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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD452 

ALAN 
Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Pamuk Ġplikçiliği 

MODÜLÜN ADI Penye Taramadaki Yarı Mamul Kontrolleri 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül, penye taramadaki yarı mamul kontrolleri ile ilgili 

bilgilerin verildiği bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
40/32 

ÖN KOġUL 
Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Penye taramadaki yarı mamul kontrolleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Penye bandında numara ve düzgünsüzlük kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Numara kontrolünü yapabileceksiniz. 

2. Düzgünsüzlük kontrolünü yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Standart laboratuvar ortamı 

Donanım: Penye makinesi, penye bandı, fitil çıkrığı, hassas 

terazi, düzgünsüzlük cihazı, hesap makinesi 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Penye iplik üretiminin hazırlık aĢaması olan penye (ince tarak) ile ilgili bilgi ve 

becerilerinizi kazanmadan önce pamuğun penyeye kadar geçirdiği iĢlemleri kısaca 

hatırlayalım. 

 

Tekstilin ham maddesi olan pamuk; elde edildikten sonra çırçırlama iĢleminden 

geçirilerek çekirdeğinden ayrılır. Harman hallaç makinelerinde açılır, harmanlanır ve 

yabancı maddelerden kabaca temizlenir. Tarak makinesinde yabancı maddelerden temizlenir, 

lifleri paralelleĢtirilir ve numarası belirlenmiĢ bant olarak elde edilir. Tarama dairesinde ise 

lifler taranarak düzgünleĢtirilir ve tüm kısa lifler tamamen uzaklaĢtırılır. Penye bandı 

döküntüden uzaklaĢtığı ve düzgün tarama yapıldığı için kalitesi yüksek bir banttır. 

 

Penye iplik iĢletmesinin en önemli aĢaması penye (ince tarama) bölümüdür. Ġnce 

tarama ile üretilen iplik, çok daha iyi kaliteli ve düzgün görünümlüdür. Aynı zamanda penye 

makinesinde kaliteyi olumsuz etkileyen hatalar temizlenir. Ġpliğin kalitesi sonraki iĢlem 

safhalarında (dokuma, örme, boya – terbiye, konfeksiyon gibi ) doğrudan etkilidir. 

 

Ġplik kalitesinin müĢteri istek ve beklentileri doğrultusunda olması için iplik hazırlık 

kısmından baĢlayarak ipliğin kalite değerlerinin belirlenmesi gerekir. 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında penye makinesinden elde edilen bandın 

numara ve düzgünsüzlük testleri ile ilgili bilgiler verilecektir.  

 

GĠRĠġ 



 

2 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

Penye makinesinden numune penye bandı alabilecek, fitil çıkrığında bant uzunluğunu 

bulabilecek, numara tespiti yapabilecek ve çıkan sonuçların değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeĢitli 

mesleki kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli 

yayınlar (dergi, gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri raporlaĢtırarak dosyalar oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. NUMARA KONTROLÜ 
 

Ġplik üretim aĢamasında penye makinesinde penye bandı numara kontrolü ipliğin 

kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir. 

 

1.1. Amacı 
 

Penye makinesine giren ürün ile çıkan ürünün numarasının belirli olması gerekir. 

ĠĢlem basamakları boyunca ne üretileceğini bilmek ve bunlara göre makinelerdeki çekim ve 

döküntü ayarlarını yapmak gerekir. 

 

Ġplik üretiminde numara kontrolünün baĢlangıç noktası, tarak makinesidir. Taraktan 

itibaren her aĢamada numara kontrolü Ģarttır. 

 

Numara kontrolünün amacı; bir sonraki makineye verilecek mamulün ne kadar 

çekilmesi, inceltilmesi ve paralelleĢtirilmesi gerektiğini hesaplamaktır. 

 

Ġplik üretim planı ve maliyet hesaplarında da numara kontrolünün yapılması ve elde 

edilecek numaranın bilinmesi gerekir. 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Fitil çıkrığında bant kesimi 

 

 
Resim 1.2: Penye bant numunesi tartımı 

 

Üretilecek ipliğin numarası, iplik hazırlık kısmındaki Ģerit numarasının 

hesaplanmasında belirleyici rol oynar. Penye (ince tarak) makinesinde de bant numarasını; 

çekimin ne kadar yapılması gerektiğini ve bir sonraki iĢlemde nasıl çalıĢılacağını, makine 

ayarlarını, üretilecek ipliğin numarasına uygun olup olmadığını bilmek önemlidir. 

