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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD751 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Test Laborantlığı 

MODÜLÜN ADI Renk Haslığı Testleri ( Su ile )  

MODÜLÜN 

TANIMI 

Kalite ve standardın önemi vurgulanarak terbiye test 

laboratuvarlarında uygulanan su ile yapılan renk haslığı testleri 

ile ilgili öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Su ile yapılan renk haslığı testlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında standartlara göre su 

ile yapılan renk haslığı testlerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda suya karşı 

renk haslığı testi yapabileceksiniz. 

2. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yıkama 

haslığı testi yapabileceksiniz. 

3. Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda su 

damlamasına karşı renk haslığı testi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Standart atmosfer koşulları, aydınlık ortam. 

Donanım 

Tekstil materyalleri (kumaş, iplik, elyaf), kimyasal maddeler, 

deterjan, perspirometer kit, etüv, cam malzemeler, rotawash 

yıkama makinesi, mıknatıslı karıştırıcı ve ısıtıcı, pH metre ve 

diğer laboratuvar araç- gereçleri.  

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, 

Tekstil alanında nitelikli, motivasyonu yüksek hedefleri olan, gelişen ve değişen 

teknolojiyi yakalayıp,  bu teknolojiye uyum sağlayan birey olmanız gerekmektedir. 

 

Tekstil sektörü içinde boyanmış ya da basılmış tekstil mamulünün haslık değerleri, 

geçmişten bugüne önemini yitirmemiş aksine müşteri memnuniyeti açısından daha da önemli 

bir hâl almıştır. 

 

Tekstil mamullerinin kalitesini yani amaca uygunluğunu tek bir ölçü ile belirlemek 

mümkün değildir. O mamulün kalitesi, dolaylı olarak kaliteyi ilgilendiren bir dizi özelliğe ait 

değerler elde edilerek belirlenebilir. Bu nedenle bir tekstil mamulü için son derece önemli 

olan renk, desen, estetik, yıkama vb. özellikler tam olarak ölçülüp sonuçları sayısal bir 

büyüklük olarak verilmedikçe bu özellikleri kalite kavramı içine almamız mümkün değildir. 

 

Haslık kontrollerinde kullanılan standartlarla tekstil mamulünün özelliği sayısal 

değerler ile ortaya koyulabilmektedir. 

 

Bu nedenle, testleri yapan kişilerin o konuda eğitimli ve tecrübe sahibi olmaları ve 

elde edilen sonuçların başka laboratuarlarda da tekrarlanabilir olması gerekir.  

 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında su ile yapılan renk haslıklarını yapabilecek 

bilgi ve becerileri kazanmanız sağlanacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, ulusal ve 

uluslararası standartlar doğrultusunda suya karşı renk haslığı testlerini yaparak 

değerlendirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Terbiye teknolojileri, suya karşı renk haslığı testleri sırasında kullanılan 

makinelerin ölçme yapabilmesi için gerekli bilgileri toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması (kütüphaneler, internet, çeşitli 

mesleki kataloglar, süreli yayınlar [dergi, gazete vb.] ) ve ilgili alanda faaliyet 

gösteren laboratuvarları, işletmeleri ve fabrikaları ziyaret ediniz. 

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız ve arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SU HASLIĞI TESTİ 

 

1.1. Amacı 
 

Boyalı veya basılmış tekstil mamulünün, normal ortam sıcaklığında belirli bir miktar 

su içinde bekletilmeye karşı dayanımının derecesidir. Bitişik boyanmamış mamul üzerine 

boyar maddenin migrasyonu (boyar madde moleküllerinin elyaf üzerindeki 

konsantrasyonunun yüksek olduğu bölgelerden düşük olduğu bölgelere göç etmesi) ile 

belirlenir.  
 

Test edilecek numunenin saf su (standartlara uygun) muamelesi sonucu renginde bir 

değişiklik olup olmadığını ve kullanılan refakat kumaşına renk verip vermediğinin tespitidir. 
 

1.2. Refakat Kumaşı ile Numuneyi Dikme 
 

Refakat kumaşı esas ölçüm yapılacak renkli numunenin aynı ortamda bulunabileceği 

diğer materyallere karşı davranışının tespit edilmesi için değişik materyallerden yapılmış 

bezlerdir. Denemelerde esas numuneye dikilerek kullanılır. Aşağıda belirtilen elyaflardan 

dokunmuş, standartlarda belirtilen sıklık ve gramajlarda kumaşlardır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Birinci Refakat Bezi İkinci Refakat Bezi 

Pamuk Yün 

Yün Pamuk 

İpek Pamuk 

Viskon Yün 

Asetat veya triasetat Viskon 

Poliamid Yün veya pamuk 

Polyester Yün veya pamuk 

Akrilik Yün veya pamuk 

Tablo 1.1: Refakat bezi 

 Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü kumaş ise; 

 Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise; Test numunesinden 40 mm x 100 

mm boyutlarında deney numunesi kesilir ve kullanım yüzeyi aynı 

boyutlardaki çok lifli (multifibre) refakat kumaşının üzerine 

yerleştirilerek kısa kenarından biri boyunca refakat bezi ile birlikte 

dikilir.  

 Tek lifli refakat bezi kullanılacak ise; test numunesinin cinsine uygun 

olarak 40 mm x 100 mm boyutlarındaki tek lifli iki adet refakat bezi 

(Bkz. Tablo 1.1) arasına 40 mm x 100 mm boyutlarındaki deney 

numunesi yerleştirilir ve kısa kenarlarından biri boyunca dikilir. 

 Eğer kumaşın iki yüzü farklı ise iki yüzüne de aynı testler yukarıdaki 

işlemlerden biri uygulanır. 

 Kumaş baskılı ise büyük desenin her bir rengi için yukarıdaki işlem tekrar 

edilir. 

 

 Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü iplik veya açık elyaf ise;  

 Kullanılacak refakat bezleri tartılır ve kütlesinin yaklaşık olarak yarısı 

kadar kütlede iplik veya elyaf numunesi alınır. 

 

 Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise; 40 mm x 100 mm boyutlarındaki 

çok lifli kumaş ile 40 mm x 10 mm boyutlarındaki boyanamayan kumaş 

(polipropilen) arasına konulur ve dört kenarı boyunca dikilir. 
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 Tek lifli refakat bezi kullanılacak ise; her biri 40 mm x 100 mm 

boyutlarında olan iki adet tek lifli kumaş arasına konur ve dört kenar 

boyunca dikilir. 

