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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD429

ALAN Tekstil Teknolojisi

DAL/MESLEK Pamuk İplikçiliği

MODÜLÜN ADI Fitil (Flayer) Makinesi

MODÜLÜN TANIMI
Flayer fitil makinesini üretime hazırlama ve üretim yapmaya
yönelik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Flayer fitil makinesini üretime hazırlamak, üretim yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak fitil makinesini üretime hazırlayabilecek, üretim
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Tekniğine uygun olarak fitil makinesini üretime
hazırlayabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun fitil makinesinde üretim
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Harman dairesi
Donanım: Pamuk ve pamukla birlikte kullanılan cer bantları,
flayer (fitil) makinesi, üstüpü, yağ, yağ tabancası, hava
tabancası, hava, takım ve ölçü aletleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Fitil makineleri cer makinelerinden elde edilen şeritleri, ring iplik makinelerinde
işlenebilecek inceliğe getiren, büküm vererek mukavemetini sağlayan masuralara sarılmasını
gerçekleştirerek ring iplik makinesine hazırlayan iplik işletmeciliğinin ara aşamasıdır.

Daha önceki aşamalarda yarı mamule kazandırılmış olan yapıyı koruma, daha da
artırma ve sonraki işlemlere hazırlama, fitil makinelerinin amacıdır.

Bu modül ile fitil makinelerinin çalışmasını takip ederek fitil makinesini üretime
hazırlayabilecek, üretim planına göre bakım, ayar ve temizliğini yapabilecek, üretim hattını
takip ederek fitil üretebileceksiniz.

Bu bilgi ve beceriler pamuk iplikçiliği sektöründe hazırlama ve üretim bölümlerindeki
iş ve işlemler için temel oluşturacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında fitil makinesini üretime hazırlayabileceksiniz.

 Flayer fitil makinesi ile ilgili bilgileri çevrenizdeki işletmelerden, internetten

araştırınız.

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar

oluşturunuz.

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. FİTİL (FLAYER) MAKİNESİ
Pamuk iplikçiliğinde cer makinesinden gelen cer şeritleri ring iplik makinesinde

kullanılabilecek incelikte değildir. Ring iplik makinesinde yüksek oranlarda çekim vermek
mümkün olmadığından ara inceltme işlemine gerek duyulmuştur. Fitil makinesi bu ihtiyaca
cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Şekil 1.1: Fitil makinesinin karde pamuk iplikçiliği işlem akışındaki yeri

Tekstil teknolojisinde iki tip fitil makinesi kullanılır.

Finissör fitil makinesi: Yün iplikçiliğinde kullanılan yalancı bükümün ovalama
hortumları ile sağlandığı fitil makinesidir.

Flayer fitil makinesi: Pamuk iplikçiliğinde kullanılan ve bu modülde incelenecek
olan yalancı bükümün kelebek vasıtasıyla sağlandığı fitil makinesidir.

Fitil işlemi iplik üretim aşamalarında cer işleminden sonra ring iplik eğirmeye hazırlık
amacıyla yarı mamulun inceltilerek çok az bir bükümle yeterli mukavemetin sağlandığı ön
eğirme işlemi olarak tanımlanabilir.

Fitil işlemi iplik eğirme hazırlığın son işlemidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Flayer fitil makinesi

1.1. Görevleri

 Cer bandını çekim vererek ring iplik makinesinde kullanılabilecek inceliğe
getirmektir.

 Yalancı büküm de denilen az miktarda büküm vererek liflerin dağılmasını
önleyerek mukavemet kazandırmaktır.

 Kovalarla gelen cer bandını ring iplik makinesinde kullanılabilecek formda
masuralara sarmaktır.

1.2. Çalışma Prensibi

Flayer Fitil Makinesi dört kısımda incelenir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.
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Şekil 1.2: Fitil makinesi hareket iletimi ve elemanları

1.2.1. Besleme Kısmı

Makinenin arka kısmıdır.

Resim 1.2: Fitil makinesi cağlık kısmı

Bant kovalarından ve makineye bantların sevk edildiği cağlık bölümünden oluşur.
Makinenin arka bölümündeki kovalardan, makineye bantlar beslenir ve çekim bölgesine
iletilir.
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Resim 1.3: Cağlık besleme silindirleri ve kılavuzlar

Bantlar çekim bölgesine girmeden önce bant gezdiricilerin (klips) içinden geçer. Bant
gezdiricileri sağa sola hareket ederek bandın çekim bölgesine aynı noktadan girmesini önler.

Resim 1.4: Klips

Bu durum çekim ve baskı silindirlerinin üzerinde meydana gelecek aşınmaların daha
uzun zamanda oluşmasını ve homojen dağılımını sağlar.

1.2.2. Çekim Kısmı

Fitil makinesinde çekim kısmı üç silindirli çekim tertibatından oluşur. Silindirler altta
ve üstte olmak üzere üç çifttir.
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Resim 1.5: Çekim silindirleri

Alttaki silindirler oluklu metalden yapılmış çekim silindirleri, üstte ise elastik madde
kaplı baskı silindirlerinden oluşur. Çekim silindirleri motordan gelen hareketle dişliler
tarafından hareket ettirilir. Baskı silindirleri ise çekim silindirleri ile sürtünme sonucu
hareket alır.

Her çekim silindiri bir öncekinden daha hızlı döner. Aradaki hız farkından dolayı
silindirler cer bandına çekim vererek inceltir ve lifleri daha da paralel hâle getirir.

