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PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya
başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve
programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.
Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde
faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci seviye meslek
gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait
yeterlikler belirlenmiştir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi
ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektörün beklentileri programa
yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve
içeriğini oluşturmuştur.
Makine Halıcılığı alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye
uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam
edilebileceklerdir.
Makine Halıcılığı alanı altında yer alan mesleklerde her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler
kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Makine Halıcılığı Sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine özellikle istihdam
düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır.
Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer kurs
programlarında değerlendirilir.

PROGRAM HEDEFLERİ
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak kursiyer;
1. Seri çözgü hazırlama işlemini gerçekleştirebilecektir.
2. Halı çeşitlerini tanımlayabilecektir.
3. Makine halısı dokuma tiplerini ayırt edebilecektir.
4. Halı tiplerine göre ilmek sayılarını belirleyebilecektir.
5. Zemin bağlama örgülerini açıklayabilecektir.
6. Lark işlemi için tutkal ve apre hazırlama işlemlerini yapabilecektir.
7. Lark makinesi buhar ayarlarını yapabilecektir.
8. Lark makinesinin ayarlarını ve çalıştırmasını yapabilecektir.
9. Lark işlemi sırasında ve sonrasında gerekli kontrolleri yapabilecektir.

PROGRAMIN SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1360/1016 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda
belirtildiği gibi uygulanır.

REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Makine halıcılığı sektöründe program tasarlanırken ya da hazırlanırken yararlanılan/esas alınan ulusal
ya da uluslararası onaylanmış referans dokümanları ( UMS, YB, ISCED, ISCO vb.) bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME
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Kurs programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 Kurs öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları
yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat
doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde Kurs Bitirme Belgesi
alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla
eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer kurs
programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar kurs bitirme belgesi almaya hak kazanır ve ilgili iş
yerlerinde çalışabilirler.

KURS PROGRAMI MODÜL LİSTESİ
MODÜL
KATEGORİLERİ
MESLEKİ
MODÜLLER

MODÜLLER

SÜRE

Seri Çözgü Hazırlama
Halı Çeşitleri
Makine Halısı Dokuma Tipleri
Halı Tipine Göre İlmek Sayıları
Zemin Bağlama Örgüleri
Hav Yüksekliğini Ayarlama
Kesim Bıçaklarını Ayarlama ve Değiştirme
Sıklık ve Gerilim Ayarları
Çerçeve Ayarı
Jakar Ayarı
Zemin Çözgü Leventi Değiştirme
Çözgü Leventi Bağlama
Zemin Çözgülerinde Tahar
Hav Çözgülerinde Tahar
Makineye Lamel Yerleştirme
Halı Dokuma Makinesini Çalıştırma 1
Halı Dokuma Makinesini Çalıştırma 2
Halı Üretim Hesabı
Bukleli Halı Dokuma 1
Bukleli Halı Dokuma 2
Halı Gramaj Testleri
Halı Yapı Testleri
Halı Performans Testleri 1
Halı Performans Testleri 2
Halıda Sürtme Haslığı Testi
Hav İpliğinden Kaynaklanan Halı Hataları 1
Hav İpliğinden Kaynaklanan Halı Hataları 2
Aprajdan Kaynaklanan Halı Hataları
Orta Kesim Bıçağından Kaynaklanan Halı
Hataları
Jakar Tablasından Kaynaklanan Halı Hataları
Performans Düşüş Sebepleri
Çözgüden Kaynaklanan Duruş Sebepleri
Atkıdan Kaynaklanan Duruş Sebepleri
Atkı Karışması Hatası

40/32
40/24
40/24
40/24
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/24
40/32
40/24
40/24
40/24
40/24
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32
40/32

TOPLAM
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40/32
40/32
40/24
40/32
40/32
40/32

KREDİ

PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Kurs programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.
Kurs programına katılabilmek için bireylerin en az ilkokul mezunu olması ve mesleğin gerektirdiği işleri
ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olması, bunun yanında “Makine Halıcılığında
Cağ” sertifika programını tamamlaması veya bu sertifika programındaki yeterliklere sahip olması
gerekmektedir.
Eğitimler, alt yapısı ve teknik donanımı uygun olan Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri,
Üniversiteler ve sektördeki işletmelerde verilebilmektedir.
Programın uygulanabilmesi için mesleğin gerektirdiği donanım ve ekipmanlar sağlanmalıdır.
Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve
işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
Kursiyerin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Bu programda Kursiyere halıyı çitiye hazırlama, halıda sırt hatalarını tespit etme ve giderme, çiti
makinesinde halı yüzey hatalarını tespit etme, çiti makinesinde halı yüzey hatalarını giderme ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

MODÜLLER
1. ORTAK MODÜLLERİ
Bu modüller ile Kursiyere halı dokuma teknolojisi ile ilgili olarak, halı makine ayarları, makinede halı üretimi,
halı testleri, iplikten kaynaklanan halı hataları, makineden kaynaklanan halı hataları ve halı dokuma
makinelerinde performans düşüş sebepleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Modül Adı: Seri Çözgü Hazırlama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Cağlık sisteminin bakım ve ayarlarını yapar.
Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yapar.
Seri çözgü makinesinde çözgü hazırlar.

Modül Adı: Halı Çeşitleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları





Bukleli halı özelliklerini tanımlar.
Şagi halı özelliklerini tanımlar.
Şönil halı özelliklerini tanımlar.
Oyma halı özelliklerini tanımlar.

Modül Adı: Makine Halısı Dokuma Tipleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Wilton halı özelliklerini tanımlar.
Aksminster halı özelliklerini tanımlar.
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Modül Adı: Halı Türüne Göre İlmek Sayıları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Halı türüne uygun atkı sıklığını belirler.
Halı türüne uygun tarak numarası belirler.

Modül Adı: Zemin Bağlama Örgüleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları






1/1 Zemin örgüsünü tanımlar.
1/2 Zemin örgüsünü tanımlar.
2/3 Zemin örgüsünü tanımlar.
1+1/2 Zemin örgüsünü tanımlar.
1+2/3 Zemin örgüsünü tanımlar.

2. MESLEK MODÜLLERİ
Modül Adı: Halı Makine Ayarları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Hav yüksekliğini kontrol eder.
İki kancalı makinelerde hav yüksekliğini ayarlar.
Üç kancalı makinelerde hav yüksekliğini ayarlar.

Modül Adı: Kesim Bıçaklarını Ayarlama ve Değiştirme
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları





Kenar bıçak ayarlarını yapar.
Kenar bıçak değişimi yapar.
Halı orta kesim bıçağını ayarlar.
Halı orta kesim bıçağını değiştirir.

Modül Adı: Sıklık ve Gerilim Ayarları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Lanset değişimi yapar.
Atkı sıklığını ayarlar.
Bağlama ve dolgu çözgüleri gerilim ayarlarını yapar.

Modül Adı: Çerçeve Ayarı
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Çerçeve ayağında çerçeve yükseklik ayarı yapar.
Bağlantı kolunda çerçeve yükseklik ayarı yapar.
Çerçeve hareket alanını ayarlar.

Modül Adı: Jakar Ayarı
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Toplu jakar kademe ayarı yapar.
Tek renk jakar kademe ayarı yapar.
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Modül Adı: Zemin Çözgü Leventi Değiştirme
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Biten zemin çözgü leventini değişime hazırlar.
Üst zemin çözgü leventini değiştirir.
Alt zemin çözgü leventini değiştirir.

Modül Adı: Çözgü Leventi Bağlama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Elle çözgü leventini bağlar.
Makine ile çözgü leventini bağlar.

Modül Adı: Zemin Çözgülerinde Tahar
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları





Bağlantı ve dolgu ipliklerinin taharlarını yapar.
Zemin ipliklerini jakar İpleri arasından geçirir.
Zemin ipliklerini taraktan geçirir.
Zemin çözgülerini halıya bağlar.

Modül Adı: Hav Çözgülerinde Tahar
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Hav çözgülerini çerçevelerden ve jakardan geçirir.
Hav çözgülerini taraktan geçirir.

Modül Adı: Makineye Lamel Yerleştirme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Zemin çözgü lamellerini makineye yerleştirir.
Hav lamellerini yerleştirir.

Modül Adı: Halı Dokuma Makinesini Çalıştırma 1
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Atkı ipliklerini kılavuz atkı regületörüne alır.
Ağızlık seviye kontrolü yapar.
Jakar renk dizilim ve zemin örgü kontrolü yapar.

Modül Adı: Halı Dokuma Makinesini Çalıştırma 2
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Makineyi çalıştırır.
Dokunan halıyı makineden alır.

Modül Adı: Halı Üretim Hesabı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Makinede hammadde hesaplayabilecektir.
Makinede üretim hesabını yapabilecektir.
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Modül Adı: Bukleli Halı Dokuma 1
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Bukle uzunluğuna uygun lanset seçer.
Bukle lansetini yerleştirir.

Modül Adı: Bukleli Halı Dokuma 2
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Bukle destek atkıları için kenar örgüsü yapar.
Bukle destek atkılarını çeker.

