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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD615 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Apreciliği 

MODÜLÜN ADI Sentetik Mamullere Mekanik Apreler 

MODÜLÜN TANIMI 

Mamul formuna en uygun fikse ve zımpara yöntemlerini 

bulmak, fiksenin önemini kavrayabilmek ve iĢlemlerini 

yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL 
 

YETERLĠK Sentetik mamullere mekanik apre yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam hazırlandığında tekniğine uygun 

olarak sentetik mamullere mekanik apre yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak fikse yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak zımparalama yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar, iĢletme ortamı ve bunun gibi öğrencinin 

kendi kendine veya grupla çalıĢabileceği tüm ortamlar 

Donanım: Laboratuvar donanımları, kurutma ve zımpara 

makineleri, tekstil materyalleri, VCD, DVD, tepegöz, 

projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, ders kitabı, alan ile 

ilgili kaynaklar ve alan ile ilgili çeĢitli makine katalogları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak 

geliĢen ve değiĢen teknolojiyi yakalayıp uyum sağlamanız gerekmektedir. 
 

Sizlerin, tekstil sektöründe özellikle sentetik mamuller için çok büyük önem taĢıyan 

fikse iĢleminin nasıl yapıldığını, ayrıca zımparalama iĢleminin mamule neler kazandırdığını 

bilmeniz, mesleğinizde nitelikli eleman olmanız açısından önem taĢımaktadır. 
 

Mamul formuna ve iĢlem akıĢına en uygun adımda ve koĢulda yapılacak fikse 

iĢleminin önemini, birim maliyete, enerji tasarrufuna ve çevre sağlığına katkısının yanı sıra 

yöntemin uygulamasını öğrendiğinizde iĢ hayatınızdaki rakiplerinizin de bir adım önüne 

geçmiĢ olacaksınız. 
 

Sizler bu modül ile en uygun fikse ve zımparalama yöntemlerini öğrenip 

uygulayabileceksiniz.  
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak fikse yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde, fiksenin sentetik mamuller için taĢıdığı önemi ve sentetik 

mamullerin ısı karĢısındaki tutumlarını araĢtırınız. Topladığınız bilgileri 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. FĠKSE 
 

Sentetik mamullere en ve boy stabilitesi sağlamanın yanı sıra çalıĢma kolaylığı 

yaratmak amacıyla da yapılan iĢlemdir. Fiksaj ayrıca mamulün tutum ve görünümünü 

ayarlamak ve geliĢtirmektir.  
 

Fikse;  
 

 Yeterli ısıdaki sıcak su ile fikse,  

 Sıcak ve kuru hava ile fikse, 

 Sıcak buhar ile fikse olmak üzere üç farklı yöntemle uygulanabilir. 
 

Sentetik lifler, flament veya kesikli yapıda üretilir. Flament hâldeki iplikler üretim 

sırasındaki gerilimlerle dokunmaktadır. Bu gerilimler elyaf içinde olduğundan terbiye 

dairesinde ilk iĢlem olarak giderilmesi gerekir. Bunun için fiksaj iĢlemi uygulanır. Bu 

iĢlemler, hem dokuma kumaĢlara hem de örme kumaĢlara uygulanır. Kesikli elyaftan 

üretilmiĢ mamuldeki iç gerilimler flament iplikten üretilen mamullerdeki kadar yüksek 

değildir. Fiksaj iĢlemleri sayesinde; mamulün yaĢ terbiye iĢlemleri sırasında, bitmiĢ 

mamulün ise kullanım sırasında çekmesi önlenmektedir. 
 

1.1. Fikse ÇeĢitleri 
 

1.1.1. Sıcak Su Ġle Fikse  
 

Sentetik mamuller hidrofob yapıda olduklarından su ile fiksaj yani hidrofiksaj iĢlemi, 

net sonuçlar alınamayacağı için uygulama alanı bulamamıĢtır. Çünkü fiksajda amaç su ve ısı 

yardımıyla mamulün amorf bölgelerine iĢleyip oradaki bağları koparıp istenen formda yeni 

bağlar oluĢturmaktır. Sentetik liflerde ısı etkisiyle termoplastik özellikleri nedeniyle form 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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stabilitesi sağlanabilmekte, su enerjisi kullanılamamaktadır. Poliamid mamuller için sıcak su 

ile fiksaj kimyasal yapıları nedeniyle uygulanabilmektedir. 

