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ÖNSÖZ

Tekstilde terbiye dendiğinde genelde ana 
işlemlerden önceki ve daha az önemli olan 
işlem adımı gibi anlaşılır.
Bu algı hatta yanılgı diyelim, birçok 
proses mühendisimize sektörde zor 
anlar yaşatmıştır ve yaşatmaya devam 
etmektedir. Ön terbiye bu yanılgının aksine 
yapılacak ardıl işlemlerin tamamının 
temelini oluşturur ve nasıl bir gömleğin 
ilk düğmesini yanlış iliklediğimizde 
diğer düğmeler de yanlış giderse tekstil 
terbiyesinde de durum tam olarak 
budur. Nasıl ki bir duvarı boyamadan 
önce yüzeyindeki bütün tozdan, kirden, 
küften temizlemek, önden bir zımpara 
ve astar yapmak gerekirse tekstilde de 
yüzeyi bir sonraki işlem adımının asgari 
gerekliliklerine göre hazırlamak gerekir. 
Yapacağımız bina bu temelin üzerine 
oturacağı için işin temelini sıkı tutmak 
ve gerekli titizliği göstermek son derece 
önemli olacaktır.

Bilindiği gibi tekstil lifleri içerisinde 
yağ, mum, pektin, toz, toprak, proteinler 
gibi yabancı maddeler bulunmaktadır. 
Bunun yanında bazı durumlarda çözgü 
iplikleri haşıllı bir şekildedir ve bu da 
ortamdan uzaklaştırılması gereken bir 
maddedir. Tüm bu yabancı maddeler 
liflerin görünümü bozmakla beraber liflere 
hidrofob özellik verdiklerinden; boyama, 
baskı ve apre işlemlerinin yapılmasını 
zorlaştırmaktadırlar. Ön terbiye, tekstil 
materyalinin bu istenmeyen maddelerden 
arındırılması, elyafa homojen, gerektiği 
kadar hidrofilite ve beyazlık kazandırılması 
için yapılır. Bu aşamada en önemli 
parametrelerden biri kullanılan suyun 
kalitesidir. Hiç şüphesiz ki suyun kalitesi 
bu işlemlerin tamamını önemli derecede 
etkileyecektir. Ayrıca ön terbiye işlemlerinin 

yapıldığı makinenin tipi, liflerin içerdiği 
safsızlıkların cinsi ve bunlara göre seçilen 
kimyasallar ön terbiye işlemlerinin kalitesini 
etkileyecek en önemli ana etkenlerdir.
Bütün bu etkiler dikkate alınarak yapılacak 
ön işlemin hangi proses şartlarına, 
hangi reçeteye ve hangi tip makinede 
yapılacağına dair kararların verilmesinin 
derin bir teknik bilgi ve deneyim gerektirdiği 
su götürmez bir gerçektir. Bu deneyimlerin 
geliştirilmesi amacıyla Denge Kimya’nın 
şirket üniversitesi olan Akedom bünyesinde 
bu kitapçığı hazırlamayı uygun bulduk.

Bu kitapçık içerisinde sektörde en çok 
kullanılan tekstil elyaflarının çeşitleri ve 
yapısı hakkındaki genel bilgileri, tekstil 
terbiyesindeki ön terbiye işlem çeşitleri 
ile ilgili detayları, ön terbiyede kullanılan 
kimyasalların daha iyi anlaşılmasını ve ayırt 
edici özelliklerinin tam olarak irdelenmesi 
için açıklamaları, kullanılan makine tipleri 
ve bu makine tiplerine uygun öneriler ile 
birlikte yaşanan problemler ve çözüm 
önerilerini ayrıntılı olarak vermeye çalıştık.

Özellikle satış ekibimizin ve 
müşterilerimizin de işine yarayacağını 
ve ürünlerimizin daha iyi anlaşılması için 
önemli bir kaynak olacağını düşündüğümüz 
bu doküman zamanla geliştirilecek ve 
yenilikler ortaya çıktıkça bu kitapçığa 
eklenecektir.

Bu kitapçığın hazırlanmasında katkıda 
bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunuyor ve kitapçığımızın ilgi 
duyup eline alan herkese katkı sağlamasını 
diliyorum.

REFİK GÜLBAHAR
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1. ELYAF VE ELYAF CİNSLERİ  

Lif ya da kıl yapılarından oluşan, özellikleri 
iplik ve kumaş yapımına uygun olan ürünlerin 
hammaddesine elyaf adı verilir. Tekstilin yapı 

taşı olan lifler elde edildikleri kaynaklara göre 
doğal, rejenere ve sentetik lifler olarak 
sınıflandırılır.  
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2.1. SEKTÖRDE EN ÇOK KULLANILAN LİFLER 

2.1.1. PAMUK 

Pamuk, sentetik liflerin ortaya çıkmasıyla 
üretimi düşmüş olmasına rağmen halen 
dünyadaki tekstil lifi üretiminin çeyreğini 
oluşturur. Benzersiz fiziksel ve estetik 
özellikleri, biyobozunur oluşu; sentetik liflere 
göre daha zor ve daha az sürdürülebilir 
yöntemlerle elde edilmesinin önüne 

geçmektedir. Yüksek nem emiciliği, iyi tuşesi 
ve kolay işlenebilir oluşu pamuğu en çok 
tüketilen doğal lif yapar. 

Pamuk, polisakkaritler olarak da bilinen 
karbon, hidrojen ve oksijen içeren uzun 
doğal selüloz zincirlerinden oluşur.  

Selülozun açık formülü

   

PAMUK LİFİNİN BİLEŞENLERİ VE YAPISI  (C₆H₁₀O₅)N

Selüloz %80-90

Yağ vaks  % 0,4 -% 1

Pektinler % 0,7 -% 1,2

Protein % 1 - % 1,8

Mineral %0,7 - % 1,5

Su %6 - %8

Diğer Organik Bileşenler % 0,5 - % 1

Polimerizasyon derecesi  2000-3000
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en çok tüketilen doğal lif yapar.

Pamuk, polisakkaritler olarak da bilinen 
karbon, hidrojen ve oksijen içeren uzun 
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

4

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

PAMUK LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İçeriği Selüloz    

Asitler

Sıcak seyreltik veya soğuk derişik asitlerden 
zarar görür, parçalanır. Soğuk, zayıf, seyreltik 
asitlerden zarar görmez.  

Alkaliler

Alkalilere karşı son derece dayanıklıdır. 
Sodyum hidroksitte şişer (merserizasyon) 
fakat zarar görmez; herhangi bir zarar 
görmeden, sabunlu çözeltilerde defalarca 
yıkanabilir. Sodyum karbonat gibi zayıf 
alkaliler ortamda hava yoksa, ne alçak ne de 
yüksek sıcaklıkta etki etmezler. 

Organik Çözücüler

Pamuğu tamamıyla çözen pek az organik 
çözücü vardır. Normal çözücülere karşı 
yüksek dayanıklılık gösterir. Fakat bakır 
amonyum hidroksit, bakır etilen diamin ve % 
70 derişik sülfürik asitte disperse olur. 

Isı

Pamuk lifleri, 105°C’ de kendi nemini 
kaybeder, 115-120°C’de rengi sarıya döner, 
180°C’de rengi kahverengimsi olur, 
185-200°C’de kömürleşmeye başlar ve 
300°C’de tamamen kömürleşir (karbonize 
olur). 
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2.1.2.  REJENERE VİSKOZ RAYONU (VİSKON) 

Kızılçam, kayın, ladin, kavlan gibi selüloz 
oranı yüksek olan ağaçlardan yararlanılarak 
elde edilen selülozun sudkostik ile 
muamelesi sonucu oluşan sodyumselülozu, 
karbonsülfürden geçirilerek selüloz-
ksantogenat haline dönüştürülür. Selüloz-
ksantogenat seyreltik kostik içerisinde tekrar 
çözülerek düzelerden geçirilir ve sonrasında 
asit ile muamele edilerek viskon (viskoz 
rayonu) lifleri elde edilir.  

Viskonun yapısı pamukla yüksek benzerlik 
göstermekle birlikte nem alma özelliği 
pamuktan daha yüksektir ve yüzey 
görünümü daha parlaktır. Bu özelliğinden 
dolayı boyanmaya ve baskıya çok elverişlidir. 
Kuru dayanıklılığı pamuktan düşüktür. 
Uzaması %15-30 ile pamuğa göre iki kat daha 
yüksektir.   

 

VİSKON LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yaş Mukavemet Yaş halde mukavemet %30-50 arasında düşer.

Nem Alma

%10-16 nem alımı vardır. Doğal selülozik 
liflerden daha hidrofildir. Nem emme 
kapasiteleri yüksek olduğundan kuruması geç 
olur.

Asitler
Kuvvetli asitler ile muamelede zarar görür. 
Sıcak seyreltik asit ile temasında ise liflerde 
çürüme gözlenir.

Alkaliler
Bazlar viskonu şişirir. Kuvvetli bazlar ile 
temasında liflerin mukavemetinde azalma 
gözlenir.

Organik Çözücüler
Hidrokarbon, klor ve oksijen bazlı solventler 
viskona zarar vermezler.

Yükseltgen ve İndirgen Maddeler

Viskon, yükseltgen ve indirgen maddelere karşı 
son derece hassastır. Düşük 
konsantrasyonlarda dahi rengini 
değiştirebilirler. 
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2.1.3. POLYESTER

Polyester, hem üretim hem de tüketim 
açısından diğer sentetiklerden çok daha 
fazla kullanılan, tüm elyaf türleri içinde 
en çok üretilen üründür. Polyesterin 
bu kadar büyük kullanım miktarı, kolay 
kullanım özelliklerinden, dayanıklılıktan 
ve pamuklara uyumluluktan kaynaklanır. 
Çok düşük nem emiciliği, esnekliği ve iyi 
boyutsal stabilitesi ek niteliklerdir.
Aslında polyester genel bir sınıfa verilen 

isimdir. Ana zincirinde ester grupları içeren 
polimer grubuna polyester denir. Ester 
fonksiyonel grubu içeren birçok polimer 
vardır. Tekstilde kullanılan polyester 
lifleri, teraftalif asit ile etilen glikolün 
polimerizasyonu sonucunda oluşur. Bu 
liflere polietilen teraftalat lifleri (PET) denir. 
Dolayısıyla Pes lifleri denilince aslında PET 
anlaşılmalıdır.

Polimerizasyon sonucu elde edilen polimer 
eriyiği düzelere gönderilerek “kontinü” 
olarak lif çekimi yapılabilmektedir. “Kesikli” 
yöntemde ise eriyik daha sonra lif haline 
getirilmek üzere kurutulur ve katılaştırılır.

Kesikli veya kontinü sistemle üretilen 
eriyik, çok ince ve çeşitli şekilli kesitlerden 
oluşan düze deliklerinden, daha sonra da 
soğutma bölümünden geçerek katılaşır. 
Bu liflerin bir araya getirilmesiyle oluşan 
iplikler bobinlere sarılır. Liflerin düzelerden 
çekim hızı molekül zincirlerinin birbirine 
göre oryantasyonunu  belirler ve çekim 
hızı arttıkça oryantasyon da artar. 

Oryantasyonun yetersiz kaldığı hızlarla 
üretilen iplikler tekrar bir germe çekme 
işlemine tabi tutulur.

Pes liflerine sonraki işlemlerde lif lif ve 
metal lif sürtünmelerini engellemek, statik 
elektrik oluşmasını önlemek amacıyla lif 
oryante olduktan sonra spin finish yağları 
uygulanır. Lif üzerindeki yağ oranı kullanım 
amacına göre değişmektedir. Kesikli lif 
üretimi için kullanılacak liflerde bu oran 
%0,2 iken büküm ve tekstüre olacak liflerde 
bu oran %1’e kadar çıkmaktadır.

Tereftalik Asit ile Etilen Glikol Polimerizasyonu
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POLYESTER İPLİK VE ELYAF ÜRETİMİ

HAMMADDE

DIMETİLTERAFTALAT  (DMT) (MONOMER)

ESTERLEŞME REAKSİYONU

ETİLEN GLİKOL (EG)

POLİKONDENZASYON REAKSİYONU 

SOĞUTMA VE PARÇALAMA POLYESTER POLİMERİ-SIVI

POLYESTER POLİMERİ-CİPS
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FİLTRASYON

KURUTMA DÜZELERDEN PÜSKÜRTME

ERİTME

DÜZELERDEN PÜSKÜRTME

SOĞUTMA

İPLİK ELYAF
SÜREKLİ ELYAF

KESİM

KESİKLİ ELYAF

TERBİYE-BOYAMA

BALYALAMA

BOBİNLERE SARMA ÇEKİM

ÇEKİM-BÜKÜM

TEKSTÜRE

POLYESTER İPLİK VE ELYAF ÜRETİMİ
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POLYESTER LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nem Alma %0.4

Aşınma Dayanımı PA hariç diğer sentetik ve doğal elyaflara göre 
yüksektir.

Asit

Asetik ve formik asitlere karşı dayanıklıdır. 
Kuvvetli asitlere soğukta dayanıklıdır ancak 
sıcaklıkla birlikte bu asitler life bir miktar zarar 
verirler. 

Alkali
Kuvetli alkalilerden etkilenirler. Sıcaklık arttıkça 
alkali çözeltisi içinde sabunlaşma ve lif 
yüzeyinde çözünme olur.

Ağartma Maddeleri

Hidrojenproksit, sodyumhipoklorit ve sodyum 
hidrosülfit polyestere az da olsa zarar verirler.  

Polyesterin temizlemede ve yağ gidermede 
kullanılan çözücülere karşı dayanımları iyidir. 
Organik solventlerden zarar görmezler. 

9
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2.1.4. POLİAMİD LİFİ (NAYLON) 
Poliamid lifleri, sentetik yolla elde edilen ve amit bağları ile birbirlerini bir arada tutan polimer 
lifleridir. Naylon adı poliamid lifleri için genel bir isim olarak kullanır ve naylon lifleri dünyada 
sentetik bazlı üretilen ilk liflerdir. Naylon 6.6 ve naylon 6 en çok üretilen poliamid lifleridir.  

Naylon 6.6 (PA 6.6) diamin ve dibazik asitlerin polikondenzasyonu sonucunda elde edilir.  

H₂N(CH₂)₆NH₂. +  HOOC(CH₂)₄COOH. →  H₂N-(CH₂)₆NH[-CO-(CH₂)₄-CO-NH-(CH₂)₆-]n-CO-(CH₂)₄-COOH 

 Hekzametilen  +  Adipikasit diamin 

Naylon 6 (PA 6) lifleri ise 6-amino-kaproikasitin veye bunun türevi olan kaprolaktamın kendi 
kendine kondenzasyona uğraması ile meydana gelir.  

CH₂(CH₂)₄CONH. → H₂N-(CH₂)₅-CO[-NH(CH₂)₅-CO]n-NH(CH₂)₅-COOH 

Kaprolaktam 

POLİAMİD LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LİF ÖZELLİĞİ  PA 6.6 PA 6

Nem Alma %4-4,5 %2,8-5

Asit

PA 6.6 düşük sıcaklıkta zayıf 
mineral asitlere karşı iyi 
mukavemet gösterir. Daha 
yüksek sıcaklıklarda zarar 
görebilir. Bazı organik asitlerce 
zarar görebilir (özellikle formik 
asit).

PA 6’nın davranışı benzerdir, 
bununla birlikte PA 6 hidroklorik 
asitte soğuk şartlar altında 
çözünürken PA 6.6 sıcak 
şartlarda çözünür. 

Alkali
Poliamidlerin alkalilere karşı düşük sıcaklıkta hangi 
konsantrasyonda olursa olsun direnci iyidir. Daha yüksek 
sıcaklıklarda zarar görebilirler. 

Ağartıcılar
Poliamidler oksidanlarca hasar görebilir fakat sodyumkloritle 
ağartılabilir. Sodyumkloritin elyafa zararı yoktur. 
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2.1.4. POLİAMİD LİFİ (NAYLON)

Poliamid lifleri, sentetik yolla elde edilen ve amit bağları ile birbirlerini bir arada tutan polimer 
lifleridir. Naylon adı poliamid lifleri için genel bir isim olarak kullanır ve naylon lifleri dünyada 
sentetik bazlı üretilen ilk liflerdir. Naylon 6.6 ve naylon 6 en çok üretilen poliamid lifleridir.

Naylon 6.6 (PA 6.6) diamin ve dibazik asitlerin polikondenzasyonu sonucunda elde edilir.

H2N(CH2)6NH2. + HOOC(CH2)4COOH. � H2N-(CH2)6NH[-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-]n-CO-(CH2)4-COOH

Hekzametilen + Adipikasit diamin

Naylon 6 (PA 6) lifleri ise 6-amino-kaproikasitin veye bunun türevi olan kaprolaktamın kendi 
kendine kondenzasyona uğraması ile meydana gelir.

CH2(CH2)4CONH. � H2N-(CH2)5-CO[-NH(CH2)5-CO]n-NH(CH2)5-COOH

Kaprolaktam
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2.1.5. AKRİLİK (POLİAKRİLONİTRİL)  

Akrilik elyaf akrilonitril ve bir komonomerin 
oluşturduğu polimerden elde edilir. Kolayca 
yıkanabilme ve şeklini koruma, güveye, yağa 

ve kimyasallara dayanma, yüksek haslık 
değerleri, parlaklık ve yüne benzer tuşe 
özelliklerine sahiptir.  

          
 

                 Poliakrilonitril Formülü 

 

AKRİLİK LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nem Alma %1-2,6

Boyut Stabilitesi
Boyut stabilitesi iyi değildir. Buhar, akrilik 
ürünlerinin boyutlarında değişikliğe neden 
olabilir. 

Asit 
Nitrik asit dışında diğer asitlere karşı 
dayanıklıdır. 

Alkali
Özellikle yoğun ve sıcak haldeki alkaliler life 
zarar verir.

Ağartma Maddeleri
Klorlu ağartıcılar dışındaki ağartıcılara karşı 
dayanıklıdır. 
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2.1.5. AKRİLİK (POLİAKRİLONİTRİL)
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

3. TEKSTİLDE ÖN TERBİYE ADIMLARI 

3.1. PAMUK LİFİNİN ÖN TERBİYESİ 
Pamuk lifinin ön terbiyesinde yakma, haşıl sökme, ağartma/pişirme ve merserizasyon işlemleri 
birbirini izler.  

3.1.1. YAKMA İŞLEMİ  

Yakma işlemi, kumaşı oluşturan ipliklerden 
kumaş yüzeyine doğru çıkan lif uçlarının 
(havların) yakılmasıyla kumaş yüzeyinde 
parlaklık ve baskıda keskin kontürler elde 
edilmesini sağlar.  

Yakma ön terbiye işlemlerinde ilk uygulanan 
işlemdir. Haşıl sökme veya kasar prosesi ile 
kombine edilebilir. Yakma işlemi için özel 
levhalı ve gazlı yakma makineleri kullanılır. 

YAKMA UYGULANAN KUMAŞ TÜRLERİ 
● Selüloz liflerinden üretilen kumaşlar 

● Yün liflerden yapılmış kumaşlar 

● Sentetik liflerden yapılmış kumaşlar 

KARŞILAŞTIRMALI ELYAF ÖZELLİKLERİ

ELYAF CİNSİ NEM ÇEKME ORANI 
(%)

CAMSI GEÇİŞ 
SICAKLIĞI

ERİME DERECESİ 

PAMUK 13,6-16 - -

VİSKON 10-16 - -

POLYESTER 0,2-0,8 69-80°C 256°C

AKRİLİK 1-2,6 115°C 230°C

YÜN 12-14 - -

POLİAMİD 4 - 4.5 80-95°C 250°C
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2.1.6.  YÜN 

Yün, yapısında aminoasitler ve beraberinde lipitler bulunduran bir doğal elyaftır. Yün; esnekliği, 
kıvrımlı oluşu, ısıyı iyi tutma özelliği, yumuşak tutum ve yüksek nem çekme özellikleri sayesinde 
tekstilde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.  

