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ALAN Tekstil Teknolojisi 

MESLEK/DAL Tekstil Boyacılığı 

MODÜLÜN ADI KumaĢ Boyama 3 (Çektirme Yöntemi)  

MODÜLÜN TANIMI 

Levent boyama ve yıldız boyama makinesinde çektirme 

yöntemine göre boyama yapma yeterliğinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL 
KumaĢ Boyama (Çektirme Yöntemi) 2 modülünü almıĢ 

olmak 

YETERLĠLĠK Çektirme yöntemine göre kumaĢ boyamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine 

uygun olarak çektirme yöntemine göre kumaĢ 

boyayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Levent boyama aparatında, çalıĢma prensibine ve 

metoda uygun boyama yapabileceksiniz. 

2. Yıldız boyama aparatında, çalıĢma prensibine ve 

metoda uygun boyama yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Levent boyama makinesi, yıldız boyama 

makinesi, kimyasal maddeler, boyar maddeler  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 

 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bilindiği gibi modern dünyada tekstil ürünleri, hayatın ve teknolojinin hemen her 

alanında yaygın olarak kullanılan ve çok çeĢitli üretim yöntemleri olan bir teknoloji dalıdır. 

 

Bu nedenle, bu iĢ kolunda rekabet de çok çetin geçmektedir. Rekabetin 

sürdürülebilmesi ve üretimin devam etmesi, markalaĢma ile birlikte üretimin kalitesiyle 

bağlantılıdır. 

 

Çektirme yöntemine göre, kumaĢ boyamada kullanılan, levent boyama makinesi ve 

yıldız boyama makinesi, özellikle fantezi, ipekli, tül ve kadife gibi kumaĢların boyanmasında 

etkin bir kullanım alanı bulmuĢtur. 

 

KumaĢ boyama adı altında yapılan bu çalıĢma, sizlerin çektirme yöntemine göre 

kaliteli, kırıĢıksız, düzgün boyamalar yapabileceğiniz makineleri tanıtmak için 

hazırlanmıĢtır. 

 

Çektirme yöntemine göre, kumaĢ boyama alanında çok geliĢmiĢ boyama makineleri 

bulunmasına rağmen, bazı hassas kumaĢların boyanmasında, geliĢmiĢ boyama makinelerine 

oranla daha çok emek, zaman ve malzeme gerektiren boyama makinelerinden 

vazgeçilememektedir. 

 

Bu modülde sizlere, hassas kumaĢların düzgün boyanabilmesi için gerekli olan 

boyama makineleri öğretilecektir. Makinenin kısımları, çalıĢma prensipleri ve uygulamaları 

anlatılacaktır. Bunun yanında, çektirme yöntemine göre kumaĢ boyayan levent boyama 

makinesi ve yıldız boyama makinesini kullanma becerisi de kazandırılacaktır. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında levent boyama aparatında çalıĢma prensibine ve metoda uygun boyama 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Bir boyahanenin çalıĢma ortamını görünüz. 

 Boyama yöntemleri hakkında genel bilgi edininiz. 

 AraĢtırmalarınız hakkında arkadaĢlarınıza bilgi veriniz. 

 

1. LEVENT BOYAMA MAKĠNESĠNDE 

BOYAMA 
 

Bu makinelerde, çektirme yöntemine göre boyama gerçekleĢir. 

 

Çektirme yöntemi; tekstil materyalinin uzun flotte oranında bir banyo içerisinde 

uzunca bir süre muamele edilmeleri esasına dayanan boyar madde aktarma yöntemidir. 

 

Uzun flotte oranı, flotte oranının 1/3’ten daha büyük olduğu iĢlem koĢullarıdır. 
 

Kısaca çektirme yöntemi, tekstil materyalinin ağırlığına oranla yüksek miktarda sıvı 

içinde boyandığı metottur. 
 

Ayrıca çektirme yöntemi kesikli (diskontinü) bir terbiye yöntemidir. Bu yönteme uzun 

flotte yöntemi ya da tam flotte yöntemi de denilmektedir. 

 

Çektirme yönteminin iki önemli özelliği vardır: 
 

 Uzun muamele süresi 

 Uzun flotte oranı (1/3’ten uzun) 
 

Bu iki önemli özellik çektirme yönteminin karakteristiğidir. ĠĢlem görecek mamul 

flotte içine konur ve terbiye maddesini çekmesi beklenir. Mamul üzerindeki terbiye maddesi 

ve flotte içindeki terbiye maddesi arasında denge sağlanıncaya kadar iĢlem sürdürülür. 

 

Mamulün terbiye maddesini çekme hızı; lifin cinsine, boyar maddenin veya terbiye 

maddesinin difüzyon hızına, boyama ve terbiye iĢleminin Ģartlarına (flottenin hareketi, ısı, 

süre) bağlıdır. Bu etkenler kullanılan yardımcı maddelerle farklı yönlerde geliĢtirilebilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
 

 

 

 

AMAÇ 
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Çektirme yönteminde kullanılan levent boyama aparatında flotte hareket ettirilmekte, 

kumaĢ sabit kalmaktadır. 

 

Levent boyama makinelerinin ilk üretimlerinde, kumaĢ, delikli levendin üzerine 

sarılmıĢ ve boya banyosuna yatay olarak daldırılmıĢtır. Maksimum boya banyosu sıcaklığı 

90 °C civarındaydı, banyo akıĢı yalnızca içten dıĢa Ģeklindeydi. Eski makinelerin yerini, iki 

yönlü çalıĢan ve pompalama ünitesi çok karmaĢık olan, yüksek sıcaklıkta çalıĢabilen 

makineler almıĢtır. Bu makinelerin kullanımının zor ve bakımlarının pahalı olmasına rağmen 

bunlardan çok iyi sonuçlar alınmıĢtır. Ġlk makineler üsten yüklemeli idi. Yeni 

modeller önden yüklemelidir. Basınçlı kazanların iç çapları, 30 cm (numune için kullanılan 

makinede) ile 200 cm arasında değiĢir. Uzunlukları kumaĢ tipine göre değiĢir. Genellikle 

dokuma kumaĢlar için 2 metrenin hemen altında, çözgü-örme kumaĢlar için 4.5 m’ye 

kadardır. Boya banyosu makinenin orta kısmından beslenmektedir. 2 m uzunluğunda ve 1 m 

çapındaki bir makine, yaklaĢık 3000 litrelik bir banyo kapasitesine sahiptir. YaklaĢık 220 kg 

örgü kumaĢ yüklenebilir.  

 

Büyük boy bir makine; 4 m uzunlukta, 160 cm çapındadır. 8000 m uzunlukta ve 700 

kg ağırlıktaki 20 denye çözgü-örme kumaĢı alabilir. Daha fazla ağırlığa yoğunluğa bir kumaĢ 

için 1500 kg’a kadar yükleme yapılabilir. Fakat bu durumda kumaĢ uzunluğu daha kısa 

tutulacaktır. 10000 litre banyo kapasitesi ile en az banyo oranı 1/7,5’tir. Genel olarak banyo 

oranı 1/12 veya 1/15’tir. 

