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AÇIKLAMALAR

KOD 542TGD866
ALAN Tekstil Teknolojisi
DAL/MESLEK Tekstil Apreciliği
MODÜLÜN ADI Güve Yemezlik ve Tutum Apre Kombinasyonu
MODÜLÜN TANIMI Yün liflerine güve yemezlik ve tutum apresinin yapılma

yöntemlerini ve makinelerini gösteren bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Güve yemezlik ve tutum apre kombinasyonunu yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun
olan yöntemlerle güve yemezlik ve tutum apre
kombinasyonunu yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak güve yemezlik apresi
yapabileceksiniz.

2. 2.Tekniğine uygun olarak güve yemezlik ile tutum
apresini kombine edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Gerekli işletme
Donanım: Emdirme usulü çalışan apre makineleri, flotte,
apre kimyasal maddeleri, mezür, terazi, hesap makinesi

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,

Güve kurdu ve halı kınkanatlıları, hayvansal liflerden oluşan kumaşlara zarar verir.
Protein lifleri karışım hâlde kullanıldığında karışımı oluşturan diğer lif, bu zararlıların
sindirebileceği bir lif olmasa dahi hayvansal lifle birlikte zarar görebilir.

Güve yemezlik apresi, yün ya da diğer protein liflerini güve ve benzeri haşerelerin
verebileceği zararlardan korumak amacıyla uygulanır.

Eskiden beri yünlüleri korumak için kullanılan değişik yöntemler vardır. Bunlar;
mekaniksel yöntemler, solunum yoluyla etkileme ve güve yemezlik apre yöntemleridir.

Bu modül ile güve yemezlik apresini yapabilecek, yünlü mamul üzerinde güve
yemezlik ile tutum apresini kombine edebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında tekniğine uygun olarak güve yemezlik apresini yapabileceksiniz.

 Güve yemezlik apre maddesi uygulanan tekstil mamullerinin kullanım yerlerini

araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. GÜVE YEMEZLİK APRESİ

1.1. Güve Yemezlik Apresi

Güve yemezlik apresi, bitim işlemlerinde kullanılan maddelerin etki mekanizması iki
grupta incelenebilir.

 Temas yoluyla: İnsektisid adı verilen ve temas ile güveleri öldüren bu maddeler
insan sağlığına da zararlı etki gösterirler.

 Yünün sindirilmesini engelleme yoluyla: Liflere güve kurtlarının
sindirmeyeceği bir yapı kazandırmak amacıyla uygulanan maddelerdir.

1.2. Güve Yemezlik Apre Maddeleri ve Özellikleri

Güve yemezlik apre maddeleri, güvelere temas yoluyla veya güvelerin sindirim
sistemini etkileyecek şekilde geliştirilmiş maddelerdir.

1.2.1. Temas Yoluyla Etki Eden Güve Yemezlik Apre Maddeleri

İnsektisidler (böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlar) ile yapılan çalışmalarda en
önemli sorun yıkamaya dayanıksız oluşu, insan sağlığına zararlı etkisi olması ve zamanla
güvelerin bağışıklık kazanmasıdır.

Bu, güvelere karşı yüksek etkili bir maddedir. Liflere ağırlıklarının % 0,05’i kadar
madde aldırılması yeterli etkiyi sağlar. Aplikasyon, genellikle sıcak asidik boyamalarla
birlikte yapılabileceği gibi bir leviatanın son teknesinde, lizözde veya kumaş yıkama
makinesinde yapılabilir. Ancak temas yolu ile güveye etki eden apre maddesi yüksek flotte
oranında liflere ilgisinin çok olmamasından dolayı bir miktarı banyoda kalmakta ve
atılmaktadır. Atık sularda biriken madde miktarının zararlı olması çevre sağlığı açısından bir

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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problemdir. Emdirme yöntemine göre uygulandığında ise bu maddenin kumaşa
sabitlenmesini sağlayacak bir fiksaj maddesi kullanılması gerekmektedir.

En önemli dezavantajları:
 Yapılan araştırmalar sonucu dieldrin ile temas hâlinde üretilen güvelerin 25

kuşak sonra bağışıklık kazanmasıdır.
 Deri yoluyla emilmesi ve vücudun yağ tabakasında birikmesidir. Bu şekilde

biriken madde, kanserojen etki gösterebilmektedir. Bu nedenle birçok ülkede
giyim sanayisinde kullanımı yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.

