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AÇIKLAMALAR 
 

 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Pamuk Ġplikçiliği 

MODÜLÜN ADI Penye Makinesi 

MODÜLÜN TANIMI 
Penye makinesinin üretime hazırlık çalıĢmaları ile üretim 

yapılması iĢlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Penye (tarama) bandı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:  

Penye makinesini üretime hazırlayacak, üretim yapacaksınız. 

Amaçlar:  

1. Tekniğine uygun penye makinesini üretime 

hazırlayacaksınız. 

2. Tekniğine uygun penye makinesinde üretim yapacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil içinde pamuk iplikçiliği, geçmiĢten bugüne hiç önemini yitirmemiĢ aksine 

doğallığı ve sağlıklı kullanılabilirliği ile günümüzde önemi daha da artmıĢtır. 

 

Bu modül ile, Tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız 

sizlerin, gerekli ortam sağlandığında; 

 

 Makinelerde yapılan iĢlemlerin amaçlarını, 

 Makinelerin çalıĢma elemanlarını, 

 Makinenin temizliğinin, bakımının ve ayarlarının yapılmasını, 

 

Ġstenilen numarada ve özellikte, penye bandını makinede üretebilecek bilgi ve 

beceriler kazanmanız sağlanacaktır. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler 

doğrultusunda tekniğine uygun olarak penye makinesini üretime hazırlayacaksınız. 

 

 

 

 

Pamuk iplikçilik sisteminde kullanılan penye makinesinin üretim yapabilmesi için, 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, Ġnternet, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar [dergi, 

gazete vb.] ) yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. PENYE MAKĠNESĠ 
 

Penye iplikler çok ince numaralarda eğrilebilirler. Piyasada Ne 30 - Ne 50 arasında 

çok yaygın olarak penye iplik üretimi yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Penye (tarama) makinesi 

1.1. Penye Makinesinin Görevleri 
 

 Pamuk lifleri içindeki çekirdek, sap, yaprak kırıntısı gibi yabancı maddeleri ve 

nepsleri ayırmak, 
 Kısa liflerin uzaklaĢtırılması, ortalama stapel uzunluğunu ve homojenliğini 

artırmak, 
 BoyanmıĢ liflerde birbirine yapıĢmıĢ olanlarını ayırmak, 
 Çekim, dublaj ve tarama vasıtasıyla lif paralelliğini sağlamak ve düzgün band 

elde etmektir. 
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1.2. Penye Makinesinin ÇalıĢma Prensibi 
 

 Teknolojik Ģeması 

 

ġekil 1.1: Penye (tarama) makinesi teknolojik Ģeması 

 ÇalıĢma prensibi 

 

Makinenin besleme düzeninde, vatka silindirlerine konan vatka yumakları uçları bir 

levha üzerinden alt kıskaç (çene) ve onun üzerinde bulunan besleme silindirleri arasına 

verilir. 

 

Besleme silindirleri tarafından aĢağı doğru sarkıtılarak verilen elyaf kütlesini alan 

kıskaçlar (çeneler) kapanır. 

 

Bu esnada yuvarlak tarak sarkan pamuk tabakasının ucunu tarar geçer. TaranmıĢ uç, 

ileride duran iki alıcı koparma silindiri tarafından yakalanarak çekilmeye baĢlanır.  

 

Çekilen elyafın arka uçları da dik (düz) tarağın diĢleri arasından taranarak geçer. 

 

Çekme anında besleme silindiri hareket ederek bundan sonraki yuvarlak tarak dönüĢü 

için lif tabakasını biraz geri vererek sarkıtır.  

 

Yine çekme anında ön tarafta, daha önce taranmıĢ tülbentin ucu biraz geri verilerek 

yeni gelenle birbirine eklenir. 

 

 Tarama performansına etki eden faktörler 

 

 Ekartman ayarı: Kıskaç (çene) ön taraftayken alıcı silindirlerle yapmıĢ 

olduğu mesafe ayarıdır. 
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 Besleme Ģekli ve miktarı: Kıskacın (çenenin) geriye doğru hareketi 

anında yapılması veya kıskacın ileri doğru hareketi anında yapılması, 

aynı zamanda liflerin taranarak gruptan ayrıldığı andaki besleme olmak 

üzere iki türlü besleme yöntemi vardır. 

Besleme miktarı arttıkça üretim artar ancak kalite düĢer. Standart besleme 

miktarı 5,2 mm dir. 

