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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD453 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Pamuk İplikçiliği 

MODÜLÜN ADI Penye Taramadaki Yarı Mamul Kontrolleri 2 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül penye taramadaki yarı mamul kontrolü ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur. 

YETERLİK Penye taramadaki yarı mamul kontrollerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak penye bandında neps ve döküntü (kemling) kontrollerini 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Tekniğine uygun neps kontrolünü yapabileceksiniz. 
2. Tekniğine uygun döküntü (kemling) kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Standart laboratuvar ortamı 

Donanım: Penye makinesi, penye bandı, hassas terazi, neps 

ölçüm cihazı, hesap makinesi, döküntü ve bant numunesi 

taşıma arabası, döküntü eleği 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

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

becerilerinizi kazanmadan önce pamuğun penyeye kadar geçirmiş olduğu işlemleri kısaca 

hatırlayalım. 

 

Tekstilin ham maddesi olan pamuk elde edildikten sonra çırçırlama işleminden 

geçirilerek çekirdeğinden ayrılır. Harman hallaç makinelerinde pamuk açılır, harmanlanır ve 

yabancı maddelerinden kabaca temizlenir. Tarak makinesinde, pamuk yabancı maddelerden 

temizlenir, lifleri paralelleştirilir ve numarası belirlenmiş bant olarak elde edilir. Tarama 

dairesinde ise lifler taranarak düzgünleştirilir ve tüm kısa lifler tamamen uzaklaştırılır. Penye 

bandı döküntüden uzaklaştığı ve düzgün tarama yapıldığı için kalitesi yüksek bir banttır. 

 

Penye iplik işletmesinin en önemli aşaması penye (ince tarama) bölümüdür. İnce 

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

makinesinde kaliteyi olumsuz etkileyen hatalar temizlenir. İpliğin kalitesi ileriki işlem 

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

 

İplik kalitesinin müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda olması için iplik hazırlık 

kısmından başlayarak ipliğin kalite değerlerinin belirlenmesi gerekir. 

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında penye makinesinden elde edilen bandın neps 

sayısının ve döküntü ölçme testlerinin önemini kavrayacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında penye makinesinden numune penye bandı alabilecek, neps ölçme cihazında 

neps ölçebilecek, çıkan sonuçların değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

1. BANDIN NEPS KONTROLLERİNİ 

YAPMA 
 

1.1. Penye Bandı Neps Kontrolünün Amacı 
 
Günümüzde modern üretim makineleri kullanılmasına rağmen özellikle penye iplikler 

için pamuk lifleri arasındaki tohum kabuğu parçacıklarının artışı kadar ham maddedeki lif 

düğümcüklerinin (neps) artışı, kalite seviyesinin bozulmasına sebep olmaktadır.  

 

Sürekli gelişen kalite istekleri ipliğin ve daha sonraki üretim aşamalarının (kumaş 

boya gibi) nepslerden olumsuz yönde etkilenmesi, nepsli bölgenin görünümünün kötü 

olması, iyi boya almaması, neps kontrolünü önemli hâle getirmiştir.  

 

Nepsler, taraklama işleminde, penye ve diğer pek çok eğirme kademesinde materyal 

homojenliğini ve kalitesini bozucu etki yapmaktadır. En ciddi ve korkulanı düzgün boya 

almayan yerlerin olması ve nepsli bölgenin iyi boya almamasıdır. Bu durum sadece boya ve 

baskı bölümlerinde yapılan ustaca çalışmalarla giderilebilir. Ancak çok fazla neps içeren, iyi 

boya almamış ipliklerden üretilen kumaşların üzerinde beyaz lekelerin oluşması nedeni ile 

konfeksiyonda pek çok problem oluşmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu nedenle özellikle kaliteli iplik diye tabir ettiğimiz penye ipliklerde neps daha fazla 

önem kazanmaktadır. Harman hallaçtan cer şeridine kadar olan tüm üretim aşamalarında 

nepsin kaliteyi bozmayacak şekilde azaltılması ve kontrol altında tutulması amaçlanır. 

