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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD501 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Yuvarlak Örme 

MODÜLÜN ADI Yuvarlak Örmede Üretime Hazırlık 2 

MODÜLÜN TANIMI 
Yuvarlak örme makinelerinin üretime geçmesi için gerekli tüm 

ayarların kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Yuvarlak Örmede Üretime Hazırlık 1 modülünü almış olmak 

YETERLİK Yuvarlak örme makinelerini üretime hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında niteliklerine uygun 

olarak yuvarlak örme makinelerini üretime 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak yuvarlak örme makinelerini 

çalıştırabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak makine ayarlarını yaparak numune 

kumaş örebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Örme atölyesi 

Donanım: Yuvarlak örme makineleri, basınçlı hava, süpürge, 

alyan anahtar takımı, düz ve yıldız tornavida, makine yağı, 

örme çelikleri, cıvatalar, kasnak dişlileri, dil açıcı, iğneler, 

çelikler, platinler, makine kayışları 

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.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Örme kumaşların kullanımı ve üretimi her gecen gün yaygınlaşmaktadır. Buna paralel 

olarak da ülkemizde 90’lı yıllardan itibaren örme mamul üretimi hızlı bir gelişim 

göstermiştir.  Günümüz örme sanayiinde en çok kullanılan ve kullanımı her geçen gün 

yaygınlaşan örme makineleri yuvarlak örme makineleridir. Dolayısıyla yuvarlak örme 

makinesi operatörü ihtiyacı artmaktadır. 
 

Bu modülle, yuvarlak örme makinelerinin temel elemanlarını öğrenecek ve üretim için 

gerekli olan tüm ayarlamalarını yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak yuvarlak örme makinelerini çalıştırabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yuvarlak örme makineleri hakkında çevrenizdeki işletmelerden bilgi edininiz. 

 Atölyenizde bulunan yuvarlak örme makineleri hakkında araştırma yapınız. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve belgeleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİ 

 

1.1. Yuvarlak Örme Makineleri Tanımlama Bilgileri 
 

Yuvarlak örme makineleri, iğnelerin dairesel yatak (silindir veya silindir-kapak) 

üzerine dizildiği, buna bağlı olarak diğer örücü elemanların iğnelere uygun dairesel şekilde 

yerleştirildiği örme makineleridir. Genel olarak iğneler ve iğne yatakları hareketli, iplik veya 

çelikler sabit sistemine göre çalışmaktadır.  

 

Resim 1.1: Yuvarlak örme makinesi 

Yuvarlak örme makinelerinde örücü elemanlar ve yardımcı örgü elemanları dairesel 

olarak yatay veya dikey durumdaki iğne yataklarına göre konumlandırılmıştır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde silindir ve kapak iğneleri birbirleri ile 90 

derecelik, dik açı yapacak konumda çalıştırılmaktadır. Kapak iğne yatağı silindir iğne 

yatağının üstünde dairesel olarak çalışacak şekilde monte edilmiştir. 
 

Örme işlemi, sabit haldeki kilit mekanizmasındaki çeliklerden alınan hareket yönü ve 

silindirin dönmesi ile iğnelerin aşağı-yukarı, ileri-geri hareket etmeleri neticesinde üzerine 

mekikler tarafından yatırılan iplikleri alması ile gerçekleşir. Silindirin 1 tam turunda sistem 

sayısı kadar ilmek sırası örmektedir. 
 

1.1.1. Makine Taksimatı 
 

Makine taksimatı 1 iğnenin çalışabilmesi için gerekli olan mesafeye denir. Diğer bir 

ifadeyle iki iğne arasındaki mesafedir. Makine birimi t, DIN 60917’ye göre milimetre (mm) 

cinsinde gösterilir. 
 

N  =  İğne kalınlığı 

P  =  Platin veya iğne aralığı mesafesi 

t   =  N+P 

 

Şekil: 1.1: İğne aralığı 

1.1.2. Makine İnceliği 
 

Kovan (silindir veya kapak) üzerinde 1 inch’te (2,54 cm) bulunan iğne sayısına denir. 

Fayn (fein) olarak isimlendirilir, ‘E’ ile gösterilir. 1 inchte ne kadar çok iğne varsa makine 

inceliği o kadar büyüktür. Örneğin 1inçte 22 iğne varsa makine 22 fayn olarak tanımlanır.  
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Resim 1.2: Makine inceliği ölçümü 

Makine üzerindeki tanıtım kartında makine inceliği yazmaktadır. Makine inceliğini 

bulmak için kumpas ile kovan üzerinde 1 inch (2,54 cm) ölçülüp 1 inç arasındaki iğneler 

sayılarak bulunabilir. Makine inceliği örülecek kumaşın kalınlığına doğrudan etki eder. 
 