1.1.1.1. Makineleri 
 

Sentetik mamullere yoğun bir Ģekilde uygulanamadığı için kullanılan makinelerden 

kısaca söz etmek gerekirse sıcak su ile fiksaj daha çok yünlü mamullere uygulandığından 

orada kullanılan makinelere tekrar dönmek gerekir. Poliamid mamuller için HT aparatları 

veya otoklavlar da yapılabilir. Kuru sıcak hava poliamid elyafın ĢiĢme yeteneğini azaltırken 

sıcak su çok daha etkili olabilmektedir. 
 

1.1.1.2. Fikse Sıcaklıkları 
 

Sentetikler için verilebilecek sıcaklık dereceleri genellikle poliamid elyaf ile sınırlı 

kalmaktadır. Poliamid elyafın kimyasal yapısıyla ilgili olarak 120–130°C’de 15 dakika ile 30 

dakika arasında değiĢkenlik göstermektedir. 
 

1.1.1.3. Enden ve Boydan Gerginlik Ayarları 
 

Sıcak su ile fikse genellikle çektirme yöntemine göre uygulanabildiğinden en 

ayarlaması yapabilmek zordur. Boy ayarlaması ise sarım gerginliğine bağlı olarak kontrol 

edilebilmektedir. 
 

1.1.1.4. YapılıĢı 
 

Sentetiklerde uygulama alanı daha çok poliamid mamuller üzerinde yoğunlaĢtığından 

bu konudaki uygulamalar üzerinde durulacaktır. Hidrofiksaj da denilen su ile fiksede 

boyamalarda kullanılan HT aparatlarından ve otoklavlardan yararlanılmaktadır. Gerekli 

gerginlikte sarılmıĢ mamul HT aparatına yerleĢtirilir. 130°C’deki sıcak su içinde 30 dakika 

muamele edilir. 
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Resim 1.1: HT bobin boyama makinesi 

1.1.2. Buhar ile Fikse 
 

Isının yanı sıra buhardan da yararlanılarak yapılan fikse iĢlemidir. Polyester ve 

poliakrilnitril mamuller için uygulama alanı bulamamakla beraber poliamid bitmiĢ 

malzemelerin fiksesinde ve polipropilen halıların fiksesinde uygulanmaktadır. 
 

Buhar; polyester, poliakrilnitril gibi sentetiklerin fiksajında, fiksajı destekleyebilecek 

bir özelliğe sahip olmadığından kuru ısı fiksajı kullanılmaktadır. Dokuma veya örme 

mamuller yaĢ buhar veya doymuĢ buhar ile fikse edilebilir. Belli bir formda üretilen 

mamullerin bu formdayken fikse edilmeleri boyanma ve terbiye iĢlemleri sırasındaki 

çekmelerini ve büzülmelerini önleme açısından önemlidir. 
 

1.1.2.1. Makineleri 
 

Polipropilen halı iplikleri için kontinü buhar hattı, poliamid bayan çorapları için ise 

hazırlanmıĢ kalıplara geçirilen mamullerin seri buharlandığı özel cihazlar mevcuttur. Parça 

hâldeki mamullerde uygulama alanı bulan bu cihazların kullanım alanları sınırlıdır. 
 

1.1.2.2. Fikse Sıcaklıkları 
 

Polipropilen halı iplikleri için yumuĢama yani camlaĢma sıcaklığı olan 125–130°C ısı 

uygundur. Böylece mamul yumuĢadığı için makromoleküllerin yerleĢim düzenini yeniden 

oluĢturmak ve sonra soğutarak bu özelliği fikse etmek mümkündür. Perlon da 130°C’de 15–

30 dakika fikse doymuĢ buharla yapılır. Ġnce bayan çorapları özel kalıplarda 125°C’de iki 

dakika buharlanırsa istenilen formu almıĢ olur. 