Penye makinesinde neps kontrolü ile penye bandında kısa ve ölü liflerin 

uzaklaştırılması sayesinde neps büyük oranda azaltılır ve istenilen seviyeye düşürülür. 

 

 
Resim 1.1: Neps ölçme cihazında neps ölçümü 

 

1.2. Penye Bandından Numuneler Alma  
 

Neps ölçümü için uzun metrajlı numuneler almaya gerek yoktur. Laboratuvar test 

planına göre ya da harman değişimlerinde neps kontrolleri yapılır. Yapılacak olan ölçüm 

durumuna göre penye makineleri seçilir.  

 

Penye makinesinden yeni çıkmış dolu kova üzerinden 3-4 metre uzunluğunda bant 

numunesi alınır. Kontrol yapılacak diğer makinelerden de aynı şekilde numuneler alınır ve 

laboratuvara getirilir. 

 

Neps ölçüm cihazı alarak son geliştirilen Afis-N kullanılır. Afis-N neps ölçüm cihazı 

üzerindeki hassas terazide 0,4g-0,6 g arasında numuneler hazırlanır. 

 

 

 



 

5 

 

 
Resim 1.2: Penye makinesinde neps ölçüm için numune alma 

 

 

1.3. Neps Değerlerini Okuma 
 

Penye bandındaki neps ölçümü Afis-N cihazı ile yapılır. Çıkan neps ölçüm sonuçları 

da belirlenmiş istatistiksel veriler ile değerlendirilir. 

 

Penye makinesinden neps ölçümü için alınan numune bantlar 0,4g-0,6 g arasında 5 

adet numune hazırlanır. Numune hazırlandıktan sonra şu işlemler yapılır: 

 

 Afis el kitabındaki kullanma talimatına uygun olarak numune hazırlanır. 

 Afis el kitabına göre bant neps ölçümü programı seçilir. Neps ölçüm ünitesi 

ekrana gelir. 

 Gerekli bilgiler monitör klavyesinden ekrana girilir (bant numarası, makine 

numarası, parti numarası, tarih, testi yapan kişi vb.)  

 Hazırlanmış numuneler neps ölçüm cihazı üzerinde belirlenmiş olan cetvel ile 

numune ağırlığına göre ortalama 30 cm uzunluğuna getirilecek şekilde uzatılır. 

 Bant numunesi içindeki lifler kanca şeklindedir. Bunların bir kısmı (← ) yönde 

bir kısmı da ( → ) yönde olur. 

 Uzatılmış numune ikiye bölünür. Biri diğerine göre uzunlamasına ters çevrilir 

ve üst üste konarak tekrar 30 cm olarak uzatılır. 

 Uzatma sırasında numunede aralıklar kalmamasına veya yoğun bölgeler 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Hazırlanan belli uzunluk ve ağırlıktaki numune, çalışır durumdaki neps cihazına 

yerleştirilir. 

 Besleme silindiri vasıtasıyla lifler içeriye ayrıştırma haznesine çekilir. 
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Resim 1.3: Neps ölçüm cihazında numune hazırlama 

 

 Bu bölümde elyaf- yabancı madde-nepsler birbirinden ayrılır. Her biri hava 

emişi ile toplama haznelerine gönderilir. 

 Ölçüm tamamlanınca ekranda şu bilgiler görünür. 

 Ölçüm sırasında monitörden numune ağırlığı, numune uzunluğu, neps miktarı 1 

grama oranlanmış şekliyle görünür. 

 Ölçüm işlemleri tamamlandığında sonuçlar rapor hâlinde yazıcıdan çıkartılır. 

Değerlendirmeye alınır. 

 Neps ölçümü diğer numunelerde de aynı şekilde tekrar edilir ve ölçüm 

tamamlanır. 
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Resim 1.4: Afis-N cihazında neps ölçümü  

 

NOT:Neps ölçümü sırasında neps sayısı ekrandan okunabilir. Numune hazneye 

girdikçe neps sayımı devam eder. Aynı zamanda neps dağılım grafiği görüntülenir. 
 