Modül Adı: Halı Gramaj Testleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Halıda hav kütlesini tespit eder.
Halıda yüzey hav ağırlığını tespit eder.
Halıda m2 gramajı tespit eder.

Modül Adı: Halı Yapı Testleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Halı kalınlığını tespit eder.
Halıda ilmek sıklığını tespit eder.
Halıda hav yüksekliğini tespit eder.

Modül Adı: Halı performans Testleri 1
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Halıda ilmek dayanımını tespit eder.
Halıda eskimeyi tespit eder.
Halıda boncuklanmayı tespit eder.

Modül Adı: Halı performans Testleri 2
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Halıda dinamik yük altında kalınlık azalmasını tespit eder.
Halıda statik yük altında kalınlık azalmasını tespit eder.

Modül Adı: Halıda Sürtme Haslığı Testi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Kuru sürtme haslığı testi yapar.
Yaş sürtme haslığı testi yapar.

Modül Adı: Hav İpliğinden Kaynaklanan Halı Hataları 1
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Havda birkaç hav ipliği boyunca toplu çökme olduğunda ayar yapar.
Toplu çökme olduğunda ayar yapar.
Havsız bölge (Kafes hatası) olduğunda ayar yapar.
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Modül Adı: Hav İpliğinden Kaynaklanan Halı Hataları 2
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Havda bir hav ipliği boyunca çökme olduğunda ayar yapar.
Havda bir hav ipliği boyunca kesikli çökme olduğunda ayar yapar.

Modül Adı: Aprajdan Kaynaklanan Halı Hataları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Apraj tespiti için (Numune kartonu) Numune dokur.
Apraj hatalarını tespit edebilecek ve düzeltir.
Desen hatalarını tespit edebilecek ve düzeltir.

Modül Adı: Orta Kesim Bıçağından Kaynaklanan Halı Hataları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Bıçağın körelmesinden oluşan hatayı tespit eder ve düzeltir.
Bıçağın düzgün kesmemesinden oluşan hatayı tespit eder ve düzeltir.

Modül Adı: Jakar Tablasından Kaynaklanan Halı Hataları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Halı arkasında köpürme olduğunda ayar yapar.
Halı arkasında noktasal köpürme olduğunda ayar yapar.

Modül Adı: Performans Düşüş Sebepleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



İplikten kaynaklanan makine performans düşüş sebeplerini tespit eder.
Makineden kaynaklanan makine performans düşüş sebeplerini tespit eder.

Modül Adı: Çözgüden Kaynaklanan Düşüş Sebepleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Lamel düştüğünde hav kopuğunu tespit eder ve düzeltir.
Lamel düşmediğinde hav kopuğunu tespit eder ve düzeltir.

Modül Adı: Atkıdan Kaynaklanan Düşüş Sebepleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları




Atkı regülatörü arızasını tespit eder.
Atkı bobin kontrolü yapar.
Makine elle çalıştırılırken atkı kopmasını tespit eder.

Modül Adı: Atkı Karışması Hatası
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları



Ayak aramada yapılan hatayı düzeltir.
Ayak karışma hatasını bulur ve düzeltir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: SERİ ÇÖZGÜ HAZIRLAMA

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Makine halıcılığında cağ sertifika programının modüllerini tamamlamış olmak

AÇIKLAMA

:Cağlık sistemi, Seri çözgü makinesi, basınçlı hava tabancası, fırça, uygun
yağ, yağ tabancası, bobin, çözgü levendi, anahtar ve tornavida takımı, hesap
makinesinin bulunduğu işletme ortamında yapılmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ

:Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması,
tartışma, uygulamalı çalışma vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

GENEL AMAÇ

: Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında bakım ve iş talimatına
uygun olarak çözgü hazırlayabilecektir
:

AMAÇLAR
Öğrenci

1. Cağlık sisteminin bakım ve ayarlarını yapabilecektir.
2. Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yapabilecektir.
3. Seri çözgü makinesinde çözgü hazırlayabilecektir.
İÇERİK
:
1. Cağlık Sisteminin Bakım Ve Ayarını Yapma
1.1. Çözgü hazırlamanın çeşitleri
1.2. Cağlığın kısımları ve görevleri
1.3. Cağlığın bakım ve ayarlarını yapma
1.4. Cağlığın bakım ve ayarlarını yapma sırasında dikkat edilecek hususlar
2.

Seri Çözgü Makinesinin Bakım Ve Ayarlarını Yapma
2.1. Seri çözgü makinesinin kısımları, görevleri ve çalışma prensibi.
2.2. Seri çözgü makinesinin bakımı ve temizliğini yapma.
2.3. Seri çözgü makinesinin ayarlarını yapma
2.4. Seri çözgü makinesinin bakım ve ayarlarını yapma sırasında dikkat edilecek hususlar

3. Seri Çözgü Makinesinde Çözgü Hazırlama
3.1. Seri çözgü hesaplamaları
3.2. Cağlığa bobin diziminde dikkat edilecek hususlar
3.3. Cağlıktan alınan çözgü ipliklerini levende bağlama
3.4. Metraj ayarını yapma
3.5. Baraban ayarını yapma
3.6. Çözgü ipliklerinin gerginliğini ayarlama
3.7. Levent enine göre seri çözgü tarağı enini ayarlama
3.8. Dolu levendi seri çözgü makinesinden çıkarmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Seri çözgü makinesinin kısımlarını ve çalışma prensibini açıklar.
2. Seri çözgü makinesinin bakım ve temizliğini yapar.
3. Seri çözgü makinesinin ayarlarını yapar.
4. Seri çözgü hesaplarını yapar.
5. Cağlığa bobinleri dizer.
6. Metraj ayarını yapar.
7. Baraban ayarını yapar.
8. Çözgü ipliklerinin gerginliğini ayarlar.
9. Seri çözgü makinesinin çözgü tarağını ayarlar.
10. Dolu levendi makineden çıkartır.
11. Çözgü özelliklerini belirten kartı levent üzerine takar.

9

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI ÇEŞİTLERİ

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Seri çözgü hazırlama modülünü tamamlamış olmak

AÇIKLAMA

: Kalem, kağıt, silgi

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, soru-cevap, grup
çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halı çeşitlerini
tanımlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Bukleli halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
2. Şagi halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
3. Şönil halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
4. Oyma halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Bukleli halılarında kullanılan iplikler
2. Bukleli halıların kullanım performansları
3. Bukleli halıların ilmek boyu ve sıklıkları
4. Şagi halılarında kullanılan iplikler
5. Şagi halıların kullanım performansları
6. Şönil halılarında kullanılan iplikler
7. Şönil halıların kullanım performansları
8. Şönil halılarında şönil/hav oranı
9. Oyma halılarında kullanılan iplikler
10. Oyma halıların kullanım performansları
11. Oyma halılarında desen yapıları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

Bukleli halıların temel özelliklerini tanımlar.
Bukleli, şagi, şönil ve oyma halılarda kullanılan iplik özelliklerini tanımlar.
Bukleli, şagi, şönil ve oyma halıların kullanım performanslarını belirler.
Bukleli, şagi, şönil ve oyma halılarda kullanılan tarak numaraları ile atkı sıklıklarını
belirler.
Bukleli, şagi, şönil ve oyma halıların hav uzunluklarını belirler.
Şagi halıların kullanım yerlerini tanımlar.
Şönil halılarında kullanılan zemin iplik özelliklerini tanımlar.
Oyma halılarda kullanılan motif özelliklerini tanımlar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: MAKİNE HALISI DOKUMA TİPLERİ

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Halı çeşitleri modülünü tamamlamış olmak

AÇIKLAMA

: Kalem, kağıt, silgi

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, soru-cevap, grup
çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında makine halısı dokuma
tiplerini tanımlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Wilton halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
2. Aksminster halı özelliklerini tanımlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Wilton halı
1.1. Telli Wilton
1.2. Yüzyüze Wilton
1.2.1.Tek ağızlıklı dokuma
1.2.2.Çift ağızlıklı dokuma
1.2.3.Üç ağızlıklı dokuma.
2. Aksminster halı özellikleri
2.1. Tığlı (gripper) aksminster halı yapıları
2.2. Royal aksminster dokuma halı yapıları
2.3. Makaralı aksminster dokuma halı yapıları
2.4. Şenir (Chenille) aksminster dokuma halı yapıları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

Wilton halılarını sınıflandırır.
Telli wilton halı özelliklerini tanımlar.
tek ağızlıklı, çift ağızlıklı ve üç ağızlıklı yüzyüze wilton dokuma halılarını tanımlar.
Aksminster halılarını sınıflandırır.
Aksminster halı özelliklerini tanımlar.
Tığlı (gripper), royal, makaralı ve Şenil (Chenille) aksminster halılarını tanımlar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI TÜRÜNE GÖRE İLMEK SAYILARI

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Makine halısı dokuma tipleri modülünü tamamlamış olmak

AÇIKLAMA

: Atkı ve çözgü iplikleri, kağıt, kalem

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, soru-cevap, grup
çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halı türüne uygun atkı
sıklığını ve tarak numarasını belirleyebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Halı türüne uygun atkı sıklığını belirleyebilecektir.
2. Halı türüne uygun tarak numarası belirleyebilecektir.
İÇERİK :
1. Halı tipine uygun atkı ve çözgü iplik numaraları
2. İstenen halının dokunabileceği atkı sıklık aralığı
3. Halı dokuma tarağı
4. İstenen halıya uygun tarak numarası hesaplama
5. Hesaplanan atkı sıklığı ve tarak numarası ile ilmek sayısını hesaplama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.

