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KONU: KUMAŞLAR YIKANINCA NEDEN ÇEKER ?

KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ : LĐFLĐ YAPILAR

GÜNLÜK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ:
Çevremizde gördüğümüz birçok madde
örneğin ; giymiş olduğumuz her çeşit
kıyafetler , yiyecekler , cam lifleri ,
kaslarımızdaki lifler lifli yapılara
verilebilecek en önemli örneklerdendir.

DENEY 1:Yıkama Sonrası Kumaşlarda Boyut Değişimi Tayini
Boyut değişimin tespiti; Ev Tipi Yıkama makinesinde DIN 53892’ye göre
ve Tumble Dry kurutma makinesi ile AATCC135 standardına uygun
olarak iki farklı şekilde yapılmıştır.

DENEYĐN YAPILIŞI :
Kumaşların ortasından 60 cm x 60 cm boyutlarında kare şeklinde bir
numune kesilir ve gerilimsiz olarak düz bir şekilde masaya serilir.
Numuneler özel bir şablon ile en ve boy yönünde ve paralel olacak
şekilde 50 cm ve 25 cm’den çıkmaz kalem ile işaretlenerek numuneler
yıkamaya hazırlanır.
Numunelerin işaretlenmesinde çekme testleri standartlarına uygun
James Heal marka sabitleme şablonu kullanılmıştır. Bu şablon;
numunelerin 50 cm ve 25 cm mesafelerde işaretlenmesinde kullanılan
plastik bir plakadır.
Yıkama sonrası boyut değişimlerini belirlemek için çekmezlik cetveli
kullanılmıştır. 350 mm uzunluğundaki bu cetvel üzerinden çekme yüzdesi
± olarak doğrudan okunabilir. Ölçü değişimleri kısalma şeklinde ise
negatif (-), uzama şeklinde ise pozitiftir (+).

Örme Kumaş ve Giysilerde Yıkama ve Kurutma Sonrası
Boyut Değişimlerinin Đncelenmesi
Otomatik makinalarda 40 °C’da (ürün etiketlerinde
belirtilen sıcaklık), ön yıkama için 50 gr, ana yıkama
için 50 gr. standart ECE deterjan kullanılarak inceleme yapılmıştır.
Makinanın % 70’i dolacak şekilde test numunesi alınmış,ana dönüşten
sonra test numuneleri çıkartılarak iki farklı kurutma işlemi
yapılmıştır.
Asarak kurutma işleminde; test numuneleri düşey doğrultuda
kumaşuzunluğuna doğru asılarak, oda sıcaklığında kuruyana kadar
bekletilmiştir. Numuneler kondisyonlandıktan sonra gerilimsiz
şekilde düz yatay olarak serilip, işaretler arası çekme/uzama cetveli
ile ölçülerek sonuçlar kaydedilmiştir.

Tamburlu kurutma işleminde; test numuneleri yıkanıp
sıkıldıktan sonra Miele tamburlu kurutucuda kurutma sıcaklığı
maksimum 70 °C’yi geçmeyecek şekilde ayarlanarak
kurutulmuştur. Yıkama ve kurutma işlemi üç kez tekrar
edilmiştir. Her yıkamadan sonra kurutma süresi minimum 50
dakika olacak şekilde kumaş tamamen kuruyuncaya kadar
sıkılmıştır. Makinadan çıkan numuneler düz olarak en az 4 saat
bekletilip kondisyonlandıktan sonra gerilimsiz şekilde düz
yatay olarak serilip, işaretler arası çekme/uzama cetveli ile
ölçülerek sonuçlar kaydedilmiştir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ:

Kuruyan numuneler düzgün ve gerilimsiz şekilde
masaya serilip, yıkama öncesi ölçülen noktalar
tekrar ölçülüp kaydedilmiştir. Yıkamada boyut
değişimi şu formüle göre hesaplanmıştır.
YS: yıkama sonrası ölçüm
YÖ: yıkama öncesi ölçüm
YS -YÖ x 100 = yıkamada boyut değişimi (%)
Yüzde değeri (-) çıkarsa çekme, (+) çıkarsa uzama
olarak değerlendirilir.