Resim 1.6: Çekim tertibatının yandan görünüşü
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Bant, gezdiriciden sonra metal kaplamalı arka çekim silindiri ile üzerinde bulunan
sentetik kauçuk kaplı baskı silindiri arasına girer. Bundan sonra orta çekim silindiri ile
üzerinde bulunan metal silindir arasına girer.

Resim 1.7: Baskı silindirleri ve apronlar

Ancak bant orta silindir ve üzerinde bulunan metal silindirin kendisi ile doğrudan
doğruya temas etmez. Bunların üzerinde apronlar bulunur. Apronlar sentetik kauçuktan
yapılmış olup çekimle inceltilen elyafın zedelenmeden ve dağılmadan ön çekim silindirine
girmesine yardımcı olur. Arka çekim silindiri ile orta çekim silindiri arasında meydana gelen
çekim bir hazırlık mahiyetindedir. Esas çekim ise orta ve ön çekim silindiri arasında
meydana gelir. Çekimin oluşumu arkadan öne doğru çevre hızlarının artışıyla olmaktadır.

1.2.3. Büküm Kısmı

İncelmiş elyaf şeridine mukavemet kazandırmak ve liflerin dağılmasını önlemek
amacıyla yalancı büküm de denilen bükümün verildiği kısımdır.

Büküm işlemi, çekim tertibatının son silindir çifti ile kelebeğin boğazı arasındaki
mesafede, kelebeğin dönüşü ile gerçekleşir.
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Resim 1.8: Büküm bölgesi

Fitil çekim silindirlerinden çıktıktan sonra büküm alır. İğ sürekli ve sabit bir hızla
döndüğünden fitilin her yanındaki büküm aynı olur. Fitildeki bükümün miktarı fitilin yumak
hâlinde sarılmasında ve fitil yumaklarının ring makinelerinden boşalması sırasında gerekli
mukavemeti sağlayacak kadardır. Fazla büküm, istenilen kalitede iplik üretimini engeller.
Büküm bölgesinde fitilin gerginliğine tansiyon adı verilir. Gerginlik iyi ayarlanamamışsa
fitilde kopuşlar meydana gelir.

Resim 1.9: Fitilde tansiyon (gerginlik)

1.2.4. Sarım Kısmı

Temel olarak iğ, kelebek, araba üçlüsü arasında gerçekleşir ve ring iplik makinesinde
kullanılacak şekilde masura üzerine sarımın gerçekleştirildiği kısımdır.
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Bükümlü fitil kelebek boğazından içi boş kelebek kanadına girer ve alt ucundan çıkar.
Baskı parmağına birkaç kez sarılır ve bir göz içinden geçirilerek fitil masurasına verilir.

Resim 1.10: Fitilin kelebek boğazından geçişi Resim 1.11: Baskı parmağı

Fitil makinesinde sarım iğlerin üzerine takılı olduğu arabanın aşağı-yukarı hareketi ile
sağlanır.

Resim 1.12: Kelebek, iğ, masura

Makinenin çalışması sırasında kelebek devri sabit, bobin devri değişken ve kelebeğe
göre daha hızlıdır. Sarımın gerçekleşmesi için bobin devrinin en küçük çaptan, en büyük
çapa kadar değişen ve azalan bir değerde olması ve çevresel hızının ise kelebeğin çevresel
hızından yüksek olması gerekir. Bobinin bu değişken devri, konik kasnaklarla
gerçekleştirilir. Kelebekten gelerek baskı parmağından geçen fitil, masura üzerine katlar
hâlinde sarılır. Araba tertibatı üzerine takılı olan iğler ve masura ile birlikte konik sarımı
gerçekleştirmek için aşağı yukarı hareket eder.
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Resim 1.13: Fitil sarımı ve araba tertibatı

 İğler

Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin masuralara sarılmasını gerçekleştirir. Fitil
makinesindeki iğ ve onun üzerine takılan fitil masurası ayrı ayrı yerlerden hareket alarak
farklı hareket eder.

Resim 1.14: İğler

İğlerin sivri uçları, sabit bir dip yatağı üzerine oturtulmuştur. İğler aşağı-yukarı
hareket eden, araba üzerine yerleştirilmiştir. Masura üzerine sarılan fitilin ilk tabakasında,
arabanın kurs hareketi en büyüktür. Sarım katları arttıkça (çap büyüdükçe), arabanın kurs
boyu azalarak son katta en küçük olur.

Bobin masuraları ise dairesel hareketini diferansiyelden almaktadır. Böylece bobin ve
onun içindeki iğler, iç içe olmakla birlikte, ayrı yerlerden hareket alıp kendi başlarına hareket
eder.

Masuraya sarılan ilk tabakada, arabanın aldığı yol en uzundur. Sarımın her katında, bu
mesafe biraz daha azalarak konik uçlu fitil bobini meydana gelmiş olur.
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Fitil makinesinde iğler ön ve arka olmak üzere iki sıra hâlinde dizilir. İğ merkezleri
arasındaki mesafeye aralık veya bölüm mesafesi denir.

 Kelebek

İğlerin üst kısmında, makineye bağlanmışlardır. Fitil kelebeğin üst kısmındaki kelebek
boğazından geçirilerek yan boşluktan çıkarılır.

Resim 1.15: Kelebek boğazı Resim 1.16: Baskı parmağı

İçi boş kelebek kanadına girer. Kelebek kanadının boş olması, fitili hava akımlarından
korur. Fitil kelebek kanadının alt ucundan alınarak baskı parmağına birkaç kez dolandıktan
sonra masuraya sarılır.