YÜN LİFİNİN BİLEŞENLERİ

Keratin (Yün Proteini) % 33

Kir ve Pislik % 26 

Ter Tuzları % 28 

Yün Vaksı % 12 

Anorganik Maddeler % 1

YÜN LİFİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Asitler ve Bazlar

Çok seyreltik asit ve bazlar yüne zarar 
vermez, yalnızca lifi şişirirler. Normal 
konsantrasyonda asitler zarar vermez ancak 
bazlar etkileyebilir. Çok yüksek 
konsantrasyonlarda bazlar ve bazı asitler 
yünü hidrolize edebilir. 

Oksidanlar ve İndirgenler

Yünün yapısındaki sistin bağları indirgen 
etkisiyle kopabilir ancak reaksiyon 
oksidasyonla geri çevrilebilir. Oksidasyon 
ortamında bu bağlar geri dönüşümsüz olarak 
zarar görür.
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3. TEKSTİLDE ÖN TERBİYE ADIMLARI

3.1. PAMUK LİFİNİN ÖN TERBİYESİ

YAKMA İŞLEMİNDE KONTROL EDİLMESİ GEREKEN 
PARAMETRELER

Pamuk lifinin ön terbiyesinde yakma, haşıl sökme, ağartma/pişirme ve merserizasyon 
işlemleri birbirini izler.

• Kumaş hızı
• Alev boyu
• Yakma bek pozisyonu
• Gaz basıncı

3.1.1. YAKMA İŞLEMİ 

Yakma işlemi, kumaşı oluşturan ipliklerden 
kumaş yüzeyine doğru çıkan lif uçlarının 
(havların) yakılmasıyla kumaş yüzeyinde 
parlaklık ve baskıda keskin kontürler elde 
edilmesini sağlar.
 

Yakma ön terbiye işlemlerinde ilk 
uygulanan işlemdir. Haşıl sökme veya kasar 
prosesi ile kombine edilebilir. Yakma işlemi 
için özel levhalı ve gazlı yakma makineleri 
kullanılır.
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YAKMA BEK POZİSYONLARI
TEĞETSEL YAKMA

Bu pozisyonda beklerden dik olarak gelen alev teğetsel bir şekilde kumaşa temas ettirilir. 
Ilıman bir yakma şekli olduğundan hassas kumaşların yakılmasında tercih edilir.

SİLİNDİR ÜZERİNDE YAKMA

Bu pozisyonda kumaş soğuk silindir üzerinden geçerken yakma yapılır. Bu yakma 
pozisyonunda kumaşa alev dik olarak temas ettirilir. Kumaş üzerinde yakmaya nazaran daha 
ılıman bir yakma şeklidir. Sentetik ve sentetik karışımı kumaşların yakılmasında bu pozisyon 
tercih edilir. 

KUMAŞ ÜZERİNDE YAKMA

Bu pozisyonda kumaşın arkası boştur ve alev beklerden dik olarak kumaşa temas ettirilir. 
Kuvvetli bir yakma şeklidir. Dolayısıyla kalın ve kaba kumaşlara uygulanır. Selüloz esaslı 
kumaşlar ile sentetik karışımı kalın kumaşların yakılmasında bu pozisyon tercih edilir. 

Te¤etsel Yakma Bek Pozisyonu

Silindir Üzerinde Yakma Bek Pozisyonu

Kuma Üzerinde Yakma Bek Pozisyonu
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

YAKMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  

● Özellikle pamuklu kumaşlarda sararmaya neden olur, fakat bu sorun ağartma işlemi ile 
giderilir. 

● Kumaşlar tam kuru olmalı, düzensiz nem ve ıslaklık bulundurulmamalıdır. Aksi takdirde 
nemli kumaş üzerinde yakma etkisi tam yada eşit olmayacaktır. 

● Sentetik kesik elyaf kumaşlarda alev gücü, yoğunluğu ve yakma süresinin ayarlanması 
çok önemlidir. Alev gücünün etki süresinin yeterli ve düzgün olmaması tüylerin 
(havların) özellikle sentetik kesik elyafta boncuklaşmasına ve görünümün bozulmasına, 
boyama işlemlerinde düzgünsüz boyamalara neden olur. 

● Polyester kumaşların yakma işleminden sonraki soğutma suyunun sıcaklığı 40°C’nin 
altında olmalıdır. Kumaş üzerinde terleme meydana gelerek yakma lekelerinin 
oluşmasına neden olabilir. 

● Kumaşın makineden geçerken katlı veya kırışık geçmemesine dikkat edilmelidir. Katlı 
yerlere alev değmeyeceği için tam bir yakma işlemi gerçekleşmeyecektir.  

● Kumaş gerginliğinin kumaşın her yerinde eşit olması gerekir. 
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YAKMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

•  Özellikle pamuklu kumaşlarda sararmaya neden olur, fakat bu sorun ağartma işlemi ile  
 giderilir.

•  Kumaşlar tam kuru olmalı, düzensiz nem ve ıslaklık bulundurulmamalıdır. Aksi takdirde  
 nemli kumaş üzerinde  yakma etkisi tam yada eşit olmayacaktır.

•  Sentetik kesik elyaf kumaşlarda alev gücü, yoğunluğu ve yakma süresinin ayarlanması  
 çok önemlidir.  Alev gücünün etki süresinin yeterli ve düzgün olmaması tüylerin   
 (havların) özellikle sentetik kesik elyafta  boncuklaşmasına ve görünümün bozulmasına,  
 boyama işlemlerinde düzgünsüz boyamalara neden olur.

•  Polyester kumaşların yakma işleminden sonraki soğutma suyunun sıcaklığı 40°C’nin  
 altında olmalıdır. Kumaş  üzerinde terleme meydana gelerek yakma lekelerinin   
 oluşmasına neden olabilir.

•  Kumaşın makineden geçerken katlı veya kırışık geçmemesine dikkat edilmelidir. Katlı  
 yerlere alev değmeyeceği için tam bir yakma işlemi gerçekleşmeyecektir.

•  Kumaş gerginliğinin kumaşın her yerinde eşit olması gerekir.

•  Gaze yapılan kumaşlarda, kumaşın boya çekme özelliği değişir. Pamuk ve viskon   
 elyaflarda fazla yanan bölge  boyama sırasında daha açık renk alırken, polyester elyaflar  
 daha koyu boyanır. 

•  Elastan içeren tek plakalı (süprem örgü) kumaşların arka tarafına, elastikiyet   
 kaybolmasına yol açmamak için  kesinlikle gaze işlemi yapılmamalıdır.
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3.1.2. HAŞIL SÖKME 

Haşıl sökme işlemi, kimyasal terbiye 
işlemlerinin ilk aşamasıdır. Etkili bir pişirme 
ve dolayısıyla düzgün bir boyama ve/veya 

baskı işlemleri için dokuma sırasında 
uygulanan haşılın iyi bir şekilde sökülerek 
ortamdan uzaklaştırılması gerekir.  

Haşıl uygulaması, dokuma sırasında çözgü ipliklerinde; 

● Kopuşları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, 

● İpliğe mukavemet, elastikiyet ve kayganlık kazandırmak, 

● Çözgü ve atkı iplikleri arasında oluşacak statik elektriklenmeyi önlemek,  

● İpliğin yüzeyindeki lifleri iplik gövdesine yapıştırmak, 

● İpliğin üzerinde düzgün ve esnek bir film tabakası oluşturmak, 

● İpliğe cinsine göre gereken nemi ipliğe kazandırmak, 

● Dokuma sırasında ipliklerin birbirlerine sürtünerek tüylenmesini ve boncuklanmasını 
önlemek, 

● İplikleri dokuma levendine optimum ve eşit gerginlikte sarmak,  

● Dokuma makinesinin randımanını ve kumaş kalitesini arttırmak,  

● İpliğin özelliklerini iyileştirmek gibi nedenlerle uygulanır.  

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çeşitli haşıl karışımları kullanılır. 

HAŞIL MADDELERİ

DOĞAL HAŞIL MADDELERİ  SENTETİK HAŞIL MADDELERİ

Nişasta Polivinilalkol (PVA)

Modifiye Nişasta Poliakrilatlar

Selüloz Türevleri Stiren, Polistiren, Anhidrit Kopolimeri

Protein Diğerleri ( Selüloz Eterleri, Karboksimetil 
Selüloz vd.)
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3.1.2. HAŞIL SÖKME

Haşıl sökme işlemi, kimyasal terbiye işlemlerinin ilk aşamasıdır. Etkili bir pişirme ve 
dolayısıyla düzgün bir boyama ve/veya baskı işlemleri için dokuma sırasında uygulanan 
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•  Dokuma sırasında ipliklerin birbirlerine sürtünerek tüylenmesini ve boncuklanmasını önlemek,
•  İplikleri dokuma levendine optimum ve eşit gerginlikte sarmak,
•  Dokuma makinesinin randımanını ve kumaş kalitesini arttırmak,
•  İpliğin özelliklerini iyileştirmek gibi nedenlerle uygulanır.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çeşitli haşıl karışımları kullanılır.
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A- DOĞAL HAŞIL MADDELERİ

A-1) NİŞASTA HAŞILI

Nişasta haşılı, glikoz misellerinden oluşmuş bir polisakkarittir. Pamuk ipliklerinin 
haşıllanmasında oldukça fazla tercih edilir. Suda çözünmeyen nişasta haşılının 
uzaklaştırılmasında en yaygın yöntem enzimatik ve oksidatif haşıl sökme yöntemleridir.

A-2) MODİFİYE NİŞASTA HAŞILI

Bunlar suda kolay çözünen ve soğutulduğunda bozulmayan nişastalardır. 

1-  Okside ve Asit Modifiye Nişastalar
2- Nişasta Eteri: Metil nişastalar, Karboksimetil nişastalar ve Hidroksietil nişastalar bu  
 gruptadır. Genellikle renkli  iplik haşıllanmasında kullanılırlar.
3- Nişasta Esterleri: Tüm iplikler için kullanılır. Özellikle karışım ipliklerin (Pamuk/  
 PES, PES/ Viskon)  haşıllanmasında başarıyla uygulanır. Haşıl, enzimler ile sökülebilir.  
 Haşıl sökmenin gerekli olmadığı denim tipi  kumaşların çözgülerinin    
 haşıllanmasında da kullanılır.
4- Prejelatize Modifikasyon: Soğuk suda çözünebilen nişasta eterleridir. Enzim   
 kullanılmadan sadece sıcak suyla haşıl sökülebilir ve bu her çeşit lif grubu için   
 uygundur. 

A-3) KARBOKSİMETİL SELÜLOZ (CMC) HAŞILI

Selüloz türevi haşıl maddelerinin en önemlisi karboksimetil selüloz haşılıdır. Doğal 
selülozdan kimyasal modifikasyon yolu ile elde edilir. Nişastaya göre daha elastik 
fakat daha düşük mukavemetli bir haşıl filmi oluşturur. Pamuk/PES karışımı ipliklerin 
haşıllanması için uygundur.
 
CMC’nin haşıllamada kullanılma sebeplerinden biri elyafa şeffaf bir görünüm verebilme 
özelliğidir. Boyanmadan gidecek kumaşlara desen berraklığı verme bakımından önemlidir.

A-4) PROTEİN ESASLI HAŞIL MADDELERİ

Kazein (süt proteini), jelatin (hayvansal atıklardan elde edilen protein) olmak üzere iki 
çeşittir. Günümüzde kullanımı kalmamıştır.
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B) SENTETİK HAŞIL MADDELERİ

B-1) POLİVİNİLALKOL (PVA) HAŞILI

Polivinil alkol, kesikli elyaf ipliklerin haşıllanmasında büyük öneme sahiptir. Güçlü film 
oluşturma yetenekleri, özellikle hidrofob liflere olan adhezyon özelliği sayesinde dokuma 
esnasında istenen verimliliğe ulaşılmasını sağlar.
PVA bir polihidroksi bileşik olduğu için aşırı ısıya maruz kaldığında dehidrasyona uğrar.
 
Bunun sonucu olarak da suda çözünmeyen bir hale geçer. Bu durumda kumaş üzerinde 
kalan PVA’nın hidrofobluğu boyama esnasında abraj oluşumuna neden olur. Bu sebeple 
PVA ile haşıllanmış kumaşları haşıl sökme işlemine tabi tutulmadan yakma yapılmaması, 
yüksek ısıya maruz bırakılmaması gerekir. Elektrolitlere karşı hassastırlar. Bu sebeple nötral 
ortamda yıkanmaları gerekir.

B-2) POLİAKRİLATLAR 

Poliakrilatlar; polyester ve diğer filamentlerin, kesik elyaf haşıllanmasında kullanılırlar. 
Oluşturdukları filmlerin yumuşak ve bükülebilir olması ve liflere yapışma oranının yüksekliği 
ile haşıllamada iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlar. Poliakrilatlar, polyester 
filamentlerinin haşıllanmasında en yüksek verimi sağlayan haşıl maddesi olarak bilinir. 
Bilinen tüm haşıl maddelerinden farklı olarak poliakrilatlar sıvı formda bulunurlar.Su ile her 
sıcaklıkta noniyonik yüzey aktif maddelerle yıkanarak kolayca uzaklaştırılır.

B-3) STİREN, POLİSTİREN, ANHİDRİT KOPOLİMERİ 

Bu sentetik maddelerin kullanım alanları ve miktarları oldukça azdır. Filament 
haşıllamasında kullanılırlar. Çoğunlukla dokunduktan sonra hemen satışa çıkacak 
kumaşların haşıllanmasında kullanılırlar.

B-4) DİĞER HAŞIL MADDELERİ 

•  Vinil Asetat Kronik Asit
•  Etil Asetat / Vinil Eter Kopolimeri
•  Maleik Asit / Vinil Eter Kopolimeri

Hemen hemen hepsi karakteristikleri bakımından su ile alkali ortamlarda yıkanarak 
çözülebilir.
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HAŞIL TESPİTİ 

Haşıl sökme işlemine başlanmadan önce 
kumaşta kullanılmış olan haşıl maddesinin 
tespitiyle haşıl sökme işlemlerinin tek defada 

etkili olması, doğru ve mümkün olan en kısa 
sürede gerçekleşmesi sağlanır. İşletme 
maliyetleri ve zaman tasarrufu açısından 
kullanılan haşıl maddesinin bilinmesi önemli 
bir basamaktır.  

NİŞASTA HAŞILI TESPİTİ: 

Potasyum iyodür çözeltisi (KI/I  Belirteç) 
kullanılır. Tegewa cetvelinde koyu lacivert 
renk haşıl varlığını bildirir, açık mavi renk 
kumaştaki haşıl miktarının azaldığını gösterir. 

Sarı renk ise kumaşın haşıldan tamamen 
arındığını belirtir. 1 numara haşıl varlığını, 9 
numara ise haşılın tamamen temizliğini 
gösterir. 

PVA HAŞILI TESPİTİ: 

Kumaşa 1 damla krom asidi damlatılır ve 1-2 
dk beklenir. Üzerine 3 damla %50 lik kostik 

damlatılır. Renk kahverengi olursa PVA haşılı 
vardır. 

AKRİLAT HAŞILI VE CMC HAŞILI TESPİTİ: 
Test edilecek kumaş 1/40 oranında flotte ile 10-15 dk kaynatılarak haşılın suya geçmesi sağlanır. 

Çözelti soğutulur ve üzerine 5 damla %10 luk Bakır sülfat damlatılır. 

₂
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HAŞIL TESPİTİ

Haşıl sökme işlemine başlanmadan önce kumaşta kullanılmış olan haşıl maddesinin 
tespitiyle haşıl sökme işlemlerinin tek defada etkili olması, doğru ve mümkün olan en kısa 
sürede gerçekleşmesi sağlanır. İşletme maliyetleri ve zaman tasarrufu açısından kullanılan 
haşıl maddesinin bilinmesi önemli bir basamaktır.

NİŞASTA HAŞILI TESPİTİ:

Potasyum iyodür çözeltisi (KI/I Belirteç) kullanılır. Tegewa cetvelinde koyu lacivert renk 
haşıl varlığını bildirir, açık mavi renk kumaştaki haşıl miktarının azaldığını gösterir.

Sarı renk ise kumaşın haşıldan tamamen arındığını belirtir. 1 numara haşıl varlığını, 9 
numara ise haşılın tamamen temizliğini gösterir.

PVA HAŞILI TESPİTİ:

Kumaşa 1 damla krom asidi damlatılır ve 1-2 dk beklenir. Üzerine 3 damla %50’lik kostik 
damlatılır. Renk kahverengi olursa PVA haşılı vardır.

AKRİLAT HAŞILI VE CMC HAŞILI TESPİTİ:

Test edilecek kumaş 1/40 oranında flotte ile 10-15 dk kaynatılarak haşılın suya geçmesi 
sağlanır. Çözelti soğutulur ve üzerine 5 damla %10 luk Bakır sülfat damlatılır.

DEĞERLENDİRME:

•  Çökelti berrak ise CMC ve Akrilat haşılı yoktur.
•  Yeşil çöküntü poliakrilat haşılından bahsedilir.
•  Çökelti üzerine 3 damla %80 lik asetik asit damlatılır.Eğer çökelti çözündü ise CMC haşılı;  
 çözünmez, kısmen çözünür ya da rengi beyaza döner ise akrilat haşılından bahsedilir.

Haşıl sökme aşamasının anlaşılması adına sektörde en yüksek kullanıma sahip haşıllar ve 
kullanım alanları aşağıda verilmiştir.
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DEĞERLENDİRME: 

● Çökelti berrak ise CMC ve Akrilat haşılı yoktur. 

● Yeşil çöküntü poliakrilat haşılından bahsedilir. 

● Çökelti  üzerine  3 damla  %80 lik asetik asit damlatılır.Eğer çökelti çözündü ise CMC  
çözünmez,kısmen çözünür yada rengi beyaza döner  ise akrilat haşılından bahsedilir. 

Haşıl sökme aşamasının anlaşılması adına sektörde en yüksek kullanıma sahip haşıllar ve 
kullanım alanları aşağıda verilmiştir. 

HAŞIL MADDELERİNİN KULLANIM ALANLARI

NİŞASTA CMC PVA POLİAKRİLATLAR POLYESTER

Pamuk, keten,  
viskon (kesikli 
elyaf)

+ + + +

Yün + + + +

Polyester + + + +

Polyester & 
Selüloz 

+ + + +

Polyester & Yün + +

Poliamid + +

Poliakrilonitril + + +

Viskon + +

19
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

HAŞIL SÖKÜM YÖNTEMLERİ  

ENZİMATİK HAŞIL SÖKÜMÜ 

Enzimler biyokatalizörlerdir ve kimyasal 
yapıları proteindir. Nişasta haşılının 
parçalanmasında en çok kullanılan enzimler, 
nişastanın hızlı ve tam olarak parçalanıp suda 
çözünür komponentler haline geçmesini 
sağlayan alfa-amilaz enzimleridir ve tekstil 
elyafına herhangi bir zarar vermeyip sadece 
nişastayı parçalarlar.  

Katyonik ve anyonik yapıdaki ıslatıcılar 
enzimin aktivitesini etkilediğinden enzimatik 
haşıl söküm yapılırken, banyonun mamule 

penetrasyonunu hızlandırabilmek adına 
noniyonik seri ıslatıcılar kullanılır. Banyoya 
kırık önleyici ve iyon tutucu malzemeler de 
eklenebilir. 

