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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD680 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Boyacılığı 

MODÜLÜN ADI Sentetiklerin Ön Terbiyesi 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Sentetik mamullere uygulanan ön terbiye iĢlemlerini 

yapabilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Sentetik mamullerin ön terbiyesini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak sentetik mamullere ön terbiye iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sentetik mamullere ön yıkama iĢlemini 

uygulayabileceksiniz. 

2. Sentetik mamullere fiksaj ve termofiksaj iĢlemini 

uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık laboratuvar ortamı 

Donanım: Hassas terazi, ısıtıcı, beher, mezür, baget, 

termometre, pipet, PES materyal, PA materyal, PAC 

materyal, yıkama maddeleri, kimyasal maddeler, fiksaj 

makinesi, laboratuvar tipi HT boyama makinesi  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

KLAM 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

1960’lı yıllardan sonra yaygınlaĢmaya baĢlayan sentetik liflerin önemi her geçen yıl 

biraz daha artmaktadır.1994 yılında yapılan bir araĢtırmaya göre dünyada tüketilen liflerin % 

49’unu sentetik lifler oluĢturmaktadır. En önemli lif polyestertir. Polyester, dünyada 

tüketilen sentetik liflerin yarısından fazlasını tek baĢına oluĢturmaktadır. Diğer önemli 

sentetik lifler polyamid, poliakrilonitril (akrilik elyaf) ve polipropilendir. Bunlardan 

poliakrilonitril yalnız kesikli elyaf hâlinde üretilip ve tüketilirken diğerleri hem kesikli elyaf, 

hem de filament iplik (düz veya tekstüre) hâlinde üretilmekte ve tüketilmektedir. 
 

Sentetik liflere; fabrikada daha üretimleri sırasında istenilen görünüm (temizlik, 

beyazlık, matlık), tutum ve kullanma özellikleri (yüksek kopma dayanımına sahip, güç 

tutuĢur, düĢük boncuklanma özelliğine veya düĢük statik elektriklenme özelliğine sahip vb.) 

kazandırılmaktadır. 
 

Sentetik liflerin üzerindeki kirler, haĢıl maddeleri, avivaj ve preperasyon maddeleri tek 

bir yıkama iĢlemiyle uzaklaĢtırılabilir. Dolayısıyla boyanacak veya basılacak sentetik 

kumaĢların, boyama veya basmadan önce yalnızca bir yıkamadan geçirilmeleri yeterli 

olmaktadır. 
 

Sentetik lifler fabrikada üretilirken iyi bir beyazlık derecesine sahip olacak Ģekilde 

üretilmektedir. Hatta bazı beyaz sentetik liflere fabrikadayken optik beyazlatıcı da 

katılmaktadır. Dolayısıyla sentetik liflerin ağartılması, bazı beyaz kumaĢlar dıĢında pek söz 

konusu olmamaktadır. 
 

Bu modül ile sentetik liflere uygulanan ön terbiye iĢlemlerini tanımlayabilecek, 

sınıflandırabilecek ve ön yıkama, fiksaj ve termofiksaj iĢlemlerini yapabileceksiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında sentetik mamullere ön yıkama iĢlemini uygulayabileceksiniz. 
  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki bir tekstil boya iĢletmesine giderek sentetik mamullere(polyester, 

polyamid, poliakrilonitril) uygulanan ön yıkama iĢlemini gözlemleyiniz ve 

gözlemlerinizi not ederek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. ÖN YIKAMA 
 

1.1. Polyesterin Ön Yıkaması 
 

Polyester liflerin üzerine üretimleri, dokunmaları,  örülmeleri,  depolanmaları 

esnasında yağlar ve kirler bulaĢır. Bunların boyama ve apreye zarar vermesini önlemek için 

boyamadan önce uzaklaĢtırılması gerekir. Mamul temiz ise yıkama iĢlemi yapılmadan 

boyama iĢlemi uygulanabilir. Polyester mamullerin üzerindeki kirlerin uzaklaĢtırılması 

amacıyla yıkama iĢlemi uygulanır. Polyester mamullerin yıkama iĢlemlerinin zayıf bazik 

(soda veya trisodyumfosfat ilave edilmiĢ)  ortamda noniyonik veya noniyonik/ anyonaktif 

veya anyonaktif bir deterjanla yapılmasında fayda vardır.  
 

Ön yıkama reçetesi: 
 

Materyal ağırlığı: 5 g polyester kumaĢ 

Flotte oranı: 1 / 20 

 1–2 g / Ɩ ıslatıcı 

 1–2 g / Ɩ yıkama maddesi (sabun) 

 2 g / Ɩ soda 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Polyester materyallere çektirme yöntemi ile uygulanan yıkama iĢlemi diyagramı 
 

 

Not: Yıkama iĢlemi sonunda flotteye asit ilave edilerek nötrleĢtirme yapılır. 
 

1.1.1. PES Mamulde Yıkama ĠĢleminin Nedenleri 
 

 Polyester mamullerin üzerindeki preparasyon maddeleri, antistatik maddeler, 

haĢıl, makine yağları, iĢaretleme boyaları, taĢıma ve depolama esnasında oluĢan 

kirler boyama ve diğer terbiye iĢlemleri sırasında birtakım problemler 

çıkarabilir. Dolayısıyla bu maddelerin bir ön yıkama iĢlemi ile uzaklaĢtırılması 

gerekir.  

 Hidrofob karakterli polyester liflerinin statik elektriklenme eğiliminin fazla 

oluĢu sebebiyle havadaki tozları üzerine çekerek çok kolay kirlendiğinden 

mamulde lekeler oluĢur. Bu lekelerin bir ön yıkama ile uzaklaĢtırılması gerekir. 

 Ġplik eğirme, bobin sarma, bobin depolama esnasında polyester kirlenebilir. Bu 

kirler uzaklaĢtırılmaz ise materyalde kirlenme, is lekelerine dönüĢebilecektir. 

Bu Ģekilde kirlenen kumaĢ üzerinde kirli çizgiler, lekeler oluĢabilir. 

 Örme ve dokuma esnasında statik elektriklenme yoluyla iplikler üzerine kirleri 

çekebilir. Bu da kumaĢ üzerinde enine kirli çizgilerin oluĢmasına yol açar. 

 Polyester mamullerde ön yıkama iĢleminin nedenlerinden biri de oligomerlerin 

uzaklaĢtırılmasıdır. Oligomerler polyester liflerine uygulanan tekstüre, 

termofikse ve HT boyama iĢlemleri sırasında oluĢur. Oligomerler, polyester 

mamulün yüzeyine çıkarak görünümünü olumsuz etkiler.  
 

1.1.2. PES Mamulün Yıkama ĠĢleminde Kullanılan Makineler  
 

Polyesterin ön yıkaması; 
 

 Açık elyaf, 

 Tarama bandı (tops), 

 Ġplik (bobin, çile hâlinde), 

 Dokuma veya örme kumaĢ formunda yapılabilir. 
 

1.1.2.1. Elyaf ve Ġplik Formunda Ön Yıkama  
 

Polyester liflerin açık elyaf, tarama bandı, iplik hâlinde yıkama ve ön temizleme 

iĢlemleri genellikle terbiye iĢlemi (ön terbiye ve boyama) hangi makinede yapılmıĢsa orada 

yapılır. Ön yıkama iĢlemi, boyama öncesinde boyama kazanında yapılır. 
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Yıkama iĢlemi, flotteye uygun yıkama maddeleri, ıslatıcı ve hafif bir baz 

(soda/trisodyumfosfat veya amonyak) ilave edilerek 50–60ºC derecede 15–30 dakikada 

yapılır. Yıkama iĢleminde daha çok noniyonik yıkama maddeleri tercih edilmektedir. 

Polyester mamul avivaj maddesi içeriyorsa ön yıkama iĢlemi ılık su ile yapılırsa daha iyi 

sonuçlar alınır. 
 