1.2.2. Güvelerin Sindirim Sistemine Etki Eden Güve Yemezlik Apre Maddeleri

Kullanım bakımından oldukça üstün özelliklere sahip olan bu maddeler, çektirme
yönteminde, boya banyosunda, emdirme metoduyla veya baskı macunlarında
uygulanabilmektedir.

Güvelerin sindirim sistemine etki eden güve yemezlik apre maddeleri life afiniteli
maddeler olup boyanmış yünün solmaya ve yıkamaya karşı dayanıklılığını koruyan
maddelerdir. Ayrıca bu maddeler yün veya keratinli materyalin kimyasal ve fiziksel
özelliklerinde değişiklik yaratmaz.

Yün lifi içinde iyi bir migrasyon özelliğine sahip bu maddeler, sulu banyoda
uygulandığında iyi emilim ve düzgünleşme özelliğine sahiptirler.

1.3. Protein Liflere Güve Yemezlik Apresi Yapma

Protein liflerini güvelere karşı korumak için geliştirilmiş apre maddeleri ile yapılan
işlemdir.

1.3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Görevleri

Güve yemezlik apresinde temas yoluyla etki eden veya güvelerin sindirim sistemine
etki eden güve yemezlik apre maddeleri kullanılır.

 Temas Yoluyla Etki Eden Güve Yemezlik Apre Maddeleri: Bu maddeler,
güvelere ve böceklere karşı en etkili maddelerden biridir. Kullanılması kolay ve
ucuzdur. Tamamen yün içine girer ve yıkanarak yavaşça kaldırılır. Ancak
yüksek toksik etkisinden dolayı ve çoğu Avrupa Birliği ülkelerinde yasak
olduğundan kullanımı tercih edilmez. Bugün piyasada genelde sindirimi
engelleyen maddeler kullanılır.

 Güvelerin Yünü Sindirmesini Engelleyen Maddeler: Güvelerin yünü
sindirmesini engelleyen bu maddeler, ürünle aynı banyoda veya bitim
işlemlerinde uygulansa da boyamaya etki etmez. Renkte herhangi bir değişime
veya haslık özelliklerine sebep olmaz.
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1.3.2. Uygulama Reçeteleri

Mal ağırlığına göre istenen efekte ve çalışma metoduna göre reçete hesaplanır.

 Çektirme yöntemine göre uygulama

Piyasada kullanılan apre maddeleri, üretici firmaya göre kullanım şartları ve reçete
miktarları farklılık göstermektedir.

Ciba firmasının piyasada bulunan güve yemezlik apre maddenin tavsiye ettiği
uygulama reçetesi aşağıdaki gibidir. Ancak bu çalışma şartları, standart olmayıp uygulandığı
işletmeye göre farklılık gösterebilir.

Likit 30–40 °C’deki banyoya eklenir ve 5 dakika muamele edilir. % 85’lik formik
asitten % 2 oranında veya %80’lik asetik asitten % 3 oranında katılarak banyo pH’ı 4-5
olarak ayarlanır ve 80-90 °C’ye ısıtılır. Mallar 30 dakika bu sıcaklıkta muamele edilir, sonra
banyo soğutulur ve işlem tamamlanır.

 Emdirme yöntemine göre uygulama

Emdirme yöntemine göre uygulama reçeteleri, üretici piyasaya sürdükleri güve
yemezlik apre maddelerine göre farklılık gösterebilir. Ancak firmaların katalogları
incelendiğinde genel uygulama adımları ürünün fulardan geçirilip uygun sıcaklılıkta fikse
edilmesi esasına dayanır.

1.3.3. Uygulama Şekilleri ve Makineleri

Güve yemezlik apresi, emdirme ve çektirme usulü çalışan makinelerde yapılabilir.

1.3.3.1. Çektirme Usulü Çalışan Makineler

Güve yemezlik apresi uygulanmasında çektirme yöntemine göre çalışan çeşitli
makineler kullanılabilir. Genelde işletmede bulunan yıkama ve boyama aparatları güve
yemezlik apresi işleminde de kullanılır.