 

1.1. Levent Boyama Makinesi 
 

 
Resim 1.1: Levent boyama makinesi 

 

HT Levent boyama makinesi, açık en kumaĢların ıslak prosesinde ekonomik ve 

dünyaca kabul görmüĢ bir boyama makinesidir. DeğiĢik ebatlarda ve çok geniĢ uygulama 

alanlarıyla tekstil sektörünün kullanımına sunulmuĢtur. Levent boyama makinesi, uzun 

metrajlardaki çeĢitli kumaĢlar için boyama sağlayan makinelerdir. Dünya çapında 

kanıtlanmıĢ kalite ve üretim standardı ile açık en örme ve dokuma kumaĢların kasarı ve 

boyanmasında maksimum verimlilik sağlamaktadır. 
 

Levent boyama makinesi, örme ve gevĢek dokunmuĢ dokuma kumaĢlar için aksiyel 

pompa ile ve sık dokunmuĢ kumaĢlar için ise santrafüj pompa ile üretilmektedir. 
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Regülasyon ünitesi ile, boya banyosunun basınç ve miktarı, proses hâlindeki kumaĢa 

göre ayarlanabilir. Pompa, devamlı olarak ayarlanabilen ve kontrol edilebilen statik basınç 

oluĢturur ve bu basınç sıcaklıktan bağımsız olarak tüm proses boyunca sabit kalır. Yüksek 

basınçlı dozaj pompası vasıtasıyla boyar madde ve yardımcı maddeler istendiği zaman 

makineye verilir. 

 

KumaĢ çeĢidine göre farklı çaplarda levent aparatları mevcuttur. Ayrıca kumaĢ enine 

göre ayarlanabilen levent baĢlıkları da mevcuttur. Levent taĢıma arabası da makine standart 

üretimine dâhildir. 

 

1.2. KumaĢı Leventlere Sarma 
 

KumaĢ sarılan leventlerin değiĢik çapta olanları mevcuttur. Leventler sağlam yapılı 

olmalıdır. KumaĢ ağırlığına, boyama, su giderme ve kurutma iĢlemlerine dayanıklı olmalıdır. 

KumaĢ sarma levendinin üzerinde, her iki ucun 20 cm içerisinden itibaren banyo geçiĢine 

imkân sağlayan delikler mevcuttur. Uzun bir leventte, 5 mm çaplı birkaç bin tane delik 

bulunur. Levendin bir ucu kapalıdır, diğer ucu banyo iletim borusuna bağlanmıĢtır. 

 

Uzun levent boyama aparatlarında gerekli durumlarda, dar kumaĢ boyanacak hâllerde 

makine iki veya daha fazla levendin boyanmasında da kullanılabilmektedir. 

 

Bazen uzun levent boyama aparatında, örneğin 320 cm’lik bir makinede 160 cm 

eninde tek bir sarım boyanabilir. Makine tam kapasiteli çalıĢırken 5000 l flotte alırken 

160’lık en boyanırken yanına davul takılarak 2500 l flotte alması sağlanır. Böylelikle büyük 

aparatlarda tek dar en çalıĢılabilir. 

 

 
Resim 1.2: Davul 
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Resim 1.3: KumaĢların ilk sarımı 

 

Öncelikle boyanacak kumaĢın “ilk sarım” adı verilen sarımı yapılır. Ġlk sarımda 

oluĢabilecek düzgünsüzlükler, kat izleri ve eĢit olmayan sıklıklar en aza inebilmektedir. 

Daha sonra kumaĢ delikli boyama levendine sarılır. 
 

 
Resim 1.4: KumaĢın sarıldığı boyama levendi 

 

 
Resim 1.5: Levendin ön görünüĢü 
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Resim 1.6: Boyama levendi taĢıma arabası 

 

 
Resim 1.7: Boyama levendine boyanacak kumaĢın sarılmıĢ hâli 

 

 
Resim 1.8: Levende kumaĢ sarma aparatı 
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Sarma iĢlemi çok önemli olduğundan itina ile çalıĢılmalıdır. Çünkü kumaĢ levendi 

boyama aparatlarındaki ustalık, kumaĢların leventlere sarılmasındadır. Burada dikkat 

edilecek en önemli nokta kumaĢın boyanması sırasında ne kadar çekeceğini hesaba katarak 

sargı gerginliğini saptamaktır. Örneğin; bir perlon örgü kumaĢ % 12 kadar çekmekteyse ve 

bu göz önüne alınmadan sargı gergin bir Ģekilde hazırlanırsa ileride iyice sıkıĢacak flottenin 

sirkülasyonu zorlaĢacaktır. 
 

KumaĢ levendine önce bir miktar (20 m kadar) pamuklu kumaĢ gevĢek olarak sarılır. 

Bu kumaĢa kılavuz denir. Kılavuzun üzerine esas boyanacak kumaĢın ilk kısmı daha az ve 

sonradan gelen kısmı biraz daha fazla gerilimle sarılır. Bunun da üzerine tekrar pamuklu 

kumaĢtan kılavuz sarılır. Kılavuzun eni boyanacak kumaĢın eninden 20 cm kadar daha fazla 

olmalıdır. Sargıları özel sarma makinelerinde hazırlamakta fayda vardır. Birçok durumda, 

bilhassa ıslanınca fazla ĢiĢen liflerden yapılmıĢ kumaĢlar ıslatıldıktan sonra levende sarılır. 

Sarma makinelerinde hem kuru hem de yaĢ kumaĢı sarma olanağı vardır. Bazı durumlarda 

kumaĢ sıcak sudan geçirilerek hidrofiksaj sağlanır. Böylece boyama sırasında kumaĢın 

çekmesi azaltılmıĢ olur. 

 
ġekil 1.1: Boyama levendine manĢet takılması 

 

Sargılar hazırlanırken dikkat edilecek bir diğer husus, sargıların iki kenarının altında 

kalan deliklerin kapatılmasıdır. Eğer üzerine sargı gelmeyen boĢ delik kalırsa flotte en az 

dirençle karĢılaĢacağı bu deliklerden geçmeyi tercih eder. Deliklerin bitimi ve sargı aynı 

hizada olursa bu uçtaki deliklerden gelen flotte direncin fazla olduğu sargıların içinden 

dıĢına doğru olan yön yerine, sargılar arasından kenardan çıkmayı tercih edecektir. Böylece 

sargıların üst kenar kısımları boyanamayacaktır. Bu nedenle sargının eninin deliklerin bittiği 

kısımdan biraz daha geniĢ olması gerekmektedir. 
 

GevĢek yapılı kumaĢlarda (örneğin poliamid örgü kumaĢlarda) kumaĢın içinden dıĢına 

olan yönde göstereceği içinden geçilme direnci fazla olmayacağından, sargının kenarlarının, 

deliklerin bitimini 5’er cm kadar geçmesi yeterli olur. Ancak sıkı yapılı kumaĢlarda bu fark 

15’ er cm’ ye kadar çıkmaktadır. Sargı kalınlığı da bu uzunluğun saptanması sırasında göz 

önüne alınması gereken önemli bir faktördür. Burada dikkat edilecek bir diğer husus da 

kumaĢların enine çekmesidir. Örneğin sargının, deliklerin bitimini 5’er cm aĢması 

gerekiyorsa ve boyama sırasında 6 cm kadar bir en çekmesi söz konusuysa baĢlangıçta 

kenarlar deliklerin bitimini 8’er cm aĢacak Ģekilde bir sarma yapılmalıdır. 
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Sarılan kumaĢın enine, cinsine ve sargı kalınlığına göre deliklerin bitiminin 

ayarlanması iki türlü yapılır: 

 

 Delikli levendin üzerinde kenarlarda bulunan delikli iki manĢet, istenilen yerlere 

kadar kaydırılır ve levendin deliklerine manĢetlerin delik olmayan kısımları 

gelecek Ģekilde ayarlanır. Ucuz olan bu sistemde bu iĢlemin kumaĢ sarılmaya 

baĢlamadan önce yapılması gerekmektedir. 