:

Halıda kullanılacak hav, zemin çözgü, zemin dolgu çözgü, atkı iplik numarasını belirler.
Dokunmak istenen halı türüne uygun atkı sıklık aralığını belirler.
Dokunmak istenen halı çözgü sıklıklarını belirler.
Belirlenen çözgü numara ve sıklıkları ile halı türüne uygun tarak numarası hesaplar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ZEMİN BAĞLAMA ÖRGÜLERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Halı türüne göre ilmek sayıları modülünü tamamlamış olmak

AÇIKLAMA

: Halı, kağıt, kalem

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, soru-cevap, grup
çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halılarda kullanılan zemin
örgülerini tanımlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. 1/1 Zemin örgüsünü tanımlayabilecektir.
2. 1/2 Zemin örgüsünü tanımlayabilecektir.
3. 2/3 Zemin örgüsünü tanımlayabilecektir.
4. 1+1/2 Zemin örgüsünü tanımlayabilecektir.
5. 1+2/3 Zemin örgüsünü tanımlayabilecektir.
İÇERİK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1/1 Zemin örgü bağlantı şekli
1/1 Zemin örgülerin kullanıldığı halı tipleri
1/1 Zemin örgülerde kullanılan iplik yapıları
1/2 Zemin örgü bağlantı şekli
1/2 Zemin örgülerin kullanıldığı halı tipleri
1/2 Zemin örgülerde kullanılan iplik yapıları
2/3 Zemin örgü bağlantı şekli
2/3 Zemin örgülerin kullanıldığı halı tipleri
2/3 Zemin örgülerde kullanılan iplik yapıları
1+1/2 Zemin örgü bağlantı şekli
1+1/2 Zemin örgülerin kullanıldığı halı tipleri
1+1/2 Zemin örgülerde kullanılan iplik yapıları
1+2/3 Zemin örgü bağlantı şekli
1+2/3 Zemin örgülerin kullanıldığı halı tipleri
1+2/3 Zemin örgülerde kullanılan iplik yapıları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3 Zemin bağlama örgülerinin kullanıldığı halı tiplerini belirler.
2. 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3 Zemin örgülerin kullanıldığı halıların ilmek dayanımını
tanımlar.
3. 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3 Zemin örgülerin çizimini yapar.
4. 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3 Zemin örgülerin atkı bağlantı şekillerini çizer.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HAV YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
kumpas

: Halı dokuma tezgahı, anahtar seti, halı hav uzunluğu ölçme aparatı,

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, soru-cevap, grup
çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, hav ölçme aparatını ve
kumpası doğru kullanarak ve doğru okuma yaparak iki ve üç kancalı makinelerde hav yüksekliğini
ayarlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Hav yüksekliğini kontrol edebilecektir.
2. İki kancalı makinelerde hav yüksekliğini ayarlayabilecektir.
3. Üç kancalı makinelerde hav yüksekliğini ayarlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Halı hav ölçme aparat ve aletleri
1.1. Çeşitleri
1.2. Ölçüm şekilleri
2. Halı hav ölçme tekniği
3. Anahtar çeşitleri
4. Halı hav destek göğsü
4.1. Yapısı
4.2. Ayar noktaları
4.3. Hareket yönü
4.4. Hareket miktarı
5. Göğüs ayarlama şekli
6. Üç kancalı halı dokuma makineleri
6.1. Yapısı
6.2. İki kancalıdan farkları
6.3. Çalışma şekli
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Hav ölçme aparatı veya kumpas kullanarak halı hav yüksekliğini ölçer.
2. Hav uzunluk ayar göğsünde hav yükseklik ayarı yapar.
3. Lanseti, kendisine ait kriko anahtarını kullanarak istenilen hav yüksekliği kademesine
getirir.
4. İki ve üç kancalı makinelerde hav yüksekliğini ayarlar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: KESİM BIÇAKLARINI AYARLAMA VE DEĞİŞTİRME

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, kesme bıçağı, halı üretim atölyesi,
anahtar takımı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, hassas
ölçmeler yaparak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kenar ve orta kesim bıçaklarının
ayarını ve değişimini yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Kenar bıçak ayarlarını yapabilecektir.
2. Kenar bıçak değişimi yapabilecektir.
3. Halı orta kesim bıçağını ayarlayabilecektir.
4. Halı orta kesim bıçağını değiştirebilecektir.
İÇERİK :
1. Halı kenar kesme amacı
2. Halı kenar kesme bıçak çeşitleri
3. Halı kenarı kesme bıçak tablası
3.1. Şekilleri
3.2. Çalışma şekli
4. Halı orta kesim bıçakları
5. Halı orta kesim bıçak tablası
5.1. Şekilleri
5.2. Çalışma şekli
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

Halıda kesilmek istenen yere göre kenar bıçağının yönünü belirler.
Kenar kesim bıçağının ayarını yapar.
Kenar kesim bıçak aparatını söker.
Kenar bıçağını değiştirir.
Orta kesim bıçağını halıya göre ayarlar.
Orta kesim bıçağını yerinden çıkarır.
Orta kesim bıçağını değiştirir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: SIKLIK VE GERİLİM AYARLARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, anahtar takımı, lanset, kumpas, operatör
paneli, kullanma talimatı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halı dokuma
makinesinde atkı sıklığını ve çözgü gerilim ayarlarını yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Lanset değişimi yapabilecektir.
2. Atkı sıklığını ayarlayabilecektir.
3. Bağlama ve dolgu çözgüleri gerilim ayarlarını yapabilecektir.
İÇERİK :
1. Lanset
1.1. Görevi
1.2. Yapısı
1.3. Çeşitleri
1.4. Kullanım yerleri
2. Makine ekranlarında girilen ayarlar
3. Makine kullanma talimatı
4. Halı sıklığının halıda etki ettiği faktörler
5. Halı zemin çözgüleri
5.1. Yapısı
5.2. Amacı
5.3. Halıdaki görevleri
6. Çözgü gerilimlerinin halıya etkileri
7. Çözgüde kullanılan iplikler
7.1. Numaraları
7.2. Elyaf cinsleri
7.3. Gerilim ayarlama şekilleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.

:

Lanset sabitleme çubuğunu uygun büyüklükte anahtar kullanarak açar.
Lansetleri yerinden çıkarır.
Lansetin geçeceği tarak diş sayısını belirler.
Zemin çözgüsü ile hav çözgüsünü ayırır.
Lanseti lanset yatağına yerleştirir.

6. Makine opratör panelinden ayarlar sayfasını açar.
7. Operatör panelinde ölçü sistemini seçer.
8. Operatör panelinde atkı sıklığını girer.
9. Halının atkı sıklığını belirler.
10. Atkı sıklığına uygun bağlama çözgü gerilimini belirler ve gerilime uygun çözgü
ağırlığını yerine yerleştirir.
11. Dolgu çözgü gerilimini ve ağırlıklarını belirler.
12. Dolgu çözgü ağırlıklarını yerine yerleştirir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ÇERÇEVE AYARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, anahtar takımı, kriko, kumpas

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında gerek çerçeve
ayağında, gerekse bağlantı kolunda çerçeve yüksekliğini ve çerçeve çalışma alanını ekip
arkadaşlarının da desteğiyle ayarlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Çerçeve ayağında çerçeve yükseklik ayarı yapabilecektir.
2. Bağlantı kolunda çerçeve yükseklik ayarı yapabilecektir.
3. Çerçeve hareket alanını ayarlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Çerçeveler
1.1. Yapısı
1.2. Görevler
1.3. Çeşitleri
2. Çerçeve ayar şekilleri
3. Çerçeve hareket iletim şekilleri
4. Ağızlık geometrisi
5. Ağızlık çeşitleri
6. Ağızlık tipleri
7. Ağızlık tipleri ve ağızlık çeşitlerinin dokumaya etkisi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Çerçeve ayağında çerçeveye ait kenar ve orta yükseklik aya cıvatalarını uygun
anahtar kullanarak gevşetir.
2. Krikoyla çerçeveleri destek özerinde hareket ettirerek çözgü-kanca durumuna
göre uygun konuma getirir.
3. Bağlantı kolu cıvatasını uygun anahtar takımı kullanarak gevşetir.
4. Ayarlayacağı yükseklik seviyesine göre çerçeve kaydırma yönünü belirler.
5. Bağlantı kolu üzerindeki ayar kolunu uygun anahtar kullanarak belirlenen yönde
çevirerek çerçeveyi uygun çözgü-kanca konumuna getirir.
6. Çerçeve hareket alanını belirler.
7. İstenilen hareket alanına göre kaydıma miktarına karar verir.
8. Bağlantı kolunu istenilen hareket alanına uygun konuma getirir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: JAKAR AYARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, anahtar takımı, kriko, kumpas

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında makine
ünitelerinin çalışma uyumunu gözeterek.ve ağızlık geometrisi ve atkı taşıyıcıya uygun
olaraktoplu veya tek renk jakar kademe ayarı yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Toplu jakar kademe ayarı yapabilecektir.
2. Tek renk jakar kademe ayarı yapabilecektir.
İÇERİK :
1. Jakar tablası
1.1. Şekli
1.2. Yapısı
1.3. Görevleri
1. Makine hav iplik renklerine göre Jakar tablası dizilimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.