 

5 

 

 

1.1.2.3. Enden Boydan Gerginlik Ayarları 
 

Bobinlerin sarım sıklığı ile ilgilidir. Parça mamullerde ise kalıp Ģekilleriyle sınırlıdır.  
 

1.1.2.4. YapılıĢı 
 

Bobinler konveyör bant üzerinde buhar atmosferinde fikse edilir. Fiksaj hızı, optimum 

kaliteyi elde edebilmek amacıyla iplik türüne göre taĢıyıcı bant hızı değiĢtirilerek 

ayarlanabilir.  
 

1.1.3. Kuru Isı ile Fikse 
 

Sentetik mamullere en çok uygulanan fikse yöntemidir. ĠĢletmelerde uygulama 

kolaylığı ve verimliliği açısından ayrıca tüm sentetiklere ayrım gözetmeksizin 

uygulanılabilirliği kuru ısı ile yapılan fikseyi tek tercih durumuna getirmiĢtir. 
 

Son yıllarda polar mamullerin hayatımızın her alanına girmesi sentetikleri ve 

dolayısıyla fikse olayını yeniden gündemin üst sıralarına taĢımıĢtır. 
 

1.1.3.1. Makineleri 
 

Hot-fluelarda, delikli tamburlu termofiksaj makinelerinde ve barabanlarda termofiksaj 

iĢlemi yapılabilmekteyse de sentetik mamuller için en uygun koĢulların sağlanabilmesi ve en 

uygun sonuçlara ulaĢılabilmesi açısından ramözler tercih edilmektedir. Bu nedenle 

uygulamada ramözlerden yararlanılmaktadır. Hem en ve boy ayarının yapılabilmesi hem de 

ısı ayarlarının etkili biçimde sağlanabilmesine olanak tanıması açısından ramözler 

termofiksaj iĢlemlerinde önem kazanmıĢtır.  
 

Termofiksaj iĢlemiyle elde edilen sonuçlar; 
 

 Mamulün özelliklerine, 

 ĠĢlemin yapılıĢ koĢullarına 
 

göre Ģekillenmektedir. 
 

1.1.3.2. Fikse Sıcaklıkları 
 

Termofiksajda amaç mamulün boyut değiĢmezliği ile Ģekil stabilitesinin yanı sıra 

tutum ve görünümünü ayarlamak, geliĢtirmektir. Termofiksaj sırasında mamulün boyanma 

ve kırıĢma özellikleri de değiĢebildiğinden birçok durumda termofiksaj, son iĢlem olarak 

değil de ön terbiye iĢlemleri içinde uygulanmaktadır.  
 

Çoğunlukla polyester mamuller kullanıldığından fikse sıcaklıkları 130–230°C arasında 

tutulmaktadır. Poliakrilnitril mamullerde sıcak hava ile fikse edilmelerine rağmen ısıya 

dayanımları polyester ve poliamide göre daha az olduğundan termofikse ısısı ve süresi daha 

ılıman olmalıdır. 
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Termofiksaj iĢlemi sırasında en çok dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 
 

 Termofiksaj sıcaklığı 

 Termofiksaj sıcaklığına ulaĢma hızı 

 Termofiksaj sıcaklığında kalıĢ süresi 

 Termofiksaj sıcaklığında mamule uygulanan gerilim 

 Soğutma hızı 

 Soğutma sırasında mamule uygulanan gerilim 
 

Termofiksaj iĢlemi sırasında elde edilen sonuçlar yalnızca o iĢlemde uygulanan 

koĢullar tarafından değil aynı zamanda mamulün daha önce gördüğü termofiksaj iĢlemlerinin 

koĢulları tarafından da belirlenmektedir. Termofiksaj iĢlemi sırasında karĢılaĢılan 

problemlerin büyük bir kısmı bu konunun göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Termofiksaj iĢlemi kumaĢın tüm özelliklerini değiĢtirdiğinden çok ciddiye alınıp dikkatle 

uygulanması gereken bir iĢlemdir. 
 

Termofiksajın düzgün yapılması mamulün boyanma özelliklerini de etkilemektedir. 
 