Alfa amilaz enzimleri geniş pH ve sıcaklık 
aralığında çok iyi performans gösterirler. 
Beraberinde sodyum klorür, fostat asit tuzları 
ve şeker gibi maddeler kullanmak enzim 
aktivitesini arttırır.  

Enzimatik haşıl sökmede kesikli ve kesiksiz 
metodlar uygulanabilir.  

SOĞUK BEKLETME METODU: 
Haşıl söküm flottesi emdirilmiş olan kumaş, oda sıcaklığında 4-12 saat bekletildikten sonra 
90-95°C’de  yıkanarak haşıl üzerinden atılır.  

20

SOĞUK BEKLETME İÇİN ÖRNEK REÇETE:  

4-6 g/L Alfa Amilaz Enzim (DENGLASE PRET )(% 0,4-0,6) 

2 g/L Noniyonik Islatıcı (Denwet ALL CONZ NEW ) 

pH  5-5,5 50 °C 

6-8 SAAT BEKLEME

HAŞIL SÖKÜM YÖNTEMLERİ

ENZİMATİK HAŞIL SÖKÜMÜ

Enzimler biyokatalizörlerdir ve kimyasal yapıları proteindir. Nişasta haşılının 
parçalanmasında en çok kullanılan enzimler, nişastanın hızlı ve tam olarak parçalanıp 
suda çözünür komponentler haline geçmesini sağlayan alfa-amilaz enzimleridir ve tekstil 
elyafına herhangi bir zarar vermeyip sadece nişastayı parçalarlar.

Katyonik ve anyonik yapıdaki ıslatıcılar enzimin aktivitesini etkilediğinden enzimatik haşıl 
söküm yapılırken, banyonun mamule penetrasyonunu hızlandırabilmek adına noniyonik seri 
ıslatıcılar kullanılır. Banyoya kırık önleyici ve iyon tutucu malzemeler de eklenebilir.

Alfa amilaz enzimleri geniş pH ve sıcaklık aralığında çok iyi performans gösterirler. 
Beraberinde sodyum klorür, fostat asit tuzları ve şeker gibi maddeler kullanmak enzim 
aktivitesini arttırır.

Enzimatik haşıl sökmede kesikli ve kesiksiz metodlar uygulanabilir.

SOĞUK BEKLETME METODU

Haşıl söküm flottesi emdirilmiş olan kumaş, oda sıcaklığında 4-12 saat bekletildikten sonra 
90-95°C’de yıkanarak haşıl üzerinden atılır.

SOĞUK BEKLETME İÇİN ÖRNEK REÇETE

4-6 g/L Denglase PRET (% 0,4-0,6) 

2 g/L Denwet ALL Conz New

pH 5-5,5 50 °C

6-8 SAAT BEKLEME
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KONTİNÜ METOD

Haşıl söküm flottesi emdirilmiş kumaş 105-110 °C’de 5-10 dakika buharlanır ve sonrasında 
80-90 °C’de yıkanır.

OKSİDATİF HAŞIL SÖKÜM

Alkali şartlarda ortama aktif oksijen veren yükseltgen maddelerle (persülfat, perborat, 
hidrojen peroksit veya kloramin) nişasta makro moleküllerindeki fonksiyonel gruplar 
yükseltgenir ve aynı zamanda glikoz halkaları ile zincirler arasındaki bağlar koparılır. 
Böylece nişasta parçalanarak suda çözünür hale gelir. Alkali şartları sağlamak için soda 
veya kostik kullanılır. En yaygın kullanılan oksidatif haşıl sökme maddesi persülfattır.

SENTETİK HAŞIL SÖKÜMÜ

Tüm sentetik haşıllar, waxlar, spin yağları, dokuma yağları, parafinler belli pH değerlerinde 
iyi bir yıkayıcı - deterjan ile sıcakta yıkanarak kolayca sökülebilir.

ÇEKTİRME METODU İÇİN ÖRNEK REÇETE

% 0,4-0,6 Denglase PRET
1 g/L Denwet ALL Conz New
pH 5-5,5 
80 °C 20-30’

OKSİDATİF HAŞIL SÖKÜMÜ İÇİN ÖRNEK REÇETE

8 g/L Denwet ALL Conz New 
5 g/L Denstab PB Oxi
15 g/L Persülfat
60-90 g/L Kostik (48° Be)
50-60 g/L Peroksit (%50) 
18-24 saat bekletme

POLİAKRİLAT HAŞIL SÖKÜMÜ İÇİN ÖRNEK REÇETE

1-2 g/L Defaten NOS Conz 
1-2 g/L Dng Marine Safe
2 g/L Soda
F.O.: 1:8
80°C 45’
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

HAŞIL TÜRLERİ VE İDEAL SÖKÜM DERECELERİ  

HAŞIL SÖKÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR                
  

● Kumaş üzerinde uygulanan haşılın içeriğinin belirlenmesi ve bu haşıla uygun prosesin 
uygulanması çok önemlidir. Teşhis edilemeyen veya eksik haşıl tayini  beraberinde 
düzgün  uygulanmayan haşıl söküm işlemleri sonunda uzaklaştırılamayan haşıllar kumaş 
yüzeyinde  hidrofilite farklılıklarına neden olur. 

● Hidrofilite farklılıkları veya iyi uzaklaştırılamayan haşıl kalıntıları kumaşın düzgünsüz 
boyanmasına veya beyazlık  farklarına neden olur. 

3.1.3. PİŞİRME İŞLEMİ 

Doğal ve sentetik elyaflar yağ, mum, 
proteinler, renk maddeleri gibi selüloz dışı 
safsızlıkları, yaprak, çepel, vs. gibi bitki 
artıklarını, makine yağı gibi imalattan gelen 
ilave safsızlıkları içerir. Pişirme işlemi bu 
elyafların deterjan (sabun) ile alkali veya 
nötral ortamda  yıkanarak temizlenmesi 
işlemidir. Elyaf tipine göre zayıf alkali (soda) 
veya kuvvetli alkali (kostik) kullanılır.  

Pişirme işlemi sırasında renk verici maddeler 
hariç bütün safsızlar yıkama ile kumaştan 

uzaklaşabilecek duruma gelirler. Mumlar ve 
makine yağları deterjanlar ve alkali ortam 
yardımı ile pişirme çözeltisi içinde emülsiye 
olurlar. Liflerin NaOH etkisi ile şişmesi 
sonucu yaprak, çöpel, vs. gibi bitki artıkları 
da çözünür hale gelir. Tüm bu çözünebilir 
hale gelen ve emülsiye olan safsızlıklar, 
pişirmeyi takip eden durulama ile ortamdan 
uzaklaştırılarak elyaflar sonraki işlemlere 
hazır hale getirilir. 

 

HAŞILIN  TÜRÜ SÖKÜM İÇİN  İDEAL PH DEĞERLERİ

Poliakrilat  10-12

Modifiye Nişasta 7,5-12

PES Haşılı 8-10

Polivinil Alkol ve CMC 5-7
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HAŞIL SÖKÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

•  Kumaş üzerinde uygulanan haşılın içeriğinin belirlenmesi ve bu haşıla uygun prosesin  
 uygulanması çok önemlidir. Teşhis edilemeyen veya eksik haşıl tayini beraberinde   
 düzgün uygulanmayan haşıl söküm işlemleri  sonunda uzaklaştırılamayan haşıllar   
 kumaş yüzeyinde hidrofilite farklılıklarına neden olur.

•  Hidrofilite farklılıkları veya iyi uzaklaştırılamayan haşıl kalıntıları kumaşın düzgünsüz  
 boyanmasına veya beyazlık  farklarına neden olur.

3.1.3. PİŞİRME İŞLEMİ

Doğal ve sentetik elyaflar yağ, mum, proteinler, renk maddeleri gibi selüloz dışı safsızlıkları, 
yaprak, çepel, vs. gibi bitki artıklarını, makine yağı gibi imalattan gelen ilave safsızlıkları 
içerir. Pişirme işlemi bu elyafların deterjan (sabun) ile alkali veya nötral ortamda yıkanarak 
temizlenmesi işlemidir. Elyaf tipine göre zayıf alkali (soda) veya kuvvetli alkali (kostik) 
kullanılır.

Pişirme işlemi sırasında renk verici maddeler hariç bütün safsızlar yıkama ile kumaştan 
uzaklaşabilecek duruma gelirler. Mumlar ve makine yağları deterjanlar ve alkali ortam 
yardımı ile pişirme çözeltisi içinde emülsiye olurlar. Liflerin NaOH etkisi ile şişmesi sonucu 
yaprak, çöpel, vs. gibi bitki artıkları da çözünür hale gelir. Tüm bu çözünebilir hale gelen 
ve emülsiye olan safsızlıklar, pişirmeyi takip eden durulama ile ortamdan uzaklaştırılarak 
elyaflar sonraki işlemlere hazır hale getirilir.
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ALKALİ (KOSTİK) PİŞİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALAR

•  İyi emülsiye ve disperge edilmeyen ve ortamdan uzaklaştırılamayan safsızlıklar kumaş  
 yüzeyine çökerek lekelenmelere neden olur.
•  Pişme sonrası düzgün ve iyi yıkanmayan kumaşlar yine düzgünsüz hidrofiliteye sahip  
 olur.
•  Kumaşın Nötralizasyonu çok iyi yapılmalı, kumaş üzerindeki pH eşit ve düzgün olmalıdır.  
 Aksi takdirde bu durum kumaşın düzgünsüz boyanmasına neden olur.

3.1.4. MERSERİZASYON İŞLEMİ

Merserizasyonun amacı, iplik veya kumaşın düzgünlüğünün, parlaklığının, mukavemetinin, boya 
alma ve boya tutma kabiliyetinin arttırılmasıdır. Pamuklu mamüllerin 24-30°Be alkali çözelti ile 
muamele edilmesi sırasında böbrek şeklindeki pamuk hücreleri şişerek kıvrımsız, düzgün yüzeye 
sahip olur. Böylece hücrenin yüzey düzgünlüğü ve yüzey alanı artar, liflere daha parlak görüntü 
verir. Gergin ortamda kuvvetli alkali çözelti ile karşılaşan selüloz molekülleri arasında daha 
düzgün bir dizilim oluşur. Şişen ve enine kesiti yuvarlak hale gelen elyaf, kalıcı parlaklık kazanır.

Merserizasyon, boyarmadde alımını %10 - 20 kadar arttırır, life doğal bir elastikiyet kazandırarak 
kopma mukavemetini arttırır ve boyut stabilizasyonu sağlar.

Merserizasyon işlemi değişik terbiye basamakları arasında yapılabilir:
•  Ham kumaşın merserizasyonu
•  Kumaş haşıllandıktan sonra
•  Haşıl söküldükten sonra
•  Ağartma işleminden sonra veya iki ağartma basamağı arasında
•  Boyama işleminden sonra

Merserizasyon işlemi, genelde ağartmadan önce veya sonra yapılır. Merserizasyondan sonra 
mamülde hafif bir sararma meydana geldiğinden, beyaz olarak kullanılacak mamüllerin 
merserizasyonunun ağartmadan sonra yapılması sakıncalıdır. 

Pamuk ve polyester karışım kumaşlarda sadece yüksek oranda pamuk içeren karışım 
kumaşlara özel merserizasyon işlemi uygulanır.

Pamuk lifinin merserizasyon esnasında kesit durumundaki değişiklik:

a: merserize olmamış pamuğun enine 
kesiti b: merserize olmuş pamuğun 
enine kesiti
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MERSERİZASYON MAKİNELERİ 

Merserizasyon makineleri zincirli veya 
zincirsiz olabilir. Sistem her iki durumda 
da bir emdirme, bir merserizasyon, bir 
stabilizasyon ve yıkama bölgesinden 
oluşur. 

Zincirli merserizasyon makinelerinde 
kumaşın en ve boy kontrolü, zincirsiz 
merserizasyon makinelerine göre 
daha iyi yapılır. Ancak bu makinelerin 
yer gereksinimleri zincirsizlere göre 
daha fazladır. Zincirsiz merserizasyon 
makinelerinde enine germe, germe valsleri 

yardımıyla yapılabilir. Bu silindirler farklı 
çalışma hızlarında arka arkaya bağlantılı 
olarak çalışırlar. Kavis fazla olursa 
sağlanacak germe de artacaktır, fakat bu 
durumda çözgü ipliklerinde bir kayma 
meydana gelme riski vardır. 

Kumaşın sevk silindirleri üzerinde kenar 
ve orta kısımları arasında farklı sürtme 
ve çekme kuvvetleri nedeniyle, kumaş 
kenarlarında sıklaşma meydana gelebilir. 
Bu durum boyama sonrası kenar-orta-
kenar farklarına neden olabilir. 

Zincirsiz Merserize Makinesi

Zincirli Merserize Makinesi
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MERSERİZASYON İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ                 
GEREKEN NOKTALAR

•  Yüksek alkaliye dayanıklı, düzgün ıslanmayı sağlayan, köpüğü ayarlı, seri ıslatıcı   
 kullanılmalıdır.
•  Merserizasyon sırasında kumaşın gerginliğinin gerekenden az olması kumaşın parlaklık  
 ve mukavemet konusunda geri kalmasına neden olur.
•  Merserize şartlarının değişkenlik göstermesi (yüksek sıcaklık ve uzun muamele süresi)  
 selüloz elyafının yapısının bozunarak oksiselüloz oluşturmasına ve mukavemetinin   
 zayıflamasına neden olur.

3.1.5. AĞARTMA (KASAR)

Selülozik elyaflar, çırçırlamadan gelen çiğit artıkları, yaprak, mum, yağ gibi safsızlıklar ve 
nadiren beyaz olmakla beraber hafif sarıdan griye doğru değişen farklı doğal renk pigmentleri 
içerirler. Bu safsızlıkların varlığı boyama, baskı gibi terbiye işlemlerinin yapılmasını zorlaştırır.
 
Selülozik elyaflara uygulanacak ağartma işlemiyle bitkisel safsızlıklar, yağlar, vakslar 
uzaklaştırılarak elyafın beyazlatılması ve hidrofilite kazanması sağlanır. Selüloz liflerinin 
ağartmasında en sık kullanılan yöntem Hidrojen Peroksit yöntemidir. Sodyum Klorit 
ve Sodyum Hipoklorit ağartmaları da mevcuttur ancak günümüzde kullanım alanlarını 
yitirmişlerdir.

3.1.5.1. HİDROJEN PEROKSİT İLE YAPILAN AĞARTMALAR

Hidrojen peroksit ( H2O2) selüloz liflerinin beyazlatılmasında yaygın olarak kullanılan ağartma 
kimyasalıdır. Lif içerisindeki renk bileşenlerini oksitleyerek bozunmalarını sağlar ve renksiz 
hale getirir. Alkali ortamda çalışması pamuk elyafta bulunan kirliliklerin uzaklaştırılmasında 
da avantaj sağlar.
 
Hidrojen peroksit, alkali ilavesi ve artan sıcaklıkla aktive olarak ağartma işlemini gerçekleştirir. 
Hidroksil iyonunun stabilitesi çok zayıf olduğundan kolayca ayrışarak ağartma işleminin 
gerçekleşmesini sağlar.

Kasar işlemi sırasında kullanılan hidrojen peroksitin etki mekanizması aşağıdaki gibidir:
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HİDROJEN PEROKSİT (H₂O₂) KULLANIMININ AVANTAJLARI

•  Hidrojen peroksitin geniş kullanım alanı vardır. Yün, ipek, jüt gibi elyafların   
 ağartılmasında da kullanılır.

•  Pamuk elyafta hipoklorite göre daha az gramaj kaybına neden olur ve yine hipoklorite  
 göre selülozik elyafa daha fazla hidrofillik kazandırır.

•  Peroksit ağartması daha az su kullanımı gerektirir, ağartma reaksiyonu açısından daha  
 güvenlidir. Pişme ve ağartma işlemi tek bir banyoda yapılır.

HİDROJEN PEROKSİT KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Pamuk ağartması için en ideal ve güvenli 
pH aralığı 10,5 ile 10,8’dir. Bu aralıkta 
hidroksil iyonu başına dönüşüm hızı, 
ağartma için tüketilecek iyon ihtiyacına 
eşittir. pH 10,8’in üzerindeki reaksiyonlarda 
hidroksil iyonunun (HO2) serbestleşmesi 
o kadar hızlı olur ki kararsız hale gelir ve 
ağartma özelliği olmayan oksijen gazı çıkışı 
gerçekleşir, bu da liflerin zarar görmesine 
neden olur. Bu sebeple banyoya stabilizatör 
ilave edilmelidir.

Yine peroksit beyazlatması yapılırken 
dikkat edilmesi gereken şeylerden bir 
diğeri ise katalitik parçalanmaya sebebiyet 

veren metal iyonlarının varlığıdır. Bilhassa 
metal iyonları içeren banyolarda peroksitin 
katalitik parçalanması hızlanacağından 
selüloz lifleri telafisi mümkün olmayan 
zararlar görür. Bu etkiyi önlemek için 
banyoda mutlaka metal iyonlarını bağlayan 
kompleks oluşturucuların bulunması 
gerekir.

Ağartma sonrası kumaş üzerinde peroksit 
varlığı (rest peroxide) kontrol edilmeli 
ve muhakkak bir antiper uygulaması 
yapılmalıdır. Kumaş üzerinde kalan 
peroksit sonraki boyama işlemlerinde 
hatalı boyamalara neden olacaktır.
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3.2.1. DESÜLFÜRİZASYON (KÜKÜRT UZAKLAŞTIRMA)

Rejenere selüloz üretiminde kullanılan karbondisülfürü ön terbiye aşamasında uzaklaştırmak 
faydalı olabilir. Günümüzde her ne kadar viskon üretimindeki sülfür kullanımı azaltılmış olsa 
bile eğer kükürt giderme yapılması gerekirse ortamdaki kükürdün yükseltgenmesi veya 
ortaya çıkmasının engellenmesi gerekmektedir.

3.2. VİSKON ELYAF ÖN TERBİYESİ

Viskon elyafı 125°C sıcaklığa sararmadan dayanır. Viskon elyafı için hafif bir ön terbiye işlemi 
yeterlidir. Genellikle haşıl sökümü ve zayıf alkali ortamda bir ağartma yeterli olur.

Viskon elyafında sülfür kalıntıları, lif üretimi sırasında absorbe edilen katalitik metaller 
(özellikle demir), haşıl ve yağlar safsızlık olarak bulunur. Sülfür artıkları, hidrojen peroksit 
ağartması ile yükseltgenerek, metalik safsızlıklar ise ağartma işlemi sırasında kullanılan 
kompleks ağartıcılar ile temizlenebilir.

DESÜLFÜRİZASYON İÇİN ÖRNEK REÇETE

2-3 g/L Eco Clean
F.O.: 1:10
60°C 45’

Not: Bu reçete koyu renk boyamalar için ön yıkama reçetesi olarak da kullanılabilir.
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3.2.2. VİSKON KUMAŞTA HAŞIL SÖKME

Haşıl maddeleri PVA, CMC ve poliakrilat türü suda çözünebilen türden haşıl maddeleri ise 
aşağıda verilen reçete ile bunları uzaklaştırmak mümkündür.

Poliakrilat türü haşıllarda pH 11 olacak şekilde alkali miktarını ayarlamak gerekir.

3.2.3. VİSKON KUMAŞTA AĞARTMA

Viskon liflerinin beyazlığı boyama ve baskı yapılacak mamüller için yeterli seviyededir. Bu 
nedenle genellikle yalnızca beyaz kullanılacak veya pastel renklere boyanacak mamüller 
için ağartmaya gerek duyulur. 

Ilıman şartlarda yapılacak bir kombine hidrojen peroksit ağartması ve optik beyazlatma 
işlemiyle hem mamüle gerekli beyazlığın kazandırılması, hem de kükürt artıklarının 
uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. 