DENEY 2: Liflerde Đncelik Tayini
AMAÇ : Pamuk lifleri inceliğinin mikroner cihazında hava akımı yardımı
ile belirlenmesi.
DENEYDE KULLANILAN CĐHAZLAR :
1. Hassas terazi
2. Mikroner cihazı
3. Akümülatör
NUMUNE HAZ1RLAMA :
Numuneler; tohum, kum, sap v.b, gibi yabancı maddelerden
arındırılarak temizlenir.Her biri 3.24 gram olacak şekilde deney
numuneleri hazırlanır.

TEORĐK BĐLGĐLER :
Elyaf inceliğinin belirlenmesi,bu elyaftan hangi numara aralığında iplik
üretilebileceğini gösterir, incelikleri farklı liflerden elde edilen iplilerin
numaraları birbirinden farklı olup, ince liflerden ince iplikler
üretilmektedir. Pamuk liflerinde incelikle uzunluk arasında şu ilişki vardir;
uzun lifli pamuk elyafı kısa lifli pamuk elyafından daha incedir. Aynı
numarada iplik eğrildiği zaman ince liflerin daha muntazam iplik verdiği ve
telefin azaldığı görülmüştür. Đnce liflerden yapılmış ipliklerin ( diğer
faktörleri eşit olduğu zaman ) kalın liflerden yapılanlara göre
mukavemetleri daha fazladır. Elyaf inceliği , Hem Ring hem de Open-end
iplikçiliğinde önemlidir. Çünkü elyaf inceldikçi eğirilebilme sınırı artar.
Yani ; bükülebilme özelliği artar.Pamuk elyafının inceliği mikroner değeri
ile ifade edilmektedir. Đncelikleri farklı liflerin hava akımına karşı
gosterdikleri dirençler birbirinden farklıdır. Đnce lifler hava akımına
karşı büyük direnç gösterirler. Böylece ince liflerden geçen hava miktarı
kalın liflere göre daha az olur. Liflerin bu özelliğinden yararlanılarak hava
akımı yöntemi ile incelik tayin edilmektedir.

Emme-Rutubet-Yaşlılık
Renk-Yoğunluk

Isı Tutma Yeteneği

Yabancı Madde

Đnce-Kalın Yer Ağırlık

Lif Olgunluğu
Neps-Parlaklık

LĐFLERĐN FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ
Düzgünsüzlük

Büküm-Mukavemet

Esneklik-Yumuşaklık
Kohezyon

Alevlenme-Yanma

Eğilme-Bükülme

Elektriklenme

Uzunluk

DENEYĐN YAPILIŞI:
Yabancı maddelerden temizlenen 3.24 gramlık deney numunesi, mikroner
cihazının numune haznesine düzgün bir şekilde yerleştirilir.Belirli basınçta
hava numune içinden geçirilir. Numuneden geçen hava akımı cihazın gösterge
kısmından, basınç farkı ise manometreden ölçülür. Skalası mikroner değerine
göre işaretli olan cihazlarda, skala üzerinden doğrudan mikroner değeri
okunabilir.
Ölçümü tamamlanan deney numunesi hazneden çıkartılır.Elle düzeltilir ve
tekrar hazneye yerleştirilerek ikinci kez ölçüme tabi tutulur.Böylece alınan
her iki deney numunesi için 4 ölçüm yapılır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ:
Alınan 2 deney numunesi ile yapılan 4 ölçümün ortalaması hesaplanır.
Mikroner değerine göre pamuk incelikleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
3.0 ve aşağısı (çok ince)
3.0-3.9 ince
4.0-4.9 Orta (vasat)
5.0-5.9 Kalın
6.0 ve yukarısı çok kalın

