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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD951 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Operatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Jakarlı Ağızlık Açma Sistemi, Bakım ve Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Dokuma makinelerinde ağızlık açma sistemlerini 

ayarlayabilmek için gerekli temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Jakarlı ağızlık açma sisteminin bakım ve ayarlarını 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında bakım ve iş 

talimatına uygun olarak jakarlı ağızlık açma sisteminin 

bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Mekanik jakar mekanizmasının bakım ve ayarları 

ile ağızlık ayarını yapabileceksiniz. 

2.  Elektronik jakar mekanizmasının bakım ve 

ayarları ile ağızlık ayarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Dokuma işletmesi veya dokuma atölyesi 

Donanım: Mekanik jakarlı dokuma makinesi, hava 

tabancası, fırça, anahtar ve tornavida takımı, uygun yağ, 

yağdanlık 

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 vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tekstil sektöründe kumaş üretiminde en son gelişmelerin olduğu jakarlı ağızlık açma 

sistemleri her türlü desen ve motifin dokunmasına imkân sağlayan, genellikle döşemelik 

kumaş, halı, havlu, kadife, etiket gibi kumaşların dokunabildiği sınırların belirli bir noktada 

zorlandığı makinelerdir. 

 

Jakarlı ağızlık açma sisteminde en belirgin fark diğer sistemlerde çözgü iplikleri grup 

hâlinde hareket ederek ağızlığı oluştururken bu sistemde çözgü ipliklerinin her biri için ayrı 

hareket edebilme imkânı vardır. 

 

Dokuma tezgâhının üzerine dikey olarak kurulan bir ağızlık açma aparatıdır. Ayrıca 

makine kusursuz mekanik özellikleri ile bize çok değişik desenli kumaşlar yapma olanağı 

tanımıştır. Armür sisteminin desenli kumaş yapımında yetersiz kalması, günümüzde jakar 

makinelerinin önemini bir kat daha artırmıştır. Özellikle son yıllarda sürekli teknolojik 

gelişmeler gösteren jakar sistemi uygulamadaki sorularını çözümleyerek birçok alanda 

elverişli duruma gelmiştir.  

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle jakarlı ağızlık açma sisteminin 

bakım ve ayarını yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında mekanik jakar sisteminin ayarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Dokuma makinelerinde mekanik jakarlı ağızlık açma sistemi hakkında 

çevrenizdeki işletmelerden bilgi edininiz. 

 Atölyenizde bulunan dokuma makinelerinde mekanik jakarlı ağızlık açma 

sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız. 

 

1. MEKANİK JAKARLI AĞIZLIK AÇMA 

SİSTEMİ 

 
1.1. Jakarlı Ağızlık Açma Sisteminin Tanımı ve Özellikleri  
 

Ağızlık açma sistemleri içinde en üst seviyeyi jakarlı ağızlık açma makineleri temsil 

etmektedir. Bu makinelerde en karmaşık desenleri, resimleri veya manzaraları dokuyabiliriz. 

Bu geniş desenleme imkânı, sistemin çok fazla sayıda çözgü ipliğine ayrı olarak hareket 

verebilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Jakar sistemi diğer sistemlere oranla değişik bir yapı gösterir. Eksantrik, armür 

sisteminde ağızlığın oluşumu için çözgü ipliklerine çerçeve gruplarınca hareket verilir. Jakar 

sisteminde ise ağızlığın oluşumu için platinlere bağlı malyon gruplarıyla kumanda edilir. Bu 

nedenle jakar sistemi desen yapma olanakları açısından eksantrik ve armür sistemlerine göre 

çok büyük desen gruplarının dokunmasına imkân sağlamaktadır. Jakar makineleri tek 

tomruklu ve çift tomruklu olarak iki sistemde incelenir. 

 

Dokuma tezgâhının üzerine dikey olarak kurulan bir ağızlık açma aparatıdır. Ayrıca 

makine kusursuz mekanik özellikleri ile bize çok değişik desenli kumaşlar yapma olanağı 

tanımıştır. Jakar makinesi bir seri iğne (desen okuyan ve makineyi programlayan) bir seri 

platinden (maylonlar aracılığı ile ağızlık açılmasını sağlayan) oluşmuş bir sistemdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Herhangi bir dokuma tezgâhı birtakım değişikliklerle birlikte üzerine jakar makinesi 

takılarak jakarlı dokuma tezgâhına dönüştürülebilir. 

 
Resim 1.1: Mekanik jakarlı dokuma makinesi 
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Resim 1.2: Elektronik jakarlı dokuma makinesi 

 

Jakar mekanizması, dokuma makinesine ek olarak kurulan bir aparattır. Eğer 

makinede jakar sistemi iptal edilirse makine eksantrik veya armür sisteminde çalıştırılabilir. 

Jakar sistemi ile dokuma makinesi arasında şu ilişki mevcuttur. 

 

 Dokuma tezgâhı, jakar makinesine hareket verir. 

 Jakar makinesi çalışarak maylonlar aracılığı ile dokuma tezgâhına ağızlık açar. 

 

1.2. Mekanik Jakar Mekanizmasının Elemanları ve Çalışma 

Prensibi 
 

Çözgü ipliklerini gruplar hâlinde kumanda ederek ağızlık açmayı, çeşitli motifler ve 

şekiller elde etmeyi sağlayan jakar sisteminin diğer ağızlık açma sistemlerine göre en büyük 

farkı çözgü ipliklerinin her grubu (bir platine bağlı malyonlar) için hareket verilmesidir. 

Armür ve eksantrikli ağızlık açma sistemlerinde ise çözgü iplikleri üzerinde bulunduğu 

çerçeve ile bağımlı hareket etmektedir. 