 

Netice olarak penye makinesinde istenilen uzunluk ve ağırlığa göre penye bandı 

üretmek, bir sonraki iĢlemin kalitesinin ve nihai ürünün numara ve kalitesinin 

belirlenmesinde büyük önem taĢır. 
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1.2. Penyeden Numune Alma  
 

Penye makinesinden numune alınırken dikkat edilecek birtakım hususlar vardır. 

Bunlar maddeler hâlinde aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Öncelikle üretim yapılan iĢletmenin klima Ģartlarının istenilen düzeyde 

olması, normal üretim seyrinin devam etmesi gerekir. 

 ÇalıĢır durumda olan penye makinesi seçilir. 

 ÇalıĢır durumdaki makineden doluluk oranı numune almaya yetecek 

düzeyde sarım yapmıĢ kova çıkarılır (50-100 m gibi) . 

 Penye bandı ince taramadan geçtiği için çok hassastır. Bu nedenle penye 

banda zarar vermeden alınmalıdır. 

 Penye kovası veya bant tablası üzerine alınan numune, vakit 

kaybedilmeden laboratuvara getirilerek test edilmelidir. 
 

Numune alma iĢlemi yukarıdaki iĢlem sırası takip edilerek yapılır. Daha sonra numune 

kesme ve ölçme sürecine geçilir. 

   

Resim 1.3: Penyede numune alma  Resim 1.4: Penye makinesinde Ģerit birleĢtirme 
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1.3. Fitil Çıkrığında Bant Uzunluğunu Bulma 
 

Laboratuvar test planına göre alınan numuneler, bekletilmeden fitil çıkrığında kesime 

hazırlanır. Fitil çıkrığının çevresi sabittir. Çevre uzunluğu bir yarda olarak ayarlanmıĢtır. Bu 

standarttır. Ölçümler, bu çevre uzunluğuna göre belirlenir. 

 

Bant numarasını bulmak için genellikle 5 adet örnekleme alımı yeterlidir. Ġlk kesilen 

örnek atılır. Daha sonra beĢer yarda‟lık beĢ adet bant numunesi kesilir. 

 

Belirli uzunlukta kesilen numuneler, vakit kaybedilmeden numara terazisinde tartılır. 

Terazi numara ölçümüne ayarlı olduğu için sonuçlar direkt “Ne” cinsinden numarayı verir. 

 

 
Resim 1.5: Penye bandını çıkrığa verme  Resim 1.6: Bandın belli uzunlukta kesimi 

 

Numara ölçüm durumunun olmadığı zamanlarda terazide ağırlık değerleri alınır. El ile 

hesaplama yapılır.  

 

 

 Penye bant numuneleri laboratuvar ortamının neminden etkileneceği 

için bekletilmeden tartılmalıdır. 
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Bu anlatılanları bir örnekle pekiĢtirelim. 

 

ĠĢletmedeki çalıĢır durumdaki penye makinelerinden laboratuvar test planına göre 

alınan penye bandı numunesi fitil çıkrığında 5‟er yarda olarak kesilmiĢ ve 5 adet örnekleme 

yapılmıĢtır. Yapılan ölçümler sonucunda aĢağıdaki değerler elde edilmiĢtir. 

