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ÖN KOŞUL
Yuvarlak Örmede Üretime Hazırlık 1 modülünü almış
olmak

YETERLİK Yuvarlak örme makinelerini üretime hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında niteliklerine uygun olarak
yuvarlak örme makinelerini üretime hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar

1. Yuvarlak örmede ipliği sevk ünitelerinden
geçirebileceksiniz.

2. Makineye kumaş tutturabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: İşletme veya yuvarlak 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 vs.

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 vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Her geçen gün kullanımı artan örme kumaşların üretimi de artmaktadır. Bu doğrultuda
örme sanayisi gelişmekte ve örme sanayisinde işinin uzmanı çalışan ihtiyacı artmaktadır.

Yuvarlak örme makinesinde üretime başlamanın ilk adımı ipliği sevk sistemlerinden
geçirerek makineye kumaş tutturmaktır. Aynı zamanda farklı desen ve özelliklerde kumaş
üretebilmek için makinelerde tip değişimlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu modül ile yuvarlak örme makinelerinde ipliği sevk sistemlerinden geçirerek
makineye kumaş tutturulmasını öğrenecek ve yuvarlak örme makinelerinde tip değişimi
hakkında bilgi edineceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Yuvarlak örmede ipliği sevk ünitelerinden geçireceksiniz.

 İşletmelerden veya atölyenizde bulunan yuvarlak örme makinesi iplik sevk

üniteleri hakkında araştırma yapınız.

1. İPLİĞİ SEVK ÜNİTELERİNDEN
GEÇİRME

Yuvarlak örme makinelerinde örme işlemine katılan iplikler, bobinler hâlinde
hazırlanır. Bobinlerden düzgün bir şekilde, iplik sağımı yapmak için bobinler cağlıklara
dizilir. Cağlıklarda bobinlerin takıldığı kollar (iğler) makinede her bir sisteme karşılık gelir.
Bunun yanında cağlıkta yedek bobinlerin takılacağı kollar da mevcuttur. Dolayısıyla
cağlıklara en az sistem sayısı kadar da bobin takılması gerekmektedir.

1.1. Yuvarlak Örme Makinesinde Cağlık Dizim İşlemi ve Önemi

Cağlık diziminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 Bobinlerin numara ve ham madde türleri desen raporuna göre olmalıdır.
 Farklı ham maddeden imal bobinler, kumaş tutumunda farklılıklara neden

olacağı gibi farklı numarada ipliklerin karışması da kumaş üzerinde kalın ve
ince çizgi hatalarına sebep olacaktır.

 Eğer örme kumaşta renk ve numara farklılıkları kullanılarak desenlendirme
yapılacaksa sistem sayısına göre hazırlanmış bobin dizim planına göre
yapılmalıdır.

 Bobinlerin cağlığa dizimi yukardan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru
sırayla yapılmalıdır.

 Cağlığa dizilen bobinlerin masuralarının bozulmamış olmasına ve sarımlarında
hata olmamasına dikkat edilmelidir.

 Cağlığa bobin dizimi işleminden önce cağlıklar temizlenmeli böylece ipliklere
farklı lif karışımı önlenmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Bobin dizimi

 Yuvarlak örme makinelerinin temel elemanları

Yuvarlak örme makinesi aşağıdaki örme elemanlarından oluşmaktadır

 Makine iskeleti

Yuvarlak örme makinesi iskeleti (şasi), bütün örücü elemanları üzerinde taşıyan,
çalışma esnasında makinenin olabildiğince hareketsiz ve sarsıntısız kalmasını sağlayan
bölümdür. Alt ve üst şasi olarak iki kısma ayrılır.

Resim 1.2: Makine iskeleti
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o Alt şasi

MAKİNENİN motor, kumaş çekme ve sarma mekanizmalarının bulunduğu; yerle
bağlantı kısımdır.

o Üst şasi

Silindir, kapak plakaları ve yardımcı örme elemanlarının bulunduğu kısımdır.

 Hareket verme ve iletim mekanizmaları

Yuvarlak örme makinelerinde hareketin kaynağı motordur. Motorda oluşan hareket,
ana milden şanzıman ve dişliler vasıtasıyla iplik sevk tertibatına, plakaların bulunduğu örücü
üniteye ve kumaş çekme-sarma kısımlarına iletilir. Bazı makinelerde yağlama, pervane ve
toz üfleme mekanizmaları ayrı özel motorlar tarafından çalıştırılmaktadır.

 Örücü makine elemanları

Yuvarlak örme makinesinde silindir üzerindeki iğneler dâhil çevresinde bulunan ve
örme işlemini gerçekleştiren parçalar örücü makine elemanlarıdır. Şu kısımlardan
oluşmaktadır:

o Örme iğneleri:

Tek veya çift plakalı (silindir veya silindir ve kapak) yuvarlak örme makinelerinde
iğne yataklarına dizilmiş örme işlemini gerçekleştiren örme elemanı örücü iğnelerdir.
Yuvarlak örme makinelerinde en çok kullanılan iğne çeşidi hızlı çalışmaya olanak tanıyan
kancalı uçlu dilli iğnelerdir. Sürgülü iğne ve esnek uçlu iğnelerle çalışmak daha yavaş ve
esnektir, ucun dayanıksızlığından dolayı kullanımı azalmıştır.