1.1.3.3. Enden ve Boydan Gerginlik Ayarları 
 

Termofiksaj iĢleminin en önemli adımlarından biri de gerginlik ayarlarıdır. 

Termofiksaj iĢleminin temelinin mamuldeki iç gerilimleri gidermek veya iç gerilimlerin 

durumunu değiĢtirmek olduğu hatırlanırsa gerginlik ayarlarının önemi ortaya çıkar. 
 

 

Resim 1.2: Ramöz kontrol paneli 
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Resim 1.3: Ram makinesinden kumaĢ geçiĢi ve iğne tertibatı 

1.1.3.4. YapılıĢı 
 

Kuru ısı ile fiksaj termofiksaj olarak adlandırılmaktadır. Termoplastik sentetik liflerin 

ergime noktasına yakın ısı ile muamele edilerek elyafın üretimi sırasında ve önceki terbiye 

iĢlemleri sırasında oluĢan iç gerilimlerden kurtarılması amacıyla yapılır. Özellikle yaygın 

olarak kullanılan polyester mamullerin termofiksajında ramözlerden yararlanılır. 
 

Öncelikle aynı özellikleri taĢıyan ve aynı iĢlemleri görmüĢ kumaĢ topları, tersi ve 

yüzüne dikkat edilerek birbirine dikilir, fikse için partiler oluĢturulur. 
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Resim 1.4: Parti oluĢturma 

Daha sonra ramözün kurutma bölümleri, hazırlanan parti için en uygun ısıya ayarlanır. 

Bu adımda mamul özellikleri ve mamulün gramajı da rol oynar. Genellikle 160–200°C ısı 

uygulanmaktaysa da 240°C’ye kadar çıktığı da olmaktadır. Mamulün önceden gördüğü sıcak 

terbiye iĢlemleri de temperatür belirlemede etken olmaktadır.  

 

Resim 1.5: Ramöz 
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Resim 1.6: Ramöz 

Sentetik mamullerin fiksajında, doklardan gergin durumda ramözlere giriĢ 

yapılmasından ziyade ya katlanmıĢ pastal hâldeki mamul konumu ya da daha iyisi yığılmıĢ 

bekleme hâlindeki mamul giriĢ konumu tercih edilmektedir. 
 

Mamul makine giriĢinde J Ģeklindeki gerilimsiz bölümde yığılı konumdan sonra 

düzgün olarak iğnelere takılmalıdır.  

 

Resim 1.7: J Ģeklindeki gerilimsiz yığılma ünitesi 

 

Resim 1.8: Ramöz giriĢi 
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Aynı, kurutma ve egalizede olduğu gibi burada da atkı ve çözgü düzgünlüğü 

önemlidir. Mamulün iğneli tutuculara boydan ne kadar avansla gireceği ve tutucular 

arasındaki uzaklığın en ayarlaması için ne kadar olacağı hesaplanıp ayarlandıktan sonra 

mamul geçiĢi baĢlar. Ayarlanan fikse geniĢliği istenilen son çıkıĢ enine bağlıdır. 

 

Resim 1.9: Ramöz makinesi kumaĢ geçiĢi 

Fikse koĢulları mamulün özelliklerinin yeniden yapılandırılması açısından son derece 

önemlidir. Bu aĢamada yapılan hatalar mamulün boyanma özelliklerini de yakından 

etkilemektedir. 
 

Tüm bunların yanı sıra mamulün makinede belirlenen ısıda hangi sürede kalacağı da 

oldukça önemlidir. KalıĢ süresine göre makineden geçiĢ hızı ayarlanmaktadır. Fikse süresi 

kumaĢ hızına bağlı bir faktör olup m/dakika Ģeklinde ifade edilir. 
 

5 kamaralı bir ramözde kumaĢ hızının hesaplanması: 
 

 Kamaraların hepsinde termofikse iĢlemi yapılmaktadır. Her bir kamaranın boyu 

3 metredir. Makinede kumaĢın kalıĢ süresi 50 saniye olduğuna göre kumaĢın 

makineden geçiĢ hızı ne kadardır? 
 