Alınan numune 

sayısı 
Numune ağırlığı Numune uzunluğu 

“Ne” cinsinden 

numara 

1 22,388 g 5 yarda 0,121 

2 22,434 g 5 yarda 0,120 

3 22,463 g 5 yarda 0,120 

4 22,459 g 5 yarda 0,120 

5 22,393 g 5 yarda 0,121 

Minimum 22,388 g 5 yarda 0,120 

Maksimum 22,463 g 5 yarda 0,121 

Ortalama Ne   0.120 

%Ne cv   0,370 

Tablo 1.1: Penye band  Ne„si ölçümleri sonucu oluĢan tablo 



 

8 

 

 

 
Resim 1.7: Penye bandı kesimi   Resim 1.8: Penye bandının yerleĢtirilmesi  

           
Resim 1.9: Hassas terazide tartım   Resim 1.10: Ölçümlerin yazıcıdan çıkması 

 

Üretimi yapılacak penye bant numarası Ne 0,120 ± 2 olarak verilmiĢti. 
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Resim 1.11:Penye Ģerit kesimi    Resim 1.12: “Ne” ölçümü genel görünüm 

   
Resim 1.13: Sonucun değerlenmesi   Resim 1.14: Penye bant numuneleri 

 

1.4. Sonucu Değerlendirme 
 

Penye bandı “Ne” numara kontrolü için öncelikle üretilecek ipliğin Ne‟sini ve 

kalitesini bilmek gerekir. Ġstenilen numara ve kalitede iplik yapabilmek, iplik hazırlık 

kısmında verilen düzgünlük ve numaradaki bant ve fitil değeri ile direkt alakalıdır. 

 

Penye makinesinden alınan ve numara tespiti yapılan bantların üretime uygun olup 

olmadığı öncelikle iplik üretim planına, daha sonra iĢletme içi standart ve toleranslar 

listesine göre belirlenir. 
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Elde edilen sonuçlar değerlendirilirken doğru numune alımına ve numara ölçümünün 

düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. 

 

Çünkü doğru iĢlem basamakları; doğru ölçüm yapmak, elde edilen sonuçları da 

sağlıklı değerlendirmek demektir. 

 

Numara değerlendirilmesi numara % Cv değerine bakılarak yapılır. Ne % Cv  değeri  

ölçüm sonucu ortalaması her zaman 1‟in altında olmalıdır. 0‟a yaklaĢıldıkça ideal bant 

numarasına ulaĢılır. 

 

AĢağıdaki örnekleme tablosunda numara ve % Cv değeri ölçümleri görülmektedir. 

Ölçüm sonuçları laboratuvar ortamında direkt yazıcıdan numara Ġngiliz cinsinden alınmıĢtır. 

Değerler Ne, Ne % Cv olarak ölçülmüĢtür.  

 

Ne ve Ne % Cv değerinin direkt olarak yazıcıdan alınamadığı durumlarda ağırlık ve 

uzunluktan yararlanarak önce Ne değeri, daha sonra Ne % Cv değeri “Tibbet” faktörüne göre 

hesaplanabilir. 

 

Üretimi yapılacak penye bant numarası Ne 0,130 ± 2 olarak verilmiĢti. 

 

Alınan numune 

sayısı 
Numune ağırlığı Numune uzunluğu 

Ne cinsinden 

numara 

1 20,517 g 5 yarda 0,131 

2 20,734 g 5 yarda 0,130 

3 20,865 g 5 yarda 0,129 

4 20,610 g 5 yarda 0,131 

5 20,712 g 5 yarda 0,130 

Minimum 20,517 g 5 yarda 0,129 

Maksimum 20,865 g 5 yarda 0,131 

Ortalama Ne   0,1298(0,130) 

%Ne cv   0,66 

Tablo 1.2: Penye band Ne„si ölçümleri sonucu oluĢan tablo 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı gibi penye bandı ölçüm sonuçları istenilen 

toleranslar içinde olup ideale yakın bir üretim sağlanmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 Penye bandı numara kontrolünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 

 ĠĢ güvenliğini ve standart 

atmosfer Ģartlarını sağlayınız. 

 Laboratuvar ortamını 

hazırlayınız. 

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız. 

 

 Penye makinesi bulunan bir 

ortam 

 Numune taĢımak için bobin 

arabası 

 Fitil çıkrığı cihazı 

 Hassas numara terazisi 

 Hesap makinesi 

 

 ÇalıĢır durumdaki bir penye makinesi 

seçiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Laboratuvar test planına göre penye 

makinesinden numuneleri alınız. 
 

 

 Bant taĢıma tablasını boĢ kova 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Kova değiĢtirme düğmesine 

basarak kovanın değiĢmesini 

sağlayınız. 

