

 Bobin makarasına bir miktar sarmak 

 

 

 Yatay fitil makinesinde ise, makarayı iğe 

takmak 

 

 

 Ġğe takılmıĢ makarayı kapatmak 
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 Fitili makaraya bir turdan fazla olmamak 

Ģartıyla el ile sarmak 

 

 

 ÇalıĢtırma butonuna basmadan önce 

makinenin çevresi ve üst kısmını kontrol 

etmek. Herhangi bir aksilik yok ise kumanda 

panosundaki düz yeĢil düğmeye basarak 

makineyi çalıĢtırmak 

 

 

 Verilen metraj dolduğunda sırasıyla ön tabla, 

arka tabla ve fitil yumağı taĢıyıcı bandına 

otomatik olarak gelen fitil yumaklarını, bandın 

baĢında bekleyerek akan bant yardımı ile 

sırayla toplamak 

 

 TaĢıma bandında fazla fitil 

bulundurmamak 

  



 

54 

 Toplanan fitil yumaklarını, sarım düzenleri 

bozulmayacak Ģekilde arabalara dizmek 

 

 

 Parti sonunda fitil yumağı metrajını 

tamamlamazsa manuel kumanda düğmesi 

kullanılarak takımı almak ve metrajı sıfırlamak 

 

 Arabalara dizilen fitil yumaklarını, ring stok 

alanına düzenli bir biçimde refakat kartıyla 

birlikte istif etmek 

 

 

 Takım doluncaya kadar üretimi kontrol etmek  

 Uzun süre bekleyecek fitil bobinlerini 

poĢetlemek 

 

 Çıkan fitilin kontrollerini yapmak  

 Elde edilen fitili test için laboratuara 

göndermek 

 

 Çıkan sonucu, verilen değerlerle 

karĢılaĢtırmak 

 

 Sonuç istenilen değerlerde ise üretime devam 

etmek 

 

 Sonuç istenilen değerlerde değilse ayarlar da 

değiĢiklik yapmak 

 

 Kovadaki çekme Ģeritleri bittiğinde veya 

koptuğunda uygun Ģekilde bağlamak 

 ġerit uçlarını tekniğine uygun 

Ģekilde birbirlerine bağlamak 
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 Bandı biten kovaları dolusuyla değiĢtirmek  Makineyi boĢta çalıĢtırmamak için 

cağlıkta yedek dolu kova 

bulundurmak 

 Fitil Ģeritlerinde kopuĢ olduğu zaman uygun 

Ģekilde fitil yumağına eklemek 

 

 Fitilde veya çekme Ģeritlerinde, sarma 

olduğunda kesmek 

 

 ÇalıĢma esnasında bantların ve fitillerin 

tansiyonunu kontrol etmek 

 

 Apron ve manĢonların aĢınmalarını kontrol 

edip gerekirse rektifiyeye göndermek 

 Yanan ikaz lambalarına göre arıza 

bölgesine yönelmek 

 Her bir parti için makinede yapılan iĢin 

niteliğini belirten, imalat durum levhasını 

yazmak ve makineye asmak 

 

 Yukarıdaki iĢlemler yapılırken genel temizlik 

kurallarına ve fitil sarım düzeninin 

bozulmamasına dikkat etmek 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri 
(melanjör çekme makinesininin bakımını yapma) 

 

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

hazırladınız mı? 

  

2.  Makinede çalıĢmaya baĢlamadan iĢ ve iĢçi güvenliği 

tedbirlerini aldınız mı? 

  

3.  Fitil yapılırken kullanılan araç gereçler ve makineyi 

temizlediniz mi? 

  

4.  BoĢ fitil kalemlerini temizleyerek, makine haznesine sıraladınız 

mı? 

  

5.  Elinizdeki makine üretim kartına göre, çekmelerden gelen 

kovalardaki bantları makinenin besleme bölgesindeki boĢ 

kovalarla değiĢtirip yedeklediniz mi? 

  

6.  Makinenin Ģalterini açtınız mı?   

7.  Kontrol panelini aktif hale getirdiniz mi? 

8.   

  

9.  Açılan ekranda çalıĢılacak hafıza numarasını girdiniz mi?   

10.  Kontrol paneline çalıĢma bilgilerini girdiniz mi?(fitil gramı ve 

bobin metrajı) 

  

11.  Makine ayarlarını kontrol ettiniz mi?   

12.  Makinenin metraj sayacını sıfırladınız mı?   

13.  Son pasaj çekme makinesinde bir kovada iki bant olarak 

istiflenmiĢ elyaf bandı uçlarını aldınız mı? 

14.   