:

Sağ ve sol jakar tablası cıvatalarını gevşetir.
Kancayı elle makine ağızlığının ortasına kadar getirir.
Hav çözgülerini kancaya uygun pozisyona getirir.
Seviyesi uygun olmayan bıçak tablasını belirler.
Bıçak tablası cıvatasını uygun yönde çevirerek tek renk jakar ayarı yapar.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ZEMİN ÇÖZGÜ LEVENTİ DEĞİŞTİRME

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
carıskal, transpalet

: Halı dokuma makinesi, çözgü leventi, makas, anahtar takımı,

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, emniyet
kurallarına uyarak ve çözgü leventi üzerindeki işaretlere dikkat ederek üst ve alt zemin
çözgü leventlerini, gerekli bağlama parçalarını doğru bir şekilde takarak
değiştirebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
4. Biten zemin çözgü leventini değişime hazırlayabilecektir.
5. Üst zemin çözgü leventini değiştirebilecektir.
6. Alt zemin çözgü leventini değiştirebilecektir.
İÇERİK :
1. Çözgü leventleri
1.1. Şekli
1.2. Kapasiteleri
1.3. Ölçüleri
1.4. Üzerinde olması gereken işaretler
2. Halı dokuma makinelerinde zemin çözgü levent dizilimi
3. Levent yan bağlantı şekilleri
4. Hava yastıkları
4.1. Özellikleri
4.2. Kullanım amacı
4.3. Kullanım şekli
5. Transpaletler
5.1. Çalışma şekli
5.2. Kullanım amacı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

5. Levent değişim uyarı çizgisini takip ederek makineyi durdurur.
6. Çözgü ipliklerini çapraza alır ve yaptığı çaprazdan iplikleri geçirir.
7. Levent kontrol tablosundan leventi elle çalıştırır.
8. Çözgü ipliklerini keser.
9. Levent sabitleme kapağını uygun anahtar ile söker.
10. Üst leventi uygun bir teknikle carıskala bağlar.

11. Carıskal ile üst leventi indirerek uygun bir yere koyar.
12. Levent bağlantı parçasını sökerek dolu levente takar.
13. Dolu leventi carıskal ile uygun bir şekilde yuvasına alır.
14. Dolu leventin arka ve ön taraflarını yuvalarına uygun bir şekilde takar.
15. Alt leventte kriko cıvatasını çevirerek lamel yatağını 10 cm kaldırır.
16. Alt leventi boş olarak çalıştırarak yuvasından düşmesini sağlar.
17. Transpalet kullanarak boş leventi makineden çıkarır ve yerine dolu leventi
getirir.
18. Dolu leventin altına hava yastığı koyar.

21

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ÇÖZGÜ LEVENTİ BAĞLAMA

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, çözgü leventi, çözgü leventi uçları,
çözgü bağlama sehpası, çözgü bağlama makinesi
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve
teknikler uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, doğru iplik
düğümü kullanarak, çalışma talimatlarına uyarak ve çözgü taramalarını düzgün yaparak,
elle veya makineyle çözgü leventini bağlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
5. Elle çözgü leventini bağlayabilecektir.
6. Makine ile çözgü leventini bağlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Çözgü leventini çapraza alma şekilleri
2. Çözgü leventini eski levente bağlama şekilleri
3. Leventten gerilim alma şekilleri
4. Çözgü leventi bağlama makinesi
4.1. Özellikleri
4.2. Çalışma şekli
5. Levent bağlama makinesi sehpası
6. Çözgü gerdirme aparatları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

8. Halı dokuma makinesinin arkasına bağlama sehpasını yerleştirir.
9. Eski ve yeni çözgü uçlarından birer tane alarak ve uygun teknik kullanarak
çözgü uçlarını birbirine bağlar.
10. Çözgü leventinin uçlarındaki esnekliği elle alır.
11. Dolu levent çözgü ipliklerini bağlama makinesine yerleştirir.
12. Halı dokuma makinesinden gelen çözgü ipliklerini bağlama makinesine
yerleştirir. Çözgü ipliklerini tarayarak düzeltir.
13. Çözgü ipliklerinin gerginliğini kontrol eder.
14. Düğüm makinesini bağlama sehpasına yerleştirir.
15. Eski ve yeni çözgü uçlarını düğüm makinesinde uygun yerlere yerleştirir.
16. Bağlama makinesini çalıştırır.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ZEMİN ÇÖZGÜLERİNDE TAHAR

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, çözgü çerçeveleri, zemin çözgü leventleri

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, bağlantı ve
dolgu çözgülerinin ve zemin çözgülerinin taharlarını doğru bir şekilde yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
4. Bağlantı ve dolgu ipliklerinin taharlarını yapabilecektir.
5. Zemin ipliklerini jakar İpleri arasından geçirebilecektir.
6. Zemin ipliklerini taraktan geçirebilecektir.
7. Zemin çözgülerini halıya bağlayabilecektir.
İÇERİK :
1. Tahar nedir?
2. Tahar çeşitleri
3. Tahar yapma çeşitleri
4. Halı dokuma makinelerinde jakar iplerinin renk sayısına göre dizilimi
5. Renklere göre gruplandırma şekilleri
6. Jakar ipliklerinin Yapısı
7. Gücü gözünün yapısı
7.1. Şekilleri
7.2. Boyları
8. Taraklar
8.1. Numaraları
8.2. Çeşitleri
9. Makine üzerindeki halı ucunun yapısı
10. Makine üzerindeki halıya çözgü ipliklerini bağlama şekilleri
11. Çözgüleri halıya bağlama sırası
12. Makineyi elle çalıştırma
13. Havsız kilim dokuma
14. Çözgü leventinin gerilimini artırma şekli

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

13. İplikleri karıştırmadan ve çözgü leventinde fazla iplik bırakmadan bağlantı ve
çözgü leventlerinin taharlarını yapar.
14. Üst ve alt halı bağlantı ve dolgu çözgülerini gruplandırır.
15. Hav ipliklerinin geçtiği jakar iplerini renk sayısı kadar gruba ayırır.
16. Gruplandırılmış zemin çözgülerini jakar gruplarının arasından doğru bir şekilde
geçirir.
17. Tarağı kenarlarından ve orta noktasından askıya alır.
18. Tarağın ortasından kenarına doğru, kullanılan levent boyunca çözgü iplerini
tarak dişlerinden geçirir.
19. Tefenin ve tarağın boyunu hassas bir şekilde ölçer.
20. Alt ve üst halı çerçevelerinin konumlarını kontrol eder.
21. Alt ve üst zemin çözgülerini birbirinden ayırır.
22. Alt ve üst halı zemin çözgü düğümlerini halı iplikleriyle gergin bir şekilde bağlar.
23. Makinayı tek ağızlık halinde çalıştırır.
24. Dolgu ve zemin çözgü leventlerinin gerilimlerini kontrollü olarak arttırır.
25. Makinayı normal çalışma moduna alır.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HAV ÇÖZGÜLERİNDE TAHAR

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
dokuma tarağı

: Halı dokuma makinesi, hav çözgüleri, zemin bağlama çözgüleri,

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, Hav ipliklerini
hassas bir şekilde gruplandırarak, iplik sırasına dikkat ederek ve çözgülerin geçiriliş
sırasına dikkat ederek hav çözgülerini çerçevelerden, jakardan ve taraktan
geçirebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
4. Hav çözgülerini çerçevelerden ve jakardan geçirebilecektir.
5. Hav çözgülerini taraktan geçirebilecektir.
İÇERİK :
1. Hav çözgülerini renk gruplarına ayırma
2. Zemin çözgü çerçeve gücülerini gruplara ayırma
3. Hav çözgü renklerinin jakarda dizilim şekilleri
4. Çözgü iplikleri ile hav ipliklerinin taraktan beraber geçiriliş biçimi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

9. Süzekten çıkan hav çözgü ipliklerini renk sayısına göre gruplara ayırır.
10. Renklere göre ayrılmış grupları tarak gücü grup aralarından ve jakar gücü
gözlerinden sırasıyla geçirir.
11. Zemin çözgü grupları arasında kalan hav çözgü gruplarındaki iplikleri renk
grupları halinde çeker ve kendi hizasındaki tarak dişinden geçirir.
12. Taraktan geçirilmiş grupları bir halatla baskı demirinin altından alıp aradan
çıkararak profil demirine bağlar.
13. Cağda hav çözgü ağırlıklarını atar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: MAKİNEYE LAMEL YERLEŞTİRME