 Makineyi tekrar çalıĢtırınız. 

 Gerekli bant uzunluğuna 

ulaĢıldığında numune tablasını 

çıkarınız. 

 Gerekli hassasiyeti göstererek 

penye bandını laboratuvara 

getiriniz. 

 Numuneleri dikkatli bir Ģekilde 

taĢıyınız. 

 

 

 

 

 

 Fitil çıkrığını çalıĢmaya hazır hâle 

getiriniz. 

 

 Penye bandını fitil çıkrığına 

yerleĢtiriniz.  

 Bant numunesinden beĢ adet 

numune kesiniz. 

 Numunelerin her biri beĢer 

yardalık olmalıdır. 

 

Numuneleri 

laboratuvar ortamında 

zaman kaybetmeden 

ölçünüz. 
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 Hassas teraziyi ayarlayınız. Numuneyi 

tartım konumuna getiriniz.  

 

 Numuneyi “Ne” olarak ölçecek 

programı seçiniz. 

 Terazinin hassasiyetini kontrol 

ediniz. 

 Tartım sonucu ölçümünüz doğru 

ise numuneleri telef kovasına 

atınız. 

 

 Elle yazdığınız ya da yazıcıdan 

çıkardığınız sonuçları değerlendiriniz. 

  

 Ölçüm sonuçlarını kontrol ediniz. 

 Ġstenilen “Ne”de bant üretilmiĢ 

ise makinenin çalıĢmasına izin 

veriniz. 

 Sonuçlar tolerans dıĢı ise 

(istenilen Ne ±2) gerekli birime 

haber veriniz. 

 Test bittiğinde sonuçları bilgi 

formuna iĢleyiniz. 

 Standart ve toleranslar 

listesindeki değerlerle 

karĢılaĢtırınız. 

 ĠĢletme ikaz sınırları ve kontrol 

limitleri dıĢına çıkan değerleri 

kırmızı daire içine alınız. 
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Yukarıdaki uygulama faaliyeti sonucu aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur. 

 

Alınan numune sayısı Numune ağırlığı 
Numune 

uzunluğu 

Ne cinsinden 

numara 

1 22,388 g 5 yarda 0,121 

2 22,434 g 5 yarda 0,120 

3 22,463 g 5 yarda 0,120 

4 22,459 g 5 yarda 0,120 

5 22,393 g 5 yarda 0,121 

Minimum 22,388 g 5 yarda 0,120 

Maksimum 22,463 g 5 yarda 0,121 

Ortalama Ne   0.120 

%Ne Cv   0,370 

Tablo 1.3: Penye bant  Ne„si ölçümleri sonucu oluĢan tablo 
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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. Numara testi için uygun araç ve ekipmanları hazırladınız mı?   

2. Araçları ve ortamı temizlediniz mi?   

3. Konuya uygun penye makinesini hazırladınız mı?   

4. Numuneleri penye makinesinden laboratuvar test planına göre 

aldınız mı? 
  

5. Numuneleri alırken çalıĢan makineye ve numarasına dikkat ettiniz 

mi? 
  

6. Gerekli hassasiyeti göstererek penye bandını laboratuvara getirdiniz 

mi? 
  

7. Zaman kaybetmeden test iĢleminin yapılmasını sağladınız mı?   

8. Penye bandını fitil çıkrığının uygun yerlerinden geçirdiniz mi?   

9. Penye bandından istenilen sayıda numune kesimi yaptınız mı?   

10. Hassas terazide uygun programı seçtiniz mi?   

11. Test süresince dikkatli bir Ģekilde ekranı gözlemlediniz mi?   

12. Sonuçları kontrol ederek standart kalite değerleri ile karĢılaĢtırdınız 

mı? 
  

13. Testi tekniğine uygun olarak yaptığınıza inanıyor musunuz?   

14. Penye bandı numarasının iplik kalitesinde belirleyici rolü olduğunu 

kavradınız mı? 
  

15. Yaptığınız çalıĢmayı rapor hâline getirdiniz mi?   

16. Zamanı iyi kullandınız mı?   

TOPLAM   

 

 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

 

1. Penye makinesinde numara kontrolünün amacı, istenilen ……….. ve ………… penye 

bandı üretmektir. 

