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ÖZET: Son y�llarda ülkemizde esnek üretim amaçl�, daha çok ithal teknoloji kullan�larak modernize edilen makine-
lerde farkl� iplik tipleri üretilmeye çal���lmaktad�r. Bu modernizasyonlar�n ço�unda yurt d��� kaynakl� teknolojiler 
kullan�ld���ndan, bu çal��mada konvansiyonel üretim yapan bir ring iplik e�irme makinesinin tamamen yerli olanak-
larla elektronik ve tam kontrollü olarak elastan içerikli kor iplik üretmek üzere modifikasyonu anlat�lm��t�r. Söz 
konusu modernizasyon, Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisli�i Bölüm laboratuvar�nda bulunan 56 i�lik bir 
ring iplik e�irme makinesine uygulanm�� ve TÜB�TAK taraf�ndan da desteklenmi�tir.  
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ABSTRACT: In recent years, different types of yarns are produced by using flexible machines which is modernized 
with imported technology in our country. In this study, a modification of a conventional ring spinning is explained 
for producing core-spun yarns which contain elastane. This modification is applied for a 56 spindles ring spinning 
machine which is situated in the Çukurova University Textile Engineering Department Laboratory made by using 
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1. G�R�� 
 

Tüketiciler bir kuma� veya ipli�in yap�s�nda sentetik lif 
varl���n�; mukavemet, uzun ömür, boyutsal stabilite gibi 
fonksiyonel özellikler bak�m�ndan tercih etse de, sa�l�k 
ve tutum özellikleri aç�s�ndan do�al lifleri tercih etmek-
tedirler. Bu durum, harmandan sentetik-do�al lif kar�-
��ml� iplik üretimine alternatif bir iplik yap�s�n�n ara�t�-
r�lmas�na yol açm��t�r. Ara�t�rmalar sonucunda 1970’li 
y�llardan sonra tekstilde ürün yelpazeleri geni�lemi� ve 
bu geni�lemeyle birlikte özlü iplikler de ortaya ç�km��t�r 
[1]. Özlü iplikler, ayn� merkezli iki lif demetinden olu-
�an bir yap�ya sahiptir. Bu lif demetlerinden ilki, ipli�e 
fonksiyonel özellik katmak için kullan�lan ve iplik mer-
kezinde bulunan öz, di�eri ise daha çok konfor özelli-
�inden dolay� kullan�lan ve özü kaplayan (sarg�) d�� 
tabakad�r.  Özlü iplik yap�lar�nda bulunan merkez ve 
sarg� lifi olarak çok çe�itli lif demetleri kullan�labilmek-
tedir [2]. Özlü iplikleri çe�itli üretim teknikleri ile üret-
mek mümkündür. 
 

Elastan lifler son y�llarda özlü iplik yap�s�nda s�kça öz 
olarak kullan�lmaktad�r.  Elastan lifi yüksek uzama kabi-
liyetine sahiptir ve belirli bir uzamaya kadar üzerindeki 
kuvvet kalkt���nda deforme olmadan, çabuk bir �ekilde 
eski haline dönebilme yetene�ine sahiptir. Elastanl� 
kuma�lar, vücudun hareketine göre �ekil almakta ve 
böylece kullan�c�ya olabildi�ince fazla bir hareket öz-
gürlü�ü sunmaktad�r. Vücudu son derece iyi saran 
elastanl� iplik/kuma� yap�lar� vücut hareketlerine duyar-
l�l�k gösterirler. Dayan�kl� ve uzun ömürlüdür. Bu özel-
li�i, esnekli�inin bir sonucudur. Rahat ve pratik giyimli 
k�yafetlerde kullan�m� ile k�yafetler konfor kazan�r. �nce 
ve ipeksi bir tutumu vard�r. Ayr�ca elastanl� giysilerde 
diz ve dirsek izleri de olu�mamaktad�r. Elastan, kullan�l-
d��� kuma�ta k�r���kl�k ve buru�uklu�u engelleyici �ekil-
de görev yapmaktad�r. Elastan lifleri, günümüzde hemen 
hemen her alanda kullan�lmaktad�r. Kullan�m alanlar� 
ana ba�l�k olarak, çoraplar, iç çama��r�, pijama, d�� gi-
yim (tak�m elbiseler, abiye k�yafetler, jeanler vs), spor 
giyim (e�ofmanlar, özel sporcu k�yafetleri vs), dö�eme-
lik kuma�lar olarak özetlenebilir. Elastanl� iplikler do-
kuma ve örmede kullan�labilmektedirler. Dünyada 
elastan kullan�m� her geçen y�l artmaktad�r. Elastan lifi 
üreticileri y�ll�k %8-10 düzeyinde art�� tahmin etmekte-
dirler [3]. 
 