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
iplikleri

: Hav çözgüleri, lameller, lamel yatağı, farklı renkte bağlama

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında boşta çözgü
ipliği bırakmadan ve hav çözgülerinin dizilimine dikkat ederek zemin çözgü lamellerini ve
hav lamellerini makineye yerleştirebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
3. Zemin çözgü lamellerini makineye yerleştirebilecektir.
4. Hav lamellerini yerleştirebilecektir.
İÇERİK :
1. Lamel yatağının görevleri
2. Lamel yatağında olan parçalar
3. Lamellerin çözgü renk sırasına göre yerleşimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

6. Zemin lamel yatağı burçlarını çıkarır.
7. Lamel yatağında bulunan testere ile zemin çözgülerini hav tarak dişlerine göre
ayırır.
8. Çerçeveden gelen sıraya göre lamelleri takar.
9. Tüm lameller atıldıktan sonra elektrotları takar ve enerji uçlarını bağlar.
10. Hav lamel kapağını çıkararak hav çözgülerini lamel yatağından geçirir.
11. Lamel yatağında bulunan testere ile hav çözgülerini hav tarak dişlerine ve cağa
göre ayırır.
12. Cağ renk sırasına göre cağdan makineye doğru lamelleri takar.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI DOKUMA MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMA 1

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Atkı bobini, kılavuzlar, atkı gerilim ayarlayıcıları, atkı kabini, atkı
akümülatörü, iplik kılavuz teli, ayna, halı dokuma makinesi, halı dokuma programı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında atkıları
karıştırmadan atkı akümülatörü ve kılavuzlardan geçirerek atkı taşıyıcıya bağlayabilecek
ve makineyi çalıştırmadan önce ağızlık seviye kontrolü, jakar renk dizilimi vr zemin örgü
kontrolünü yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Atkı ipliklerini kılavuz atkı regületörüne alabilecektir.
2. Ağızlık seviye kontrolü yapabilecektir.
3. Jakar renk dizilim ve zemin örgü kontrolü yapabilecektir.
İÇERİK :
1. Atkı iplik rezerv kabini
2. Atkı regülatörü
2.1. Çalışması
2.2. Ayarları
3. Atkı tansiyon ayarları
4. Halı dokuma makinesindeki ağızlık sayı ve çeşitlerini hatırlama
5. Sert kancalı atkı atma mekanizmalarını hatırlama
6. Zemin ve hav çözgü grupları seviye ayarlamalarını hatırlama
7. Makineye program yükleme panosu
8. Çapraz halı dokumanın özellikleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Atkı ipliklerini kabindeki gergi yapraklarından, sensörden, ve porselenden
geçirir.
2. Atkı ipliklerini atkı gerdirmesinden, atkı makaslarının boncuğundan geçirerek
kancaya bağlar.
3. Halı dokuma makinesini sadece tek renkte çalışacak şekilde ayarlar.
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4. El ile kanca seviyesi ile çözgü gruplarının seviyesini kontrol eder.
5. Çapraz desen kontrol programını makineye doğru olarak yükler.
6. Hatalı olan jakarları düzeltir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI DOKUMA MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMA 2

SÜRE

: 40/

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, halı kesme bıçağı, halı taşıma arabası
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ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halı dokuma
makinesinin devrini kademeli olarak artırmak suretiyle makineyi çalıştırabilecek ve
dokunan halıyı doğru yerden keserek halı taşıma arabasına alabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Makineyi çalıştırabilecektir.
2. Dokunan halıyı makineden alabilecektir.
İÇERİK :
1. Halı dokuma makinesi operatör panelinde bulunan fonksiyonlar
2. Numune halı dokumanın önemi
3. Makine üzerinde dokunan halı bölümleri ve aralarındaki bölümler
4. Halı kesim yerleri
5. Halı taşıma arabalarının özellikleri ve kapasiteleri
6. Halı atkı sıklığını ayarlama
7. Halı çekim silindirlerinin yapısı ve özellikleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Operatör panelini kullanarak makineyi düşük devirde çalıştırır.
2. Yaklaşık bir boy kada halı dokunduktan sonra hata yoksa makineyi normal
hızında çalıştırır.
3. Halı atkı sıklığına bakarak halı çekim silindirinin hızını ayarlar.
4. Dokunan halılar arasındaki düz dokumanın ortasından halıyı keser.
5. Halı taşıma arabasını makineden alır.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI ÜRETİM HESABI

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, kağıt, kalem, silgi

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında makinede
üretim hesabı yapabilecektir
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Makinede hammadde hesaplayabilecektir.
2. Makinede üretim hesabını yapabilecektir.
İÇERİK :
1. Halı havlarının renk oranı dağılımı
2. Hav yüksekliğine göre 1 metrekare halı için kullanılan hav çözgü miktarı
hesabı
3. Bobin çapına göre iplik miktarı hesabı
4. Bobin üzerindeki ipliğin çapına göre dokuyacağı halı miktarı hesabı
5. Makine operatör ekranında üretimle ilgili veriler
6. Atkı sıklığını ve sayısı verisi ile üretilen halı metrajı hesabı
7. Toplam halı metrajında olan havlı bölge hesabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Makine üzerindeki çözgü tel sayısına bakar.
2. İpliğin kumaştaki çekme miktarını hesaplar.
3. İplik numarasına göre üretim formülünde 1 metredeki toplam iplik ihtiyacını
hesaplar.
4. Makine üzerindeki iplikten toplam kaç metre halı üretileceğini hesaplar.
5. Makine ekranında toplam atılan atkı sayısını okur.
6. İşlenen halının bağlantı atkı sıklığını belirler.
7. Üretim hesabı formülüyle toplam üretilen halı metrajını, toplam işlenen havlı
bölge metrajını ve toplam işlenen havlı bölge metrekaresini bulur.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: BUKLELİ HALI DOKUMA 1

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, lanset

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında bukle
uzunluğuna uygun lanset seçerek yerleştirebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Bukle uzunluğuna uygun lanset seçebilecektir.
2. Bukle lansetini yerleştirebilecektir.
İÇERİK :
1. Halılarda kullanılan bukle uzunlukları
2. Kullanılan hav ipliklerine uygun bukle uzunlukları
3. Bukleye uygun lansetler
4. Halı tipine uygun lanset tipleri
4.1. Tek parça lansetler
4.2. Çift parça lansetler
5. Lanset yerleştirmeyi hatırlama
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1. Bukle uzunluğunu okuyarak uygun lanseti seçer.
2. Seçilen lanset tek parça ise yerine yerleştirir.
3. Seçilen lanset iki parça ise önce alt halı lansetini, sonra üst halı lansetini
yerleştirir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: BUKLELİ HALI DOKUMA 2

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, hav cağlığı, ekstra çözgü, destek atkısı

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında bukle destek
atkıları için kenar örgüsü yapabilecek ve bukle destek atkılarını çekebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
1. Bukle destek atkıları için kenar örgüsü yapabilecektir.
2. Bukle destek atkılarını çekebilecektir.
İÇERİK :
1. Kenar örgü çeşitleri
2. Ekstra kenar çözgüler
3. Ekstra çözgülerin kenar örgüye tutturma şekli
4. Ekstra atkıları çekme tertibat yapıları
5. Kenar dokusunun depolandığı yer
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

1.
2.
3.
4.

Hav cağlığında destek atkıları için çözgü yerleştirir
Bu çözgüleri kendi kılavuzlarından ve kenar jakar gücü gözlerinden geçirir.
Çözgüleri kenar örgüsüne tutturarak makineyi çalıştırır.
Destek atkılarına ait kenar örgüsü atkı çekme aparat seviyesine gelene kadar
makineyi çalıştırır.
5. Kenar dokusunun ucunu keserek kılavuzlardan geçirir.
6. Çekilen kumaş ucunu çekme silindirine bağlar.
7. Destek atkısı çekme aparatını çeker.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI GRAMAJ TESTLERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Standart atmosfer koşulları, aydınlık ortam, makas, cetvel,
hassas terazi, test numuneleri
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, halıda hav
kütlesini, yüzey hav ağırlığını ve m2 gramajını tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
7. Halıda hav kütlesini tespit edebilecektir.
8. Halıda yüzey hav ağırlığını tespit edebilecektir.
9. Halıda M2 gramajı tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1. Halıda hav kütlesi tespiti için standarda uygun numune hazırlama ve
kondüsyonlama
2. Halıda hav kütlesi tespiti
2.1. Tanımı ve amacı
2.2. Uygulanışı
2.3. Hesaplamaları ve değerlendirme
3. Halıda yüzey hav ağırlığı tespiti için standarda uygun numune hazırlama ve
kondüsyonlama
4. Halıda yüzey hav ağırlığı tespiti
4.1. Tanımı ve amacı
4.2. Uygulanışı
4.3. Hesaplamaları ve değerlendirme
5. Halıda gramaj tespiti için standarda uygun numune hazırlama ve
kondüsyonlama
6. Halıda gramaj tespiti,
6.1. Tanımı ve amacı
6.2. Uygulanışı
6.3. Hesaplamaları ve değerlendirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

19. Halıda hav kütlesi tespiti için standarda uygun numune hazırlayarak
kondüsyonlar.
20. Numunenin hav ipliklerinin tamamını söker ve tartarak hav kütle ağırlığını bulur.
21. Aletleri ve çalışma ortamını bir sonraki kullanıma hazır hale getirir.
22. Halıda yüzey hav ağırlığı tespiti için standarda uygun numune hazırlayarak
kondüsyonlar.
23. Numuneyi tartar.
24. Gerekli hesaplamaları yaparak gr/m2 cinsinden halının ağırlığını bulur.