50 saniyede                   5 (kamara) x 3 (bir kamaranın boyu) = 15 metre kumaĢ 

60 saniye (1 dakika)                                                                   x metre kumaĢ 

_________________________________________________________________ 
 

 

15 metre x 60 saniye 
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X = -------------------------------------  =  18 m/dakika hızla çalıĢtırılmalıdır (makine). 

        50 saniye 
 

Sentetik mamullerin fiksesinde en önemli adımlardan biri de termofiksaj iĢlemi 

sonunda kumaĢın soğutularak son Ģeklin verilmesidir.  
 

Soğutma iĢlemi soğuk su ile soğutulan silindirler veya soğuk hava üfleyen düseler ile 

yapılmaktadır. Bazen ramözlerin son kamarası bu amaç için ayrılmaktadır. 



 

12 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak fikse yapınız. 

 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri (ramöz, 

sentetik havlu kumaĢ) hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz.  

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Fikse için gerekli koĢulları ayarlayınız. 
 ĠĢin baĢlangıcından itibaren dikkatli 

çalıĢınız. 

 Ramöz giriĢinde atkı ayarlarını yapınız.  

 Refakat bezini makineden geçiriniz. 

 

 

 Ġğnelere düzgün yerleĢtiriniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Makinenin en ayarını yapınız. 

 
 

 En ve boy ayarlarını kumanda 

panelinde dikkatli yapınız. 

 Gerekli ısı ve hız ayarlarını yapınız. 

 Kamaraların ısısını kumanda 

panelinde dikkatle yapınız. 

 KumaĢ geçiĢ hızını dikkatli 

ayarlayınız. 

 KumaĢı makineden geçiriniz.  
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 ÇıkıĢı kontrol ederek istenilen sonuçlara 

uygunluğunu sağlayınız. 

 Parti bitene kadar kontrole devam 

ediniz. 

 KumaĢı geçirirken giriĢ ve çıkıĢ 

değerlerini kontrol ediniz. 

 Kontrol değerleri uygunsa iĢleme devam 

ediniz. 

 ĠĢlem süresince ekrandan 

kontrollerinizi yapınız. 

 Mamulü gergin olmayacak Ģekilde 

istifleyiniz. 

 

 Alınan numuneler istenilen sonuca 

uygunsa tüm verileri müĢteri adıyla 

birlikte bilgisayara yükleyiniz. 

 ĠĢlem raporunuzu yazınız. 
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 KumaĢ geçiĢi bitince makineyi durdurunuz.  

 Paletleri, atık gaz bacalarını, fanları 

(sirkülasyon fanlarını ve soğutucu fanları) 

radyatörleri, sevk roliklerini, kamaraları 

temizleyiniz. 

 Temizlik yaparken makineyi 

durdurunuz. 

 Gerekli özeni gösteriniz. ĠĢ güvenliği 

önlemlerini alınız. 
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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. Önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamını uygulama için hazırladınız mı?   

3. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

4. Makine ayarlarını yaptınız mı?   

5. Kamaraların ısı ayarlarını yaptınız mı?   

6. Mamulün en ayarını yaptınız mı?   

7. Mamul geçiĢ hızını istenilen değerde ayarladınız mı?   

8. Atkı ve çözgü ayarlarına dikkat ederek mamulü taktınız mı?   

9. ĠĢlem sonrası ölçümleri doğru olarak yaptınız mı?   

10. Tüm parti boyunca kontrollerinizi yaptınız mı?   

11. ÇalıĢma ortamını temizlediniz mi?   

12. ĠĢlem raporunuzu yazdınız 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 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Sentetiklerin fiksesi genellikle kuru ısı yardımıyla yapılır. 

2. (   ) Fiksenin bir amacı boyut stabilizesidir. 

3. (   ) Fikse ısısı önemli bir belirleyicidir. 

4. (   ) Fikse yalnızca bitim iĢlemi olarak uygulanır. 

5. (   ) Fikse ısısı mamulün sonra göreceği sıcak terbiye iĢlemlerinden daha yüksek ısıda 

yapılmalıdır. 