 

2. Penye makinesinden numune alırken makinenin ……… durumda olması gerekir. 

 

3. Numune uzunluğu ortalama …….. metre olmalıdır. 

 

4. Fitil çıkrığında ………. er  yardalık, …….. adet bant kesimi yapılır. 

 

5. Penye bandında numara toleransı ……..  dır. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Penye bandı düzgünsüzlük kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet 

gösteren iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeĢitli 

mesleki kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli 

yayınlar (dergi, gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri raporlaĢtırarak dosyalar oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. PENYE BANDI DÜZGÜNSÜZLÜK 

SAPMALARI TESPĠTĠ 
 

Ġplik üretim aĢamasında penye makinesinde penye bandı düzgünsüzlük sapmaları 

tespiti, ipliğin kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir. 
 

2.1. Penye Bandı Düzgünsüzlük Sapmalarının Tespitinin Amacı 
 

Penye iplik üretiminde ince tarak makinesinde amaç, kısa elyafı dökmektir. Penye 

iplikler daha kaliteli, daha düzgün görünümlü ve daha mukavemetli ipliklerdir. 

 

Düzgünsüzlük bant içindeki elyaf kütlesinin sık sık değiĢiklik göstermesidir. Bant 

düzgünsüzlüğünde ince yer, kalın yer, % U, % CV değerleri ölçülür. 

 

Düzgünsüzlük hatası; uzun boylarda ortalama ağırlık miktarının değiĢkenlik 

göstermesidir. Ölçüm uzunluğu olarak 150 metre yeterli olacaktır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Penye bandı düzgünsüzlük kontrolü, aĢağıdaki verileri gözlemlemek ve 

değerlendirmek için yapılır. 

 

 Eklemenin düzgün yapılıp yapılmadığının kontrolü 

 Tarama iĢleminin istenilen nitelikte yapılıp yapılmadığının kontrolü 

 Masa üzerindeki yalancı çekimlerin giderilmesi 

 Çekim bölgesinde hasar görmüĢ silindirlerin zamanında tespit edilmesi 

 Silindir aralıklarının iyi ayarlanmıĢ olup olmadığının kontrolü 

 Kauçuk manĢonların hasarlı olup olmadığının belirlenmesi 
 

Kısaca penye bandı düzgünsüzlük kontrollerinin amacı, öncelikle yüksek kalitede 

penye iplik ve bu ipliklerden yapılmıĢ düzgün görünümlü ve kaliteli kumaĢlar üretmektir. 

 
Resim 2.1: Penye bandı düzgünsüzlük ölçümü 

2.2. Penye Bandından Numuneler Alma 
 

Düzgünsüzlük kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi ve doğru sonuçlara ulaĢılabilmesi 

için doğru numune almak çok önemlidir.  

 

Düzgünsüzlük kontrolü için numune alınacak ise penye bandını 150 200 metre 

uzunluğunda sardırdıktan sonra kovayı çıkarırız. Düzgünsüzlük kontrolü yapılacak penye 

bandı kovayla veya bant taĢıma tablasında laboratuvara getirilir. TaĢıma sırasında 

numunenin hasar görmemesine, elyafların sürtünme ya da el temasıyla bozulmamasına özen 

gösterilmelidir. Numune taĢıma arabası var ise tabla araba ile getirilir. Tüm bu iĢlemler 

yapılırken penye bandının alınması ve laboratuvara dikkatli bir Ģekilde taĢınması becerisi 

kazanılmıĢ olur.  
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Laboratuvara getirilen penye bandı bekletilmeden düzgünsüzlük cihazında test 

edilmelidir. Bekleme süresi uzun tutulur ise bant, laboratuvar Ģartlarından etkilenecek ve 

yoğunluğu artacaktır. Bu durumda test sonucu, istenilen değerden daha yüksek çıkacaktır. 

Bu nedenle iĢletmeden laboratuvara getirilen bant numunesi, zaman kaybedilmeden test 

edilmelidir. 