 

Resim 1.1: Numunenin hazırlanması 

 

Resim 1.2: Numunenin dikilmesi  

1.3. Suda Bekletme 
 

Hazırlanan birleşik, her bir deney numunesi oda sıcaklığında, içinde standartlara 

uygun saf su bulunan bir kap içine daldırılarak 30 dakika boyunca tamamen ıslatılır. Her bir 

test numunesinin ayrı kaplarda ıslanması sağlanır. 

 

Resim 1.3: Numunenin suda bekletilmesi 
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1.4. Fazla Suyu Uzaklaştırma ve Bekletme 
 

Fazla suyu uzaklaştırmak için birleşik deney numunesini bir cam veya akrilik plaka 

üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra bir baget yardımı ile fazla su uzaklaştırılır. 

Başka bir cam veya akrilik plaka numune üzerine konur. Bu şekilde hazırlanmış numuneler 

arasına bir plaka yerleştirilerek toplam 10 adet test numunesi bir arada test edilebilir. 

 

 

Resim 1.4: Fazla suyu uzaklaştırma 

1.4.1. Perspirometre 
 

Birleşik test numunesi iki cam plaka arasına yerleştirilir. Tam bir test işlemi 

gerçekleştirmek için yeteri kadar test örneği bulunmasa dahi 21 cam veya akrilik reçine 

plakanın tümü kullanılmalıdır. Bir test işleminde 10 test örneğinin aşılmaması 

gerekmektedir. Plakaların üzerine standartlara uygun toplam 5 kg (12,5 kPa basınç) ağırlık 

yerleştirilerek perspirometre ağırlığı sabit tutan konumda kilitlenir. Kilitlenir kilitlenmez 

ağırlık kaldırılır. 

 

Resim 1.5: Perspirometre 

Birleşik deney numunesini içeren perspirometre etüv içerisine yerleştirilir ve 37 ˚C ± 2 

˚C sıcaklığında etüvde 4 saat süresince bekletilir. 
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Resim 1.6: Perspirometrenin etüve yerleştirilmesi 

Etüvden çıkarılan birleşik deney numunesi yalnız kısa kenarından biri dikili kalacak 

şekilde açılarak 60˚C’yi aşmayan sıcaklıkta kurutma rafında veya etüv içinde asılarak 

kurutulur. 

 

Resim 1.7: Haslık testi yapılmış kumaşların kurutulması 

Kurutulan deney numuneleri haslık kartlarına veya laboratuvarın kullanmış olduğu 

formlara zımbalanır.  

 

Resim 1.8: Haslık kartları 
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1.5. Su Haslığı Testinin Değerlendirilmesi 
 

1.5.1. Işık Kabininde D65 Gün Işığında İnceleme 
 

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının incelenebilmesi için deney 

numuneleri, değerlendirme kabinine alınır ve görsel olarak renk farklılıkları incelenir. 

Burada amaç gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında numuneyi kontrol edip 

değerlendirmektir. Işık kabinlerinde müşteri taleplerine uygun olarak farklı ışık kaynakları 

bulunmaktadır. Bu ışık kaynaklarından D65 gün ışığını temsil etmektedir. 

 

Resim 1.9: Işık kabini 

1.5.2. Gri Skala 
 

Renk haslık testlerinin değerlendirilmesinde deney sonuçlarının saptanması için 

gerekli standart derecelere sahip değerlendirme skalalarıdır. 
 

Gri skala, derece derece koyulaşan veya açılan gri renkler içerir. Bunlar 1 ile 5’e kadar 

numaralandırılmıştır. “1”değeri en düşük haslığı, “5” değeri ise en yüksek haslığı 

göstermektedir. 
 

Değerlendirmelerde iki ayrı “Gri Skala” kullanılır. Bunlardan biri test sonucu boyalı 

materyalin renginde meydana gelen değişikliği ölçmeye yaramakta olup “Solma Skalası” , 

diğeri ise boyalı materyalin kendisine bitişik refakat bezini kirletme derecesini ölçmeye 

yarayan “Lekeleme (akma) Skalası”dır. 
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Resim 1.10: Solma skalası 

 

Resim 1.11: Akma (lekeleme) skalası 

Boyalı veya baskılı tekstil materyalinin kendisi ile aynı veya farklı cinsten boyanmış 

bir tekstil materyali (refakat bezi) ile sıkıca temasta olacak şekilde üretim veya kullanma 

esnasında rastlayacağı koşullar altında çeşitli maddelerle etki ettirilir. Boyalı örnekte 

meydana gelen renk değişikliği ve boyanmamış örneğe akma derecesi bu gri skalalarla 

saptanır.  

Akmanın (lekelemenin) değerlendirilmesi: 

 Birleşik deney numunesindeki refakat bezi sökülür ve kenarları düzgün değil ise 

makas yardımı ile kenarları düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi yan yana aynı yönde ışık 

kabinine yerleştirilir. Eğer çok lifli refakat bezi kullanılmış ise aynı cins lifler 

karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilir. 

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme 45
 

derecelik açı ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 45 

derecelik açıya sahip aparat kullanılır. 

 Her iki refakat bezinin üzeri belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile kapatılır 

(Bkz. Resim 1.12).  

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi arasındaki renk farkı gri 

skaladaki değerlerle gözlemlenerek karşılık gelen değer haslık derecesi olarak 

kabul edilir. 5, 4 gibi dereceler verilebildiği gibi eğer renk farkı birbirini takip 

eden değerler arasında kalıyor ise 4-5, 2-3 gibi değerlendirme derecesi de 

verilir. Bu değerlendirme için Akma (lekeleme) skalası kullanılır. 
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 Çok lifli refakat bezi kullanılmış ise her bir lif cinsi için ayrı ayrı değerlendirme 

yapılır. 
 

Solmanın değerlendirilmesi: 

 Deney yapılmış numunenin kenarları düzgün değil ise makas yardımı ile 

kenarları düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numune yan yana aynı yönde ve düzlemde 

ışık kabinine yerleştirilir.  

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme 45
 

derecelik açı ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 45 

derecelik açıya sahip aparat kullanılır. 

 Her iki numunenin üzeri belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile kapatılır. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numuneler arasındaki renk farkı, gri 

skalada karşılık gelen değer haslık derecesi olarak kabul edilir. 5, 4 gibi 

dereceler verilebildiği gibi eğer renk farkı birbirini takip eden değerler arasında 

kalıyor ise 4-5, 2-3 gibi değerlendirme derecesi de verilir. Bu değerlendirme 

için “Solma Skalası” kullanılır. 