Elastan merkezli özlü iplik (elastomerik iplik) üretimi, 
çe�itli iplik e�irme makinelerinin modifikasyonu sonu-

cunda yap�labilmektedir. Elastomerik özlü ipliklerin en 
yayg�n üretildi�i e�irme sistemi, ring iplik e�irme siste-
midir. Air-Vortex ve OE-Rotor gibi e�irme sistemleri ile 
de özlü iplik üretimi mümkün olsa da, bu sistemler sa-
nayide çok fazla kullan�lmamaktad�r.  
 
2. MOD�F�KASYON YÖNTEM� 
 

D�� tabakay� olu�turan k�sa stapel lifler ile iplik merke-
zine yerle�ecek olan elastan filament, ring iplik e�irme 
makinesinin ön çekim silindir çiftinin k�st�rma noktas�n-
da birle�mektedir. Ring iplik e�irme sisteminde elastan 
özlü ipli�in üretilebilmesi için makineye elastan bobin-
lerini ta��yacak ve ayn� zamanda elastan�n kontrollü 
biçimde sevkini sa�layacak pozitif besleme silindirleri 
ve elastan�n ipli�in merkezine verilmesini sa�layacak V-
yivli elastan k�lavuzlar� (çekim sistemi ön bask� silindiri 
üzerinde) eklenmelidir. Ring iplik e�irme makinesinde 
elastan özlü iplik üretim prensibi ve elastan besleme 
silindirleri ile V-yivli k�lavuzun makine üzerindeki po-
zisyonlar� �ekil 1’de gösterilmi�tir. 

Her ne kadar makine üzerine yerle�tirilmesi gereken ek 
donan�mlar ayn� ise de, bir ring iplik e�irme makinesi, 
elastanl� iplik üretmek üzere iki �ekilde modifiye edile-
bilir. Bunlar; elastan besleme silindirlerinin hareketi 
makine üzerinde bulunan son çekim silindirinden di�liler 
yard�m�yla ald��� “mekanik sistem” ve elastan besleme 
silindirlerinin hareketi do�rudan d��ar�dan yani ilave bir 
motordan ald��� “elektronik sistem”dir. Elektronik sis-
temin, mekanik sisteme göre iki büyük avantaj� bulun-
maktad�r. Birincisi; mekanik sistemde elastan besleme 
silindirlerinin hareketi di�liler yard�m�yla ön çekim si-
lindirinden almas� nedeniyle her elastan çekim de�eri 
için ayr� di�li kullanmak gereklili�idir. Burada elastan 
çekim oran� ön çekim silindiri ile elastan besleme silin-
dirleri aras�ndaki h�z fark�ndan dolay� olu�maktad�r. Bu 
durumda, makine üzerinde farkl� elastan çekim de�erle-
rinde çal���lmas� gerekti�inde makine durdurulmakta ve 
hareket aktar�m� yapan di�liler de�i�tirilmektedir. �kinci-
si; mekanik sistemde elastan çekim oran�n�n elektronik 
sistemde oldu�u kadar hassas bir �ekilde ayarlanamama-
s�d�r. Mekanik sistemde çekim oran� hassasiyeti di�linin 
di� say�s�na ba�l� iken, elektronik sistemde motorun 
dönü� hassasiyetine ba�l�d�r. Dolay�s� ile elektronik 
sistemde mekanik sistemle uygulanamayan çekim de�er-
lerini ve daha da ötesi istenilen her çekim oran�n� uygu-
lamak mümkündür.  
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�ekil 1. Ring makinesinde elastan özlü iplik üretim prensibi [4] 