25. Numunenin havlarını kırkar.
26. Havları kırkılmış halı yüzey sırtlarını tartarak ağırlığını bulur.
27. Halı ağırlığından yüzey sırt ağırlığını çıkararak yüzey hav ağırlığını bulur.
28. Halıda gramaj tespiti için standarda uygun numuneyi hazırlayarak kondüsyonlar.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HALI YAPI TESTLERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Aydınlık ortam, test numuneleri, makas, halı kalınlık ölçme cihazı,
renkli ince uçlu mürekkepli kalem, kâğıt, makas, cetvel, hav yüksekliği tespit plakaları (
3mm-25mm aralıklarında)
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, doğru
ölçümler ve hesaplamalar yaparak halı kalınlığını, ilmek sıklığını ve hav yüksekliğini
tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
7. Halı kalınlığını tespit edebilecektir.
8. Halıda ilmek sıklığını tespit edebilecektir.
9. Halıda hav yüksekliğini tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1. Halıda kalınlık tespiti için standarda uygun numune hazırlama
2. Halı kalınlık ölçme test cihazı
2.1. Özellikleri
2.2. Kullanımı
2.3. Parçaları
2.4. Ayarları
3. Halıda kalınlık tespiti
3.1. Tanımı ve amacı
3.2. Uygulanışı
3.3. Baskı ağırlık hesaplamalarını yapma
3.4. Hesaplamaları ve değerlendirme
4. Halıda ilmek sıklığı tespiti için standarda uygun numune hazırlama
5. Halıda ilmek sıklığı tespiti
5.1. Tanımı ve amacı
5.2. Uygulanışı
5.3. Hesaplamaları ve değerlendirme
6. Halıda hav yüksekliği tespiti için standarda uygun numune hazırlama
7. Hav yüksekliği tespit plakaları
7.1. Özellikleri
7.2. Kullanımı
8. Halıda hav yüksekliği tespiti
8.1. Tanımı ve amacı
8.2. Uygulanışı
8.3. Hesaplamaları ve değerlendirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

17. Halıda kalınlık tespiti için standarda uygun numuneyi hazırlar.

18. Cihazı başlangıç konumuna getirir.
19. Numuneye uygun baskı ağırlığını ayarlar.
20. Cihaza numuneyi yerleştirerek cihazı çalıştırır.
21. Test sonunda numunenin göstergeden kalınlık değerini okuyarak kaydeder.
22. Halıda ilmek sıklığı tespiti için standarda uygun numune hazırlar.
23. Numunenin eni ve boyunu ölçerek birim alanını bulur.
24. İlmek sıra ve sütun sayılarını çarparak toplam ilmek sayısını bulur.
25. Gerekli hesaplamaları yaparak birim alan başına düşen ilmek sayısını bulur.
26. Halıda hav yüksekliği tespiti için standarda uygun numuneyi hazırlar.
27. Plaka ile zemin örgüsünden itibaren havların yukarı doğru uzantılarını ölçer.
28. Aletleri ve çalışma ortamını bir sonraki kullanıma hazır hale getirir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL
SÜRE

: HALI PERFORMANS TESTLERİ 1
: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Aydınlık ortam, ilmek çıkarma mukavemet aleti, test numuneleri,
test cihazı ( tetrapod veya hexapod ), döşeme test cihazı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halıda ilmek
dayanımını, eskimeyi ve boncuklanmayı tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
8. Halıda ilmek dayanımını tespit edebilecektir.
9. Halıda eskimeyi tespit edebilecektir.
10. Halıda boncuklanmayı tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1. Halıda ilmek dayanımı tespiti için standarda uygun numune hazırlama
2. Halı ilmek çıkarma mukavemet aleti
2.1. Özellikleri
2.2. Kullanımı
2.3. Ayarları
3. Halıda ilmek dayanımı tespiti
3.1. Tanımı ve amacı
3.2. Uygulanışı
3.3. Hesaplamaları
3.4. Değerlendirilmesi
4. Halıda eskime tespiti için standarda uygun numune hazırlama
5. Halı eskime tespit cihazı
5.1. Özellikleri
5.2. Parçaları
5.3. Kullanımı
5.4. Ayarları
6. Halıda eskime tespiti
6.1. Tanımı ve amacı
6.2. Uygulanışı
6.3. Değerlendirme
7. Halıda boncuklanma tespiti için standarda uygun numune hazırlama
8. Döşeme test cihazı
8.1. Özellikleri
8.2. Parçaları
8.3. Kullanımı
8.4. Ayarları
9. Halıda boncuklanma tespiti
9.1. Tanımı ve amacı
9.2. Uygulanışı
9.3. Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

26. Halıda ilmek dayanımı tespiti için standarda uygun numune hazırlar.
27. Numuneyi alete yerleştirerek aletin baskı ayağı ile numuneyi sabitler.
28. Numuneden bir ilmeğin ucunu aletin pensesi ile kavrar.
29. Aleti çalıştırıp ilmek kopana kadar ilmeği çeker.
30. İlmek koptuğunda göstergeden ilmek çıkarma kuvvetini okur.
31. Göstergeden okunan en büyük ilmek çıkarma kuvvetlerinin aritmetik ortalamasını
alarak kaydeder.
32. Halıda eskime tespiti için standarda uygun numune hazırlar.
33. Numuneyi cihazın dönen tamburuna yerleştirir.
34. Cihazın dönme devrini ayarlayarak cihazı çalıştırır.
35. Test sonunda numuneyi cihazdan çıkarır ve görünüm değişikliğini gözlemleyerek
eskime derecesini belirler.
36. Halıda boncuklanma tespiti için standarda uygun numune hazırlayarak cihazın
dönen tamburuna yerleştirir.
37. Standarda uygun mesafede ve sürede cihazı numune üzerinde gezdir.
38. Test sonunda numunenin boncuklanan kısmı ile boncuklanmayan kısmını
kıyaslayarak numunenin boncuklanma derecesini belirler.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL
SÜRE

: HALI PERFORMANS TESTLERİ 2
: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Aydınlık ortam, halı dinamik yükleme cihazı, halı kalınlık ölçme
cihazı, test numuneleri, standarda uygun ağırlıklar
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında halıda
dinamik yük altında ve statik yük altında kalınlık azalmasını tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
6. Halıda dinamik yük altında kalınlık azalmasını tespit edebilecektir.
7. Halıda statik yük altında kalınlık azalmasını tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1. Halıda dinamik yük altında kalınlık azalması tespiti için numune hazırlama
2. Halı dinamik yükleme cihazı
2.1. Özellikleri,
2.2. Kullanımı
2.3. Ayarları
3. Halıda dinamik yük altında kalınlık azalması tespiti
3.1. Tanımı
3.2. Uygulanışı
3.3. Hesaplamaları
3.4. Değerlendirilmesi
4. Halıda statik yük altında kalınlık azalması tespiti için numune hazırlama
5. Halıda statik yük altında kalınlık azalması tespiti
5.1. Tanımı
5.2. Uygulanışı
5.3. Hesaplamaları
5.4. Testin yorumlanması
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

14. Halıda dinamik yük altında kalınlık azalması için numune hazırlar.
15. Numunenin kalınlık ölçme cihazı ile dinamik yükleme öncesi kalınlığını ölçer.
16. Numuneyi dinamik yükleme cihazına yerleştirir.
17. Dinamik yükleme cihazının ayak yüksekliğini ve periyodik yükleme zamanını
numuneye göre ayarlar.
18. Dinamik yükleme cihazını çalıştırarak test süresi boyunca numuneyi cihazın
ayakları altında ileri geri hareket ettirir.
19. Standartta belirtilen devirde yükleme cihazını durdurarak Numunenin kalınlık
ölçme cihazı ile dinamik yükleme sonrası kalınlığını ölçer.
20. Test süresi sonunda kalınlık ölçüm sonucu ile dinamik yüklemeden önceki
kalınlık ölçüm sonucunun farkını alarak kalınlık azalmasını tespit eder.