 Kullanılacak materyalin stapel diyagramı: Penye makinesinde iyi bir 

tarama yapabilmek için elyaf stapel uzunluğunun iyi saptanması gerekir. 

Çünkü makine ekartman ayarları buna göre tespit edilir. 
 

 Tarama Teorisi 

 

Esası lif tutamının bir ucundan tutarak yuvarlak tarak ve sabit tarak yardımıyla 

taramaktır. Kıskaçlar tarafından tutulan lif sakalı, yuvarlak tarak tarafından taranır. 

 

Çeneler (kıskaçlar) açılır, sabit tarak inerek lif sakalına dalar. Aynı anda koparma 

silindirleri elyaf tutamını yakalayarak sabit tarak diĢler arasından çeker.  

 

TaranmamıĢ olan arka kısım, çekme sırasında dik (düz) tarak tarafından taranmıĢ 

olur. 

 

Tarama iĢlemi devamlı olmayıp her tarama aĢağıdaki kademelerden oluĢur. 

 AçılmıĢ olan çenelere besleme silindiri tarafından vatka sevk edilir. 

 Kıskaçlar (çeneler) kapanır. 

 Kıskaçlardan (çeneler) sarkan lif sakalı, yuvarlak tarak tarafından taranır. 

 Kıskaçlar (çene) açılır. 

 Koparma silindirleri taranmıĢ sakalı yakalar. 

 Sabit (düz) tarak lif sakalına dalar. 

 Koparma silindirleri, lifleri sabit (düz) tarak diĢleri arasına çekerek 

vatkadan ayırır. Bu koparma iĢleminden önce besleme silindirleri bir 

miktar geri dönerek liflerin eklenmesini sağlar. Ġleri dönüĢle de 

koparmayı yapar. Bu tarama için iĢlem safhası böylece tamamlanmıĢ 

olur.  

 

Tarama sırasında oluĢan döküntüler ( kemling ) telef haznesine gönderilir. Resim 

1.2’de gösterilmiĢtir. 
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Resim 1.2: Penye makinesi (kemling) telef haznesi 

 

ġekil 1.2: Taramanın iĢlem kademeleri 

Tarama iĢlem kademesi üç aĢamadan oluĢur: 

 

a-Yuvarlak tarak, lif sakalını tarar. 

 

Resim 1.3: Yuvarlak tarak 

b-Çeneler, taranan lifleri iletmek üzere ileri çıkar. 
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Resim 1.4: Çene 

c-Dik (düz) tarak, lif kümesinin içine girer. Taranan liflerin arka kısımlarını tarar.  

 

Resim 1.5: Dik (düz) tarak 

 Tarama dereceleri 

 

  %22’den fazla Birinci sınıf 

 %18-%22  Çok iyi 

 %15-%18  Normal 

 %10-%15  Zayıf 

 %10’dan az  Yarım  
 

Yüksek tarama dereceleri ya çok ince iplik imalatında ya da iplik mukavemetinin çok 

yüksek olması durumunda yapılır. 

 

1.3. Makinede Bakım Yapma 
 

ĠĢletmede kullanılan makine ve teçhizatlarla kaliteli mamul üretebilmek, verimli, 

sorunsuz, emniyetli ve uzun süre kullanabilmek için makine bakım tekniklerinin iyi bilinip 

zamanında uygulanması gerekmektedir.  

 

Bakım öncesi, bakım sırası ve bakım sonrasında iĢ güvenliği için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

 

 ĠĢ güvenliği; 
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Amaca uygun olmayan iĢ elbiseleri ve kılık kıyafetler çok tehlikelidir. Örneğin kolları 

çok geniĢ bir elbise veya uzun saçlar penye makinesinde bir iĢ yaparken kolayca silindir 

veya diĢliler tarafından tutulabilir. 

 

Bakım öncesi, sonrası ve bakım sırasında iĢ güvenliği için gerekli tedbirler alındıktan 

sonra iĢe baĢlanır. 

 

 Makine ve teçhizatın, sürekli ve planlananlar doğrultusunda yapılan bakım 

sonucu; 

 ĠĢ kazaları önlenecek, 

 Makinenin ömrü artacak, 

 Makinenin verimi artacak, 

 ĠĢletme emniyeti artacak, 

 Enerji tasarrufu sağlanacak, 

 Hammadde israfı önlenecek, 

 Yedek parçadan tasarruf sağlanacaktır. 