DENEY 2: Yakma testi
AMAÇ : Yakma testi ile bitkisel ve kimyasal liflerin ayırt edilmesi
TEORĐK BĐLGĐLER :
Yanma, kumaşın bütünüyle zarar görmediği bir karakter
değişimidir. Yanma artıkça kumaşın dayanıklılık karakteristiği
azalır. Bronz, kahverengi, ve siyah lekeler yanmanın en
belirgin göstergeleridir.
Ancak, yanma sonucu çıplak gözle görülebilir renk değişimleri
olmayabilir. Yanma; mekanik, kimyasal ya da radyasyon
nedeniyle gerçekleşmiş olsa da, hassas değerler elde edilmek
isteniyorsa kimyasal olarak test etmek gerekir.
Hatanın önlenmesi için , kumaşın iyi bir fikse işlemine tabi
tutulması gerekir.
Güç tutuşurluk özelliği olan ve 1.200 derece sıcaklıkta bile
yanmayan Karbon-T yangından koruyucu kumaşlar bu işlemden
çok kez geçer.

DENEYĐN YAPILIŞI: Bir örnek parçası küçük bir alevle yakılarak
yanış şekli, yanma sırasındaki koku, yanma sonunda kalan kalıntı
incelenir.
SONUÇLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ:

Bitkisel lifler
çabuk yanar ,
kalıntı beyazgri kül
şeklindedir ,
yanık kokusu
kağıt
yanmasındaki
kokuya benzer.

Hayvansal lifler
yavaş yanar , külü
önce kabarcıklı
kömürümsü sonra
beyaz-gri kalıntı
şeklindedir , yanık
kokusu saç
yanmasındaki
kokuya benzer.

Bu deneysel gözlemleri açıklarken , şu tarz sorularla
karşılaşabilirim:

1)
‘ Benim yün kazağımı annem yıkadıktan sonra

kazağım çekmedi aksine sündü.Madem su
kumaştaki liflere etki ediyor ve liflerin şişip
kumaşın çekmesine neden oluyor , peki benim
kazağım o zaman neden çekmedi de sündü? ‘

Başka tip sorular ise şunlar olabilir:

2)

‘Peki kumaşlar neden kırışır?Kıyafetimizi
katlayınca neden iz çıkar ?’

3) ‘Ütü kıyafetin üstünde unutulursa kıyafetimiz
neden yanar ?’

1) Yün kazağın yıkanınca sünmesi olayı da yine aynı
nedenden kaynaklanmaktadır.Ancak ; bunlardaki bağ
sistemi pamuktaki hidrojen bağlarından farklı
olabilir. Örneğin yünlü kumaşlarda kovalent ve
elektrovalent bağlar söz konusudur.
2) Liflerin içerisindeki kristaller bir denge halinde
bulunur.Kumaşı katladığımız zaman bu denge bozulur
ve kumaş eski haline dönemediğinden kat izi çıkar.
3) Liflerin yapısındaki kristaller birbirine zayıf
hidrojen bağlarıyla bağlıdırlar.Fazla ısı ile
etkileştikleri zaman bu bağlar tamamen kopar ve
yanma gerçekleşir.

ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME
Öncelikle lifli yapılar konusunu anlatmaya
başlamadan önce sınıfta öğrencilere şu tarz sorular
yöneltirim:

-Yıkanınca çeken bir kıyafetiniz oldu mu?
Olduysa bunun nedeni sizce ne olabilir?

Günlük yaşamın tamamen içinden olan bu
soruları duyan öğrenciler, bu konunun kimya dersi ile
olan ilgisini merak edecekler ve öğrencilerin dikkati
baştan konuya yoğunlaşmış olacaktır.Konuya,bu
şekilde öğrencilerin ilgisini soru sorma ve cevap
vermeden merak uyandırma şeklinde giriş yapmış
olacağım.Ancak ;konu ve verdiğim örnekler günlük
yaşamda çok sık rastlanan olaylar olduğu için,
öğrenciye dersten uzak bir hava yaratabilir ve
öğrencinin konuya olan ilgisi çok çabuk dağılabilir ya
da başka yönlere kayabilir.Bu süre zarfını
koruyarak ve konuyu başka yönlere kaydırmadan,
sorduğum soruların cevaplarını lif ve lif yapısı ile şu
şekilde ilişkilendirebilirim:

Öğrenciye ‘lif nedir?’ sorusunu
sorabilirim.Daha sonra aldığım cevaplara
göre , aslında üzerlerindeki kıyafetlerin
kumaşlarının liflerden yapılı olduğunu
açıklarım.Ancak öğrenci;ilk aşamada lif
kavramını , şeklini , yapısını,rengini yani ;
nasıl bir şey olduğunu anlayamayabilir.
Yapılacak olan deneyle konunun
anlaşılmasını istediğim için lifli yapılar ile
ilgili ayrıntılara fazla değinmeden sadece
bu konuyla çok yakından ilgisi olan temel
kavramları öğrenciye verebilirim.