 Kullanılan leventlerin içerilerinde özel pistonlar vardır ve bu pistonlar istenilen 

yere kadar kaydırılarak bunun gerisinde kalan deliklerin flotteyle iliĢkisi 

kesilmektedir. Burada pistonun ayarı sarma iĢleminden sonra yapılmaktadır. 

 

1.3. Makinenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Levent kumaĢ boyama makinelerinin ısıtma ve soğutma sistemlerinde yüksek basınçlı 

buhar veya sıcak yağ kullanılır. Borular makinenin tabanına paralel olarak dizilmiĢtir. Büyük 

boy makinelerin ısı değiĢtiricileri dıĢarıdadır. 

 

Banyo hareketini sağlayan pompa, mümkün olduğu kadar sisteme yakın tutulmuĢtur. 

Ġki yönlü akıĢ sağlanabilmesine rağmen genelde içten dıĢa doğru akıĢ tercih edilir. DıĢtan içe 

doğru akıĢ kumaĢ üzerinde baskı oluĢturabileceğinden tercih edilmez. Ġki yönlü akıĢ 

otomatik olarak kontrol edilir. Tercihe göre değerlendirilir. 

 

KumaĢ sarılmıĢ levent makineye yerleĢtirildikten sonra, makine flotteyle 

doldurulurken dikkat edilecek husus, flotte seviyesinin sargıyla otoklav çeperleri arasında 

kalan kısımda, sargının içindekinden daha çabuk yükselmemesidir. Aksi hâlde sargı 

içerisinde hava kalır ve bazı yerlerde boyama oluĢmasına neden olur. 

 

Havanın tümüyle uzaklaĢabilmesi için flottenin baĢlangıçtan itibaren yukarıda 

belirtildiği gibi içeriden-dıĢarıya doğru basılarak doldurulması yerinde olur. Köpüren tekstil 

yardımcı maddeleri de sargı içerisindeki havanın uzaklaĢtırılmasını zorlaĢtıracaklarından, 

aparatı önce 40-50 °C’deki sıcak suyla doldurup flotteye konulması gereken boyar madde ve 

yardımcı maddeleri havanın uzaklaĢtırılması bittikten sonra ilave etmekte fayda vardır (Bazı 

firmalar da, flottenin pompa çalıĢtırılmadan yavaĢ yavaĢ doldurulmasının ve bütün hava 

uzaklaĢtırıldıktan sonra sirkülasyona baĢlanmasının daha iyi sonuçlar verdiğini 

söylemektedir.). 

 

Aparat flotteyle doldurulurken flotte sirkülasyon yönünün içten dıĢa doğru olmasının 

faydası yukarıda belirtilmiĢtir. Aslında kumaĢ levendi boyamacılığında ilk dakikadan, 

boyamanın sonuna kadar flottenin içten dıĢa doğru sirküle edilmesi en iyi sonuçları 

vermektedir. Demek ki sarılmıĢ iplik boyamacılığından farklı olarak burada boyama 

sırasında flotte yönü değiĢtirilmez. Hatta dikkat edilecek husus, boyama (durulama) 

bitinceye kadar pompanın bir an için bile durdurulmamasıdır. 

 

KumaĢ leventleri boyanmasında flotte daima tek yönlü sirküle edildiğinden bazı 

aparatlar sadece bir yönde çalıĢacak Ģekilde konstrükte edilerek piyasaya sürülmüĢlerdir.  
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Diğer bir kısım aparatta ise flotte her iki yönde de sirküle edilebilmektedir. Bu tip 

aparatlarda istenildiğinde özel taĢıyıcılar yardımıyla çapraz bobinler de boyanabilmektedir. 

 

HT-kumaĢ levendi boyama aparatlarının özellikleri, ana çizgileriyle diğer HT-boyama 

aparatlarına benzemektedir. Isıtma genellikle aparatı (otoklavı) küçük tutabilmek için 

otoklavın dıĢında bir yerde yapılırsa da bazı firmalar, ısı eĢanjörlerini doğrudan doğruya 

otoklavın içine de yerleĢtirmektedir. Isıtma sistemi, boyamanın bitiminde flottenin 

soğutulmasında da kullanılacak Ģekilde yapılmaktadır. Flotte koyma kapları bütün flotteyi 

alabilecek kapasitede olabileceği gibi, bazı aparatlarda da tüm flottenin % 20-30’unu 

alabilecek kapasitede olmaktadır. Ortalama olarak kumaĢ levendi boyama aparatlarında 

normal büyüklükte bir sargı hazırlanarak çalıĢıldığında, flotte oranı 1/8-1/13 dolayında 

olmaktadır. Dar kumaĢlarda, bir levende iki- üç partiyi yan yana sararak çalıĢabilme olanağı 

da vardır. 

 

Numune alma (kontrol) için daha iyi sonuçlar veren çalıĢma Ģekli, iplere bağlanmıĢ ve 

sargı katlarının arasına yerleĢtirilmiĢ numune parçacıklarının çift vanalı sistem yardımıyla 

istenildiği zaman aparattan çekilmesi temeline dayanmaktadır. 

 

HT-parça boyama aparatları aslında kabartmalı desenli kumaĢların terbiyesinde 

kullanılmamaktadır, zira kabartmalar ezilmektedir. 

 

1970’li yılların sonunda uygulanmasına baĢlanılan bir Ġsveç patentine göre, aparata 

yerleĢtirilen bir özel enjeksiyon parçası yardımıyla flotteye çok küçük hava zerrecikleri 

basılmaktadır. Bu Ģekilde hava zerrecikleri basılmıĢ flotteyle yapılan çalıĢmalar sırasında 

kabartmaların ezilmesi azalmaktadır. Bunun açıklaması önceleri, bu hava zerreciklerinin 

sargıların arasına girerek bir hava yastığı oluĢturup sargı tabakalarının birbirini fazla 

bastırmasına engel olması Ģeklinde yapılmıĢtır. Bugün ise etki mekanizmasının biraz farklı 

olduğu bilinmektedir. Bir kumaĢta lifler katı maddeyi ve lifler arasında kalan boĢluklar da 

flottenin geçebileceği yolu oluĢturmaktadır. Flotte bu boĢluklardan geçerken bir dirençle 

karĢılaĢmaktadır ve tüm olarak ele alındığında bu direnç, sargının içi ile dıĢı arasındaki 

basınç farkını oluĢturmaktadır. 

 

Flottenin belirli bir hızda sargı içerisinden geçerek sirküle edebilmesi için pompa 

basıncının yukarıda sözü edilen basınçtan yüksek olması gerekir. Flottenin aslını oluĢturan 

su, bir sıvı olarak fazla sıkıĢabilme özelliğine sahip değildir. Halbuki bir hava zerreciği gaz 

olduğundan sıkıĢabilir, basınç altında her türlü Ģekli alabilir. Lifler arasındaki dar bir 

boĢluktan geçerken yalnız flotte varsa suyun sıkıĢması ve buradan geçmesi zor olacağından 

direnç fazla olmaktadır. Fakat flottenin içerisine dağılmıĢ hava zerrecikleri de varsa bunlar 

sıkıĢarak normal küre Ģekilleri yerine, ince uzun bir Ģekil almakta ve böylece yanlarındaki 

suya daha fazla yer bırakmakta, kısaca direnci azaltmaktadır. Direncin azalması demek tüm 

olarak incelendiğinde sargının içi ile arasındaki basınç farkının azalması demektir. Bunun 

sonucu da daha az bir pompa gücüyle flottenin sirkülasyonunun sağlanabilmesi, dolayısıyla 

sargı tabakalarının birbirlerine daha az bastırmalarıdır. 
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1.4. Makinenin Kısımları 
 

Levent boyama makinesinin kısımlarını incelerken farklı Ģemalar ve resimlerden 

faydalanılacaktır. 