Polyesterin elyaf, tops, iplik formunda yıkanması ve boyanması Üniversal HT boyama 

makinelerinde yapılır. 

 

 Resim 1.1: Üniversal HT yıkama ve boyama makinesi 

Üniversal HT boyama makinelerinde aparatın sadece taĢıyıcı kısmını değiĢtirerek aynı 

makine içerisinde açık elyaf, tops, bobin iplik, çile iplik formunda yıkama iĢlemi yapılabilir. 

Bu makinelerde flotte oranı 1.8’dir. 
 

1.1.2.2. PES KumaĢların Yıkanması 
 

Polyester kumaĢlar, hem avivaj maddeleri hem de haĢıl maddeleri içermektedir. HaĢıl 

maddeleri suda çözünebilen veya dispersiyon oluĢturabilen türden ise hem avivaj maddeleri 

hem de haĢıl maddeleri aynı anda bir yıkama iĢlemi ile uzaklaĢtırılabilir. 
 

Polyester kumaĢların ön yıkama iĢleminde kullanılan makineler: 
 

 Jet boyama makineleri 

 Açık en yıkama makineleri 

 HT overflow boyama makineleri 

 Püskürtmeli tamburlu boyama makineleri 

 Dokuma ve örme kumaĢlar için flotte içinde gerilimsiz bekletme üniteli yıkama 

makineleri 
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 PES Dokuma KumaĢta Ön Yıkama ĠĢlemi 
 

Ön yıkama iĢlemi, genellikle hafif sodalı ortamda noniyonik/anyonik yıkama maddesi 

(deterjan) karıĢımları ile 60–80 
o
C’de yapılır. 

 

Polyester mamullerin yıkanmasında noniyonik veya anyonik yıkama maddeleri 

kullanılabilir. Ancak fazla köpürme özelliğine sahip olduğundan anyonik yıkama 

maddelerinin tek baĢlarına kullanılması pek yaygın değildir. Noniyonik yıkama maddelerinin 

kullanılması yaygın olmakla beraber yüksek sıcaklıklarda yapılacak yıkamalarda, özellikle 

oksetilleme derecesi yüksek olan noniyonik deterjanlarla iyi sonuçlar alınamaz. Çünkü 

bunların bulanma noktaları (yıkama maddesinin çözünürlüğünün azalarak çökmesi ve 

böylece suyun bulanması) aĢılmıĢ olmaktadır. Yıkama flottesine uygun bir 

noniyonik/anyonik karıĢımı yıkama maddesi ilave etmek daha doğrudur. 
 

Polyester kumaĢ üzerindeki makine yağlarının etkili uzaklaĢtırılabilmesi için uygun 

bir emülgatör ilave edilebilir. Kullanılan preperasyon maddeleri emülgatör içerdiğinden 

bunlar doğrudan sıcak suyla yıkamayla uzaklaĢtırılabilir. 
 

Yıkama flottesinde sodyum karbonat (soda) yerine trisodyumfosfat, 

tetrasodyumpirofosfat ve amonyak gibi maddeler kullanılabilir. KumaĢta alkali artıkları 

kalmaması için son durulama banyosuna bir miktar asetik asit ilave edilmelidir. 
 

Çektirme yöntemine uygun polyester dokuma kumaĢ için ön yıkama reçetesi: 
 

Flotte oranı: 1/10 

0.5–1 g/Ɩ Sodyum karbonat 

0.5–1 g/Ɩ non-iyonik/anyonik yıkama maddesi 

0.5 g/Ɩ Kırık önleyici 

Sıcaklık: 60 
o
C 

Süre: 20–30 dakika 
 

Polyester dokuma kumaĢlar için kontinü (kesiksiz) yöntemle yıkama reçetesi: 
 

 1. Tekne:  1 g/Ɩ yıkama maddesi 

1 g/Ɩ soda 

Sıcaklık: 50-60
o
C 

 2. Tekne:  0,5 g/Ɩ yıkama maddesi 

Sıcaklık: 80-95
o
C 

 

 3. Tekne: 50-60 
 o
C’de su ile durulama 

 4. Tekne: 30-40 
o
C’de su ile durulama 

 

 PES Örme KumaĢta Ön Yıkama ĠĢlemi 
 

Polyester örme kumaĢlar preperasyon maddeleri (parafin, mum, avivaj maddeleri) 

içermektedir. Bu maddeler, beyazlatma ve boyama iĢlemleri öncesinde yıkama iĢlemi ile 

mamulden uzaklaĢtırılmalıdır. Preperasyon maddeleri mamulden organik çözücülerle de 

uzaklaĢtırılabilir. 
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Örme mamullerin üzerinden preperasyon artıkları iyi uzaklaĢtırılamazsa  bunlar, örme 

mamullerin göreceği terbiye iĢlemlerinde dispers boyar maddelerin süblimasyon 

haslıklarının düĢmesine neden olur. 
 

Katyonik antistatik preperasyon maddelerini gidermek için kumaĢlar formik asit 

içeren banyolarda yıkanmalıdır. 
 

Bazı triko kumaĢlara uygun yıkama maddeleri emdirildikten sonra boyama iĢlemi 

uygulanabilir. Bu durumda yıkama ve boyama iĢlemi aynı anda gerçekleĢtirilmiĢ olur. Bu 

çalıĢma yönteminin uygulanabilmesi mamulün üzerindeki yağ ve kir miktarına bağlıdır. 
 

Polyester örme kumaĢlarda üretim sırasında bulaĢmıĢ % 3–6 arasında yağ bulunur. Bu 

yağların ön yıkama ile mamulden uzaklaĢtırılması gerekir. 
 

Polyester örme kumaĢlar için ön yıkama reçetesi: 
 

 2 g/Ɩ non-iyonik yıkama maddesi 

 2 g/Ɩ soda 

 1 g/Ɩ ıslatıcı 

 Sıcaklık:  

 Ġnce-hafif örme kumaĢlar için 40-50
o
C 

 Orta ağırlıktaki örme kumaĢlar için 60-70
o
C 

 Ağır gramajlı kalın örme kumaĢlar için 70-80
o
C 

Süre : 20-30 dakika 
 

 Solvent Yıkama, Solvent Temizleme 
 

Dokuma ve örme kumaĢların bazıları solvent yıkama iĢlemi ile temizlenir. Bu iĢlem, 

aslında bir tür kuru temizleme iĢlemidir. Temizleme iĢlemi solvent yıkama makinelerinde 

organik çözücülerle yapılır. 
 

Solvent yıkamada en çok kullanılan organik çözücüler: 
 

 Perkloretilen 

 Tetrakloretilen 

 Metilenklorür 

 Trikloretilen 
 

Solvent yıkama, genellikle sulu flottelerde uzaklaĢtırılması zor olan kirlerin mevcut 

olduğu kumaĢların temizlenmesinde tercih edilir. Temizleme iĢleminde kullanılan solvent 

miktarı kumaĢ ağırlığının % 2’sini geçmemelidir. 
 

Solvent yıkama iĢleminin yapıldığı makineler: 
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 Kontinü solvent yıkama makineleri: Hem dokuma hem de örme kumaĢların 

üzerindeki yağ ve kirlerin organik çözücülerle temizlenmesinde kullanılır. Bu 

makinede kumaĢ, sonsuz bir bant üzerinden geçerken makinenin üst tarafından 

basınçla organik çözücü püskürtülerek temizlenir, çıkıĢ kısmında ise kuru hava 

emilerek kumaĢ kurutulur. 

 

Resim 1.2: Kontinü çözücülü temizleme makinesi 

Makinenin bölümleri: 
 

 Programatör: Makine ayarlarının yapıldığı kısımdır. 

 

Resim 1.3: Programatör 
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 Perkloretilenin konulduğu kısım 

 

Resim 1.4: Perkloretilenin konulduğu kısım 

 Makinenin iç kısmındaki metal sonsuz bant kısmı: Metal bant üzerinden 

sentetik mamul geçerken mamul üzerine perkloretilen püskürtülerek yağ 

lekeleri ve kirler temizlenir. 