Yapmış olduğum lif tanımına göre öğrencinin
kafasında şu gibi sorular olabilir:

‘Yiyecekler de de lif kavramı duymuştum.Kumaştaki
lifse, ikisi arasındaki fark ne? Đkisi de aynı mı?’

Burada;liflerin sınıflandırılmasını yaparak öğrencinin
kafasındaki çeşitli sorulara yanıt vereceğimi hatta
sadece yiyeceklerde değil ,değişik maddelerde de
lif kavramını kullandığımızı öğreteceğimi
düşünüyorum.

TAHILLAR

ANGORA YÜNÜ

KETEN

Sınıfta aşağıdaki tarzda makaleler okuyarak
veya benzeşimler yaparak güdülemeyi
sağlayabilirim.
Ketengiller ailesinden bir yıllık otsu bitkiyim. Liflerim için
olduğu kadar yağlı tohumlar içinde yetiştirilirim. Bilinen en
eski dokuma liflerinden biriyim. Genellikle gövdemin alt
bölümünün sararmasından hemen sonra, ama meyvemin
tam olgunlaşmadığı dönemde hasat edilen bitkilerin
gövdeleri ıslatılıp yumuşatılır ve kurutulduktan sonra
ezilerek lif çıkarılır. Nem çekebilme özelliğine sahip liflerim
çürümeye karşı da dirençlidir. Pamuktan daha
sağlamımdır, aynı zamanda daha çabuk kurur ve güneş
ışığından daha yavaş etkilenirim. Boyayı kolaylıkla
emmediğim için liflerimin boyanması güçtür. Çabuk nem
çekme ve kuruma özelliklerimden dolayı serinlik veren
dokumalar olup özellikle yazlık giysilerin yapımında
kullanılırım.
Yüzyıllar boyunca insanlar giysi yapımı için benim liflerimi
kullandılar. Üzerinizdeki giysinin bir macerasını, bir kır
yolculuğunda beni gördüğünüzde tekrar hatırlayın.

KETEN

ÜNĐTE PLANI

KONU : Kumaşlar yıkanınca neden çeker?
KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ : Lifli Yapılar

DERS SÜRESĐ : 8 Saat

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
HEDEF 1) Liflerin yapısını kavrayabilme
Davranışlar :
1) Liflerin tanımını yapar.
2)

Liflerin içeriğini açıklar.

HEDEF 2) Liflerin sınıflandırılmasını kavrayabilme
Davranışlar :
1) Doğal lifleri açıklar ve örnekler verir.
2)

Bitkisel lifleri açıklar ve örnekler verir.

3)

Yapay lifleri açıklar ve örnekler verir.

HEDEF 3) Lif-iplik-kumaş oluşumunu kavrayabilme
Davranışlar :
1) Liflerin fiziksel özelliklerini açıklar.
2) Liflerin yapısına etki eden su ,ısı gibi faktörleri deneysel gözlemlerle
anlatır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
Anlatım , soru-cevap , gösteri
yapma ve benzeşim kurma

KULLANILAN
EĞĐTĐM
TEKNOLOJĐLERĐ

Bilgisayar
Projeksiyon

KULLANILAN
EĞĐTĐM
MATERYALLERĐ

Kimya ders kitapları
Tekstil mühendisliği
ders kitapları
Yardımcı kaynaklar

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME

Lifli yapılar ve kumaşlar konusunun ne kadar
öğrenildiğini anlamak için , konunun en önemli
noktalarını içeren ve fazla ayrıntıya yer vermeyen
boşluk doldurmalı ve yazılı tipinde sorular hazırlayarak
sınav ile öğrencileri değerlendirme yoluna giderim.
Ayrıca;öğrenciye konuyla ilgili gözlemler yapmasını
ve benzer örneklemeler yaparak sınıf içerisinde
tartışma ortamı şeklinde , her bir öğrenciye söz hakkı
tanıyarak , bu konunun ne derece anlaşıldığının
değerlendirmesini yapabilirim.