 
 
 

Bu avantajlar�ndan dolay� çal��man�n yap�ld��� ring iplik 
e�irme makinesindeki modifikasyon i�lemi için, elastan 
besleme silindirlerinin d��ar�dan bir servo motor ile 
kontrol edildi�i “elektronik sistem” modeli tercih edil-
mi�tir. Ayr�ca, makineye çal��ma esnekli�i ve kolayl��� 
kazand�rmak ve farkl� fantezi efektleri üretebilmek ad�-
na, orta ve arka çekim silindirlerinin kontrol edilmesi 
amac�yla çekim silindirleri makine ana motorundan 
ayr�lm�� ve makinenin her iki taraf�nda da (sa� ve sol 
taraftaki i�ler) birer servo motor kullan�lm��t�r. Bunun 
sonucu olarak, makinenin ana motoru sadece i�lere ve 
son çekim silindirine hareket vermektedir. 
 
3. MOD�F�KASYON �Ç�N GEREKL� DONANIM 
 

Mevcut ring iplik e�irme makinesinin, elastan içerikli 
özlü iplik üretmek üzere yap�lan modifikasyonu a�a��-
daki ad�mlardan olu�maktad�r. 

� Çekim silindirleri ana motorun tahrik sisteminden 
ayr�lm�� ve bu silindirleri servo motorlara ba�lamak 
için gerekli iletim mekanizmalar� kurulmu�tur. 

� Çekim silindirlerini tahrik edecek servo motorlar�n 
makine gövdesine uygun �ekilde yerle�tirilmesi sa�-
lanm��t�r. 

� Silindir h�zlar�n� ölçerek geri besleme sinyallerini 
üretecek olan enkoderlerin makine gövdesine ba�lan-
t� elemanlar� yard�m�yla ba�lanmas� gerçekle�tiril-
mi�tir. 

� Elastan lifini beslemek amac�yla, elastan bobinlerini 
ta��yarak ca�l�k görevi görecek ve liflerin çekim böl-
gesine istenilen çekim oran�nda beslenmesini sa�la-
yacak silindirlerin ve servo motordan gelen tahriki 
iletecek hareket mekanizmas� kurulmu�tur. 
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� Elastan besleme mekanizmas�n� tahrik edecek servo 
motorlar makine gövdesine ba�lant� elemanlar� yar-
d�m�yla ba�lanm��t�r. 

� Bask� silindirlerinin üzerine yerle�ecek olan elastan 
merkezleme elemanlar�n�n (V-yivli k�lavuz) montaj 
i�lemleri yap�lm��t�r. 

� Sistemi kontrol edecek bilgisayar yaz�l�m�n�n olu�tu-
rulmas� ve sistem üzerine adaptasyonu gerçekle�ti-
rilmi�tir. 

Bu çerçevede yap�lan genel modifikasyonu gösteren 
�ema, �ekil 2’de verilmi�tir. 

Modifikasyonun tasar�m� �ekil 2’de görüldü�ü gibi 
olu�turulduktan sonra kullan�lacak elektronik ve meka-
nik donan�mlar a�a��daki �ekilde belirlenmi�tir. 
 
3.1. Servo Motor 
 
Dönen parçalar�n tahrik edilmesi için, elektronik olarak 
hassas bir �ekilde kontrol edilebilme özelli�i nedeniyle 
servo motor kullan�lm��t�r. Sistem modifikasyonu, 

elastan besleme silindirleri için 1 adet ve çekim silindir-
leri için de 1 adet olmak üzere toplan 2 adet servo mo-
torla yap�labilecekken, sistemin daha esnek bir yap�ya 
sahip olmas� için, 2 tanesi elastan besleme silindirleri 
(sa� ve sol taraf), 2 tanesi çekim silindirleri (sa� ve sol 
taraf) olmak üzere toplam 4 adet servo motor kullan�l-
m��t�r (�ekil 3). Böylece, makinenin her iki taraf�n� (sa�-
sol), ayr� ayr� kontrol etmek mümkün olmaktad�r. Yap�-
lan hesaplamalar sonucunda kullan�lmas�na karar verilen 
servo motor özellikleri Tablo 1’de verilmi�tir. 
 