 

Resim 1.12: Gri skala ile değerlendirme 

1.5.3. Değerlendirmeyi 2. Şahsa Gösterme 
 

Değerlendirmenin doğruluğu açısından deney numunesi gri skalada ikinci bir kişi 

tarafından değerlendirilir ve sonuçlar karşılaştırılır. Farklı sonuçların elde edildiği 

durumlarda ortalama değer sonuç olarak kabul edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Su haslığı testi yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Su haslığı testi yapabilmek için gerekli 

numuneleri hazırlayınız. 
 Temizlik kurallarına uyunuz. 

 Teste uygun büyüklükte parça kesiniz. 

(40 mm x 100 mm ) 

 

 Kesilen kumaşın ölçülerinin düzgün 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 Refakat bezi ile numuneyi birlikte 

dikiniz. 

 

 Uygun refakat kumaşının seçilmesine 

dikkat ediniz. 

 Refakat kumaşı ile deney numunesini bir 

kenarından dikerken iğnenin zarar 

vermemesine dikkat ediniz.  

 Dikimde  kullanılan ipliğin boyalı 

olmamasına  dikkat ediniz. 

 

 

 Deney kabına standarda uygun saf su 

koyarak numuneyi suda bekletiniz. 

 

 Hazırlanan deney numunesinin her 

tarafının  ıslanmasına dikkat ediniz. 

 Kullanılan suyun standartta istenen 

özellikte olmasına dikkat ediniz. 

 Suda bekleme süresinin 30 dakika 

olmasına dikkat ediniz. 

 Deney numunesini cam veya akrilik 

reçine plaka üzerine yerleştiriniz. 

 Deney numunesinin cam veya akrilik 

reçine plaka üzerine düzgün olarak 

yerleştirilmesine dikkat ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deney numunesinin üzerindeki fazla 

suyu cam (akrilik reçine) plaka veya 

baget yardımıyla uzaklaştırınız. 

 

 Cam veya akrilik plakaları kullanırken 

dikkat ediniz. 

 Deney numunesi üzerindeki fazla suyun 

uzaklaştırıldığından emin olunuz. 

 Her numune arasında bir plaka olmasına 

dikkat ediniz. 

 Deney numunesini perspirometre 

cihazına yerleştiriniz. 

 

 Deney numunesini perspirometre 

cihazına düzgün bir şekilde 

yerleştirdiğinizden emin olunuz. 

 Perspirometre cihazının üzerine ağırlığı 

(5 kg) yerleştiriniz. 

 

 Ağırlığı yerleştirdikten sonra vidaları 

sıkıp ağırlığı cihazın üzerinden aldığınıza 

emin olunuz. 

 Perspirometre cihazını etüve yerleştiriniz. 

 Etüvün teste başlamadan önce  37 ˚C ± 2 

˚C ısıtıldığından emin olunuz. 

 Etüvde 4 saat süre ile bekletilmesine 

dikkat ediniz. 
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 Etüvden alınan deney numunesini 

kurutma rafında veya etüvde 60˚C’yi 

aşmayan sıcaklıkta kurutunuz. 

 

 Deney numunesinin kısa kenarının biri 

dikili kalacak şekilde söküldüğünden 

emin olunuz. 

 Kurutma rafına veya etüve asarak 

yerleştirdiğinizden emin olunuz.  

 Sıcaklığın 60˚C’yi aşmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Deney numunesi ve refakat bezini haslık 

kartlarına veya laboratuvarda kullanılan 

formlara zımbalayınız. 

 

 Deney numunesi ve refakat bezinin 

formlarda yan yana olmasına dikkat 

ediniz. 

 Numunelerin karışmamasına dikkat 

ediniz. 

 Deney numunesini ışık kabininde gri 

skala kullanarak değerlendiriniz. 

 

 Gri skalaların kirli olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Değerledirmede kullandığınız skalaların 

doğru olduğuna emin olunuz. 

 Test yapılmamış numunenin ve refakat 

bezinin temiz olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Deney numunesi ve refakat bezini test 

yapılmamış olanları ile yan yana aynı 

düzlemde koyduğunuza emin olunuz. 

 Doğru ışık kaynağı kullandığınıza emin 

olunuz. 

 Numunede oluşan renk farklılıklarını 

gözlemleyiniz. 

 Gri skaladan aldığınız değerleri ikinci 

değerlendirme yapan kişinin sonuçları ile 

karşılaştırdığınızdan emin olunuz. 
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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. Su haslığı testi yapabilmek için gerekli numuneleri hazırladınız mı? 
  

2. Teste uygun büyüklükte parça kestiniz mi? 
  

3. Refakat kumaşıyla numuneyi diktiniz mi? 
  

4. Deney kabına saf su koyarak numuneyi suda beklettiniz mi? 
  

5. Deney numunesini cam veya akrilik reçine plaka üzerine yerleştirdiniz 

mi? 

  

6. Deney numunesinin yüzeyindeki fazla suyu uzaklaştırdınız mı? 
  

7. Deney numunesini perspirometre cihazına yerleştirdiniz mi? 
  

8. Perspirometre  cihazının üzerine  ağırlığı ( 5kg ) yerleştirdiniz mi? 
  

9. Perspiromete cihazını etüve yerleştirip makineyi çalıştırdınız 

mı? 

  

10. Etüvden alınan deney numunesini asarak kuruttunuz mu? 
  

11. Deney numunesi ve refakat bezini haslık kartlarına zımbaladınız mı? 
  

12. Deney numunesini gri skalada değerlendirdiniz mi? 
  

13. Numunede oluşan renk farklılıklarını gözlemlediniz mi? 
  

14. Çıkan sonucu, verilen değerlerle karşılaştırdınız mı? 
  

15. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırdınız mı? istenilen 

numarayla karşılaştırdınız mı? 

  

16. Zamanı iyi kullandınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
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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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Su haslığı testinin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında belirli bir miktar 

su içinde bekletilmeye karşı dayanma derecesidir. 

B) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün belirli bir kuvvet karşısında dayanma 

derecesidir. 

C) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında kurutmasının 

yapılmasıdır. 

D) Boyalı ve basılmış tekstil mamulünün normal ortam sıcaklığında yıkamasının 

yapılmasıdır. 

 

2. Refakat bezi deneylerde nasıl kullanılır? 

A) Numune ile ayrı ortamlarda tutularak kullanılır. 

B) Numune ile dikilmeden kullanılır. 

C) Deneylerde esas numuneye dikilerek kullanılır. 