(Not: Proses önerileri kısmında örnek reçeteleri bulabilirsiniz.)

VİSKON AĞARTMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

•  Alkalilere karşı pamuk elyaf kadar dayanıklı değildir. Bu sebeple kostik yerine daha hafif  
 bir alkali olan soda  kullanılmalıdır.

•  Yaş mukavemetin zayıf olması sebebiyle, ağartma işlemi hızlı ve gerilimin minimum  
 olduğu şartlarda  yapılmalıdır.

•  Kükürt artıkları tamamen uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde özellikle azo sınıfından reaktif  
 boyarmaddeler, kükürt artıkları tarafından indirgenerek düzgün ve tekrarlanabilir   
 boyamayı engeller.  

Viskon kumaşlar nişasta bazlı haşıllar içeriyorsa bu durumda enzimatik veya oksidatif bir 
haşıl sökme yapılmalıdır.

VİSKON HAŞIL SÖKÜMÜ İÇİN ÖRNEK REÇETE

1-2 g/L Dng Marine Safe
0,5-1 g/L Denraw NBP 
1-2 g/L Soda
F.O.: 1:10
80-90°C 30’
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3.3. POLYESTER ÖN TERBİYESİ

3.3.1. POLYESTER KUMAŞTA HAŞIL SÖKME - ÖN YIKAMA 
İŞLEMLERİ

Polyester, mamul haline gelene kadar 
uygulanan işlemlerle preperasyon maddeleri, 
antistatik maddeler, haşıl, makine yağları, 
işaretleme boyaları gibi safsızlıklar birikir. Bu 
safsızlıkların boyama ve diğer terbiye işlemleri 
sırasında problem oluşturmaması için ön 

yıkama işlemiyle uzaklaştırılması gerekir.
Ön yıkama işleminin uygulanmasının 
nedenlerinden biri de oligomerlerin 
uzaklaştırılmasıdır. Oligomerler polyester 
liflerine uygulanan termofikse ve HT boyama 
işlemleri sırasında oluşur.

Polyester kumaşların haşıl sökme ve ön yıkama işlemleri, kumaşın elde edilme yöntemine 
göre değişiklik gösterir.

Polyester liflerinin haşıllanmasında polyester 
ve poliakrilat haşılları kullanılır. Genellikle 
hafif sodalı ortamda kuvvetli yıkama ve 
dispersiyon özelliği olan noniyonik/anyonik 
yıkama maddesi (deterjan) ile 60-80°C’de 
yapılır.Kontinü makinelerde çalışılıyorsa 
pick- up değerlerine göre konsantrasyonlar 
belirlenirken geçiş süresi de 30-35 saniye 
altına düşmemelidir.

Polyester dokuma kumaşlarda kırık oluşumu, 
yaşanan problemlerin başında gelir. Kırık 
oluşumunun önüne geçebilmek için, 
kumaşın makine kapasitesine göre değil, 
tutturulabilecek tur süresine göre yüklenmesi 
sağlanmalıdır.  
Kumaşın ön terbiye sırasında (gramajı ve 
elastan içeriğine dikkat edilerek) gerilimsiz 
işlem yapılması, makine hızının yüksek olması, 
ısıtma ve soğutma hızının 2°C /dk’nın altında 
olması da önemlidir.

Polyester ve poliakrilat esaslı haşıl maddeleri 

birlikte kullanıldığında yıkama flottesinde 
poliakrilatlar, polyesterin çözünürlüğünü 
azaltarak leke oluşumuna sebep olabilir. 
Bu tip haşıl sökme işlemleri ancak yıkama 
flottesinin sürekli yenilendiği sistemlerde 
yapılabilir. Ayrıca bu tip haşıl maddeleri suyun 
sertliğinden de etkilenebilirler, bu nedenle 
yumuşak su kullanılmalı ya da kompleks 
oluşturucu ilave edilmelidir.

Polyester örme kumaşlar preperasyon 
maddeleri (parafin, mum, avivaj maddeleri) 
içermektedir. Örneğin, örme kumaşların 
üretimi sırasında üzerinde %3-6 arasında 
yağ kalır. Bu maddeler beyazlatma ve 
boyama işlemleri öncesinde yıkama işlemi ile 
mamülden uzaklaştırılmalıdır. 
 
Örme mamüllerin üzerinden preperasyon 
artıkları iyi uzaklaştırılmazsa bunlar daha 
sonraki terbiye işlemlerinde dispers 
boyarmaddelerin süblimasyon haslıklarının 
düşmesine neden olur.

POLYESTER ÖN YIKAMA VE HAŞIL SÖKÜM REÇETESİ
2 g/L Dng Marine Safe
1 g/L Defaten NOS Conz
2 g/L Kostik / Soda 
(Kullanılan haşıla  göre pH ayarı yapılır.)  80°C 45’ dk

POLYESTER İNCELTME REÇETESİ

10 g/L NaOH (20 Be) 
0,5 g/L Denwet All Conz
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3.3.2. OLİGOMERLERİN UZAKLAŞTIRILMASI

OLİGOMER OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK 
ÖNLEMLER

Polyester lifleri %1.5 - 4’e kadar oligomer içerirler. Düz zincir yapıya sahip oligomerlerin 
liflerin yüzeyinde ve makinenin çeperlerinde kristalizasyonu, çökme tehlikesi azdır. 
Sorun yaratan oligomerler çiklik oligomerlerdir. Oligomerler boyamada özellikle çektirme 
yöntemine göre boyamalarda renk canlılığını azaltır, düzgünsüz boyama görüntüsü yaratır, 
makinelerde pompa ve eşanjör üzerine çökerek makinelerin verimliliğini azaltır ve mamül 
yüzeyinde sivri bir şeyle çizildiğinde  iz bırakır. Bu nedenle bu etkilerden kurtulmak için 
boyamadan önce, boyama esnasında veya boyandıktan sonra önlem alınmalıdır.

•  Mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta (125°C ve altında) ve kısa boyama sürecinde   
 boyama yapılmalıdır. 
•  Depozit oluşumunu engellemek için, oligomerler dispers halde tutulmalı ve boyama  
 banyosuna  dispergatörlerle birlikte oligomer önleyici eklenmelidir. (1-2 g/L Denpol OLG)
•  Oligomerler banyo soğutulurken bir araya gelerek deposit oluştururlar. Bunun için   
 boyamadan sonra  banyo mümkün olduğunca sıcak boşaltılmalıdır. 
•  Etkili bir indirgen yıkama yapılmalıdır (alkali ortamda).
•  Makinenin boruları, alkali banyosuyla basınç altında temizlenmelidir. 
•  Makinelerde oligomer birikmelerini engellemek için özel olarak geliştirilmiş Dng Marine  
 Safe ürünü ön yıkama reçetelerine ilave edilmelidir (1-2 g/L).

Polyester elyafı üzerindeki oligomer depozitleri

MAKİNE TEMİZLEME REÇETESİ

3 g/L Dng Marine Safe
3 g/L Dng Clean AR
4-8 g/L Kostik (48°Be)
Sıcaklık: 135°C
Süre: 60 dk
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3.3.3. POLYESTER KUMAŞLARIN  AĞARTILMASI

3.3.4. POLYESTER KUMAŞLARIN YAKMA İŞLEMİ

3.3.5. POLYESTER KUMAŞLARDA TERMOFİKSE

Filament İpliklerde : 190-200°C 20-30 sn (ramöz’de)

Kesik Elyaf ve Tekstüre İpliklerde : 170-190°C 20-30  sn (ramöz’de) 

Mikropolyester Elyaflarda : 150-170°C 20-30  sn (ramöz’de)

Termofikse Sıcaklıkları İpliklerin Yapısına da Bağlıdır; 

Polyesterin beyazlığının ya da optik beyazlatma işleminin yeterli olmadığı durumlarda 
kumaşlar sodyumklorit ile muamele edilerek üzerindeki lekelenmeler giderilir. Ağartma 
sonrasında sodyum bisülfit ile antiklorlama, sıcak ve soğuk durulama yapılır. İyi yıkama 
yapıldıktan sonra istenilen nüansta optik kullanılarak beyaz elde edilir.

Yakma işlemi ipliklerden çıkan lif uçlarını 
uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu 
nedenle filament ipliklere uygulanmasına 
gerek yoktur. Kesikli liflerden elde edilen 
mamüllerde ya da bunların doğal elyaflarla 
karışımları olan mamüllerde tüysüz bir 
görünüm istendiğinde yakma işlemi 
uygulanabilir. Yakma işlemi sırasında 

alev boyu ve işlem hızı çok önemlidir. Pes 
elyafta yanan kısımlar büyük boncuklar 
oluşturursa, bu boncuklar boyama 
sonrasında daha koyu boyanacağı için 
kumaşın yüzey görünümünü bozacaktır. Bu 
nedenle yakma işlemi mutlaka yapılacaksa 
boyama sonrasında yapılması daha 
uygundur.

Polyester mamüllere uygulanan termofiksaj 
işleminin amaçları; boyut stabilitesini 
sağlamak, buruşma ve kırık oluşumunu 
engellemek ve örgü kumaşlarda kenar 
kıvrılmalarını önlemektir.

Polyester mamullerin HT şartlarda yapılan 
boyama işlemlerinde çekme, buruşma ve 
kalıcı kırıklar meydana gelebilmektedir.
Terbiye işlemleri sırasında oluşabilecek bu 
tarz sorunları önlemek için boyamadan önce 
mamulün termofikse edilmesi gerekir.

Boyamadan önce yapılan termofiksaj 
işlemlerinin lifin boyanabilirlik özellikleri 

üzerine etkisi büyüktür.
Termofiksaj sıcaklığı arttıkça 140-150 C ye 
kadar boya alımı düşmektedir. 140-190°C ise 
boya alımı en düşük seviyededir. Bu nedenle 
termofiksaj minumum 190°C de yapılmalıdır. 
Yine de gerekmedikçe boyama önce 
termofiksaj işlemi yapılması tercih edilmez.

Temofikse ile lifin fiziksel özellikleri ve 
boyanabilirliği değişirken, aynı zamanda 
kumaş üzerindeki haşıl maddeleri ve 
safsızlıkların uzaklaştırılması zorlaşmaktadır. 
Pes liflerinin yağlara karşı afinitesi yüksektir. 
Bu nedenle fiksaj ön yıkama işlemlerinden 
önce yapılmamalıdır.
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3.5. POLİAMİD KUMAŞLARIN ÖN TERBİYESİ 

Poliamid lifleri, hidrofob sentetik liflerdir. 
Doğal elyafa göre kopma ve sürtünme 
dayanımları oldukça yüksektir. Seyreltik 
asitler genelde elyafa etki etmezken sıcak ve 
konsantre organik asitler (formik asit, okzalik 

asit) lifleri parçalar. Alkali dayanımları ise PES 
liflerine oranla oldukça yüksektir.  

Ağartmada kullanılan sodyumklorit ve 
hidrosülfit poliamid liflerine zarar vermez.  

3.5.1 POLİAMİD KUMAŞLARIN ISIL FİKSAJI  

Poliamid kumaşlarda termofiksaj işlemi boyut 
değişmezliği, en sabitleme, şekil stabilliği 
sağlamak için yapılır. Buharla fiksaj veya 

hidrofiksaj tekniklerinden birisi kullanılarak 
sağlanır.  

Poliamid dokuma kumaşlar boyamadan önce veya sonra termofikse edilebilir. Örgü kumaşlarsa 
yıkama ve relaksasyon işlemi gerektirmeden doğrudan ham halde termofikse edilebilirler.  

3.5.2. POLİAMİD KUMAŞLARDA AĞARTMA  

Poliamidler doğal olarak iyi bir beyazlığa sahiptirler ve sıklıkla ağartılmaları gerekmez, sadece 
optik beyazlatıcı ajanlarla muamaleleri yeterlidir. Bununla beraber ısıl fiksaj sararmaya neden 
olabilir ve bu durumu gidermek için ağartma yapılabilir.  

● PEROKSİT AĞARTMASI  
 H₂O₂ kullanımı pek tavsiye edilmez, ancak bazen doğal protein lifleriyle karışımlarında kullanılır. 
Özellikle 50°C üzerinde mukavemet kaybı üzerinde büyük etkisi vardır.  

TERMOFİKSAJ İÇİN ÖNERİLEN SICAKLIK

LİF CİNSİ FİKSAJ CİNSİ FİKSAJ 
SICAKLIĞI SÜRE (SN)

PA 6 SICAK HAVA 190 - 215°C 10 - 30 

PES SICAK HAVA 190 - 210°C 10 - 20

PES / PA 6 SICAK HAVA 192 - 195°C 20

PES / PA 6.6 SICAK HAVA 210°C 20 
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3.4. POLİAMİD KUMAŞLARIN ÖN TERBİYESİ

3.4.1. POLİAMİD KUMAŞLARDA HAŞIL SÖKME VE ÖN YIKAMA

3.4.2. POLİAMİD KUMAŞLARIN ISIL FİKSAJI

Poliamid lifleri, hidrofob sentetik liflerdir. 
Doğal elyafa göre kopma ve sürtünme 
dayanımları oldukça yüksektir. Seyreltik 
asitler genelde elyafa etki etmezken 
sıcak ve konsantre organik asitler (formik 

asit, okzalik asit) lifleri parçalar. Alkali 
dayanımları ise PES liflerine oranla 
oldukça yüksektir. Ağartmada kullanılan 
sodyumklorit ve hidrosülfit poliamid 
liflerine zarar vermez.

PVA haşılı olan durumlarda alkali ilave edilmeden sıcak yıkama yapılmalıdır. Haşıl içermeyen 
elyaf, iplik ve örgü kumaşlarda yukarıdaki reçete ile ön yıkama yapılabilir. 

Boyama ve baskı işlemlerinin başarısı, 
büyük oranda mamül üzerindeki çeşitli 
yağların ve haşıl maddelerinin etkili bir 
şekilde uzaklaştırılmasına bağlıdır. Dokuma 

kumaşlarda çözgü iplikleri genellikle 
poliakrilat bazlı haşıl maddeleriyle 
haşıllanırlar. Bazı durumlarda PVA ya da 
PVA + Poliakrilat karışımı kullanılır. 

Poliamid kumaşlarda termofiksaj işlemi boyut değişmezliği, en sabitleme, şekil stabilliği 
sağlamak için yapılır. Buharla fiksaj veya hidrofiksaj tekniklerinden birisi kullanılarak 
sağlanır. Boya alımındaki düşüşü  ve sararmayı önlemek amacıyla ön fiksede antioksidan 
kullanılmalıdır: 20-30 g/L Denfast FY New 

Poliamid dokuma kumaşlar boyamadan önce veya sonra termofikse edilebilir. Örgü 
kumaşlarsa yıkama ve relaksasyon işlemi gerektirmeden doğrudan ham halde 
termofikse edilebilirler.

POLİAMİD HAŞIL SÖKÜMÜ İÇİN ÖRNEK REÇETE

1-2 g/L Defaten RF
0,5 g/L Denraw NBP 
x g/L Soda/Kostik
90-95°C 30’
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3.4.2. POLİAMİD KUMAŞLARDA AĞARTMA

•  PEROKSİT AĞARTMASI

•  İNDİRGEN AĞARTMA

Poliamidler doğal olarak iyi bir beyazlığa sahiptirler ve sıklıkla ağartılmaları gerekmez, 
sadece optik beyazlatıcı ajanlarla muamaleleri yeterlidir. Bununla beraber ısıl fiksaj 
sararmaya neden olabilir ve bu durumu gidermek için ağartma yapılabilir.

H2O2 kullanımı pek tavsiye edilmez, ancak bazen doğal protein lifleriyle karışımlarında 
kullanılır. Özellikle 50°C üzerinde mukavemet kaybı üzerinde büyük etkisi vardır.

Günümüzde en çok görülen ağartma yöntemi indirgen ağartmalardır. İndirgen madde 
olarak hidrosülfit veya daha iyi tekrarlanabilir sonuçlar için stabil indirgen ürünler 
kullanılmaktadır. 

İNDİRGEN AĞARTMA İÇİN ÖRNEK REÇETE

2-4 g/L Dng Clean PN Liq
pH: 4-4,5 
F.O.: 1:10
98°C 45’

PA ve SELÜLOZ KARIŞIMLARININ PEROKSİT AĞARTMASI İÇİN ÖRNEK REÇETE

1 g/L Denraw NBP
1 g/L Denstab PB OXI
1 g/L Dengolube PC
0,1 g/L Denegol PT
2 g/L Kostik (48°Be)
2 g/L Peroksit (%50)
F.O.: 1:10
85°C 60’
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3.5. AKRİLİK (POLİAKRİLONİTRİL, PAN) ÖN TERBİYESİ

3.5.1. AKRİLİK KUMAŞLARIN ÖN YIKAMASI

3.5.2. AKRİLİK KUMAŞLARIN AĞARTILMASI

Ön yıkama, ağartma, optik beyazlatma, termofiksaj adımları birbirini izler.

Akrilik lifleri, diğer sentetik lifler gibi oldukça 
temiz liflerdir. Üzerinde preperasyon 
maddeleri, üretim sırasında bulaşan kirler 
ve makine yağları, kumaşlarda haşıl gibi 
maddeler bulunur. Bu sebeple öncelikle 
boyama ve diğer terbiye işlemlerinden önce 
yıkama yapılır. Yıkama, genellikle asidik ve 
çok kirli durumlarda hafif bazik ortamda 

yapılabilir. Asidik yıkamalarda asetik asit, 
hafif bazik yıkamalarda amonyak veya soda 
kullanılır. Yıkama maddesi olarak, etkili 
noniyonik deterjanlar ve bazik ortamda 
noniyonik/anyonaktif deterjanlar iyi sonuç 
verir. Bazik yıkama sonu nötralizasyon 
yapılması gereklidir.

Akrilik lifleri, polyester ve poliamidten 
farklı olarak sarılık gösterir. Bu nedenle 
beyaz olarak kullanılacak veya boyanacak 

akrilik materyalin ağartılması önemlidir. 
Akrilik elyaf, ağartması en zor olan sentetik 
elyaftır. Ancak sodyumklorit ile ağartılabilir.

Akrilik elyafın terbiyesinde dikkat edilecek diğer bir nokta kurutma sıcaklığıdır. Akrilik 
materyal, zaten hidrofob olduğundan kolayca kurur. Genellikle 40-60°C sıcaklık yeterlidir. 
100°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kurutmalardan kaçınılmalıdır. 80°C’nin üzerine 
çıkıldığında akrilik elyafın plastikleşmesi nedeniyle kolayca deformasyona uğrarlar. 
Boyanmış materyallerde boyanın tonu da değişebilir.

İşlem sonunda banyonun yavaş yavaş soğutulması, tuşenin bozulmaması için önemlidir.

Ağartma + Optik Beyazlatma İşlemi: Ağartma ile optik beyazlatma kombine edilebilir. Bu 
işlemde ortamda ağartma ve optik beyazlatma işlemine olanak sağlayan yapıda katyonik optik 
beyazlatıcılar kullanılır. Ağartmada kullanılan reçeteye ağartma maddesinin ve yardımcıların 
yanında %0.5-2 optik ağartıcı ilave edilir. İşlem sonunda banyo yavaş yavaş soğumaya bırakılır. 
Pirolizin grubu içeren optik beyazlatıcı tipleri klorite dayanıklı değildir.

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

3.4. AKRİLİK (POLİAKRİLONİTRİL, PAN) ÖN 
TERBİYESİ 

Ön yıkama, ağartma, optik beyazlatma, termofiksaj adımları birbirini izler. 