 

Diğer ağızlık açma sistemlerinde çerçevelerin sayısı ile sınırlı olan değişik çözgü 

hareketi, jakar sisteminde platin sayısı ile sınırlıdır. Yani Jakarlı dokuma makinesindeki 

örgünün büyüklüğü jakar makinesindeki platin sayısı kadardır. Ayrıca malyon dizimlerini 

değişik şekillerde yaparak örgü raporunu büyütme olanakları vardır.  
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Resim 1.3: Mekanik jakar mekanizması 

 

Jakarlı ağızlık açma sisteminde iki temel hareket vardır: 

 

 Tomruğun sağ sol hareketi: Atılan her atkıda bir miktar dönerek kartonu hareket 

ettirir. Ayrıca tomruk iğnelere doğru kartonları iterek kartonun okunmasını 

sağlar. 

 Bıçakların aşağı yukarı hareketi: İğneler ve platinlerden aldığı hareketi malyon 

ipliklerine ve dolayısıyla gücülere ileterek ağızlığın açılmasını sağlar. Şekil 

1.1’de jakar makinesinin ana elemanları görülmektedir. 
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Şekil 1.1: Mekanik jakar makinesinin şematik görünüşü 
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Resim 1.4: Jakar makinesi basit görünüşü 

 

 Mekanik Jakarlı ağızlık açma sisteminin elemanları: 

 Tomruk:Üzerinde iğneler veya platin sayısı kadar delik bulunan dörtgen, 

altıgen veya yuvarlak (silindir) şeklinde olan parçadır. Görevi, jakar 

desenine göre delinmiş bulunan kartonların her atkı için bir sonraki 

okunacak harekete hazır hâle getirilmesidir. 

 

 
Resim 1.5: Jakar tomruğu (silindir) 
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Resim 1.6: Jakar tomruğu (köşeli) 

 

 Jakar kartonları 

 

Jakar kartonu çözgü ipliklerinin istenilen şekilde hareket etmesi amacıyla iğnelere 

hareket veren ve üzerine desene göre delik delinen, çalışmaya elverişli plastik veya 

kâğıtlardır. Genel özellikleri bakımında iki türü bulunmaktadır. Bunlar parçalı ve sonsuz 

kartonlardır. 

o Parçalı karton: Her atkı için ayrı bir karton olup bu parçalar 

birbirine dikilip sonsuz hâle getirilerek kullanılır. Kullanım 

sırasında ve delim sırasında birçok sorun oluşturmaktadır. 

 

 
Resim 1.7. Parçalı jakar kartonu 
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o Sonsuz karton (Verdol):Desende kullanılan bütün atkılar aynı 

karton üzerine delinerek kullanılır. Bu kartonun hem delim 

aşamasında hem de çalışma aşamasında kullanımı kolaydır. Sonsuz 

karton için plastik veya kâğıt malzeme kullanılmıştır. 

 
Resim 1.8: Sonsuz jakar kartonu 

 

 İğneler:Kartondaki dolu ve boş noktalara göre platinlere hareket veren 

parçalardır. Eski jakarlarda tek grup iğne varken günümüz mekanik 

jakarlarında çelik iğne, faturalı iğne ve uzun iğne olmak üzere üç çeşit 

iğne kullanılmaktadır. Uzun iğnelerin arkasında, geriye itildiklerinde 

sıkışan baskı kalktığında tekrar eski yerine iten yaylar vardır. Bu yaylar 

yay kutusu içine toplanmıştır. İğneler, platinlere göre dik, jakar 

makinesine göre yatay konumda yer alır. 

 

 Platinler:Jakar makinesinin temel elemanıdır. İğneler yardımıyla üst 

kısımları sağa sola hareket edebilir. Örgüde dolu (çözgü yukarıda) ise 

bıçakların etki alanında kalır veya örgü boş ise (çözgü aşağıda) etki 

alanından itilir. Eski tiplerde tek kancalı, yeni makinelerde çift kancalı 

modeldedir. Jakar üzerindeki platin sayısı jakar kapasitesini gösterir. 

 

 Bıçaklar:Ağızlık açılabilmesi için çözgü ipliklerinin yukarı kaldırılması 

gerekir. Daha önce bahsedildiği gibi çözgü ipliklerinin yukarı 

kaldırılmasını platinler ve buna bağlı olan malyon iplikleri yapar. Kısaca 

ağızlık açma, platinlerin yukarı kaldırılması ile sağlanır. Platinlerin 

yukarı hareketini sağlayan jakar elemanına bıçak denir. 

Jakar makinesinde platin sırası kadar bıçak vardır. Bu bıçaklara tek 

yerden hareket vermek ve hareket bütünlüğü sağlamak amacı ile çerçeve 

biçiminde bir araya toplanmıştır. Buna bıçak tablosu denir. Bıçak tablosu, 

bıçak eksantriğinden aldığı hareketle jakar iskeleti içinde aşağıdan yukarı 

hareketle platinleri kaldırıp indirir. Kullanım yerlerine göre tek bıçak 

tablosu jakar makineleri olabileceği gibi birbirinden farklı zamanda 

hareket eden yani, biri aşağıdan yukarı doğru çalışırken diğeri yukarıdan 
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aşağıya çalışan iki adet bıçak tablosu olan jakar makineleri de vardır. Tek 

bıçak tablolu makinelerde, tek kancalı platinler kullanılır. Platinlerin 

kancası bıçağa dönüktür ve onun hareket alanı içindedir. Ayrıca çift bıçak 

tablolu jakar makineleri diğerine nazaran daha verimlidir. 

 

 
Resim 1.9: Jakar bıçakları 

 

 Havan tahtası:Üst harnıç da denir. Platinleri taşıyan ve üzerinde küpe 

delikleri bulunan tahtadır. Havan tahtası platinlere dayanak olmakla 

birlikte onların dengesini sağlar. Bazı jakarlarda hareketli, bazılarında 

sabittir. Hareketli olanlarda ağızlık açılması sırasında aşağıya doğru 

inerek düzgün ağızlık açılmasını sağlar. 

 

 
Resim 1.10: Jakar havan tahtası 

 

 Malyon ızgaraları:Malyonların ve küpelerin rahat çalışabilmesi için cam 

çubuklardan yapılmış ızgaralardır. Malyon iplikleri bu ızgaralarda 

yönlenir. Bunların bir diğer görevi de malyon ipliklerini korumak ve 

aşınmasını önlemektir. 