1.1.3. Sistem Sayısı 
 

Sistem sayısı iğne plakaların üzerinde bulunan kilit tertibatı sayısına denir. Başka bir 

ifade ile iplik sevk ünitesi, cağlıkta çalışabilir durumdaki bobin iğ sayısı veya mekik 

sayısıdır. Tüm bunlar sistem sayısını belirler. Plakaların 1 turunda kilit tertibatı sayısınca sıra 

örüleceği için sistem sayısı örme randımanını doğrudan etkiler. Aynı zamanda sistem sayısı 

ne kadar çok olursa desenlendirme seçeneği de o kadar genişleyecektir. Sistem sayısını 

belirleyen en temel etkenler makine çapıdır. 
 

1.1.4. Makine Çapı 
 

Tek veya çift plakalı (silindir ve kapak) yuvarlak örme makinelerinde makine çapı, 

silindir üzerindeki bir iğnenin tam karşısındaki iğnenin takılı olduğu yataklar arasındaki 

mesafeye denir. Kısaca makine çapı, yuvarlak örme makinelerinde silindir iğne plakasının 

dairesel çapıdır. 
 

Birim olarak  ‘inç’ kullanılır ve ‘pus’ olarak ifade edilir. Yuvarlak örme makinelerinde 

kumaş silindire bağlı olarak tüp şeklinde örüldüğü için makine çapı (pus) kumaş enini 

etkileyen önemli bir faktördür.  
 

Makine çapı İngiliz inçi birimi ile ifade edilir. Yani 10 pus bir yuvarlak örme 

makinesinin silindir iğne plakasının çapı; 10x25,4=254 mm’dir 
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1.2. Yuvarlak Örme Makinelerini Kurallara Uygun Çalıştırma 
 

Örme makinesini çalıştırmak için aşağıdaki önlemler, öneriler ve uyarılar dikkate 

alınmalıdır. Bunların dikkate alınması ile çalışanların, çalışma çevresinin ve makinelerin 

güvenliği sağlanmış olmaktadır. 
 

 Güvenlik önlemleri alınmalıdır, 

 Güvenlik kapakları kesinlikle yerinde, takılı ve aktif olmalıdır, 

 Makine temizliği düzenli yapılmış olmalıdır, 

 Makine bakımı düzenli olarak yapılmış olmalıdır, 

 Makine elemanları kontrol edilmiş olmalıdır, 

 Makine çalışır pozisyonda iken kesinlikle temizlik yapılmamalıdır, 

 Bakmakla yükümlü olduğu makine dışında diğer makineleri çalıştırmamalıdır, 

 Belirtilen görev dışında makineye müdahale edilmemelidir, 

 Makine etrafı kontrol edilmeden kesinlikle çalıştırılmamalıdır, 

 Çelikler takılı değilken makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır, 

 Çelik vidaların sıkılıp sıkılmadığı kontrol edilmeden, kesinlikle makine 

çalıştırılmamalıdır, 

 Makinede olağan dışı durumlarda makine stop düğmesine basılıp şalteri kapatıp 

yetkiliye haber verilmelidir, 

 Makinenin duruş sebebi öğrenilmeden, makine çalıştırılmamalıdır, 

 Makine şanzıman yağı kontrol edilmelidir, 

 Makine iğne platin yağı kontrol edilmelidir, 

 İplik kopuş yoklayıcıların düzenli çalışıp-çalışmadığının kontrolü yapılmalıdır, 

 İpliğin geçiş güzergâhlarından düzenli ve doğru geçip-geçmediğinin kontrolü 

yapılmalıdır, 

 Kasnak ve kayışların gerginlik kontrolü yapılmadan, kesinlikle makine 

çalıştırılmamalıdır, 

 Tansiyon ayarlarının desene göre dengeli olması sağlanmalıdır, 

 Makine, örme kumaşın çekim işleminin istenilen özellikte çalışıp 

çalışmadığının kontrolü yapılmalıdır, 

 Bobinler, cağlığa iplik ve örgü raporuna göre düzgün dizilmelidir,  

 Makinelerin çalıştırılması ve durdurulmasını bilmeyenler kesinlikle makineye 

dokunmamalıdır, 

 Makinenin üretim prensibini bilmeyenler kesinlikle makine ayarlarını 

değiştirmemelidir, 

 Makinenin açılışında ana şalter, sonra makine şalter açılır,  

 Makine kapatılırken, önce makine şalter sonra ana şalter kapatılır, 

 Makineye ilk hareket koldan yapılmalıdır, 

 Makine ısınma işlemini tamamlayana kadar düşük hızda çalıştırılmalıdır,  

 Makine üretim esnasında, kumaş kontrolü sürekli gözlemlenmelidir, 

 Örme kumaş rapor-desen kontrolü yapılmalıdır, 

 Her top doluşundan sonra makine, tazyikli hava ile temizlenmelidir ve burada 

oluşan izden (Kesilebilecek bölgeye gelene kadar makine çalıştırılır) kumaş 

kesilmelidir, 

 Her temizlikten sonra makine ve makine elemanları kontrol edilir, problem 

yoksa üretime devam edilir, 



 

 7 

 Üretim esnasında, üretimin kaliteli devamı için ara kontroller yapılmalıdır, 

(iplik uzunluğu, gramaj, iğne ve platin izi, yağ izi, abraj vs.) veya yapılması 

sağlanmalıdır, 

 Cağlıklara bobin yedekleme düzenli ve zamanında yapılmalıdır, 
 

Bunların yanı sıra yuvarlak örme makineleri seri üretime geçmeden önce üretilecek 

kumaşa uygun ayarlamalarının yapılması gerekmektedir. Üretilecek kumaş desenine uygun 

iğne seçimi ve dizilimi, çelik seçimi ve dizilimi, platin dizilimi yapılmalıdır. 
 