Çeşitli üretim kademelerine göre neps sayısı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Üretim kademesi Neps sayısı/gram 

Ham pamuk 149 

Tarak tülbenti 231 

Tarak şeridi 60 

Penye şeridi 22 

Fitil 24 

Tablo 1.1: Çeşitli üretim kademelerinde neps ölçüm tablosu 

 

Yukarıda anlatılan neps ölçüm testinin sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki 

penye neps değerleri test sonunda yazıcıdan alınmıştır. Çıkan sonuçlardan da anlaşılacağı 

gibi neps sayısı istenilen ideal değerde çıkmıştır.  
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Tablo 1.2: Penye bandı neps ölçüm tablosu 

 

1.4. Sonucu Değerlendirme 
 

İplik üretim hattında taraktan sonra neps seviyesini önemli ölçüde azaltmak için son 

işlem penye bölümüdür. Neps miktarı mekanik toplama, çırçırlama, temizleme ile önemli 

ölçüde artar. Yabancı maddeleri fazla temizleyerek temiz pamuk miktarını artırma işlemleri 

neps miktarının artmasına neden olur. 

 

Çiğitli pamuk neps içermez. Nepsler daha sonraki işlemlerde ve üretim makinelerinde 

oluşur. 
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Fazla yabancı madde içeren pamukların işletmelerin açma temizleme bölümlerinde 

daha etkin bir temizlemeye tabi tutulmaları gerekir. Çoğu zaman bu da neps artışının diğer 

bir sebebidir. 

 

Tarak makinesi nepsi önemli ölçüde azaltmak için ilk işlem kademesidir. Daha sonra 

en önemli bölüm penyedir.  

 

Penye makinesinde kısa lifler dökülerek uzaklaştırılır. İnce bir taramanın yapılması 

neps sayısını büyük ölçüde azaltır. Penyedeki neps ölçümlerinin değerlendirilmesi TSE 

standartları, ASTM standartları, işletme içi standart ve toleranslara göre değerlendirilir. 

 

ASTM standartlarına göre değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

Penye Bandında Neps Sayısı Değerlendirme 

1-15 Çok iyi 

16-30 Orta 

31-45 Kötü 

45 ve üzeri Çok kötü 

Tablo 1.3: Penye bandı neps ölçüm değerlendirme tablosu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Penye bandı neps kontrolünü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 İş güvenliğini sağlayınız. 

 Laboratuvar ortamını hazırlayınız. 

 Gerekli araç ve gereçleri ve ortamı 

hazırlayınız. 

 

 Penye makinesi bulunan bir ortamı, 

 Dolum süresi tamamlanmış penye 

kovasından alınan bant numunelerini 

hazırlayınız. 

 Çalışır durumdaki bir penye makinesini 

seçiniz. 

 

 Penye kovasından 3-4 metre 

uzunluğunda penye bandı alınız. 

 Tüm makineler için aynı örneklemeyi 

tekrarlayınız. 

 Gerekli hassasiyeti göstererek 

numuneleri laboratuvara getiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Laboratuvar test planına göre penye 

makinesinden aldığınız numuneleri teste 

hazırlayınız. 

 

 

 Afis neps ölçüm cihazındaki numune 

terazisinde 0,4-0,6 g arasında 5 adet 

numune hazırlayınız. 

 Örneklemeyi ölçüm yapılacak tüm 

makineler için uygulayınız. 

 

 Afis-N ölçüm cihazını çalışmaya hazır hâle 

getiriniz. 

 

 Neps ölçüm cihazı üzerindeki cetvel 

yardımı ile numuneleri istenilen 

uzunluğa getiriniz. 

 Numuneyi tekrar ikiye bölünüz. 

 Parçalardan birini diğerinin ters 

yönünde olacak şekilde üst üste 

getiriniz. 

 Numuneyi tekrar istenen uzunluğa 

getiriniz (25 cm-35 cm arası olabilir.). 

  Penye bandını neps ölçüm haznesine 

yerleştiriniz.  