 

 
ġekil 1.2: Levent boyama aparatının teknik Ģeması 

 

Levent boyama aparatının yukarıdaki Ģemaya göre bölümleri: 

 

a. Ana kazan 

b. Flotte hazırlama ve ilave kabı 

c. KumaĢ levendi 

d. Sirkülasyon pompası 

e. Basınç pompası 

f. Isı eĢanjörü 

g. Buhar giriĢi 

h. Su giriĢi 

i. Soğutma 

j. TaĢma ventili 

k. Örnek kabı 

l. Flotte boĢaltma vanası 
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Fotoğraf üzerinden makinenin bölümleri: 

 

 
Resim 1.9: Levent boyama makinesi 

 

1. Kazan 

2. Levende sarılı boyanacak kumaĢ 

3. Kapak 

4. Ġlave tankı 

5. Havalandırma 

6. Kelepçe ve delikli levent 

7. Levent taĢıma arabası 
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Makinenin içindeki suyun hareket Ģeması: 

 

 
ġekil 1.3: Levent boyama makinesinin sıvı akıĢ yönü 

 

1. Materyalin içerisinden dıĢarıya akıĢ yönü 

2. Numune alma ünitesinin basınçtan kurtulmasını sağlama 

3. Kapak 

4. Sistemi basınçtan kurtarma vanası 

5. Ters yönde akıĢı düzenleyen ünite 

6. Isı değiĢtirici 

7. AkıĢ kontrol vanaları 

8. Pompa ünitesi 

9. Winer pompa 

10. TaĢan sıvının geniĢleme tankına girmeden önce soğumayı sağlayan soğutucu 

11. GeniĢleme boyar madde ilave tankı 

 

1.5. Makinenin Programlanması 
 

Levent boyama makinesinin programlanması, boyanacak kumaĢın cinsine, ağırlığına 

ve en önemlisi müĢterinin isteğine göre yapılır. 

 

Öncelikle boyanacak kumaĢtan numune alınarak iĢletme laboratuvarında renk tutturma 

çalıĢmaları yapılır. Bunun için numune boyayan aparatlardan yararlanılır. Bilindiği üzere 

numune boyayan makinelerin içinde küçük numune tüpleri vardır (6’lı, 12’li, 24’lü vb.).  
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Bu tüplerin her birine aynı gramajda boyanacak kumaĢtan numuneler ve her biri için 

hazırlanmıĢ reçetelerdeki boyar madde ve yardımcı kimyasallar konarak HT’ye uygun 

boyamalar yapılır. Boyama bitiminde çıkan numuneler, müĢterinin istediği renk ile 

karĢılaĢtırılır. MüĢteri onayı alındıktan sonra, hangi tüpte boyanan kumaĢa karar verilmiĢse o 

tüp için hazırlanan reçete esas boyanacak kumaĢ ağırlığına göre tekrar hesaplanarak levent 

boyama makinesinde çalıĢan ustaya verilir. 

 

Usta, elindeki reçeteye göre boyar madde ve kimyasalları tartar. Boyama için gerekli 

boyar madde ve kimyasallar bir karıĢtırma bidonuna alınarak mikserle 20-30 dk. karıĢtırılır. 
 

 
Resim 1.10: Boyar madde ve kimyasalların mikserle karıĢtırılması 

 

1.6. Makinenin ÇalıĢtırılması 
 

Levent boyama makinesinin çalıĢtırılmasına geçmeden önce yapılması gereken 

iĢlemleri yukarıda belirtmiĢtik. Bunlar: 

 

 KumaĢların leventlere sarılması 

 Reçete hesaplarının yapılması 

 Reçeteye uygun boyar madde ve yardımcı kimyasalların hazırlanması 

 

Bu iĢlemler yapıldıktan sonra, makinede daha önce kullanılan boyar maddenin rengi 

koyu bir renk ise makineye bir temizlik iĢlemi yapılır. 

 

Temizlik iĢleminin ayrıntıları, “Makinenin ĠĢlem Sonrası Bakım ve Temizliği” konu 

baĢlığı altında detaylandırılacaktır. 
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Resim 1.11: KumaĢın makineye alınması 

 

 
Resim 1.12: KumaĢın makineye yerleĢtirilmesi 

 

 
Resim 1.13: Kelepçe takılması 
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KumaĢ levendi makineye alındıktan sonra, önce kelepçe denilen büyük kapak takılır. 

Ardından küçük kapak takılır. 
 

 
Resim 1.14: Küçük kapak 

 

 
Resim 1.15: Küçük kapağın takılması 
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Resim 1.16: Küçük kapağın manivela ile sıkıĢtırılması 

 

Küçük kapak çok önemlidir. Çünkü küçük kapak aynı zamanda boyar madde 

sirkülasyonunu sağlayan pistona tutturulmaktadır. Küçük kapak bir manivela yardımı ile 

döndürülerek sıkıĢtırılır. 

 

 
Resim 1.17: DıĢ kapak kilidi 

 

Bu iĢlemler yapıldıktan sonra dıĢ kapak kapatılır. Makinenin dıĢ kapağındaki diĢli kilit 

bir anahtar yardımıyla sıkıĢtırılır. 
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Resim 1.18: Ġlave tankı 

 

Makine hazır hâle geldikten sonra ilave tankına hazırlanmıĢ olan boyar madde ve 

yardımcı kimyasallar konur. Ġlave tankına konan boyar madde ve kimyasallar makine 

çalıĢırken sürekli makinenin içi ve ilave tankı arasında devridaim yapar. Ġlave tankında 

eksilme olduğunda gerekli olan kimyasallar buradan ilave edilmektedir. 

 

 
Resim 1.19: Basınç göstergeleri 

 

Makinenin üzerinde bulunan basınç göstergeleri makine çalıĢırken sık sık kontrol 

edilir. Bu göstergeler makinenin içinde olması gereken basıncın ayarlanması için çalıĢana 

bilgi verir. Basınç göstergeleri pompa ile bağlantılıdır. 
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Resim 1.20: Levent boyama makinesinin ana kumanda paneli 

 

Levent boyama makinesinin beyni sayılan ana kumanda merkezinden gerekli komutlar 

verilerek makine çalıĢtırılır. 

 

 
Resim 1.22: Makine çalıĢır durumda 

 

Makine çalıĢır durumda iken sürekli kontrolleri yapılarak boyamanın düzgün olması 

sağlanır. Emdirme yöntemine göre çalıĢan makinelerde olduğu gibi iĢlem süresi uzundur. 