 İğne seçimi ve dizilimi: Yuvarlak örme makinesinde kumaş kalınlığını 

etkileyen en önemli etken makine inceliğidir. Makine inceliği dolayısıyla 

plakalarda kullanılan iğne numarasına da etki etmektedir. Makine faynına 

uygun olmayan iğneler kullanmak iğnelerin kırılmasına, örme kumaş hatalarına 

iplik kopuşlarına ve iğne yatağının aşınmasına neden olmaktadır.  
 

İğneler makineye, iğnelerin ayak kısmından tutarak iğne yatağı üzerindeki iğne 

yataklarına yerleştirilirler. Çift plaka yuvarlak örme makinelerinde ise iğneler birbirlerine 

90
0
 açıyla çalıştığından, iğnelerin birbirlerine çarpmaması için plaka ayarlamaları dikkatle 

yapılmalıdır.  

 

Resim 1.3: İğne dizilimi 

İğne dizilimi desene göre yapılmalıdır. Eğer süprem örme yapılacaksa bütün iğneler 

ilmek durumunda çalışacağından her iğne yatağına, iğne dizilimi yapılmalıdır. Eğer iğne 

iptalli bir desen çalışılacaksa iğneler desen göz önünde bulundurularak dizilmelidir. Silindir 

plakasında iğnelerin sabit durmasını sağlayan yay mevcuttur. İğneler bu yayın altından iğne 

yataklarına takılır. 
 

 Çelik dizimi: Çeliklerle desenlendirme yapılan örme makinelerinde çelikler 

örme desenine göre dizilmelidir. Örgü raporuna göre hazırlanmış çelikler kilit 

plakaları üzerine vidalarla sabitlenir. Yuvarlak örme makinelerinde sistemler, 

özelliklerine göre bir veya birden fazla çelikli olabilir. Makinede kaç sistem 

varsa çelik dizim işlemi rapor tekrarı yapılarak bütün sistemleri verimli 

kullanılacak şekilde yapılmalıdır.  
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Resim 1.4: Kilit dizimi 

Çelik (çekirdek, kam) dizimi yapılan kilit tertibatı (çelik) daha sonra makine üzerine 

yerleştirilir. Burada çelikler makineye takılırken iğne ayaklarının (topuklar) çelik yollarına 

gelmesine dikkat edilmelidir. 
 

 Platin dizimi: Yuvarlak örme makinelerinde kullanılan değişik tiplerde 

platinler vardır. Bunlardan başlıcaları desen platini, havlu platini, düz örgü 

platinidir. Örgü platinleri yardımcı örme elemanlarıdır.  
 

Bu platinlerin temel görevleri;  

 İlmek oluşumuna yardımcı olmak, 

 Oluşan örme yüzeyini düzenli tutmak ve örme bölgesinden itmek, 

 İğneler arası boşluğu doldurarak iğne sarsıntısını azaltmak 

 Havlı yüzey yapımında, hav oluşturmak,  
 

Tek plakalı makinelerde kullanılan platinler iğnede oluşan ilmeğin iğnenin geri 

hareketiyle birlikte geri gelmesini önler. Platinler farklı şekil ve ebatlarda imal edilmişlerdir. 

Makinede kullanılacak platinin özelliği makine inceliğine göre belirlenir. Makine özelliğine 

göre seçilmiş platinler iğne plakalarının üst tarafına platin yuvalarına takılır.  

 

Resim 1.5: Platin dizimi 

Platinlerin sabit durmasını sağlayan platin plakası tüm platinler takıldıktan sonra 

kapatılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde bulunan yuvarlak örme makinesinin makine inceliği ve makine 

çapını bulunuz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Makine inceliğini ölçeceğiniz silindir ya da 

kapak plakasını belirleyiniz. 
 

 İnceliği ölçmek için kumpası alınız 

 

 

 Kumpas ağzını 1 inç (2,54 cm) olacak şekilde 

açarak sabitleyiniz. 

 

 Kumpas ağzını sabitlemek için 

arkadaki vidayı sıkmayı 

unutmayınız. 

 İğneler kumpas çeneleri arasına gelecek şekilde 

kumpası plaka üzerine yerleştiriniz. 

 

 Kumaş ya da iğnelere zarar 

vermemeye dikkat ediniz. 