  

15.  Bantların uçlarını sırasıyla 1.cağlığın üzerinden geçirdiniz mi? 

16.   
  

17.  Bantları 2.cağlığın üzerinden geçirdiniz mi? 

18.   
  

19.  Bantları 3. cağlığın altından geçirdiniz mi? 

20.   
  

21.  Bantları 4. cağlığın üzerinden geçirdiniz mi? 

22.   
  

23.  Bantları 5.cağlığın altından geçirdiniz mi? 

24.   
  

25.  Bantları 6.cağlığın üzerinden aldınız mı? 

26.   
  

27.  Bantları huniden geçirdiniz mi? 

28.   
  

29.  Bantları üst baskı silindirleri arasından geçirdiniz mi? 

30.   
  

31.  Bantları biberonun altından geçirdiniz mi? 

32.   
  

33.  Bantların, alt baskı topundan ve ağır çekim düğmesini 

kullanarak ovalama lastiğinin altından çıkmasını sağladınız mı? 

34.   

  

35.  Bükülü iki fitil ucunu tutarak bobin makarasının alt kısmında 

bulunan fitil kontrol(gezdirici) kılavuzlarından geçirdiniz mi? 

36.   

  

37.  Bobin makarasına bir miktar sardınız mı? 

38.   
  

39.  Yatay fitil makinesinde ise, makarayı iğe taktınız mı? 

40.   
  

41.  Ġğe takılmıĢ makarayı kapattınız mı? 

42.   
  



 

57 

43.  Fitili makaraya bir turdan fazla olmamak Ģartıyla el ile sardınız 

mı? 

 

  

44.  ÇalıĢtırma butonuna basmadan önce makinenin çevresi ve üst 

kısmını kontrol etmek. Herhangi bir aksilik yok ise kumanda 

panosundaki düz yeĢil düğmeye basarak makineyi çalıĢtırdınız 

mı? 

45.   

  

46.  Verilen metraj dolduğunda sırasıyla ön tabla, arka tabla ve fitil 

yumağı taĢıyıcı bandına otomatik olarak gelen fitil yumaklarını, 

bandın baĢında bekleyerek akan bant yardımı ile sırayla 

topladınız mı? 

47.   

  

48.  Toplanan fitil yumaklarını, sarım düzenleri bozulmayacak 

Ģekilde arabalara dizdiniz mi? 

49.   

  

50.  Parti sonunda fitil yumağı metrajını tamamlamazsa manuel 

kumanda düğmesi kullanılarak takımı almak ve metrajı 

sıfırladınız mı? 

  

51.  Arabalara dizilen fitil yumaklarını, ring stok alanına düzenli bir 

biçimde refakat kartıyla birlikte istif ettiniz mi? 

52.   

  

53.  Takım doluncaya kadar üretimi kontrol ettiniz mi?   

54.  Uzun süre bekleyecek fitil bobinlerini poĢetlediniz mi?   

55.  Çıkan fitilin kontrollerini yaptınız mı?   

56.  Elde edilen fitili test için laboratuara gönderdiniz mi?   

57.  Çıkan sonucu, verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

58.  Sonuç istenilen değerlerde ise üretime devam ettiniz mi?   

59.  Sonuç istenilen değerlerde değilse ayarlar da değiĢiklik yaptınız 

mı? 

  

60.  Kovadaki çekme Ģeritleri bittiğinde veya koptuğunda uygun 

Ģekilde bağladınız mı? 

61.   

  

62.  Bandı biten kovaları dolusuyla değiĢtirdiniz mi?   

63.  Fitil Ģeritlerinde kopuĢ olduğu zaman uygun Ģekilde fitil 

yumağına eklediniz mi? 

  

64.  Fitilde veya çekme Ģeritlerinde, sarma olduğunda kestiniz mi?   

65.  ÇalıĢma esnasında bantların ve fitillerin tansiyonunu kontrol 

ettiniz mi? 

  

66.  Apron ve manĢonların aĢınmalarını kontrol edip gerekirse 

rektifiyeye gönderdiniz mi? 

  

67.  Her bir parti için makinede yapılan iĢin niteliğini belirten, 

imalat durum levhasını yazmak ve makineye astınız mı? 

  

68.  Yukarıdaki iĢlemler yapılırken genel temizlik kurallarına ve 

fitil sarım düzeninin bozulmamasına dikkat ettiniz mi? 

  

TOPLAM   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME–1 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1.  AĢağıdakilerden hangisi, çekme makinesinden gelen bandları iplik makinesinde 

kullanılabilecek inceliğe getiren makinedir? 

A) Tarama makinesi 

B) Fitil makinesi 

C) Ring makinesi 

D) Tarak makinesi 

E) Çekme makinesi 

 

2.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil makinesinin görevidir? 