 

Resim 1.5: Metal sonsuz bant kısmı 

Geri dönüĢüm kısmı (perkloretilenin geri kazanıldığı bölüm): Bu kısımda perkloretilen 

geri dönüĢüm sistemiyle tekrar kullanılabilir hâle getirilir. Böylece hem çevre kirletilmemiĢ 

olur, hem de solvent temizleme ucuza yapılmıĢ olur. 
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Resim 1.6: Perkloretilenin geri kazanıldığı kısım 

 Gerilimsiz solvent yıkama üniteli makineler: Örme kumaĢların gerilimsiz 

olarak yağ ve kirlerinin organik çözücülerle temizlenmesinde kullanılır. 
 

Solvent yıkama iĢlemi, üzerinde çok miktarda yağ ve kir olan sentetik mamullerin 

yıkanmasında avantajlı gibi gözükse bile ülkemizdeki iĢletmelerde pek uygulanmamaktadır. 
 

1.1.3. PES KumaĢların Yıkanmasında Önemli Noktalar 
 

Polyester kumaĢların yıkanmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli 

noktalar: 
 

 Polyester kumaĢların termofiksajdan önce yıkandığı durumlarda kırıĢıklık izi 

tehlikesi vardır.  

 Polyester kumaĢların ön yıkama öncesi yıkama iĢlemi sırasında ne kadar 

çekeceği, iĢlem yapılmadan önce kontrol edilmelidir. Gerekirse numune bazında 

ön yıkama iĢlemi yapılarak bir fikir edinilmelidir. 

 Polyester kumaĢların yıkanmasında, kumaĢın boyutlarında ve ağırlığında 

(gramajında) değiĢiklik olması önemli bir sorundur. Bu durum özellikle tekstüre 

ipliklerden yapılmıĢ polyester kumaĢlarda sorun oluĢturur. 

 Yıkamada polyester malzemenin formu (açık elyaf, bobin-iplik, dokuma kumaĢ, 

örme kumaĢ vb.) ve yıkama sıcaklığı kırıĢıklık oluĢması açısından önem taĢır. 

 Polyester kumaĢlar güneĢ ıĢığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Gün ıĢığı 

altında kalan polyesterin üzerindeki yağların uzaklaĢtırılması çok zordur. Bu da 

direkt yıkamanın performansını ve maliyetini etkiler. 

 Dokuma polyester kumaĢlarda, kumaĢ üzerinde bulunan haĢılın türü göz önünde 

bulundurularak boyama öncesi haĢıl etkili bir ön yıkama ile uzaklaĢtırılmalıdır.  
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 Ön yıkama ve boyama iĢlemi kombine edilerek yapılırsa iĢlem süresi kısalır. 

Fakat bu iĢlemde boya lekelenmesi riski vardır. Bunun için lekelenmeye 

sebebiyet vermeyen boyar madde ile uyumlu yıkama maddesi kullanılmalıdır. 

 KumaĢların yıkama iĢlemi çekmezlik miktarı dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Yıkama esnasında kumaĢın en-boy ayarı ve fiksesi yapılırsa daha sonraki 

terbiye iĢlemlerinde çekmezlik ayarlanması daha kolay olur. Bu Ģekilde iĢlem 

gören kumaĢ, termofiksaj sırasında daha az çeker ve boyama iĢleminde 

boyutları pek değiĢmez. 
 Polyester kumaĢlar 60 

o
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yıkanırsa bobin 

yağlarının emülsiyonları kumaĢ üzerinde yağ lekeleri oluĢturur. Bu lekeler 

boyama sonrasında kumaĢta koyu lekeler oluĢturur. 

 Noniyonik yıkama maddeleri, dispers boyar maddelerle boyama yapılacağından 

ön yıkamada kullanılmamalıdır. Birçok noniyonik yıkama maddesi, dispers 

boyar maddenin agregasyonuna sebep olur ve bu da kumaĢta lekelenmelere yol 

açar. 

 Polyester kumaĢların aynı banyoda yıkanması ve boyanması iĢlemi birçok 

dokuma kumaĢ için kullanıĢsızdır. Çünkü haĢılın kumaĢtan daha iyi 

uzaklaĢtırılması için ön yıkamada alkali kullanımı imkânsızdır.  
 

1.1.4. PES KumaĢların Yıkanmasında KırıĢıklık Ġzi OluĢması  
 

Polyester kumaĢların halat hâlinde yüksek sıcaklıklarda yıkanması sırasında kırık izi 

oluĢması tehlikesi çok fazladır. Halat hâlinde yıkamalarda mamul hacimlilik kazanacağından 

ve gerilimli bir ortamda iĢlem göreceğinden kırıĢma riski oldukça yükselecektir. Dolayısıyla 

bu tür malzemelerin yıkama iĢlemi gerilimsiz bekletmeli yıkama makinelerinde yapılmalıdır. 

 

Resim 1.7: Polyester kumaĢlar için gerilimsiz bekletme üniteli yıkama makinesi 
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Resim 1.8: Polyester kumaĢlar için gerilimsiz bekletme üniteli yıkama makinesinin kumaĢ 

boĢaltma kısmı 

Polyester kumaĢlarda kırıĢıklığın en az olduğu yıkama Ģekli, açık en ve gerilimsiz 

olarak yapılanıdır. 
 

Pes kumaĢlara halat hâlinde yıkama yapılırken kırıĢıklık oluĢumunu azaltmak için en 

ideal Ģartlar: 
 

 Yıkama teknesi tam dolu olmalıdır. 

 KırıĢıklıkların iz bırakmasını engellemek için yıkama makinesinden kumaĢın 

geçiĢ hızı mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. 

 Yüksek sıcaklıklarda yıkama yapılmamalıdır. 

 Sıkma, mümkün olduğunca düĢük basınçla yapılmalıdır. 

 Yıkama banyosunun ısıtılmasının ve soğutulmasının hızı 2 
o
C/dakikanın üzerine 

çıkmamalıdır. Banyonun yavaĢ yavaĢ ısıtılması gerekir. Böylece mamulün 

kırıĢması önlenmiĢ olur. 
 

Bazı polyester mamullerin yıkanmasında yıkama flottesine kırık önleyici maddeler 

ilave edilebilir. 
 

Polyester kumaĢlardaki kırıĢıklık izlerinin giderilmesi; 
 

 Ramözde termofiksaj iĢlemi ile yapılabilir. 

 Ramözde termohidrofiksaj iĢlemi ile yapılabilir. 
 

1.2. Polyamidlerin Ön Yıkaması  
 

Ġplik ve kumaĢ hâlindeki polyamid lifleri, iĢletmede taĢınırken kirlenebilir. Ayrıca 

polyamid mamulün üzerinde yağ veya metal kirleri,  pas lekeleri olabilir. Bu saydığımız 

maddelerin boyama öncesi mamulden bir yıkama iĢlemi ile uzaklaĢtırılması gerekmektedir. 

Polyamid mamullerin üzerindeki kirler ve yağlar hafif alkali bir ortamda anyonik ya da 
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noniyonik yıkama maddeleri ile yapılan yıkama iĢlemi ile uzaklaĢtırılır. Ayrıca mamulün 

üzerindeki metal kirleri EDTA ile kompleks oluĢturarak  pas lekeleri ise oksalik asit ile 

muamele edilerek uzaklaĢtırılır. Yıkama iĢlemi mamulün inceliğine ve kirlilik oranına göre 

40–80 
o
C arasındaki sıcaklıklarda 30 dakikada yapılır ve çalkalama iĢleminden sonra 

boyama iĢlemine geçilir. 
 