 
Resim 2.2: Penye makinesinden düzgünsüzlük için numune alımı 

2.3. Düzgünsüzlük Değerini Okuma 
 

Günümüz iplik fizik laboratuvarlarında çoğunlukla tek tip düzgünsüzlük cihazları 

kullanılmaktadır.  

ÇalıĢma prensibi hepsinde aynı metoda dayanır. Düzgünsüzlük cihazı porselen 

algılama kanalından geçirilen materyal kütle değiĢimlerini algılar ve bu algılamayı elektrik 

sinyalleri ile diyagram, spektrogram ve rakamsal verilere dönüĢtürür.  

 

Ölçümler, test edilen materyalin cinsine göre cihazın ayarlanması ile yapılır. Ġplik ve 

Ģeritte ayrı çalıĢma bilgileri girilir. 

 

ġerit ölçümlerinde; 

 

 V çalıĢma hızı 25 m / min olarak girilir. 

 t/ zaman 2,5 min / 5 min olarak ayarlanır. 

 Ölçüm kanal aralığı 1 olarak seçilir (Penye, bant numarası girildiğinde 

kendiliğinden 1 numaralı sensör aralığına geçer.). 

 Penye bandı Ģeridin düzgün akmasını sağlayacak Ģekilde cihazın ilgili 

kanallarından geçirilir. 

 Penye bandı son olarak çıkıĢ silindirlerinden telef kovasına ulaĢtırılır. 
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ġimdi bu bilgilerin ıĢığında ölçme iĢlemine geçebiliriz. 

 

Alınan penye bandı düzgünsüzlük cihazına yerleĢtirilir. Test cihazına penye numarası 

girilir (0,120- 0,130 – 0,140 gibi). Test cihazı direk Ģerit ölçüm konumuna geçer. 

 

Test cihazını çalıĢtırmadan önce aĢağıdaki iĢlemler yapılır. 

 

 Penye bandı uster cihazına yerleĢtirilir. 

 Klavyeden penye Ne„si girilir. 

 Penye bandı Ģerit kanalı bölümünden (1 numaralı sensörler arasından) 

geçirilir. 

 Bant çıkıĢ silindirleri arasından telef kovasına ulaĢtırılır. 

 Penye bandı düzgünsüzlük kontrolü yapılırken testerin Ģerit çalıĢma hızı 

v / hız 25 m / min. t / zaman 2.5 min. olarak iki ölçüm yapılır. Ölçüm 

süresi toplam 5 min. toplam uzunluk ise 100 m‟ye oranlanarak 

değerlendirilir. 
 

Düzgünsüzlük testi yapılırken ekrandan da ölçüm sonuçları ve diyagram takibi yapılır. 

Ölçümde olağan dıĢı bir durum var ise ölçüm tekrarlanır. 

 

Test iĢlemi sırasında ekrandaki değerlerin uster istatistiklerine iĢletme içi standart ve 

toleranslara uygun olup olmadığı dikkatle takip edilmelidir. 

 

Ekranda %U değeri, % Cv değeri, 1m, 5m, 10m, 50m, 100m değeri ile neps değeri 

sonuçları okunur. 

 

Aynı değerler, test sonunda yazıcıdan rapor hâlinde çıkarılır. Değerlendirilmek üzere 

diyagram, spektrogram, ortalama değerler (%U, %Cv ) rapor edilir. 

    
Resim 2.3: Usterdeki bant konumu    Resim 2.4: Spektrogram görüntüsü 
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2.4. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

Düzgünsüzlük (uster tester) cihazından rapor hâlinde alınan spektrogram - diyagram 

ve rakamsal veriler incelenerek değerlendirilir. Çıkan sonuçlar, iĢletme içi standart ve 

toleranslara uygun ise makine çalıĢmaya devam eder. Rakamsal sonuçlar yani %U değeri, % 

Cv değeri istenilen toleranslar dâhilinde değil ise makine hemen durdurulur. Standart dıĢı 

ürün prosedürü uygulanır. Penye makinesi üzerine sonuca göre ikaz ya da stop levhaları 

asılır. 

 

Ġkaz levhasında makine çalıĢmaya devam ederken gerekli düzeltmeler yapılır. Stop 

levhası asılırsa makine kesinlikle çalıĢmaz. Bakım ve ayarlama yapılır. 