21. Halıda statik yük altında kalınlık azalması için numune hazırlar.
22. Numunenin kalınlık ölçme cihazı ile yükleme öncesi kalınlığını ölçer.
23. Numunenin üzerine standartta belirtilen miktarda ağırlık koyarak Standartta
belirtilen süre kadar statik yük uygulamak
24. Statik yükleme sonunda ağırlığı numune üzerinden kaldırarak standartta
belirtilen sürede dinlendirir.
25. Dinlendirme sonunda numunenin kalınlık ölçme cihazı ile yükleme sonrası
kalınlığını ölçer.
26. Her dinlendirme sonunda numunenin statik yüklemeden önceki ve sonraki
kalınlık ölçüm farklarını alarak azalmayı tespit eder.
27. Cihazları ve çalışma ortamını bir sonraki kullanıma hazır hale getirir.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL
SÜRE

: HALIDA SÜRTME HASLIĞI TESTİ
: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Sürtme cihazı, refakat bezi, gri skala

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında kuru ve yaş
sürtme haslığı testlerini yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
5. Kuru sürtme haslığı testi yapabilecektir.
6. Yaş sürtme haslığı testi yapabilecektir.
İÇERİK :
1. Sürtme haslığı testi
1.1. Amacı
1.2. Kuru sürtme haslığı
1.3. Sürtme Cihazı ( Crockmetre )
1.4. Testin Yapılışı
1.5. Testin Değerlendirilmesi
1.5.1. Işık kabininde D65 gün ışığında inceleme
1.5.2. Gri skala
1.5.3. Değerlendirmeyi 2. şahısa gösterme
2. Yaş Sürtme Haslığı Testi
2.1. Amacı
2.2. Saf su

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

13. Hav ipliğini bir kartona düzgün paralel yapıştırır.
14. Hav ipliğini sürtme cihazına, refakat bezini sürtme kafasına yerleştirir.
15. Sürtme kafasını ipliklere paralel olacak şekilde numunenin üzerine koyarak
sürtme kafasını standartta belirtilen sürede 10 defa çevirir.
16. Sürtme kafasını kaldırıp refakat bezini çıkartarak gri skala ile karşılaştırır.
17. Refakat bezine kendi ağılığı kadar saf su emdirir.
18. Refakat bezini çıkartarak standartta belirtilen şekilde kurutur.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HAV İPLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HALI HATALARI 1

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi, hav cağlığı, zemin çözgü leventleri

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, makine halı
dokurken dikkatli gözlem yaparak, çözgüleri ayırırken ve temizlerken koparmadan ve
çözgü gerilimlerini değiştirmeden iplikten kaynaklanan halı hatalarını tespit edebilecek
ve giderebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
10. Havda birkaç hav ipliği boyunca toplu çökme olduğunda ayar yapabilecektir.
11. Toplu çökme olduğunda ayar yapabilecektir.
12. Havsız bölge (Kafes hatası) olduğunda ayar yapabilecektir.
İÇERİK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hav çözgüsünde gerilim farklılıkları
Halıda birkaç hav ipliği boyunca çökme hatası
Hav ipliklerinin gerilimini kontrol etme yöntemi
Zemin çözgü iplik gerilimlerinin oranları
Hav çözgüsünde çözgü renk gruplarının gerilim ayarları
Çözgü karışmalarının halı havına etkisi
Hav çözgüleri arasına karışmış yabancı cisimlerin halı halıya etkisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

29. Havda birkaç hav ipliği boyunca toplu çökme oluşunu tespit eder.
30. Cağda en arka bölgeden öne doğru elle çözgü gerilimlerini toplu kontrol eder.
31. Fazla gerilimli olan ilk bölgeyi tespit ederek o bölgedeki süzeklerde oluşan çözgü
karışmalarını düzeltir.
32. Halıda bir renkte veya komple üst halıda çökme tespiti yapar.
33. Cağlıkta hav çözgü gerilimlerini kontrol eder.
34. Çözgü gerilimleri fazla olduğunda gerilimleri azaltarak normal duruma getirir.
35. Kafes hatası olan yeri tespit eder.
36. Gücü teli ile tarak arasındaki bölgeyi kontrol eder.
37. O bölgede tespit edilen yabancı cisim ve iplikleri alır.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: HAV İPLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HALI HATALARI 2

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, hav çözgüsü, cağlık
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, makine halı
dokurken dikkatli gözlem yaparak, çözgüleri ayırırken ve temizlerken koparmadan ve
çözgü gerilimlerini değiştirmeden iplikten kaynaklanan çökme hatalarını tespit
edebilecek ve giderebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
10. Havda bir hav ipliği boyunca çökme olduğunda ayar yapabilecektir.
11. Havda bir hav ipliği boyunca kesikli çökme olduğunda ayar yapabilecektir.

İÇERİK :
1. Halı makinesinde hatalı iplik bulma
2. Bir hav ipliği buyunca hav çökmesi olması
3. İplik gergi ağırlıklarını hatırlama
4. Bobin sarım şekli
5. Bobin ipliğinin çağlığa takılış şeklini hatırlama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

29. Halıda bir hav ipliği boyunca çökme veya kesikli çökme oluşunu tespit eder.
30. Çökme yapan hav ipliğinin çözgü hav iplik bobinini tespit eder.
31. Bobin gergi ağırlıklarını tespit ederek fazla olan gergi ağırlığını alır.
32. Bobin son kat sarım yönünü ve şeklini kontrol eder ve düzeltir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: APRAJDAN KAYNAKLANAN HALI HATALARI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, halı apre makinesi, halı fırça makas
makinesi, mor ışık, cağlık, halı, desen katalogu
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında numune halı
dokuyarak, halı ile desen katalogunu dikkatli karşılaştırarak aprajdan kaynaklanan hatalı
bölgeyi doğru tespit edebilecek ve apraj düzeltmelerini yapabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
11. Apraj tespiti için (Numune kartonu) Numune dokuyabilecektir.
12. Apraj hatalarını tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
13. Desen hatalarını tespit edebilecek ve düzeltebilecektir
İÇERİK :
1. Numune halı
1.1. Yapısı,
1.2. Uzunluğu
1.3. Gördüğü işlemler
1.4. İncelenme yöntemi
2. Halıda farklı renk ve tondaki iplik karışmalarının gözle ve mor ışıkla tespit
edilmesi
3. Halıda işaretlenen bölgenin tarak ve cağlıkta denk gelen bölgesi
4. Desen hataları
5. Desen hata sebepleri
6. Desen katalogu
7. Halı ile desen kartonu karşılaştırması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

39. Makineye numune dokuma programı yükler.
40. Makine üzerindeki tüm renkler için sırasıyla ve tek tek 100 atkılık halı dokur.
41. Numune halıyı makinden alarak apre bölümünde tıraş ve lark makinesinden
geçirir.
42. Çıkan numunede apraj kontrolü yaparak Tespit edilen hatalı bölgeleri tekniğine
uygun olarak düzeltir.

43. Desende farklı renk ve tonları gözle ve makine üzerinde mor ışık altında tespit
eder.
44. Tespit edilen apraj bölgesinin taraktaki ve cağlıktaki bölgesini tespit ederek
cağlık bölgesindeki bobinleri değiştirir.
45. Desen değişiminde ilk halıyı dokur.
46. Halı arkasında halı deseni ile katalogdaki deseni karşılaştırır.
47. Halı yüzeyinde halı deseni ile katalogdaki deseni karşılaştırır.

45

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ORTA KESİM BIÇAĞINDAN KAYNAKLANAN HALI HATALARI

SÜRE

: 40/

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, dokunan halı, halı orta kesim bıçak ve
arabası, anahtar takımı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, orta kesim
bıçağından kaynaklanan halı hatalarını tespit edebilecek ve emniyet kurallarına dikkat
ederek giderebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
13. Bıçağın körelmesinden oluşan hatayı tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
14. Bıçağın düzgün kesmemesinden oluşan hatayı tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
İÇERİK :
1. Halı orta kesim bıçakları
1.1. Çeşitleri
1.2. Görevleri
1.3. Çalışma şekli
2. Bıçak kesmediğinde oluşan hatalar
3. Bıçak düzgün kesmediğinde halıda oluşan hatalar
4. Kesim bıçağı arabası
5. Halı orta kesim bıçağının sökülüp takılmasını hatırlama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

38. Makine üzerindeki halıyı elle kontrol ederek ele gelen noktasal sertlikleri tespit
eder.
39. Bıçak bileme taşlarını kontrol ederek varsa boşluklarını giderir.
40. Bıçağı ve bıçak arabasını yerinden söker.
41. Bıçak arabasının yuvasını ve altını temizler.
42. Bıçak arabası ile zemin arasındaki boşluğu kontrol eder.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: JAKAR TABLASINDAN KAYNAKLANAN HALI HATALARI

MODÜLÜN KODU

:

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, hav cağlığı, jakar tablası, anahtar
takımı, gücü teli, hav çözgü gerilim ağırlıkları
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
Makine halı dokurken dikkatli gözlem yaparak, çözgüleri ayırırken ve temizlerken
koparmadan ve çözgü gerilimlerini değiştirmeden iplikten kaynaklanan çökme hatalarını
tespit edebilecek ve giderebilecektir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, jakar
tablasından kaynaklanan halı hatalarını tespit edebilecek giderebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
12. Halı arkasında köpürme olduğunda ayar yapabilecektir.
13. Halı arkasında noktasal köpürme olduğunda ayar
İÇERİK :
1. Halı arkasında köpürme hatası
2. Jakar tablası renk bıçak seviye kontrolü ve ayarlaması
3. Halı arkasında noktasal köpürme hatası
4. Gücü teli seviye ayarlaması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

33. Halı arkasını kontrol ederek alt ve üst halıda köpürme olduğunda hav çözgü
gerilimlerini kontrol eder ve eksik olan gerilimleri artırır.
34. Jakar tablası renk bıçaklarının seviyesini kontrol eder ve belli kademe aşağı
indirir.
35. Alt halı zemin bağlama çözgülerinin gerilimini kontrol eder ve fazla olan gerilimi
azaltır.
36. Jakar tablası renk bıçaklarının seviyesini kontrol eder ve belli kademe yukarı
çıkartır.
37. Üst halıda noktasal köpürme olduğunu tespit eder.
38. Noktasal köpürme olan hav ipliğinin çözgü bobinini tespit eder.
39. Eksik olan gerilimi tamamlar.