Tek plakalı makinelerde silindir iğne yatağı üzerine dizilmiş ve kilitten (çelikten)
aldığı yön doğrultusunda yukarı aşağı hareket eden iğneler silindir iğnesidir. Çift plakalı
makinelerde silindirin iğne yatağı üzerinde düzenli çalışacak şekilde monte edilmiş kapak
iğne yatağı üzerinde kilitlerden aldığı yön doğrultusunda ileri geri hareket eden iğnelere de
kapak iğnesi adı verilir.
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Resim 1.3: Örme iğneleri

Örme iğneleri hareketi, kilit mekanizmasındaki çeliklerden (kam-çekirdek) alır.
Plakaların (iğne yatağının) hareketi neticesinde iğne üzerindeki ayaklar, sabit hâldeki kilit
mekanizmasındaki çeliklerin oyuntuları arasından hareket ederek örme işlemini
gerçekleştirir. Aynı kilitten iğnelere farklı hareket vermek ve desenlendirme seçeneğini
artırmak için örme iğnelerindeki ayak sayısı artmıştır. Piyasada en çok 4 ayaklı iğneler
bulunmaktadır.

Örme iğneleri çelikler den aldığı hareketler doğrultusunda şu hareketleri yaparlar:

 İlmek için tam yükselme hareketi
 Askı için yarım yükselme hareketi
 Atlama için düz (doğrusal) geçiş hareketi

Bu hareketlerin yanında may ayar çeliği ile iğnenin dalış miktarı ayarlanarak ilmek
boyu, sıklık ayarı yapılır.

o İğne yatakları

İğne yatağı, örme işlemini gerçekleştiren iğnelerin plakalar üzerine takıldığı kanallara
verilen isimdir. İğne yatakları, daire şeklindeki plakalar üzerine yerleştirilen iğnelerle birlikte
dönüş hareketi yapar. İğne yatakları aşınmaya dayanıklı, üstün nitelikli çelik veya çelik
alaşımlarından yapılır.
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Resim 1.4: Silindir ve kapak iğne yatağı

İğne yataklarının genişliği makinede kullanılacak olan iğnelerin numarasına,
dolayısıyla makine inceliğini doğrudan etkiler. İğne kanalları arasındaki mesafe ise makine
taksimatına dolayısıyla ilmek büyüklüğüne etki eder. Üretilecek kumaşın yüzey görünümünü
etkileyen en önemli faktörlerden biri iğne yataklarının niteliğidir.

o Kilit mekanizmaları (Çelikler)

Yuvarlak örme makinelerinde plakalar üzerindeki iğneleri hareket için tahrik eden
çelik gruplarının oluşturduğu parçaya kilit mekanizmaları denir. Kilit mekanizmalarının
temel görevi, iğnelerin hareketlerini sağlamak ve ilmek sıklığını ayarlamaktır. İlmek ayar
çeliği kullanarak ilmek boyunu; askı, atlama ve ilmek çeliğini kullanarak da desene göre
iğnelerin hareketini belirler. Tek plakalı yuvarlak örme makinesinde yalnızca silindir, çift
plakalı yuvarlak örme makinesinde kapak ve silindir olmak üzere makine inceliği, çapı ve
sistem sayısına uygun sayıda kilit mekanizması bulunmaktadır. Aynı kilit sisteminde farklı
çelikleri yan yana dizilerek aynı sırada iğnelere farklı örgü hareketleri yaptırarak
desenlendirme yapmak mümkündür.

Resim 1.5: Çelikler ve kilit mekanizması
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 Kumaş çekme ve sarma mekanizmaları

Yuvarlak örme makinelerinde iğne kancalarında oluşan örme yüzeyinin aşağıya
çekilmesi gerekir. Oluşan kumaş bir miktar daraldığı (çektiği) için kavisli bir genişleticiden
(örme kumaş gergi kasnağı) geçirilir. Sarım mekanizmasında çekim silindirleri etrafından
geçirilerek düz bir formda top hâlinde sarılır.

Resim 1.6: Kumaş çekme ve sarma mekanizması

Yuvarlak örme makinelerinde kumaş çekim mekanizması makine hareketine uygun
şekilde örme elemanlarıyla birlikte dönme hareketi yapar. Oluşan kumaş, makine çalışma
hızına uygun miktarda çekim silindirlerinin arasından geçirilerek aşağıya çekilir ve kumaş
merdanesine sarılır. Yuvarlak örme makinelerinde mekanik ve elektronik motorlu olmak
üzere iki tip çekim sistemi kullanılmaktadır.