6. (   ) Elektrik enerjisiyle fikse pahalı bir iĢlemdir. 

7. (   ) Buhar ile fikse tüm sentetiklere uygulanabilir. 

8. (   ) Polyester mamullere sıcak su ile fikse yapmak uygun değildir. 

9. (   ) Polipropilenden mamul halılara buhar ile fikse yapılabilir. 

10. (   ) En ve boy ayarı ramözlerde yapılır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak zımparalama iĢlemi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Zımparanın amacını ve zımpara makinesinin nasıl çalıĢtığını araĢtırınız. 

 ÇeĢitli gramajdaki zımpara yapılmıĢ sentetik kumaĢları inceleyiniz. 

 AraĢtırma konusu hakkında kaynak taraması [ilgili alanda faaliyet gösteren 

iĢletmeler, fabrikalar, atölyeler, tekstil laboratuvarları, kütüphaneler, internet, 

çeĢitli mesleki kataloglar, süreli yayınlar (dergi, gazete vb.)] yapınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. SENTETĠK KUMAġLARI 

ZIMPARALAMA 
 

2.1. Sentetik KumaĢları Zımparalama 
 

Zımparalama iĢlemi; süetleme iĢlemi olarak da bilinmektedir. KumaĢ yüzeyine efekt 

vermek amacıyla uygulanan bir bitim iĢlemidir. Özellikle polyesterin zımparalanması sonucu 

kumaĢ, yanardöner bir görünüm kazanır. Bu Ģekilde elde edilen kumaĢlara taĢlanmıĢ ipek 

denmektedir. 
 

Efekt vermenin yanı sıra zımparalama, aprenin boncuklanmayı önleyici bir parçası 

olarak da önem taĢır. Sentetik mamullerde kullanım sırasında oldukça rahatsızlık veren 

boncuklanma, liflerin sürtünme sonucu kumaĢ yüzeyinde birikmesi demektir. Lif uçları, 

mamul yaĢ durumda iken zımparalanarak uzaklaĢtırılabilir. 
 

Zımparalama etkisi, mamul cinsine ve kullanılan zımpara numarasına bağlı olarak 

değiĢir. 
 

2.1.1. Silindirlere Sarılacak Zımparanın Numarası ve ÇeĢidi 
 

Zımparalama silindiri üzerindeki zımpara kâğıtları, 1 cm’deki sürtme noktası sayısına 

göre numaralandırılmaktadır. Santimetredeki sürtme noktası “kum” olarak da 

adlandırılmaktadır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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KumaĢ yüzeyine ve istenen efekte uygun olarak 120–400 kum arasından seçim 

yapılabilir. 
 

Zımpara kâğıtları zımpara silindirlerine spiral (verev) olarak sarılmaktadır. ġerit hâlde 

alınan kâğıtlar belli bir kullanım ömrüne sahiptir.  

 

Resim 2.1: Zımpara silindirleri 

2.1.2. Zımpara Silindirlerinin Çapları ve Sayıları 
 

Zımpara silindirinin çapı ve sayısı elde edilen görünüm ve tuĢe açısından önem 

taĢımaktadır. 
 

Zımpara silindirleri sayı olarak tek silindirli ve çok silindirli de olabilir. Her bir 

zımpara silindiri ayrı ayrı tahriklidir. Hızları ve dönüĢ yönleri elde edilecek efekte göre her 

biri için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Örneğin 5 silindirli bir zımpara makinesinde ilk üçü 

aynı yönde dönerken 4. silindir tam tersi yönde, 5. silindir de ilk üçüyle aynı yönde hareket 

ettirilebilir (aĢağıdaki zımpara makinesinde olduğu gibi). Her bir zımpara silindiri bağımsız 

çalıĢmaktadır. Zımpara silindirlerinin üzerinde bulunan baskı silindirleri mamulün zımpara 

ile temasının ayarlanmasını sağlamaktadır. Basınç ne kadar artırılırsa mamul zımpara yüzeyi 

ile o kadar çok temas etmekte ve sağlanan zımpara etkisi artmaktadır. 
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Resim 2.2: Zımpara makinesi 

2.2. Makinenin Ayarları 
 

Zımpara silindirlerinin dönüĢ hızı ve mamulün geçiĢ hızı ayarlanarak istenilen efekt 

oluĢturulabilir. 
 