D) Deneylerde esas numuneye yapıştırılarak kullanılır. 

 

3. Su haslığı testinde kullanılan etüvün sıcaklığı ne kadar olmalıdır? 

A) 40˚C ± 2 

B) 50˚C ± 2 

C) 30˚C ± 2 

D) 37˚C ± 2 

 

4. Su haslığı testinde kullanılan etüvde birleşik deney numunesi ne kadar süre ile 

bekletilmelidir? 

A) 4 saat 

B) 2 saat 

C) 5 saat 

D) 3 saat 

 

5. Birleşik deney numunesi kurutulurken ikili olması gereken kenar hangisidir? 

A) Dört kenarı dikili 

B) Üç kenarı dikili 

C) İki kısa kenarı dikili 

D) Yalnız bir kısa kenarı dikili 

 

DEĞERLENDİRME 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yıkama haslığı testi yapabileceksiniz. 

 

 

 

Yıkama haslığı testinde numuneyi test etmek ve değerlendirmek için ilgili bilgileri 

toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması ( ilgili alanda faaliyet gösteren 

işletmeler, laboratuvarlar, fabrikalar, atölyeler, kütüphaneler, İnternet, çeşitli 

mesleki kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar 

[dergi, gazete vb.] ) yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırarak dosyalar 

oluşturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YIKAMA HASLIĞI TESTİ 
 

2.1. Amacı 
 

Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinde, mamulün cinsine ve kullanım amacına bağlı 

olarak çeşitli şartlarda yıkamaların etkisine karşı gösterdikleri dayanıklılığı kontrol etmektir. 
 

2.2. Refakat Kumaşı ile Numuneyi Dikme 
 

Refakat kumaşı veya bezi, esas ölçüm yapılacak renkli numunenin aynı ortamda 

bulunabileceği diğer materyallere karşı davranışının tespit edilmesi için değişik 

materyallerden yapılmış bezlerdir. Deneylerde test numunesine dikilerek kullanılır. 
 

 Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü kumaş ise; 

 Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise; test numunesinden 40 mm x 100 

mm boyutlarında deney numunesi kesilir ve kullanım yüzeyi aynı 

boyutlardaki çok lifli (multifibre) refakat kumaşının üzerine 

yerleştirilerek kısa kenarından biri boyunca refakat bezi ile birlikte 

dikilir. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

ARAŞTIRMA 
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 Tek lifli refakat bezi kullanılacak ise; test numunesinin cinsine uygun 

olarak 40  mm x100 mm boyutlarındaki tek lifli iki adet refakat bezi 

arasına 40 mm x 100 mm boyutlarındaki deney numunesi yerleştirilir ve 

kısa kenarlarından biri boyunca dikilir. 

 Eğer kumaşın iki yüzü farklı ise iki yüzüne de aynı testler yukarıdaki 

işlemlerden biri uygulanır. 

 Kumaş baskılı ise büyük desenin her bir rengi için yukarıdaki işlem tekrar 

edilir. 

 Deneye tabi tutulacak tekstil mamulü iplik veya açık elyaf ise; kullanılacak 

refakat bezleri tartılır ve kütlesinin yaklaşık olarak yarısı kadar kütlede iplik 

veya elyaf numunesi alınır. 

 Çok lifli refakat bezi kullanılacak ise; 40 mm x 100 mm boyutlarındaki 

çok lifli kumaş ile 40 mm x 10 mm boyutlarındaki boyanamayan kumaş 

(polipropilen) arasına koyulur ve dört kenarı boyunca dikilir. 

 Tek lifli refakat bezi kullanılacak ise; her biri 40 mm x 100 mm 

boyutlarında olan iki adet tek lifli kumaş arasına konur ve dört kenar 

boyunca dikilir. 

 

Resim 2.1: Refakat bezi ile numune kumaşın hazırlanması 

2.3. Yıkama 
 

2.3.1 Yıkama Makinesini Hazırlama  
 

Birleşik deney numunesi yıkama makinesine alınmadan önce; 
 

 Yıkama banyosu hazırlanır. Bir beherin içerisine 1 L saf su konur ve üzerine 

standart deterjandan 4 g ilave edilir. Mıknatıslı karıştırıcı ve ısıtıcı yardımı ile 

deterjanın çözülmesi sağlanır. 

 Yıkama banyosu, istenen deney sıcaklığına ısıtılır. 

 C, D, E deneylerinde pH değerinin Çizelge 1’deki değerlere ayarlanması için 

çözeltinin her bir L’si için yaklaşık 1 g sodyum karbonat eklenir. Yıkama 

banyosunun pH değeri ölçülmeden önce çözelti 20 ˚C’ye soğutulur. 

 İstenen deney numaralarına göre yıkama banyosuna Tablo 2.1’deki miktarlarda 

aktif  klor veya sodyum perborat da ilave edilir.  
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 Yıkama makinesi açılır ve Tablo 2.1’e göre istenen deney sıcaklığına ayarlanır. 

 Yaklaşık 550 ml ± 50 ml kapasitedeki cam veya paslanmaz çelik kapların her 

birine hazırlanan yıkama çözeltisinden Çizelge 1’e göre istenen deneyde 

belirtilen miktarlarda çözelti ve çelik top konur. 

 Her bir kabın içine hazırlanan birleşik deney numunesi konur ve kap sıkıca 

kapatılır. 

 Hazırlanan kaplar yıkama makinesi içerisindeki şaftların üzerine yerleştirilir.  

 Makine, belirtilen süreye ayarlanır ve yıkama işlemi başlatılır.  

 Yıkama işlemi bittikten sonra kaplardan birleşik deney numunesi çıkarılır ve 40 

˚C sıcaklıktaki 100’er ml’lik saf suda 1’er dakika süre ile iki defa durulanır. 

 Yıkama sonrasında asitlendirme işlemi uygulanması isteniyorsa her bir birleşik 

numune 100 ml'lik asetik asit çözeltisi ile 30 ˚C sıcaklıkta 1 dakika işleme tabi 

tutulur. Daha sonra 30 ˚C sıcaklıkta 1 dakika süre ile 100 ml su ile durulanır. 

 Test numunesi üzerindeki fazla su sıkılarak uzaklaştırılır. 

 Birleşik deney numunesi yalnız kısa kenarından biri dikili kalacak şekilde 

açılarak 60 ˚C’yi aşmayan sıcaklıkta etüv içerisinde asılarak kurutulur. 
 