 İplik bobin boyama makinelerinde apre işlemi: Eğer güve yemezlik apresi
iplik aşamasında uygulanacaksa iplik boyama makinelerine boyama öncesi veya
sonrası banyoya gerekli olan apre maddesi ilave edilir.
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Resim 1.1: Bobin boyama makinesi

 Yıkama makinelerinde apre işlemi: Kumaş hâlinde apreleme işlemi ise
kumaşa yıkama makinelerinde yıkama işlemi sırasında uygulanabilir.
Yumuşatıcı gibi yardımcı kimyasalların apre maddesiyle reaksiyona girerek
çökmesini engellemek için kullanılan bu maddelerin noniyonik olması
gerekmektedir.

Resim 1.2: Yıkama makinesinde apre uygulaması

 Kumaş boyama makinelerinde apre işlemi: Güve yemezlik apre maddeleri
boyama işlemi bittiğinde durulama işlemlerinin ardından yumuşatma banyosu
ile birlikte de verilebilir. Böylece zamandan ve enerjiden tasarruf edilir.
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Resim 1.3: HT boyama makinesinde apre uygulaması

1.3.3.2. Emdirme Usulü Çalışan Makineler

Emdirme usulüne göre apreleme, iplik yıkama makinelerinde veya fulard sistemi ile
yapılabilir.

 Vigore baskı makinesinde apre işlemi: Gerekli miktar, uygulama alanına ve
kısmen de uygulanmakta olan baskı macununun miktarına bağlıdır. Baskı patına
eklenen apre maddesi life uygulandıktan sonra işlem sonunda buharlama ile
sabitlenir.

Resim 1.4: Vigore baskılı bantların otoklavda fikse edilmesi

 Lizöz makinesinde apre işlemi: Apre maddesinin aplikasyonu baskı sonrası
lizözde yıkama işlemi sırasında da yapılabilir.
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Resim 1.5: Vigore baskılı bantların lizözde yıkanması ve kurutulması

 Fularda apre işlemi: Kumaş, makinenin fulard teknesinden geçer geçmez
sıkma silindirlerinde sıkılır ve kumaşın üzerinde taşıdığı fazla flottenin tekrar
fulard teknesine dönmesi sağlanır.

Resim 1.6: Kumaşın apre işlemi için fularda girişi

İşlem sırasında apre banyosunun yavaş bir şekilde düzgün ısıtılması ve iyi sıvı
sirkülasyonu zorunludur. Eğer mümkünse dalma süresi 30 saniyeden az olmamalıdır.
Besleme banyosu miktarı materyalin ağırlığından hesaplanır. Devamlı ilave yapılmalıdır.
Ürün verimliliği düzenli çalışmayla mümkündür. Otomatik dozajlama pompası mümkünse
kullanılmalıdır. Otomatik dozajlamada asetik asit veya formik asit ilavesiyle pH ayarlanması
önerilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Boyama işlemi sonrası çektirme yöntemine göre güve yemezlik apresi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Boyanmış kumaşı iyice durulayınız.
 Kumaş üzerinde çökme oluşturabilecek

maddelerin iyice temizlenmesi için sıcak
soğuk durulamalarınızı yapınız.

 Banyo başlangıç sıcaklığını belirleyiniz.
 Elinizde bulunan çektirme yöntemine

uygun apre maddesini, üretici firma
kataloglarına göre belirleyiniz.

 Yün koruyucu maddeleri en az 60-70
0C’den sonra ilave ediniz.

 Banyoyu uygun pH’a ayarlayınız.
 pH kontrolünü çalışma süresince

periyodik aralıklarla yapınız.

 Çalışma şartlarınıza uygun işlemi yapınız.
 İşlem süresince çalışma sıcaklıklarına

dikkat ediniz.
 Banyoyu soğutarak boşaltınız.
 Durulama yapınız ve malı makineden

çıkarınız.
 Kurutma işlemi ile apre maddelerinin

fikse olmasını sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Boyanmış kumaşı iyice duruladınız mı?

2. Çalışma şartlarını belirlediniz mi?

3. Çalışma şartlarını uygun banyoyu hazırladınız mı?