 Malyon tahtası:Alt harnıç veya dizim tahtası da denir. Malyon tahtası 

kumaşın enini ve sıklığını tayin eder. Üzerinde malyon ipliği sayısından 

daha fazla delik vardır. Her delikten bir malyon ipliği geçer. Yapılan 

malyon dizimleriyle, çözgü yoğunluğu ve kumaş üzerinde desenin kaç 

rapor olduğunu belirler. 

 



 

 12 

 
Resim 1.11: Jakar malyon tahtası 

 

 Küpeler: Malyon iplikleri ile platinleri birbirine bağlar. Dizim 

değişimlerinde ve aşınma durumlarında malyonların platinlere direkt 

olarak bağlanması güçtür. Bu durumda küpeler büyük kolaylık sağlar. 

Metal veya plastikten yapılmışlardır. 

 

 
Resim 1.12: Küpeler 

 

 Malyon iplikleri:Çözgü ipliklerinin sistemli olarak bir kısmının yukarıda 

bir kısmının da aşağıda kalmasını sağlayan ve platinlerden hareket alan 

jakar elemanlarıdır. Alt kısımlarında gücü telleri bulunur. Keten ipliği 

olarak da isimlendirilir. Naylon, misine ya da örme iplik olarak hazırlanır. 

Sürtünmeye karşı dayanıklıdır. 
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Resim 1.13: Jakar malyon iplikleri 

 

 Malyon gücü bağlantı koruyucu:Malyon tahtasından geçen iplikler, 

gücü tellerinin üst tarafından bağlanır. Yapılan bu bağlantılar 

yoğunluktan dolayı birbirlerine sürtünür. Bu sürtünmelerin azaltılması ve 

takılmaların önlenmesi için bağlantıların üzerine hortumlar geçirilerek 

malyon ipliklerinin gücü tellerine kolay ve sağlıklı şekilde bağlanmaları 

sağlanır. 

 

 
Resim 1.14: Jakar malyon gücü bağlantı koruyucu 
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 Gücüler:Gücü telleri çözgü ipliklerinin ağızlık açmasını sağlayan 

ortalarındaki gücü gözlerinden çözgülerin geçirildiği teldir. Alt 

kısmından ağırlıklara, yaylara veya lastiklere üst kısmından da malyon 

ipliklerine bağlanır. 

 

 
Resim 1.15: Gücü 

 

 Gücü malyon geri çekme elemanları:Örgüye göre yukarıya kalkmış 

olan gücü tellerini ve malyonları tekrar aşağıya çekmeye yarayan jakar 

parçasıdır. Bu parçalar çözgü ipliklerinin kalınlığına ve dokuma türüne 

göre değiştirilir. Üç çeşit geri çekme elemanı vardır. Bunlar: demir 

çubuklar (ağırlıklar), lastikler ve yaylardır.  
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Resim 1.16: Jakar geri çekme elemanları (yay) 

 

 Mekanik jakarın çalışma prensibi 

 

Mekanik jakar sisteminde her atkı için çözgü telleri jakar kartonu üzerine delikler 

açılarak desen yazılır. Yukarıda kalması gereken çözgü ipliği için karton üzerinde delik 

açılır. Jakar kartonu tomruk üzerinde bulunur. Tomruk her atkı atıldığında bir tur 

dönmektedir. Tomruk her dönüşünde iğnelere doğru hareket ederek kartonun iğneler 

tarafından okunmasını sağlar. Delik olmayan yerlere temas eden iğneler ise kartonun 

hareketi ile itilir.  

 

 
Resim 1.17: Jakar 
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Resim 1.18: Mekanik jakar sistemi 

 

Kartondaki deliklere gelmeyen iğneler sağa doğru kayar kendilerine bağlı platinleri de 

sağa iter. Böylece bıçakları hareket alanının dışına çıkarır. Sağa doğru itilen platinlerin 

karton baskısı kalktığında tekrar yerine gelmesi, platinlerin esnekliği ve iğnelerin arka 

uçlarında bulunan yaylarla gerçekleştirilir. Kartonlardaki deliklere gelen iğneler ve bağlı 

bulunan platinler ise yerlerinden oynamadıkları için bıçakların hareket alanının içinde 

kalarak ağızlık oluşturmak üzere konumlanır. 

 

Normalde platinler bıçakların hareket alanı içinde olduklarından bıçaklar yukarıya 

doğru hareketlerinde platinleri de kaldırır. Bunun için desen kartonuna, yukarı kalkması 

istenen çözgülerin platinleri ve iğneleri için delik açılır. Aynı şekilde atkının altında kalması 

istenen çözgü telleri için kartonun ilgili yeri delinmez. 

 

Platinlerin yukarı kalkmasıyla birlikte alt uçlarına bağlı olan küpeler ve malyon 

iplikleri de yukarıya doğru hareket ederek gücüleri yukarı çeker. Jakarlı dokuma 

makinelerinde ağızlığın açılması bu şekilde gerçekleştirilir. Yukarıya kaldırılan çözgü 

ipliklerinin aşağı konumlarına tekrar gelmeleri ise geri çekme elemanları tarafından 

gerçekleştirilir.  

 

1.2.1. Tek Stroklu Jakar 

 
Bu tip jakar makinelerinde makinenin her devrinde bir atkı atılır. Hızlarının düşük 

olması ve fazla güç gerektirdiğinden dolayı bu tip jakar makinelerinin kullanımı yok denecek 

kadar azdır. Bu tip jakarlarda her çözgü ipliği için bir iğne ve bir platin bulunmaktadır. Her 

iğne bir platini kontrol etmekte ve yay kutusundaki bir yay vasıtasıyla desen silindirine 

doğru itilmektedir.  
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Bu kaba hatveli (iğneler arasında mesafe) jakarların en basit olanıdır. Bu makinelerde 

rapordaki her çözgü ipliği için bir iğne ve bir kanca bulunur. Şekilde görüldüğü gibi her iğne 

bir kancayı kontrol etmekte ve yay kutusundaki bir yay vasıtasıyla desen silindirine doğru 

itilmektedir. Bir kanca dizisini kaldırmak için bir bıçak olması ve örneğin 600’lük bir 

jakarda 12 bıçağın bulunması gerekmektedir. Bıçakların tek olarak hareketlenmesi kranktan 

ya da zincir ile krank milinden tahrik edilir. Bıçaklar ve bağlı bulunduğu sistem her atkı için 

düşey olarak bir defa aşağı yukarı hareket eder. 