A) Yıkama iĢlemini yapmak 

B) Kurutma iĢlemini yapmak 

C) Temizleme iĢlemini yapmak 

D) Elyafı boyama iĢlemini yapmak 

E) Ġstenilen inceliğe getirilmiĢ fitil Ģeridine ovalama veya bükümle gerekli olan 

mukavemeti kazandırmak 

 

3.  AĢağıdakilerden hangisi, finisör fitil makinesinin kısımlarındandır? 

A) Ovalama manĢonları 

B) Yıkama kısmı 

C) Kurutma kısmı 

D) Tarama kısmı 

E) Ön açma kısmı 

 

4.  Finisör fitil makinesinde elyaf Ģeridi, aĢağıdakilerden hangisine yumak halinde sarılır? 

A) Ġplik kalemine 

B) Çuvala 

C) Kovalara 

D) Arabaya  

E) Masuraya 

 

5.  Fitil(finisör) makinelerinde çalıĢmaya baĢlamadan ilk önce nelere dikkat ederiz? 

A) Elyafa  

B) Banda  

C) ĠĢ güvenliği kurallarına 

D) Kovaya 

E) Makine kontrol panosuna 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME–1 
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6.  Fitil(finisör) makinesinde elyafa mukavemet nasıl verilir? 

A) Elyafa, finisörde gerçek büküm verilir 

B) Tutularak  

C) Elyafa, ovalanarak yalancı büküm verilir 

D) Finisörde büküm veren kısım yoktur 

E) Elyafa, finisörde çok fazla büküm verilir 

 

7.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil makinesinde beslenen band eksildiğinde bizi uyaran 

kısımdır? 

A) Tambur 

B) Lamba ikaz sistemi 

C) Fırça 

D) Telefon 

E) Duman  

 

8.  Fitil makinesi çıkıĢında, elyaf hangi formatta elde edilir? 

A) Fitil Ģeridi 

B) Ġplik 

C) Bant  

D) Lif 

E) KumaĢ 

 

9.  AĢağıdakilerden hangisinde, finisör fitil makinesi çalıĢma bilgileri bulunur? 

A) Ġkaz lambaları 

B) Ovalama kısmı 

C) Yağ püskürtme kısmı 

D) ÇalıĢma kartı 

E) Çekim kısmı 

 

10.  Yatay ve dikey finisör makineleri arasındaki en büyük fark nedir? 

A) Ġplik makinesine fitil yapmak  

B) Fitil Ģeridinin düzgün olması 

C) Ġplik makinesine elyafı bobin Ģeklinde vermek 

D) Üretim miktarı  

E) Boyu  

 

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 
 

 
 

Uygun ortam sağlandığında, fitil(finisör) makinesinde tekniğine uygun, fitil (finisör) 

makinesinin temizliğini yapabileceksiniz. 

 

 
 

Fitil(Finisör) makinesinin temizliğini yapabilmek için gerekli bilgileri toplayınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren 

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

üreticileri internet web siteleri ve mesleki hesaplama kitaplarından bilgi 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

2. FĠTĠL(FĠNĠSÖR) MAKĠNESĠNDE 

TEMĠZLĠK 
 

Üretim hattındaki her makinede olduğu gibi, fitil(finisör) makinesinin temizliği de 

büyük önem taĢımaktadır. 

 

Fitil(finisör) makinesi, iplik hazırlığın son makinesi olması itibariyle, iplik 

iĢletmesinde bulunduğu konum nedeniyle uçuntuların bulunduğu kısımdadır. 

 

Fitile, diğer makinelerde çalıĢılan partilerden gelebilecek farklı renk ve türdeki elyaf 

uçuntularının yapıĢması, hatalı iplik yapımına neden olur. 

 

Bu nedenle, iplik yapımından önce oluĢan fitilin oluĢturulduğu bu makine ve 

çevresinin iyi temizlenmesi gerekir. 

 

2.1. Temizlik Yapmaya Hazırlık 
 

Makinede temizlik, üretim öncesi, üretim anında, üretim sonrası ve parti 

değiĢimlerinde dikkatli bir Ģekilde yapılır.  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1.1. Temizlik yapmanın Amacı ve Önemi 
 

Fitil(finisör) makinelerinde temizliğin amacı; fitilin kirlenmeden iplik makinesine 

sevkinin yapılmasının yanı sıra, arıza ve istem dıĢı duruĢ sürelerini azaltmak ve elyaf 

kayıplarını en aza indirerek maliyeti en aza indirmektir. 