Mekanik çekim, hareketini ana motor üzerinden alır. Bu sistemde çekim çalışma
hızına uygun olarak belirli aralıklarla gerçekleşir. Buradaki ayarlama, örme kumaş
gerginliğine göre yapılır.

Elektronik çekimde genel olarak özel bir motor kullanılır. Bu sistemde kumaş
gerginliğine uygun sabit bir çekim yapılır. İlmek oluştuğu anda aşağıya çekim söz
konusudur.

Yuvarlak örme makinelerinde tüp hâlinde kumaş örüldüğü için sarım işlemi tüp en
hâlindedir. Son yıllarda piyasanın istek ve talebi doğrultusunda açık en sarım işlemi de
yapılmaktadır. Örülen kumaş çekim silindirine gelmeden önce bir bıçakla kesilerek açık en
hâline getirilir ve sarım silindirine bu şekilde sarılır.
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Resim 1.7: Açık en kumaş sarımı

 Kontrol ve güvenlik elemanları

Yuvarlak örme makinelerinde kontrol ve güvenlik elemanları, iğneler, iplikler veya
kumaş üzerinde oluşan hataları fark ederek makineyi durduran elektronik ve mekanik
sistemlerdir.

o İplik kontrol elemanları

Cağlıktan gelen iplik, sevk tertibatında ilk olarak makastan (bıçak) geçer. İki metal
plaka arasından iplik geçirilerek iplik üzerinde olası hatalı düğümler, kalın – ince, neps,
uçuntu veya atık iplikler kontrol edilir. Bu sayede iğnelere hatalı iplik gitmesi önlenir.

FurnisörFurnisör üzerindeki bir diğer kontrol elemanı, furnisörfurnisör ile mekikler
arasındaki ipliğin gerginliğini kontrol eden gerginlik yoklayıcılardır. İpliğin belirli bir
gerilimin altına düşmesi durumunda makineyi durdurarak hatalı iplik sevkini önler.

Makinede olası iplik kopuşlarında uyarı için konulan yoklayıcılardır. İplik
kopuşlarında makineyi durdurur.

o İğne kontrol elemanları

İğne kontrol elemanları, iğne dil açıcılar ve iğne yoklayıcı detektörlerdir.

İğne dili açıcılar, makine üzerine belirli aralıklarla yerleştirilmiş ve makinede
iğnelerin dillerini açmaya yardımcı görevi üstlenir.

İğne dilinin herhangi bir nedenle açılmadığı veya iğne kırık ve hatalarında makineyi
durdurarak hata önleyen bir diğer kontrol elemanı iğne yoklayıcılardır. İğne yoklayıcı,
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iğneden kaynaklanan hatalarda uyarı lambasını yakarak makineyi durdurur ve hatanın hangi
bölgede olduğunu gösterir.

o Doku kontrol elemanları

Doku kontrol elemanları, örme işlemi ve kumaş sarımı esnasında görev yapar. Örme
işlemi esnasında olası kumaş yığılması veya kumaş üzerinde olabilecek patlakları fark
ederek uyarı veren sistemdir.

 Kumanda donanımı

Yuvarlak örme makinesinde ana kumanda paneline verilen isimdir. Genel olarak
kumanda paneli üzerinde şu kontrol elemanları bulunmaktadır;

o Örme sıra sayısı bilgisi
o Tur sayısı belirleme göstergesi
o Durdurma, seri ve kademeli çalıştırma tuşları
o Makine çalışma hızı ayarı
o Pervane ve furnisörfurnisör devresini kapama tuşları vs.

Makine kumanda donanımlarının yanında her makinede makine çevresine acil
durdurman tuşu, seri ve kademeli çalıştırma tuşları yerleştirilmiştir. Son çıkan elektronik ve
özellikle jakarlı makinelerde kumanda donanımına ek desen bilgisayarı da mevcuttur.

Resim 1.8: Kontrol paneli

1.2. İpliği Sevk Üniteleri

Yuvarlak örme makinesinde iplik sevk ünitesi; çardak, iplik sevk boruları, iplik
besleme ünitesi (furnisör), kontrol tertibatları ve mekikten oluşmaktadır.
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1.2.1. Cağlık

Örme işleminde kullanılan ipliklerin düzenli olarak bobinler hâlinde takıldığı ve
üretimin devamlılığı için yedeklendiği taşıyıcı kısma verilen addır. Yuvarlak örme
makinelerinde iki tip cağlık sistemi kullanılmaktadır.

1.2.1. 1. Üst Çardak

Eski tip makinelerde, makinenin üst kısmına dairesel bir şekilde yerleştirilmiş cağlık
tipidir. Bobinlerin makine üst kısmına takılması nedeniyle sistem sayısı kısıtlı kalmış ve
makineye ekstra yük teşkil etmektedir. Bunlardan dolayı günümüzde bu tipte üretilen yeni
makine kalmamıştır.