Resim 1.17: Kelebeğin boş ve dolu durumu

Kelebek kanadının diğer kolunun içi doludur. Böylece ağırlık dengelenmiş olur.
Masura, fitilin ön çekim silindirinden çıktığı hızla sarılması gerektiğinden kelebekten yeterli
miktarda daha hızlı dönecek şekilde ayarlanır.
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 Fotosel

Fitil makinesinde değişik yerlerde fotoseller mevcuttur. Fotoseller fitilin kalın
gelmesi, sahaya fitil dışında bir malzemenin girmesi veya fitilin kopuşundan dolayı fitil
beslemesi olmadığı zaman makinenin durmasını sağlar. Makinenin boyunca karşılıklı ikişer
tane olmak üzere dört çifttir.

Resim 1.18: Fotosel

Fotosellerin makine üzerinde yerleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:

 Cağlık kısmında cer bandı beslemesi kesintiye uğradığında makineyi
durdurur.

 Çekim tertibatının çıkış kısmında fitil çıkışı olmadığı zaman makineyi
durdurur.

 Büküm almış fitil beslemesi olmadığında makineyi durdurur.
 Masuraların dönüşü esnasında işçinin önlüğü gibi farklı malzemenin

sarım kısmına girmesi sonucu makineyi durduran fotoseller mevcuttur.

 Kilit tertibatı

Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı
kurs hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte araba hızının aynı oranda
azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

Kilit tertibatının görevleri:

 Sarım sırasında bobin devrini azaltmak
 Sarım sırasında araba yönünü değiştirmek
 Arabanın kurs boyunu değiştirmek
 Arabanın sarım sırasında hızını değiştirmek
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 Elektrojet

Makine boyunca hareket ederek fitilin üzerine yabancı elyaf, uçuntu gibi maddelerin
yapışmasını önlemek amacıyla hava üflemesi gerçekleştirir. Makine boyunca hava üfleyerek
çekim kısmı ve büküm bölgesine uçuntuların yapışmasını önleyerek tüm fitilleri dolaşır.
Makine sonuna geldiği zaman yeniden geri dönerek işleme devam eder.

Resim 1.19: Elektrojetlerin hava üflemesi

 Pnomofil

Her fitil için çekim tertibatının alt kısmında büküm bölgesindeki fitile dönük olarak
bulunur. Hava emişi yaparak fitil şerit kopuşu olduğu zaman kopan şeridi, diğer fitillerin
kopmasına engel olmak, randımanı düşürmemek amacıyla ile pnomofil kanalına çekip
sevkeden tertibattır. Pnomofil kanalı içinde biriken lifler filtre kutusuna gider. Pnomofil
telefi yeniden kazandırılabilir.

Resim 1.20: Pnomofil

Fitil makinesinde fitilin kopma ve makinenin durma sebepleri:

 Banttaki fazla kalın yer bant gezdiriciden geçmez dolayısıyla kopar.
 Bozuk bant arkadan kopar.
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 Elastik madde kaplı baskı silindirleri kirli, yıpranmış ve gevşek olursa
kopma olur.

 Büküm almamış fitil mukavemetsiz olduğundan kopar.
 İlk kalkışta motor hızının aniden artması kopuşlara neden olabilir.
 Ön silindir dişlisi veya mili arızalı olursa kopmalar olur. Aynı şey diğer

silindirler için de geçerlidir.
 Fitil dairesinin rutubet ve sıcaklığı standartlar dâhilinde değilse kopma

meydana gelir.
 Gerilim fazla olursa veya yetersiz olursa kopma olur (Yanlış dişli

takılmış olabilir.).
 Apronlar yırtık veya bozuksa kopmaya sebep olur.
 Durma anında arabanın düşmesi bütün fitilin kopmasına sebep olur.

1.3. Makinede Bakım Yapma

Fitil makinelerinde bakımın amacı arıza ve istem dışı duruş sürelerini azaltmaktır.
Yapılan bakımlar haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık olarak planlanır. Makine bakım
teknisyenleri aşağıdaki bakımları yapar.

 Haftalık kontroller

 Makinenin enerjisi ana şalterden kesilir ve acil durdurma butonuna
basılır.

 Çekim sistemi tahrik dişlileri yağlanır.
 Yalancı büküm lastikleri ve kapakları kontrol edilir. Gerekiyorsa

değiştirilir.
 Apronlar kontrol edilir.

 Aylık kontroller

 İğ döndürme dişlileri temizlenir ve yağlanır.
 İğler temizlenir.
 Pençeler kontrol edilir.
 Baskı silindir keçeleri kontrol edilir, yırtıksa değiştirilir.

Resim 1.21: Baskı silindir keçeleri
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 Kelebek içleri plastik bir kordon ile temizlenir.
 Emiş fan eleği kontrol edilir.
 Çekim dişlileri yağlanır.
 Alt planga dişlisi yağlanır.
 Dişli otomatik yağlayıcı kontrol edilir ve yağlanır.

Resim 1.22: Dişli otomatik yağlayıcı

 Pnomatik yağlayıcının yağ seviyesi tamamlanır.
 Kelebek dişlileri yağlanır.
 Baskı silici keçe eksantriği yağlanır.
 Elektrojetler kontrol edilir.
 Çalık zinciri yağlanır.
 Büküm konstant rulman yatağı yağlanır.
 Tırnak dişli grubu yağlanır.
 Pençe bağlantı plastikleri temizlenir, gerekiyorsa değiştirilir.
 Ana motor tahrik sistemi yağlanır.