 

Rapordaki her atkı için bir kart kullanılarak desen kartonları hazırlanmış durumdadır. 

Kartlar birbirlerine dikilerek bağlanmışlardır. Tomruk denilen desen kartının dönmesini 

sağlayan eleman dört köşeli olarak görülmektedir. Ayrıca tomruklar silindir, dörtgen veya 

altıgen şekillerde imal edilmektedir. Desen kartonu tomruk tarafından iğnelere doğru itildiği 

zaman karşısında delik olan iğne buradan içeri gireceğinden bastırılmayacak ve buna bağlı 

olan kanca konum değiştirmeyeceği için bıçağa takılarak yukarı kaldırılacaktır. Kancanın 

kontrol ettiği çözgü iplikleri de atılacak atkı için yukarı kalkmış olacaktır. Eğer iğnenin 

karşısına denk gelen delik delinmiş ise tomruk sola doğru geldiğinde bu iğne bastırılacağı 

için ilgili kancayı da sola doğru iterek bıçak yolundan çıkaracaktır. Bıçak yukarı hareket 

ederken kancaya takılmadığından bu kanca ve kontrol ettiği çözgü iplikleri aşağıda 

kalacaktır.  

 

Bu işlem tamamlandıktan sonra tomruk sağa doğru giderek iğnelerden uzaklaşır ve 

dönmesi için yeterli uzaklığa gelince bir sonraki atkı için gerekli olan desen kartı iğnelere 

uygulanacak şekilde bir devir yapar ve tekrar iğnelere doğru yaklaşmaya başlar.  

 

Tek stroklu jakar makinelerinde genellikle altta kapalı ağızlık oluşur. Bu nedenle 

hareket kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca sistem yoğun çalıştırılmakta sarsılmaktadır. Tomruk 

silindiri her atkı için hareket etmekte, bıçak şasesi inip çıkmaktadır. Bunlar makinenin 

hızının düşmesini sağlayan sebepleri oluşturmaktadır.  
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Şekil 1.2: Tek stroklu jakar sistemi 
 

1.2.2. Çift Stroklu Jakar 

 
Makinenin her devrinde iki atkı atılır. Dokuma makinelerinde en çok kullanılan jakarlı 

ağızlık açma çeşididir. 

 

Her biri ayrı şaseye monte edilmiş iki bıçak grubu bulunmaktadır. İki şase, zıt yönde 

ve iki atkılık kurs içerisinde yukarı aşağı hareket etmektedir. Bu makinelerde her iğne iki 

kancayı kontrol ettiğinden 600’lük bir jakarda 1200 kanca bulunmaktadır. Tek stroklu 

jakardaki boşa harcanan enerji bu makinelerde daha azdır. Makinenin hızı daha yüksektir.  

 

1.3. Jakar Kartonunun Hazırlanması 
 

Jakar kartonları, iğnelere hareket vererek istenen örgü raporuna göre çözgü ipliklerinin 

aşağı yukarı hareket etmesini gerçekleştirir ve ağızlık açılmasını sağlar. Jakar kartonları bu 

işlevi görebilmesi için makinelerde desene göre delinir. 

 

Kartonlar mekanik ve elektronik olarak iki şekilde delinir: 

 
 Mekanik karton delme sistemi: 

 

Elle tekli kartonlara (vincezni) delim yapılabilir. Öncelikle kartonların dikiş ve kılavuz 

delikleri delinir. Kareli kâğıda hazırlanan jakar deseninin birinci atkısı soldan sağa doğru 

okunur. Piyano karton delme makinesinde, dolu noktalar için ilgili tuşlara basılır. Delme 
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işleminin gerçekleşmesi için ayak pedalına basılır. Her pedal basımında zımbalar tarafından 

kartonun kısa sırasındaki iğne delikleri delinir. 600’lü jakar kartonunda kısa sırada 12 delik 

yeri, 1200’lü ve 2400’lü jakar kartonundaki kısa sırada 16 delik yeri bulunur. 

 

Jakar tomruğunun kısa sırasına denk gelen ilk kartonun kısa sırası delinir. Daha sonra 

diğer kısa sıralar da delinerek bir atkılık karton delinmiş olur. Delinen kartonların üzerine 

atkı numarası yazılır. Desendeki atkı sayısı kadar karton delinir.  

 

Delinen kartonlar dikilir. Dikme işlemi elle yapılabildiği gibi genellikle makinede 

yapılır. Dikim ipliği olarak mumlu pamuk ipliği kullanılır. Dikme sırasında, belirli mesafede 

tel çubuklar takılarak kartonların jakar makinesinde, karton kızağında belirli bir düzende 

asılı kalması sağlanır.  

 

 
Resim 1.19. Desen kartonu delme makinesi 

 

 Elektronik karton delme sistemi: 

 

Bu sistem ilk geliştirildiğinde, ışığa hassas optik boya ve optik desen kâğıdı 

kullanılmıştır. Delimi yapılacak jakar deseninin malyon dizimi ve bölge örgüleri 

bilgisayardan verilir. Kareli desen kartonlarına yapılan desenin her atkı sırası, optik okuyucu 

tarafından tek tek okunarak algılanır. Renklere göre örgüler bilgisayar tarafından yerleştirilir 

ve elektronik olarak mekanik karton delme makinesine iletilir. Mekanik karton delme 

makinesi, otomatik olarak karton delimini gerçekleştirir.  
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Resim 1.20: Desen lendirme kısmı 

 

Son zamanlarda elle çalışan delme makinelerinin de bilgisayar sistemine bağlanarak 

elektromekanik olarak çalışması sağlanmaktadır. 