Deney 

No 

Sıcaklık 

˚C 

Flote 

hacmi, 

ml 

Aktif 

klor % 

Sodyum 

perborat 

g/l 

Zaman 

Min. 

Çelik 

top 

sayısı 

pH 

A1S 40 150 Yok Yok 30 10¹
) Ayarlanmaz 

A1M 40 150 Yok Yok 45 10 Ayarlanmaz 

A2S 40 150 Yok 1 30 10¹
) Ayarlanmaz 

        

B1S 50 150 Yok Yok 30 25¹
) Ayarlanmaz 

B1M 50 150 Yok Yok 45 50 Ayarlanmaz 

B2S 50 150 Yok 1 30 25¹
) Ayarlanmaz 

        

C1S 60 50 Yok Yok 30 25 10,5± 0,1 

C1M 60 50 Yok Yok 45 50 10,5± 0,1 

C2S 60 50 Yok 1 30 25 10,5± 0,1 

        

D1S 70 50 Yok Yok 30 25 10,5± 0,1 

D1M 70 50 Yok Yok 45 100 10,5± 0,1 

D2S 70 50 Yok 1 30 25 10,5± 0,1 

D3S 70 50 0,015 Yok 30 25 10,5± 0,1 

D3M 70 50 0,015 Yok 45 100 10,5± 0,1 
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E1S 95 50 Yok Yok 30 25 10,5± 0,1 

E2S 95 50 Yok 1 30 25 10,5± 0,1 
 

  1)
 Hassas ve yün, ipek ya da bu liflerin karışımlarını içeren kumaşlar için çelik toplar 

kullanılmaz. Test raporunda çelik top kullanılmadığı belirtilir. 

Tablo 2.1:Deney şartları 
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2.3.2. Yıkama Şartları 
 

 Yıkama testlerinde dikkate alınacak önemli faktörleri şöyle ifade edebiliriz. 

 Yıkama sıcaklığı 

 Yıkama süresi 

 Banyo oranı 

 Yıkama işleminde kullanılan deterjan veya sabun 

 Yıkama banyosuna ilave edilen kimyasal maddeler 

 Kullanılan yıkama cihazı ve kaplar 

 Yıkama banyosunu hazırlamakta kullanılan saf su 

 Kumaşların yıkanmaları sırasında karşılaştıkları mekanik etkiler  
 

2.4. Yıkama Makineleri 
 

Yıkama makineleri döner şaftlı su banyolarından oluşur. Şaft, yaklaşık 550 ml ± 50 ml 

kapasitedeki cam veya paslanmaz çelik bir kabı ( 75 mm ± 5 mm çapında ve 125 mm ± 10 

mm yüksekliğinde ) tutabilmeli ve kabın tabanı şaft merkezinden 45 mm ± 10 mm uzakta 

olmalıdır. Şaft ve kaptan oluşan sistem standartlara uygun frekans ile dönmelidir. Su 

banyosunun sıcaklığı, deney çözeltisi için belirtilen sıcaklığı ± 2 ˚C’da tutabilmek için 

termostatik olarak kontrol edilmelidir. 

 

Resim 2.2: Yıkama makinesi 

2.5.Testin Değerlendirilmesi 
 

2.5.1. Işık Kabininde D65 Gün Işığında Değerlendirme 
 

Tekrarlanabilen şartlar altında gölge ve renk farklılıklarının incelenebilmesi için deney 

numuneleri, değerlendirme kabinine alınır ve görsel olarak renk farklılıkları incelenir. 

Burada amaç, gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında numuneyi kontrol edip 

değerlendirmektir. 



 

24 

 

 

Resim 2.3: Işık kabini 

Doğal ışığa karşı en iyi alternatiftir. Tekrarlanabilen şartlar altında standart lambalar 

ile boyahane ve laboratuvarlarda gölge ve renk farklılıklarının değerlendirilmesi için standart 

renk inceleme koşulları sağlar. 
 

2.5.2. Gri Skala 
 

Renk haslık testlerinin değerlendirilmesinde deney sonuçlarının saptanması için 

gerekli standart derecelere sahip değerlendirme skalalarıdır. 

 

Gri skala, derece derece koyulaşan veya açılan gri renkler içerir. Bunlar 1 ile 5’e kadar 

numaralandırılmıştır. “1”değeri en düşük haslığı, “5” değeri ise en yüksek haslığı 

göstermektedir. 

 

Değerlendirmelerde, iki ayrı “Gri Skala” kullanılır. Bunlardan biri test sonucu boyalı 

materyalin renginde meydana gelen değişikliği ölçmeye yaramakta olup “Solma Skalası”, 

diğeri ise boyalı materyalin kendisine bitişik refakat bezini kirletme derecesini ölçmeye 

yarayan “Lekeleme (akma) skalası”dır. 

 

Resim 2.4: Solma skalası                                Resim 2.5: Akma (lekeleme) skalası 

Boyalı veya baskılı tekstil materyalinin kendisi ile aynı veya farklı cinsten boyanmış 

bir tekstil materyali (refakat bezi) ile sıkıca temasta olacak şekilde üretim veya kullanma 

esnasında rastlayacağı koşullar altında çeşitli maddelerle etki ettirilir. Boyalı örnekte 

meydana gelen renk değişikliği ve boyanmamış örneğe akma derecesi bu gri skalalarla 

saptanır.  

Akmanın (lekelemenin) değerlendirilmesi: 
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 Birleşik deney numunesindeki refakat bezi sökülür ve kenarları düzgün değil ise 

makas yardımı ile kenarları düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi yan yana aynı yönde ışık 

kabinine yerleştirilir. Eğer çok lifli refakat bezi kullanılmış ise aynı cins lifler 

karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilir. 

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme 45
 

derecelik açı ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 

45derecelik açıya sahip aparat kullanılır. 

 Her iki refakat bezi üzerine belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile kapatılır.  

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış refakat bezi arasındaki renk farkına gri 

skalada karşılık gelen değer haslık derecesi olarak kabul edilir. 5, 4 gibi 

dereceler verilebildiği gibi eğer renk farkı birbirini takip eden değerler arasında 

kalıyor ise 4-5, 2-3 gibi değerlendirme derecesi de verilir. Bu değerlendirme 

için “Akma (lekeleme) Skalası” kullanılır. 

 Çok lifli refakat bezi kullanılmış ise her bir lif cinsi için ayrı ayrı değerlendirme 

yapılır. 
 

Solmanın değerlendirilmesi: 

 Deney yapılmış numunenin kenarları düzgün değil ise makas yardımı ile 

kenarları düzeltilir. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numune yan yana aynı yönde ve düzlemde 

ışık kabinine yerleştirilir.  