Resim 1.23: Ana motor tahrik dişlisi Resim 1.24: Elektrojet üç Aylık kontroller

 Aylık bakım programı uygulanır.
 Üst ve alt diferansiyel yağ seviyesi tamamlanır.
 Rulmanlar gres yağı ile yağlanır.
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 Kasnak mili rulman yatağı yağlanır.
 Bobin kontrol kavrama rulmanı yağlanır.
 Şaft yağlama yapılır.
 Planga hareket mili rulmanı yağlanır.

Resim 1.25: Planga hareket mili rulmanı

 Ön baskı silindirleri rektefiye edilir.
 Apronlar kontrol edilir.
 Çekim dişlileri kontrol edilir.
 Ağırlıklar kontrol edilir.
 Apron gergi kafesleri kontrol edilir.
 Baskı silici keçeleri kontrol edilir.
 Emiş boruları kontrol edilir.

 6 Aylık kontroller

 3 Aylık bakım programı uygulanır.
 Alt planga dişlisi yağlanır.
 Dişli otomatik yağlayıcı yağlanır.
 Motor kavraması yağlanır.

Resim 1.26: Motor kavraması

 Ön ve arka çekim silindiri yağlanır.
 Arka baskılar rektefiye edilir.
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 Klipsler kontrol edilir.
 Çekim dişli rulmanları yağlanır.

 Yıllık kontroller

 Makine enerjisi ana şalterden kesilir ve acil butonuna basılır.
 Araba tahrik şanzımanı yağlanır.

Resim 1.27: Araba tahrik şanzımanı

 6 aylık bakım programı uygulanır.
 Baskı silindirleri yağlanır.
 Apronlar değiştirilir.

1.4. Kontrol Panosuna Çalışma Bilgilerini Girme

Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna, üretici firmaların
standartlarına göre üretim bilgilerini giriniz.

Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol
panosuna çalışma bilgilerini girme işlemi uygulama esnasında gerçekleştirilecektir.

1.5. Makinede Ayar Yapma

Makine kafa kısmında bilgisayarlı kumanda ünitesi bulunmaktadır. Bu üniteye çalışma
değerleri, yetkili kişi tarafından verilir. Makinenin belirli yerlerine çalıştırma ve durdurma
butonları konmuştur.
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Resim 1.28: Çalıştırma-durdurma butonları

İğlerden herhangi birinde fitil veya şerit kopması olduğunda fotosellerin algılaması
sonucunda makine durur. Her iğ arasında bulunan yoklama sensörleri aracılığı ile fitil
kopuşları anında algılanarak makine durur.

Şerit veya fitillerin bağlanması için yapılacak işlem esnasında makine yavaş devirde
çalıştırılır. Makine üretime hazır hâle geldiğinde hızlı devire geçilerek makine seri üretime
alınır.

 Fitil makinesinde çalışma sırasında şu ayarlar kumanda ünitesinden
ayarlanır:

 Fitil numarası
 Fitil bükümü
 Araba hızı
 Masura çap değişimi ve iğ devri
 Çap değişim düzgünlüğü
 Masura konik kısalımı
 Fitil limit uzunluğu
 Sarım düzeltme faktörü

Bu değerler kumanda panosunda çalışılan partiye göre yetkili kişi tarafından sisteme
girilerek ayarları tamamlanır.

Resim 1.29: Kumanda panosu
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Ayarları kumanda panosuna girebilmek için önce makine kapatılır. Kumanda panosu
anahtarı bir kez çevrilerek ayar ekranı görüntülenir. Ardından ekranda görünen ayar
seçeneklerinden alt ve üst tuş ile hangi bilgi gerekiyorsa o seçeneğe gelinerek numara tuşları
ile ayarlar girilir.

Resim 1.30: Kumanda panosu

 Fitil makinesinde çalışma sırasında görev ve sorumluluklar şöyle sıralanır:

 Harman değişimleri takip eder, yeni bir harman girdiğinde makinenin
temizliğini yapar, makinenin üzerini ve çevresini temiz tutar.

 Makinelerde normalin dışındaki sese, koku, kıvılcım veya normalin
dışında seyreden olaylara duyarlı olur.

 Makineler çalışırken tüm koruyucu emniyet kapaklarının kapalı olmasına
dikkat edilir.

 Makineler temizliğe açıldığında mutlaka ana durdurma düğmeleri ve
şalterleri kapatılır.

 Makinedeki iğleri boşta çalıştırmamak için makine arkasındaki cağlığa
takılacak dolu kova yedeği bulundurulur.

 Çekim bölgesindeki baskı ve çekim silindirlerini temiz tutulur.

Resim 1.31: Çekim silindirleri

 Makinede kopan şeritleri ekleme yeri, normal şerit kalınlığından ince
veya kalın olmayacak şekilde eklenir.
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 Çekim bölgesinde sürekli saran çekim silindirlerini takip edilir.
 Makine emniyeti için konulan kontrol sistemlerinin çalışıp çalışmadığı

kontrol edilir.
 Çekim bölgesindeki apronların eksik veya hasarlı olması durumunda o iği

çalıştırılmaz.
 Cağlıktan gelen şeritleri şerit hunilerinden ve çekim bölgesinden doğru

olarak geçirilir.
 Makinenin eksik veya fazla şeritle çalıştırılmamasına dikkat edilir.
 Çekim bölgesindeki çekim silindirlerine elyaf sarması durumunda iği

durdurup sarığı el ile temizlenir. Kesici aletlerle müdahale edilmemelidir.
 Makine üzerine asılı olan parti takip formları takip edilir.
 Makineden çıkacak farklı cinsteki telefleri belirlenmiş ve

numaralandırılmış kovalara atılır.
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun davranılır.