 Kumpas çeneleri arasındaki iğneleri sayınız. 

 

 Kumpas çeneleri arasındaki bütün 

iğneleri kapsayacak şekilde 

tutmaya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makine çapını ölçeceğiniz makineyi 

belirleyiniz. 

 

 

 Çapını ölçeceğiniz plaka üzerindeki karşılıklı 

iki iğneyi belirleyiniz. 

 

 Ara mesafesi ölçülecek iki iğnenin 

birbirinin tam karşısında 

olduğundan emin olunuz. 

 İki iğne arasındaki mesafeyi ölçünüz. 
 İki iğnenin yatakları arasındaki 

mesafeyi ölçmeye özen gösteriniz. 

 Ölçülen değeri inçe çeviriniz. 

 Bulunan cm cinsinden değeri 

2,54’e bölerek inç karşılığını 

bulmayı unutmayınız. 
 

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. Makine inceliğini ölçeceğiniz kovanı belirlediniz mi?   

2. Kumpas ağzını 1 inç ölçüsünde açtınız mı?   

3. Kumpas çenelerini sabitlediniz mi?   

4. Kovan üzerinde kumpasla ölçüm yaptınız mı?   

5. Makine çapını ölçeceğiniz kovanı belirlediniz mi?   

6. Kovan üzerinde mesafesi ölçülecek karşılıklı iki iğneyi belirlediniz mi?   

7. Karşılıklı iki iğne yatağı arasındaki mesafeyi ölçtünüz mü?   

8. Ölçülen mesafenin inç olarak değerini buldunuz mu?   
 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 
 

1. (   ) İğneler hareketli iplik sabit tabirinin nedeni iğne kovanlarının sabit kilit sistemleri 

merkezinde dönmesinden kaynaklanmaktadır.  
 

2. (   ) Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde silindir ve kapak iğneleri birbirleri ile 

90 derecelik açı altında, dik konumda çalıştırılmaktadır.  
 

3. (   ) Alt şasi, makinede yardımcı örme elemanlarının üzerinde bulunduğu kısımdır. 
 

4. (   ) Yan çardak yuvarlak örme makinelerinin üst kısmına dairesel bir şekilde 

yerleştirilmiş cağlık tipidir.  
 

5. (   ) Pozitif iplik sevki merkezi bir hareket verme sistemi iğnelere ihtiyacı kadar 

ipliğin üstten beslendiği sistemdir.  
 

6. (   ) İplik gerginlik yoklayıcıları iğnelere beslenen ipliğin gerginliğini kontrol eder.  
 

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-2 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak makine ayarlarını yapacak ve numune kumaş örebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yuvarlak örme makinelerinin ayarları ve yuvarlak örme makinesinde örülen 

kumaşlar hakkında çevrenizdeki işletmelerden bilgi edininiz. 

 Elde ettiğiniz bilgi ve belgeleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. MAKİNE AYARLARI 
 

2.1. Desenlendirme Sisteminin Ayarları 
 

Yuvarlak örme makinelerinde desenlendirme mekanizması, iğneleri tek tek kontrol 

eden veya iğne hareketlerini düzenleyen makine elemanıdır. Yuvarlak örme makinelerinde 

desenlendirme iki şekilde yapılmaktadır. 
 

 İğne seçimi ve kumandası ile desenlendirme: İğne kumandası desen yapımına 

ve plakalar üzerindeki iğnelerin düzenlenmelerine yardımcı olur. Yuvarlak 

örme makinelerinde iğne seçimi ve kumanda edilmesi 3 farklı şekilde 

yapılabilir. 
 

 İğnelerin elektronik olarak kumanda edilmesi: Elektronik iğne 

hareketlerinin kumandası jakar mekanizmalarında kullanılır. Bu sistemde 

iğneler tek tek kumanda edilebilir ve iplikler istenen sıraya göre 

beslenebilir.  Jakarlı mekanizmalarda desenlendirme kumanda 

donanımında mevcut desen bilgisayarına veriler girilerek yapılır. 

Desenlendirme silindir iğneleri kullanılarak yapılır. Jakar sistemlerinde 

kapak iğneleri örme kumaşın arka yüzünü oluşturduklarında genellikle 

düz örme yapılması sağlanır. 
 

 İğnelerin direkt olarak kumanda edilmesi: Bu sistemde hareket kilit 

sistemleri tarafından direk olarak iğne ayağına verilir. Kilit sisteminde 

yapılan düzenlemelerle iğnelerin ilmek, askı ve atlama yapmalarıyla 

desenlendirme yapılır. Bu sistemde, örme deseni göz önünde 

bulundurularak iğne hareketleri belirlenir ve kilit plakalarına desene 

uygun çelikler yerleştirilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Çelik dizimi 

Örme deseni mümkün olduğunca makine sistem sayısı göz önünde bulundurularak 

hazırlanır ve çelikler bu düzende kilit plakalarına takılır. Hazırlanan kilit plakaları kontrol 

kilitlerinin olduğu 1. sistemden başlamak suretiyle makineye sırasıyla yerleştirilir. 