3.4.1. AKRİLİK KUMAŞLARIN ÖN YIKAMASI 

Akrilik lifleri, diğer sentetik lifler gibi oldukça 
temiz liflerdir. Üzerinde preperasyon 
maddeleri, üretim sırasında bulaşan kirler ve 
makine yağları, kumaşlarda haşıl gibi 
maddeler bulunur. Bu sebeple öncelikle 
boyama ve diğer terbiye işlemlerinden önce 
yıkama yapılır. Yıkama, genellikle asidik ve 
çok kirli durumlarda hafif bazik ortamda 

yapılabilir. Asidik yıkamalarda asetik asit, 
hafif bazik yıkamalarda amonyak veya soda 
kullanılır. Yıkama maddesi olarak, etkili 
noniyonik deterjanlar ve bazik ortamda 
noniyonik/anyonaktif deterjanlar iyi sonuç 
verir. Bazik yıkama sonu nötralizasyon 
yapılması gereklidir.  

Akrilik elyafın terbiyesinde dikkat edilecek diğer bir nokta kurutma sıcaklığıdır. Akrilik materyal, 
zaten hidrofob olduğundan kolayca kurur. Genellikle 40-60°C sıcaklık yeterlidir. 100°C’nin 
üzerindeki sıcaklıklarda kurutmalardan kaçınılmalıdır. 80°C’nin üzerine çıkıldığında akrilik 
elyafın plastikleşmesi nedeniyle kolayca deformasyona uğrarlar. Boyanmış materyallerde 
boyanın tonu da değişebilir.  

3.4.2 AKRİLİK KUMAŞLARIN AĞARTILMASI 

Akrilik lifleri, polyester ve poliamidten farklı 
olarak sarılık gösterir. Bu nedenle beyaz 
olarak kullanılacak veya boyanacak akrilik 

materyalin ağartılması önemlidir. Akrilik 
elyaf, ağartması en zor olan sentetik elyaftır. 
Ancak sodyumklorit ile ağartılabilir. 

ASİDİK YIKAMA ÖRNEK REÇETE BAZİK YIKAMA ÖRNEK REÇETE

1-2 g/L deterjan (noniyonik) 1-2 g/L deterjan (anyonik/noniyonik)

1 g/L asetik asit 1-2 g/L soda veya amonyak

50-60°C  30-35’ 50-60°C  30-35’

30

AKRİLİK KUMAŞLARIN ÖRNEK AĞARTMA REÇETESİ

0.5 g/L Denstab PB Oxi
0.5 - 1.5 g/L Sodyum klorit (%80’lik)
98°C 30’
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İşlem sonunda banyonun yavaş yavaş soğutulması, tuşenin bozulmaması için önemlidir.  

Ağartma + Optik Beyazlatma İşlemi: Ağartma ile optik beyazlatma kombine edilebilir. Bu 
işlemde ortamda ağartma ve optik beyazlatma işlemine olanak sağlayan yapıda katyonik optik 
beyazlatıcılar kullanılır. Ağartmada kullanılan reçeteye ağartma maddesinin ve yardımcıların 
yanında %0.5-2 optik ağartıcı ilave edilir. İşlem sonunda banyo yavaş yavaş soğumaya bırakılır. 
Pirolizin grubu içeren optik beyazlatıcı tipleri klorite dayanıklı değildir.  

3.4.3. AKRİLİK KUMAŞLARIN TERMOFİKSAJI  
Akrilik elyafan üretilmiş kumaş ve trikotajlar, 
lif üretimi ve germe sırasında ortaya çıkan iç 
gerilimlerin giderilmesi, materyalin 
çektirilmesi ve boyama sırasında kırık izi 
oluşması tehlikesinin azaltılması amacıyla, 

termofikse işlemine tabii tutulurlar. 
Termofiksaj sıcaklığı ve süresi, polyester ve 
poliamide nazaran daha ılıman koşullarda 
yapılır.  

FİKSAJ SICAKLIĞI VE SÜRESİ:  
● Acrilan tip akrilik elyafı, sıcak hava ile 170-180°C’ de 30-45 saniye  

● Courtelle tip akrilik elyafı, sıcak hava ile 160-170°C’de 30-45 saniye  

● Polyester/Akrilik karışımı için 190-220°C’de 60 saniyedir.  

Akrilik/poliamid karışımları IR+ buhar 
kombinasyonuyla fikse edilir. Basınçlı buhar, 
akrilik kısmını etkilemeden poliamid kısmın 
çekilmesini sağlar. Polyester ve poliamid 
elyafında termofiksaj etkisi kalıcı olduğu 

halde akrilik elyafın cam geçiş sıcaklığı 
aşıldığında (80-85°C) elyaf yumuşamaya 
başladığından, fiksaj etkisi boyama sırasında 
tamamen kaybolur.  
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AKRİLİK KUMAŞLARIN ÖRNEK AĞARTMA REÇETESİ  

0.5 g/L Stabilizatör 

0.5 - 1.5 g/L Sodyum klorit (%80’lik) 

98°C 30’  

3.5.3. AKRİLİK KUMAŞLARIN TERMOFİKSAJI

FİKSAJ SICAKLIĞI VE SÜRESİ:

Akrilik lifleri, diğer sentetik lifler gibi 
oldukça temiz liflerdir. Üzerinde 
preperasyon maddeleri, üretim sırasında 
bulaşan kirler ve makine yağları, 
kumaşlarda haşıl gibi maddeler bulunur. 
Bu sebeple öncelikle boyama ve diğer 
terbiye işlemlerinden önce yıkama yapılır. 
Yıkama, genellikle asidik ve çok kirli 
durumlarda hafif bazik ortamda yapılabilir. 

Asidik yıkamalarda asetik asit, hafif bazik 
yıkamalarda amonyak veya soda kullanılır. 
Yıkama maddesi olarak, etkili noniyonik 
deterjanlar ve bazik ortamda noniyonik/
anyonaktif deterjanlar iyi sonuç verir. 
Bazik yıkama sonu nötralizasyon yapılması 
gereklidir.

Akrilik/poliamid karışımları IR+ buhar kombinasyonuyla fikse edilir. Basınçlı buhar, akrilik 
kısmını etkilemeden poliamid kısmın çekilmesini sağlar. Polyester ve poliamid elyafında 
termofiksaj etkisi kalıcı olduğu halde akrilik elyafın cam geçiş sıcaklığı aşıldığında (80-85°C) 
elyaf yumuşamaya başladığından, fiksaj etkisi boyama sırasında tamamen kaybolur.

•  Acrilan tip akrilik elyafı, sıcak hava ile 170-180°C’ de 30-45 saniye

•  Courtelle tip akrilik elyafı, sıcak hava ile 160-170°C’de 30-45 saniye

•  Polyester/Akrilik karışımı için 190-220°C’de 60 saniyedir.
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3.6. YÜN KUMAŞLARIN ÖN TERBİYESİ

3.6.1. YÜN İPLİK VE KUMAŞ YIKAMA

A) İNDİRGEN AĞARTMA

3.6.2. YÜN KUMAŞ AĞARTMA

Boyanacak veya başka terbiye işlemlerine 
tabi tutulacak yün mamullere iyi bir ön 
yıkama yapılması gerekir. Yün iplikler bir 
miktar yün yağı, toz, pislik, leke; kumaşlar 
ise beraberinde bir miktar haşıl içerebilir.

Yıkama hafif bir şekilde gerçekleştirilir; 
asidik, nötral ya da hafif bazik pHlarda 
yapılabilir. Lifler üzerinde bulunan yağların 
uzaklaştırılması için alkali ortam tercih 
edilir (soda veya amonyak ile).

İndirgen madde olarak stabilize hidrosülfit (blankit), çinko formaldehit sülfoksilat (deklorin), 
sodyum formaldehit sülfoksilat (rongalit), tiyoüre dioksit kullanılır. Tiyoüre dioksit yün 
liflerine daha az zarar verdiğinden daha çok tercih edilir.

Yün liflerinin rengi hafif beyazdan sarı, kahverengi, gri ve siyaha kadar değişir. Açık renge 
boyanacak mamüller için ağartma işlemi uygulanır.

YÜN KUMAŞLARIN İNDİRGEN AĞARTMASI İÇİN ÖRNEK REÇETE

1-3 g/L Dng Clean AR
80°C 60 dk
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3.6.3. OPTİK UYGULAMASI

Optik beyazlatma işlemi tek başına yapılmakla beraber indirgen ağartmayla birlikte 
stabilizatör, tioüredioksit yanında 80°C de uygulanabilir. Optik beyazlatıcıları özelliğine göre 
pH, asetik asit veya formik asit ile ayarlanır. Yün liflerinin saraması kolay olduğu için optik 
beyazlatma banyosuna hidroksilamin sülfat ilavesi ile sararmaya karşı koruma sağlanabilir. 
Yün ağartma işlemlerinin devamında (veya boyama sonrasında) diğer liflerden farklı olarak:

•  Dinkleme
•  Fiksaj
•  Krablama
•  Dekatür
•  Karbonizasyon
•  Keçeleşmezlik işlemleri yapılır.

B) YÜKSELTGEN AĞARTMA

Yünün ağartılmasında sadece hidrojen peroksit etkilidir. Fakat sıcaklık, pH ve sürenin 
gereğinden yüksek olması yün kalitesine zarar verirken beyazlığı da geri götürebilir.

Ağartma banyosunda peroksit stabilizasyonunun kontrolü önemlidir.

Yün peroksit ağartmasından sonra sararma tehlikesi yüksek olduğundan peroksit 
ağartmadan sonra sırasıyla nötralizasyon asetik asit (%80), sıcak, soğuk yıkanmalı ve 
arkasından 2. adım olarak indirgen ağartma yapılmalıdır.

Ortamdaki demir, bakır iyonlarının varlığı tehlikelidir. Peroksitli ortamlarında katalitik 
reaksiyonlardan dolayı elyafa zara vermektedir.

YÜN KUMAŞLARIN YÜKSELTGEN AĞARTMASI İÇİN ÖRNEK REÇETE

0,5-1 g/L Dng Marine Safe
6-8 g/L Denstab PB Oxi
8-15 g/L Peroksit (%50)
pH 9 Amonyak (%25 )
50°C 4-5 SAAT
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PROSES VEPROSES VE
REÇETEREÇETE

ÖNERİLERİÖNERİLERİ
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4. PROSES VE REÇETE ÖNERİLERİ

4.1. SELÜLOZİK ELYAFLARIN ÖRME KUMAŞLARI İÇİN 
REÇETELER

PİŞME REÇETESİ

0,5- 1,5 g/L Defaten NOS veya Defaten FSP
0,5 - 1 g/L Denraw NBP
2-3 g/L NaOH (48 °Be)
(1 g/L Dengoblue PC) 
F.O.: 1:10
95-98 ° C 30-35’'

HT Jet Makinesi

30-35'
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KOMBİN KASAR REÇETESİ

A: 0,5 - 1 g/L Denova Bleach New
1,5 - 2 g/L NaOH (48°Be)
(1 g/L Dengoblue PC)
B: % 3 - 7 H2O2 (%50)
95-98°C 45’

45'
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KONVANSİYONEL REÇETE

A: 0,5 - 1 g/L Defaten NOS, Defaten FSP
0,5- 1  g/L Denraw NBP 
3 g/L NaoH (48 Be)
(1 g/L Dengolube PC)
B: % 3 - 7 H2O2 (%50)

F.O.: 1:10
95-98°C 45
110°C 20’
TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

 

Konvansiyonel Reçete Prosesi 
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TURKUAZ BOYA ALTI KASARI REÇETESİ 

A: 1,0 g/L   Denwet BLS  

0,5 - 1  g/L  Denraw NBP (Denquest CONZ) 

3 g/L  NaoH (48°Be) 

(1 g/L Dengolube PC) 

B: % 2- 4   H₂O₂ (%50) 

95-98°C 45’ 

45'
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TURKUAZ BOYA ALTI KASARI REÇETESİ

A: 1,0 g/L Denwet BLS
0,5 - 1 g/L Denraw NBP 
3 g/L NaoH (48°Be)
(1 g/L Dengolube PC)

B: % 2- 4 H2O2 (%50)
95-98°C 45’

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

Turkuaz Boya Altı Kasar Reçete Prosesi 

         Yüksek Beyazlık ve Optik Kasarı Reçete Prosesi (95-98°C)                                   Yüksek Beyazlık ve Optik Kasarı İçin Reçete Prosesi (110°C) 
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YÜKSEK BEYAZLIK VE OPTİK KASARI İÇİN REÇETE 

A: 1,5  - 2  g/L  Dng Marine SAFE veya Dng Marine ONE (Kil Bazlı Islalcı) 

0,5 - 0,8  g/L  Denraw NBP (Denquest CONZ) 

2 - 4  g/L NaoH (48 Be) 

% 0,3 Denop UW 

(1 g/L Dengolube PC) 

B: % 6 - 8  H₂O₂ (%50) 

95-98°C  30- 45’  veya  110°C  10-15’ 

Sı
ca

kl
ık

 (S
an

tig
ra

t)

0

25

50

75

100

Zaman (Dakika)

Sı
ca

kl
ık

 (S
an

tig
ra

t)

0

27,5

55

82,5

110

Zaman (Dakika)

45'



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

44

YÜKSEK BEYAZLIK VE OPTİK KASARI İÇİN REÇETE

A: 1,5  - 2  g/L  Dng Marine SAFE veya Dng Marine ONE (Kil Bazlı Islalcı)
0,5 - 1 g/L Denraw NBP
2- 4 g/L NaoH (48 Be)
% 0,3 Denop UW
(1 g/L Dengolube PC)

B: % 6 - 8 H2O2 (%50)
95-98°C 30- 45’ veya 110°C 10-15’

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

Turkuaz Boya Altı Kasar Reçete Prosesi 

         Yüksek Beyazlık ve Optik Kasarı Reçete Prosesi (95-98°C)                                   Yüksek Beyazlık ve Optik Kasarı İçin Reçete Prosesi (110°C) 
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YÜKSEK BEYAZLIK VE OPTİK KASARI İÇİN REÇETE 

A: 1,5  - 2  g/L  Dng Marine SAFE veya Dng Marine ONE (Kil Bazlı Islalcı) 

0,5 - 0,8  g/L  Denraw NBP (Denquest CONZ) 

2 - 4  g/L NaoH (48 Be) 

% 0,3 Denop UW 

(1 g/L Dengolube PC) 

B: % 6 - 8  H₂O₂ (%50) 

95-98°C  30- 45’  veya  110°C  10-15’ 
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Peroksitli Viskon Örgü Kasarı Prosesi

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

VİSKON ÖRGÜ KASARI 

Peroksitli Viskon Örgü Kasarı Prosesi  
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1) PEROKSİTLİ VİSKON ÖRGÜ KASARI  

A: 2 - 3  g/L  Alp Clean 

0,2 - 0,5 g/L Denraw NBP 

(1 g/l Dengolube PC) 

B: % 2 - 5   H₂O₂(%50) 

 80°C - 45 dk 
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

VİSKON ÖRGÜ KASARI 

Peroksitli Viskon Örgü Kasarı Prosesi  
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1) PEROKSİTLİ VİSKON ÖRGÜ KASARI  

A: 2 - 3  g/L  Alp Clean 

0,2 - 0,5 g/L Denraw NBP 

(1 g/l Dengolube PC) 

B: % 2 - 5   H₂O₂(%50) 

 80°C - 45 dk 
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4.2. VİSKON ÖRGÜ KUMAŞ KASARI

1) VİSKON ÖRGÜ KUMAŞTA DEMİNERALİZASYON

1 g/l Denquest   DAM
1 g/l Denwest     BLS 
pH 2.5
70 0C      15-20 dk

2) PEROKSİTLİ VİSKON ÖRGÜ KUMAŞ KASARI

A: 2 - 3 g/L Alp Clean
0,5 - 1 g/L Denraw NBP
0,5 g/L Denstab ESG
(1 g/l Dengolube PC)
B: % 2 - 5 H2O2(%50)
80°C 30 dk

15-20' 30'70
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3) VİSKON ÖRGÜDE ÖN İŞLEM VE KÜKÜRT UZAKLAŞTIRMA

A: 2 - 3  g/L  Alp Clean               
0,5  -1 g/L Denraw NBP
(1 g/l Dengolube PC) 

60°C 30 - 45 dk

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

4.2 SELÜLOZİK ELYAFLARIN DOKUMA KUMAŞLARI İÇİN 
REÇETELER 
1.ADIM : HAŞIL SÖKME REÇETESİ 

0,5 - 1,0 g/L  Denwet ALL CONZ New (Denwet CNT,Denkom SRM) 

0,3 - 0,5 g/L Denglase Pret 

(1 g/l Dengolube PC) 

pH 5 - 5,5 (Asetik Asit) 

70-80°C -  20 dk

41

2) PEROKSİTSİZ VİSKON ÖRGÜ KASARI

A: 2 - 3  g/L  Alp Clean 

0,2 - 0,5 g/L Denraw NBP 

(1 g/l Dengolube PC) 

 60°C  30 - 45 dk 
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4.2. SELÜLOZİK ELYAFLARIN DOKUMA KUMAŞLARI İÇİN 
REÇETELER

1. ADIM: HAŞIL SÖKME REÇETESİ

0,5 - 1,0 g/L Denwet ALL CONZ New 
(Denwet CNT, Denkom SRM) 0,3 - 0,5 g/L Denglase Pret
(1 g/l Dengolube PC) pH 5 - 5,5 
(Asetik Asit) 70-80°C - 20 dk

2. ADIM: PAMUK DOKUMA KASAR REÇETESİ

0,5 g/L Denwet ALL CONZ New 
(Denwet CNT, Denkom SRM) 0,5 - 0,8 g/L Denraw NBP
3-4 g/ NaoH (48 Be)

%3 - 6  H2O2 (%50)
(1 g/l Dengolube PC)

98°C - 45’ veya 108°C 10-15’

TEK ADIM HAŞIL SÖKME VE AĞARTMA PROSESİ

A: 1 - 2 g/L Denwet AFM New (Denova PBS)

MAX ) 0,5 - 0,8 g/L Denraw NBP
3-4 g/L NaoH (48°Be)
(1 g/l Dengolube PC)

B: %3 - 6  H2O2 (%50)

98°C - 45’ veya 108°C 10-15’

Denwet AFM New ve Denova PB Max’in haşıl sökücü özelliği sayesinde ağartma ve 
haşıl sökme prosesi tek adıma düşer.
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1- DEMİNERALİZASYON

 1-2 ml/kg Denwet BLS 
 1-2 ml/kg Denquest DAM
	 40-60	˚C
	 SOĞUK	3-4	dk

2- SU İLE YIKAMA 60 ˚C

3- AĞARTMA (EMPRENYE)

	 3-	5	ml/kg	Denwet	ALL	Conz	New	
	 4-	1-2	ml/kg	DENQUEST	conz
	 5-6	ml/kg	Denstab	PB	OXI	(Denstab	SG)	20	ml/kg	NaOH	(48	0Be)
	 25	ml/kg		H2O2 (%50)

4- BUHARLAMA (102˚C DOYGUN BUHAR - 25 DK)

5- YIKAMA (SICAK-SOĞUK)

6- ANTİPER İŞLEM
 2 ml/kg Antiper R

7- NÖTRALİZASYON
	 2	ml/kg	Denacid	TMP

PAMUKLU AÇIK EN VE TÜP ÖRGÜ KUMAŞLAR İÇİN KONTİNÜ 
KASAR PROSESİ
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1- DEMİNERALİZASYON

 2-4 ml/kg Denwet BLS
 2-4 ml/kg Denquest DAM
	 pH	2,5-3	SÜLFÜRİK	ASİT	SOĞUK	3’	30-40°C

2.1-  HAŞILSIZ KUMAŞLAR İÇİN PİŞİRME REÇETESİ

3- AĞARTMA (EMPRENYE)