 

 Makine bakım genellikle üç Ģekilde yapılmaktadır: 

 Temizlik, 

 Günlük bakım, 

 Planlı bakım (yenileme)dır. 

 

 Temizlik 

Makine iĢçisi, çalıĢan makinenin üzerindeki veya etrafındaki tozları, elyaf uçuntuları-

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

temizliklerini yaparlar. 

 

 Günlük Bakım 

 

Bu bakım Ģekli, makinede arıza olmadan önlenmesini veya arızanın büyümesini önle-

mek bakımından önemlidir. Ġki aĢamada yapılır; 

 

o Yağlama; makinenin, dönen ve duran makine elemanları 

arasındaki sürtünmeleri, aĢınma ve ısınmayı önlemek için yağlanır. 

 

Yağın seçiminde Ģu faktörler göz önüne alınır: 

 

o Yağın taşıdığı yük, 

o Yatağın devri, 

o Yatağın imal şekli, 

o Çalışma ortamının klima şartı, 

o Çalışan makine ile ilişkisi. 

 

o Kontrol; kontrolün amacı, makine arızalarının olmadan önlenmesi 

veya büyümesine engel olmaktır. Kontrolde; 
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o Makinede bulunan kayış ve zincirleri kontrol etmek, yıpranmış 

kayışları değiştirmek, 

o Makinedeki hareketli kısımları, gözlemleyerek ve de dinleyerek 

kontrolünü yapmaktır. 

 

 Planlı bakım (revizyon) 

 

Bu bakım Ģekli makinenin belli süreler sonunda kontrollerinin yapılması Ģeklindedir. 

 

Penye Makinesi Periyodik Bakım Planı 
 

GÜNLÜK BAKIMLAR 
 Besleme silindirini kontrol ediniz. 

 Baskı ve çekim silindirlerini kontrol ediniz. 

 Yuvarlak tarağı kontrol ediniz. 

 Makinenin iç ve dıĢ temizliğini yapınız. 

 Telef haznesinin temizliğini yapınız. 

HAFTALIK  BAKIMLAR 
 Fırça ayarını yapınız. 

 Besleme silindirini kontrol ediniz. 

 Yuvarlak tarağın ayarlarını kontrol ediniz. 

 Düz tarağı kontrol ediniz. 

 ÇıkıĢta koyler tertibatını kontrol ediniz. 

AYLIK BAKIMLAR 
 Çekim-besleme silindir rulman ve yataklarını yağlayınız (makine üretici 

firmaların önerdiği gres yağları). 

 Koyler tertibatında bulunan sevk silindir rulmanlarını yağlayınız. 

 Tahrik diĢlilerini kontrol ediniz ve yağlayınız. 

 Yuvarlak tarak iğnelerini kontrol ediniz. 

ĠKĠ AYLIK BAKIMLAR 
 Eksantrik ve hareket diĢli rulmanlarını kontrol ediniz ve yağlayınız. 

 V kayıĢını kontrol ediniz. 

 Düz tarağın ayarlarını kontrol ediniz. 

ALTI AYLIK BAKIMLAR 

 Baskı yaylarını kontrol ediniz. 

 Baskı bağlantı millerini kontrol ediniz. 

 Hareket iletim diĢlilerini yağlayınız (Makine üretici firmanın önerdiği sıvı 

yağlar ile). 

YILLIK BAKIMLAR 

 Kova altlarında bulunan tekerleri sökünüz, temizleyiniz ve yağlayınız 

(Makine üretici firmanın önerdiği sıvı yağlar ile). 

 Kova kenarlarını, kapaklarını ve yaylarını kontrol ediniz. 

 Çene ayarlarını kontrol ediniz. 
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 Tırnak diĢlisini yağlayınız. 

 AĢınan yatak ve rulmanları değiĢtiriniz. 

 Baskı silindirleri gerekiyorsa rektifiye ettiriniz. 

 Huni yüzeyini kontrol ediniz. 

 Fırçayı temizleyiniz. 

 Makinenin genel tüm temizliğini yapınız. 

 

1.4. Kontrol Panosuna ÇalıĢma Bilgilerini Girme 

 

Modülün uygulanmasında kullanılan makinenin kontrol panosuna, üretici firmaların 

standartlarına göre üretim bilgilerini giriniz (Resim 1.6). 