 

Gelişmiş sistemlerde ise desen ve örgüler bilgisayar ortamından, doğrudan karton 

delme makinesine gönderilmektedir. Karton delme zımbaları, elektronik olarak 

etkilenmektedir. Bütün jakar desenleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

 

Delinen ve dikilen tekli kartonlar tomruğun üzerine takılır. Tomruk 15–20 kartonluk 

döndürülür ve jakar kartonlarının iki ucu birbirine dikilir. Verdol kartonlarda ise 

yapıştırılarak karton uçları eklenir. Kartonların okuma ve kızak ayarları yapılır, dokuma 

işlemine tezgâh hazır hâle getirilmiş olur. 

 

 
Resim 1.21: Elektronik jakar karton delme makinesi 

 

1.4. Mekanik Jakar Mekanizmasının Bakım ve Ayarını Yapma 
 

Yağlama, makinenin hareketli parçalarının düzgün ve yıpranmaya sebep olmadan 

çalışması için yapılır. Jakarda bakım ve yağlama genel bakım ve yağlama kuralları içinde ele 



 

 21 

alınmalıdır. Yağlamaya başlanmadan önce yağlanacak olan kısımların uygun pozisyona 

getirilmeleri önemlidir.  

 

 
Resim 1.22: Mekanik Jakar iç görünüşü 

 

Yağlama süresi periyotları parçaların hareket yoğunluğuna göre tespit edilmiştir. Bu 

işlem için makinenin otomatik yağlama pompasından yararlanılır. 

 

Ayrıca mekanik jakarlarda genellikle tomruk ayarı ve okuma zaman ayarına ihtiyaç 

duyulur. Bunun yanında yıpranmış iğnelerin ve platinlerin değiştirilmesi de yapılan bakım 

işlerindendir. 

 

1.5. Mekanik Jakar Mekanizmasının Bakım ve Ayarlarını Yapma 

Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Mekanik jakar mekanizmasında yapılacak olan bakım ve ayarlar sırasında makinenin 

diğer kısımlarından farklı olmayan uyulması gerekli olan kurallar vardır. Bunları genel 

olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Dokuma makinelerinde kullanılan mekanik jakar sistemleri teknolojik olarak 

ileri seviyede makinelerdir. Bundan dolayı ayarları, çalıştırılmaları ve bakımları 

yapılırken büyük hassasiyet gösterilmelidir. 

 Bakım ve ayarlar için gerekli olan talimatlar, işlemleri yapmakla sorumlu olan 

personelin el kitabını dikkatli bir şekilde okuması, tam olarak anlaması ve 

verilen işlem basamaklarını izlemesi şarttır. 

 Mekanik jakar sisteminin ayar ve bakımları yapılırken makine kesinlikle 

durdurulmalıdır. 

 Mekanik jakar sisteminin yağının gerekiyorsa değiştirilmesi ve diğer bütün 

yağlama işlemlerinde temizliğin sağlanması gerekir. Etrafa saçılan yağ 

parçacıklarından dolayı en küçük kayma riski önlenmelidir. 

 Mekanik jakar sisteminin bakım ve ayarının yapan yetkili elemanın kendisini 

basınçlı hava ile temizlemesi kesinlikle yasaktır. 
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 Jakar sisteminin bakımı sırasında çevre kirliliğini önlemek veya en aza indirmek 

için makineden alınan kullanılmış yağ, yağ işleme tesisinde toplanmalı ve 

işlenmelidir. 

 Mekanik jakar sisteminin sökülüp takılması sırasında parçaların, vida ve çeşitli 

tutucu elemanların tekrar eksiksiz yerine takılması ve uygun torklarda 

sıkılmaları şarttır. Yoksa vidaların çok sıkılması kırılmalarına, gevşek 

bırakılmaları da vidanın, parçanın çıkmasına ve daha büyük hasarlara sebep 

olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Verilen iş talimatına göre işlem basamaklarını uygulayarak verilen sürede 

jakarlı ağızlık açma sisteminin ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş ve bakım talimatını okuyunuz.  İş talimatına uymaya özen gösteriniz. 

 Mekanik jakar mekanizmasını hava ile 

temizleyiniz. 

 
 

 

 Jakar makinesinin kapaklarını iş 

güvenliği kurallarına uygun bir şekilde 

çıkartmayı unutmayınız. 

 Hava ile temizlik yaparken makine 

üzerinde bulunan diğer parçalara zarar 

vermemeye özen gösteriniz. 

 Dokuma makinesi üzerinde ürün varsa 

kontrol altına alınız. 

 Jakar mekanizmasının parçalarını kontrol 

edip bozuklarını değiştiriniz. 

 

 Bozulan iğne ve platinleri tespit etmeye 

dikkat ediniz. 

 Bozuk olan iğne ve platinleri 

yuvalarından çıkarıp yerine yenilerini 

takmayı unutmayınız. 
 Jakar tomruğunu kontrol ediniz. İşlevini 

yerine getirmiyorsa değiştirmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makinenin gerekli olan yerlerini 

yağlayınız. 

 

 
 

 

 Yağlanacak kısımlar için makinede 

gerekli güvenlik tedbirlerini almaya 

özen gösteriniz. 

 Yağlanacak kısımlar için uygun yağları 

tercih ediniz. 

 Yağlama yaparken makine üzerinde 

bulunan diğer malzemelere yağlama 

yapmamaya dikkat ediniz. 

 Yağ gösterge çubuğunun minimum ve 

maksimum değerlerine dikkat ediniz. 
 Yağ gösterge çubuğunu kontrol ediniz. 

Gerekirse yağ ilavesi yapmayı 

unutmayınız. 
 Uygun yağı üretici firmaların belirtikleri 

özelliklere göre seçiniz. 

 Örgüye göre jakar kartonunu deliniz. 

 

 Jakar kartonunu tezgâh tipine göre 

uygun seçiniz. 

 Kullanacağınız kartonun desene uygun 

olduğunu kontrol etmeye dikkat ediniz. 