 Ön yıkama reçetesi 
 

Materyal ağırlığı : 5 g polyamid kumaĢ 

Flotte oranı :  1 / 20 

1-2 g /Ɩ yıkama maddesi (sabun) 

2 g / Ɩ soda 

1 g / Ɩ ıslatıcı 

1 g / Ɩ iyon tutucu 
 

Polyamid materyallere çektirme yöntemi ile uygulanan yıkama iĢlemi diyagramı 

 

1.3. PAC’in Ön Yıkaması 
 

Poliakrilonitril lifleri, diğer sentetik lifler gibi oldukça temiz liflerdir. Mamulün 

üzerindeki yağ ve kirlerin uzaklaĢtırılması için boyama ve diğer terbiye iĢlemlerinden önce 

yıkama iĢlemi yapılır. En iyi yıkama metodu uzaklaĢtırılacak maddelerin tipine ve miktarına 

bağlıdır. Bazı durumlarda kısa ve soğuk bir çalkalama yeterlidir. Fakat genellikle noniyonik 

deterjanlarla hafif alkali ortamda yıkama yapılır. Anyonik deterjanlardan kaçınılmalıdır.  
 

Poliakrilonitril mamuller için ön yıkama reçetesi: 
 

Flotte oranı: 1/15 

% 1 noniyonik deterjan 

%0.5–1 amonyak (% 25’lik) 

Sıcaklık: 50–60 
o
C 

Süre: 20–30 dakika 
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Poliakrilonitril materyallere çektirme yöntemi ile uygulanan yıkama iĢlemi 

diyagramı: 

 

Mamulün üzerindeki yağ ve vaksların uzaklaĢtırılması amacıyla çözücü ilaveli 

deterjanlar kullanılabilir. Bu iĢlemden sonra alkali artıklarını uzaklaĢtırıncaya kadar 50–60 
o
C’de çalkalama gereklidir. Çok hafif asidik (pH 4,5–5 asetik asitle) koĢullar altında 

muamele çalkalama süresini kısaltır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Polyesterin ön yıkamasını yapınız. 

 

Araç gereçler: Hassas terazi, ısıtıcı, beher, mezür, baget, termometre, spatula, PES 

kumaĢ 
 

Kimyasal maddeler: Yıkama maddesi (sabun), soyum karbonat, ıslatıcı, asetik asit 

(nötrleĢtirme için) 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama için gerekli araç gereçleri hazırlayınız. 

 Kullanacağınız araç gereçleri 

çalıĢma masanıza düzgün 

yerleĢtiriniz. 

 Hazırladığınız araç gereçlerin 

temiz olduğundan emin olunuz. 

 Uygulamayı yaparken kırık, 

çatlak cam malzeme 

kullanmayınız. 

 Uygulama için gerekli kimyasal maddeleri 

hazırlayınız. 

 Kimyasal maddeleri çalıĢma 

masanıza düzgün yerleĢtiriniz. 

 Uygulama baĢladıktan sonra 

yaptığınız her iĢlem aĢamasını 

not etmelisiniz. 

 Yıkama iĢlemi yapacağınız % 100 polyester 

kumaĢı tartarak numuneyi hazırlayınız. 

 Doğru tartım yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Reçetede bulunan kimyasal madde miktarlarını 

hesaplayınız. 

 Hesaplamaları doğru yapınız. 

 Hesaplanan kimyasal maddelerin tartımını 

yapınız. 

 

 Doğru tartım yapmanın 

önemini unutmayınız. 

 Etiketi olmayan kimyasal 

maddeyi kullanmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tartımını ve ölçümünü yaptığınız kimyasal 

maddelerle PES ön yıkama flottesini 

hazırlayınız. 

 

 Kimyasal maddeleri kullandıktan 

sonra iĢiniz bitince kapağını 

kapatarak yerine koymayı 

unutmayınız. 

 Kimyasal maddeleri gün ıĢığı 

almayan yerlerde saklamayı 

unutmayınız. 

 Sıvı kimyasal maddeleri ölçerken 

lastik puar veya otomatik 

pipetleme makinesi tercih ediniz. 

 Kimyasal maddelerin suda iyice 

çözündüğünden emin olunuz. 

 Diyagrama göre PES ön yıkama iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

 Kimyasal maddeleri mutlaka 

diyagramda belirtilen sıcaklıklarda 

ve zamanlarda flotteye ilave 

ediniz. Sıcaklığı sık sık ölçerek 

sürekli kontrol altında tutunuz. 

 Yıkama iĢlemi sonunda banyoya asetik asit 

ilave ederek nötrleĢtirme iĢlemi yapınız. 

 Baz artıklarının kumaĢtan iyice 

uzaklaĢtırıldığından emin olunuz. 

 Yıkama iĢlemi sonunda banyoyu boĢaltınız.  

 

 

 Mamule önce sıcak, sonra soğuk durulama 

iĢlemi yapınız. 

 Mamulün iyice durulandığından 

emin olunuz. 
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 Polyester kumaĢları etüvde kurutunuz. 
 Polyester kumaĢların iyice 

kuruduğundan emin olunuz. 

 Kullandığınız araç gereçleri temizleyiniz ve 

yerine koyunuz. 

 

 Kimyasal maddeleri yerine koyunuz. 

 ĠĢiniz bittiğinde kimyasalların 

kapaklarını kapatarak yerine 

koymaya özen göstermelisiniz. 

 ÇalıĢma tezgâhınızı temizleyiniz ve ellerinizi 

bol sabunlu su ile yıkayınız. 

 Elleriniz iyi yıkanmadığında 

cildinizin hastalık kapabileceğini 

ve bir süre sonra yediğiniz 

yiyecekler yoluyla kimyasal 

kalıntılarının midenize giderek 

hastalıklara sebebiyet 

verebileceğini unutmayınız.  

 Uygulama raporunu yazınız. 

 Uygulama esnasındaki 

gözlemlerinize göre uygulama 

raporunuzu hazırlayınız. Raporun 

üzerine yıkanmıĢ ve yıkanmamıĢ 

kumaĢ numunesi yapıĢtırmayı 

unutmayınız. 

 Zamanınız kalırsa ön yıkama iĢlemini 

polyamid ve poliakrilonitril mamuller için de 

yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma tezgâhınızı uygulama için hazırladınız mı?   

2. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Gerekli kimyasal maddeleri hazırladınız mı?   

4. Reçete hesaplarını doğru olarak yaptınız mı?   

5. Gerekli tartımları doğru olarak yaptınız mı?   

6. Kullandığınız suyun sertliğini ölçerek kontrol ettiniz mi?   

7. Flotteye gerekli tüm kimyasal maddeleri koyarak hazırladınız 

mı? 

  

8. pH’ı ölçtünüz mü?   

9. Diyagrama uygun olarak yıkama iĢlemini yaptınız mı?   

10. Yıkama iĢlemi sonunda nötrleĢtirme iĢlemi yaptınız mı?   

11. KumaĢı etüvde kuruttunuz mu?   

12. ĠĢlem sonunda kimyasal maddeleri yerine koydunuz mu?   

13. Kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?   

14. ÇalıĢma tezgâhını temizlediniz mi?   

15. Uygulama raporunuzu yazdınız mı?   

16. Rapora numune yapıĢtırdınız mı?   

17. YıkanmıĢ ve yıkanmamıĢ PES kumaĢları karĢılaĢtırarak 

değerlendirdiniz mi?  

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi PES mamullerin ön yıkama iĢleminde kullanılan 

kimyasallardan değildir? 

A) Soda 

B) Islatıcı 

C) Sülfürik asit 

D) Sabun 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi sentetik bir mamul değildir? 

A) Viskon 

B) Polyamid 

C) Polyester 

D) Akrilik 
 

3. Ön yıkama iĢlemi sonunda PES liflere nötrleĢtirme iĢlemi niçin yapılır? 

A) Asit artıklarını uzaklaĢtırmak için 

B) Yükseltgen madde artıklarını uzaklaĢtırmak için 

C) Ġndirgen madde artıklarını uzaklaĢtırmak için 

D) Baz artıklarını uzaklaĢtırmak için 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi PES mamullerde yıkama iĢleminin nedenlerinden değildir? 