Not: Her üretici firmanın kullandığı yazılım farklılık gösterdiği için bu kontrol panosuna 

çalıĢma bilgilerini girme iĢlemi uygulama esnasında gerçekleĢtirilecektir. 

 

Resim 1.6:Penye makinesi kontrol panosu 

1.5.Makinede Ayar Yapma 
 

 Makineyi üretime geçirmeden önce yapılan ön hazırlık 

 

 Yeni vatka girmeden önce çene-fırça ayarı, çene-düz tarak ayarı, yuvarlak 

tarak-çene ayarı, alma silindirleri-çene ayarlarını yapmak,  

 Her bir parti için, makinede yapılan iĢin niteliğini belirten imalat durum 

levhasını yazmak ve makineye asmak, 

 Yeni girilecek vatkanın bulunduğu yumakları, makine sehpasının etrafına 

dizerek hazırlamak, 

 BoĢ kovaları penye makinesi çıkıĢına yerleĢtirmek (Not; her kova 

değiĢiminde metraj saati sıfırlanır), 

 Sorumluluk alanında olan penye makinelerinin her biri için günlük ürün 

raporunu hazırlamak, 

 Makinelerin iĢleyiĢi esnasında makinede/üründe ortaya çıkabilecek 

sorunla-rı, arızaları sorumlu kısımlara bildirmektir. 

 

 Penye makinesinde yapılması gereken ayarlar 
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  Ekartman ayarları (Ortalama Ģtapel uzunluğuna göre yapılır. Kemling’de 

fazla uzun elyafın olması durumunda ve Ģtapel uzunlukları değiĢik ham 

madde iĢleneceği zaman yeniden yapılır.), 

 Üst çene ve alt çene ayarları, 

  Yuvarlak tarağın altındaki fırçanın ayarı, 

  Arka besleme ayarı, 

  Baskı silindiri–çekim silindiri ayarı, 

  Düz tarağın, yukarıda veya aĢağıda olup olmadığının kontrolü ve 

ayarıdır. 

 

AĢağıda örnek olarak bir firmanın ayarları verilmiĢtir. 

Teknik Veriler 

 

1- Besleme miktarı 4,3 / 4,7 / 5,2 / 5,9 (mm) 

2-Yuvarlak tarak devri E 61 325 d/dak 

E 62 400 d/dak 

3- Döküntü miktarı %8-%25 

 

 

 

 

 

Teknik Veriler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1: Ekartman ayarı 

 

  

Vatka geniĢliği 270-300 mm 

 Makinedeki 

vatka sayısı 

8 

Vatka ağırlığı 

(gr/m) 

60-80 

Vatka çapı 650 mm.’ye kadar 

Dublaj  8 

 Toplam çekim 9-19,3 

Ön çekim 1,14; 1,36 veya 

1,5 

Band numarası 3-6 ktex 

Ana çekim bölgesi ekartmanı 41-60 mm 
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1.6.Makinede Temizlik Yapma 

 

Makinede temizlik yapmanın amacı; düzenli aralıklarla yapılan bakım ve sürekli 

temizlik, makinenin arızasız bir Ģekilde uzun süreli, randımanlı çalıĢmasını sağlar. 

 

Pamuğun iĢlenmesi sırasında makineye yapıĢan uçuntu ve yabancı maddeler ılık suyla 

ıslatılmıĢ bir bezle iyi Ģekilde temizlenir. Yağlama maddeleri ve sentetik elyaf materyalinden 

bulaĢan kalıntılar, lastik ve boyaya karĢı agresif olmayan çözücü temizlik sıvıları ile 

temizlenmelidir. Örneğin temizleme alkolü veya içinde yağ çözme özelliği olan çok amaçlı 

bir temizlik maddesini suya katarak kullanılır. Ayrıca toz ve uçuntuları temizlemek için 

emme gücü yüksek sanayii tipi elektrik süpürgesi kullanılmalıdır. Emme mesafesine, ucu 

plastik bir ağızlık takılmalıdır. Makinenin üzerindeki vatka bitip yeni vatka bağlanmadan 

önce makinenin temizliği mutlaka yapılmalıdır. 

 

 DiĢli kayıĢlarının temizlenmesi  

 

Makinenin yüksek hızlarda çalıĢmasından ve kullanılan materyalden dolayı çıkan 

uçuntular kayıĢ diĢ aralarına zamanla dolacaktır. Bu da band %CV ve Uster değerleri 

sorunlarına yol açabilecektir. Makinenin sorunsuz çalıĢabilmesi için kayıĢ diĢ aralarının her 

bakım zamanında ihtiyaç görüldüğünde temizlenmesi gereklidir (Resim 1.7). 