 D65 gün ışığı lambası açılır. Işığın numuneler yüzeyindeki düzleme 45
 

derecelik açı ile gelmesine dikkat edilir. Bunun için ışık kabini içerisinde 45 

derecelik açıya sahip aparat kullanılır. 

 Her iki numunenin üzeri belli kısımlarını açıkta bırakan maske ile kapatılır. 

 Deneye tabi tutulmuş ve tutulmamış numuneler arasındaki renk farkına, gri 

skalada karşılık gelen değer haslık derecesi olarak kabul edilir. 5, 4 gibi 

dereceler verilebildiği gibi eğer renk farkı birbirini takip eden değerler arasında 

kalıyor ise 4-5, 2-3 gibi değerlendirme derecesi de verilir. Bu değerlendirme 

için “Solma Skalası” kullanılır. 

 

Resim 2.6: Gri skala ile numunelerin değerlendirilmesi 
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2.5.3. Değerlendirmeyi 2. Şahsa Gösterme 

 

Değerlendirmenin doğruluğu açısından deney numunesi gri skalada ikinci bir kişi 

tarafından değerlendirilir ve sonuçlar karşılaştırılır. Farklı sonuçların elde edildiği 

durumlarda ortalama değer sonuç olarak kabul edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yıkama haslığı testi yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Teste uygun büyüklükte parça kesiniz. 

 

 Deney numunesi ve refakat bezinin 

istenilen ölçülerde olmasına dikkat 

ediniz. 

 Uygun refakat bezi seçilmesine dikkat 

ediniz. 

 Refakat kumaşı ile numuneyi kısa 

kenarlarından biri boyunca 

dikiniz. 

 

 Birleşik deney numunesi hazırlarken 

refakat bezi ile numunenin düzgün 

dikildiğinden emin olunuz. 

 Dikimde kullanılan ipliğin boyalı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Bir beher içerisine 1 litre saf su alınız. 

 

 Yeterli ölçüde saf su aldığınızdan emin 

olunuz. 

 Kullanılan saf suyun standartta belirtilen 

özellikte olmasına dikkat ediniz. 

 4 g standart deterjanı tartınız. 

 

 Deterjanı tartmadan önce hassas teraziyi 

ayarlamayı unutmayınız. 

 Deterjanın nemden, tozdan, kirden vb 

korunması için ağzının sıkıca 

kapatıldığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yıkama banyosunun pH değeri 

ayarlanacak ise 1g sodyum karbonat 

tartınız. İstenen deney numaralarına 

göre yıkama banyosuna Tablo 2.1’deki 

miktarlarda aktif klor veya sodyum 

perborat da ilave ediniz. 

 

 Sodyum karbonatı tartmadan önce hassas 

terazinin temiz olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 İstenen deneylere uygun miktarlarda aktif 

klor veya sodyum perborat ilave 

ettiğinizden emin olunuz. 

 Saf su içine sırasıyla deterjan ve talebe 

göre sodyum karbonat, sodyum 

perborat veya aktif klor ilave ederek 

karıştırınız. 

 

 Mıknatıslı karıştırıcı ve ısıtıcı yardımı ile 

çözeltinin iyice karıştırıldığından emin 

olunuz. 

 Yıkama banyosunun, istenen pH değerine 

ayarlanmadan önce 20 
o
C’ye 

soğutulduğundan emin olunuz. 

 Yıkama banyosunun ısısını kontrol 

ediniz. 

 

 Yıkama banyosunun sıcaklığının istenen 

sıcaklıkta olmasına dikkat ediniz. 

 Paslanmaz çelik kapları hazırlayınız. 

 

 Paslanmaz çelik kapların temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 İstenen deneye uygun sayıda çelik topun 

kabın içerisine konulduğuna emin olunuz. 
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 Paslanmaz çelik kapların içine sırasıyla 

birleşik deney numunesi ve istenen 

miktarda çözelti koyunuz. 

 

 Birleşik deney numunesini kabın içine 

koyduğunuza emin olunuz. 

  Çözeltinin miktarına dikkat ediniz.  

 Çelik kapların kapaklarını sıkıca 

kapatınız. 

 

 Çelik kapların sıkıca kapandığından emin 

olunuz.  

 Yıkama makinesini istenen sıcaklığa 

ayarlayınız ve cihazın ısınmasını 

bekleyiniz. 

 

 Yıkama makinesinin yıkama sıcaklığına 

dikkat ediniz. 

 Paslanmaz çelik kapları makinedeki 

şaftların üzerine yerleştiriniz. 

 

 Çelik kapların şaftlara iyice yerleşmiş 

olduğundan emin olunuz. 
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 Yıkama makinesini istenen süreye 

ayarlayınız ve yıkama işlemini 

başlatınız. 

 

 Yıkama makinesinin yıkama süresi ve 

yıkama sıcaklığına dikkat ediniz. 

 Kaplardan birleşik deney numunesi 

çıkarınız ve 40 ˚C sıcaklıktaki 100’er 

ml’lik saf suda 1’er dakika süre ile iki 

defa durulayınız. 

 

 Durulama esnasında süresine ve suyun 

sıcaklığına dikkat ediniz. 

 Durulanan birleşik deney 

numunesinden fazla suyu sıkarak 

uzaklaştırınız. 

 

 Suyun iyice uzaklaşmış olduğundan emin 

olunuz. 

 Birleşik deney numunesini 60˚C’yi 

aşmayan sıcaklıkta asarak kurutunuz. 

 

 Birleşik deney numunesi ve refakat 

bezinin sadece kısa kenarından birleşik 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Kartlara veya laboratuvar formuna 

zımbalanmış birleşik deney numunesi 

ve refakat bezini gri skala ile ışık 

kabininde değerlendiriniz. 

 

 Deney numunesi ve refakat bezini test 

yapılmamış olanları ile yan yana aynı 

düzlemde koyduğunuza emin olunuz. 

 Doğru ışık kaynağı kullandığınıza emin 

olunuz. 

 Işık kabininin temiz olmasına dikkat 

ediniz.  

 Gri skaladan aldığınız değerleri ikinci 

değerlendirme yapan kişinin sonuçları ile 

karşılaştırdığınızdan emin olunuz. 

 Sonuç istenen değerlerde değilse 

hesaplamaları tekrar yapınız. 
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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. Teste uygun büyüklükte parça kestiniz mi?   

2. Refakat kumaşı ile numuneyi kısa kenarlarından biri boyunca diktiniz 

mi? 