1.2.1.2. Yan Çardak

Makine çevresine ya da ayrı bir özel bölüme yerleştirilmiş cağlık tipidir. İplik
bobinlerinin rahat değiştirilmesi, yer tasarrufunun sağlanması ve makine sistem sayısının
artmasına olanak sağladığı için en çok kullanılan çardak tipi olmuştur. İpliklerin karışmadan,
düzenli, tozlanmaması ve nem miktarının kontrolü sağlamak için son yıllarda etrafı cam veya
PVC kaplanarak kullanılan cağlık tipleri tercih edilmektedir.

Resim 1.9: Cağlık

Cağlıklara takılan bobinler hâlindeki iplikler, borular yardımıyla iplik sevk
sistemlerinden geçirilerek örme işlemine dâhil edilir. İplik sevki, hava yardımı ile
gerçekleştirilir. Genellikle hava sistemi üzerinde bulunan cağlıklar tercih edilmektedir.
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Resim 1.10: İplik sevk boruları

1.2.2. Fürnisör

Furnisör bobinlerden gelen farklı gerginlikteki ipliği çekerek rezerv yalpaktadır.
Rezervden mekiklere düzgün, aynı gerginlikte ve eşit miktarda iplik besleyen makine
elemanıdır. Farklı tansiyonlar, ilmek boy ayarlarından ayarlanarak düzenlenir. Furnisörle
çalışma şekilleri ve iplik besleme yöntemlerine göre 4 şekilde incelemek mümkündür.

Resim 1.11: Furnisör
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Bobinlerden sağılan iplikler, kalınlık ve gerginlik yoklama elemanlarından geçerek
furnisöre gelir. Yuvarlak örme makinelerinde kullanılan iplik sevk sistemleri 3 çeşittir.

o Negatif iplik sevki

Bu sistemde iplik serbesttir. Örme işlemi devam ettikçe iplik aşağıdan örücü elemanlar
vasıtasıyla ihtiyaç kadar çekilerek örme işlemine dâhil edilir.

o Pozitif iplik sevki

Motorlu furnisörler veya merkezî bir sistemden,(kasnaktan) iplik sevk miktarı
ayarlanarak örme iğnelerine, ayarlar dâhilinde ipliğin üstten beslendiği sistemdir. Bu
sistemde ilmek boyları ayarlanabildiği için daha düzgün yüzeyler elde etmek mümkün hâle
gelmektedir.

o Birleşik iplik sevki

İpliklerin pozitif sistemle sevk edildiği ancak örme iğnelerinin ihtiyacı kadar ipliği
çekerek örme işleminin yapıldığı sistemdir. Daha çok ringelli ve jakarlı örme makinelerinde
kullanılır.

o Bant Furnisörfurnisörü

Bu tip furnisörfurnisörler merkezî bir hareket alanından (kasnak) bantlar vasıtasıyla
hareket alarak çalışır. Bandın hızına uygun olarak çalıştıkları için iplik sevki bütün
furnisörfurnisörlerde aynıdır. Sevk edilen iplik miktarı ve gerginlik, bandın bağlı bulunduğu
kasnak çevresinin büyütülüp küçültülmesiyle sağlanır.

Resim 1.12: Bant Furnisörfurnisörleri
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o Yığmalı Furnisörfurnisör

İğne iptali yapılan veya her iğnenin farklı oranlarda çalıştığı daha çok jakarlı yuvarlak
örme makinelerinde kullanılan furnisörfurnisördür. Bu tip furnisörfurnisörlerde alt iplik
besleme bandına iplik sarılarak her iğnenin ihtiyacı olan iplik istenilen gerginlik ve
düzgünlükte verilir.

Resim 1.13: Motorlu Furnisörfurnisör

o Dişli Furnisörfurnisör;

Tüm sistemlerde birbirinden bağımsız olarak bulunan konik dişli şeklindeki, dişli iplik
sevk ediciler; merkezî ayarlama ile çalışarak iğneye gidecek olan gerekli iplik miktarını
ayarlar. Dişlilerden biri makine hızına uygun olarak dönerken ikinci dişli diğeriyle kavrama
durumundadır. Dişliler birbirini ne kadar çok kavrarsa iğnelere o kadar fazla iplik sevki
gerçekleşir.

o Roleli Furnisörfurnisör

Yüksek hızla dönen, yüzü parlatılmış konikten yapılmıştır. İplik katlar hâlinde konik
çevresine sarılır, buradan da iplik kılavuzuna gider. Yüksek bir iplik sevki için üzerine hızla
alınan iplik gerginliği yükselerek gerilim farkları giderilir ve farklı gerilimdeki ipliğin ilmek
yapması önlenir.