A) Mamulün üzerindeki kirleri uzaklaĢtırmak 

B) Oligomerleri uzaklaĢtırmak 

C) HaĢıl artıklarını, preperasyon maddelerini uzaklaĢtırmak 

D) Mamuldeki dokuma hatalarını düzeltmek 
 

5. PES mamullerin yıkanmasında aĢağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz? 

A) Jet boyama makineleri 

B) Ramöz 

C) Açık en yıkama makinesi 

D) HT overflow boyama makineleri  
 

 

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 sentetik mamullere fiksaj ve termofiksaj iĢlemini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Çevrenizdeki bir tekstil boya iĢletmesine giderek sentetik mamullere (polyester, 

polyamid, poliakrilonitril) fiksaj ve termofiksaj iĢleminin nasıl yapıldığını 

gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi not ederek arkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 

2. FĠKSAJ VE TERMOFĠKSAJ 
 

2.1. Fiksaj ĠĢleminin Amacı 
 

Sentetik mamullere elyaf üretimi sırasında meydana gelen iç gerilimleri 

uzaklaĢtırmak, mamulü stabil hâle getirmek ve materyale dayanıklı düzgün bir Ģekil vermek 

için yapılır. Sentetik mamullere uygulanan fiksaj iĢleminin amaçları: 
 

 Materyalin boyutsal stabilitesini sağlamak 

 BuruĢmayı ve halat hâlinde terbiye iĢlemlerinde kırık oluĢumunu önlemek 

 Örgü kumaĢların kenar kıvrılmalarını önlemek 

 Mamulün kalan büzülme değerlerini geliĢtirmek 

 Hassas materyallerin muhtemel deformasyonunu engellemek 
 

Fiksaj iĢlemi tüm tekstil materyallerine uygulanır. Fakat polyamid, polyester ve 

poliakrilonitril gibi sentetik polimer elyafının iĢlenmesinde özel öneme sahiptir. Sentetik 

malzemelere fiksaj iĢlemi filament, iplik ve kumaĢ formlarında uygulanabilir. 
 

Kesikli sentetik elyaftan yapılmıĢ materyallerde ise iç gerilim daha azdır. Sentetik 

liflerden yapılan materyallerin iç gerilimleri fiksaj iĢlemi ile giderilir. Böylece ileride 

göreceği yaĢ terbiye iĢlemlerinde ve bitmiĢ mamullerin kullanım esnasındaki çekmesi 

önlenmiĢ olacaktır. 
 

Filament ipliklerden yapılmıĢ materyallerde iç gerilim daha fazladır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2. Fiksaj ĠĢleminin Ön Terbiyedeki Sırası 
 

Termofiksajın hangi kademede ve hangi sıcaklıkta yapılacağına karar vermeden önce 

materyalin göreceği tüm terbiye iĢlemlerinin bilinmesi gerekir. 
 

Termofiksaj kademesinin seçimi aynı zamanda materyalin temizliğine, boyama 

tekniklerine, mevcut makine parkına ve bazen iplik ve lifin durumuna bağlıdır. 
 

 Yıkamadan önce fiksaj (termofiksaj-yıkama-boyama): Termofiksaj ile lifin 

fiziksel özellikleri ve boyanabilirliği değiĢirken kumaĢ üzerindeki haĢıl 

maddeleri ve safsızlıkların uzaklaĢtırılması zorlaĢmaktadır. Termofiksaj 

kademesi ön terbiye iĢlemlerinden önce yapılırsa bu safsızlıklar termofiksaj 

sırasında erimekte ve plastik akıĢkanlık özelliği artan lifin içerisine nüfuz 

etmekte veya lif yüzeyinde fikse olmaktadır. Bu aĢamadan sonra safsızlıkların 

uzaklaĢtırılması oldukça zordur. 
 

Dokumadan gelen kumaĢ çok temiz ise termofiksaj yıkamadan önce yapılabilir. Bu 

fiksaj kademesi; çözgülü örme materyaller, halat yıkamada termofiksajdan önce örgü yapısı 

bozulabilen ve ilmek kayması olan materyaller için uygundur. Ayrıca düĢük sıcaklıklarda 

bile kırık oluĢmasına eğilimli polyester materyallerin halat yıkamasından önce uygulanabilir. 
 

 Boyamadan önce fiksaj (yıkama-termofiksaj-boyama): Termofiksaj, 

genellikle boyamadan önce, fakat lifteki safsızlıkları fikse etmemek için 

yıkamadan sonra yapılır. Bu tüm materyaller için en emin, en uygun yoldur. 

Boyamadan önce termofiksajın avantajı, materyalin boyanması esnasında 

meydana gelebilecek kırıĢıklıkların önlenmesidir. Termofiksaj boya alımını 

etkilediği için değiĢik ısıl iĢlem görmüĢ kumaĢlar farklı tonlarda boyanır. Isıl 

iĢlemden kaynaklanan bu boyama farklılıkları kesikli yöntemlerle boyamada, 

sürekli yöntemlerle boyamaya göre daha fazladır. Bu sıranın dezavantajı ise 

termofikse kademesinin ortada oluĢu nedeniyle kumaĢın iki kez kurutulması 

gereğidir. 
 

 Boyamadan sonra fiksaj (yıkama-boyama-termofikse): Boyamadan sonra 

termofiksaj, boyama sırasında oluĢan kırıĢıklıkları giderir ve materyalin 

istenilen ende stabilitesini sağlar. Boyama sonrası termofiksajın dezavantajı ise 

termal migrasyonla lif içerisindeki boyanın yüzeye taĢınması ve böylece 

boyamanın yaĢ haslığının düĢmesidir.   
 

2.3. Fiksaj ĠĢleminin YapılıĢı 
 

Sentetik mamullere fiksaj iĢlemi iplik ve kumaĢ hâlinde yapılır. 
 

Fikse iĢlemi: 
 

 Sıcak hava ile fiksaj (termofikse): Bu iĢlem genellikle ramözde, sıcak hava 

altında kumaĢın gerdirilerek fikse edilme iĢlemidir. ĠĢlem süresi materyale bağlı 

olarak 10 saniye ile 3 dakika arasında değiĢir. 
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 Sıcak su ile fiksaj (Hidrofikse): KumaĢlar, levent üzerine sarılarak; iplikler, 

bobin hâlinde basınçlı aparatlarda sıcak su verilerek fikse olur. 

 Sıcak buhar ile fiksaj: KumaĢlar, levent üzerine sarılarak; iplikler, bobin 

hâlinde basınçlı aparatlarda buhar verilerek fikse olur. 
 

2.3.1. Kuru Isı Fiksajı, Termofiksaj 
 

Tekstil lifleri, üretim aĢamalarından geçerken ve kullanılırken yüksek ısılarla 

karĢılaĢabilir. Özellikle sentetik liflerde bu ısı problem oluĢturur ve termofiksaj iĢlemi 

yapılmadıysa tekstil mamulünün yapısının ve özelliklerinin bozulmasına yol açabilir. ĠĢte bu 

yüzden sentetik liflere veya bu liflerden yapılmıĢ materyallere termofiksaj iĢlemi uygulanır. 
 

Bütün sentetik lifler, uzun zincir moleküllerden oluĢur. Eğrilme iĢleminden sonra bu 

zincir moleküller geliĢigüzel yayılmıĢlardır. 
 

Ancak daha sonra orijinal uzunluklarının birkaç katı kadar çekime uğrar ve sonunda 

uzun moleküller oryante olur ve lif eksenine paralel olarak uzanır. 
 