 Uzatmada homojen bir dağılma 

sağlayınız. 
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 Neps ölçüm cihazını çalıştırınız. 

 

 

 Cihazda neps ölçüm programı seçiniz. 

 Terazinin hassasiyetini kontrol ediniz. 

 

 Daha sonra istatistik değerlendirmenizi 

yapınız. 

Penye bandında 

neps sayısı 

Değerlendirme 

1-15  Çok iyi 

 16-30 Orta  

31-45 Kötü  

45 ve üzeri Çok kötü 
 

 Test bittiğinde sonuçları bilgi formuna 

işleyiniz. 

 Standart ve toleranslar listesindeki 

değerlerle karşılaştırınız. 

 İşletme ikaz sınırları ve kontrol 

limitleri dışına çıkan değerleri kırmızı 

daire içine alınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Neps testi için uygun araç ve ekipmanları hazırladınız mı? 
 

  
2. Araçların ve ortamın temizliğini yaptınız mı?   
3. Konuya uygun penye makinesini hazırladınız mı? 
 

 

  
4. Numuneleri penye makinesinden laboratuvar test planına göre 

aldınız mı? 
  

5. Numuneleri alırken çalışılan makineye ve numarasına dikkat 

ettiniz mi? 
  

6. Gerekli hassasiyeti göstererek penye bandını laboratuvara getirdiniz 

mi? 
  

7. Numunelerin 0,4-0,6 g arasında tartımını yaptınız mı?   
8. Penye bandı numunelerini ağırlığa göre istenilen uzunluğa 

getirdiniz mi? 
  

9. Numuneleri istenilen uzunluğa getirirken aralık ve yoğunluk 

oluşmamasına dikkat ettiniz mi? 
  

10. Neps ölçme cihazında uygun programı seçtiniz mi?   
11. Gerekli bilgileri klavyeden ekrana girdiniz mi?   
12. Test süresince dikkatli bir şekilde ekranı gözlemlediniz mi?   
13. Sonuçları kontrol ederek standart kalite değerleri ile karşılaştırdınız 

mı? 
 

  
14. Yaptığınız testi tekniğine uygun olarak yaptığınıza inanıyor musunuz?   
15. Penye bandında nepsin iplik kalitesinde belirleyici rolü olduğunu 

kavradınız mı ? 
  

16. Yaptığınız çalışmayı rapor hâline getirdiniz mi?   
17. Zamanı iyi kullandınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Penye makinesinde, neps kontrolünün amacı, istenilen oranda ……….. azaltmaktır.  

 

2. Penye makinesinden yeni çıkmış dolu kova üzerinden ………………. uzunluğunda 

bant numunesi alınır. 

 

3. Test için hazırlanan numune ağırlığı ortalama …….. gram olmalıdır. 

 

4. Neps cihazındaki cetvelde numune istenilen………. getirilir. 

 

5. Penye bandında ideal neps sayısı ……..  arası olmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda tekniğine 

uygun ortam sağlandığında, penye döküntü (kemling) kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

2. KEMLİNG KONTROLÜNÜ YAPMA 

 

2.1. Kemling Kontrolünün Amacı 
 

Penye iplik üretiminde ince tarak makinesinde döküntü kontrolünün amacı; kısa 

elyafın istenilen oranda dökülüp dökülmediğinin kontrolüdür. Aynı uzunlukta liflerden daha 

düzgün taranmış, paralelleştirilmiş, yüksek kalitede penye bandı üretmektir. Penye 

makinesinin amacı penye iplik üretmektir. Penye ipliklerde hepimizin bildiği gibi daha 

kaliteli, daha düzgün görünümlü ve daha mukavemetli ipliklerdir. 

 

Döküntü (D-9 telefi) kontrolü: Penye bandındaki elyaf uzunluklarının tüm üretim 

metrajında aynı uzunlukta olması, homojen bir karışımın sağlanması, yabancı madde ve 

nepslerin uzaklaştırılması için penyede dökme işlemi yapılır. Döküntü kontrolü de bu dökme 

işleminin istenilen oranlarda olup olmadığının tespitidir. 