1.2.3. Mekikler (İplik Kılavuzları)

İplik kılavuzları, furnisörfurnisörden gelen ipliği üzerindeki iplik kanal ve gözlerinden
geçirerek hareket eden iğnelere düzenli olarak aktaran yardımcı örme elemanlarıdır.
Yuvarlak örme makinelerinde her sisteme bir adet olmak üzere (sistem sayısı kadar) mekik
bulunmaktadır. Mekikler; makine inceliği, dönüş yönü ve diğer özelliklerine göre farklı
şekillerde imal edilmektedir.
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Resim 1.14: İplik kılavuzları

1.3. İpliği Sevk Ünitelerinden Geçirmek

Yuvarlak örme makinesinde iş başlangıcında ipliğin iplik sevk sisteminden geçirilerek
iğnelere aktarılması gerekir.

Cağlıklara dizilen bobinlerden iplik ucu bulunarak iplik sevk borularından geçirilmesi
gerekir. Bunun için iplik ucu sevk borularının ucuna getirilerek hava tabancasıyla ipliğin
borulardan geçirilmesi sağlanır. Bazı cağlıklarda iplik boruları kendinden havalı olarak imal
edildiklerinden hava tabancasına gerek kalmamıştır. İpliğin sevk borularından rahat geçmesi
için borularda kırık ya da çatlak olmaması ve ipliğe zarar vermemesi gerekir. Bu yüzden
sevk boruları kontrol edilmelidir.

Resim 1.15: ipliği sevk borularından geçirme

Sevk borularından geçirilen iplikler, iplik sevk ünitesine gelir. İplik sevk ünitesinde
iplik, ilk olarak düzgünlük yoklayıcıdan geçirilir. Her iplik numarasına göre farklı
büyüklükteki metal makas arasından iplik geçirilir. Düzgünlük yoklayıcı iplik üzerindeki
nepsleri (düğüm) temizler ve ince yerlerde ipliği kopararak hatalı iplik sevkini önlemiş olur.



16

Düğüm yoklayıcıdan geçirilen iplik, halka şeklinde iki metal plakadan oluşan tansiyon
ayar kısmına getirilir. Burada iki metal plaka arasındaki baskı, mıknatıs ya da yay yardımıyla
gerçekleştirilir. Dolayısıyla iki metal plaka açılarak iplik plakalar arasından geçirilir.

Resim 1.16: İpliği sevk ünitesinden geçirme

Tansiyon kısmından geçirilen iplik, furnisörün rezerve kısmına getirilir. Rezerve
kısmından önce iplik kopuş yoklayıcı kontrol mili yukarı kaldırılarak altından geçirilir. 1.
kopuş yoklayıcı, ipliğin tansiyon ayarı ve rezerve kısmı arasındaki sürekliliğini kontrol eder
ve iplik kopmalarında aşağı düşerek makineyi durdurur.

Kopuş yoklayıcıdan geçirilen iplik, rezerve kısmına rehber gözlerden geçirilerek
makinenin dönüş istikametine uygun olarak sarılır. Sarım, genel olarak pamuk karışımlı
iplikler içim 10 turdur.

Resim 1.17: İpliği rehber gözünden geçirme
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İpliğin rezerve kısmına sarılmasının temel nedeni, iplik kopmalarında veya
kesilmesinde makine rezerve iplikle biraz daha örme yapması sağlanılarak olası patlak veya
kumaş düşmelerinin önüne geçilmesidir.

İplik, rezerve kısmına sarıldıktan sonra furnisörle mekik arasındaki kopuş yoklayıcı
mil yukarı kaldırılarak iplik sevk gözünden geçirilir.

Resim 1.18: İpliğin rezerve kısmına sarılması

İplik furnisördeki son iplik kılavuzundan geçirilerek mekiklere getirilir. Mekiklerden
ipliği rahat geçirmek için yukarı kaldırılmalıdır. Mekiklerde iplik öncelikle üst gözden daha
sonra ipliğin iğnelere yatırıldığı alt kanaldan geçirilir. İplik geçirildikten sonra mekikler
aşağı indirilip kalkmış durumdaki iğnelerin en baştakinin kancasından geçirilerek kovanların
iç tarafından aşağı bırakılmalıdır.

Resim 1.19: İpliği mekikten geçirme

Makinede tüm iplikler, iplik sevk sisteminden bu düzende geçirilerek çalışılmaya
hazır hâle getirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Yuvarlak örmede ipliği sevk ünitelerinden geçiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Cağlığa bobinleri takınız.
 Bobinlerin aynı partiden olmasına özen

gösteriniz.
 Bir bobinden iplik ucunu bularak iplik

sevk borusundan hava yardımıyla
geçiriniz.

 İpliğin sevk borularından geçebilmesi
için serbest hâlde olmasına dikkat ediniz.

 İplik besleme sistemine gelen ipliği
tutarak öncelikle düğüm yoklayıcısı ve
tansiyon ayar kısmından geçiriniz.

 İpliği tansiyon ayar kısmındaki metal
plakalar arasındaki tırnağın arkasından
geçirmeye özen gösteriniz.

 İpliği gerginlik yoklayıcısından ve
rezerve kılavuz gözlerinden geçiriniz.