Lif cinsine bağlı olarak lif içerisindeki bu zincirler farklı kuvvetlerle birbirlerine 

bağlanmıĢtır. Örneğin, polyesterde zincir moleküller van der waals kuvvetleriyle birbirlerine 

bağlı iken naylonda bu kuvvetler H-bağlarıdır. Önemli nokta; bu kuvvetlerin molekül 

zincirlerini, çok kısa mesafede bir arada tutmasıdır. Ancak paralelleĢtirme (çekim) 

iĢleminden sonra bu bağlar kuvvetlenir. Dolayısıyla lifler sertleĢir ve çekmede uzaması 

azalır. Germe-çekme iĢleminden önce de sonra da bu bağlar, zincirler üzerinde mevcuttur. 

Ancak kuvvet ve baskı altındadır. Eğer life ısı Ģeklinde bir enerji uygulanırsa lif içerisindeki 

zincirler hareket etmeye baĢlar ve bu enerji yeteri kadar olursa zincirler arasındaki kuvvet ve 

baskı altındaki bağlar kopar. Yeterli derecede ısı enerjisi uygulandığında bu bağların hepsi 

kopar ve lif erir. ĠĢte bu ısı enerjisi minimum enerji durumuna eriĢtiğinde durdurulursa yani 

lifler soğutulursa zincirler arasındaki bağlar en kısa yoldan yeniden bağlanır. Dolayısıyla lif 

bu tespit ısısına kadar ısıya maruz kaldığında durumunda herhangi bir değiĢiklik (çekme vb.) 

olmaz. Bundan dolayı termofiksaj aĢağıdaki gibi yapılır: 
 

 Lif istenilen sıcaklığa kadar ısıtılır. 

 Lif çekme meydana gelmeyecek Ģekilde sabit tutulur. 

 Seri bir Ģekilde soğutma yapılmalıdır. 
 

Termofiksaj iĢleminden sonra sentetik liflerin yapısında, termoset oldukları 

sıcaklıklara kadar bir bozulma olmaz, bu sıcaklıklara kadar rahatlıkla çalıĢılabilir. 
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2.3.2. ÇeĢitli Sentetik Lifler Ġçin Fiksaj KoĢulları Tablosu 
 

SENTETĠK LĠFLER ĠÇĠN OPTĠMAL FĠKSAJ KOġULLARI 

Elyaf türü 

Sıcak su fiksajı DoymuĢ buhar fiksajı 
Sıcak hava 

fiksajı 

ºC 
Zaman 

(dk.) 
ºC 

Basınç 

(atü) 

Zaman 

(dk.) 
ºC 

Zaman 

(sn.) 

Nylon 6 (Perlon) 120 10-25 130 2 15-30 190 10-20 

Nylon 6.6 130 15-30 130 2 20-25 215-224 10-20 

Nylon 11 (Rilsan) 120 10-25 130 2 10-30 150 10-20 

KarıĢık PA (Nylon 6 

ve Nylon 6.6) 
120 10-25 130 2 10-30 190 3-15 

Polyester (Terylene, 

Dacron, Diolen, 

Tergal, Terital, 

Trevira) 

140 12-18 140 3 10-30 190-210 10-20 

Poliakrilonitril 

(Orlon, Dralon, 

Redon, Courtelle, 

Acrylan) 

130 12-18 134 2 10-30 160-170 30-45 

Tablo 2.1: Sentetik lifler için fiksaj koĢulları 

2.4. Fiksaj ile Sağlanan Özellikler 
 

 Fikse edilmiĢ kumaĢa aynı zamanda buruĢmazlık özelliği de kazandırılmıĢ olur. 

Liflerin buruĢma eğilimi azalır. 

 Isı fiksajı, polyester mamullerin boyama sırasında ence ve boyca stabil 

kalmasını sağlar. 

 Fikse edilmiĢ mamule halat hâlinde de terbiye iĢlemleri yapılabilir. 

 Termofiksaj, mamulün boya alımını etkiler. Fiksaj sıcaklığının artırılması ile 

boyanabilirlik önce azalır, sonra 200 ºC civarında tekrar artar. 

 Termofiksaj sonrası elyafın tutumu sertleĢir, elastikiyeti azalır. 

 Sentetik mamullere kazandırılacak özellikler fiksaj türüne bağlıdır. En yaygın 

fiksaj metodu kuru sıcak hava ile yapılan fiksajdır. 

 Termofiksaj olmuĢ mamulde pillingleĢme azalır. 

 Avanslı olarak yapılan termofiksaj iĢleminde sıcaklık artırıldıkça mamulün 

tutumu sertleĢir. 

 Tekstüre ipliklere düĢük sıcaklıklarda fiksaj iĢlemi yapılmalıdır. 

 Termofiksaj iĢlemi yapılırken makinenin ayarlarıyla sık sık yapılan 

değiĢiklikler, düzgünsüz boya alımlarına neden olur.  
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2.5. Fiksaj Sonuçlarını Etkileyen Faktörler 
 

2.5.1. Termofiksaj Sıcaklığı 
 

Sıcaklığın mamuldeki etkisi, kontrol altına alınmıĢ liflerdeki iç gerilimleri serbest hâle 

getirmesidir. Sıcaklığın etkisi ile lifteki kristalitler eriyerek yeniden oluĢur. Termofiksaj 

sıcaklığı mamulün daha önce gördüğü termofiksaj sıcaklığına göre belirlenmelidir. 
 

2.5.2. Isıtma Hızı 
 

Mamulün cinsine ve metre/tül ağırlığına göre belirlenir. Delikli tamburlu 

kurutucularda ve ramözlerde hızlı, hot-fluelarda ise yavaĢ ısıtma yapılmaktadır. 
 

2.5.3. Termofiksaj Sıcaklığında KalıĢ Süresi 
 

KumaĢın ısınması için geçen süre ile termofiksaj sıcaklığındaki bekleme sürelerinin 

toplamı olmaktadır. Termofiksaj sıcaklığına kadar geçen sürenin belirlenmesinde yine 

önemli iki faktör, termofiksajın yapıldığı makinenin tipi ve kumaĢın metre/tül ağırlığıdır. 
 

2.5.4. Gerilim 
 

Termofiksaj iĢlemi sırasında gerilim arttıkça liflerin kopma dayanımları artar, 

camlaĢma noktaları yükselir. Termofiksaj gerilimi, mamulün daha önceden gördüğü 

termofikse iĢlemi sırasındaki gerilim miktarı tespit edilerek saptanır.  
 

2.5.5. Soğutma Hızı 
 

Soğutma iĢlemi yavaĢ yavaĢ yapılmalıdır. Bu sayede liflerde küçük kristalitler oluĢur. 

Bunlar birleĢip büyük kristalitler oluĢturarak iç gerilimleri azaltır. Böylece mamulün hareket 

kabiliyeti kısıtlanacağından mamul sonraki terbiye iĢlemlerinde çekmez, deforme olmaz. 
 

2.6. Termofiksaj ĠĢleminin YapılıĢı 
 

Termofiksaj, sentetik elyaf ve bunların karıĢımlarından oluĢan kumaĢlardaki çekme 

eğilimini azaltmak ve liflerdeki iç gerilimleri yok etmek amacıyla sıcak kuru hava ile yapılan 

bir iĢlemdir. Fiksaj iĢleminde, moleküller arası bağları çözmeye ve yeniden yönlendirmeye 

yetecek kadar ısı enerjisi verilmelidir. 
 

Termofiksaj sentetik mamullerdeki iç gerilim durumlarının değiĢtirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Termofikse iĢlemi sırasında, kristalin bölgeler birleĢerek daha büyük 

kristalitler oluĢturur. Amorf bölgelerin miktarı azalır. Böylece makro moleküller daha sıkı 

bir yapıya sahip olduklarından hareket kabiliyetleri azalmakta ve boyar madde alımı 

zorlaĢmaktadır. Fakat belli bir sıcaklıktan sonra boyar madde alımı tekrar artmaktadır. 
 