4. Banyoyu uygun pH’a ayarladınız mı?

5. Çalışma şartlarınıza uygun olarak işlemi yaptınız mı?
6. Banyoyu soğutarak boşaltınız mı?

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 VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Güve yemezlik apresi temas yoluyla güveleri öldürme veya yünün sindirilmesini
engelleme yoluyla etki gösterir.

2. ( ) Temas yoluyla etki eden güve yemezlik apre maddelerin insan sağlığına zararlı
etki gösterdiklerinden kullanımları kısıtlanmıştır.

3. ( ) Güve yemezlik apresinde kullanılan apre maddeleri bitmiş tekstil malzemesinin
kalitesini korur ve yükseltir. Boyar maddelerin kalıcılık ve renk tonu özelliklerine
etkisi yoktur.

4. ( ) Lifin içine iyi bir migrasyon ve dağılım gösterir.

5. ( ) Sulu banyoda uygulandığında iyi emilim ve düzgünleşme özellikleri vardır.

6. ( ) Yün materyalin kimyasal ve fiziksel özelliklerinde değişiklik yaratmazlar.

7. ( ) Doğada hemen parçalanır. Doğa dostu maddelerdir.

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, tekniğine
uygun olarak güve yemezlik ile tutum apresini kombine edebileceksiniz.

 Çevrenizdeki işletmelerde güve yemezlik apre maddesi ile uygulanan tutum

apre işlemlerinin neler olduğunu araştırınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. GÜVE YEMEZLİK VE TUTUM VERME
Tekstil ürünlerinden üretilen eşyalarda müşteriler bazı özellikler ister. Bu istekler,

üretilen bir kumaşta birkaç farklı özellik olabilir. Örneğin, müşteri bir kumaş için hem
parlaklık görünmesini hem de çok yumuşak olmasını isteyebileceği gibi güve yemezlik
özelliğinin de olmasını isteyebilir. Müşteriler, kumaşlarla ilgili bu isteklerini belirttiklerinde
sizlerin de kumaşa istenen özellikleri kazandırmak için gerekli apre işlemlerini yapmanız
gerekecektir.

2.1. Güve Yemezlik ve Tutum Veren Apre

En sık kullanılan ve istenilen tutum apresi, yumuşaklık verme apresidir. Yumuşaklık
apresi ile tutum iyileştirilir.

Genelde sadece yumuşatıcı ilavesi yeterli olmaz. Kimyasal maddelerin ilavesiyle
birlikte mekanik etkilerden de faydalanılmaktadır. Güve yemezlik apresi, sonrası istenen
tutuma göre materyal sırasıyla ram, dekatür, finish, formula 1 gibi makinelerden
geçirilmekte ve müşterinin istediği tutum kazandırılmaktadır.

2.1.1. Yumuşaklık Apresi

Doğal ve sentetik tüm tekstil liflerinde kullanılan silikonlu yumuşatıcılar, yüksek
derecede kayganlık ve yumuşaklık vermektedir. Silikonlu yumuşatıcıların fiyatlarının pahalı
olması ve talimatlara uyulmaması hâlinde giderilmesi güç silikon lekelerine yol açar. Buna
rağmen elde edilen etkinin yüksek ve kalıcı olmasından dolayı kullanımı çok yaygındır.
Emdirme ve çektirme metoduna uyum sağlayan silikonlu yumuşatıcılar katyonik
yumuşatıcılarla birlikte kullanılarak maliyeti düşürülebilmektedir. Ayrıca reçetedeki
kimyasalların birbirleri ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde flotte içinde
kimyasal maddeler birleşir ve çökme meydana gelir. Bu durum, kumaş üzerinde
lekelenmeler veya yetersiz, hatalı apre olarak karşımıza çıkar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1.1. Çektirme Metoduna Göre Yumuşaklık Apresi Verme

Çektirme metoduna göre apre işlemi boyama veya yıkama makinelerinde yapılır.

Resim 2.1: HT boyama makinesi

Resim 2.2: Yıkama makinesi

Genelde boyama sonrası yumuşaklık kazandırma işlemi de yapılır ve kumaş apre
dairesine gönderilir.
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 Çektirme metoduna göre örnek reçete

% x silikonlu yumuşatıcı (% Kumaş çeşidine ve karışım oranına göre değişir.)