 

Üretimi yapılacak iplik numarası ve iplik kalite özelliklerine göre, penye makinesinde 

%10 ile %25 arasında kısa liflerin uzaklaştırılması (dökme ) işlemi yapılır. 

 

Penyede döküntü kontrolünün amacı özetle şöyle sıralanabilir: 

 

 İstenilen düzeyde kısa elyafın uzaklaştırma yapılıp yapılmadığı 

 Tarama işleminin istenilen nitelikte yapılıp yapılmadığı 

 Döküntü ile yabancı madde ve nepsin temizlenmesinin sağlanması 

 İstenilen iplik numarasına ve kalitesine göre % döküntüsünün tespit edilmesi 

 Silindir aralıklarının iyi ayarlanmış olup olmadığının kontrolü 

 Düzgün ve  homojen bir karışım olup olmadığının belirlenmesi  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kısaca penye döküntü kontrollerinin amacı, öncelikli olarak yüksek kalitede penye 

iplik ve bu ipliklerden yapılmış düzgün görünümlü ve kaliteli kumaşlar üretmektir. 

 

 
Resim 2.1: Penye makinesinde döküntü alma 

 

2.2. Kemling Kontrolünün Üretime Etkisi 
 

Döküntü kontrolünün penye iplik üretimine olumlu etkileri vardır. Bu etkileri şöyle 

sıralayabiliriz.  

 

 Yüksek kalitede bant üretimi yapılır. 

 Ham maddeye göre belli oranda yapılan döküntü ile kısa lifler uzaklaştırılır. 

 Bant içerisindeki yabancı madde, ölü elyaf, neps gibi bant ve iplik görünümüne 

olumsuz  etki eden kısımlar uzaklaştırılmış olur. 

 Düzgün bir tarama ve homojen bir dağılım sağlanmış olur. 

 Liflerin paralelleştirilmesi sağlanır. 

 

Döküntü kontrolü yapılmasının bant üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra iplik hane 

bölümünde de birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar sayesinde; 

 

 Lif uçuntusu azaltılır. 

 Az bükümlü iplik üretimi sağlanır. 

 İplik kopuşları azalır.  

 Düzgün ve temiz iplik elde edilir. 

 Güzel görünümlü, parlak ve kaliteli iplik üretilir. 

 Boyama ve konfeksiyon da sorun en aza indirilir. Düzgün bir boyama ve 

konfeksiyon üretimi sağlanır. 
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Penyeden döküntü yolu ile uzaklaştırılan kısa lifler D-9 olarak adlandırılır. D-9 

döküntüsü faydalı telefler gurubundadır. Karde iplik üretiminde kullanılmak üzere harmana 

karıştırılır. Üretime yeniden kazandırılır. 

 

 
Resim 2.2: Penye makinesinde ekleme  

 
 Kemling (döküntü) kontrolünü yapma 

 
Penye makinesinde döküntü kontrolü işlemi şu şekilde yapılır. Çalışır durumdaki 

makineden kova doluşuna yakın makine durdurulur. 

 

Penye makinesinin yan tarafındaki kapak açılır. Döküntü eleği elyafın geçtiği kanala 

yerleştirilir. Döküntü eleği yerleştiğinde penye makinesi döküntü ölçme konumuna geçer. Bu 

konumdan itibaren döküntü kontrolü yapmaya makine hazır demektir. 

 
Resim 2.3: Penye makinesinde döküntü konumu 
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 Döküntü kontrolü yapılırken dikkat edilecek hususlar 

 

 Penye makinelerinin normal üretim seyrinde çalışıyor olması gerekir. 

 Beslenen vatkalar bitmek üzere ya da çok dolu olmamalıdır. 

 Kova değişimine dikkat edilmeli, yarım kova çıkmamasına özen 

gösterilmelidir. 

 Kova değişiminde bant koyler çıkışından kesilmelidir. 

 Penye makinesi üzerindeki makine numarası, harman numarası, bant 

numarası ve ölçümün yapıldığı tarih yazılmalıdır. 