 

2.1.2. Makinenin Temizliğinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kuralları 
 

 Bütün makinelerde temizlik ve bakım esnasında ana Ģalteri kapatmak 

 Tehlike anında, müdahale araçlarının kullanımını ve yerlerini öğrenmek 

 ĠĢlem sırasında ve hazırlık aĢamalarında kiĢisel koruyucu donanım ve 

malzemeleri kullanmak 

 ĠĢin özelliğine göre iĢ elbisesi giymek 

 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer 

malzemelerden ayrıĢtırmak ve gerekli önlemleri alarak güvenli bir Ģekilde 

tutulmasını sağlamak, 

 Elyaf uçuntularının, uzun süre solunmasına bağlı meslek hastalıklarının 

oluĢmaması için maske kullanmak 

 Makine çalıĢır durumdayken makineye müdahale etmemek 

 Makine çalıĢır veya çalıĢmaz iken emniyet kapaklarının kapalı olmasına dikkat 

etmek 

 Makine ve makaralardaki sarıklar elle yolunurken elyafın eli kesmemesine 

dikkat etmek 

 Makine ve makaralardaki elyaf sarıkları temizleme bıçağı ile kesilip 

temizlenirken, bıçaktan kaynaklanabilecek derin çiziklere dikkat etmek 

 Makinede ki elyaf sarıkları temizleme bıçağı ile kesilip temizlenirken, silindir, 

manĢon, apron ve makaralarda bıçaktan kaynaklanabilecek çiziklerin 

oluĢmamasına dikkat etmek 

 

2.1.3. Temizlikte Kullanılan Madde ve Malzemeler 
 

Makinenin temizliğinin doğru, düzgün ve zamanında yapılması ile makinenin çalıĢma 

verimliliğinin artacaktır. Bunun yanında, üretilen fitilin kalitesinin artması da sağlanmıĢ olur. 

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

 

 Temizlik tabancası(fır fır): Makine çalıĢırken, makine parçaları üzerindeki 

ufak lif parçaları ve tozların alınmasını sağlayan alettir. 
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Resim 1.1:Temizlik tabancası(fır fır) 

 Kanca:Sarık ve yollukların temizlenmesinde kullanılan seyyar bıçaktır 

 

Resim 1.2:Kanca 

 Maket bıçağı:Sarık ve yollukların temizlenmesinde kullanılır 

 

Resim 1.3:Maket bıçağı 
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 Saçları örtmek için bone: Saçların makinenin çalıĢan kısımlarına sarmaması 

için kullanılır. 

 

Resim 1.4:bone 

 Tozmaskesi: Elyaf uçuntularının, solunum yolu hastalıklarına neden olmaması 

için kullanılır. 

 

Resim 1.5:Toz maskesi 

 Basınçlıhava püskürten kompresörü: makinenin üzerine ve çalıĢma 

organlarına çalıĢma ortamından gelen elyaf uçuntuları ve tozların 

temizlenmesinde hava tabancası ile birlikte kullanılır 

 

Resim 1.6:Basınçlı hava püskürten kompresörü 

 Üstübü: Makine üzerindeki pisliklerin temizlenmesinde kullanılır. 
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Resim 1.7:Üstübü 

 Hava tabancası: Makinenin üzerine ve çalıĢma organlarına çalıĢma ortamından 

gelen elyaf uçuntuları ve tozların temizlenmesinde hava kompresörü ile birlikte 

kullanılır. 

 

Resim 1.8:Hava tabancası 

 Vakumlu temizlik makinesi: makinenin çalıĢma organlarına ve üzerindeki 

elyaf uçuntuları ve tozların temizlenmesi için kullanılır. 

 

Resim 1.9:Vakumlu temizlik makinesi 

  



 

65 

 Tel fırça: makinenin üzerine yapıĢmıĢ, silme yoluyla giderilemeyen atıkların 

kazınarak çıkarılmasında kullanılır. 

 

Resim 1.10:Tel fırça 

2.2. Makinenin Temizliğini Yapma 
 

Makine iĢçisi; çalıĢan makinenin üzerindeki veya etrafındaki tozları, elyaf uçuntularını 

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

temizliklerini yapar. 

 

2.2.1. Üretim Öncesi ve Sonrası Temizlik 
 

 Temizliğe baĢlamadan önce iĢ güvenliği kurallarına uyulur. 

 Her iĢ devrinden önce makinenin genel temizliği yapılır. 

 Tabancayla(fırfır) kaba elyafları temizler 

 Haftalık ve aylık yağlamalarda miller üzerinde biriken yağları temizler. 

 Günde bir defa telef haznesinin temizliği yapılır. 

 Filtre kutusunun iç kısmını temizler. 