Tablo 1. Kullan�lan servo motor özellikleri 

Üretici Firma Mitsubishi 
Sürekli Tork (Nm) 2,4 
Maksimum Tork (Nm) 7,2 
Güç (kW) 0,75 
Maks. Devir (d/dk) 3000 
A��rl�k (kg) 3 

 
 
 

 
�ekil 2. Genel modifikasyon tasar�m �emas� (Üstten Görünü�) [5] 
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�ekil 3. Kullan�lan servo motor 

 
3.2. Redüktör 
 

Çekim sistemini tahrik eden servo motorlara, elastan 
besleme mekanizmas�n� tahrik eden motorlara göre daha 
fazla yük binece�inden bu iki motorun gücünü art�rmak 
amac�yla redüktör kullanmak gerekmi�tir. Çekim siste-
mini tahrik eden motorlar bask� silindirleri ile çekim 
milleri aras�ndaki sürtünme kuvvetlerini ve bu dönen 
parçalar�n eylemsizlik momentlerini yenmek zorunda-
d�rlar. Bu kuvvetler elastan besleme mekanizmas�ndaki 
sürtünme ve eylemsizlik momenti kuvvetlerinden çok 
daha fazlad�r. Hesaplamalar sonucunda kullan�lmas�na 
karar verilen redüktörler (2 adet) SHIMPO marka ve 
VRSF-S9D-750 modeldir (�ekil 4). 
 

 
�ekil 4. Servo motorlar�n gücünü art�rmak için kullan�lan 

redüktör 
 
 
 

3.3. Servo Motor Sürücü 
 
PLC (Programmable Logic Controller) cihazlar�nda 
motorlar� kontrol etmek için üretilen sinyalleri, motorun 
anlayaca�� biçime dönü�türerek motoru kontrol etmek 
için kullan�lan elektronik donan�md�r. Her bir motor için 
bir adet sürücü gerekti�inden toplam 4 adet Mitsubishi 
marka ve MR-J2S-70A model sürücü kullan�lm��t�r 
(�ekil 5).  Sürücüler sistemin kumanda panosu içerisine 
monte edilmi�lerdir. 
 

 
�ekil 5. Servo motor sürücü 

 
3.4.Enkoder 
 
Sistemin istenilen özelliklerde ürün üretebilmesi, kapal� 
çevrim kontrol yapabilmesine ba�l�d�r. Kapal� çevrimin 
gerçekle�ebilmesi için sistemin ç�k���n�n yani ç�k�� silin-
dirlerinin h�z�n�n sürekli gözlenmesi gerekmektedir. 
Ç�k�� h�z� okuma i�lemi için yüksek çözünürlü�e sahip 
enkoderler tercih edilmi� ve kullan�lm��t�r. 
 
Makinenin sa� ve sol taraflar�ndaki ön ve arka çekim 
silindirlerine ba�lanmak üzere toplam 4 adet enkoder 
kullan�lm��t�r. Kullan�lan enkoderler, Mitsubishi marka 
olup, NOC-S1000-2MWT modelindedir. Kullan�lan 
enkoderin ölçüm hassasiyeti 1000 pulse/devir ‘dir. 
Enkoderlerden birinin genel görünü�ü �ekil 6’da veril-
mi�tir. 
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�ekil 6. Sistemde kullan�lan enkoder 

 
3.5. PLC Kontrol Ünitesi (Programlanabilir                

Mant�ksal Denetleyici) 
 
Modifikasyon çal��mas� kapsam�nda 2 adet Mitsubishi 
FX1N PLC ünitesi kullan�lm��t�r. PLC’lerin sistemdeki 
görevleri a�a��da s�ralanm��t�r.  