 3	 ml/L	Denwet	ALL	CONZ	New	
	 0,5-1	ml/L	Denquest	Conz-N	
	 60-90	ml/L	NaOH	(48°Be)
	 (102	°C	Doygun	Buhar	-	25	dk)

2.2- PİŞME VE HAŞIL SÖKÜM REÇETESİ
	 4	-	8	ml/L	Denwet	AFM	new	(Denwet	PB	Max,	Denwet	PBS)	
	 5	 0,5	-	1	ml/L	Denquest	Conz-N
	 60-90	ml/L	NaOH	(48	°Be)
	 pH:	3

	 102	°C	–	25’

3- BUHARLAMA (102 ˚C DOYGUN BUHAR - 25 DK)

4- YIKAMA (SICAK-SOĞUK)

5- ANTİPER İŞLEM
 2 ml/kg Antiper R

6- NÖTRALİZASYON
	 7-	ml/kg	Denacid	TMP

DOKUMA PAMUK KUMAŞLAR İÇİN KONTİNÜ PİŞME PROSESİ
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1- DEMİNERALİZASYON

 1-2 mL/kg Denwet  BLS

 1-2  mL/kg Denquest DAM

2-  80 °C YIKAMA

3- AĞARTMA (EMPRENYE)

	 4-6	mL/kg	Denova	PB	Max	(Denwet	AFM,	Denwet	ALL	Conz	New)

	 5-6	mL/kg	Denstab	PB	Oxi

	 1-2	mL/kg	Denquest	Conz

	 25-35	mL/kg	Kostik	(48°	Be)

	 25-30	mL/kg	Peroksit	(%50)

4- BUHARLAMA (102 °C 15-20 dk)

5- SICAK – SOĞUK YIKAMA

6- ANTİPER (2 ml/kg Antiper R)

7- NÖTRALİZASYON (2 ml/kg Denacid TMP) 

DOKUMA PAMUK KUMAŞLAR İÇİN TEK ADIMDA HAŞIL 
SÖKME VE AĞARTMA PROSESİ
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

Cold Pad-Batch  

4- ENZİMATİK HAŞIL SÖKÜM REÇETESİ

KİMYASAL ADI PAD BATCH

DENGLASE PRET 3-5 g/L

DENWET ALL CONZ NEW 2-4 g/L

Emprenye sıcaklık 40-50°C

Bekletme sıcaklık 25-35°C

Süre 4-12 saat

45

B)  AĞARTMA REÇETESİ

	 6-8	g/L	Denwet	ALL	Conz	New	

	 5g/L	Denstab	PB	Oxi	

	 40-60	g/L	Peroksit	(%50)

	 60-90	g/L	Kostik	(48°	Be)

C)  TEK ADIMDA HAŞIL SÖKÜM VE AĞARTMA REÇETESİ 

 8g/L	Denwet	PB	Max

	 2g/L	Denwet	ALL	Conz	New	

	 5	g/L	Denstab	PB	Oxi	

	 40-60	g/L	Peroksit	(%50)

	 60-90	g/L	Kostik	(48°	Be)

 16-24 Saat Bekleme

PAMUK VE VİSKON DOKUMA KUMAŞLAR İÇİN PAD BATCH 
HAŞIL SÖKÜM VE AĞARTMA PROSESİ

A) ENZİMATİK HAŞIL SÖKÜM REÇETESİ

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

Cold Pad-Batch  

4- ENZİMATİK HAŞIL SÖKÜM REÇETESİ

KİMYASAL ADI PAD BATCH

DENGLASE PRET 3-5 g/L

DENWET ALL CONZ NEW 2-4 g/L

Emprenye sıcaklık 40-50°C

Bekletme sıcaklık 25-35°C

Süre 4-12 saat

45



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

52

TEKSTİLDE ÖN TEKSTİLDE ÖN 
TERBİYESİNDE TERBİYESİNDE 
KULLANILAN KULLANILAN 

KİMYASALLARKİMYASALLAR
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TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

POLYESTER ÖN TERBİYESİ 

1 g/L Denwet All Conz  

2 g/L Soda  

0,5 g/L Dengolube PC veya Denova Speedy 

80-85°C’de 30 dk  

POLYESTER İNCELTME REÇETESİ 

NaOH (20 Be)- 10 g/L 

Denwet All Conz-0,5 g/L 

90°C’de 30 dk 

5. TEKSTİL ÖN TERBİYESİNDE KULLANILAN KİMYASALLAR 
  
Tekstil ön terbiyesinde kullanılan 
kimyasalların en önemlileri yüzey aktif 
maddelerdir.  Bir çözücüde çözündüğünde 
ortamın yüzey gerilimini etkileyen- düşüren 
maddelere yüzey aktif maddeler denilir. 
İngilizce adı Surface Active Agents – 
Surfactant olan bu maddeler türkçeye de 
“surfaktan” olarak geçmiştir. Kısaca adı 
surfaktan olan bu maddelerin formulünde bir 
hidrokarbon grubu bir de iyonik grubu 

vardır. Hidrokarbon grubu molekülün suda 
çözünmeyen Hidrofob grubu, asit alkali veya 
hidroksil grubu ise suda çözünen, suyu 
seven hidrofil grubudur. Yüzey aktif 
maddeler-surfaktanlar hidrofil grubu ile 
uygulandığı ortamdaki yüzeye kolayca nüfuz 
eder; hidrofob grubu ise yağı, kiri söker. Bu 
özelliğinden dolayı endüstride ve ev 
temizliğinde geniş kullanım yeri vardır.   
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5. TEKSTİL ÖN TERBİYESİNDE KULLANILAN 
KİMYASALLAR

Tekstil ön terbiyesinde kullanılan 
kimyasalların en önemlileri yüzey aktif 
maddelerdir. Bir çözücüde çözündüğünde 
ortamın yüzey gerilimini etkileyen- düşüren 
maddelere yüzey aktif maddeler denilir.
İngilizce adı Surface Active Agents – 
Surfactant olan bu maddeler türkçeye de 
“surfaktan” olarak geçmiştir. Kısaca adı 
surfaktan olan bu maddelerin formulünde 
bir hidrokarbon grubu bir de iyonik grubu 

vardır. Hidrokarbon grubu molekülün suda 
çözünmeyen Hidrofob grubu, asit alkali 
veya hidroksil grubu ise suda çözünen, 
suyu seven hidrofil grubudur. Yüzey aktif 
maddeler-surfaktanlar hidrofil grubu ile 
uygulandığı ortamdaki yüzeye kolayca nüfuz 
eder; hidrofob grubu ise yağı, kiri söker. 
Bu özelliğinden dolayı endüstride ve ev 
temizliğinde geniş kullanım yeri vardır.

Yüzey gerilimi sıvıların yüzey genişlemesine zıt olan birim uzunluk başına kuvvettir.

Örneğin su için; 1 cm boyunca sıvı yüzeyindeki moleküller arası ilişkileri kesebilmek için 72,8 
dyn’ lik kuvvete ihtiyaç vardır.

Kohezyon: Sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim 

kuvveti Adhezyon: Sıvı ile katı arasındaki çekim kuvveti

Lipofilik Kısım
(Yağda çözünen)

Hidrofil Kısım
(Suda çözünen)

CH3 - CH2                                                                     CH2 - SO3 Na  



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

54

HİDROFİLİK-LİPOFİLİK DENGE (HLB)

KRİTİK MİSEL KONSANTRASYONU

HLB değeri emülgatörün hidrofilik ve lipofilik eğilimini göstererek numaralandırılır. Bu 
değer hidrofilik grubun mol yüzdesinin beşe bölünmesi ile elde edilen değer olarak ifade 
edilir. Sıfır ile 20 arasında derecelendirilir. 20'ye doğru yaklaştıkça hidrofilik özellik artar.

Kritik misel konsantrasyonu genelde çok 
düşük olup, bu konsantrasyona kadar 
moleküller kendilerini sadece çözelti-hava 
ara yüzeyinde düzenlerler. Yüzey gerilimini 
düşüren etki budur. Ancak kritik misel 
konsantrasyonuna ulaşınca ara yüzey 

doyar ve konsantrasyon arttıkça çözelti 
içinde misel kümeleri oluşmaya başlar. 
Kritik misel konsantrasyonu üzerindeki 
konsantrasyonlarda yüzey gerilimi daha 
fazla düşmez ve ıslatma vb. yüzey aktif 
özelliklerde artık daha fazla değişme olmaz.

Yüzey aktif madde molekülleri kritik misel konsantrasyonundan sonra çözelti içinde 
kümeler halinde toplanırlar. Yüzey aktif miselleri şekilde görüldüğü gibi küresel veya 
tabakasal biçimdedirler.

Bütün yüzey aktif maddeler sulu 
çözeltilerinde tipik kolloidal elektrolit 
özelliği gösterirler. Yani çözelti içinde 
misel diye bilinen az veya çok düzenli, 
genellikle elektrik yüklü molekül kümeleri 
oluştururlar. Saf su 72,8 dyn’lik bir yüzey 
gerilimine sahiptir. Bu suya belli bir yüzey 
aktif madde yavaş yavaş ilave edildiğinde 
suyun yüzey gerilimi hızlı bir şekilde 
düşmeye başlar.

Fakat yüzey aktif madde su içinde belli bir 
konsantrasyona ulaştıktan sonra yüzey 
aktif madde ilavesi devam etse de yüzey 
gerilimi daha fazla düşmez ve düzgünleşir. 
İşte yüzey geriliminin düzgünleşmeye 
başladığı bu konsantrasyona o yüzey aktif 
maddenin kritik misel konsantrasyonu 
(CMC) denir. Grafikten, yüzey geriliminin 
konsantrasyona karşı değişimi görülebilir.

Yü
ze

y 
ge

ril
im

i, 
N

/m

Yüzey aktif madde konsantrasyonu, gr/lt
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BULANMA NOKTASI

YÜZEY AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

1)  ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDELER

Noniyonik yüzey aktif maddeler su 
içerisindeyken hidrofil kısımlar su 
molekülleri tarafından çevrilir ve çözünme 
gerçekleşir. Sıcaklık artışı ile beraber bu 
sistem bozularak yüzey aktif çözünmez hale 
gelir ve ortamda serbest kalır, bunun sonucu 
olarak yüzey aktif işlevini etkili bir  şekilde  
yerine getiremez çözelti bulanır.

Noniyonik yüzey aktiflerin ıslatma 
kabiliyetleri, sıcaklığın artmasıyla, 
bulanma noktasına kadar artar; (bulanma 
noktasının hemen altında maksimuma 
ulaşır) Fakat, bulanma noktasının üzerinde 
ıslatma kabiliyeti zayıflar. (Yüzeyaktifin 
çözünmezliği).

Yüzey Aktif maddeler hidrofil grubun bahsedilen yapısına göre şu şekilde sınıflandırılır.

 1. Anyonik Yüzey Aktif Maddeler

 2. Katyonik Yüzey Aktif Maddeler

 3. Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler

 4. Amfoter Yüzey Aktif Maddeler

Bir lipofilik (hidrofob) gruba bağlı olan bir yada iki hidrofil gruptan oluşur. Hidrofil fonksiyon 
grubu anyoniktir. –OSO3, -SO3, –COO grupları gibi.

En basit örnek sabundur. Anyonik deterjanlar organik sülfat veya sülfonatların sodyum 
tuzlarıdır.

TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

BULANMA NOKTASI  

Noniyonik yüzey aktif maddeler su 
içerisindeyken hidrofil kısımlar su molekülleri 
tarafından çevrilir ve çözünme gerçekleşir. 
Sıcaklık artışı ile beraber bu sistem bozularak 
yüzer aktif çözünmez hale gelir ve ortamda 
serbest kalır, bunun sonucu olarak yüzey 
aktif işlevini etkili bir şekilde yerine 
getiremez çözelti bulanır.  

Noniyonik yüzey aktiflerin ıslatma 
kabiliyetleri, sıcaklığın artmasıyla, bulanma 
noktasına kadar artar;(bulanma noktasının 
hemen altında maksimuma ulaşır) Fakat, 
bulanma noktasının üzerinde ıslatma 
kabiliyeti zayıflar.(Yüzeyaktifin çözünmezliği) 

YÜZEY AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 
Yüzey Aktif maddeler hidrofil grubun bahsedilen yapısına göre şu şekilde sınıflandırılır. 

1. Anyonik Yüzey Aktif Maddeler 

2. Katyonik Yüzey Aktif Maddeler 

3. Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler 

4. Amfoter Yüzey Aktif Maddeler 

  

1) ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDELER 
Bir lipofilik (hidrofob ) gruba bağlı olan bir yada iki hidrofil gruptan oluşur. 

Hidrofil fonksiyon grubu anyoniktir. –OSO3 , -SO3, –COO grupları gibi . 

En basit örnek sabundur. Anyonik deterjanlar organik sülfat veya sülfonatların sodyum 
tuzlarıdır. 
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2) KATYONİK YÜZEY AKTİF MADDELER

3)  NONİYONİK YÜZEY AKTİF MADDELER

4)  AMFOTERİK YÜZEY AKTİF MADDELER

Bir lipofil hidrokarbon grubu ve bir veya birden 
fazla hidrofil grup içerir. Hidrofil fonksiyon grubu 
katyoniktir. –(CH3)3N+, C2H5N+ gibi. 

Çok iyi yumuşatma ve antibakteriyel özelliği 
vardır. Tekstilde ve çamaşır yıkamada yumuşatıcı 
olarak kullanılırlar. Yağ asidi amin kondenzasyon 
tuzları katyonik yumuşatıcıların genel yapısını 
gösterir.
 
R –C2H5N+ 
Zayıf katyonik veya pseudo katyonik olarak 
adlandırılan Kuaterner Amonyum tuzları katyonik 
yüzey aktif gruptandır.

Loril trimetil amonyum klorür;
C12H25N(CH3)3 Cl …… N+(CH3)3 - hidrofil grup

Katyonik yüzey aktif maddelerde hidrofil 
grubu pozitif yüklüdür. Selüloz molekülleri 
genelde negatif yüklü olduklarından, tekstilde 
iyi bir yumuşatıcı, kayganlaştırıcıdır. Negatif 
yüklü boyarmaddeler için boya sökücü, boya 
çözücüdür. Yıkama özelliği iyi değildir.
Örneğin maleik asit kuaterner amonyum 
tuzları kozmetikte kremlerde emülgatör ve 
stabilizatör olarak kullanılır. Kuaterner amonyum 
kopolimerleri mikrop öldürücü olarak kullanılır. 
Setil stearil trimetil amonyum klorür veya sülfat 
tuzları evsel kullanımlarda çamaşır yumuşatıcısı 
olarak önem kazanır. Çamaşırların yüzeyindeki 
negatif yükler yumuşatıcının pozitif yükü ile 
giderildiği için antistatik görevi de görmüş olur.

Bu maddeler suda çözünür fakat iyon 
vermezler, bu nedenle bu gruptaki maddelere 
noniyonik denilmektedir. Suda çözünen 
kısmında hidroksil gruplar ve polioksi 
etilen zinciri içerir. Oluşan hidroksil grup 
hidrofil özellik taşır. Su ile hidroksil grup 
oluşturma özelliği, yani hidroksil numarası 
o noniyonik yüzey aktif maddenin hidrofillik 
derecesini belirler. Etoksile alkol derecesi 12 
ye kadar olanlar ıslatıcı özellik gösterirken 

12 den yüksek olanlarda ise yıkama özelliği 
daha üstündür. Bu nedenle tekstil işlem 
basamaklarında noniyonik yüzey aktif madde 
seçiminde ve kullanımında EO derecesi 
dikkate alınmalıdır. Noniyonik surfaktanlar 
uzun zincirli bir alkol molekülüne birden çok 
etilen oksit (bazen de propilen oksit) ilavesi 
ile elde edilir. Poli etilen oksit grubu (ve 
polipropilen grubu) yani etoksilat-propoksilat 
grubu hidrofil grubudur.

Suda çözündüklerinde hem pozitif hem de 
negatif yüklü iyonlar verirler. Yani hidrofil grupları 
hem pozitif hem de negatiftir. Bir başka deyişle 
Amfoter Yüzey Aktif Maddelerin hidrofil grubu 
hem katyonik hem de anyonik grup içerir.

Örneğin Alkil Betainler gibi. Genel formülü: R 
–N(CH3)2(CH)2COO

Burada N pozitif COO ise negatif yüklüdür. Bu 
grubun özelliği sudaki çözeltileri ortamdaki 
iyon grubuna göre hem anyonik hem de 
katyonik tepkime verebiliyor olmasıdır. Yıkama 
maddesi olarak efektif değillerdir fakat çok 
iyi antibakteriyel özellik gösterirler. Ayrıca 

emülgatör ve yumuşatma özelliği taşırlar. 
Kullanımı çok yaygın değildir. Yüzey aktifler 
kullanım miktarı içinde Amfoterikler az bir 
bölümü kapsar. Amfoterikler anyonik ve katyonik 
maddelerle uyumludur. Tüm pH değerlerinde 
kullanılabilirler. Bu avantaj olarak görünse de 
kullanımda oluşabilecek anyonik-katyonik 
reaksiyon açısından dikkatli olunmalıdır..
Anyonik yüzey aktif maddeler pH= 8 ve daha 
yukarı değerlerde, katyonikler ise pH=5 ve aşağı 
değerlerde efektiftir. Amfoterlerin pH 7’den 
aşağıda katyonik, 7 den yukarı değerlerde ise 
anyonik maddelerle reaksiyon verebileceğini 
hatırlamak gerekir.



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

57Denge Chemistry Academy

5.1. ISLATICILAR

5.3. YAĞ SÖKÜCÜLER

5.2. HAVA ALDIRICILAR

Islatıcı kimyasallar yüzey aktif malzemelerdir. 
Henüz su emici özellik kazanmamış, üzerinde 
yağ ve mumları duran selüloz lifleri suyu 
ememez, dolayısıyla kısa sürede ıslanmaz. 
Islatıcı madde, suyun hızlı ve düzgün bir 
şekilde selüloz lifine nüfuz etmesini sağlar. 
Islatıcı seçerken hızlı ve düzgün ıslanmayı 
sağlayan tercih edilir ancak alkali ortama 
dayanıklı olması da önemlidir.
Noniyonik ıslatıcıların en belirgin özelliği 
sıcaklığa karşı hassas olmasıdır. Sıcaklığın 
artmasıyla noniyonik ıslatıcıların çözünmeleri 
ters orantılı olarak değişmektedir. Noniyonik 
ıslatıcılar çözünürlüğün durduğu noktanın 

hemen altındaki noktada en iyi ıslatma 
gücüne sahiptirler. Eğer uygun bir aşamada 
çözünürlüğün doyma noktasındaki sıcaklık 
aşılırsa suda çözünmez hale gelen ıslatıcılar 
kumaşın üzerinde kalırlar. Bu durum 
mamulün emiciliğini ve yeniden ıslanabilirlik 
özelliğini geliştirecektir, ayrıca bu sıcaklığın 
üzerinde ıslatıcı çözünmez halde olduğu için 
köpük oluşumu minimum olmaktadır. Mamul 
üzerinde bulunan yağ ve mumlar için iyi bir 
emülgatör özelliğine sahip olan noniyonik 
ıslatıcıların aynı zamanda iyi yıkama 
özellikleri de vardır.

Yağ sökücü kimyasallar genellikle anyonik 
veya noniyonik yüzey aktif maddelerdir. 
Tekstil mamulü üzerindeki yağların çapraz 
bağlanma reaksiyonu metaller tarafından 
katalize edilerek hızlandırılır. Bu metaller 
taşıma arabaları, dokuma tarakları vb. 
yerlerden aşınma nedeniyle gelen metal 

tozları veya ham kumaş üzerinde bulunan 
metal tuzları şeklinde bulunabilir. Yağ 
sökücü kimyasallar ile kumaş üzerindeki bu 
yağların giderilmesi sağlanır.