PH 5- 5,5

60 °C’de 30 dakika çalışılır. Maksimum haslık özellikleri ve minimum atık su için
çalışma temperatürü 60 C’nin altında olmamalıdır.

İşlem sonrası ayrı bir durulamaya gerek duyulmaz.

2.1.1.2. Emdirme Metoduna Göre Silikon Esaslı Reçineyle Yumuşaklık Apresi Verme

Emdirme yöntemine göre yumuşatma apresi ön tarafında fulard bulunan ve ardında
kurutma yapabileceğimiz bir ram makinesinde yapılır. Aşağıdaki reçete hesaplanır ve
kimyasal maddeler fularda konulur.

 Güve yemezlik ve yumuşak tutum apre reçetesi

Silikon esaslı yumuşatıcı

Islatıcı

Güve yemezlik apre maddesi (Piyasadan uygun bir güve yemezlik apre maddesi
bulunuz. Gerekirse çalışma şartlarını kullandığınız maddenin üretici firma kataloglarına
hazırlayabilirsiniz.)

Alınan flotte oranı: % 70

Ram makinesinde 160 0C'de 1 dakika süreli kurutma

Minimum temperatür 50–75 C pH (banyo) 2,0 – 6,5 (asetik asit veya formik asit).
Eğer mümkünse dalma süresi 30 saniyeden az olmamalıdır. Besleme banyosu miktarı,
materyalin ağırlığından hesaplanır. Devamlı ilave yapılmalıdır. Ürün verimliliği düzenli
çalışmayla mümkündür. Otomatik dozajlama pompası mümkünse kullanılmalıdır. Otomatik
dozajlamada asetik asit veya formik asit ilavesiyle pH ayarlanması önerilir. Kimyasal
maddelerin çökmesini önlemek için banyo hareketi sağlanmalıdır.
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Resim 2.3: Kumaşın fulardan geçerek ramöze girişi

Makineye bağlanan kumaş, fulardan geçirilir. Mamul, hazırlanan flotteye girerek
üzerine apre çözeltisini emer ve fulard çıkışında bulunan sıkma silindirleri vasıtasıyla
sıkılarak (üzerinde %70-80 banyo kalacak şekilde) mamulün üzerindeki fazla çözelti
alınarak flotteye geri dönüşü sağlanarak çözelti israfı önlenmiş olur.

Resim 2.4: Kumaşın apre işlemi için fularda girişi

Ramöz makinesinde yan taraflarda bulunan gergef dediğimiz tutucular ile kumaş
gerilmeden kurutulursa yumuşak bir tuşe sağlanır. Aşağıda aprelenmiş kumaşın kurutulmak
için ramöz makinesine girişi görülmektedir.
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Resim 2.5: Kumaşın gergeflerden geçirilmesi

Ram makinesinde 160 °C'De 1 dakika kurutma sonucu yün üzerine empregne
ettirilen reçine polikondenzasyona uğrar.

Resim 2.6: Kumaşın katlı ramözden geçirilmesi

Makinenin arka kısmında bulunan sarma tertibatı vasıtasıyla boş bir dokun üzerine
güve yemezlik apresi yapılmış kumaş sarılır.
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Resim 2.7: Kumaşın makine çıkışı dok üzerine katlanması

2.2. Kombinasyondan Beklenen Sonuçlar ve Tercih Nedenleri

İşlem sonunda silikonlu yumuşatıcının etkisiyle yün üzerinde kayganlık ve
yumuşaklık hissedilir.

Daha sonraki işlemler, müşteri istekleri doğrultusunda devam edecektir. Uygun
makinelerin seçimi ile (Dekatür, Kapalı Dekatür, Süper Finish, Formula1) isteğe göre
kumaşa parlaklık, matlık, dolgunluk gibi özellikler kazandırılır. Bu özelliklerinin yanında
yünlü materyal boyut stabilizesi (çekmezlik) özelliği de kazanır.