Boşluk doldurma soruları :
-Lifler ………… ve ……….. olmak üzere ikiye ayrılırlar.
- Keten …………… lifler sınıfındadır.
- Neps ve parlaklık liflerin …………….. özelliklerindendir.
- Yiyeceklerde …………. Lifler vardır.
- Liflerin yapısında …………. bulunurlar ve bunlar lif eksenine paralel
dizilmişlerdir.
- Liflerin su ile etkileşimi sonucunda lifler ……… .
Klasik sınav soruları :
-Lif nedir ? Liflerin sınıflandırmasını yaparak birer örnek veriniz.
-Liflerin özellikleri nelerdir ? Bu özelliklerden 3 tanesini açıklayınız.

BECERĐ MATRĐKSĐ
Bilgi kazanımı

Bilgi kullanımı

Bilgi iletişimi

Bilgiyle
değerlendirme

Günlük
deneyimlerden
kaynaklanan bilgiler

Evde ve günlük
yaşamda karşımıza
hangi lifli yapıların
çıktığını araştırmak
ve bununla ilgili
sorular geliştirmek

Yiyeceklerde ve
kumaşlarda lifli
yapıları , lifli
yapıların fiziksel
özelliklerini
kullanmak

Lifleri doğadaki
bulunuşlarına göre
nerede
bulunduklarını ve
kullanıldıklarını
araştırarak birbiriyle
karşılaştırma

Liflerin çeşitlerini ve
bunların nerelerde
kullanılabileceğini
ne işe
yarayabikeceğini
tahmin etme

Konu alanıyla ilgili
bilgiler ,
kavramlar,modeller ,
metotlar

Lifli yapıların
özelliklerini ve lifli
yapılara etki eden
etmenleri deneysel
gözlemler
yardımıyla bulmak

Liflerin özelliklerine
göre farklı liflerin
hangi özelliklerde
olduğunu bulmak

Liflerin
sınıflandırılması
konusu tablo
şeklinde açıklanır

Lifli yapılara etki
eden(ısı etkisi )
yanma testi ile
bitkisel ve
hayvansal liflerin
yanış şekillerine göre
belirlenmesi

Bir şeyin nasıl
yapılacağını bildiren
teknik ve pratik
bilgiler

lif , neps,parlakl
neps,parlaklıık,
incelik.mukavemet.bü
incelik.mukavemet.bükü
m, ince yer kalı
kalın yer
ağırl
ğırlıık , liflerin bitkisel ve
hayvansal olarak
sınıflandı
flandırılması
lması.

LĐFLER ARASINDAKĐ
ARASINDAKĐ
BAĞ
BAĞLAR,
ELEKTROKOVALENT
VE ZAYIF HĐ
HĐDROJEN
BAĞ
BAĞGLARINI AÇ
AÇIKLAR.

Yapay Liflerin zarar
veren özellikleri
varsa bunları
ortamdan
uzaklaştırmak

Zarar verebilecek
olan yapay liflerle
dikkatli bir şekilde
çalışmak

Doğaya yansıyan
bilgi ve kavramlar

Papirus , selüloz ve
lifin gelişimini
araştırmak bu
kavramlardan yola
çıkarak lif tanımı
yapmak

Lifli yapıda olan
kumaşların ve
yiyeceklarin öğrenilmesi

Hayvansal ve bitkisel
liflerin günlük yaşamdaki
öneminin belirlenerek bu
yapıdaki maddelerinin
Karşılaştırılmasını

Doğal ve yapay lifleri
açıklayarak, bu liflerin
günlük yaşamdaki yerinin
ve önemimin belirlenmesi

1

2

yapmak