 

Resim1.7: Gerdirme kasnağı üzerindeki kirlerden görünüĢ 

 Üst silindirlerin (manĢon) temizlenmesi 

 

Malzeme üzerinden manĢon yüzeyine zamanla yağ, çiğit parçacıkları vb. yabancı 

maddeler bulaĢır. Bu istenmeyen bir durumdur. Sonucunda band manĢon yüzeyine saracak 

ve manĢon yüzeyi yanmalarına veya makine duruĢlarına sebep olacaktır. ManĢon yüzey en 

iyi alkol ile temizlenir. 

 

 ġerit kanalının (koyler) temizlenmesi 

 

Deveboynuna benzeyen bir yapıya sahip olan koyler kanalı uygun bir çubukla, üzerine 

alkollü temizleme bezi sarılarak temizlenir.  

 

 Filtre eleğinin temizlenmesi  
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Filtre eleği tıkandığı zamanlarda otomatik olarak hava emiĢli süpürgelerle veya elle 

temizlenir (Resim 1.8). 

 

Resim1.8: Telef filtresi eleğinin temizlenmesi 

 Kova değiĢtiricinin temizlenmesi  

 

ĠĢletme içerisindeki uçuntulardan zamanla otomatik kova değiĢtirici kısımları kirlenir. 

Örneğin tekerleri tıkanır. Periyodik olarak kova değiĢtirici bölümleri temizlenmelidir (Resim 

1.9). 

 

Resim 1.9: Kova değiĢtirici üzerindeki yabancı maddeler 

 

 Makinedeki temizlenecek kısımlar; 

 

 Vatka sehpası, 

 Vatka silindirleri, 

 Koyler tertibatına koyulacak boĢ kova, 

 Makinenin baskı silindir kolları  

 Yuvarlak tarak kanca 

 Besleme silindiri 

 Besleme sehpası, 

 Baskı, çekim ve sevk silindirleri  

 Telef (Kemling) haznesi, 

 Makine kapakları 

 

Tüm temizlikler her vardiyada bir kez yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Penye makinesinin temizlik ve bakımını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makinelerin ön hazırlık ve ayarlarını 

yapınız. 

 

 

 Makinenin üzerindeki vatka bitip yeni 

vatka bağlanacağı zaman, önce makinenin 

temizliğini yapınız, kirli ise temizleyiniz. 

Çene- fırça ayarı, çene-düz tarak ayarı, 

yuvarlak tarak-çene ayarı, alma 

silindirleri-çene ayarlarını yapmayı 

unutmayınız. 

 

 AĢınabilir parçaların kontrolünü 

yapınız. 

 

 Dönen parçaların (silindir ve kasnak 

yatakları) yataklarını kontrol ediniz. 

 

 Arızalı ve aĢınmıĢ makine parçalarını 

değiĢtiriniz. 

 Arızalı ve aĢınmıĢ makine parçalarını 

dikkatlice söküp yerine tamir edilmiĢ veya 

yeni parçayla değiĢtirilmiĢ makineyi boĢta 

çalıĢtırmayı unutmayınız. 

 Ölçüm, kumanda, ayar ve kontrol 

tertibatlarını talimatlara uygun 

ayarlayınız. 

 

 Makineyi üretime geçirmeden talimatlara 

uygun olarak tüm ayarlarını yapmayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ayarları talimatlara uygun olarak 

kontrol ediniz. 

 Yaptığın tüm ayarları talimatlar 

doğrultusunda kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Yağlanacak yerleri belirleyiniz ve 

yağlayınız. 

 

 

 Yağlama yaptıktan sonra grasörlüklerden 

taĢan yağları silmeyi unutmayınız. 

 Parti değiĢimlerinde gerekli ayar ve 

düzenlemeyi yapınız. 

 Parti değiĢimlerinde makinenin temizliğini 

yapmayı, ekartman ayarı kontrolünü ve 

yeni partinin üretim bilgilerini makine 

üretim kartına yazmayı unutmayınız. 

 Makinelerin planlı bakım ve 

temizliklerini yapınız. 

 Makine bakım kartını gözden geçiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Makinelerin ön hazırlık ve ayarlarını yaptınız mı?   

AĢınabilir parçaların kontrolünü yaptınız mı?   