 Tüm baskı kenarlarında ve silindirlerdesarıklar varsa temizler. 

 Çekim kısmını temizler. 

 Silindir yataklarını temizler. 

 Ovalama manĢonlarını temizler. 

 Ovalama hortumu ve bobin tahrik diĢlilerinin 4-5 gün arayla temizler. 

 TaĢıyıcı apronları temizler. 

 Baskı ve çekim silindirlerini temizler. 

 Fitil kılavuzlarını temizler. 

 Yalancı büküm kılavuzlarını temizler. 

 Cağlığı temizler. 

 Makinenin altını temizler. 

 Makinenin arka kısmını temizler. 

 Yerleri ve makinenin etrafını temizler. 
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2.2.2. Üretim Esnasında Temizlik 
 

 Eller sürekli temiz tutulur, kesinlikle kirli el ile elyaflara dokunulmaz. 

 Masuraları takmadan önce temizliği kontrol edilir, üzerindeki uçuntu ve hav 

varsa temizlenir. 

 Görev anında yapılabilecek küçük çaplı temizliklerde makineyi durdurmadan 

temizliğini yapar. 

 Bobin aralarını temizlemek 

 Makine etrafını (zemini) 4 saatte bir temizler. 

 EmiĢ boru deliklerini temizler. 

 Çekim kısmı ve silindir yataklarının 8 saatte bir temizler. 

 EmiĢ boru deliklerinin 8 saat arayla temizler. 

 

2.2.3. Tip DeğiĢiminde Temizlik 
 

 Makineye kaba olarak hava tutularak uçuntuları temizler 

 Gözle görünen pislikleri tabanca(fırfır) ile temizler 

 Her parti giriĢinde özellikle parti değiĢimlerinde makinenin üzerindeki kapakları 

açmak ve üst baskı topu, biberon baskılığı ve alt baskı topu açılarak, hava 

tabancası ile makinen genel temizliğini yapar. 

 Alt fırçayı çıkarıp temizler. 

 Silindirlerin arasına giren elyafı tabanca(fırfır) ile temizler 

 Makineyi bezle siler. 

 Milleri siler. 

 Kafesleri temizler. 

 Makinenin koruma kapaklarını temizler. 

 Makinenin diĢli olan yerlerini temizler. 

 Çağlıkları temizler. 

 Makineyi hareket ettiren kolları temizler. 

 Makinenin motor kısmına hava tutar. 

 Filtre kutusunu temizler. 

 Hava emici elekleri çıkarıp temizler. 

 Kovalar, makinenin temizliği yapılmadan kesinlikle dizilmemelidir. 

 

2.2.4. Otomatik Temizleme Sistemleri 
 

 Fitilin kopması halinde, çıkıĢ silindirinden çıkan bükümsüz fitili emerek bir 

depoda toplayan sistemler 

 Çekim ve ön baskı silindirini temizleyen sistem 

 Toz emme sistemi 

 Besleme kısmındaki makaralarda bulunana plastik temizleyiciler: Makaraların 

arka tarafında aĢağıya meyilli plastik temizleyiciler vardır. Bu plastikler bobin 

makarasında fitilden kaynaklanan pisliklerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir 

ucu plastik kaplı demir kutu fan yardımıyla bu pislikleri aĢağıya çeker ve 

temizlik sağlanır. 
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 Arka hava emiĢ kapakları: Çekim ve besleme silindirlerinin arkasında kalan 

elyaf kırıntılarını emer. 

 Hava emiĢ filtresi: Hava motorunun çekmiĢ olduğu elyafların sağa sola 

uçuĢmasını engeller. 

 

2.3. Makinenin Ġyi Temizlenmemesi Sonucu OluĢan Hatalar ve 

Giderilme Yöntemleri 
 

 OluĢan hatalar Hataların ve giderilmesi 

1.  Fitilin kirlenmesi  Kirli elle bobinleri veya elyafı 

tutmamak 

 Makinenin iyi temizlenmesi 

 Fitil masuralarının iyi temizlenmesi 

2.  Elyafa uçuntuların yapıĢması  hava emicilerinin iyi çekmemesi 

 Kovaların ve fitil yumaklarının içine 

konulduğu torbanın temiz olmasına 

dikkat edilmeli 

3.  Ġplik makinesinde fitil Ģeritlerinin çok 

sık kopması 

Elyafın yeterince ezilip ovalanmaması ile 

ilgili ayarların yapılması 

Tablo 1.1:Makinenin iyi temizlenmemesi sonucu oluĢan hatalar ve giderilme yöntemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ–2 
 

Fitil (Finisör)Makinesinin Temizliğini Yapma 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Makinenin temizliği için gerekli olan araç, gereç ve 

malzemeyi hazırlayınız. 