Ortalama çalıĢma süresi 3-4 saat civarındadır. 
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Resim 1.23: Kelepçelerin çıkarılması 

 

 
Resim 1.24: Kelepçenin altındaki baĢlığın çıkartılması 

 

Boyama iĢlemi sırasında makine yüksek sıcaklıklara (130 °C) çıktığı için iĢlem 

bittikten sonra makinenin soğuması beklenir. Sıcaklık 50 °C’ye inince boyanan kumaĢ yine 

levent taĢıma aparatı ile makineden çıkarılır. KumaĢ levendinin üzerinde kalan fazla suyun 

süzülmesi için 10-15 dk. bu Ģekilde beklenir. Fazla flotte süzülünce levendin kapak tarafında 

bulunan kelepçeler ve iç baĢlık çıkarılır. 
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Resim 1.25: BoyanmıĢ kumaĢın açılması 

 

BaĢlıkları çıkarılan levent ceraskal yardımıyla kumaĢ açma makinesine götürecek 

taĢıma ve döndürme aparatına alınır. Daha sonra kumaĢı açma iĢlemi yapılır. 

 

Açılan kumaĢ kurutma ve fiske iĢlemlerinden geçirilmek üzere ramlara gider. 

 

1.7. Makinenin ĠĢlem Sonrası Bakım ve Temizliği 
 

1.7.1. Makinenin ĠĢlem Sonrası Bakımı 
 

Levent boyama makinelerinin bakımı, makinenin kullanım sıklığı ve üretim tarihiyle 

iliĢkilidir. Oldukça dayanıklı makinelerdir. Sık sık bozulma veya parça değiĢimi gerektirmez. 

Hassas makinelere uygulanan periyodik bakımları yoktur. Ancak gerektiği durumlarda 

müdahale edilir. Örneğin, iletim borularında delinmeler olduğunda ya da tahrik motorunda 

sorun yaĢandığında müdahale edilir. 

 

Kısaca bir sorun çıktığı zaman, sorun nerede ise (elektrik aksamında ya da mekanik 

aksamda vb.) ilgili kiĢi bu bakım ve onarımı yapar. 

 

1.7.2. Makinenin ĠĢlem Sonrası Temizliği 
 

Levent boyama makinesinde, daha önce çalıĢılan renk koyu ise ve Ģimdi çalıĢılacak 

renk açık ton bir renk ise makinenin içinin temizlenmesi gerekir. 

 

Bu temizleme iĢlemine iĢletmelerde soldurma denilmektedir. 
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Soldurma iĢleminde; 

Kostik ve hidrosülfit ile 

135 °C’de 

30-45 dk.  

kazan yıkama yapılır. Kazan yıkamanın hemen ardından nötralizasyon iĢlemi yapılır. 

 

Nötralizasyon iĢleminde; 

% 40 seyreltilmiĢ asetik asit ile 

Soğuk suyla 

10 dk. iĢlem yapılır. 

 

Makinede art arda açık renklerde boyama yapılırsa soldurma iĢlemine gerek görülmez. 

Ancak koyu renkler çalıĢıldığında gerek görülen bir iĢlemdir. 

 

Koyu renkli bir boyamanın ardından soldurma yapılmadan açık ton boyamaya alınırsa 

sonuçta sürprizle karĢılaĢma olasılığı çok yüksektir. Otoklavın iç çeperlerine yapıĢmıĢ boya 

partiküllerinin yeni boyamanın renginde değiĢiklikler yapma olasılığı vardır. Hiçbir iĢletme 

bu riski göze almaz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 PES kumaĢı dispers boyar madde ile HT yöntemine göre çektirme yöntemiyle 

boyayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢı leventlere sarınız.  

 

 

 Sarımın sıklığını kontrol ediniz. 

KırıĢıksız sarım yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Levendi makineye yerleĢtiriniz. 

 

 

 Levent taĢıma arabasına kumaĢ sarılı 

levendi alırken dikkatli olunuz. 

 Makineyi boyama grafiğine göre 

programlayınız. 

 Boyama grafiğinin iĢlem basamaklarını 

dikkatli takip ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

30 
°C 

60 
dk. 

60 
dk. 

130 °C 

50 °C 

BoĢaltma  
Ard ĠĢlemler 

Boyar madde 
Kırık Önleyici 

Dispergatör 

Asetik Asit 

Ön Yıkama 
Malzemesi 
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 Reçeteye göre hesaplamaları yapınız. 

Reçete: 

Flotte oranı: 1/13 

KumaĢ ağırlığı: 400 kg (1500 m) 

Asetik asit: 1 mƖ/Ɩ (pH 4,5) 

Dispergatör: 1 mƖ/Ɩ 

Ön yıkama malzemesi: 1 g/Ɩ 

Kırık önleyici: 2 g/Ɩ 

Dispers Bm: % 3 

Sıcaklık: 130 °C 

 

 Boyanacak kumaĢın ağırlığına göre 

reçetenizi hesaplayınız. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 

 

 

 Makinenin kumanda panosundan 

gerekli iletileri özenle giriniz. 

 Prosesin akıĢına göre ilaveleri yapınız.  

 

..  

 Numune alma ünitesinden gereksinim 

duyulan kimyasalları dikkatli 

belirleyiniz. 
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 ĠĢlem süresince gerekli kontrolleri 

yapınız.

 

 Basınç göstergelerini sık sık kontrol 

ediniz. 

 Boyama ve ard iĢlemler bitince kumaĢı 

makineden çıkartınız. 

 

 

 Makinenin kapağını açtığınızda 

boyanan kumaĢı, levent arabasına yarım 

bir Ģekilde alarak bir süre fazla suyun 

süzdürülmesini sağlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Araç gereçleri tam ve düzgün olarak hazırladınız mı?   

2. KumaĢı levende sararken kılavuz kullandınız mı?   

3. KumaĢın enine uygun manĢet yerleĢtirdiniz mi?   

4. Levendi makineye yerleĢtirirken kelepçeyi taktınız mı?   

5. Gerekli boyar madde ve yardımcı kimyasalların tartımını 

yaparken hassas terazinizin ayarını O konuma getirdiniz 

mi? 

  

6. Malzemeleri tasarruflu kullandınız mı?   

7. Makineyi çalıĢtırırken elektrik akımını kontrol ettiniz mi?   

8. ĠĢlem süresince gerekli kontrolleri yaptınız mı?   

9. Ard iĢlemleri bitince kumaĢı, makinede kapağı açık hâlde 

bir süre beklettiniz mi? 

  

10. Makineyi diğer boyamalara hazır hâle getirdiniz mi?   

 
DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Levent boyama makinesinde, hangi boyama yöntemine göre boyama yapılır? 

A) Aktarma 

B) Emdirme 

C) Çektirme 

D) Püskürtme 

 

2. KumaĢın terbiye maddesini çekme hızı, aĢağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?  

A) Cinsine 

B) Rengine 

C) ĠĢlemin Ģartlarına 

D) Terbiye maddesinin difüzyon hızına 

 

3. Büyük boy bir levent boyama makinesinde, en çok kaç kg ağırlığında kumaĢ 

boyanabilir? 

A) 700 kg 

B) 450 kg 

C) 1000 kg 

D) 1500 kg 

 

4. Levent boyama aparatındaki banyo oranı, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1/1 

B) 1/2 

C) 1/200 

D) 1/15 

 

5. Sarma iĢleminde, en çok neye dikkat edilmelidir? 

A) KumaĢın cinsine 

B) Sarma sıklığının homojen olmasına 

C) KumaĢın enine 

D) KumaĢın rengine 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Çektirme yönteminin flotte oranı ……………………. uzun olur. 