Arızalı ve aĢınmıĢ makine parçalarını değiĢtirdiniz mi?   

Ölçüm, kumanda, ayar ve kontrol tertibatlarını talimatlara uygun 

ayarladınız mı? 

 

  

Ayarları talimatlara uygun olarak kontrol ettiniz mi?   

Yağlanacak yerleri belirleyip yağladınız mı?   

Parti değiĢimlerinde gerekli ayar ve düzenlemeyi yaptınız mı?   

Makinelerin planlı bakım ve temizliklerini yaptınız mı?   

Sonuç istenilen değerlerde ayarlarda değiĢiklik yaptınız mı?   

Çıkan sonucu, verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

Sonuçları arkadaĢlarınızla tartıĢarak karĢılaĢtırdınız mı?   

Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1) AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinde yapılan sürekli ve planlı bakımın 

sonucudur? 

A) Üretim düĢer. 

B) ĠĢ emniyeti düĢer. 

C) Yedek parça kullanımı artar. 

D) ĠĢ kazaları önlenir. 

 

2) AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinin bakım Ģekli değildir? 

A) Yıkama ve kurutma 

B) Temizlik  

C) Günlük bakım 

D) Planlı bakım 

 

3) AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinin yağlanma sebeplerinden birisidir? 

A) Yıkanmasından  

B) Sürtünme, aĢınma ve ısınmayı önlemek 

C) Parlak görünmesini sağlamak için 

D) Makinede sürtünme, aĢınma ve ısınmayı arttırmak için 

 

4) AĢağıdakilerden hangisi, makine kontrolünün amacıdır? 

A) Yağlama yapmak 

B) Makine arızalarının olmadan önlenmesi veya büyümesine engel olmak 

C) Kaynak yapmak 

D) Temizlemek  

 

5) AĢağıdakilerden hangisi penye makinesinin günlük bakım iĢlemidir? 

A) Makineyi çalıĢtırmak 

B) Revizyon bakımı 

C) Kovaları sıralamak 

D) Yuvarlak tarağı kontrol etmek 

 

6) AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinin haftalık bakım iĢlemidir? 

A) Makineyi çalıĢtırmak 

B) Fırça ayarını yapmak 

C) Makineyi silmek 

D) Göbek tarağını silmek 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7) AĢağıdakilerden hangisi penye makinesinde yapılması gereken ayarlardan değildir? 

A) Ekartman ayarları 

B) Üst çene ve alt çene ayarları 

C) Yuvarlak tarağın altındaki fırçanın ayarı 

D) ġapka ayarı 

 

8) AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinde ekartman ayarlarının yeniden 

yapılmasının nedenidir? 

A) Elyafın iyi taranması 

B) Kemlingde fazla uzun elyafın olması 

C) Nope miktarının fazla olmaması 

D)  Numaranın istenilen değerde olması 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler 

doğrultusunda tekniğine uygun olarak penye makinesinde üretim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Pamuk iplikçilik sisteminde kullanılan penye makinesinin üretim yapabilmesi için, 

gerekli bilgileri toplayınız. 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması (ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, İnternet, çeĢitli mesleki 

kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar [dergi, 

gazete vb.] ) yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlaĢtırarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. PENYE MAKĠNESĠNDE ÜRETĠM YAPMA 
 

Penye makinesinde birinci öğrenme faaliyetinde anlatılan bakım, kontrol panosuna 

çalıĢma bilgilerini girme, ayar ve temizlik iĢlemlerini yerine getirdikten sonra üretim 

yapabiliriz. 

 

2.1. Makineye Besleme Yapma 
 

Makinenin besleme düzeninde, vatka silindirlerine konan vatka yumakları uçları bir 

levha üzerinden alt kıskaç (çene) ve onun üzerinde bulunan besleme silindirleri arasına 

verilir. Resim 2.1 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Penye makinesine besleme yapma 

2.2. Üretim Yapma 
 

 Makine çalıĢtırma butonları 

 

Makinenin besleme düzeninde, vatka silindirlerine konan vatka yumakları uçları bir 

levha üzerinden alt kıskaç (çene) ve onun üzerinde bulunan besleme silindirleri arasına 

verildikten sonra makine üretime hazır demektir. Makine çalıĢtırma butonları; yuvarlak tarak 

çıkıĢının yanında, çekim kısmı ve kumanda panosu üzerinde bulunur. Bu kadar kısa 

aralıklarla çalıĢtırma butonlarının yapılmıĢ olmasının sebebi çalıĢma zamanından 

kazanmaktır ( Resim 2.2). Siyah beyaz buton: YavaĢ çalıĢtırma, YeĢil buton: Hızlı çalıĢtırma 

(start), Kırmızı buton: Durdurma (stop) 

 

Resim 2.2: Penye makinesi butonları (start-stop) 

 Üretimde operatörün dikkat etmesi gereken kurallar 

 

Penye makinesi üretiminde, verimli (rantabl) bir üretim için, operatörün uyması 

gereken bazı kurallar vardır. 