1.6. Makinede Temizlik Yapma

 İşletmede fitil makinelerinde makine çalışır durumdayken yapılacak
temizlik işlemleri şu şekilde sıralanabilir:

 Filtre kutusunun her takım değişiminde boşaltılması gereklidir.

Resim 1.32: Filtre kutusu

 Bobin araları ve iğ dipleri takım değişiminde temizlenmelidir.
 Araba tertibatı ve iğ milleri her 4 saatte bir temizlenmelidir.
 Makine etrafındaki zemin her 4 saatte bir temizlenmelidir.
 Çekim tertibatının dış kısmı 8 saatte bir temizlenmelidir.
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Resim 1.33: Baskı silindir keçeleri

 Çekim tertibatı, silindir yatakları 8 saatte bir temizlenmelidir.
 Ön pnomofil emiş boru delikleri 8 saat ara ile temizlenmelidir.

 Fitil makinelerinin boşta olduğu durumlarda yapılması gereken temizlik
bölümleri şu şekilde sıralanabilir:

 Üst tertibat (silindirler),
 Makinenin arka alt kısmı,
 İğler ve araba,

Resim 1.34: İğ ve araba

 Filtre kutusunun iç kısmı,
 İğ ve bobin tahrik dişlileri 4-5 gün ara ile temizlenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Flayer fitil makinesinde ayar yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi durdurunuz.

 Makinenin tam durduğundan emin
olmadan koruyucu kapakları
açmayınız.

 Kumanda panosu anahtarı ile kumanda
ekranını değişime hazırlayınız.

 Fitil numarasını kumanda panosundan giriniz.

 Fitil bükümünü kumanda panosundan giriniz.

 Araba hızını kumanda panosundan giriniz.  Çekim bölgesindeki baskı ve çekim
silindirleri her zaman temiz tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Masura çap değişimi ve iğ devrini kumanda
panosundan giriniz.

 Çap değişim düzgünlüğünü kumanda
panosundan giriniz.

 Masura konik kısalım kumanda panosundan
giriniz.

 Çekim bölgesindeki apronların eksik
veya hasarlı olması durumunu
kontrol ediniz.

 Fitil limit uzunluğunu kumanda panosundan
giriniz.
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 Sarım düzeltme faktörünü kumanda
panosundan giriniz.

 Makine emniyeti için konulan
kontrol sistemlerinin çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.

 Tansiyon (fitil gerginliği) ayarlarını giriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fitil numarasını kumanda panosundan girdiniz mi?

2. Fitil limit uzunluğunu kumanda panosundan girdiniz mi?

3. Fitil bükümünü kumanda panosundan girdiniz mi?

4. Araba hızını kumanda panosundan girdiniz mi?

5.
Masura çap değişimi ve iğ devrini kumanda panosundan girdiniz
mi?

6. Tansiyon (fitil gerginliği) ayarlarını girdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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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Flayer fitil makinesinde temizlik yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Filtre kutusunu her takım değişiminde
boşaltınız.

 Fitil makinelerinde makine çalışır
durumdayken yapılacak temizlik
işlemleridir.

 Makine temizlik kurallarına uyunuz.

 Bobin araları ve iğ diplerinin takım
değişiminde temizleyiniz.

 Temizlik için hava tabancası, hava ve
üstübü kullanınız. Araba tertibatı ve iğ millerini her 4 saatte

bir temizleyiniz.

 Makine etrafındaki zemini her 4 saatte
bir temizleyiniz.

 Çekim tertibatının dış kısmını 8 saatte bir
temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Çekim tertibatı, silindir yataklarını 8
saatte bir temizleyiniz.

 Ön pnomofil emiş boru deliklerini 8 saat
ara ile temizleyiniz.

 Baskı parmağını temizleyiniz.
 Fitil makinelerinin boşta olduğu

durumlarda yapılması gereken temizlik
işlemleridir.

 Makinenin tam durduğundan emin
olmadan koruyucu kapakları açmayınız.

 Çekim tertibatını temizleyiniz.
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 Makinenin arka alt kısmını temizleyiniz.

 İğler ve arabayı temizleyiniz.

 Filtre kutusunun iç kısmını temizleyiniz.

 İğ ve bobin tahrik dişlilerini 4-5 gün ara
ile temizleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Filtre kutusunu zamanında boşalttınız mı?

2. Makine etrafındaki zemini zamanında temizlediniz mi?

3. Çekim tertibatını, silindir yataklarını zamanında temizlediniz mi?

4. Makinenin arka alt kısmını temizlediniz mi?

5. Araba tertibatı ve iğ millerini zamanında temizlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, fitil makinesinin görevlerindendir?
A) Cer bandını çekimle inceltmek
B) Ekartman ayarı yapmak
C) Lif uçlarındaki kancaları gidermek
D) Nepsleri ayırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi, fitil makinesinin kısımlarından değildir?
A) Besleme kısmı
B) Çekim kısmı
C) Büküm kısmı
D) Koyler kısmı

3. Aşağıdakilerden hangisi sarım tertibatının elemanıdır?
A) İğler
B) Çekim silindirleri
C) Baskı silindirleri
D) Motor

4. Makine etrafındaki zemin ne kadar ara ile temizlenmelidir?
A) Her 12 saatte bir temizlenir.
B) Her 4 saatte bir temizlenir.
C) Her 8saatte bir temizlenir.
D) Her 24 saatte bir temizlenir.