 

Resim 2.2: Kilitlerin (çeliklerin) takılması 

 İğnelerin endirekt olarak kumanda edilmesi: Mini jakarlı yuvarlak 

örme makinelerinde desen platini ve desen çarkları ile ya da 

programlanabilir desen dişlileri ile silindir iğneleri seçimi yapılarak 

desenlendirmeler yapılır. 
 

Bazı tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde iğnelerin, alt taraflarında bulunan 

pimler vasıtasıyla tek tek hareketleri belirlenir. Örme desenine göre iğne hareketleri 

belirlenen örgülerde pimler düz, sağa veya sola hareket ettirilerek iğnelerin ilmek, askı ve 

atlama yapmaları sağlanır. Pimli makinelerde genel olarak hareketler ortada ilmek, sağda 

askı, solda atlama şeklindedir. 
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Resim 2.3: Pimlerin ayarlanması 

 Diğer desenlendirme mekanizmaları: İğnelere ilmek, askı ve atlama 

yaptırmanın dışında renkli iplikler kullanarak veya ilmekleri farklı iğnelere 

aktararak da desenlendirme yapmak mümkündür. Bu desenlendirmeler aşağıda 

verilmiştir. 
 

 İki veya daha fazla iplikle yapılan desenlendirme: Bu desenlendirme 

yönteminde kumaş yüzeyini ve tersini oluşturan ipliklerin farklı 

numaralarda kullanılması ile yapılır. 

 Enine çizgili desenlendirme:  Düz yüzeyli kumaşlarda değişik renk 

veya değişik cinsteki ipliklerin desene uygun olarak birkaç sıra ara ile 

kullanılmalarıyla oluşturulan desenlendirme tekniğidir. Kumaş yüzeyinde 

enine çizgiler halinde gözükür. 

 Aktarmalı desenlendirme: Bu tip desenlendirmede ilmekler yandaki 

iğneye veya karşıdaki diğer plakadaki iğneye aktarılması suretiyle yapılır. 
 

2.2. Desene Göre İğne ve Platin Ayarı  
 

Yuvarlak örme makinelerinde iğneler makine özelliklerine uygun olmalıdır. Yapılacak 

desenin özelliklerine göre bazı durumlarda iğne iptalleri gerekebilir. Bu durumda iğne 

iptalinin gerektirdiği yerlerdeki iğneler çıkartılır. 
 

Aynı kilit plakası üzerine örme deseni doğrultusunda ilmek, askı ve atlama çelikleri 

farklı kombinasyonlarda yerleştirilir. Aynı plaka üzerine sırasıyla çelikler yardımıyla aynı 

iğneye farklı işlemler yaptırmak mümkündür.  
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Resim 2.4: İğne iptalleri 

Yuvarlak örme makinelerinde kullanılan platinler makine inceliğine uygun olmalıdır. 

Platinler tutma ve düşürme görevini yapmalarının yanında ilmek boy ayarında da yardımcı 

olur.  

 

Resim 2.5: Platin ayarı 

Bazı makinelerde platinlerin hareketi, platin plakası üzerinde bulunan numaratörün 

döndürülmesi ile sağlanır. 
 

2.3. Kontrol Sistemlerinin Ayarı 
 

İplik kontrol tertibatında kontrol aparatı iki adet bulunmaktadır. Bunlar iplik rezerv 

tertibatının altında ve üstünde yer alır. Bu aparatlar merkezde bir elektrik devresine bağlı 

metal tellerdir. Ve sürekli olarak ipliği kontrol ederler. İplik koptuğunda bu teller hareket 

ederek elektrik devresini kapatır ve makinenin durmasını sağlar. 
 

Bunların yanı sıra iğne kontrolü, kumaş kontrolü de benzer mantıkla çalışmaktadır. 

Amaç üretim kalitesini arttırmak, hataları azaltmak, üretim hızını arttırmak ve makine 

ömrünü uzatmaktır.  
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2.4. Kasnak Ayarları 
 

Kasnak, bantlar vasıtasıyla furnisörlere hareket veren kısımdır. Kasnaklar hareketi 

motordan alır. Bantlar vasıtasıyla furnisörlere hareket iletilir. Furnisörler de iğnelere düzenli  

iplik beslenmesi sağlar.  

 

Resim 2.6: Kasnak ayarı 

İstenen özellik ve boylarda ilmeklerin oluşabilmesi için ipliklerin belirli gerilimlerde 

beslenmesi gerekmektedir. Furnisör dönme hızı kasnaktan aldıkları harekete bağlıdır. 

Motordan alınan hareket büyük dişlinin dönmesini sağlar. Dişliler hareketi kasnaklara iletir. 