 

Bunlar : 
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 Vardiya baĢlamadan 10-15 dakika önce makinelerinin baĢında olmak, 

 Makinesini kontrollü teslim alacak ve kontrollü teslim etmek, 

 Makineyi çalıĢtırmayı ve durdurmasını bilmek, 

 Makine üzerindeki sinyal lambalarının anlamlarını bilmek, 

 Arızaları makine ustasına bildirmek, 

 Butonları kontrol etmek, 

 ÇalıĢırken sistemli ve hızlı olmak, 

 Makine ve çevre temizliğine dikkat etmek, 

 Band kalitesine dikkat etmek, 

 Filtre deposunu zamanında temizlemek, 

 ĠĢ akıĢına dikkat etmektir. 

 

Operatör yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda vatka beslemesi yapılan penye 

makinesinden yuvarlak tarağın huni çıkıĢında tülbent band hâline gelir. Band sevk masasını 

geçtikten sonra cer çekim kısmına girer. Huniler sabit olmayıp hareketlidir. Band kalın 

geldiğinde kontak yaparak durur. Kullanılacak huni çapı band kalınlığına göre belirlenir 

(Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Penye makinesi masa hunisi ve sevk masası 

Üretim planını doğrultusunda 6-8 adet band sevk masasını geçtikten sonra cer çekim 

kısmına girer. Burada dublaj ve çekme iĢlemine tabi tutulur. Resim 2.4 çekim tertibatının 

altında ve üstünde hava emiĢiyle kısa lifler emilir. 
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Resim 2.4: Penye makinesi çekim kısmı 

Çekim iĢlemine tabi tutulan bandlar kovalara doldurulur. Penye makinesinde, 

genellikle çift band çıkıĢı vardır ve iki kovaya birden doldurma iĢlemi gerçekleĢtirilir (Resim 

2.5). 

 

Resim 2.5: Penye makinesinde Ģeridin kovalara doldurma kısmı (koyler)  

2.3. Numune Alma 
 

Her parti ve vardiya değiĢiminde penye makinesinde aĢağıdaki kontrolleri yapabilmek 

için numune alınır. 

 

 Band numara kontrolü 

 Band düzgünsüzlük kontrolü 

 Band neps kontrolleri 

 Döküntü miktarı (kemling) kontrolü 

 

Tüm bu kontrolleri hatasız yapabilmek için makinenin ilk çalıĢtırıldığı andan beĢ 

dakika sonraki zaman dilimlerinde numune alınması gerekir. 

 

Penye makinesinde yukarıda belirtilen kontrolleri yapmanın nedeni: Hatasız penye 

bandı üretmek, makine randımanını yüksek tutmak ve bir sonraki iĢlemin kalitesinin ve nihai 

ürünün (penye ipliği) numara ve kalitesinin uluslararası standart değerlerde olması içindir. 
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Her parti ve vardiya değiĢiminde çıkan penye kovası, kova hâlinde laboratuvara 

götürülmeli kontrol edilmelidir ( Resim 2.6). 

 

 

Resim 2.6: Penye makinesinde numune alma 

2.4. Sonuçlara Göre Üretim Yapma 
 

Penye makinesinden çıkan band değerleri sonuçlarına göre; makineye verilen ayar ve 

komutların değerlerinde değiĢtirme ihtiyaçları doğabilir. Çünkü üretici firmaların katalog 

değerleri; kendi çalıĢtıkları numune değerleri ile çalıĢma ortamlarına göre yayımlanmaktadır. 

Band numarası, band düzgünsüzlüğü ( ince ve kalın noktalar %CV ),  band içerisindeki neps 

sayısı ve kemling miktarı sürekli olarak takip edilmeli, bunlardan çıkan sonuçlara göre 

tekrardan üretim planı gözden geçirilerek ayarlanmalıdır. 