Sentetik mamullere termofiksaj; 

 Boyamadan önce, 

 Boyamadan sonra, 

 Boyamadan önce ve sonra olmak üzere her iki aĢamada da yapılabilir. 
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Termofiksaj sırasında polyester mamullerde oligomerler oluĢabileceğinden ön 

yıkamadan önce termofiksaj yapılırsa yıkamada oligomerler uzaklaĢtırılmıĢ olur. 
 

Fiksaj iĢlemi ısıtma ve soğutma olmak üzere iki kademeden oluĢmaktadır. Burada 

önemli olan nokta, hem sıcaklık etkisinin hem de soğutma etkisinin Ģok tarzında çok hızlı 

yapılması gerekliliğidir. Soğutma iĢlemi mutlaka 50 ºC’nin altında yapılmalıdır. 
 

Termofikse sıcaklığı, her zaman bir sonraki sıcak iĢlem temperatüründen yüksek 

(örneğin-30-40 ºC) olmalıdır. 
 

Termofiksaj makineleri: 
 

 Ramöz: Sentetik mamullerin termofiksajı, genellikle ramözde kuru sıcak hava 

ile yapılır. Dokuma ve örme mamullerin bu sayede enine ve boyuna ayarı da 

mümkün olur. Ramözde kumaĢlara termofikse iĢlemi açık hâlde uygulanır.  

 

Resim 2.1: Ramöz makinesi 

Ramözlerde sıcak hava akımı kumaĢa alttan ve üstten dik olarak verilir. Ramözlerde 

ısı iletim (transfer) katsayısı (W/m
2
 K) 175-325’dir. KumaĢın ısınma süresi ise 5-20 saniye 

kadardır. 
 

 Hot-flue termofiksaj makineleri: Hot-flue makinelerde sentetik mamullerin 

fiksajı açık hâlde (açık en kumaĢ) uygulanır. Hot-flue polyesterin termofiksajı 

için en uygun makinelerden biridir. 
 

Hot-flue makinelerde sıcak hava akımı kumaĢ yüzeyine paralel olarak 

gönderilmektedir. Bu makinelerde ısı transfer katsayısı 35-58’dir. Diğer termofiksaj 

makineleri arasında ısı iletim katsayısı en düĢük olanıdır. KumaĢın ısınma süresi 30-60 

saniyedir. 
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ġekil 2.1: Hot-flue makinesi 

 Delikli tamburlu termofiksaj makineleri: Delikli tamburlu termofiksaj 

makinelerinde termofikse iĢlemi sıcak havanın mamulün içerisinden emilerek 

geçirilmesiyle yapılır. 
 

Delikli tamburlu fiksaj makinelerinde sıcak hava tekstil mamulünün içinden emilerek 

geçtiği için etkili kumaĢ yüzeyi iyice artmakta hava sınır tabakası kalınlığı iyice 

küçülmektedir. Bu makinelerde ısı iletim kat sayısı en yüksek değerdedir (290-470). 

KumaĢın ısınma süresi 2-8 saniyedir. 

 

ġekil 2.2: Delikli emme tamburlu termofiksaj makinesi 

 Kontakt (silindirli, barabanlı) termofiksaj makineleri: Kontakt (değmeli) 

fiksaj, sentetik mamullerin sıcak metal silindirlerin yüzeyine doğrudan değmesi 

ile yapılan termofiksajdır. Fiksaj efekti iyi sonuç verir. Ancak mamul biraz 

incelir, sertleĢir ve parlaklaĢır. 
 

Kontakt termofiksaj makinelerinde ısı iletimi değme (kontakt) suretiyle olmaktadır. 

KumaĢ sıcak silindir yüzeyine değerek doğrudan temas ettiği için ısı iletim katsayısı oldukça 

yüksektir (230-290). Bu makinelerde kumaĢın ısınma süresi 3-12 saniyedir. 
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Resim 2.2 :Kontakt (silindirli) termofiksaj makinesi 

 Ġplik termofiksaj makineleri (otoklav): Ġplik hâlinde termofiksaj iĢlemi 

polyester dikiĢ ipliklerine uygulanır. Bunun amacı, dikiĢ ipliklerinin ileride 

göreceği terbiye iĢlemlerinde çekme yapmasını önlemektir. DikiĢ ipliklerinin 

fiksaj iĢlemi sarılı durumda otoklavlarda yapılmaktadır. 

 

Resim 2.3: Ġplik fiksajı için otoklav makinesi 
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2.7. Örme KumaĢların Fiksaj ĠĢlemleri 
 

Örme mamullere termofikse iĢlemi hem boyamadan önce (ön fiksaj) hem de 

boyamadan sonra uygulanabilir. Fiksajın hangi aĢamada uygulanacağı, örme mamulün 

yapısına bağlıdır. 
 

Örgü mamullerde fiksajın amacı: 
 

 Materyale boyut stabilitesi kazandırmak 

 Kenar kıvrımlarını azaltmak 

 Müteakip ağartma ve boyama iĢlemlerinde kırıĢma tehlikesini azaltmak 

 Muhtemel kumaĢ deformasyonunu önlemek 
 

Yuvarlak örme kumaĢlar, genellikle açık ende fikse edilmektedir. Fiksaj iĢleminde 

doymuĢ buhar veya sıcak hava kullanılmaktadır. Açık ende örme kumaĢların fiksaj iĢlemleri 

ramözlerde yapılır. KumaĢ ramözde enine gergin olarak fikse edilmektedir. 

 

Resim 2.4: Örme kumaĢların fiksajında kullanılan fiksaj makinesi (ramöz) 

Örme kumaĢların fiksaj iĢlemi delikli tamburlu kurutma makinelerinde de yapılabilir. 

Bu makinelerde, kumaĢ gerdirme zincirleri yardımı ile tamburlar üzerine sevk 

edilebilmektedir. 
 

Örme kumaĢlar hortum Ģeklinde kapalı hâlde de fikse edilebilmektedir. Bu iĢlem için 

kumaĢlar önce üst üste sarılır. Sonra sarılı durumda otoklavda buharla veya HT-Levent 

boyama makinelerinde sıcak su ile muamele edilerek fikse edilir. 
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Resim 2.7: Levent boyama makinesi 

2.8. Sentetik KarıĢımlı KumaĢların Fikse ĠĢlemleri 
 

Sentetik karıĢımlı kumaĢlarda fikse iĢlemi, ancak sentetik elyaf miktarının daha fazla 

olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Fikse iĢleminde, karıĢımı oluĢturan diğer elyafların 

yapı ve özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

Sentetik karıĢımlı kumaĢların fiksaj koĢulları: 
 

Lif cinsi Fiksaj cinsi Fiksaj sıcaklığı (ºC) Fiksaj süresi (sn.) 

PES/Yün Sıcak hava 180-200 10-20 

PES/Selüloz Sıcak hava 190-210 10-20 
PES/PA 6 Sıcak hava 192-195 20 

PES/PA 66 Sıcak hava 210 20 
PES/PAC Sıcak hava 190-200 60 

PES/Triasetat Sıcak hava 200 30 

Tablo 2.2: Sentetik karıĢımlı kumaĢların fiksaj koĢulları 

2.9. Fiksaj ĠĢleminde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar 
 

 Sentetik bir mamulün ön terbiyede hangi aĢamada fiksaj iĢlemi yapılacağı 

kumaĢın yapısına bağlıdır. Örneğin, haĢılı sökülmeden mamul fikse edilirse 

haĢıl artıklarını kumaĢtan uzaklaĢtırmak çok zorlaĢır. 

 Preperasyon ve avivaj maddeleri, fikse etkisiyle buharlaĢarak fiksaj 

makinelerinin kirlenmesine sebep olur. 

 Fiksaj iĢlemi kumaĢlara açık en hâlde yapılmalıdır. 

 Termofiksaj süresi ve sıcaklığı malzeme cinsine (iplik, tarama bandı, kumaĢ 

vb.) göre değiĢir. 

 Ramöz makinesinin bütün kısımlarında termofiksajın aynı ölçülerde 

gerçekleĢmesi gerekir. 