 Yün iplik dairesi 

 fitil (finisör)makinesi 

fitil (finisör)makinesi katalogları, makinelerin pano 

ve kapak anahtarları saçları örtmek için bone, hava 

tabancası basınçlı hava, vakumlu temizlik makinesi, 

toz maskesi, temizlik bıçağı, temizlik tabancası(fır 

fır), tel fırça,üstübü 

 Temizliksırasında iĢ ve iĢçi 

güvenliği için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 

 Fitil (finisör)makinesinde temizlik yapılırken iĢ ve 

iĢçi güvenliği kurallarını uygulamak 

 Kanca kullanırken dikkat 

etmek 

 Makineyi durdurmadan 

müdahalede bulunmamak 

 ÇalıĢma öncesi ve bitiminde makineyi durdurup 

emniyete almak 

 ÇalıĢan makine durduktan 

hemen sonra, bazı kısımları 

çok sıcak olabilir, dikkat 

etmek 

 Temizlik yaparken makine 

elemanlarına zarar 

vermemek 

 Makineninveçevresinin kaba tozlarını temizlemek 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ–2 
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 Makine kapaklarındaki elyaf uçuntularını temizlemek 

 

 Uçuntuların oluĢmamasına 

dikkat etmek 

 Arka kılavuz yollarını temizlemek 

 

 

 Fitil kalemlerini makineye beslenmeden önce kontrol 

etmek, üzerinde uçuntu, hav, vs varsa temizlemek 

 

 Silindirleri (üst, alt) temizlemek 
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 Temizlik tabancasıyla elyafın geçtiği bölgeleri 

temizlemek 

 

 

 

 Cer silgisini (ön, arka)temizlemek 

 

 

 

 Kılavuz yataklarını temizlemek 
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 Apronları ve biberonları temizlemek 

 

 

 ManĢonları temizlemek 

 

 

 BoĢ makaraları temizlemek 

 

 

 BoĢ makara yataklarını temizlemek 
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 Dolu makara yolunu temizlemek 

 

 

 Üst hava filtresini temizlemek 

 

 

 Çekim millerini temizlemek 
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 Pnomofil haznesini temizlemek 

 

 

 Sağ – sol kapak iç kısımlarını temizlemek 

 

 

 DiĢli bölümleri temizlemek 
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 Haftalık ve aylık yağlamalarda miller üzerinde biriken 

yağlar temizlemek 

 

 

 Alt ve üst baskılar çıkartılıp temizlemek 

 

 

 Arka sehpa silindirlerini temizlemek  

 Hava emici elekleri çıkartıp temizlemek 

 

 

 Kılavuzları (sabit ve seyyar) temizlemek  

 Üretim öncesi ve sonrası aynı temizlikleri yapmak  

 Makinenin üretim anında da temizliğini yapmak 

 

 

 Tip değiĢiminde, fitilmakinesinin her kısmının hava 

ile temizliğini yapmak 

 

 Makine kapaklarını kapatıp makineyi devreye almak  
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Kriterleri 

(Melanjör Çekme Makinesininin Bakımını Yapma) 

 

Evet Hayır 
1.  Temizlik için gerekli olan araç, gereç ve malzemeyi hazırladınız 

mı? 

  
2.  Fitil (finisör)makinesinde temizlik yapılırken iĢ ve iĢçi güvenliği 

kurallarını uyguladınız mı? 

  

3.  ÇalıĢma öncesi ve bitiminde makineyi durdurup emniyete aldınız 

mı? 

  

4.  Makineninveçevresinin kaba tozlarını temizlediniz mi?   

5.  Makine kapaklarındaki elyaf uçuntularını temizlediniz mi?   

6.  Arka kılavuz yollarını temizlediniz mi?   

7.  Fitil kalemlerini makineye beslenmeden önce kontrol edip, 

üzerinde uçuntu, hav, vs varsa temizlediniz mi? 

  

8.  Silindirleri (üst, alt) temizlediniz mi?   

9.  Temizlik tabancasıyla elyafın geçtiği bölgeleri temizlediniz mi?   

10.  Cer silgisini (ön, arka)temizlediniz mi?   

11.  Kılavuz yataklarını temizlediniz mi?   

12.  Apronları ve biberonları temizlediniz mi?   

13.  ManĢonları temizlediniz mi? 

14.   
  

15.  BoĢ makaraları temizlediniz mi?   

16.  BoĢ makara yataklarını temizlediniz mi?   

17.  Dolu makara yolunu temizlediniz mi?   

18.  Üst hava filtresini temizlediniz mi?   