 Döküntü kontrolü laboratuvar test planına göre ve üretimin isteğine, 

bakım durumuna göre belirlenir. 

 Döküntü kontrolü normal zamanlarda laboratuvar test planına göre 

yapılır. 

 Makinenin bakımdan çıkması, tip değişimi, harman değişimi gibi özel 

durumlarda da döküntü kontrolü yapılır. 

 

 
Resim 2.4: Kısa elyaf haznesine döküntü eleğinin yerleştirilmesi  

 

 Döküntü kontrolü yapma işlem basamakları 

 

 Her makineden kontrol için üçer numune alınır (Herhangi bir şart 

gerekmez.). 

 Kontrol edilecek makinede kova değişimi olmak üzere ise değişimden 

sonra makine durdurulur. 

 Şerit koyler çıkışından kesilir. 

 Makinenin yan tarafındaki kapak açılır.  Döküntü kanalına elek 

yerleştirilir. 
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 Makineye döküntü eleği yerleştiğinde makinenin kumanda panosunda 

“döküntü ölçümü” yazısı ekrana gelir. Makine döküntü ölçme konumuna 

geçer. 

 Kanala elek konduktan sonra makinenin kapağı kapatılır. 

 Start düğmesine basılır, makine çalıştırılır (Penye makinelerinde bu süre 

20 sn’ye kadardır. Sonra makine kendisi durur.). 

 Döküntü kanalındaki elek çıkarılır. İçine toplanan döküntü alınır ve elek 

boşaltılır. 

 

 
Resim 2.5: Kısa elyaf haznesine döküntü eleğinin çıkarılması 

 

 

 Kova üzerine sarılan penye bant da alınır. Bant koyler çıkışından kesilir. 

 Döküntü ve bant numunesi, numune arabasına konur ve etiketlenir. 

 Numuneler laboratuvara getirilir. 

 Döküntü ve bant numuneleri tek tek hassas terazide tartılır. 

 Tartılan numunelerin değerleri bilgi formuna işlenir. 

 % döküntü miktarı hesaplanır. 

 



 

20 

 

 
Resim 2.6: Numune bant ve döküntü  

 

Bu işlem basamakları üçer örnekleme olacak şekilde tekrarlanır. Döküntü alma işlemi 

diğer makineler için de uygulanır. 

 

 
Resim 2.7: Hassas terazide numunelerin tartılması 
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Resim 2.8: Hassas terazide numunelerin tartılması 

 

Numunelerin tartım işleminden sonra sonuçların değerlendirilmesi bölümünde % 

döküntü hesabı yapılır. Uygun oranda olup olmadığı değerlendirilir. 

 

Makine 

numarası 

Şerit 

ağırlığı 

gram 

Döküntü ağırlığı 

gram 

Toplam 

ağırlık 

gram 

Döküntü 

% 

1 180,51 55,235 235,745 % 23,43 

2 179,96 55,088 235,048 %23,44 

3 181,93 55,843 237,773 %23,48 

Toplam  ortalama    %23,45 

 Tablo 2.1: Penye bandı döküntü kontrolü sonuçları 

 

 Döküntünün hesaplaması 

 

 Önce ölçüm sonucu elde ettiğimiz döküntü ve bant numunesinin 

ağırlıklarının toplamı bulunur. 

 

   Toplam ağırlık = Şerit ağırlığı + Döküntü ağırlığı 

 

   % Döküntü = Döküntü ağırlığı / Toplam ağırlık × 100 formülü ile 

hesaplanır. 

 

Her bir numunenin % döküntüsü hesaplanır ve ortalama alınır. Tolerans dışı değerler 

kırmızı daire içine alınır. İşletme içi standart dışı ürün prosedürü uygulanır. 
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 Penyede % döküntü miktarı üretimi yapılacak olan iplik 

 

 Ham maddenin özelliğine, 

 İplik numarasına, 

 İplik mukavemetine, 

 İplikteki büküm miktarına, 

 İpliğin dokuma/triko olma durumuna göre hesaplanır. 