 

7. KumaĢı levende sarmadan önce ……………………. sarılır. 

 

8. Levent boyama makinelerinin ısıtma ve soğutma sistemlerinde yüksek basınçlı 

……………………. veya ……………………. kullanılır. 

 

9. Levent boyama makinesinde flotte sirkülasyonu ……………………. doğru olur. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. Boyanacak kumaĢtan numune alınarak iĢletme laboratuvarında ……………………. 

çalıĢmaları yapılır.  

 

11. Boyama sonunda ortamın pH’ını dengelemek için mutlaka ……………………. iĢlemi 

yapılır. 

 

12. Levent boyama makinesinde boyar madde sirkülasyonunu sağlayan pistona 

tutturulduğu için ……………………. çok önemlidir. 

 

13. Basınç göstergeleri …………………….. ile bağlantılıdır. 

 

14. Levent boyama makinesinde koyu renk boyama yapıldıysa ……………………. iĢlemi 

yapılır. 

 

15. Levent boyama makinesi ……………………. bakım yapılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında Yıldız boyama makinesinde çalıĢma prensibine ve metoda uygun boyama 

yapabileceksiniz. 

 

 
 
 
 

 

 Bazı kumaĢların özel yöntemlerle nasıl renklendirildiğini araĢtırınız.  

 Yüzeyi havlı boyanmıĢ bir kumaĢı elinize alıp inceleyiniz. Numune kumaĢınızın 

yarısını kesip akan suda yıkayınız. KumaĢın yıkanmayan parçası ile yıkadığınız 

parçasını karĢılaĢtırınız. Gördüğünüz farkları rapor hâline getiriniz ve 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. YILDIZ BOYAMA MAKĠNESĠNDE 

BOYAMA 
 

Bütün boyama makineleri içerisinde, hassas malzemeyi en fazla koruyarak çalıĢan 

makine yıldız boyama makineleridir. Kadife gibi, yüzeydeki hav hacminin korunması 

gereken kumaĢlar ve ipekli gibi hassas mamuller için malzemeyi koruyarak boyamayı 

gerçekleĢtirmek amacıyla kullanılır. 

 

Diğer taraftan el emeği ve boyar madde, yardımcı madde gereksinimi en fazla olan 

terbiye iĢlemleri de yıldız boyama makinelerinde yapılır. 

 

Bu nedenle bu makineler ancak kumaĢın hassaslığı nedeni ile diğer makinelerin 

kullanılamadığı durumlarda tercih edilmektedir. 

 

2.1. Yıldız Boyama Makinesi 
 

 Dikey yıldız boyama makineleri 

 Yatay yıldız boyama makineleri 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 
 

 

 

 

AMAÇ 
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2.1.1. Dikey Yıldız Makineleri 
 

Bu makinelerde, içlerinde flottenin bulunduğu silindirik kazanlara taĢıma yıldızı 

yukarıdan bir ceraskal (asansörlü taĢıyıcı) ile yıldızın ortasındaki aks, kazanın ortasındaki 

aksa geçecek Ģekilde dikey olarak yerleĢtirilmektedir. 
 

 
ġekil 2.1: Sirkülasyonlu tam dolu dikey boyama yıldızı 

 

2.1.2. Dikey Yıldız Makineleri 
 

Bu tip boyama yıldızlarında taĢıyıcı, içerisinde flotte bulunan tekne içerisine yatay 

olarak yerleĢtirilir ve aksı etrafında döndürülerek hareket ettirilir. Burada taĢıyıcının yalnızca 

yarısı flotte içerisinde olduğundan flotte oranı dikey sistemdekine nazaran daha kısadır. 
 

 
ġekil 2.2: Yatay boyama yıldızı 
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2.2. KumaĢı Çerçevelere Takma 
 

Bu makinelerde malzeme taĢıyıcısı uzunluğu ayarlanabilen bir aksın iki tarafında 

bulunan iki tane at arabası tekerleğine benzer (Yıldız Ģeklinde açılan kollara da benzer.) 

çemberdir. Bu taĢıyıcıların üzerine, helezonvari bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢ ucu sivri küçük 

çengeller vardır. KumaĢ içeriden dıĢarıya doğru helezon Ģeklinde (sarmal) düzgün bir Ģekilde 

üstten ve alttan bu çengellere teker teker takılır. 

 

 
ġekil 2.3: Yıldız boyama makinelerinde kumaĢın iğnelenerek takıldığı yıldız iskelet 

 

 KumaĢın tutturulduğu iğneler 

 Boyanacak kumaĢ 

 

 
ġekil 2.3: Yıldız iskelet ve ayarlanabilir aks 
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Diskler arasındaki aksın boyu kumaĢın enine göre ayarlanabildiğinden (40-160 cm) 

çeĢitli enlerdeki kumaĢlar her iki kenarındaki çengellere takılabilmektedir. 

 

Bu yerleĢtirme ve boĢaltma iĢleminin çok zaman aldığı ve çok emek harcamak 

gerektiği ortadadır. Malzeme boyama sırasında bir çekme ve büzülme gösterecekse 

taĢıyıcıya yerleĢtirme sırasında bunun da göz önüne alınması gerekmektedir. Yoksa kumaĢ 

ya gereksiz Ģekilde gerilir veya bazen çengellere takılan kısımlarda fazla gerilme sonucunda 

yırtılmalar olabilir. 

 
ġekil 2.4: KumaĢın çerçevelere takılması 

 

Zaten çok hassas olan bu kumaĢlar, çengellere takılan noktalardan kolaylıkla 

yırtılabileceğinden ve çengellerin geçtiği delikler, kumaĢ kullanılacağı zaman rahatsız eder. 

Bu açıdan kumaĢın kenarlarına elastiki pamuklu bantlar dikilir. KumaĢ çengellere bu bantlar 

üzerinden takılır. Ancak bu iĢlemde oldukça zahmetli emek isteyen bir iĢlemdir. 

 

Hafif kumaĢlarda, taĢıyıcıdaki bütün çengellere kumaĢ takıldığı hâlde (200 m’ye 

kadar) ağır malzemelerde tabakalar arasında yeterince boĢluk bırakabilmek için bazı çengel 

sıraları atlanarak bir yerleĢtirme yapılmaktadır. Bu durumda bir seferde boyanabilen kumaĢ 

uzunluğu azalmaktadır. Flotte oranı daha da uzamaktadır. 
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2.3. Makinenin ÇalıĢma Prensibi 
 

Dikey boyama yıldızlarında, kumaĢın hareketi, ortadaki aksa bağlı bir piston ve motor 

yardımıyla taĢıyıcı (dolayısıyla kumaĢ) flotte içerisinde aĢağı yukarı hareket ettirilerek 

yapılmaktadır. Boyama yıldızlarının çoğunda dakikadaki iniĢ çıkıĢ sayısı (10-60) ve iniĢ 

çıkıĢ mesafesi (15-30 cm) ayarlanabilmektedir. 

 

Boyama yıldızlarında birinci sakıncanın, malzemenin taĢıyıcıya yerleĢtirilmesi zorluğu 

olduğu yukarıda belirtilmiĢti. Bu zorluğu kısmen giderebilmek için bazı ağır malzemenin 

boyanması sırasında, malzemenin yalnız üst kenarından çengellenmektedir. Alt kenar 

çengellenmesinin tasarruf edildiği bu yerleĢtiriliĢ Ģekli için malzemenin yüzmemesi ve aĢağı 

doğru sarkan tabakaların birbirine yapıĢması gerekmektedir. 