 

Uster düzgünsüzlük cihazından elde edilen %U değeri uster istatistiklerine göre 

değerlendirilir. Üretilen penye bandının dünya genelindeki yüzdelik dilimi belirlenir. 

 

Ġstatistiksel değerler %5, %25, %50, %75 gibi kalite dilimlerine ayrılmıĢtır. Rakamlar 

küçüldükçe % değeri küçülür ve düzgünsüzlük değeri ideale ulaĢır. Kaliteli bant üretimi 

sağlanmıĢ olur. 

 

Uster düzgünsüzlük cihazından elde edilen spektrogram örnekleri ile de penye 

bandının ne derece düzgün tarandığı, eklemelerin ne oranda uygun yapıldığı ve uzaklaĢtırılan 

kısa elyafın uygun oranda olup olmadığına bakılır. Spektrogramda oluĢan bacalar; tarama, 

ekleme, çekim bölgesindeki hataları gösterir. Baca yüksekliği arttıkça hatanın uzunluğu da 

artar. Spektrogramdaki 40-50 cm‟deki bacalar kötü bir eklemenin yapıldığını gösterir. 5-

10cm‟deki hata bacaları ise masa üstü Ģerit eklemelerinin iyi yapılmadığını gösterir. 

 

 
Tablo 2.1: Penye bandının uster cihazından çıkmıĢ düzgünsüzlük veriler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 Penye bandı düzgünsüzlük kontrolünü yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ güvenliğini sağlayınız.  

 Uygun çalıĢma kıyafeti giyiniz. 

 ÇalıĢma kurallarını uyunuz. 

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız. 

 

 

 Penye makinesi bulunan bir ortam 

 Numune taĢımak için numune arabası 

 BoĢ numune tablası 

 Düzgünsüzlük (uster tester) cihazı 

 

 Laboratuvar test planına göre penye 

makinesinden numuneleri alınız. 

 

 Penye makinesinin çalıĢır durumda 

olmasına dikkat ediniz. 

 Numune tablasını boĢ kova üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 Makinedeki dolu kovayı çıkarınız. 

 Üzerinde boĢ tabla olan kovayı 

yerleĢtiriniz. 

 Makineden gerekli miktarda numune 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gerekli hassasiyeti göstererek penye 

bandını numune arabası ile 

laboratuvara getiriniz. 

bant sarımını (100-150 m 

uzunluğunda) yaptırınız. 

 Yeterli sarım yapılınca kovayı 

çıkarınız. 

 Makineyi tekrar çalıĢtırınız. 

 Penye bandının bozulmamasına özen 

gösteriniz. 

 

 Numunelerin laboratuvar ortamında 

bekletilmeden ölçümünün yapılmasını 

sağlayınız. 

 Cihazın gerekli bölümlerini 

temizleyiniz. 

 Cihazı çalıĢma konumunda 

hazırlayınız. 

 Penye bandını düzgünsüzlük cihazına 

yerleĢtiriniz. 

 

 Ölçüm için cihazın gerekli 

programını seçiniz. 

 Cihaza Ģerit ölçüm bilgilerini giriniz. 

 V=25m/dk.  t=2,5dk. ölçüm kanalı 1 

numaralı sensör bölümü olacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Penye bant numarası 

girildiğinde bu bilgiler direkt 

olarak ekrana gelecektir. 
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 Düzgünsüzlük cihazını çalıĢtırınız. 

 

 Test cihazını çalıĢtırıp gözlemleyiniz. 

 Start (baĢla) düğmesine basınız. 

 Penye bandını düzgün bir Ģekilde test 

ediniz. 

 Aynı zamanda ekrandaki diyagram ve 

değiĢken değerleri gözlemleyiniz. 

 Farklılık gösteren tolerans dıĢı bir 

durum gözlemlediğinizde testi 

tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

 Penye bandı laboratuvarda 

bekletilmemelidir. 

 Bekletme çok olursa nemden 

dolayı yoğunluğu artma 

gösterir. 

 Bu da düzgünsüzlük değerini 

artırır. 
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 Elde ettiğiniz ölçüm sonrası değerleri  

okuyunuz. 