5. Makineler temizliğe açıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Ana durdurma düğmeleri ve şalterleri kapatmak
B) Zemini temizlemek
C) İşletme amirine haber vermek
D) Işıkları söndürmek

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında flayer fitil makinesinde üretim yapabileceksiniz.

 Fitil makinelerinde teknolojik yenilikler hakkında, konuyla ilgili kaynaklardan,

internetten ve pamuk iplik üretimi yapan işletmelerden bilgi edininiz.

 Çevrenizde bulunan iplik işletmelerinde fitil makinelerinde bakım ve temizlik

işlemlerini araştırınız.

 Topladığınız bu bilgileri raporlaştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. FİTİL (FLAYER) MAKİNESİNDE
ÜRETİM YAPMA

2.1. Makineye Besleme Yapma

Cer dairesinden gelen bant kovaları, makinenin arka kısmında bulunan cağlığın altına
dizilir.

Resim 2.1: Kovaların cağlığa dizilmesi

Şeritlerin çağlık üzerinden kopmadan karışmadan ve herhangi bir zedelemeye maruz
kalmadan makineye taşınmasını, cağlık üzerinde bulunan ve makine boyunca uzanan

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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besleme tertibatı ve kılavuzlar sağlar. Her iğe ait olan cer bandı besleme silindirleri üzerinde
kılavuzlar arasından karışmasına izin vermeden çekim bölgesine kadar taşınır.

Resim 2.2: Bantların besleme silindiri ve kılavuzlardan geçmesi

Bantlar çekim bölgesine girmeden önce bant gezdiricileri içinden geçer. Bant
gezdiricileri (klips) sağa sola hareket ederek bandın çekim bölgesine aynı noktadan girmesini
önler.

Resim 2.3: Bandın klipsten geçmesi

2.2. Üretim Yapma

Besleme sahasından sonra cer bandı çekim sahasına yerleştirilir. Her iğ için ayrı çekim
sahalarına cer bantları baskı tabancaları kaldırılarak yerleştirilir.



34

Resim 2.4: Bandın çekim tertibatına yerleşmesi

Baskı tabancaları kapatılır. Makinenin çalıştırma düğmesinden yavaş yavaş
çalıştırılarak çekim almış bandın sağılması sağlanır.

Resim 2.5: Baskı tabancasının kapanması Resim 2.6: Çalıştırma düğmesi

Kelebek boğazından bükümsüz fitil el ile ovalanarak ucu sivriltilip geçirilir. Kelebeğin
boş kanadından geçirildikten sonra baskı parmağına birkaç kez dolandırılır ve masura
üzerine sarılır. Bu işlemin ardından makine bir miktar çalıştırılır ve fitil gerginliği ayarlanır.
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Resim 2.7: Fitil ucunun kelebek boğazından geçirilmesi

Resim 2.8: Fitilin gerginliğinin ayarlanması

Resim 2.9: Fitil ucunun baskı parmağına dolanması Resim 2.10: Fitilin kelebeğin boş
kanadından geçmesi

Üretim esnasında fitilde kopuş olduğu zaman ise önce makine durdurulur ardından
kopan fitil kelebeğinin boğazından, boş kanadının içinden misina geçirilir. Misinanın alt
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kısımdan çıkan ucuna masura üzerindeki fitilden bir miktar açılıp bağlanır. Misinanın üst
ucundan yukarı çekildiğinde fitil yukarı çıkmış olur. Misinaya bağlanmış uç kısmı koparılır
el ile ovalanarak çekim silindirinin çıkış kısmına verilir. Böylece fitil bağlanmış olur.
Makine yavaş çalıştırılarak üretimin devamı sağlanır ve üretime devam edilir.

Misinanın boğazdan kelebeğin boş kanadına atılması

Fitil ucunun misinaya bağlanması Misinanın fitil ucu ile çekilmesi

Fitil ucunun ovalanması Fitil ucunun bağlanmas

Resim 2.11: Misina ile fitilin bağlanması
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Üretime bu şekilde devam edilerek makinenin kumanda panosundan girilen fitil
uzunluğuna ulaşıp masura dolunca makine durur. Fitil makinelerinde takım değişimi manuel
ve otomatik olarak sağlanır. Operatör makine üzerindeki lambalardan yeşil olanın yanıp
yanıp söndüğünü gördüğünde makinenin takıma ineceğini anlar ve takım değişimi için
makineyi durdurur, hem ön hem arka şeritleri koparır dolu masuraları makineden alır.

Resim 2.12: Dolu masuranın makineden alınması Resim 2.13: Makinenin uyarı lambası

Ring iplik makinesi için fitil bekleme sahalarında beklemeye bırakılır. Otomatik takım
değiştirme tertibatı olan fitil makinelerinde makine dolu fitil masurasını askılarla ring iplik
makinesine gönderirken boş masuraları iğlerin üzerine alır.

Resim 2.14: Otomatik masura değişimi

2.3. Numune Alma

Her takım değişiminde 5-10 arasında dolu fitil bobini kontrolleri yapılmak üzere
laboratuvara gönderilir.