 

Boyama yıldızlarında ikinci büyük sakınca, flotte oranının çok uzun olmasıdır. Bazı 

durumlarda flotte oranı 1/200’e kadar çıkmakta ise de normal olarak 1/60-1/100 civarındadır. 

Enerji, boyar madde, yardımcı madde tüketiminin çok fazla olmasına sebep olan bu uzun 

flotte oranında çalıĢma zorunluluğu, boyama yıldızlarında çalıĢmanın en pahalı yöntem 

olmasının baĢ nedenidir. 

 

Klasik boyama yıldızları aslında makinedir. Bunlarda flotte durmakta kumaĢ hareket 

etmektedir. Daha düzgün boyamalar elde etmek için sirkülasyon pompaları konularak 

flottenin sirküle edildiği boyama yıldızları da üretilmiĢtir. 

 

Hans Pesch firması 1970’li yılların ortasında, taĢıyıcının inip çıkma hareketi yerine 

ekseni etrafında dönme hareketi yapması durumunda, kumaĢın daha az zorlandığını, yani 

daha ılıman çalıĢma koĢullarının sağlanabildiğini tespit etmiĢtir. DönüĢ hızı 2,5-7 dev/dk. 

arasında ayarlanabildiği gibi, dönüĢ için gerekli tahrik gücü inip çıkma hareketi için gerekli 

tahrik gücünden oldukça daha azdır. DönüĢ hareketi yapan tiplerde kazanın içerisine 

kumaĢın yüksekliği (eni) kadar flotte konulması yeterli olurken inip çıkma hareketi yapan 

eski tiplerde kumaĢ yüksekliğinden 30 cm daha fazla flotte konulması gerekmektedir ki 

taĢıyıcı ve kumaĢ yukarı kalktığında kumaĢın üst kenarı hâlâ flotte içerisinde kalsın. Flotte 

seviyesinin 30 cm düĢürülmesi ise normalde 7500 Ɩ olan flotte miktarının 1500 Ɩ azalması 

sonucunu doğurmaktadır. 

 

Aynı firma tarafından geliĢtirilen BS-Combi tipi dikey boyama yıldızlarında da 

taĢıyıcının hareketi ekseni etrafında dönme Ģeklindedir. Yalnız bunlarda dönüĢ hareketi 

yapan ve inip çıkma hareketi yapan tiplerinden farklı olarak flotte sirkülasyon yönü aĢağıdan 

yukarıya doğru değil, yukarıdan aĢağıya doğrudur. Ġlginç olan nokta, bu cihazda birçok 

mamulle çalıĢırken kazan tamamen flotteyle doldurulmadan da taĢıyıcının dönme hareketi ve 

flottenin yukarıdan püskürtülmesi sayesinde yeterli boyama sonuçlarından sağlanabilmesidir. 
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2.4. Makinenin Kısımları 
 

 
ġekil 2.5: Yıldız boyama makinesinin kısımları 

 

a. KumaĢ 

b. Yıldız iskelet (KumaĢ bu iskelete takılıdır.) 

c. Makine cidarı (dıĢ yüzeyi) 

d. Kapak 

e. Flotte ilave kabı 

f. Pompa 

g. Isıtma ve soğutma düzeneği 

h. BoĢaltma 

 

2.5. Makinenin Programlanması 
 

Yıldız boyama makinelerinde, iĢletmenin terbiye planlama Ģefliğince hazırlanan 

günlük makine programına göre boyamalar yapılır. 

 

KumaĢlar refakat kartında yazan iĢlemlerden sırası ile geçirilir. 

 

Kimya laboratuvarı tarafından müĢteri istekleri doğrultusunda hazırlanan boya 

reçetelerine göre boyama yapılır. 

 

MüĢteri tarafından istenen renk tutturulmuĢsa reçetedeki miktarlar kaydedilir. 

Her boyama iĢleminde, hazırlanan boya reçetelerine göre boya mutfağında boyalar ve 

yardımcı kimyasallar hazırlanır. 
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Hangi boyar madde kullanılacaksa önceden boyar madde özelliği doğrultusunda 

belirlenen sıcaklıklarda çözündürülür. 

 

Boyar maddeler süzülüp istenen miktarlarda hazırlanıp makinenin yanına getirilir. 

KumaĢ da bu sırada çerçevelere takılır ve makineye alınır. 

 

Makineye alınacak kumaĢın miktarı; kumaĢın cinsine, ağırlığına, dokuma özelliklerine 

ve sipariĢ metresine göre değiĢir. 

 

Flotte miktarı, boyar maddeler hazırlanmadan belirlenmelidir. 

 

Reçete hazırlanırken boyar maddeler kumaĢ ağırlığına, kimyasallar ise flotte miktarına 

göre hesaplanır. 

 

Boyama iĢlemi seçilen boyama grafiğine göre yapılır. 

 

Boyama iĢleminden sonra boyanan kumaĢtan numune alınarak rengin tutup tutmadığı 

ıĢıklı kabinde kontrol edilir. TutmuĢ ise yıkamaya geçilir. 

 

2.6. Makinenin ÇalıĢtırılması 
 

Oldukça uzun ve zorlu bir ön hazırlıktan sonra çerçevelere takılan kumaĢ makineye 

yerleĢtirilir. 

 

Ġlave kabına daha önce reçete ile hesaplanarak tartılan yardımcı kimyasallar ve boyar 

madde konur, kapak kapatılır ve boyamaya baĢlanır. Boyama sırasında ilave edilmesi 

gereken yardımcı kimyasallar ise boyama iĢlemi durdurulmadan ilave tankından verilir. 

 

ĠĢlem bittikten sonra, kumaĢ makineden çıkarılır, bir süre çerçevelerde bekletilerek 

üzerindeki fazla suyun süzülmesi sağlanır. Daha sonra kumaĢ, çengellerden itina ile çıkarılır. 

TaĢmalı olarak bol su ile çalkalanır. 

 

2.7. Makinenin ĠĢlem Sonrası Bakım ve Temizliği 
 

Her boyama iĢleminden sonra makine çeĢitli boyar madde çözen kimyasallar 

yardımıyla temizlenir. KumaĢa uygulanan nötralizasyon iĢlemi boyama kazanı içinde 

uygulanır. Bir sonraki boyama için hazır hâle getirilir. 

 

Yıldız boyama makinesinin en çok bakım gerektiren yeri, iskeletlerdeki çengelleridir. 

Çengellerdeki eksiklikler görüldüğünde yerine yenisi takılmalıdır. Çünkü kumaĢın eĢit 

sarılması için çengellerin tam olması gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 Ġpekli materyali, orta asit dink boyar maddelerle çektirme yöntemine göre yıldız 

boyama aparatında boyayınız.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KumaĢı çerçevelere takınız. 
 

 

 KumaĢı çerçevelere takarken iĢ 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Çerçeveyi makineye yerleĢtiriniz. 
 Makine çerçevesindeki buhar 

taĢıyıcı borularına temas etmeyiniz. 

 Makineyi boyama grafiğine göre 

programlayınız. 

 

 Boyama grafiğinin iĢlem 

basamaklarını dikkatli takip ediniz. 

 Reçeteye göre hesaplamaları yapınız.  

Reçete: 

Flotte oranı: 1/70 

KumaĢ ağırlığı: 80 kg  

Asetik asit: % 2 (% 30 Seyreltilerek 

hazırlanmıĢ.) 