2.2.1. Malın GeçiĢ Hızı 
 

Zımpara makinelerinin hızları 5–50 metre/dakikadır. Hız arttıkça mamulün zımpara 

silindirleri üzerinden geçiĢi daha kısa sürmektedir. Temas süresi ne kadar az olursa 

zımparalama etkisi de o kadar ılıman olur. 
 

2.2.2. Zımpara Silindirlerinin DönüĢ Hızı 
 

Zımpara makinesindeki her bir zımpara silindiri farklı hızda çalıĢtırılabilmektedir. 

Aynı zamanda silindirlerin dönüĢ yönleri de ayrı ayrı ayarlanabildiğinden elde edilen etkiler 

de oldukça çeĢitlidir. Zımpara silindirleri kumaĢla aynı yönde veya ters yönde hareket 

ettirilebilir. 
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Resim 2.3: Zımpara makinesi kontrol paneli 

2.3. Zımparalama Ġçin Parti OluĢturma 
 

Tüm terbiye iĢlemlerinde olduğu gibi zımparalama iĢleminde de ilk dikkat edilecek 

konu partilerin oluĢturulmasıdır. Parti oluĢturulurken kumaĢların yönlerine, tersine-yüzüne, 

gramajlarına, istenen etkilere, mamul enlerine, mamul cinslerine dikkat edilmelidir.  
 

2.3.1. KumaĢın Aynı Yönde Dikilmesi 
 

Partiyi oluĢturacak kumaĢların yönlerinin ters olmamasına özen gösterilmelidir. 
 

2.3.2. KumaĢtaki Rutubet ve Temizlik 
 

Zımparalanacak kumaĢların temiz olması, düzgün sarılmıĢ olması ve % 10 kadar nem 

içermesi gerekmektedir. Nem, yüzey efektinin daha etkili olmasını ve mamulün daha az 

yıpranmasını sağlar. 
 

2.4. Zımparalama ÇeĢitlerine Uygun ÇalıĢma 
 

Zımparalama Ģeftali tüyü efekti vermek amacıyla uygulanan bitim iĢlemidir. KumaĢ 

yüzeyinin her yerde aynı efekti göstermesi için zımpara silindirleri iĢlem sırasında sağa sola 

hareket hâlindedir. KumaĢ üzerindeki zımparanın sağa sola hareketi (Ģanjır), daha düzgün 
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sonuç için gereklidir. Zımpara silindirlerinin bu hareketi sonucu mamulün tüm eni boyunca 

aynı özellikte zımparalama etkisi elde edilmiĢ olur.  
 

Zımparalama ile elde edilecek efektleri etkileyen faktörler; 
 

 Zımpara silindirlerinin hızları ve dönüĢ yönleri, 

 Zımpara kâğıdı çeĢitleri, 

 Zımparalanacak mamulün özellikleri ve geçiĢ hızı, 

 Zımpara silindirine yapılan basınç  
 

gibi çok sayıda olduğundan çalıĢma koĢulları da oldukça çeĢitlidir. 
 

Bu nedenle etkileri de farklılık göstermektedir. 
 

2.5. Zımparalamanın KumaĢta Meydana Getirdiği Yüzey 

Görünümü 
 

ġardonlamadan daha ılıman bir etki sağlanır. ġeftali tüyü apresi denmesi de bu özelliği 

desteklemektedir. Aynı zamanda hafif tüylenme sonucu mamulün ıĢık yansıtmasını da 

etkilediğinden mamule yanardöner bir görünüm kazandırmaktadır. Ġpeğe benzetilmesinin 

nedeni bu etkiye dayanmaktadır. Mamulün hafif tüylenmesi nedeniyle yapılan bu iĢleme 

“süetleme” de denmektedir. 



 

23 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Tekniğine uygun olarak zımparalama yapınız. 
 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri 

(zımpara makinesi ve sentetik kumaĢ) 

hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Bütün çalıĢma boyunca dikkatli 

olunuz. 