 İpliği gerginlik yoklayıcı mili yukarı
kaldırarak altından geçirmeyi
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Furnisör rezerve kısmına sarım yapınız.

 Rezerve sarımını saat yönünde yapmayı
unutmayınız.

 İpliği, rezerve kısmından sonraki
gerginlik yoklayıcı ve rehber kılavuz
milinden geçiriniz.

 İpi, gerginlik yoklayıcı milin altından
geçirmeye dikkat ediniz.

 İpliği mekik üst gözü ve alt kanalından
geçiriniz.

 İpi iğne kancasından geçiriniz.
 İpliği en baştaki iğneden geçirmeyi

unutmayınız.
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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. Cağlığa bobin dizimi yaptınız mı?
2. İplik sevk borusundan ipliği geçirdiniz mi?
3. İpi düğüm yoklayıcı ve tansiyon ayar kısmından geçirdiniz mi?
4. İpi gerginlik yoklayıcı ve rezerve kılavuz gözlerinden geçirdiniz mi?
5. Furnisör rezerve kısmına iplik sarımı yaptınız mı?
6. İpi mekik göz ve kanalından geçirdiniz mi?
7. İpi iğne kancasından geçirdiniz 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 boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Üst çardak daha çok yeni tip örme makinelerinde kullanılmaktadır.
2. ( ) Yan çardak çok yer kaplaması ve örme işlemi esnasında sorunlara neden

olduğu için kullanımı azalmıştır.
3. ( ) Furnisör iğnelere ihtiyaçlarına göre düzenli olarak iplik beslemesi yapan

makine elemanıdır.
4. ( ) İplik, sevk ünitesinde ilk olarak düğüm yoklayıcıdan geçirilir.
5. ( ) İplik, gerginlik yoklayıcı milin altından geçirilmelidir.

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

Makineye kumaş tutturabileceksiniz.

 Atölyenizden ve çevrenizdeki işletmelerden kumaş tutturma hakkında araştırma

yapınız.

 Atölyenizden veya çevrenizdeki işletmelerden tip değişimi hakkında bilgi

toplayınız.

 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MAKİNEYE KUMAŞ TUTTURMA

2.1. Makineye Tutturulacak Kumaş

Yuvarlak örme makinelerinde tüm sistemlerden iğnelerin ağzına iplik beslemesi (iplik
yatırımı) yapılır. İğne kancalarına kumaşlar hassas bir şekilde tutturulmalıdır. Aksi hâlde
makine çalıştıkça iğnelerde doku yığılması meydana gelecektir. Bunun sonucunda öncelikle
iğneler zarar görecektir. Oluşan dokunun düzgün bir şekilde aşağı çekilmesi için makine
niteliklerine uygun, düşük gramajlı kumaş seçilmesi gerekmektedir. Kumaş tutturma işlemi
genellikle çift plakalı makinelerde uygulanmaktadır.

 Kumaş seçimi

Makineye tutturulacak kumaş, örme iğnelerinde oluşan dokunun çekim silindirleri
vasıtasıyla aşağı çekilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden kumaş seçimi örme makinesi
niteliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Makineye tutturulacak kumaş, mümkünse daha önce aynı makineden yapılmış kumaş
olmalıdır. Daha sık dokulu kumaş seçilmesi durumunda kumaş, iğnelere zor takılacaktır.
Çok seyrek kumaş seçilmesi durumunda kumaş yırtılması ve iplik kopmalarına dolayısıyla
gevşemelerine neden olacak ve çekme işini tam olarak yerine getiremeyecektir.

 Kumaşın tutturulması

Tutturulacak kumaşın seçilmesinden sonra kumaş, çekim silindiri ile kovanlara
ulaşacak uzunluktan 15–20 cm daha uzun kesilir. Kesilen kumaş makineye takılmadan önce
öncelikle çekim tertibatından geçirilmelidir. Çekim tertibatından ise öncelikle çekim
silindirleri arasından geçirilmelidir. Çekim silindirlerinin başlarındaki kol yukarı kaldırılarak

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



23

silindirlerin arasının açılması sağlanır ve kumaş, silindirler arasından geçirilerek kumaş
sarım merdanesine yerleştirilir. Kumaşın üst kısmı, gerdirme yayının çevresinden geçirilerek
tutturulmaya hazır hâle getirilir.

Resim 2.1: Kumaşın gerdirme yayından geçirilmesi

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, çekim gerginliğinin düzgün
ayarlanması gerektiğidir.

Yuvarlak örme makinelerinde iğnelere kumaş tutturulması işlemi, tek ve çift plakalı
makinelerde kısmen farklılık arz etmektedir.

İğnelere tek tek kumaş takılması veya iplik geçirilerek kumaş bağlanmasında çekimin
gergin olması, ipliklerin kopmasına ve iğnelerin zarar görmesine neden olacaktır. Çekim
gerginliği sürekli kontrol altında tutularak çalışmalara devam edilmelidir.