Kumaş üzerinden yağın temizlenme 
mekanizması aşağıda ki gibidir.

Hava Aldırıcı kimyasallar yüzey aktif malzemelerdir.

Özellikle sıkı sarılmış bobinlerin veya sıkı dokunmuş kumaşların ön terbiyesinde kullanılan 
kimyasallardır. Bu kimyasallar mükemmel penetrasyon özellikleri sayesinde flottenin 
kumaşa veya bobine hızlı bir şekilde nüfuz etmesini sağlarlar.
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5.4. İYON TUTUCULAR

İyon tutucu kimyasallar su sertliğini 
gideren maddelerdir. Sudaki kalsiyum, 
magnezyum ve demir iyonlarıyla kompleks 
oluşturarak, elyafa zarar vermesini ve 
banyo stabilitesinin bozulmasını önlerler. 
Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum 
iyonları suda çözünmeyen kompleksler 
oluşturur. Bu durum özellikle anyonik yüzey 
aktif maddelerin etkinliğini azalttığı gibi 
tekstil mamulü üzerine suda çözünmeyen 
kompleks bileşiklerin çökmesi daha sonraki 
renklendirme işlemlerinde problemlere 
sebep olur. Ağartma işlemleri sırasında, 
demir iyonları varlığı tehlikelidir.

Hidrojen peroksitin parçalanmasını 
hızlandırmaktadır. Bu metal iyonlarının 
etkisiyle parçalanan hidrojen peroksit 
lif üzerinde lekelenmelere ve hasara 
neden olur. Renklendirme işlemlerinde 
ise metal iyonlarıyla boyarmadde 

molekülleri reaksiyona girerek çökmelere, 
renksizleşmeye, düzgünsüz boyamalara 
ve haslık özelliklerinin düşmesine neden 
olabilmektedir.

Metal iyonları genellikle işletme sularında 
bulunur. Bunun dışında makine yüzeyinden 
bir miktar metal iyonu çözünebilir. 
Tekstil malzemesinin üzerinde bu tür 
metaller bulunabilir ya da kullanılan bazı 
boyarmadde ve kimyasal maddeler aynı 
metal iyonlarını içerebilir. Bu nedenle 
sadece uygun işletmede yumuşak su 
kullanmakla bu problemlerin önlenmesi 
mümkün olmaz.

Tüm bu problemleri önlemek için sadece 
metal iyonlarıyla reaksiyona giren bazı 
kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu tür 
maddeler iyon tutucu maddelerdir.

İyon tutucu maddeler kompleks oluşturma mekanizmasıyla çalışırlar. Metal iyonu ile 
oluşturdukları kompleks yapı sayesinde metal iyonunun ortamda bulunan diğer kimyasallar 
ile reaksiyona girmesi ve de kumaş üzerine çökmesi engellenmiş olur.

Hidrojen Peroksitin Katalitik Bozunması

Me + H2O2      �   Me++ + OH- +  OH

Katalitik etki sonucu ortama yayılan bu .OH radikalleri kumaşa zarar vererek delinmesine 
sebep olabilmektedir.

İyon Tutucular yaygın kullanımlarına göre genel olarak Poliakrilat ve Fosfonat türevleri 
olarak ayrılırlar.

 •  Poliakrilat yapıdaki iyon tutucular kalsiyum bağlama kapasitesi olarak yüksek  
  etkiye sahiptirler.
 •   Fosfonat türevi iyon tutucular demir bağlama kapasitesi olarak yüksek etkiye  
  sahiptirler.
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5.5. STABİLİZATÖRLER

5.6. KIRIK ÖNLEYİCİLER

Peroksit ağartma proselerinde stabilizatör 
ilavesi, aktif ağartma maddesi olarak 
işlev yapan atomik oksijenin serbest hâle 
geçmesini yavaşlatır. Hiçbir ağartma etkisi 
olmayan ve atmosfere karışan moleküler 
oksijen oluşumu kontrol edilmiş olur.

Eski proseslerde sodyum silikat çok yaygın 
kullanılan bir stabilizatör maddesi iken 

günümüzde sodyum silikatın yerini artık 
organik stabilizatörler almıştır. Çünkü 
sodyum silikatın magnezyum tuzu ile 
reaksiyona girmesi, çözünmeyen katı 
magnezyum silikatı oluşturur. Bu parçalar 
pamuklu mamul ve makine üzerinde birikir. 
Bu biriken kalıntılar boyama işlemlerinde 
zorluk çıkarır ve pamuğun tutumunu 
sertleşmesine neden olur.

Özellikle selülozik yapıdaki pamuklu, keten 
ve rayon benzeri tekstil ürünlerinin proses 
sırasında tekstil materyali ve makine 
arasındaki sürtünmeleri minimize edecek 
şekilde hava yastığı oluşturur, kumaşa 
kayganlık ve yumuşaklık verir. Kaydırıcı 
özelliğinden dolayı kırık oluşumları 
engeller.

Kullanım sırasında banyoya önceden ilave 
edilmesi önerilir, böylece su ile makineye 

alınacak kumaşın arasında tamponlama 
etkisi gösterilmesinden faydalanılır.

Boyada kullanılmasında problem yaratmaz, 
özellikle bazı boyarmadde gruplarının 
polimerleşmeden dolayı çökme yapması 
söz konusudur. Polimer bazlı kırık önleyici 
ile banyoda boyama işlemlerinde çökme 
sorunu yaşanmaz.

Kasar prosesinde hidrojen peroksit reaksiyon mekanizması;

H2O2 + OH      -     H2O + HO2 

H2O2 + 2OH   -     2H2O + O2

HO2- + Organik madde                    OH- + Oksitlenmiş organik madde

O2 - - + H2O + Organik madde      2OH- + Oksitlenmiş organik madde
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5.7. ASİT TAMPONLAR

5.8.1. HAŞIL ENZİMİ-ALFA AMİLAZ ENZİMİ

5.8.2. TÜY ENZİMİ, TÜY GİDERİCİ ENZİM-SELÜLAZ ENZİMİ

5.8. ENZİMLER

Tampon çözeltiler, az miktarda asit veya 
baz eklendiği zaman pH'ındaki değişimlere 
direnç gösteren sulu sistemlerdir. 
Tampon çözeltiler, zayıf bir asit (proton 
verici) ve onun konjuge bazından 
(proton alıcı) oluşur. Tamponlama, bir 
çözeltideki, bir proton vericisi (HA) ve 
onun konjuge proton alıcısı (A- ) arasındaki 
denge reaksiyonundan kaynaklanır. 
Bir tampona H+ veya OH eklendiğinde 
sonuç, zayıf asidin ve onun anyonunun 
rölatif (göreceli) konsantrasyonlarının 
oranındaki küçük bir değişimidir ve böylece 

pH’da küçük bir değişim olur. Sistemin 
bir bileşeninin konsantrasyonundaki 
düşüş, bir diğerindeki artış ile tamamıyla 
dengelenmiş olur.

Tampon bileşenlerinin toplamı değişmez, 
sadece oranları değişir. Tampon 
kimyasallar ile pH ayarı yapılan çözeltilerde 
proses süresince pH değişimi minimuma 
düşürülmüş olur. Özellikle enzim gibi 
ortam pH değişimi ile aktivitesi doğrudan 
etkilenen kimyasalların olduğu proseslerde 
tercih edilir.

Pamuk ve pamuk karışımı kumaşların 
dokunması sırasında, dokumayı oluşturan 
uzun iplikler, yapışkan bir madde ile 
kaplanmaktadır. Bunun amacı dokuma 
sırasında iplerin kopmasını engellemektir. 
Bu işlem için kullanılan madde ise nişasta 

ve nişasta türevleridir. Ancak dokuma 
işlemi bittikten sonra kumaşın diğer 
işlemlere girebilmesi için nişastadan 
arındırılması gerekmektedir. Kumaş 
üzerinde ki nişastanın uzaklaştırılması için 
alfa amilaz enzimler kullanılır.

Selülaz enzimi ile tüy giderme pamuklu 
ürünlerin işlenmesinde kullanılan 
enzimatik bir prosestir. Enzimlerin 
kullanılmasıyla sağlanan etkiler; daha 
düşük tüylülükte temiz bir yüzey, pilling 

oluşma eğiliminde azalma, daha iyi 
tutum, ticari yumuşatıcılarla kombine 
edildiğinde benzersiz bir yumuşaklık olarak 
sıralanabilmektedir.

Tekstil proseslerinde kullanılan enzimler genel olarak şunlardır;
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5.8.3. ANTİPEROKSİT ENZİMİ - KATALAZ ENZİMİ

Hidrojen peroksiti su ve oksijene ayıran bir enzimdir. Peroksit kasarı sonrası hidrojen 
peroksitin uzaklaştırılması için kullanılır.

Optimum çalışma koşulları 45-50°C pH : 4,5-5 olarak belirlenmişir.

5.9. TOZ ALKALİ AĞARTMA MADDELERİ

Toz alkali ağartıcı kimyasallar viskon elyafın 
ön terbiyesinde kullanılan ürünlerdir.

Viskon ön terbiyesinde, beyazlık sağlanması 
yanında viskon kumaş üzerindeki kumaşın 
üretim aşamasından gelen kükürdün 
giderilmesi amaçlanır. Viskon üzerinde ki 
kükürdün uzaklaştırılması düzgün boyama 
için önemlidir.

Viskonun mukavemetinin yüksek alkali 
ortama dayanmaması sebebiyle Viskon 
kasarı yapılırken kostik yerine soda 
kullanılır. Kasar sonunda asit ile ortam 
nötralize edilir.

Toz ağartıcı maddeler su ile 
çözündüklerinde ortam ph ını yükseltirken 
aynı zamanda ortamda hidrojen peroksit 
oluşturmaları sayesinde kombin bir 
malzeme olarak viskon kasarında 
kullanılırlar.
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BAŞ SON FARKI

Kumaş boyamasında genellikle emdirme yöntemiyle çalışıldığında bir partinin başı ile 
sonu arasında renk farkı olmasıdır. Baş son farkı ön terbiyede kumaşların başı ve sonu 
arasında oluşabilen beyazlık ya da hidrofilite farkı gibi sorunların boyamaya yansımasından 
kaynaklanabilir.

BOYAMADA KANAT FARKI

Boyalı kumaşların sağ, sol ve orta kısımlarında renk farkı görülmesidir. Bu hata ön terbiye 
işlemlerinin doğru yapılmaması dolayısıyla kumaşın hidrofilitesinin her yerde aynı 
olmamasından kaynaklanır.

KOYU RENK KUMAŞLARDA BEYAZ LEKE SORUNU

SELÜLOZİK ELYAFTA BEYAZLIK, MUKAVEMET KAYIPLARI VE 
DELİK PROBLEMLERİ

KUMAŞ ÜZERİNDE HİDROFİLİTE SORUNU

Pamuk elyafından, sudan ve hatlardan 
gelen Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının 
alkali ön terbiye sırasında ortaya çıkan 
sabun ile birleşerek kireç sabunu kalıntısı 

meydana getirme ihtimali yüksektir. Bu 
kalıntı sadece kumaş üzerinde kalmaz, 
makine içinde de çökme gerçekleştirir.

Peroksit kasarında demir, bakır ve 
manganez varlığı hidrojen peroksitin 
kontrolsüz katalitik parçalanmasına sebep 
olur. Bunun sonucu olarak selüloz elyafında 
mukavemet kaybı, delik problemlerine, 
düşük beyazlık derecelerinde ağartmalara 

neden olur. Bu sorunların giderilmesi 
adına proses için seçilecek iyon tutucunun 
özellikle Fe iyonu tutma kapasitesinin 
beraberinde toprak alkali metallerini 
tutması ve dispersiyon özelliğinin yüksek 
olması tercih edilmelidir.

Özellikle Pad-batch boyamalarda baş son, 
kanat farklılıklarına neden olur.

Bu sebeple Alkali ön işlem için çok iyi 
ıslatma ve yıkama özelliğinin yanında 
emülsiye – dispersiyon özelliği olan ürünler 
seçilmelidir. Devamında çok iyi biri yıkama 

ve nötralizasyon yapılmalıdır.
Tekstil endüstrisinde su kalitesi ve 
şartlandırılması çok önemlidir. Başarılı bir 
proses için kullanılan suyun bikarbonat, 
sertlik, pH ve Fe+2,, Si, Cl- iyon değerleri de 
takip edilmelidir. Su yumuşaklığının günlük 
takibi mutlaka yapılmalıdır.

6. TEKSTİL ÖN TERBİYESİNDE YAŞANAN 
PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
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KATALİTİK HASAR

ERİME BONCUKLARI

Yakma işlemi sırasında kumaşı oluşturan sentetik liflerin yüksek sıcaklık etkisiyle eriyip 
sonrasında katılaşması sonucu ısıl zarar görmemiş liflere göre farklı boya alarak, boyama 
sonrasında kumaş görünümünün bozulmasına neden olan kusurdur. 

Özellikle selüloz esaslı liflerin hidrojen 
peroksit ya da hipokloritle ağartılmaları 
sırasında ortamda bulunan demir, mangan 
gibi ağır metallerin tepkimeyi hızlandırıp 
peroksite karşı katalizör olarak davranması 
sonucunda, kumaşta mukavemet kaybı ya 
da iğne başı kadar küçük delikler şeklinde  
ortaya çıkan hasardır.

Demir ve mangan işletme suyundan, 
kullanılan kimyasal maddelerden ya 
da tekstil materyalinden gelebilir. Bu 
metallerin oluşturabilecekleri katalitik 
hasarın büyüklüğü, miktarlarına bağlıdır. 

Proseslerde iyon tutucu kullanmak, az 
miktarda bulunan demir ve mangan 
iyonlarını tutmakta ve kumaşın zarar 
görmesini önlemektedir.

İşletme suyunda bu iyonlar tespit edilirse,
suyun geldiği kaynaktan kirlenmenin 
olabileceği gibi, eskimiş tesisatlardan 
ve makine aksamlarından da suya geçiş 
olabileceği düşünülmelidir. Tekstil 
malzemesinde bu metallerin bulunması, 
boyahaneden önceki proseslerde bir 
sorun olduğu anlamına gelmektedir. İplik, 
dokuma ya da örme işletmelerinde gerekli 
kontroller, bakım ve tamiratlar yapılmalıdır.

KUMAŞTA DELİK / YIRTIK

SARARMA

Ön terbiye işlemleri sırasında özellikle selülozik esaslı tekstil malzemelerinin ağartılmasında 
katalitik zarar meydana gelebilir. Bu da kumaş yüzeyinde deliklere sebep olur.

Ön terbiye işlemleri sırasında uygun optik beyazlatıcı seçilmemesi, yüksek konsantrasyonda 
optik beyazlatıcı kullanılması ya da hipoklorit ağartma işleminden sonra antiklorlama 
işleminin yapılmaması dolayısıyla kumaşta sararma görülebilir. 
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DNGDNG
ÜRÜNLERİÜRÜNLERİ
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DENWET ALL CONZ NEW

DENOVA BLEACH NEW

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk
Haşıl sökme 

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Etoksile yağ alkolleri karışımı

Görünüm
Berrak sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
7±1

Kimyasal Yapısı
Özel ağartma aktivatörü  
ve yüzey aktifler karışımı

Görünüm
Mavi sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
7,5 ± 0,5 ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  

Noniyonik, konsantre, ıslatma, 
hidrofilite, yağ sökme ve 
yıkayıcılık özellikleri çok iyi, 
emülsiye ve dispers kabiliyeti 
olan, jet ve kontinü ağartma 
sistemlere uygun ıslatıcıdır.

Düşük sıcaklıkta yapılan 
çektirme ağartma 
proseslerine uygun, düşük 
kostik miktarıyla çalışan 
kombin kasar malzemesidir.

7. DNG ÜRÜNLERİ
7.1. ISLATICILAR

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk
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DENWET BLS

DENKOM SRM

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Yüzey aktif  
maddelerin kombinasyonu

Görünüm
Sarı/ hafif flu sıvı

İyonite:
Anyonik/ Noniyonik

pH Değeri
7±1

Kimyasal Yapısı
Etoksile yağ alkolleri karışımı

Görünüm
Hafif opak sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
7,5 ± 1

Anyonik, köpüksüz seri 
ıslatıcıdır. Çektirme ağartma 
proseslerine uygundur.

Noniyonik, köpüğü kontrollü, 
yüksek yıkama özelliğine 
sahip, çektirme ve pad-steam 
ağartmalarına uygun, dispersge 
etme özelliği iyi, yüksek 
hidrofilite veren konsantre 
ıslatıcıdır.

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DNG MARINE SAFE

DENOVA PB MAX

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Kil bazlı inorganik bileşikler 

Görünüm
Bej rengi sıvı 

İyonite:
Anyonik/ Noniyonik

pH Değeri
3,5 ± 1

Kimyasal Yapısı
Özel yüzey aktifler ve dispergatörlerin 
sinerjik kombinasyonu

Görünüm
Berrak renksiz /sarımsı sıvı

İyonite:
Amfoterik-Noniyonik

pH Değeri
7 ± 1 

Kil bazlı, konsantre, iyi disperge 
etme ve yıkama özelliği olan, 
yüksek beyazlık derecesi istenen 
ağartma proseslerinde kullanılan, 
stabilitesi yüksek kombin kasar 
malzemesidir.

Dokuma kumaş kasar prosesleri 
için, enzimatik haşıl sökme 
uygulanmadan tek aşamada 
haşıl sökme ve ıslatma sağlayan, 
mamule yüksek tegewa değeri, 
iyi hidrofilite ve beyazlık 
kazandıran özel formulasyona 
sahip ön işlem kimyasalıdır.

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk
Haşıl sökme 

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DENWET AFM NEW

ECO CLEAN 

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Özel yüzey aktifler ve dispergatörlerin 
sinerjik kombinasyonu

Görünüm
Berrak/hafif flu sarımssı sarı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
7,5 ± 1

Kimyasal Yapısı
Anyonik aktif maddeler ve 
oksijen bazlı ağartıcılar karışımı

Görünüm
Beyaz toz

İyonite:
Anyonik 

pH Değeri
(%1’lik) 11 ± 1

Denwet AFM NEW, pamuklu 
dokuma kumaşların kasar 
işlemlerinde kullanılan bir 
kombin kasar malzemesidir. Özel 
formülasyonuyla tek adımda haşıl 
sökerek kumaşa yüksek hidrofilite 
ve beyazlık kazandırır.

Viskon kumaşları düşük 
sıcaklıkta ağartmak ve kükürdü 
gidermek için kullanılan kombin 
kasar malzemesi.

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
İyon tutma                                  
Otomasyona 
uygunluk
Haşıl sökme 

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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NONAIR PB NEW

DENOVA SPEEDY

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Özel sürfaktan ve fosfonatların 
karışımı

Görünüm
Berrak/renksiz sıvı

İyonite:
Anyonik/Nonyonik

pH Değeri
8 ± 1

Kimyasal Yapısı
Özel esterler ve yüzey aktif  
polimerin sinerjik karışımı

Görünüm
Berrak renksiz sıvı

İyonite:
Noniyonik 

pH Değeri
2 ± 1

Noniyonik, çok hızlı ıslatma 
ve hava giderme özelliğine 
sahip, özellikle iplik ve dokuma 
kumaş ön terbiyesinde 
kullanılan, köpüksüz ıslatıcıdır.

Anyonik, çok seri ıslatma, 
egalize, disperge, antistatik 
özelliklerine sahip, çok amaçlı 
ön terbiye, boyama ve baskı 
ıslatıcısıdır. Çektirme ve 
kontinü sistemlere uygundur.