40. Üst halının köpürme olan hav çözgüsünün gücü tel seviyesini kontrol ederek
gücü gözü yukarıda ise aşağı indirir.
41. Alt halının köpürme olan hav çözgüsünün gücü tel seviyesini kontrol ederek
gücü gözü aşağıda ise yukarı çıkartır.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: PERFORMANS DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

MODÜLÜN KODU

:

SÜRE

: 40/24

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, makine
parçalarının çalışma uyumunu gözeterek iplikten ve makineden kaynaklanan performans
düşüş sebeplerini tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
15. İplikten kaynaklanan makine performans düşüş sebeplerini tespit edebilecektir.
16. Makineden kaynaklanan makine performans düşüş sebeplerini tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1. İplikteki bükümün halı dokumasına etkisi
2. İplikteki nepsin halı dokumasına etkisi
3. Elyaf cinsinin halı dokumasına etkisi
4. Bobin sertliğinin halı dokumasına etkisi
5. İplik mukavemetinin halı dokumasına etkisi
6. Çerçeve kademe ayarsızlığının makine randımanına etkisi
7. Jakar ipleri tablasının ayarsız olmasının halı dokuma makinesi randımanına
etkisi
8. Eskimiş makine parçalarının randımana etkileri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

43. İplik numarasından kaynaklanan performans düşüşlerini tespit eder.
44. İplikteki bükümden kaynaklanan performans düşüşlerini tespit eder.
45. Tarak numarası uyumsuzluğundan kaynaklanan performans düşüşlerini tespit
eder.
46. Elyaf cinsinden kaynaklanan performans düşüşlerini tespit eder.

47. İplik bobin sarım sertliğinden, iplik mukavemetinden ve iplik üzerindeki nepsten
kaynaklanan performans düşüşlerini tespit eder.
48. Çerçeve kademe ayarsızlığından kaynaklanan performans düşüşlerini tespit
eder.
49. Jakar tablası seviyesinin düzenli olmamasından kaynaklanan performans
düşüşlerini tespit eder.
50. Atkı atma kancasının parça eskitmesinden kaynaklanan performans düşüşlerini
tespit eder.
51. Jakar iplerinden kaynaklanan performans düşüşlerini tespit eder.
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MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ÇÖZGÜDEN KAYNAKLANAN DURUŞ SEBEPLERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, halı, lamel yatağı, lameller, hav cağlığı
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında, makine
çalışırken arıza ışıklarını takip ederek ve dokunan halıyı sürekli kontrol ederek, lamel
düştüğünde veya düşmediği durumda hav kopuğunu tespit edebilecek ve ipliği doğru
yoldan ve kılavuzlardan geçirerek doğru bir şekilde bağlayabilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
14. Lamel düştüğünde hav kopuğunu tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
15. Lamel düşmediğinde hav kopuğunu tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
İÇERİK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Makine üzerindeki arıza tespit lambaları
İplik geçiş yerlerini hatırlama
İplik kopuk bağlama şeklini hatırlama
Halıda oluşan hataları sınıflandırma ve hata kaynakları
Kopan ipliği bulma
Halı bombe hatası
Zemin dolgu çözgü gerilimini ayarlamayı hatırlama
Halı çekim silindirini hatırlama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:

Arıza ışıklarından yararlanarak makinenin duruş sebebini tespit eder.
Kopuk olan uçları bulur.
İplik uçlarını kendi yollarından bir araya getirerek doğru düğümle düğümler.
Üst halı arkasında bir hat boyunca köpürmeyi tespit eder.
Tarak üzerindeki rakamdan kopuk olan bölgeyi tespit eder.
Cağlık tarafında sarkan kopuk ipliği gözle arar ve bulur.
Makine üzerindeki halının atkısının düzgünlüğünü yandan kontrol eder.
Bölgesel veya bütün olarak halı bombeliğini kontrol eder.
Zemin dolgu çözgü leventinin gerilimini kontrol ederek belirlenen miktarda
attırır.
10. Halı çekim silindirlerinin üzerini kontrol ederek üzerindeki iplik benzeri yabancı
maddeleri temizler.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ATKIDAN KAYNAKLANAN DURUŞ SEBEPLERİ

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA
: Halı dokuma makinesi, atkı ipliği, atkı regülatörü, ahtapot,
kılavuz, atkı makası
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında atkı gerilimini
doğru kontrol ederek ve regülatörü doğru yöntemle kontrol ederek atkı regülatöründen,
atkı bobininden kaynaklanan makine duruş sebeplerini tespit edebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
14. Atkı regülatörü arızasını tespit edebilecektir.
15. Atkı bobin kontrolü yapabilecektir.
16. Makine elle çalıştırılırken atkı kopmasını tespit edebilecektir.
İÇERİK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Makine ekranında okunabilen arızalar
Atkı gerilimi
Atkı regülatör arızaları
Atkı regülatörü üzerindeki üniteler
Atkı üzerindeki gerilimi ayarlama
Makineyi elle çalıştırmayı hatırlama
Makinede ayak arama
Ağızlıktaki yarım atkıyı çıkarma şekli
Atkı için ağızlık girişinde bulunan kılavuz, makas ve ahtapotların yapısı ve
şekilleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
:
1. Makine üzerindeki arıza uyarılarını doğru okuyarak makine ekranından atkı
bobin kontrolü yazısını görür.
2. Atkı regülatörü girişini kontrol eder.
3. Atkı kopuğunu tespit eder.
4. Atkı ucunu jüt kabini içerisindeki rehberden geçirir.
5. Atkı ucunu atkı regülatörü hava emiş kanalına yerleştirerek hava emiş
düğmesine basar.
6. Regülatör girişinden iplik üzerindeki gerilimi alır.
7. Atkı gerginliğini kontrol eder.
8. İplik gerilimine sebep olan sorunu giderir.
9. Makine elle çalıştırılırken atkı kopmasını görür.
10. Tüm atkıları makastan alarak ahtapota takar.
11. Makineyi elle kanca ağızlık içindeki pozisyonuna kadar çalıştırır.
12. Makineyi seri çalıştırmaya alır.

MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN

: MAKİNE HALICILIĞI

MESLEK/DAL

: HALI DOKUMA OPERATÖRÜ

MODÜL

: ATKI KARIŞMASI HATASI

SÜRE

: 40/32

ÖN KOŞUL

: Ön koşul yoktur

AÇIKLAMA

: Halı dokuma makinesi ve panosu, tefe, atkı ipliği

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, sorucevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci bu modül ile, gerekli şartlar sağlandığında üniteler
arasındaki uyuma dikkat ederek ayak aramada yapılan hatayı ve ayak karışma hatasını
tespit edebilecek ve düzeltebilecektir.
AMAÇLAR
: Öğrenci;
8. Ayak aramada yapılan hatayı düzeltebilecektir.
9. Ayak karışma hatasını bulabilecek ve düzeltebilecektir.
İÇERİK :
1. Hatalı atkıyı sökme ve düzeltme şekli
2. Makine üzerinde düzeltilebilinen
3. Halı dokuma oluşum çizgisi ve ayarlanması
4. Halıda oluşan tefe izi hatası
5. Atkı seçme ve atma ünitesi ile ağızlık açma mekanizmasının uyumlu çalışması
6. Makine panosundan üniteler arasındaki uyumu ayarlama
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

:

28. Ayak arama pozisyonunda yapılan bir arızayı tespit eder.
29. Tespit edilen arızanın düzeltilip düzeltilemeyeceğine dokunan işin büyüklüğüne
göre karar verir.
30. Son ağızlıktaki atkıları söker.
31. Tüm atkıları kancalara bağlar.
32. Halının normale döndüğünü gözlemler ve halı dokuma çizgisini normal
pozisyonuna getirir.
33. Ayak hatası karışmasını tespit eder.
34. Ayak karışmasını düzeltmek için ileri devir düğmesi ile atkı seçme
mekanizmasını bir pozisyon ileri alır.
35. Makine ekranında çıkan senkronizasyon hatasını şifre ile düzeltir.
36. Doğru ayak yakalandıktan sonra deseni doğru ayağa getirir.
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