 

Tüm bu belirleyici faktörler kullanılarak değişik oranlarda penye döküntü yüzdesi 

kullanılır.  

 

Genellikle döküntü % miktarı % 10-% 22 arasında kullanılır. Ancak üretilecek iplik 

kalitesi ve ince numara, kalın numara gibi özel durumlarda bu değerler aşılabilir. Döküntü 

%’si doğrudan iplik kalitesi ve ham madde yapısına bağlıdır. Buna göre değerlendirme 

aşağıdaki tabloya göre yapılır. 

 

Döküntü %’si Değerlendirme 

% 22 ve üzeri Süper tarama 

%18- 22 arası Çok iyi tarama 

% 15-18 arası Normal tarama 

% 10- 15 arası Az tarama 

%10 ve altı Yarım tarama 

Tablo 2.2: Penye bandı döküntü değerlendirme tablosu 

 

Döküntü hesaplamasının herhangi bir standardı yoktur. Tamamen iplik üretim planına 

ve iplikte istenen kaliteye göre belirlenir. Aynı zamanda maliyet hesabı durumuna göre de 

dikkat edilir. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında; yapılan döküntü kontrolleri sonucunda, doğru numune alma, 

doğru tartım yapma döküntü alma ve hesaplama, sonuçları yorumlama, değerlendirme bilgi 

ve becerileri kazandırılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Penye bandı döküntü kontrolünü yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 

 İş güvenliğini sağlayınız.  

 Uygun çalışma kıyafetini giyiniz. 

 Çalışma kurallarına uyunuz. 

 Penye makinesini döküntü ölçme 

konumuna ayarlayınız. 

 

 

 Gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız. 

 

 Penye makinesi bulunan bir ortam 

 Numune taşımak için numune arabası 

 Döküntü alma eleği 

 Hassas terazi 

 

 Laboratuvar test planına göre döküntü 

kontrolü yapılacak makineleri seçiniz. 

 

 

 Çalışır durumda penye makinesi seçiniz. 

 Kova dolum süresine dikkat ediniz. 

 Dolum süresi tamamlanmış kovayı 

çıkarınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gerekli hassasiyeti göstererek döküntü 

eleğini kanala yerleştiriniz. 

 

 Makinedeki dolu kovayı çıkartınız. 

 Makineyi durdurunuz. 

 Eleği kanala dikkatlice yerleştiriniz. 

 Kapağı kapatınız. 

 Penye makinesi çalışma durumuna 

bakınız. 

 Döküntü ölçme konumuna geçip 

geçmediğini gözlemleyiniz. 

 Start (başlama) düğmesine basınız ve 

makineyi çalıştırınız. 

 

 Makinenin yeterli sürede çalışmasını 

sağlayınız. 

 Yeterli sarım tamamlanınca (20 sn. gibi) 

makine kendisi durur. 

 Makinenin ölçüm süresi 

tamamlandığında otomatik olarak durup 

durmadığını gözlemleyiniz. 
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 Emiş kanalındaki döküntü eleğini 

çıkartınız. 

 

 Makinenin kapağını açınız. 

 Döküntü eleğini dikkatlice çıkartınız. 

 Elek içindeki döküntüyü çıkartınız. 

 Etiketleyerek numune arabasına 

yerleştiriniz. 

 

 Kovadaki bant numunesini alınız. 

 

 Penye bandını koylerden kesiniz. 

 Kovanın üstünden numuneyi alınız. 

 Bant numunesini etiketleyerek numune 

arabasına yerleştiriniz. 

 Yaptığınız döküntü kontrolü işlemini 

örnek sayısı üç adet oluncaya kadar 

devam ediniz. 

 İşlemi tüm makinelerde tekrarlayınız. 
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 Numuneleri laboratuvara getiriniz. 

 

 

 Numunelerin taşınmasında gerekli 

hassasiyeti gösteriniz. 

 Öğrenme faaliyetindeki bilgilerinize 

göre işlem basamaklarını özenle takip 

ediniz. 