19.  Çekim millerini temizlediniz mi?   

20.  Pnomofil haznesini temizlediniz mi?   

21.  Sağ – sol kapak iç kısımlarını temizlediniz mi?   

22.  DiĢli bölümlerini temizlediniz mi?   

23.  Makinenin yağlanmasında miller üzerinde biriken yağları 

temizlediniz mi? 

  

24.  Alt ve üst baskıları çıkartılıp temizlediniz mi?   

25.  Arka sehpa silindirlerini temizlediniz mi?   

26.  Hava emici elekleri çıkartıp temizlediniz mi?   

27.  Kılavuzları (sabit ve seyyar) temizlediniz mi?   

28.  Üretim öncesi ve sonrası aynı temizlikleri yaptınız mı?   

29.  Makinenin üretim anında da temizliğini yaptınız mı?   

30.  Tip değiĢiminde, makinenin her kısmının hava ile temizliğini 

yaptınız mı? 

  

31.  Makinenin kapaklarını kapatıp, makineyi devreye aldınız mı?   

TOPLAM   
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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–2 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil makinesinde yapılan sürekli ve düzenli temizliğin 

sonucudur? 

A) Üretim düĢer 

B) ĠĢ emniyeti düĢer 

C) Yedek parça kullanımı artar 

D) ĠĢ kazaları önlenir 

E) Bantlar kopar 

 

2.  AĢağıdakilerden hangisinde, fitil makinesinde üretime baĢlamadan dikkat edilir? 

A) Fitil kalemlerinin temiz olmasına 

B) Kovaların temiz olmasına 

C) Elyafın boyalı olmasına 

D) Beyaz elyaf olmasına 

E) IĢığın iyi olmasına 

 

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

hangisi kullanılır? 

A) Üstübü 

B) Temizlik tabancası(fır fır) 

C) Bone 

D) Basınçlı hava püskürten kompresör 

E) Toz maskesi 

 

4.  AĢağıdakilerden hangisi, makine üzerindeki pisliklerin temizlenmesinde kullanılır? 

A) Üstübü 

B) Temizlik tabancası(fır fır) 

C) Tel fırça 

D) Basınçlı hava püskürten kompresör 

E) Toz maskesi 

 

5.  AĢağıdakilerden hangisi, makinenin üzerine ve çalıĢma organlarına çalıĢma 

ortamından gelen elyaf uçuntuları ve tozların temizlenmesinde hava kompresörü ile 

birlikte kullanılan alettir? 

A) Üstübü 

B) Temizlik tabancası(fır fır) 

C) Tel fırça 

D) Hava tabancası 

E) Toz maskesi 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME–2 
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6.  AĢağıdakilerden hangisi, makinenin üzerindeki sarık ve yollukların temizlenmesinde 

kullanılan alettir? 

A) Kanca 

B) Üstübü 

C) Temizlik tabancası(fır fır) 

D) Tel fırça 

E) Maket bıçağı 

 

7.  AĢağıdakilerden hangisi, makinenin üzerine yapıĢmıĢ, silme yoluyla giderilemeyen 

atıkların kazınarak çıkarılmasında kullanılan alettir? 

A) Üstübü 

B) Temizlik tabancası(fır fır) 

C) Tel fırça 

D) Maket bıçağı 

E) Toz maskesi 

 

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

parçaları ve tozların alınmasını sağlayan alettir? 

A) Üstübü 

B) Temizlik tabancası(fır fır) 

C) Maket bıçağı 

D) Toz maskesi 

E) Tel fırça  

 

9.  AĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmezse, fitil Ģeritlerinde farklı renkteki 

uçuntuların olmasının nedenidir? 

A) Nopelerin tam temizlenmemesi 

B) Liflerin kirli olması 

C) Fitillerin konulduğu torbaların pis olması 

D) Elyaftaki yabancı maddelerin temizlenmemesi 

E) Hava emicilerinin iyi çekmemesi 

 

10.  AĢağıdakilerden hangisine dikkat edilmezse, fitil Ģeritlerinin kirlenmesine neden olur? 

A) Nopelerin tam temizlenmemesi 

B) Liflerin kirli olması 

C) Fitillerin konulduğu torbaların pis olması 

D) Nopelerin tam temizlenmemesi 

E) Elyaftaki yabancı maddelerin temizlenmemesi 

 

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 diğer “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil yapma iĢleminin amacıdır? 