2.4. Sonuçlara Göre Üretim Yapma

Fitil numara ve uster kontrolleri laborantlar tarafından yapılır ve kalite planına göre
laborant onay vermeden makine çalıştırılmaz.
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Fitil makinesi uster değerleri bozukluğunda yapılan kontroller:

 Apron ve manşonlar kontrol edilir.
 Çekim silindirleri kontrol edilir.
 Baskı tabanca basınçları kontrol edilir.
 Çekim dişlileri kontrol edilir.
 Kelebek ve kelebek boncuklarındaki elyaf ve boya birikintileri temizlenir.
 Şeritlerin geçtiği yerlerde takılmalar kontrol edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Flayer fitil makinesinde üretim yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makinenin temizliğini yapınız.  Temizlik kurallarına uyunuz.
 Uçuntuların iyi bir şekilde

temizlenmesine dikkat ediniz.

 Boş fitil masuralarını temizleyerek makine
haznesine sıralayınız.

 Masuraların temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Cer makinesinden gelen dolu kovaları, makine
besleme bölgesindeki boş kovalarla
değiştiriniz veya yedekleyiniz.

 Makine besleme sahasında, yedek
dolu kova bulundurmaya dikkat
ediniz.

 Makinenin metraj sayacını sıfırlayınız.

 Bu işlemi her parti değişiminde
yapınız.

 Uçların düzgün bir şekilde
ayrılmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



40

 Kovalara istiflenmiş bantları uçlarına ayırınız.

 Bantları kılavuzlardan (rehber
silindirlerinden) geçiriniz.

 Bant uçlarının aynı hizada olmasına
dikkat ediniz.

 Bant uçlarını klipslerden geçiriniz.

 Çekim tertibatının temizliğine dikkat
ediniz.

 Bant uçlarını çekim sistemine besleyiniz.

 Tüm bantların baskı silindirleri ve
apronların altından düzgün
geçmesine dikkat ediniz.



41

 Baskı tabancasını kapatınız.

 Baskı silindirleri ve apronları
dikkatli bir şekilde kapatınız.

 Makineyi bir miktar çalıştırınız.  Bu işlemi kısa çalışma düğmesine
basarak yapınız.

 Kelebeğin kanadından geçmeye
yetecek kadar inceltilmiş şerit
akıncaya kadar çalıştırmaya devam
ediniz.

 Çıkan fitil uçlarını kelebek boğazından
geçiriniz.

 Fitil uçlarını hafif sivrilterek kelebek
boğazına girdiriniz.

 Fitil uçlarını kelebeğin boş kanadından
geçiriniz.

.

 Fitil ucunu baskı parmağına birkaç kez
dolayınız.  Fitilin masuraya elle veya otomatik
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sarılmasını sağlayınız.

 Fitilleri, boş masuraya bir miktar sardırınız.

 Fitilde kopma olduğu zaman bağlayınız.  Bağlama şekline dikkat ediniz.

 Fitilde veya cer şeritlerinde, sarma olduğunda
makineyi durdurarak bağlayınız.

 Kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyorsa
arkada kopuk olduğunu gösterir.

 Bant uçlarını, çekim silindirinin
düzgün almasını sağlayınız.

 Fitil gerginliklerini kontrol ediniz.  Gerginlikler ayarlanmaz ise
kopuşlar olur.
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 Çalıştırma düğmesine basarak üretime devam
ediniz.

 Yeşil buton üretim çalıştırma
butonu, kırmızı buton durdurma
butonu, siyah buton yavaş çalıştırma
butonudur.

 Dolu fitil masuralarını makineden alınız.

.

 Makinelerde meydana gelen
herhangi bir arıza veya elyaf
bozukluğunda makineyi kapatıp
işletme sorumlusuna haber veriniz.

 Taşıma arabalarına doldurunuz.

 Farklı fitilleri aynı arabada
taşımayınız.
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 Fitil makinesinden çıkan fitil bobinlerini ring
işlemini gerçekleştirmek üzere fitil bobin
stoklarının bulunduğu yerde beklemeye alınız.

 Uzun süre bekleyecek fitil
bobinlerini poşetleyiniz.

 Çıkan fitilin kontrollerinin yapılması için
laboratuvara gönderiniz.

 Sonuç istenilen değerlerde ise üretime devam
ediniz.

 Sonuç istenilen değerlerde değilse ayarlarda
değişiklik yapınız.

 Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak
karşılaştırınız.

 Zamanı iyi kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Makinenin temizliğini yaptınız mı?

2. Boş fitil masuralarını temizleyerek makine haznesine sıraladınız mı?

3.
Cer makinesinden gelen dolu kovaları, makine besleme bölgesindeki
boş kovalarla değiştirdiniz veya yedekleme yaptınız mı?

4. Makinenin metraj sayacını sıfırladınız mı?

5. Kovalara istiflenmiş bantları uçlarına ayırdınız mı?

6.
Bantları uçlarına ayırıp kılavuzlardan (rehber silindirlerinden)
geçirdiniz mi?

7. Bant uçlarını çekim sistemine beslediniz mi?

8.
Giriş silindir baskıları, apronları ve çekim silindir baskılarını kapattınız
mı?

9. Makineyi bir miktar çalıştırdınız mı?

10. Çıkan fitil uçlarının kelebeğin boğazından geçmesini sağladınız mı?

11.
Çıkan fitil uçlarının kelebeğin boş kanadından geçmesini sağladınız
mı?