  

3. Bir litre saf su aldınız mı?   

4. 4 g standart deterjanı hazırladınız mı?   

5. Yıkama banyosunun pH ‘ı ayarlanacak ise 1 g sodyum karbonat tarttınız 

mı? 

  

6. Deney numarasına göre sodyum perborat veya aktif klor kullanılacak ise 

istenen miktarlarda tarttınız mı? 

  

7. Yıkama banyosunun sıcaklığını ve pH değerini kontrol ettiniz mi?   

8. Sırasıyla deterjanı ve kullanılacak ise sodyum karbonat, sodyum perborat 

veya aktif klor ilave ederek karıştırdınız mı? 

  

9. Çelik kapları hazırladınız mı?   

10. Çelik kapların içine sırasıyla çelik top, birleşik deney numunesi ve 

istenen miktarda çözelti koydunuz mu? 

 

  

11. Çelik kapların kapaklarını sıkıca kapattınız mı?   

12. Çelik kapları makinedeki şaftların üzerine yerleştirdiniz mi?   

13. Yıkama makinesinin deneye başlatmadan önce istenen sıcaklığa ısıttınız 

mı? 

  

14. Yıkama makinesinin süresini ayarlayıp başlattınız mı?   

15. Makineden aldığınız birleşik deney numunesini 40 ˚C sıcaklıktaki 100’er 

ml’lik saf su da 1’er dakika süre ile iki defa duruladınız mı? 

 

 

 

  

16. Durulanan birleşik deney numunesinden fazla suyu sıkarak 

uzaklaştırdınız mı? 

  

17. Birleşik deney numunesini 60˚C’ yi aşmayan sıcaklıkta asarak 

kuruttunuz mu? 

  

18. Kartlara ve laboratuvar formuna zımbalanmış deney numunesi ve refakat 

bezini gri skala ile ışık kabininde değerlendirdiniz mi? 

  

19. Numunede oluşan renk farklılıklarını gözlemlediniz mi?   

20. Gri skaladan aldığınız değerleri ikinci değerlendirme yapan kişinin 

sonuçları ile karşılaştırdınız mı? 
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21. Sonuçları arkadaşlarınızla tartışarak karşılaştırınız mı? 

 

  

22. 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Yıkama çözeltisinin sıcaklığı, A2S deney numarasına göre kaç ˚C olmalıdır? 

A) 45˚C 

B) 50˚C 

C) 55˚C 

D) 40˚C 

 

2. Yıkama çözeltisi hazırlanırken kullanılan deterjan 1 litrede kaç gram olmalıdır? 

A) 4 g   B) 3 g   C) 2 g   D) 1 g 

 

3. Yıkama çözeltisi hazırlanırken kullanılan sodyum perborat 1 litrede kaç gram 

olmalıdır? 

A) 4 g   B) 3 g   C) 2 g   D) 1 g 

 

4. Yıkama haslığı testinde kullanılan çelik kapların içine konulan çözeltinin miktarı A1S 

deney numarasına göre ne kadar olmalıdır? 

A) 200 ml 

B) 180 ml 

C) 150 ml 

D) 100 ml 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yıkama işlemi sırasında dikkat edilecek faktörlerden değildir? 

A) Yıkama sıcaklığı 

B) Numunenin ağırlığı 

C) Yıkama süresi 

D) Banyo oranı 

 

6. Yıkama haslığı testinde çelik toplar hangi tip kumaşlarda kullanılmaz? 

A) Hassas, yün ve ipek ya da bu liflerin karışımlarını içeren kumaşlarda  

B) Pamuk ve viskon ya da bu liflerin karışımlarını içeren kumaşlarda  

C) Keten viskon ya da bu liflerin karışımlarını içeren kumaşlarda  

D) Pamuk, keten ve polyester ya da bu liflerin karışımlarını içeren kumaşlarda  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda su damlamasına karşı renk haslığı 

testi yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

Su damlasına karşı renk haslığını test etmek ve değerlendirmek için ilgili bilgileri 

toplayınız. 

 Araştırma konusu hakkında kaynak taraması ( ilgili alanda faaliyet gösteren 

laboratuarlar, fabrikalar, işletmeler, atölyeler, kütüphaneler, internet, çeşitli 

mesleki kataloglar, makine üreticileri web siteleri ve katalogları, süreli yayınlar 

[dergi, gazete vb.] ) yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız ve raporlaştırınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. SU DAMLASINA KARŞI RENK HASLIĞI 

TESTİ 
 

3.1. Amacı 
 

Tekstil mamulü üzerine damlatılan saf suyun cam çubukla emdirilmesi, iki dakika 

beklendikten ve kurutulduktan sonra renk değişiminin gri skala ile değerlendirilmesidir. 
 

3.2.Testin Yapılışı 
 

 Önce numune hazırlanır. Bunun için; 

 Numune, kumaş ise 40 mm x 100 mm ölçülerde numune kesilir. 

 Numune, iplik ise kumaş oluşturacak şekilde örülür ve bu numuneden 40 

mm x 100 mm ölçülerde numune kesilir veya 100 mm uzunluğunda, 5 

mm çapında bir fitil hazırlanır daha sonra iki ucu bağlanır. 

 Numune, elyaf ise önce taranır ve 40 mm x 100 mm ölçülerinde bir ince 

kumaş oluşturulacak şekilde sıkıştırılır. 
 

 Deney numunesi, oda sıcaklığında sınıf 3 (saf su) ile lekelenir. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

ARAŞTIRMA 
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 Cam baget kullanılarak su deney parçasına emdirilir ve yaklaşık 20  mm 

çapında bir leke oluşturulur. 

 Su, itici kumaşlarla oluşturulan deneylerde su miktarı 0,5 ml’yi geçmemelidir. 

 Lekenin bulunduğu bölgedeki değişme 2 dakika sonra gri skala ile 

değerlendirilir. 

 

Uygulanacak test deri formlarında su damlasının oluşturacağı renk değişimi metodunu 

kapsıyor ise; 
 

 2 damla saf su deri üzerine farklı yerlerde olacak şekilde damlatılır. 

 30 dakika sonra fazlalık su filtre kâğıdı ile uzaklaştırılır. Herhangi bir fiziksel 

efekt göz kullanılır. Diğer damlanın tamamen uçurulması sağlanır ve derideki 

renk değişimi gri skala ile değerlendirilir. Eğer deri üzerinde su geçirmezlik 

işlemi yapılmış ise iç yüzeyine de su damlatılmalı ve gözlemlenmelidir. 