2.3. Güve Yemezlik Apresi Kombinasyonunda Dikkat Edilecek
Hususlar

Yumuşaklık ve kayganlık verme işlemi genellikle tek bir kimyasal madde ile
yapılabilse de bazı durumlarda müşterinin isteğine bağlı olarak yumuşaklığın yanı sıra
kayganlık etkisini artırmak amacıyla reçeteye kimyasal madde ilave etmek gerekir. İlave
edilecek kimyasal madde miktarını belirlerken belirli sınırları geçmemek gerekir.
Unutulmaması gereken noktalardan biri, kimyasal madde miktarını rastgele artırmanın,
istediğimiz yumuşaklığı ve kayganlığı sağlamanın tam aksine bir sonuç da yaratabileceğidir.
Ayrıca reçetedeki kimyasalların birbirleri ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aksi
takdirde flotte içinde kimyasal maddeler birleşir ve çökme meydana gelir.

Yumuşaklık apre işlemlerinde en çok kullanılan kimyasallar olan silikonlarla
çalışırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin reçetede silikon
miktarının fazla verilmesi silikon lekesi oluşmasına neden olur. Silikon lekelerini
uzaklaştırmak çok zordur. Lekeler, ıslak hâldeyken belli olmaz. Kurutma sonrasında küçük,
şeffaf lekeler olarak meydana çıkar. Yünlü mamullerin yumuşaklık ve kayganlık apresinde
reçetede bulunan kayganlık maddesinin miktarı fazlalığında, dikiş açması denilen hata
meydana gelir. Bu hata, hazır giyim sırasında anlaşılır ve düzeltilmesi mümkün değildir.
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Yine yünlülerde karşılaşılan en önemli sorunların başında, yüksek sıcaklıkta yünün
sararma tehlikesi gelir. Özellikle yün-likra karışımı kumaşlarda likranın fiksesi için yüksek
sıcaklığa çıkılması gerekir. Bu sırada yünde meydana gelecek olan sararmanın önüne
geçmek için kumaşın ramdan geçişini kısa süreli tutarak bu işlem tamamlanmalıdır.

Emdirme yöntemine göre apre işlemlerinin uygulanması sırasında dikkat edilmesi
gereken teknik ayrıntıları şu şekilde sıralayabiliriz:

 Fulard teknesinde apre maddesinin çökmesini önlemek için flotte hareketi
sağlanmalıdır.

 Fulard teknelerinin çıkışında bulunan sıkma silindirlerinin eşit sıkma basıncıyla
çalışıyor olması (Aksi durumda kenar-orta-kenar farkı oluşur.)

 Fulardın ardından kumaş üzerindeki su miktarını en az seviyeye indirecek
şekilde ön kurutma yapılması (Kumaşta kalacak fazla su, yeterli kurutmanın
sağlanmasını engeller.)

 Kumaş fulard teknesine alınırken atkı-çözgü ipliklerinin kaymasını önleyecek
sistemlerin kullanılması

 Fulardlama sırasında kumaşın aldığı flotte miktarına göre fulard teknesine ilave
yapılması (Aksi durumda kumaşta baş-son farkı oluşur.)

Çektirme yöntemine göre yapılan çalışmalarda ise makinelerde kumaşın halat hâlinde
bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Halat hâlinde çalışma, kırık tehlikesini beraberinde getirir.
Bunu önlemek için işlem yapılan kumaşın cinsine göre reçeteye kırık önleyici ilavesi
yapmak yararlı olacaktır. Ayrıca flottenin hareketi ile oluşabilen köpüğü önlemek için köpük
kesici maddeler kullanılmalıdır. Aksi takdirde kumaş üzerinde kurutma ile sabitlenen kalıcı
lekeler oluşacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Emdirme usulü ile güve yemezlik ve yumuşaklık apre uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Güve yemezlik ve yumuşaklık apresi için
uygun apre maddesi ve silikonlu
yumuşatıcıyı seçiniz.

 Kullanılacak güve yemezlik apre
maddesi ile silikonlu yumuşatıcı birbiri
ile uyumlu olmalı ve çökme
olmamalıdır.

 Kalibrasyonu yapılmış pH-metre cihazı
kullanmaya dikkat ediniz.

 Materyal ağırlığına göre alınacak flotte
miktarını hesaplayınız.

 Asetik veya formik asit ile pH’ı
ayarlayanız (5–6,5).

 İlave tankına flottenin alınmasını
sağlayınız.