 Jakar sisteminin üretici firma 

kataloğuna uygun davranmaya özen 

gösteriniz. 
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 Jakar kartonunu mekanizmaya 

yerleştirerek bağlayınız. 

 
 

 

 Jakar kartonunu sisteme takarken zarar 

vermemeye özen gösteriniz. 

 Kartona göre iğnelerin ayarını yapınız. 
 İğnelerin yapısına zarar vermeden 

ayarını yapmaya dikkat ediniz. 
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 Dokuma makinesini ağır devirle 

çalıştırarak ağızlığı kontrol ediniz. 

 

 

 Jakar mekanizmasının hareketli 

kısımlarının çalışmasını kontrol ediniz. 
 

 İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini 

sağlayınız. 
 

 

 Temizlik sırasında kumaşa zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 
 Otomatik temizlik robotunun 

çalışmasını kontrol etmeyi unutmayınız. 
 Robotun kanallarının temizliğini kontrol 

ediniz. 
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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. İş ve bakım talimatını okudunuz mu?   

2. Mekanik jakar mekanizmasını hava ile temizlediniz mi?   

3. Jakar mekanizmasının parçalarını kontrol edip bozuklarını 

değiştirdiniz mi? 

  

4. Jakarın gerekli olan yerlerini yağladınız mı?   

5. Örgüye göre jakar kartonunu deldiniz mi?   

6. Jakar kartonunu mekanizmaya yerleştirerek bağladınız mı?   

7. Kartona göre iğnelerin ayarını yaptınız mı?   

8. Dokuma makinesini ağır devirle çalıştırarak ağızlığı kontrol ettiniz 

mi? 

  

9. Jakar mekanizmasının hareketli kısımlarının çalışmasını kontrol 

ettiniz mi? 

  

10. İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız 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. 



 

 28 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 
 

1. (   ) Jakar makineleri tek tomruklu ve çift tomruklu olarak iki sistemde incelenir. 
 

2. (   ) Jakarlı ağızlık açma sistemi dokuma makinesinin alt kısmına yerleştirilir. 
 

3. (   ) Ağızlık açma sistemleri, en küçük örgülerin dokunmasında kullanılır. 
 

4. (   ) Jakarlı ağızlık açma sistemi, bıçakların aşağı yukarı hareketi ile iğneler ve 
platinlerden aldığı hareketi malyon ipliklerine ve dolayısıyla gücülere ileterek ağızlığın 
açılmasını sağlar.  

 
5. (   ) Mekanik jakar ağızlık açma sisteminde desen kartonunu her ağızlık açılması için 

çeviren parça tomruktur.  
6. (   ) Mekanik jakar üzerindeki platin sayısı jakar kapasitesini gösterir. 

 
7. (   ) Mekanik jakarda yukarı kaldırılan gücülerin tekrar eski yerine inmesi için 

işçilerden yardım alınır. 
 

8. (   ) Tek stroklu jakar ağızlık açma sistemlerinde makinenin her devrinde en az üç atkı 
atılır.  

 
9. (   ) Mekanik jakarlı ağızlık açma sisteminde kartonun delinmesi için elektronik ve 

mekanik karton delme sistemi kullanılır. 
 
 

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 
 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında elektronik jakar sisteminin ayarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 

 Dokuma makinelerinde elektronik jakarlı ağızlık açma sistemi hakkında 

çevrenizdeki işletmelerden bilgi edininiz 

 Atölyenizde bulunan dokuma makinelerinde elektronik jakarlı ağızlık açma 

sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız. 

 

2. ELEKTRONİK JAKARLI AĞIZLIK 

AÇMA SİSTEMİ 

 

2.1. Elektronik Jakar Mekanizmasının Elemanları ve Çalışma 

Prensibi 
 

Dokuma makinelerinde artan maliyeti düşürme, kalite verimlilik, desen yazımının 

kolaylığı arayışları elektronik jakarlı makinelerin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Özel 

modüller, elektronik kartlar ve elektro mıknatıslar kullanılarak sağlanan malyon hareketi 

sonucu yapılan jakarlı ağızlık açma işlemine elektronik jakar denir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Elektronik jakarlı dokuma makinesi 

 

 
Resim 2.2: Elektronik jakar levhası 

 

 
Resim 2.3: Elektronik jakar mekanizmaları 
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Resim 2.4: Elektronik jakar mekanizmaları 

 

Genel olarak bütün elektronik jakarlar, hata bulma sistemine sahiptir. Bu özellik 

güvenilirlik ve bakım onarım kolaylığı sağlar. Ayrıca birden fazla elektronik jakar tek 

merkezden kontrol edilebilme avantajına sahiptir. İşletmede bulunan merkezî bilgisayar ile 

elektronik jakar arasındaki iletişim ağı sistemiyle üretim verilerine ulaşılabilir. Elektronik 

jakarlarda mekanik jakarda olduğu gibi tomruk, karton ve iğneler yoktur. 

 

Bilgisayarlı jakarın sağladığı avantajları şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Mekanik parçaların azalmasından dolayı makine bakım ve onarım maliyeti daha 

düşüktür. 

 Dokunacak kumaşta hata oranı çok düşüktür. 

 Desendeki hataların düzeltilmesi daha kolaydır. 

 Numunenin desenlendirme ve dokunma süresi azalarak zamandan kazanım 

gerçekleşmiştir. 

 Desen kartonuna ihtiyaç kalmamış, karton delme ve maliyeti ortadan kalkmıştır. 

 Kartonların saklanması ve korunma maliyeti yoktur. 

 
Resim 2.5: Elektronik jakar blokları 



 

 32 

Elektronik jakar, mekanik jakara göre daha farklı elemanlara sahiptir. Elektronik 

jakar modüllerden oluşur. Modüllerin makinedeki görevi, elektronik veriyi mekanik veriye 

(bilgisayardaki deseni, mekanik harekete) dönüştürerek ağızlık oluşumunu sağlamaktır.    