 

Kontrol sonuçları üretim planına uygunsa penye makinesi üretime devam eder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Penye makinesinde üretim yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Penye makinesine vatkayı yerleĢtiriniz.  

 

 Penye makinesinin besleme kısmına 

vatkayı yerleĢtiriniz. 

 Vatkayı yuvarlak tarağına besleme 

yapınız. 

 

 Vatkayı açarak uç kısmını yuvarlak 

tarağına besleyiniz. 

 ġeritleri çekim kısmına besleyiniz.  Makinede 8 tane Ģerit üretiliyorsa Ģeritle 

dörderli iki gurup hâlinde çekim kısmına  

besleyiniz. Çünkü makinede iki çıkıĢ var. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Makineyi çalıĢtırınız. 

 

 Emniyet tedbirlerini alarak makineyi 

çalıĢtırınız. 

 Makinenin üretim akıĢını takip ediniz.  Makineyi çalıĢtırdıktan sonra üretim 

akıĢını takip ediniz.  

 Kopan bandı bağlayınız. 

 

 ÇıkıĢta kopan Ģeritler olursa Ģerit çapını 

değiĢtirmeden bağlayınız. 

 Dolan kovayı alınız, yerine boĢ kova 

koyunuz.  

 Dolan kovaları boĢları ile değiĢtirirken 

hızlı ama dikkatlice hareket ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Penye makinesine vatkayı yerleĢtirdiniz mi? 

düzgünce yerleĢtirdiniz mi ? 

mı? 

  

Vatkayı yuvarlak tarağına besleme yaptınız mı?   

ġeritleri çekim kısmına beslediniz mi ? 

mı? 

  

Makineyi çalıĢtırabildiniz mi ? 

 

  

Üretim akıĢını takip ettiniz mi?   

Kopan bandı çapını değiĢtirmeden düzgünce bağladınız mı ? 

? 

  

Dolu vatkayı alıp yerine boĢ makara takabildiniz mi ? 

? 

  

Zamanı iyi kullandınız mı ?   

 

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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Penye makinesini durdurma butonun rengi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Beyaz 

B) Sarı  

C) Kırmızı  

D) YeĢil  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinde taranıp dökülenlere verilen addır? 

A) Band  

B) Kemling  

C) Ġplik  

D) Fitil  

 

3. Penye makinesi çıkıĢında, elyaf hangi formatta elde edilir? 

A) Band 

B) Ġplik 

C) Lif 

D) KumaĢ 

 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinden çıkan, yarı mamule uygulanan 

kontroldür? 

A) Renk 

B) Yağ 

C) Numara 

D) Nem 

5. Penye makinesinde döküntü miktarı ve band düzgünsüzlük kontrolleri ne zaman 

yapılır? 

A) Her saat baĢında 

B) Ġki saatte bir 

C) Hafta bir 

D) Her parti ve vardiya değiĢiminde 

 

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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Tarama iĢlemi kaç kademeden oluĢmuĢtur? 

E) 3 

F) 4 

G) 5 

H) 6 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi tarama performansına etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Ekartman ayarı 

B) Besleme Ģekli ve miktarı 

C) Kullanılacak materyalin stapel diyagramı 

D) ĠĢçinin çalıĢma performansı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi penye makinesinin ekartman ayarları yapılırken göz önünde 

bulundurulmalıdır? 

A) Ortalama Ģtapel uzunluğu 

B) ĠĢçinin çalıĢma performansı 

C) Lif içerisindeki yabancı madde miktarı 

D) Lif olgunluğu 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinde yapılan sürekli ve planlı bakımın 

sonucudur? 

A) Üretim düĢer. 

B) ĠĢ emniyeti düĢer. 

C) Yedek parça kullanımı artar. 

D) ĠĢ kazaları önlenir. 

 

5. Penye makinesi çıkıĢında, elyaf hangi formatta elde edilir? 

A) Band 

B) Ġplik 

C) Lif 

D) KumaĢ 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinin haftalık bakım iĢlemidir? 

A) Makineyi çalıĢtırmak 

B) Fırça ayarını yapmak 

C) Makineyi silmek 

D) Göbek tarağını silmek 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

31 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, penye makinesinde taranıp dökülenlere verilen addır? 

A) Band  

B) Ġplik  

C) Fitil  

D) Kemling  

 

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 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 D 

6 B 

7 D 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 A 

4 D 

5 A 

6 B 

7 D 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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