 Uygulamanın baĢından itibaren 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 Elde edilecek etkiye göre zımpara kâğıdı 

seçiniz. Zımpara silindirine spiral olarak 

sarınız. 

 

 ĠĢin baĢlangıcından itibaren dikkatli 

çalıĢınız. 

 GiriĢte kumaĢın düzgün olmasına kırık 

girmemesine dikkat ediniz. Kumanda 

panelinde dikkatli ayar yapınız. 

 Zımparalanacak kumaĢ partisini 

oluĢturunuz. 

 Parti oluĢtururken kumaĢ yönüne 

dikkat ediniz. 

 Refakat bezini makineden geçiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Zımpara silindirlerinin dönüĢ yönlerini ve 

hızlarını ayarlayınız. 
 

 Zımpara silindirlerine uygulanacak basıncı 

ayarlayınız. 

 

 

 Zımparalama iĢlemini baĢlatınız. 

 

 

 Mamulün nemini kontrol ediniz.  

 Mamulü kontrol ederek uygunluğuna göre 

iĢleme devam ediniz. 

 ÇıkıĢta mamulü el ve göz yardımıyla 

kontrol ediniz. 

 Kopan liflerle dolan toz torbalarını kontrol 

ediniz. 
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 ĠĢlem bitiminde makinenin temizliğini 

yapınız. 

 Temizlik yaparken makineyi 

durdurunuz. 

 Gerekli özeni gösteriniz. ĠĢ güvenliği 

önlemlerini alınız. 
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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. Önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. ÇalıĢma ortamını uygulama için hazırladınız mı?   

3. Zımpara silindirlerine uygun zımpara kâğıdını spiral Ģekilde 

sardınız mı? 
  

4. Zımpara silindirlerinin dönüĢ yönünü ve hızını ayarladınız mı?   

5. KumaĢ partisini uygun bir Ģekilde oluĢturdunuz mu?   

6. Refakat bezini makineden geçirdiniz mi?   

7. Kontrol panelinden baskı silindirlerinin basıncını ayarladınız mı?   

8. Makine çıkıĢında mamulü kontrol ettiniz mi?   

9. ĠĢlem sonrası makine temizliğini yaptınız 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 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Zımparalama yalnız sentetiklere uygulanır. 

2. (   ) Zımparalamada kumaĢ nemi önemlidir. 

3. (   ) Zımpara makinesinde tek zımpara silindiri vardır. 

4. (   ) Zımpara silindirlerinin dönüĢ yönleri aynı olmalıdır. 

5. (   ) Zımpara kâğıdı zımpara silindirlerine spiral sarılmalıdır. 

6. (   ) KumaĢ geçiĢ hızı zımparalamayı etkiler.  

7. (   ) Baskı silindirlerinin basıncı zımparalama efektini etkilemez. 

8. (   ) Hatalı zımparalama, mamulü yıpratır.  

9. (   ) Polyester zımparalanırsa ipeğimsi tutum kazanır. 

10. (   ) Zımpara numarası mamulün tutumunu etkilemez. 
 

 

 

 

 

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 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Fiksaj, sentetik mamullere en ve boy stabilitesi sağlar. 

2. (   ) Hidrofiksaj, buhar ile fikse iĢlemidir. 

3. (   ) Buhar ile fikse iĢlemi polyester ve poliakrilnitril mamullere için uygulanır. 

4. (   ) Kuru ısı ile fiksaj termofiksaj olarak adlandırılmaktadır. 

5. (   ) Yaygın olarak kullanılan polyester mamullerin termofiksajında ramözlerden 

yararlanılır. 

6. (   ) Zımparalama iĢlemi, kumaĢ yüzeyine efekt vermek amacıyla uygulanan bir bitim 

iĢlemidir. 

7. (   ) Zımpara makinesindeki her bir zımpara silindirinin aynı hızda çalıĢması gerekir. 

8. (   ) Zımparalanacak kumaĢların %15 kadar nem içermesi gerekmektedir. 
 

 

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 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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