Kasnakların arasında baklalar bulunur. Kasnak üzerindeki somunun gevşetilip üzeri numaralı 

kasnak çevrilerek kasnak çapı ayarlanır. Kasnak üzerindeki numaranın büyütülmesi kasnak 

çapını büyütür. Kasnak çapının büyümesi bantların dolayısıyla furnisörlerin hızlı dönmesine 

neden olur. Furnisörün hızlı dönmesi ise iplik besleme miktarını artırır. 
 

2.5. İlmek Boy Ayarları 
 

İlmek boy ayarı sarf edilen iplik miktarı, kumaş gramajı ve kumaş yüzey görünüşü 

gibi özellikleri direk olarak etkiler. İlmek boyunun uzunluğu makinede birden fazla etkene 

bağlıdır. Çekimin örme hızından az ya da fazla olması iplik gerginliğinin (tansiyonun)  az ya 

da fazla olması tek plakalı makinelerde platinlerin kumaşı daha erken tutmaları ilmek 

boyunun uzamasına ya da kısalmasına neden olur.  
 

Tek ve çift plakalı örme makinelerinde ayarların sabit olması durumunda, ilmeklerin 

boy ayarı, kilitler (çelikler) üzerindeki may ayar çeliklerinden yapılır. Kilit sistemlerinden 

geçen iğnenin topuğuna (ayağına) baskı arttırıp azaltmak suretiyle ilmeklerin boy ayarları 

yapılır. Baskı arttıkça ilmek boyu büyümektedir. Baskı küçüldükçe ilmek boyu küçülecektir. 

İlmeklerin boyu büyüdükçe örme kumaş gramajı düşer, ilmeklerin boyu küçüldükçe örme 

kumaş gramajı artar. 
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Resim 2.7: May ayarı 

İlmek ayar çeliklerindeki numaranın büyütülmesi ilmek boylarının artmasını, 

numaranın küçültülmesi ilmek boylarının kısalmasını sağlar. 
 

Bir diğer ilmek boy ayarı bazı makinelerde kovanlar (merkezi may ayarı) vasıtasıyla 

yapılır. Tek plakalı makinelerde kovanın takılı olduğu kısımda makine üzerinde bulunan 

kolun sağa  sola hareket ettirilmesiyle kovanın yukarı  aşağı hareket etmesi sağlanır. Kovan 

yukarı çıktıkça iğnenin geri çekilme miktarı artacağından ilmek boyları büyür. Dolayısıyla 

kumaş gramajı azalır. 
 

Ayrıca çift plakalı makinelerde silindir sabit kalarak kapak plakasının makineye 

bağlantı kısmında bulunan ayar vidaları vasıtasıyla iki plaka arasındaki mesafe ayarlanır. 

Mesafe açıldıkça ilmek boyu artar. 

 

Resim 2.8: Kapak plakası ayarı 

İlmek boyunu etkileyen bir diğer etken çekim miktarıdır. Çekimin örme hızından fazla 

olması durumunda ilmek boyları artacaktır. Eğer çekim örme hızından az olursa ilmek 

boyları küçülecek ve daha sıkı bir kumaş elde edilecektir. 
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2.6. Tansiyon Ayarı 
 

İpliğin gerginliğinin ayarlanmasına yardımcı olan bir diğer ayar sistemi tansiyon 

ayarıdır. Burada ipliğe belirli miktarda gerginlik (tansiyon) verilir. İpliğin tansiyonu örgü 

çeşidine ve iplik cinsine göre değişir. İplik gerginliği üzerinde numaralar bulunan saat  

(tansiyon ayar saati) tarafından yapılır. Saat numarası küçüldükçe iplik gerginliği azalacak 

ve gramaj düşecektir. 

 

Resim 2.9: Tansiyon ayarı 

2.7. Mekik Ayarı  
 

Düzgün ilmekler elde edebilmek öncelikle iğnelere doğru iplik beslenmesiyle 

gerçekleşir. Aynı zamanda iğneler sistemden çıkış aşamasında ya da geriye doğru hareketi 

sırasında ipliği almalıdır. 

 

Resim 2.10: Mekikler 

Mekikler ile iğneler arasındaki mesafe, mekiklerin takılı oldukları mekik çemberi 

üzerinden bağlantı vidaları gevşetilerek mekiklerin hareket ettirilmesi ile ayarlanır. 

Mekiklerin kilit sistemlerine göre ileri geri hareketi ise, mekik çemberinin makine ile 

bağlantı noktasındaki vidaların gevşetilerek çemberin çevrilmesi ile yapılır. 
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2.8. Dişli Ayarları 
 

Yuvarlak örme makinelerinde kumaş çekim ayarı, mekanizmanın baş kısmında 

bulunan dişlilerin değiştirilmesi ile yapılır. Her makinede dişli bulunmaz. Bazı makinelerde 

yay tertibatı vardır.  

 

Resim 2.11: Dişliler 

Dişlilerin ebatlarına göre makinede çekim hızları ayarlanır. Dişliler motordan aldıkları 

hareketi çekim silindirlerine kayış vasıtasıyla iletir. Çekim dişlilerinin ebatları burada çekim 

silindirlerinin dönüş hızını dolayısıyla çekim miktarının ayarlanmasını sağlar. Çekim dişlileri 

ayarlanırken kullanılacak ipliğin özelliği, örme kumaş deseni ve kullanılan makinenin 

özellikleri dikkate alınmalıdır. 
 