� PLC’nin temel görevi, PC üzerinde çal��an program-
dan üretim verilerini al�p kendi kal�c� haf�zas�na 
yazmakt�r. PLC üretim verilerini bilgisayar yaz�l�-
m�ndan ald�ktan sonra bilgisayara ihtiyaç duyma-
makta ve üretim s�ras�nda bilgisayardan veri okuma 
i�lemi yapmamaktad�r. Yüksek üretim h�zlar�nda ça-
l���rken do�rudan bilgisayardan veri okuma-yazma 
i�lemleri, veri ve zaman kay�plar�na yol açabilmek-
tedir. Bu nedenle, üretim parametrelerinin üretim 
ba�lang�c�nda, kullan�c� taraf�ndan bilgisayardan gi-
rilmesi ve PLC’ye aktar�lmas�, böylece sistemin do�-
rudan PLC ile kontrol edilmesi yöntemi tercih edil-
mi�tir. 

� Enkoderlerin devir say�lar�n� okumak. 

� Orta çekim ve elastan besleme silindirlerinin devir 
say�lar�n� hesaplay�p servo motor sürücülerine ku-
manda etmek. 

Sistem, sa� ve sol olmak üzere birbirinden ba��ms�z iki 
k�s�m olarak tasarland��� için iki adet PLC kullan�lm��-
t�r. Küçük uygulamalar için tasarlanm��, Mitsubishi 
FX1N PLC’ler, 2 adet servo motor sürebilme özelli�ine 
sahiptir. Kullan�lan PLC’lerden birinin görünü�ü �ekil 
7’de verilmi�tir. 

 

 
�ekil 7. PLC cihaz�n�n genel görünü�ü 

 
3.6. Elastan Besleme Silindiri 
 
Makine üzerinde elastan bobinlerini ta��ma ve kontrollü 
biçimde sevk etme görevini yerine getiren elastan bes-
leme silindirleri, hafif olmas� bak�m�ndan alüminyum 
malzemeden yap�lm��t�r. Yüzey sürtünmesinin azalt�l-
mas� ve yüzey pürüzlülü�ünün ortadan kalkmas� için 
eloksel kaplama tekni�i ile kaplanm��t�r. Silindir d�� 
çap� 50 mm, silindir et kal�nl��� ise 5 mm’dir. Elastan 
besleme silindirleri makine boyunca, iki taraftan 
yataklanarak yerle�tirilmi�tir. Bir taraflar� sadece yatak 
içerisinde kal�rken, di�er uçlar�ndan servo motorlardan 
hareket alabilecekleri di�lilere ba�lanm��t�r. Elastan 
besleme silindirlerinin makine üzerine yerle�imini göste-
ren teknik çizim �ekil 8’de verilmi�tir. 
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�ekil 8. Elastan besleme silindirleri teknik gösterimi [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. V-Yivli K�lavuz ve Ba�lant� Parçalar� 
 

Sistemde kullan�lmak üzere bu donan�mlara ek olarak, 56 
adet V-yivli k�lavuz, 4 adet kay��, 4 adet sigorta, 1 adet 
�alter, 54 adet elastan bobini seperatörü, çe�itli ebatlarda 
di�li, civata, somun ve pul kullan�lm��t�r. Ayr�ca kullan�-
lacak mekanik ve elektronik donan�mlar�n ring iplik 
e�irme makinesi üzerine montaj� s�ras�nda, bu elemanlar� 
ta��yacak baz� parçalar gerekmi�tir. Bu ta��y�c� (destek) 
parçalar; enkoder destek parçalar�, motor destek parçalar� 
ve redüktör destek parçalar� olarak s�ralanabilir. Parçala-

r�n imalinden önce, Corel Designer programlar� kullan�la-
rak teknik resimleri çizilmi�tir. Ard�ndan parçalar lazer 
kesim tekni�i kullan�larak ST 37 çelik malzemeden kesti-
rilmi� ve gerekli k�s�mlara kaynak yapt�r�lm��t�r. Destek 
parçalar�n makine üzerinde sa�-sol ve ileri-geri hareketle-
rini rahat yapabilmeleri için vida delikleri slot �eklinde 
yapt�r�lm��t�r. Destek parçalar�ndan baz� örnek çizimler 
�ekil 9’da gösterilmi�tir. 