 Numune en az 10x5 cm ölçülerinde olmalıdır. 

 Test edilecek yüzeyi yukarı doğru bakacak şekilde numune, düz bir yüzeye 

serilir. 

 Pipet her bir damla yaklaşık 0,15 ml olacak şekilde, iki damla numunenin 

yüzeyine iki damla arası aralık 5 cm olacak şekilde damlatılır. 

 30 dakika sonra damlalardan biri filtre kağıdı ile alınır ve fiziksel efekt 

kaydedilir. 

 Bu fiziksel efektler şu şekilde tanımlanır: 

 Slight-Önemsiz 

 Moderato-Orta 

 Severe-Şiddetli 

 İki damlanın 16 saat kendi halinde buharlaşması beklenir ve renk değişimi gri 

skala ile değerlendirilir. 
 

3.3. Numunenin Kurutulması 
 

Deney parçası oda sıcaklığında havada kurutulur ve rengindeki değişme gri skala ile 

tekrar değerlendirilir. 
 

3.4.Test Sonrası Değerlendirme 
 

3.4.1.Gri Skala 
 

Renk haslık testlerinin değerlendirilmesinde deney sonuçlarının saptanması için 

gerekli standart derecelere sahip, değerlendirme skalalarıdır. 
 

Gri skala, derece derece koyulaşan gri renkler içerir. Bunlar 1’den 5’e kadar 

numaralandırılmıştır. “1”değeri en düşük haslığı, “5” değeri ise en yüksek haslığı 

göstermektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Su damlasına karşı renk haslığı testini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numunenin üzerine suyu pipet ile 

damlatınız. 

 

 Suyun saf su olmasına dikkat ediniz. 

 

 Su damlasını kumaş üzerinde bir cam 

baget yardımıyla emdiriniz. 

 

 Suyun iyice emildiğinden emin olunuz. 

 Lekenin bulunduğu bölgedeki değişimi 

2 dakika sonra gri skala (solma skalası) 

ile ışık kabininde değerlendiriniz. 

 

 Gri skala değerlerini kaydediniz. 

 Doğru ışık kaynağı kullandığınıza emin 

olunuz. 

 Işık kabininin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Gri skaladan aldığınız değerleri ikinci 

değerlendirme yapan kişinin sonuçları ile 

karşılaştırdığınızdan emin olunuz. 

 Deney parçasını oda sıcaklığında 

kurutunuz. 

 

 Deney parçasının oda sıcaklığında 

kurutulduğundan emin olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deney parçasının rengindeki 

değişmeyi gri skala (solma skalası) ile 

ışık kabininde tekrar değerlendiriniz. 

 

 

 Gri skala değerlerini kaydediniz. 

 

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. Numunenin üzerine suyu pipet ile damlattınız mı? 
  

2. Su damlasını kumaş üzerinde bir cam baget yardımıyla emdirdiniz 

mi? 

  

3. Lekenin bulunduğu bölgedeki değişimi 2 dakika sonra gri skalada 

değerlendirdiniz mi? 

  

4. Deney parçasını oda sıcaklığında kuruttunuz mu?   

5. Deney parçasının rengindeki değişmeyi gri skala ile tekrar 

değerlendirdiniz mi? 

  

6. Çıkan sonuçları kontrol ettiniz mi? 
  

7. Çıkan sonucu verilen değerlerle karşılaştırdınız mı? 
  

8. 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. Deney parçası oda sıcaklığında ……………… ile lekelenir. 

 

2. …………….. kullanılarak su deney parçasına emdirilir. 

 

3. Lekenin bulunduğu bölgedeki değişme 2 dakika sonra………………… ile 

değerlendirilir. 

 

4. Deney parçası …………………  kurutulur. 

 

5. Su itici kumaşlarda oluşturulan deneylerde su miktarı ………’yi geçmemelidir. 

 

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 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçünüz. 

1. Su haslığı ve yıkama haslığı testlerinde kullanılan deney numunelerinin ölçüleri kaç 

mm olmalıdır? 

A) 40 mm x 50 mm 

B) 40 mm x 100 mm 

C) 40 mm x 60 mm 

D) 50 mm x 70 mm 

 

2. Perspirometre cihazında plakaların üzerine yerleştirilen ağırlık kaç kg olmalıdır? 

A) 6 kg 

B) 5 kg 

C) 10 kg 

D) 8 kg 

 

3. Işık kabininde D65 gün ışığında incelemenin amacı nedir? 

A) Gün ışığında yıkamak 

B) Gün ışığını verebilen bir aydınlatmada numuneyi kontrol etmek 

C) Gün ışığını verebilen bir aydınlatmada numuneyi kurutmak 

D) Gün ışığını verebilen bir aydınlatmada numuneyi hazırlamak  

 

4. Gri skala üzerinde ara değerler hariç toplam kaç değer bulunmaktadır? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

5. Gri skalada ışık yüzeye kaç derece açıda gelmelidir? 

A) 45˚C  

B) 55˚C  

C) 35˚C  

D) 25˚C  

 

6. Gri skala ile ikinci bir şahıs tarafından yapılan değerlendirmenin amacı nedir? 

A) Değerlendirmenin yazılımı için  

B) Değerlendirmenin doğruluğu için 

C) Değerlendirmenin güzel olması için 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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D) Değerlendirmenin yapılabilmesi için 
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7. Gri skalada “5” değeri hangi haslığı göstermektedir? 

A) En düşük haslığı 

B) Orta haslığı 

C) En yüksek haslığı 

D) Hiçbiri 

 

8. Yıkama işlemi gerçekleştirilen birleşik deney numunesi ilk olarak hangi işlemlerden 

geçer? 

A) Kurutma 

B) Durulama 

C) Değerlendirme 

D) Hepsi 

 

9. Birleşik deney numuneleri hangi sıcaklıkta kurutulmalıdır? 

A) 75 ˚ C’yi aşmayan sıcaklıkta 

B) 80 ˚ C’yi aşmayan sıcaklıkta 

C) 60 ˚ C’i aşmayan sıcaklıkta 

D) 90 ˚ C’yi aşmayan sıcaklıkta 

 

10. Numune ve multifibrenin ıslatılmasında hangi su kullanılır? 

A) Çeşme suyu 

B) Sodalı su  

C) Deterjanlı su 

D) Saf su  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’ İN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’ NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 saf su 

2 cam baget 

3 gri skala 

4 oda 

sıcaklığında 

5 0,5 ml 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 B 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 C 

8 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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9 C 

10 D 
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