 Kumaşı makineye
yükleyiniz.

 Kılavuz kumaşla apre yapacağınız
kumaşı dikiniz ve makineyi çalıştırarak
kılavuz kumaş makineden çıkınca
kumaştan kesiniz.

 Fulard sıkma silindirlerinin üzerinde %
70–80 flotte kalacak şekilde basınç
ayarlarını yapınız.

 Fulard sıkma silindirlerinden geçen
kumaşın üzerindeki flotte miktarını
kontrol ediniz.

 Kumaşı fulardan geçirerek kumaşın
flotteyi emmesini sağlayınız.

 Ram girişinde kumaş gerginliğini
(istenilen yumuşaklık etkisine uygun
biçimde) ayarlayınız.

 Ram çıkışı kumaşın tutumunu kontrol
ediniz. İstenilen tutumu elde etmek için
gerekli kumaş gerginliği ayarlamalarını
yapınız.

 Ram makinesinde gerekli sıcaklık
ayarlarını çalışma şartlarınıza göre
yapınız.

 Ramöz sıcaklığını kurutma ve fiksaj
sıcaklıklarına göre ayarlayınız.

 Çıkan kumaşı boş dok arabası üzerine
sarınız.

 Kumaşın tutum kontrolünü yapmadan
önce soğumasını bekleyiniz.

 Çıkan kumaşa dokunarak tutum kontrolü
yapınız.

 Kumaşı baş ve işaret parmakları arasına
alarak yumuşaklığını hissediniz.

 Kumaşın tutumunu müşteri numunesi
ile karşılaştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Uygun kimyasal maddeleri seçtiniz mi?

2. Asetik veya formik asit ile pH ayarladınız mı? (5–6,5)

3. Kumaşı makineye yükleyip ilave tankına flotteyi aldınız mı?

4. Fulard sıkma silindirlerinin ayarlarını yaptınız mı?
5. Kumaşı fulardan geçirerek kumaşın flotteyi emmesini sağladınız

mı?
6. Ram girişinde kumaş gerginliğini ayarladınız mı?
7. Ram makinesinde gerekli sıcaklık ayarlarını çalışma şartlarınıza

göre yaptınız mı?
8. Çıkan kumaşa dokunarak tutum kontrolü yapınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek
işlemi tekrar ediniz. Eksiğiniz yoksa “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) En sık kullanılan ve istenilen tutum apresi yumuşaklık verme apresidir.

2. ( ) Apre kombinasyonlarında reçetedeki kimyasalların birbirleri ile uyumlu olmasına
dikkat etmek gerekmez.

3. ( ) Silikon miktarının fazla verilmesi silikon lekesi oluşmasına neden olur.

4. ( ) Yünlü mamullerin yumuşaklık ve kayganlık apresinde reçetede bulunan kayganlık
maddesinin miktarı fazlalığında dikiş açması denilen hata meydana gelir.

5. ( ) Fulard teknesinde apre maddesinin çökmesini önlemek için flotte hareketi
sağlanmalıdır.

6. ( ) Apre işlemlerinde fulardlama sırasında kumaşın aldığı flotte miktarına göre fulard
teknesine ilave yapılması gerekmez.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Temas yoluyla etki eden apre maddeleri deri yoluyla vücut tarafından emilmesi ve
vücudun yağ tabakasında birikmesinden dolayı çoğu ülkede yasaklanmıştır.

2. ( ) Güvelerin yünü sindirmesini engelleyen güve yemezlik apre maddeleri, ürünle
aynı banyoda veya bitim işlemlerinde uygulansa da boyamaya etki etmez.

3. ( ) Çektirme yöntemiyle boya banyosunda, emdirme metoduyla veya vigore baskı
macunlarında uygulanabilmektedir.

4. ( ) Yavaş, düzgün ısıtma ve iyi sıvı sirkülasyonu zorunludur.

5. ( ) Gerekli miktar, uygulama alanına ve kısmen de uygulanmakta olan baskı
macununun miktarına bağlıdır.

6. ( ) Maksimum haslık özellikleri ve minimum atık su için çalışma temperatürü 120
C‘nin altında olmamalıdır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



23

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 D
4 D
5 D
6 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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