 

 
Resim 2.6: Elektronik jakar modülü  

 Elektronik jakarın elemanları 

 Makine takımı: Platinlerden gelen okuma hareketlerini küpelere aktaran 

ara bağlantı parçalarıdır. 

 
Resim 2.7. Elektronik mıknatıs  

 

 Platinler (Çengeller): Mandallardan ve bıçaklardan etkilenerek 

makaralara hareket veren parçadır. 
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Resim 2.8: Elektronik jakar platinleri 

 

 Mandallar: Elektro mıknatısın etki alanında bulunan ve desene göre 

açma kapanma hareketi yapan parçalardır. 

 Bıçaklar: Desen hareketine göre mandallardan kurtulan platinlerin 

kancalı kısımlarına takılarak onları aşağı yukarı taşıyan parçalardır. 

Ağızlığın açılmasını sağlayan bıçaklardır. 

 Elektro mıknatıs: Mandalların yardımı ile platinlerin kontrolünü 

sağlayan elektronik jakar parçalarıdır. Verilen elektrik akımı ile 

içerisindeki sargılar yardımıyla mıknatıs alanı oluşturup mandalların 

hareketlenmesini sağlar. Mıknatıslanma sırasında mandalın üst kısmı 

çekilerek alt ucuna da platinin takılması önlenmiş olur. Harcanan enerji 

örgüye göre değişmektedir.   

 

 
Resim 2.9: Elektronik jakar  
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2.2. Elektronik Jakar Mekanizmasının Bakım ve Ayarı 
 

Jakarda bakım ve yağlama, genel bakım ve yağlama kuralları içinde ele alınmalıdır. 

Yağlamaya başlanmadan önce yağlanacak olan kısımların, uygun pozisyona getirilmeleri 

önemlidir. Yağlama, makinenin hareketli parçalarının düzgün ve yıpranmaya neden olmadan 

çalışması için yapılır. 

 

Yağlama sıklıkları parçaların hareket yoğunluğuna göre tespit edilmiştir. Bu işlem için 

makinenin otomatik yağlama pompasından yararlanılır. 

 

Elektronik jakarda, arızalanan modül çıkarılıp tamir edildikten veya bakımı 

yapıldıktan sonra tekrar yerine takılır. Modül yerine takılırken çalışma yönüne dikkat 

edilmelidir. Elektronik jakar makinelerinin avantajlarından biri olan bu durum, arıza anında 

bütün makinenin değil, sadece bozulan modülün tamir edilmesine olanak tanır.  

 

Bilgisayar donanımlı dokuma makinelerinde makine ayarları ekranda kolay ve açık 

olarak gösterilir. Hatalar, işlem talimatları ve bakım aralıkları ekranda gösterilir.  

 

2.3. Elektronik Jakar Mekanizmasının Bilgisayarına Örgü Yükleme 
 

Elektronik kontrollü jakar makinelerinde desenler bilgisayar programlarıyla 

yapıldığından mekanik sistemde bulunan karton ve karton delme makinelerine gerek 

kalmamıştır. 

 

Elektronik jakar makinesi için oluşturulacak desen hazırlama çalışması iki türlü 

yapılmaktadır. Bunlar numune deseninin çıkarılması ya da yeniden bir numune desenini 

oluşturmadır. 

 

Hazır bir kumaş numunesinin deseni üzerinde yapılacak işlemler şunlardır: 

 

 Tarama 

 Renklendirme 

 Temizleme 

 Desen boyutlandırma 

 Desen üzerinde çalışma 

 Atkı ve çözgü kalite bilgisi girişi 

 Örgülendirme  

 Simülasyon 

 Renklendirme 

 

Elektronik jakarda dokunması düşünülen örgü veya motif bilgisayar ortamında 

oluşturulur. 

 

Önce bölgelerin ve çizgilerin netleşmesi için temizleme işlemi yapılır. Örgü 

bölgelerine göre renklendirme yapılır. Kullanılacak örgüler seçilir. Örgü seçimi kumaşın 

üzerinde desenlerin oluşması açısından çok önemlidir. Çözgü ve atkı bağlantı noktaları 
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örgünün ortaya çıkmasını sağlar. Desen hazırlama işlemi bittikten sonra dijital taşıyıcıya 

aktarılır. Bu taşıyıcı makine merkezi işlem birimine girilir. Kontrol ünitesi girilen desenle 

birlikte makinenin diğer bölümleriyle ilgili bilgileri de kontrol altında tutarak çalışır. 

 

 
Resim 2.10: Elektronik jakar kontrol cihazı 

 

2.4. Elektronik Jakar Mekanizmasının Bakım ve Ayarlarını Yapma 

Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Elektronik jakarda, arızalanan modül yerinden çıkarılıp tamir edildikten veya bakımı 

yapıldıktan sonra tekrar yerine takılır. Modül yerine takılırken çalışma yönüne dikkat 

edilmelidir. Elektronik jakar makinelerinin avantajlarından biri olan bu durum, arıza anında 

bütün makinenin değil, sadece bozulan modülün tamir edilmesine veya değiştirilmesine 

imkân tanır.  

 

Elektronik jakar mekanizmasında yapılacak olan bakım ve ayarlar sırasında sistemin 

makine üst kısmında bulunmasından dolayı makine, makine üzerinde varsa ürün ve çevre 

açısından daha dikkatli olması şarttır. Ayrıca genel uyulması gereken kuralları aşağıdaki 

şekilde sıralamak mümkün olacaktır. 

 

 Dokuma makinelerinde kullanılan elektronik jakar sistemleri teknolojik olarak 

ileri seviyede makinelerdir. Bundan dolayı ayarları, çalıştırılmaları ve bakımları 

yapılırken büyük hassasiyet gösterilmelidir. 
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 İşlemleri yapmakla sorumlu olan personelin bakım ve ayarlar için gerekli olan 

talimatları, el kitabını dikkatli bir şekilde okuması, tam olarak anlaması ve 

verilen işlem basamaklarını izlemesi şarttır. 

 Elektronik jakar sisteminin ayar ve bakımları yapılırken makine kesinlikle 

durdurulmalıdır. 