2.9. Çekim Ayarı 
  

Yuvarlak örme makinelerinde çekim, örme hızına uygun miktarda olmalıdır. Aksi 

halde örme hızından fazla çekim olduğunda ilmek boylarının uzaması, iğne kırılması, iplik 

kopması ve patlak gibi sorunlara neden olacaktır. Çekimin örme hızından az olması 

durumunda ilmek boylarında bozulmalara ve iğnelerde doku yığılmasına neden olacaktır. 
 

Yuvarlak örme makinelerinde çekim, üzeri yivli veya plastik kaplı 2 ile 3 silindirin 

dönmesiyle sağlanır.  
 

Mekanik çekimli sistemlerde, çekim silindirlerinin makineye bağlı kısımlarında 

bulunan vidanın sıkılması ile silindirlerin hızı ayarlanır. Bazı makinelerde ise kilitleme 

kollarının sağa ve sola hareket ettirilmesi ile kumaş çekim hızları ayarlanır. 
 

Motorlu (elektronik) çekimli makinelerde çekim hızı, sistem altında bulunan ve 

kontrol panelindeki ayar kolunun döndürülmesi ile yapılır. Ayar kolunun saat yönünde 

döndürülmesi ile çekim arttırılır. 
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Resim 2.12: Motorlu ve mekanik çekim ayarı 

2.10. Yağlama Sistemi Ayarı 
 

Yuvarlak örme makinelerinde genel olarak 2 tip yağlama sistemi kullanılmaktadır. 
 

 Basit yağlama: Daha çok eski tip makinelerde yağ kovasının makinenin üst 

kısmına yerleştirilmesiyle yapılan yağlamadır. Bu sistemde çelik ve platinlerin 

yağlanması yağın akış hızının azaltılıp çoğaltılmasıyla sağlanır. 
 

 Basınçlı yağlama: Yüksek hızla çalışan makinelerde yağın basınçlı hava ile 

istenilen bölgelere ulaşmasını sağlayan sistemdir. Basıncın ayarlanabilmesi, 

yağlama miktarını ayarlama imkânı tanır. Aynı zamanda hava akımı ile 

püskürtme yapıldığından çeliklerin ve iğne yataklarının temizlenmesine de 

katkıda bulunur. 

 

Resim 2.13: Yağlama sistemi 

Bu tip yağlama sistemi makineye devir hızına doğru orantılı olarak yağ püskürtmesi 

yapar. Yağlamanın arttırılması ya da azaltılması sistem üzerinden ‘ml’ olarak ayarlanır. 

Makinede fazla yağlar silindir üzerindeki deliklerden borular yardımıyla toplanarak makine 

altına yerleştirilmiş atık yağ toplama kabına boşaltılır.  
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Resim 2.14: Atık yağ toplama (kartel) 

2.11. Kumaş Ayarları 
 

Yuvarlak örme makinesinde kumaş örülürken istenen özelliklerde üretimin devam 

edip etmediğinin kontrolü yapılması gerekmektedir. Kontrollerde karşılaşılabilecek 

problemleri gidermek için örme makinesinde yapılan ayarlamalar şunlardır: 
 

2.11.1 Kumaşta Harcanan İplik Miktarı 
 

Harcanan iplik miktarı örme kumaş deseninin sıklığı yanında ilmek boyu ile doğrudan 

ilişkilidir. İlmek boyları büyük olan kumaşlarda metre karede sarf edilen iplik miktarı 

azalacaktır. Dolayısıyla kumaş gramajı da azalacaktır. İlmek boylarının küçük olduğu 

kumaşlarda birim uzunlukta daha fazla ilmek olacağından kullanılan iplik uzunluğu da 

artacaktır. 
 

Makine üzerinde ilmek boylarının değiştirilmesi, iğnelerin dalış miktarlarının 

artırılmasından veya örme ile çekim arasındaki hız farkından faydalanılarak ayarlanır. 

İğnelerin dalış miktarlarının artırılması veya azaltılması ise plakaların makine üzerinde 

aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bunun yanı sıra tek ve çift plakalı 

makinelerde kilit sistemleri üzerinde bulunan merkezi may ayarı ve may ayar çelikleri 

vasıtasıyla iğnelerin dalış miktarlarının değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Çift plakalı 

makinelerde plakaların arasının açılması  kapanması ile de sağlanır. Tek ve çift plakalı 

makinelerde kovanın hareket ettirilmesi için makine kenarında bulunan ve kovan hareketini 

sağlayan kolun çevrilmesi ile sağlanır.  
 