Yuvarlak örme makinelerinde örme kumaş genel olarak 2 farklı şekilde tutturulur.
Birinci yöntemde kumaş örme iğnelerinde tek tek ilmeklerden geçirilerek tutturulur. Diğer
yöntemse her sisteme sağlam bir iğlik geçirip kumaşa bağlanmasıyla gerçekleşir.
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Resim 2.2: İpliklerin kumaşa bağlanması

Örme kumaşın iğnelere tek tek takıldığı yöntemde eğer makine çift plakalıysa
plakaların arası biraz açılır. Kumaş iğnelere doğru çekilerek ilk sistemden başlamak suretiyle
iğne kancalarına kumaş ilmekleri geçirilir.

Tek plakalı örme makinelerinde ise kumaş, aynı şekilde ilk sistemdeki iğnelere takılır.
Tek plakalı makinelerde uygulanan diğer bir yöntemse iğnelere takılan ipliklerin birkaçı
toplanıp bir ağırlığa bağlanarak kovan iç tarafından aşağıya sarkıtılır. Ancak bu yöntemde
ağırlığın iyi ayarlanmış olması gerekir.

Resim 2.3: İpliklere ağırlık bağlanması

Örme iğnelerine iplik takılarak kumaş tutturma yönteminde ise makine biraz
çevrilerek örme iğnelerinin diğer sistem başlangıcına kadar ilmek yapmaları sağlanır. Daha
sonra mukavemeti yüksek bir iplik alınarak ilk sistem iğnelerinden başlamak suretiyle yukarı
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kalmış durumdaki iki tarafından geçirilerek iplik uçları makineye bağlanan kumaşa gergin
bir şekilde bağlanır. Bu işlem, tüm sistemleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

Resim 2.4: İğnelerden iplik geçirilmesi

2.2. Makineyi Elle Çevirme

Örme kumaş, makine iğnelerine geçirildikten veya iğnelere iplik takıldıktan sonra
makine çevirme kolu yavaşça çevrilir. Çevirme işlemi iğnelerin iplikleri tutmasına veya
kumaş tutturulan kısım diğer sisteme gelinceye kadar tekrarlanır. Makineye kumaş tutturma
ve çevirme işlemi esnasında örme iğnelerinin dilleri fırçalama yaparak kapalı hâldeki dillerin
açılması sağlanır. Çevirme işleminden sonra sisteme yeni gelen boş hâldeki iğnelere de
kumaş tutturma işlemi gerçekleştirilir.

Resim 2.5: Makineyi kolla çevirme
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2.3. Mekikten İğneye İplik Besleme

Makine kolunun çevrilmesiyle iğnelerin ilmek oluşturabilmesi için mekiklerin iğnelere
iplik yatırımı gerekir. Mekik kanalından geçirilen iplik sistemden çıkan ilk iğnenin kancasına
geçirilerek iplikler aşağıya doğru bırakılır. Mekiklerin pozisyonuysa burada sistemden çıkan
ve aşağıya doğru hareket eden iğnelere iplik besleyecek şekilde olmalıdır. İğnelerin ipliği
rahatça alabilmesi için tüm iğnelerin dilleri fırçalanarak açılmalıdır. Bu işlem makine
çevrildikçe tüm sistemleri kapsayacak şekilde tekrarlanmalıdır.

Resim 2.6: İğne dillerinin açılması

2.4. Numune Kumaş Örme

Örme kumaş tüm iğnelere geçirilip mekiklerden iğnelere iplik beslemesi yapılınca
makine kontrol amaçlı olarak bir süre daha kolla çevrilmelidir. Bu sayede oluşabilecek hata
veya patlaklar fark edilerek önlenir. Kumaş tutturma işlemi tüm sistemlere yapılınca makine
yavaş hızda bir süre çalıştırılır ve bu esnada kumaş çekimi yeni oluşan kumaşın çekim
silindirleri seviyesine gelinceye kadar kontrol edilmelidir. Aynı zamanda makine üzerindeki
iğnelerin ilmek oluşturmaları da kontrol edilerek olası hataların önceden fark edilmeli ve
önlenmelidir.

Resim 2.7: Numune kumaş örme
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2.5. Tip Değişimi

Yuvarlak örme makinelerinde farklı desen çalışılmak istenildiği zaman desenlendirme
sistemlerinin değiştirilmesi ve ayarlanması gerekmektedir. İplikle desenlendirme yapılacaksa
cağlık dizimleri, çeliklerle farklı desenler uygulanacaksa çelik dizilimleri değiştirilir.

2.5.1. Tanımı

Tip değişimi, yuvarlak örme makinelerinde farklı desen çalışılacağı zaman yapılan
desenlendirme değişikliklerini ifade eder.