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Köpük (25°C)
Otomasyona 
uygunluk
Beyazlık

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Köpük (25°C)
Otomasyona 
uygunluk
Beyazlık

7.2. HAVA ALDIRICILAR

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

70

DEFATEN NOS CONZ

DEFATEN FX

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Özel sürfaktan ve  
fosfonatların karışımı

Görünüm
Berrak/renksiz sıvı

İyonite:
Anyonik/Nonyonik

pH Değeri
8 ± 1

Kimyasal Yapısı
Etoksile yağ alkolleri  
ve ester karışımı

Görünüm
Renksiz sıvı

İyonite:
Anyonik/Noniyonik 

pH Değeri
2,5 ± 1

Noniyonik, konsantre, 
güçlü yağ sökme özelliğine 
sahip, otomasyona uygun, 
emülsiye kabiliyeti yüksek yağ 
sökücüdür.

Anyonik / noniyonik, özellikle 
fularda ön fiksede likra 
yağlarını emülsiye etmek 
için kullanılır. Otomasyona 
uygundur.

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

7.3. YAĞ SÖKÜCÜLER

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
Otomasyona 
uygunluk
Haşıl sökme 

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
Otomasyona 
uygunluk

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DEFATEN NOS

DEFATEN FSP

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Etoksile yağ  
alkolleri karışımı

Görünüm
Berrak sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
8 ± 1

Kimyasal Yapısı
Etoksile alkoller karışımı

Görünüm
Berrak renksiz sıvı

İyonite:
Noniyonik 

pH Değeri
7 ± 1

Noniyonik, köpüğü kontrollü, 
yüksek emülsiye etme ve 
yıkayıcılık özelliğine sahip, 
otomasyona uygun yağ 
sökücüdür.

Noniyonik, çok yüksek 
hidrofilite ve yıkayıcılık 
özelliğine sahip, kuvvetli yağ 
sökücüdür. Otomasyona 
uygun değildir.

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
Otomasyona 
uygunluk
Haşıl sökme 

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite
Otomasyona 
uygunluk

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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7.4. İYON TUTUCULAR

DENRAW N40 NEW

DENRAW NBP

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Polimer kombinasyonu

Görünüm
Renksiz/sarı kahvemsi sıvı

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
7,5±1

Kimyasal Yapısı
Polimer kombinasyonu

Görünüm
Sarı/kahve sıvı 

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
5 ± 0,5

Yüksek dispersiyon, iyon 
tutma ve su yumuşatma 
özelliği olan poliakrilat yapılı 
iyon tutucu. Poliakrilat yapısı 
ile boyama proseslerinde 
güvenli kullanım sağlar.

Yüksek dispersiyon, iyon tutma 
ve su yumuşatma özelliği 
olan, tüm tekstil ön terbiye 
ve boyama proseslerinde 
kullanılabilen konsantre 
yıkama malzemesidir. 

Çalışma Methodu

Çalışma Methodu

Performans 
Derecelendirme
 Fe +2 tutma 
Ca +2 tutma 
Sertlik  Giderme
Dispersiyon

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DENQUEST CONZ

DENQUEST HYN

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Fosfonatlar karışımı

Görünüm
Berrak sarımsı sıvı

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
(%1’lik) 1,5 ± 0,5

Kimyasal Yapısı
Polimer

Görünüm
Sarı/açık kahve sıvı

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
7 ± 1 

Fosfonat bazlı iyon tutucudur. Pişirme 
ve yıkama işlemlerinde düzgün bir 
boyama elde etmek için kullanılan, 
kumaş dönmelerini önleyen fosfonat 
bazlı, konsantre iyon tutucudur. 
Denquest Conz’un oluşturduğu 
kompleksler her sıcaklıkta stabil olup 
parçalanmazlar. 

Özel polimerler ve akrilatlar 
karışımı iyon tutucudur. Pişirme 
ve yıkama işlemlerinde ve ayrıca 
düzgün bir boyama elde etmek 
ve ağır metal iyonlarını tutarak 
katalitik etkiyi ortadan kaldırmak 
için boya banyolaarında kullanılır.

Çalışma Methodu

Çalışma Methodu

Performans 
Derecelendirme
Fe +2 tutma 
Ca +2 tutma 
Sertlik  Giderme
Dispersiyon

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı
Köpük (25°C)
Kapilarite

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

74

DENSTAR NDM

DENQUEST DAM

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Karboksilik asit ve fosfonatların karışımı 

Görünüm
Sarı sıvı

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
3 ± 1

Kimyasal Yapısı
Fosfonat ve karboksilik 
asitlerin karışımı

Görünüm
Sarı sıvı

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
(%1’lik) 2 ± 1

Fosfonat ve poliakrilat karışımı 
iyon tutucudur. Ağır metaller 
ile kompleks oluşturur ve 
yüksek dispersiyon özelliği 
vardır. Bikarbonat problemlerini 
gidermekte kullanılır.

İyon tutucu olarak kullanılır. 
Kumaş beyazlığını 
arttırır. Kontinü sistemler 
için mükemmel bir 
demineralizasyon ajanıdır. 

Çalışma Methodu

Çalışma Methodu

Performans 
Derecelendirme
 Fe +2 tutma 
Ca +2 tutma 
Sertlik  Giderme
Dispersiyon

Performans 
Derecelendirme
Islatma-Batma    
performansı      
Yağ-leke söküm 
performansı

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DENSTAB PB OXI

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Organik asit ve tuzlar kombinasyonu

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
2 ± 1

Pamuklu mamullerin hidrojen 
peroksit ile ağartmasında 
peroksitin banyoda kontrollü 
parçalanmasını sağlayan 
stabilizatördür. 

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Performans 
Derecelendirme
Stabilite testi

DENSTAB PB OXI CONZ

DENSTAB ESG

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Karboksilik asitler ve organik tuzların 
kombinasyonu

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
7 ± 1 

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Karboksilik asitlerin sinerjik 
kombinasyonu

İyonite:
Anyonik

pH Değeri
7,5 ± 1

Pamuklu mamullerin hidrojen 
peroksit ile ağartmasında peroksitin 
banyoda kontrollü parçalanmasını 
sağlayan konsantre stabilizatördür. 

Pamuk ve sentetik-pamuk 
karışımlarının hidrojen peroksit 
ağartmasında stabilizatör olarak 
kullanılır.

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Çalışma Methodu

    Çektirme kasar (Exhaust)   
    Soğuk bekletme  (CPB)  
    Pad-Steam         

Performans 
Derecelendirme
Stabilite testi

Performans 
Derecelendirme
Stabilite testi

7.5. STABİLİZATÖRLER

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DENGOLUBE PC

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Yağ asidi kondenzasyon ürünü

İyonite:
Noniyonik/Anyonik

pH Değeri
7,5 ± 1

Yağ bazlı kırık önleyici, 
dispergatör ve egalizatördür. 
Ön terbiye ve boya banyolarında 
kullanılır.

Çalışma Methodu

    Ön işlem    
    Boya  

Çalışma Methodu

    Ön işlem    
    Boya  

POLYMER ECO

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Noniyonik

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
5,5 ± 2

Polimer bazlı kırık önleyicidir.

7.6 KIRIK ÖNLEYİCİLER

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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DENGLASE PRET

ANTIPER R

DENOPOL BIO

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Ürün Karakteristiği

Kimyasal Yapısı
Alfa Amilaz

Görünüm:
Şeffaf açık sarımsı sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
7 ± 1

Kimyasal Yapısı
Katalaz enzim

Görünüm:
Berrak açık yeşil sıvı 

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
6 ± 0,5

Kimyasal Yapısı
Nötral Anti- Pilling

Görünüm:
Kahverengi sıvı

İyonite:
Noniyonik

pH Değeri
5 ± 0,5

Alfa amilaz bazlı haşıl sökme 
enzimidir.

Katalaz bazlı antiperoksit enzimidir.

Selülaz tüy enzimidir.

7.7 ENZİMLER

ÇOK İYİ     İYİ       ORTA  

ÇOK İYİ     İYİ  
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ÖLÇÜM VEÖLÇÜM VE
TESTTEST

METODLARIMETODLARI



TEKSTİLDE ÖN TERBİYE

79

8. ÖLÇÜM VE TEST METODLARI

1° Alman Sertli¤i= 10 mg/L CaO 1° 

Fransız Sertli¤i= 10 mg/L CaCO3 

HİDROJEN PEROKSİT İÇİN DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ
H2O2 %30'luk %35'lik %50'lik

%30'LUK 1.00 0.84 0.56

%35'LİK 1.19 1.00 0.66

%50'LİK 1.79 1.51 1.00

SU SERTLİĞİ İÇİN DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ
Alman Sertliği Fransız Sertliği İngiliz Sertliği

1° Alman Sertliği 1 1.79 1.25

1° Fransız Sertliği 0.56 1 0.7

1° İngiliz Sertliği 0.8 1.43 1
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KONTİNÜ KASAR SIRASINDA BANYODAKİ HİDROJEN 
PEROKSİT MİKTARI TAYİNİ

Bir titrasyon şişesi veya cam beher 20-30 ml % 20’lik sülfürik asit ile doldurulur, kasar 
banyosundan 10 ml alınarak bir pipet ile eklenir ve soluk pembe bir renk elde edilene kadar 
n/ 10 KMnO4 solüsyonu ile titre edilir (pembe renk yaklaşık 1 dakika kalmalıdır).

ÖRNEK: 10 ml ağartma sıvısını titre etmek için 8.5 ml n/10 KMnO4 kullanılmıştır. O halde 1 
litrelik ağartma banyosundaki peroksit miktarı:

%100’lük H2O2 ml/L:

0.1 N KMnO4’’ün sarfiyat miktarı (ml) x 

0.17 8.5 x 0.17 = %100’lük 1.445 ml/L 

H2O2

%50’lik H2O2 ml/L:

0.1 N KMnO4’’ün sarfiyat miktarı (ml) x 

0.283 8.5 x 0.283 = 2.41%50’lik ml/L 

H2O2

%35’lik H2O2 ml/L:

0.1 KMnO4’ün sarfiyat miktarı (ml) 

x 0.429 8.5 x 0.429 = 3.66 ml/L 

%35’lik H2O2
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KASAR SIVILARINDA H2O2 MİKTARI  (2 mL'lı̇k kasar çözeltı̇sı̇nde)

SARFİYAT ML N/10 KMNO4’ H2O2 35% mL/L H2O2 %50 mL/L H2O2 %100 ML/L

0,20 0,5 0,3 0,2
0,40 0,9 0,6 0,4
0,60 1,3 0,9 0,5
0,80 1,7 1,2 0,7
1,00 2,2 1,4 0,9
1,20 2,6 1,7 1
1,40 3 2 1,2
1,60 3,5 2,3 1,4
1,80 3,9 2,6 1,6
2,00 4,3 2,9 1,7
2,20 4,8 3,1 1,9
2,40 5,2 3,4 2,1
2,60 5,6 3,7 2,2
2,80 6 4 2,4
3,00 6,5 4,3 2,6
3,50 7,5 5 3
4,00 8,6 5,7 3,4
4,50 9,7 6,4 3,9
5,00 10,8 7,1 4,3
5,50 11,8 7,8 4,7
6,00 12,9 8,5 5,1
6,50 14 9,2 5,6
7,00 15,1 9,9 6
7,50 16,1 10,6 6,4
8,00 17,2 11,4 6,8
8,50 18,3 12,1 7,3
9,00 19,3 12,8 7,7
9,50 20,4 13,5 8,1

10,00 21,4 14,2 8,5
11,00 23,6 15,6 9,4
12,00 25,7 17 10,2
13,00 27,9 18,4 11,1
14,00 30 19,9 11,9
15,00 32,2 21,3 12,8
16,00 34,3 22,7 13,6
17,00 36,5 24,1 14,5
18,00 38,6 25,5 15,3
19,00 40,8 26,9 16,2
20,00 42,9 28,4 17
30,00 64,3 42,5 25,5
40,00 85,8 56,7 34
50,00 107,2 70,9 42,5
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KONTİNÜ KASAR SIRASINDA BANYODAKİ KOSTİK MİKTARI 
TAYİNİ

•  2 g numune 200 ml saf su ile çözülür. Bundan 20 ml alınır, 100 ml ye seyreltilir.
•  Fenolftalein indikatörlüğünde 0,1 N HCl ile pembe rengin kaybolduğu noktaya kadar titre  
 edilir.
•  Sarfiyat kaydedilir.
•  Kükürt tayini yapılacak olan kumaş numunesinden 2 g alınarak erlen içerisine kırpılır.  
 Erlene toz halindeki çinkodan 8 gr serpiştirilir.
•  Erlen iyice çalkalanarak çinko tozunun kumaş üzerine nüfuz etmesi sağlanır.

•  Kumaş üzeri tamamen kapanacak şekilde erlene %60’lık HCl ilave edilir.
•  Süzgeç kağıdı kurşun asetat ile ıslatılır. Erlenin ağzı süzgeç kağıdıyla kapatılır. Burada  
 dikkat edilmesi gereken nokta membran filtrenin düz kısmının erlenin iç kısmına doğru  
 gelmesidir. Kronometre tutularak 5 dk. beklenir.

Değerlendirme skalası kullanılarak 1 ile 5 arası derecelendirme verilir. 1 en iyi 5 en kötü 
değer için verilir.

KUMAŞ ÜZERİNDE DEMİR İYONU TAYİNİ

DEMİR TESPİT İNDİKATÖRÜNÜN HAZIRLANIŞI:

•  500 ml’lik 0.1 N HCl çözeltisi 1000 ml’lik behere boşaltılır, üzerine 145 g toz haldeki   
 Amonyum tiyosiyonat ilave  edilir ve baget ile karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
•  Oluşturulan karışıma 100 ml Asetik Asit ilave edilerek karıştırılır.
•  Elde edilen karışım 1 L’lik numune kabına koyularak saklanır.
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KUMAŞ ÜZERİNDE ÇEKİRDEK PH TAYİNİ

•  İlk önce pH metre kalibre edilir. 0,1 M KCl çözeltisi hazırlanır. (7,46 g KCl tartılıp balon joje  
 1000 mL’ye tamamlanır.  Hazırlanan çözeltinin pH ve sıcaklığı kaydedilir.
•  Analiz yapılacak kumaştan yaklaşık 5 mm lik parçalara kesilir ve 3 adet erlene 2 şer gr  
 ayrı ayrı konur. Erlenlerin  içerisine 100 mL KCl çözeltisi konulur. 2 saat boyunca   
 mekanik karıştırıcıda karışması sağlanır.
•  Karışma işlemi tamamlandıktan sonra çözeltiler süzgeç kağıdı ile süzülür ve behere  
 aktarılır.
•  Süzülen çözeltinin pH’ını ölçmek için elektrot 1. çözeltiye daldırılır ve pH değeri   
 sabitleninceye kadar bekletilir. Bu  değer kaydedilmez.
•  2. ve 3. çözeltilere de pH metre yıkanmadan daldırılır ve karıştırılmadan pH değerleri  
 kaydedilir. (Aradaki farkın  0,2 den büyük olmaması gerekir) Kaydedilen iki değerin   
 ortalaması alınır. 

ELYAF YA DA KUMAŞ ÜZERİNDEKİ YAĞIN YÜZDE TAYİNİ

•  Test edilecek kumaş,elyaf,iplik veya lekeli bölge sabit tartım alınana kadar desikatör  
 içerisinde yaklaşık 1 - 2 saat bekletilir.
•  Materyaller (3 er adet) cımbız yardımı ile ayrı ayrı saat camı üzerinde yerleştirilir ve
•  +- 0,0001 Hassasiyetle tartılır (M1).
•  Çeker ocak altında Petrol eteri beherlere alınır ve test edilen materyaller ayrı ayrı   
 içerisine konur ağzı kapatılarak 10 dk çeker ocak altında bekletilir.
•  Petrol eterinden çıkarılan test materyalleri 105 C etüvde 1 saat bekletilir.
•  Etüvden çıkarılan elyaflar yine dış ortamdan izole desikatör içerisinde 1-2 saat bekletilir.  
 Desikatörde sabitlenen numunelerin tartımı alınır (M2).

KASAR SONU BANYODA KALAN PEROKSİT MİKTARI TAYİNİ

•  Beyazlatma testi sonunda banyoda kalan Hidrojen Peroksit miktarını tespit etmek için  
 banyodan 2 ml alarak 100-250 ml’lik erlene konur üzerine 30 ml saf su ilave edilir.
•  % 10’luk H2SO4 çözeltisinden 10 ml erlendeki çözeltinin üzerine ilave edilir.
•  Bürete 0,1 N Potasyum Permanganat çözeltisi doldurulur.
•  Çözeltinin rengi pembeye dönene kadar titre edilir. Harcanan çözeltinin hacmi not edilir.

HESAPLAMA:

% Hidrojen Peroksit Miktarı (%50'likten saf kalan) = S: 0.1 N 
Potasyum Permanganat sarfiyatı (ml) M: Numune miktarı (gr)
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PAMUKLU TEKSTİL MATERYALİNİN PEROKSİTLİ ORTAMDA AĞARTILMA REAKSİYONLARI VE KATALİTİK ETKİ
XVI. Ulusal Kimya Kongresi. A. AKDOĞAN ve A. KAYA
2002, Konya

Tekstil Üretimi ve Yardımcı Kimyasallar
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası M. İLTER Mayıs 2015, İzmir

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE YÜZEY AKTİF MADDELERİN KULLANIMI
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası M. ÇİFTÇİ Aralık 2015, İzmir

EMÜLSİYONLAR; Modern Farmasötik Teknoloji
N. ÇELEBİ 2009, Ankara

TEKSTİL MALZEMELERİNDE KARŞILAŞILAN KUSURLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası & Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Ekim 2016, İzmir

PAMUK VE DİĞER ELYAFLAR
Bossa T.A.Ş, V. ÖZEK, 2014, Adana

KATYONİK AĞARTMA AKTİVATÖRÜ KULLANARAK HİDROJEN PEROKSİT AĞARTMASININ PAMUKLU ÖRME 
KUMAŞLAR İÇİN OPTİMİZE EDİLMESİ 
Semiha POLAT, Mayıs 2013, İSTANBUL

FABRIC FINISHING, PRETREATMENT/TEXTILE WET PROCESSING
P. HAUSER, W. SCHINDLER / Ağustos 2004, NC, USA

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİ BOYAMA VE KİMYA LABORATUVARLARI EL KİTABI
M. C. GEZEN, Ş. ABRAŞ, B. C. GÜLTEKİN, B. HARMANCIOĞLU, N. UHRİ, M. Y. KILIÇ, B. ÇİÇEKOĞLU
2003, İstanbul

TEKSTİL ÜRETİMİ VE YARDIMCI KİMYASALLAR 
M. İLTER, Mayıs 2015, İzmir

MEGEP TEKSTİL TEKNOLOJİSİ, DOĞAL LİFLER
2014, Ankara

HAŞIL MADDESİ OLARAK POLİVİNİLALKOLLER; 
A. KÖRLÜ, E. ALAY, 2011, İzmir

İTÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL KİMYASI DERS NOTLARI 
O. İSMAİL, 2020, İstanbul 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL ÖN TERBİYESİ DERS NOTLARI 
P. ANİŞ, Bursa

https://karsu.com.tr/urunler/moda-iplikler/viskon/
https://www.benningergroup.com/fileadmin/user_upload/downloads/textile_finishing/only_en/ bleaching_en.pdf
https://www.benningergroup.com/fileadmin/user_upload/downloads/textile_finishing/only_en/ dyeing_en.pdf
http://www.kuesters-calico.com/wp-content/uploads/WET-PROCESSING.pdf
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NOTLAR
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NOTLAR
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