12. Fitil uçlarını baskı parmağına birkaç kez doladınız mı?

13. Fitilleri, masuralara sardırdınız mı?

14. Fitilde kopuş olduğu zaman bağladınız mı?

15. Cer şeritlerinde sarma olduğunda bağladınız mı?

16. Fitil gerginliklerini kontrol ettiniz mi?

17. Çalıştırma düğmesine basarak üretime devam ettiniz mi?

18. Dolu fitil masuralarını makineden aldınız mı?

19. Taşıma arabalarına doldurdunuz mu?

20.
Fitil makinesinden çıkan fitil bobinlerini fitil bobin stoklarının
bulunduğu yerde beklemeye aldınız mı?

21.
Makinelerde meydana gelen herhangi bir arıza veya elyaf
bozukluğunda makineyi kapatıp işletme sorumlusuna haber verdiniz
mi?

22. Çıkan fitilin kontrollerinin yapılması için laboratuvara gönderdiniz mi?

23. Sonuç istenilen değerlerde ise üretime devam ettiniz mi?

24. Sonuç istenilen değerlerde değilse ayarlarda değişiklik yaptınız mı?

25. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı?

26. Zamanı iyi kullandınız mı?
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DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Fitil makinesine besleme tarak makinesinden çıkan bantlarla yapılır.

2. ( ) Cer şeritleri fitil makinesinde çekim tertibatında incelir.

3. ( ) Cer şeritlerinin uçlarının karışmamasına dikkat etmek gerekir.

4. ( ) Üretime başlamadan önce dolu masuraların fitil makinesine dizilmesi gerekir.

5. ( ) Zaman kısıtlı ise fitilin baskı parmağına dolanmasına gerek yoktur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, fitil makinesinin görevidir?
A) Yıkama işlemini yapmak
B) Kurutma işlemini yapmak
C) İstenilen inceliğe getirilmiş fitil şeridine yalancı bükümle gerekli olan

mukavemeti kazandırmak
D) Elyafı boyama işlemini yapmak

2. Aşağıdakilerden hangisi, flayer fitil makinesinin organlarından değildir?
A) Kelebek
B) İnce tarak
C) Baskı parmağı
D) Çekim silindiri

3. Flayer fitil makinesinde üretilen fitil, aşağıdakilerden hangisine sarılır?
A) İplik masurasına
B) Çuvala
C) Kovalara
D) Fitil masurasına

4. Aşağıdakilerden hangisi, flayer fitil makinesindeki büküm için doğrudur?
A) Flayer fitil makinesinde gerçek büküm verilir.
B) Flayer fitil makinesinde ovalanarak yalancı büküm verilir.
C) Flayer fitil makinesinde büküm veren kısım yoktur.
D) Flayer fitil makinesinde kelebek vasıtasıyla yalancı büküm verilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi, flayer fitil makinesinde yapılan sürekli ve planlı bakımın
sonucudur?
A) İş kazaları önlenir.
B) İş emniyeti düşer.
C) Üretim düşer.
D) Yedek parça kullanımı artar.

6. Aşağıdakilerden hangisi kelebeğin görevidir?
A) Fitile yalancı büküm vermeye yardımcı olmak
B) Aşağı yukarı kurs hareketi yapmak
C) Konik sarımı gerçekleştirmek
D) Çekim yapmak

7. Aşağıdakilerden hangisi çekim işlemini tanımlar?
A) Birleştirip katlamak
B) Karışım yapmak
C) Homojenleştirmek
D) İnceltme yapmak

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Fitil makinesinde ön çekim silindiri ile kelebek arasındaki mesafede hangi işlem
gerçekleşir?
A) Çekim
B) Büküm
C) Sarım
D) Bobinleme

9. Aşağıdakilerden hangisi sayesinde çekim gerçekleşir?
A) Baskı silindirleri hareketlerini çekim silindirlerinden alır.
B) Çekim tertibatı alt çekim silindirleri ile üst baskı silindirlerinden oluşur.
C) Çekim silindirlerinin hızları girişten çıkışa doğru artar.
D) Çekim silindirleri hareketlerini motordan alır.

10. Fitil makinesi çıkışında elyaf hangi formatta elde edilir?
A) Fitil şeridi
B) İplik
C) Lif
D) Kumaş

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

11. ( ) Makinelerde normalin dışındaki sese, koku, kıvılcım veya normalin dışında
seyreden olaylara duyarlı olmak çalışma sırasındaki görev ve sorumluluklardandır.

12. ( ) Cer şeritleri fitil makinesinde çekim tertibatında incelir.

13. ( ) Makineler çalışırken tüm koruyucu emniyet kapaklarının açık olmasına dikkat
edilmesi gerekir.

14. ( ) Çekim bölgesindeki apronların eksik veya hasarlı olması durumunda o iği
çalıştırmamak gerekir.

15. ( ) Zaman kısıtlı ise fitilin baskı parmağına dolanmasına gerek yoktur.

16. ( ) Fitil makinesinde kelebek dişlileri 6 aylık kontrollerde yağlanır.

17. ( ) Filtre kutusunun her vardiya değişiminde boşaltılması gereklidir.

18. ( ) Fitil kopuşu olduğunda lamba ikaz sistemi operatörü uyarır.

19. ( ) Fitil makinesi uster değerleri bozukluğunda apron ve manşonlar kontrol edilir.

20. ( ) Elektrojetler hava emişi yapar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1. A
2. D
3. A

4. B
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. B
3. D
4. D
5. A
6. A
7. D
8. B
9. C

10. A
11. D
12. D
13. Y
14. D
15. Y
16. Y
17. Y
18. D
19. D
20. Y

CEVAP ANAHTARLARI
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