 Elektronik jakar sisteminin yağının gerekiyorsa değiştirilmesi ve diğer bütün 

yağlama işlemlerinde temizliğin sağlanması gerekir. Etrafa saçılan yağ 

parçacıklarından dolayı en küçük kayma riski önlenmelidir. 

 Elektronik jakar sisteminin bakım ve ayarını yapan yetkili elemanın kendisini 

basınçlı hava ile temizlemesi kesinlikle yasaktır. 

 Jakar sisteminin bakımı sırasında çevre kirliliğini önlemek veya en aza indirmek 

için makineden alınan kullanılmış yağ, yağ işleme tesisinde toplanmalı ve 

işlenmelidir. 

 Elektronik jakar sisteminin sökülüp takılması sırasında parçaların, vida ve 

çeşitli tutucu elemanların tekrar eksiksiz yerine takılması ve uygun torklarda 

sıkılmaları şarttır. Yoksa vidaların çok sıkılması kırılmalarına, gevşek 

bırakılmaları da vidanın, parçanın çıkmasına ve daha büyük hasarlara sebep 

olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Verilen iş talimatına göre işlem basamaklarını uygulayarak verilen sürede 

jakarlı ağızlık açma sisteminin ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş ve bakım talimatını okuyunuz. 
 Üretici firmanın ilgili mekanizma için 

uygun kitapçığını tercih ediniz. 

 Elektronik jakar mekanizmasını hava ile 

temizleyiniz. 

 
 

 
 

 
 

 Hava ile temizlik sırasında oluşacak 

uçuntu ve yabancı maddelerden 

kumaşın etkilenmemesine dikkat ediniz. 
 Elektronik jakarın parçalarının 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Elektronik jakarın çalışıp çalışmadığını 

kontrol edip gerekli yerlerini yağlayınız. 

 

 Yağlama sırasında sadece gerekli olan 

kısımların yağlanmasına dikkat ediniz. 
 Üretici firmanın uygun gördüğü yağ 

tercihini yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş talimatındaki ağızlık ayarı bilgilerini de 

içinde taşıyan disketi makineye takarak 

makineye yükleyiniz. 

 

 
 

 Çalışma bilgilerini yedekleme yaparak 

çalışmaya özen gösteriniz. 
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 İş talimatındaki bilgileri makineye el ile 

giriniz. 

 
 

 

 
 

 Makinenin duruş pozisyonda olmasına 

dikkat ediniz. 
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 İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini 

sağlayınız. 

 

 
 

 

 Makinenin otomatik temizleme 

sisteminin kontrolünü yapmayı 

unutmayınız. 
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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. İş ve bakım talimatını okudunuz mu?   

2. Elektronik jakar mekanizmasını hava ile temizlediniz mi?   

3. Elektronik jakarın çalışıp çalışmadığını kontrol edip gerekli 

yerlerini yağladınız mı? 

  

4. İş talimatındaki ağızlık ayarı bilgilerini de içinde taşıyan 

disketi makineye takıp makineye yüklediniz mi? 

  

5. İş talimatındaki bilgileri makineye el ile girdiniz mi?   

6. İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız 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 
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Özel modüller, elektronik kartlar ve elektro mıknatıslar kullanılarak ağızlığın 

açılması elektronik jakar sisteminde olmaktadır. 
 

2. (   ) Elektronik jakarlı ağızlık açma sisteminde mekanik jakardaki gibi tomruk, karton 
ve iğneler bulunmaktadır.(     ) 

 
3. (   ) Elektronik jakarda mekanik parçaların azalmasından dolayı makine bakım ve 

onarım maliyeti mekanik jakara göre daha düşüktür. 
 

4. (   ) Platinler mandallardan ve bıçaklardan etkilenerek makaralara hareket veren 
elektronik jakarlı ağızlık açma sisteminin parçasıdır. 

 
5. (   ) Elektronik jakarda bulunan mandallar gücüleri tutarak zemine düşmesini 

engelleyen elemanlardır. 

 
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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ağızlık açma sistemlerinden değildir? 

A) Armürlü ağızlık açma sistemleri 

B) Eksantrikli ağızlık açma sistemleri 

C) Taharlı ağızlık açma sistemleri 

D) Jakarlı ağızlık açma sistemleri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi jakarlı ağızlık açma elemanı değildir? 

A) Tomruk 

B) Platin 

C) İğneler 

D) Eksantrik 

 

3. Mekanik jakarda desen kartonu üzerindeki hareketleri okuyup ağızlığın 

oluşmasının sağlayan parça hangisidir? 
A) Tomruk 

B) İğneler 

C) Bıçaklar 

D) Malyon iplikleri 

 

4. Dokunan kumaşın enini ve sıklığını tayin eden mekanik jakar parçası 

hangisidir? 
A) Malyon tahtası 

B) Malyon iplikleri 

C) Bıçaklar 

D) İğneler 

 

5. Çift stroklu jakarın çalışma sistemi hangisidir? 
A) Makinenin her devrinde bir atkı atılır. 

B) Makinenin her devrinde iki atkı atılır. 

C) Makinenin her devrinde üç atkı atılır. 

D) Makinenin her devrinde üç çift atkı atılır. 

 

6. Özel modüller, elektronik kartlar ve elektro mıknatıslar hangi jakar tipinde 

bulunmaktadır? 
A) Mekanik jakar 

B) Yarı mekanik jakar  

C) Elektronik jakar  

D) Eksantrikli jakar 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi elektronik jakarın avantajlarından değildir? 
A) Mekanik parçaların azalmasından dolayı makine bakım ve onarım maliyeti daha 

düşüktür. 

B) Dokunacak kumaşta hata oranı çok düşüktür. 

C) Kartonların saklanması ve korunma maliyeti yoktur. 

D) Karton delme işlemi her makine için ayrıdır. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi elektronik jakarın parçalarındandır? 

A) Malyon iplikleri 

B) Malyon tahtası 

C) Platinler 

D) İğneler 

 

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 
MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 D 

8 C 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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