Glauber tuzu: % 10 

Boyama sıcaklığı: 98-100 °C 

Boyama süresi: 115 dk. 

pH: 4-4,5 

 Boyanacak kumaĢın ağırlığına göre 

ve flotte oranınıza göre reçetenizi 

hesaplayınız. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 
 Makinenin çalıĢırken kapağını 

açmayınız. 

40 °C 
45 dk. 

20 dk. 

98 °C 

Çalkalama 

40 dk. 

Asetik Asit 

KumaĢ 

Boyar madde 

Glauber Tuzu 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Prosesin akıĢına göre ilaveleri yapınız. 

 Boyama sırasında eklenmesi 

gereken kimyasalları doğru 

ayarlamaya dikkat ediniz. 

 ĠĢlem süresince gerekli kontrolleri yapınız. 
 Arıza anında yetkililere haber 

veriniz. 

 Boyama iĢlemi asidik ortamda 

gerçekleĢtiğinden nötralizasyon iĢlemi 

yaparak boyamayı tamamlayınız. 

 Makinenin temizliğini bir sonraki 

boyama için hazır hâle getiriniz. 

 Makinenin temizlik ve bakımını yapınız. 

 ĠĢ yerine ait araç gereç ve 

ekipmanların kullanımına özen 

gösteriniz. 

 
KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ÇalıĢmanız için gerekli araç  gereçleri tam ve düzgün olarak 

hazırladınız mı? 

  

2. Çerçevelerdeki iğnelerin tam olduğunu kontrol ettiniz mi?   

3. KumaĢın iğnelerden yırtılmasına karĢın kenarlık diktiniz mi?   

4. Gerekli boyar madde ve yardımcı kimyasalların tartımını 

yaparken hassas terazinizin ayarını o konuma getirdiniz mi? 

  

5. Malzemeleri tasarruflu kullandınız mı?   

6. Makineyi çalıĢtırırken elektrik akımını kontrol ettiniz mi?   

7. Proses akıĢına göre gerekli kontrolleri yaptınız mı?   

8. Makinenin bir sonraki boyama için temizlik ve bakımını yaptınız 

mı? 

  

9. ĠĢ yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen 

gösterdiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yıldız boyama makinesi kumaĢı en ……………………. boyayan makinedir. 

 

2. Yıldız boyama makinesi ……………………. ve ……………………. olmak üzere iki 

çeĢittir. 

 

3. Ağır kumaĢlar yalnızca ……………………. kenarından çengellenmektedir. 

 

4. Yıldız boyama makinesinde flotte oranı ……………………. kadar çıkmaktadır. 

 

5. Yıldız boyama makinesinde ……………………. ve ……………………. kumaĢlar 

boyanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

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

 

1. Levent boyamada flotte ve kumaĢın konumu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Flotte hareketli-kumaĢ sabit 

B) Flotte sabit-kumaĢ hareketli 

C) Flotte hareketli-kumaĢ hareketli 

D) Flotte sabit-kumaĢ sabit 

 

2. Ġlk levent boyama makinelerinde maksimum sıcaklık ne kadar olabilir? 

A) 150 °C 

B) 100 °C 

C) 90 °C 

D) 130 °C 

 

3. Büyük boy bir boyama levendinin uzunluğu ne kadardır? 

A) 5 m 

B) 3 m 

C) 2 m 

D) 4 m 

 

4. Levent boyama makinesi kumaĢı hangi konumda boyar? 

A) Açık en 

B) Halat hâlinde 

C) Parça hâlinde 

D) Kontinü 

 

5. Levent boyama makinesinde, boyar madde ve kimyasalları gerektiğinde makineye 

alan bölüm hangisidir? 

A) Kazan 

B) Dozaj pompası 

C) Ġlave tankı 

D) Numune alma bölümü 

 

6. Sarma levendinin üzerindeki delikler kaç mm’liktir? 

A) 5 mm 

B) 10 mm 

C) 7 mm 

D) 2 mm 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Boyanacak kumaĢ levende sarılmadan önce ne iĢlem görür? 

A) Ġlk sarım 

B) Ham kontrol 

C) Apre iĢlemi 

D) Yakma iĢlemi 

 

8. KumaĢ boyama levendine manĢet takılması iĢlemi hangi aĢamada olur? 

A) KumaĢ sarıldıktan sonra 

B) KumaĢ sarılmadan önce 

C) Kılavuz sarıldıktan sonra 

D) Kılavuz sarılmadan önce 

 

9. Makine flotte ile dolmaya baĢlayınca en çok neye dikkat edilir? 

A) Yardımcı kimyasallara 

B) Sargı içinde hava kalmamasına 

C) Sıcaklık ayarlarına 

D) Boyamanın süresine 

 

10. Levent boyama makinesinde hangi flotte sirkülasyonu en iyi sonucu verir? 

A) Ġçten dıĢa 

B) DıĢtan içe 

C) Ġki yönlü sirkülasyon 

D) Ġçten içe 

 

11. Ġlave tankı makinenin neresindedir? 

A) Üstünde 

B) Yanında 

C) Arkasında 

D) Önünde 
 

12. Kelepçe nereye takılır? 

A) Makinenin kapağına 

B) KumaĢa 

C) Kazana 

D) Levende 
 

13. Reçeteye göre hazırlanan boyar maddeler ve kimyasallar ne yapılır? 

A) Tartılır. 

B) Mikserlenir. 

C) Ġlave tankına alınır. 

D) Seyreltilir. 
 

14. Küçük kapak niçin önemlidir? 

A) Boya pistonunu tuttuğu için 

B) Basınç ayarladığı için 

C) Küçük olduğu için 

D) Büyük kapağı koruduğu için 
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15. Levent boyama makinesinin beyni neresidir? 

A) Ġlave tankı 

B) Pompa 

C) Kumanda paneli 

D) Kazan 

 

16. Yatay yıldızlarda kumaĢ flotteye ne kadar girmektedir? 

A) Tamamı 

B) Yarısı 

C) Üçte biri 

D) Dörtte biri 

 

17. Yıldız boyama makinesinde kumaĢ nereye takılır? 

A) Akslara 

B) Çengellere 

C) Yıldıza 

D) Kazana 

 

18. Çengellere takılan bantlar kumaĢın neresine dikilir? 

A) Kenarlarına 

B) Ortasına 

C) KumaĢın sonuna 

D) KumaĢın baĢına 

 

19. Boyama yıldızlarında dakikadaki iniĢ çıkıĢ sayısı aralığı nedir? 

A) 20-30  

B) 60-80 

C) 15-30 

D) 10-60 

 

20. Yıldız boyamada hangi iĢlem önce yapılır? 

A) Çerçeveler makineye yerleĢtirilir. 

B) Boyar madde ve kimyasallar hazırlanır. 

C) KumaĢ çerçevelere takılır. 

D) Makine çalıĢtırılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 D 

5 B 

6 1/3 

7 Kılavuz 

8 Su-Yağ 

9 Ġçten DıĢa  

10 Reçete 

11 Nötralizasyon 

12 Küçük Kapak 

13 Pompa 

14 Soldurma 

15 Gerektiğinde 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Hassas 

2 Dikey-Yatay 

3 Üst 

4 1/200 

5 Ġpek-Kadife 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 A 

7 A 

8 B 

9 B 

10 A 

11 C 

12 D 

13 B 

14 A 

15 C 

16 B 

17 C 

18 A 

19 D 

20 C 
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