2.11.2. Kumaş Sarım En Ayarı 
 

Örme kumaşın örülüm aşamasında çeşitli gerilimlere maruz kalır.  Örme kumaşların 

yapısı gereği serbest kaldığında kendisini toplamaya çalışacaktır. Bu nedenden dolayı kumaş 

eni ve boyu belirli bir oranda çekme özelliğine sahiptir. Örme kumaş helezonik yapıda 

örüldüğünden genel olarak tüp en halinde sarılırlar. Kumaş enini belirleyen temel etken 

makine çapıdır. Aynı zamanda kullanılan iplik özelliği ve deseni dolaylı olarak kumaş enine 

etki etmektedir.  
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Örme kumaş eninin fazla gerdirilmesi ilmek yapısının bozulmasına dolayısıyla kumaş 

yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. 
 

Yuvarlak örme makinelerinde kumaş, çekim silindirlerine gelmeden önce gerdirme 

yayından geçirilerek kumaş eni ayarlanır. Gerdirme yayı (kumaş gerdirme kasnağı)  

kenarlarındaki kol sayesinde genişleyerek kumaş eninin gerdirilmesini sağlar. Gerdirme yayı 

olmayan makinelerde kumaş çekme silindirlerinin arasında gerdirilerek kumaşın eninin 

açılması sağlanır. 

 

Resim 2.15: Gerdirme yayı (kumaş gerdirme kasnağı) 

2.11.3. Kumaş Gramaj Ayarı 
 

Örme kumaş gramajını etkileyen temel etkenler, kullanılan iplik miktarı, örme kumaş 

deseni ve ilmek sıklığıdır. Örme kumaşta kalın iplik kullanılması ya da örme kumaş 

deseninin sık yapıda olması kumaş gramajının artmasına neden olacaktır. Bunların dışında 

örme kumaş gramajı, birim alana düşen ilmek sayısıyla doğru orantılıdır. Birim alanda ne 

kadar çok ilmek varsa kumaş gramajı o ölçüde artacaktır. Birim alandaki ilmek miktarı ilmek 

boyuyla ilişkilidir. Yani ilmek boylarının büyük olması kumaş gramajını azaltacak ve daha 

seyrek yapıda bir kumaş oluşmasına neden olacaktır. 
 

Örme kumaş gramaj ayarı makine üzerinde yapılacak değişikliklerle ayarlanmaktadır. 

Bunlar; 

 İlmek boy ayarları değiştirilerek yapılır. 

 Merkezi may ayarından,  

 May ayar çeliklerinden, 

 Kasnaktan, iplik sevki değiştirilerek yapılır. 

 Çekim sisteminden, çekimin arttırılıp azaltılması ile yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kasnak ayarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Elektriğin kapalı olduğundan emin olunuz.  

 Kasnakların üzerinde bulunan somunu 

anahtarla gevşetiniz. 

 

 

 Üzerinde numara bulunan bantların bağlı 

bulunduğu kasnağı rakamlar doğrultusunda 

çevirerek ayarlayınız. 

 

 Kasnak üzerinde bulunan somunu 

sağlamlaştırınız. 
 

 Gerdirme koluyla gevşeyen bantların 

gevşekliğini alınız. 

 

 

 Makineyi düşük hızda döndürerek furnisör ile 

mekik arasındaki iplik gerginliğini kontrol 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Makineyi durdurup şalteri kapattınız mı?   

2. Kasnakların üzerinde bulunan sıkma somununu gevşettiniz mi?   

3. Bantların bağlı bulunduğu kasnağı ayarladınız mı?   

4. Kasnak üzerindeki somunu sıkarak bantları gerdirdiniz mi?   

5. İplik gerginliğini kontrol ettiniz mi?   
 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Desenlendirme mekanizması, yuvarlak örme makinelerinde iğne hareketlerini 

düzenleyen makine elemanıdır.  
 

2. (   ) Jakar mekanizmalarında elektronik veya mekanik iğne kumandası kullanılır. 
 

3. (   ) Platinler kilit plakaları üzerine takılırlar.  
 

4. (   ) İlmek may ayarı may ayar çeliği kullanılarak yapılır.  
 

5. (   ) Aktarmalı desenlendirme ilmek ve askı çeliği kullanılarak yapılır. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde yalnızca silindir plakası bulunur.  
 

2. (   ) Gerginlik yoklayıcılar ipliğin gerginliği azaldığında makineyi durdurur.  
 

3. (   ) Doku kontrol elemanı kumaş üzerinde patlak olması durumunda uyarı veren 

sistemdir.  
 

4. (   ) Makine inceliği plaka üzerinde 1cm’de bulunan iğne sayısıdır.  
 

5. (   ) Makine taksimatı bir iğnenin çalışabilmesi için gerekli olan mesafeye denir.  
 

6. (   ) Kumaşta harcanan iplik miktarı ilmek sıklığıyla doğru orantılıdır.  
 

7. (   ) Kasnak çapının büyümesi memingerlerin yavaş dönmesine neden olur.  
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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 Orçan Turan, Ders Notları, 2011 

 

 

KAYNAKÇA 