 Ekrandaki spektrogramları 

inceleyiniz. 

 Hatalı bacaları iĢaretleyiniz. 

 

 Test bittiğinde sonuçları bilgi 

formuna iĢleyiniz. 

 Standart ve toleranslar listesindeki 

değerlerle karĢılaĢtırınız. 

 ĠĢletme ikaz sınırları ve kontrol 

limitleri dıĢına çıkan değerleri kırmızı 

daire içine alınız. 

 

 Sonucu değerlendiriniz.  TSE, ASTM, ve uster düzgünsüzlük 

istatistiklerine göre değerlendiriniz. 

 Sonuçlara göre penye bandı kalitesini 

belirleyiniz. 

 

 

 

 Öğrenme faaliyetindeki 

bilgilerinize göre değerlendiriniz. 
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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. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Test öncesi gerekli olan numune alımını yaptınız mı?   

4. Düzgünsüzlük cihazına penye bandını yerleĢtirdiniz mi?   

5. Cihazın çalıĢmasını gözlemlediniz mi?   

6. Test sonrası sonuçları yazıcıdan aldınız mı?   

7. Çıkan sonuçları incelediniz mi?   

8. Düzgünsüzlük testini doğru yaptınız mı?    

9. Çıkan sonucu verilen değerlerle karĢılaĢtırdınız mı?   

10. Yaptığınız uygulamayı rapor hâline getirdiniz mi?   

11. 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 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Düzgünsüzlük, band içindeki ……………….‟nin değiĢiklik göstermesidir.  

 

2. Düzgünsüzlük kontrolü için alınacak numune uzunluğu …………. arasında olmalıdır. 

 

3. Penye bandı düzgünsüzlük kontrolü için, cihazın (uster tester) bandı çekme hızı 

……….dır. 

 

4. Düzgünsüzlük kontrolü ……… dakikalık zaman dilimi ile ……….ölçüm yapılır. 

 

5. Band düzgünsüzlük ölçüm sonuçları …………. üzerinden değerlendirilir. 

 

 

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere parantez içinde verilen sözcüklerden 

doğru olanları yazınız. 

 

(5 dk./100 m, 100 m/120 yarda, üretim, fitil çıkrığı, üç, bant numarasına, 

hassas/ince, klima Ģartları, test, 25 m/dk./ 2,5 dk./1)  

1. Penye band numunesinin uzunluğu…………………ile  ölçülür. 

2. Penye bandı numara kontrolündeki numara hesabı yapılırken virgülden sonra 

en az ……………….rakam alınmalıdır. 

3. Penye makinesinde çekim ayarları ………………….göre yapılır. 

4. Penye bandı ince taramadan geçtiği için çok …………..   ve  …………..    

elyaflıdır. 

5. Penye makinesinden numune alırken, iĢletmenin   ……………………….  „nın 

istenilen düzeyde ve normal üretim seyrinin devam ediyor olması gerekir.  

6. Penye band numuneleri bekletilmeden hemen ……….  yapılmalıdır. 

7. Band düzgünsüzlük ölçümü ………metre veya …………yarda üzerinden 

yapılır. 

8. Penye bandı numunesi mutlaka ………….durumdaki penye makinesinden 

alınmalıdır. 

9. Penye bandı düzgünsüzlük kontrolü için, test cihazının bant çekme hızı 

………..,süresi ………….., ölçüm aralığı………..olarak ayarlanır. 

10. Bant düzgünsüzlük ölçüm süresi……….dakikadır ve………metre üzerinden 

sonuçlar değerlendirilir. 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Uzunluk/Ağırlık 

2 ÇalıĢır 

3 50-100m 

4 5yd/ 5adet 

5 ± 2 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Elyaf kütlesi 

2 150-200 m 

3 25 m/dk. 

4 2,5 dk./ 2 test 

5 100 m 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Fitil çıkrığı 

2 Üç (3) 

3 Band numarası 

4 Hassas / ince 

5 Klima Ģartları 

6 Test 

7 100m/120yd 

8 Üretim 

9 25m/dk-2,5dk-1 

10 5dk / 100m 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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