Makinede önceki çalışılan desenden farklı bir desen çalışılacağı durumlarda
desenlendirme mekanizmalarının değiştirilmesi gerekecektir. Çeliklerle desenlendirme
yapılan yuvarlak örme makinelerinde farklı desen uygulaması için tüm sistemler sökülür,
çelikler desene uygun olarak yeniden dizilir. Desenlendirme işleminde dikkat edilecek nokta
ise makine sistem sayısıdır. Makine sistem sayıları göz önünde bulundurularak hazırlanan
desenlendirme raporlarında çeliklerin ilmek hareketleri belirlenir. Daha sonra kontrol
sisteminden sonraki birinci sistemden başlamak suretiyle desen doğrultusunda çelikler kilit
mekanizmalarına dizilir. Tüm sistemleri kapsayacak şekilde yapılan değişiklikten sonra kilit
mekanizmaları tekrar makineye takılarak çalışılmaya hazır hâle getirilir.

2.5.2. Amacı

Tip değişimi yuvarlak örme makinelerinde farklı desen uygulamaları için yapılan
değişikliği ifade eder. Dolayısıyla tip değişikliğinin amacı, makinede farklı desen
uygulamaları yapabilmektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Çift plakalı yuvarlak örme makinesine tek tek iğnelere kumaş tutturma işlemini

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineye tutturulacak kumaşı seçiniz.
 Makineye tutturulacak kumaşın

makine özelliklerine uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Kumaşı çekim silindirlerinin arasından
geçiriniz.

 Çekim silindirlerini kenarlarındaki
kolları yukarı kaldırarak gevşetmeyi
ve kumaşı düz bir şekilde silindirler
arasından geçirmeyi unutmayınız.

 Silindirler arasından geçirdiğiniz kumaşı,
kumaş sarım merdanesine sarınız.

 Sarım merdanesine kumaşı dıştan
içeri doğru sarmayı unutmayınız.

 Kumaşın üst kısmını tutarak gerdirme yayı
etrafından yukarı çekiniz.

 Gerdirme yayını kenarlarındaki
kolla gevşetebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yuvarlak örme makinesi plakalarının arasını
açınız.

 Plakaların arasının makinenin orta
kısmındaki vidadan açıldığını
unutmayınız.

 Kumaşı plakalar arasından yukarı çekerek 1.
sistemden başlamak kaydıyla takınız.

 Kumaşı iğnelere ilmeklerinden
sırayla takmaya özen gösteriniz.

 Kumaş takılan iğnelere mekikten iplik
beslemesi yaparak iğne dillerini fırçayla açınız.

 Mekikten iplik beslemesini
makinenin dönüş yönündeki ilk
iğneden başlamak suretiyle
yapmayı unutmayınız.

 Makine kolunu yavaşça çeviriniz.
 Çevirme işlemini kumaş takılan

iğnelerin sonraki sisteme gelinceye
kadar yapmayı unutmayınız.

 İğnelere kumaş takma işlemini tekrarlayarak
tüm iğnelere kumaş tutturunuz.



30

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. Makineye tutturulacak kumaşı özelliklerine dikkat ederek seçtiniz mi?
2. Seçtiğiniz kumaşı çekim silindirleri arasından geçirdiniz mi?
3. Kumaşı sarım merdanesine sardınız mı?
4. Kumaşı gerdirme yayı etrafından geçirerek yukarı çektiniz mi?
5. Plakalar arasını açtınız mı?
6. Tutturulacak kumaşı 1. sistemdeki iğnelere taktınız mı?
7. Kumaş takılan iğnelere iplik beslemesi yaparak dillerini açtınız mı?
8. Makine kolunu yavaşça çevirdiniz mi?
9. Tüm iğnelere kumaş tutturma işlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Tip değişimi yuvarlak örme makinesinde farklı türde kumaş üretilmek istenildiği
zaman yapılan değişikliklere denilir.

2. ( ) Tip değişimindeki amaç, farklı özelliklerde ve desenlerde kumaşlar elde
edebilmektir.

3. ( ) Makineye kumaş tutturma, son sistemden başlayarak yapılır.
4. ( ) Makineye tutturulacak kumaş, makine özelliklerine uygun olmalıdır.
5. ( ) Makineye kumaş tutturma, iğnelerde oluşan dokuyu aşağı çekerek örmenin rahat

bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 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 boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Yuvarlak örme makinelerinde iplik sevk tertibatı mekik ve cağlıktan oluşmaktadır.
2. ( ) Cağlığa en az sistem sayısı kadar bobin takılmalı dolayısıyla en az sistem sayısı

kadar iplik beslemesi yapılmalıdır.
3. ( ) Furnisör, iplik düzgünlük kontrollerini yaparak iğnelere iplik beslenmesini

sağlayan makine elemanıdır.
4. ( ) Makineye tutturulacak kumaş, öncelikle çekim tertibatına takılmalıdır.
5. ( ) Furnisörün rezerve kısmına iplik saat yönünün tersi istikametinde sarılır.

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 Yanlış
2 Yanlış
3 D
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Doğru
5 Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Doğru
4 Doğru
5 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA
 Yuvarlak örme ile ilgili firma katalogları

KAYNAKÇA