 Hassas teraziyi ayarlayınız. 

 

 Tartıma hazır konuma getiriniz. 

  Terazinin hassasiyetini ayarlayınız. 

 Teraziyi her tartımda sıfırlayınız. 

 Numuneleri tartınız. 

 

 Her numuneyi tek tek dikkatli bir şekilde 

tartınız. 

 Sonuçları bilgi formuna işleyiniz. 

 

 Sonucu değerlendiriniz. 

 Döküntü % hesaplamasını yapınız. 

 Sonuçlara göre penyede istenilen oranda 

döküntü yapılıp yapılmadığını 

belirleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Çalışır durumda penye makinesi seçtiniz mi?   

4. Döküntü eleğini dikkatli yerleştirdiniz mi?   

5. Penye kovasını bandı koylerden keserek çıkardınız mı?   

6. Makinenin döküntü ölçüm konumuna gelmesini sağladınız mı?   

7. Makinenin döküntü alımı süresince çalışmasını gözlemlediniz mi?   

8. Çalışma süresi sonunda döküntü eleğini çıkardınız mı?   

9. Döküntüleri elekten aldınız mı?   

10. Penye bant numunesini kova üzerinden koylerden keserek aldınız 

mı?                                                         
  

11. Ölçüm işlemini istenen sayıda tekrarladınız mı?   

12. Numuneleri özenli bir şekilde laboratuvara getirdiniz mi?   

13. Hassas teraziyi ayarladınız mı?   

14. Gerekli özeni göstererek numuneleri tek tek tarttınız mı?   

15. Döküntü tartım sonuçlarına göre % döküntü oranını hesapladınız mı?   

16. Yaptığınız uygulamayı rapor hâline getirdiniz mi?   

17. Zamanı iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Döküntü, bant içerisindeki ……………….ın uzaklaştırma işlemidir. 

 

2. Döküntü kontrolü için alınacak numune sayısı en az …………. olmalıdır. 

 

3. Penye döküntü kontrolü için emiş kanalına ………. konmalıdır. 

 

4. Döküntü kontrolü yapılırken makine en az ……… …çalışmalıdır. 

 

5. Döküntü %’si ölçüm sonuçları ………….ne göre değerlendirilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

29 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Penyede neps kontrolü için numune uzunluğu…………………olmalıdır. 

 

2. Penye bandı neps kontrolündeki amaç boyamada………………lerin oluşumunu 

önlemektir. 

 

3.  Penye bandındaki neps sayısı, ……………yi bozmayacak şekilde ayarlanır. 

 

4. Penye bandı ince taramadan geçtiği için……..ve …………..lerden temizlenir. 

 

5. Neps ölçüm cihazında numune ağırlığı …………….gram arası alınır. 

 

6. Penye bandı neps ölçümü  ……….   cihazında yapılır. 

 

7. Penye bandında neps değeri, ………arası ise değerlendirme çok iyi demektir. 

 

8. Dökümtü %’si kontrolü ………….iplik üretiminde uygulanır. 

 

9. Penyede döküntü işleminin amacı ………………..uzaklaştırılmasıdır. 

 

10. Döküntü  ölçüm süresi ……….saniyedir ve makine………..olarak durur. 

 

11. Üretimi yapılacak olan ipliğin numarasına göre %...........arasında döküntü işlemi 

yapılır. 

 

12. Döküntü işlemi ile ……..……………. ve kaliteli iplik üretimi yapılır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Neps 
2 3 – 4 Metre 
3 0,4- 0,6 
4 Uzunluk 
5 1-15 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kısa Elyaf 
2 Üç 
3 Döküntü Eleği 
4 20 Sn. 
5 İplik Kalitesi 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 3-4 Metre 
2 Beyaz Leke 
3 Kalite 
4 Neps/ Yabancı Madde 
5 0,4-0,6 G 
6 Afis- N 
7 1-15 
8 Penye 
9 Kısa Lifler 

10 20 / Otomatik 
11 % 10- 25 

12 Parlak Görünümlü 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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