A) Elyafın yıkanması 

B) Elyafın kurutulması 

C) Elyafın yağlanması 

D) Çekme bantlarının iplik makinesinde iĢlenebilecek inceliğe getirilmesi 

 

2.  AĢağıdakilerden hangisi, finisör makinesinin kısımlarındandır? 

A) Ovalama kısmı 

B) Yıkama kısmı 

C) Kurutma kısmı 

D) Koparma kısmı 

 

3.  Finisör fitil makinesinde, elyafa mukavemet nasıl verilir? 

A) Yuvarlak tarakta tarayarak 

B) Ovalama manĢonları ile ezilerek ve yalancı büküm verilerek 

C) Besleme silindiri ile besleyerek 

D) Gerçek büküm vererek  

 

4.  AĢağıdakilerden hangisi, finisör makinesinde fitil Ģeritlerinin sarıldığı Ģekildir? 

A) Ġplik kopsu 

B) Fitil bobini  

C) Fitil bandı 

D) KumaĢ  

 

5.  AĢağıdakilerden hangisi, finisör makinesinin kısımlarındandır? 

A) Ġğneli baretler 

B) Yıkama kısmı 

C) Çekme ve ovalama manĢonları 

D) Koparma kısmı 

 

6.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil(finisör) makinesinde yapılan sürekli ve düzenli 

temizliğin sonucudur? 

A) ĠĢ kazaları önlenir 

B) ĠĢ emniyeti düĢer 

C) Üretim düĢer 

D) Yedek parça kullanımı artar 

7.  AĢağıdakilerden hangisi, iplik makinesinde fitil Ģeritlerinin çok sık kopmasının 

nedenidir? 

A) Elyafın yeterince ezilip ovalanmaması  

B) Elyafın yağlı olması 

C) Elyafın kuru olması 

D) Elyafın ıslak olması 

E) Elyafın düzgün olması 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8.  Fitil (finisör) makinesinde üretim yapılırken tozların biriktiği kısımdır.Bu kısım 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Silindir silicileri 

C) Pnömofil haznesi 

D) Baretler 

E) Kovalar 

 

9.  AĢağıdakilerden hangisi, Fitil (finisör) makinesinde parti değiĢiminde temizlik hangi 

malzeme ile yapılır? 

A) Uzun temiz elyaf 

B) Boyalı temiz elyaf 

C) Beyaz elyaf 

D) Siyah elyaf 

E) ÇalıĢılacak elyafın rengine uygun olan kemling 

 

10.  AĢağıdakilerden hangisi, Fitil (finisör) makinesinde beslenen band eksildiğinde bizi 

uyaran kısımdır? 

A) Tambur 

B) Fırça 

C) Telefon  

D) Kılavuzlar  

E) Lamba ikaz sistemi 

 

11.  Bantların karıĢmadan besleme sehpasına ulaĢmasını sağlayan makine elamanı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kılavuz 

B) Baskı topu 

C) Boğaz kılavuzu 

D) Çekim silindiri 

E) Apron 

 

12.  AĢağıdakilerden hangisi, makineye beslenecek elyafın türü ve rengi ile makineye 

yapılacak yada girilecek ayarları gösterir? 

A) Kılavuz 

B) Baskı topu 

C) Refakat kartı 

D) Çekim silindiri 

E) Pusula  

 

13.  AĢağıdakilerden hangisi, fitil (finisör) makinesine beslenen bantların belirli bir 

gerilimde gitmesini ve bant bittiği ya da koptuğu zaman makinenin otomatik olarak 

durmasını sağlar? 

A) Boğaz kılavuzu 

B) Baskı topu 

C) Baret 

D) Çekim silindiri 
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14.  Fitil (finisör) makinesinde kovalardan alınan bantlar, öncelikle makinenin hangi 

kısmına beslenir? 

A) Baretlerin ve çekim yapıldığı kısma 

B) Bant yağlama kısmı 

C) Bant sarım kısmı 

D) Besleme sehpası 

E) Sarım kısmı 

 

15.  Fitil (finisör) makinesi ikaz lambalarından, 2. Lamba (kırmızı); kopuk olduğunu 

belirtir. 

 

16.  Fitil (finisör) makinesi ikaz lambalarından, 3. Lamba (kırmızı); silindirlerde sarık 

olduğunu belirtir. 

 

17.  Fitil (finisör) makinesi ikaz lambalarından, 1. Lamba (sarı); Takımın 

dolduğunubelirtir. 

 

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. E 

3. A 

4. E 

5. C 

6. C 

7. B 

8. A 

9. D 

10. D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. E 

4. A 

5. D 

6. A 

7. C 

8. B 

9. E 

10. C 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. A 

8. C 

9. E 

10. E 

11. A 

12. C 

13. B 

14. D 

15. kopuk 

16. silindirlerde sarık 

17. Takımın dolduğunu 
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