 

 

                                                     
�ekil 9. Destek parçalar� a) Enkoder destek parças�    b) Servo motor destek parças� [6] 
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Ring iplik e�irme makinesinin, modifikasyon öncesi 
resmi �ekil 10’da, modifikasyon sonras� resmi ise �ekil 
11’de gösterilmi�tir. Çal��ma kapsam�nda modifiye edi-
len ring iplik e�irme makinesi, Ingolstadt marka R4407 
tipi 56 i�lik bir makinedir. Makine i�letme tipi olup, tek 

seksiyon �eklinde tasarlanm��t�r. Modifikasyonun ard�n-
dan makinenin her iki taraf�nda, birbirinden farkl� isteni-
len numara ve elastan çekim de�erlerinde iplikler üreti-
lebilmektedir. 

 

 
�ekil 10. Modifikasyon öncesi ring iplik e�irme makinesi 

 

 
�ekil 11. Modifikasyon sonras� ring iplik e�irme makinesi 
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4. KULLANILAN B�LG�SAYAR YAZILIMI 
 
Kurulan mekanik sistemi belli bir program çerçevesinde 
çal��t�racak olan elektrik ve elektronik sistemin yönetimi 
için uygun bir yaz�l�m gerekmektedir. Söz konusu yaz�-
l�m iki bölüm halinde tasarlanm��t�r. Bunlar ki�isel bil-
gisayarda çal��acak olan kullan�c� arayüz program� ve 
kullan�c� arayüz program� ile tasarlanan ve girilen bilgi-
lere uygun olarak ipli�in üretilmesini sa�layacak �ekilde 

PLC cihaz�n� i�letecek olan yaz�l�m program�d�r. Kulla-
n�c� arayüz yaz�l�m� ki�isel bilgisayarda çal��abilecek 
�ekilde, Visual Basic 6.0 programlama dili kullan�larak, 
PLC yaz�l�m� ise, Melsoft GX Developer FX kod geli�-
tirme program� kullan�larak yap�lm��t�r. PC arayüz prog-
ram�ndan “üretim bilgileri giri� sayfas�” �ekil 12’de 
verilmi�tir. 
 

 

 
�ekil 12. Yaz�lan arayüz program� “Üretim Bilgileri” giri� sayfas� [7] 
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5. SONUÇ 
 

Bu çal��ma kapsam�nda, konvansiyonel üretim yapan bir 
ring iplik e�irme makinesinin elastan içerikli özlü e�ril-
mi� iplik üretmek üzere modifikasyonu yap�lm��, elde 
edilen yeni sistemin kolayca çal��t�r�labilmesi ve kontrol 
edilebilmesi ad�na Türkçe menüye sahip bir bilgisayar 
arayüz program� yaz�lm��t�r. Modifikasyon çerçevesinde 
geleneksel ring iplik e�irme makinesine kurulan sistem-
de, elastan besleme silindirleri ve çekim silindirleri 
servo motorlar arac�l���yla tam olarak kontrol edilebil-
mektedir. Bu sayede makine, hem düz iplik hem de özlü 
(elastan, filament, metalik vb.) iplik üretebilir, ayn� anda 
sa� ve sol taraflar�nda farkl� tipte iplik üretebilir ve çe-
kim oranlar� (iplik ve elastan) çok daha hassas ayarlana-
bilir hale gelmi�tir. Böylece geleneksel bir ring iplik 
e�irme makinesi çok amaçl� kullan�ma uygun,   esnek 
bir yap�ya kavu�turulmu�tur. 
 
Çal��ma kapsam�nda yap�lan modifikasyona benzer bir 
sistem modifikasyonu ülkemizde daha önce yap�lmam��-
t�r. Ring iplik e�irme makinesi çe�itli yapanc� firmalar 
taraf�ndan modifiye edilerek fantezi iplik üretimi yapa-
bilir hale gelse de, makinenin her iki taraf�n�n ayr� ayr� 
kullan�labilmesi, Türkçe menüye sahip bir arayüzle 
kontrol edilmesi ve ayn� anda birden fazla ürün yelpaze-
sinde üretim yapabilmesi sistemin en büyük avantajlar� 
olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Sistemle ilgili yap�lan 
deneme üretimlerde, ürün kalitesi ve h�zla ilgili konvan-
siyonel ring iplik e�irme makinesinden farkl�l�k olma-
m��t�r. Sistem, beklenilen kalite ve h�zda üretim yapa-
bilmektedir.  
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