 

 30 

 Fiksaj süresi fiksaj yapılacak makinenin cinsine (ramöz, hot-flue vb.) göre 

değiĢmektedir. 

 Açık renk dispers boyar maddelerle boyanacak polyester mamullere boyama 

öncesi termofiksaj iĢlemi 190-200 ºC’de yapılmalıdır. 

 Triko mamullerin fiksajında doymuĢ buhar kullanılırsa fiksaj sıcaklığı düĢer ve 

mamulün tutumu güzelleĢir. Fakat fiksaj süresi 5-10 dakikaya uzar. 

 Termofiksaj iĢlemi mamulün her tarafına eĢit miktarda uygulanmalıdır. Aksi 

takdirde boyama iĢlemlerinde düzgünsüzlüklere sebep olur. 

 Örme ve dokuma sentetik kumaĢların eni termofiksaj iĢlemi sırasında 

oluĢabilecek çekmeler göz önünde bulundurularak hesaplandıktan sonra fiksaj 

iĢlemi uygulanmalıdır. 

 Ön yıkamadan sonra yapılacak fiksaj iĢlemlerinde önce kumaĢ düzgün bir 

Ģekilde kurutulmalı daha sonra fiksaj iĢlemi yapılmalıdır. 

 Termofikse iĢlemi sırasında makinenin çıkıĢ kısmında mamul doklara düzgün 

bir gerilimle sarılmalıdır, içerisinde hava boĢluğu olmamalıdır. 

 Fiksaj iĢlemi mamulün boyanabilirliğini etkilemeyecek Ģekilde yapılmalıdır. 

 YaĢ mamullerin aynı anda kurutulması ve termofikse edilmesi sırasında 

kurutma hızının ve sıcaklığının eĢit olmasına dikkat edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Polyesterin ramözde fiksajı (termofiksaj)nı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fiksaj yapılacak kumaĢı kılavuz kumaĢa 

dikiniz. 

 

 Önlüğünüzü-iĢ elbisenizi giyiniz. 

 Fiksaj yapılacak kumaĢ ile kılavuz 

kumaĢın uçlarını birleĢtirerek dikiĢ 

makinesinde polyester iplikle 

dikmelisiniz. 

 KumaĢın makinenin giriĢ kısmındaki 

gerginliğini ayarlayarak silindirlerden 

düzgün bir Ģekilde geçmesini sağlayınız. 

 

 Kenar açıcıların çalıĢıp çalıĢmadığını 

kontrol etmelisiniz. 

 

 Makinenin kontrol panelinden sıcaklık, hız 

vb. gerekli ayarlarını yapınız. 

 

 Makinenin sıcaklığını 185-190 ºC’ye 

ayarlamalısınız. 

 KumaĢın geçiĢ hızını, kumaĢ makine 

içerisinde 20 saniye sıcak kuru havada 

kalacak Ģekilde ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 KumaĢın besleme ayarlarını yapınız. 

 

 

 Makineyi çalıĢtırarak termofiksaj iĢlemini 

yapınız. 

 

 Makineyi çalıĢtırırken dikkatli 

olmalısınız. ÇalıĢtırma talimatlarına 

uymalısınız. 

 Makine ayarlarını bilgisayarlı otomatik 

kumanda kısmından sık sık kontrol ediniz. 

 

 KumaĢın makine içerisinde sıcakta 5-

20 saniyeden fazla kalmamasına 

dikkat etmelisiniz. 

 KumaĢ gerginlik ayarını sık sık 

gözlemlemelisiniz.  

 Makinenin çıkıĢ kısmında metre ile  

kumaĢın enini ölçerek en ayarını kontrol 

ediniz. 

 KumaĢın enini bitmiĢ üründeki 

istenilen en ölçülerine ayarlamalısınız. 

 En ayarı yapılırken kumaĢın göreceği 

yaĢ iĢlemler esnasında olabilecek 

çekmeler göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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 Ramözün arka kısmından çıkan kumaĢları, 

kumaĢ taĢıma arabasına istif ediniz. 

 

 KumaĢları düzgün istif etmelisiniz. 
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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. ĠĢ elbisenizi giydiniz mi?   

2. Fiksaj yapılacak kumaĢı kılavuz kumaĢa diktiniz mi?   

3. KumaĢın makinenin giriĢ kısmındaki gerginliğini ayarlayarak 

silindirlerden düzgün bir Ģekilde geçmesini sağladınız mı? 

  

4. Makinenin kontrol panelinden sıcaklık, hız vb. gerekli ayarlarını 

yaptınız mı? 

  

5. KumaĢın besleme ayarlarını yaptınız mı?   

6. Makineyi çalıĢtırarak termofiksaj iĢlemini yaptınız mı?   

7. Makine ayarlarını bilgisayarlı otomatik kumanda kısmından sık 

sık kontrol ettiniz mi? 

  

8. KumaĢın geçiĢ hızını, kumaĢ makine içerisinde 20 saniye sıcak 

kuru havada kalacak Ģekilde ayarladınız mı? 

  

9. Makinenin çıkıĢ kısmında metreyle kumaĢın enini ölçüp en 

ayarını kontrol ettiniz mi? 

  

10. Ramözden çıkan kumaĢları, kumaĢ taĢıma arabasına istif ettiniz 

mi? 

  

11. Fiksaj yapılmamıĢ ve yapılmıĢ kumaĢtan numune alarak bunları 

karĢılaĢtırdınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sentetik mamullere uygulanan fiksaj iĢleminin amaçlarından 

değildir? 

A) Materyalin boyut stabilitesini sağlamak 

B) Kırık oluĢumunu önlemek 

C) KumaĢların kenar kıvrılmalarını önlemek 

D) Mamulün tutumunu sertleĢtirmek 
 

2. Termofiksaj iĢlemi aĢağıdaki makinelerden hangisinde yapılır? 

A) Ramöz 

B) Jigger 

C) Jet 

D) Overflow 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi fiksaj ile sağlanan özelliklerden değildir? 

A) Mamulün ence ve boyca stabil kalmasını sağlar. 

B) PillingleĢme azalır. 

C) Mamul sararır. 

D) Mamulün buruĢma eğilimi azalır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi fiksaj sonuçlarını etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Sıcaklık 

B) Mamulün eni 

C) Isıtma hızı 

D) Gerilim 
 

5. Örgü mamullerde fiksajın amacı nedir? 

A) Materyale boyut stabilitesi kazandırmak 

B) Kenar kıvrımlarını azaltmak 

C) Boyama iĢlemleri sırasında kırıĢma tehlikesini azaltmak 

D) Hepsi 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Polyester mamullere ön yıkama iĢlemi zayıf bazik ortamda yapılır. 
 

2. (   ) Polyester mamuller 100 ºC’de yıkanır. 
 

3. (   ) Polyesterin kontinü solvent yıkama iĢleminde organik çözücü olarak genellikle 

perkloretilen kullanılır. 
 

4. (   ) Poliakrilonitril mamullere kuvvetli asidik ortamda ön yıkama yapılır. 
 

5. (   ) Polyamid mamuller ramöz makinesinin teknesinde yıkanır. 
 

6. (   ) Sentetik mamullere fiksaj iĢlemi elyaf üretimi sırasında meydana gelen iç 

gerilimleri uzaklaĢtırmak, stabil hâle getirmek ve mamule Ģekil vermek için yapılır. 
 

7. (   ) Fiksaj iĢlemi sentetik mamullere her zaman boyamadan sonra yapılır. 
 

8. (   ) Naylon 6.6 mamullere sıcak hava ile 120 ºC’de fiksaj iĢlemi yapılır. 
 

9. (   ) Mamulün ramöz içindeki gerilimi fiksajın sonucunu etkiler. 
 

10. (   ) Sentetik mamullere hot-flue makinelerinde termofiksaj iĢlemi yapılabilir. 
 

 

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 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ –2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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