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ÖZET
Günümüz tekstil sektöründe rekabet þartlarýnýn gittikçe artmasý nedeniyle sektörün ulusal ve uluslararasý ölçekte 

varlýðýný korumak ve geliþme saðlayabilmek için katma deðeri yüksek ve modaya yönelik ürünler üretmesi zorunlu 

hale gelmiþtir. Fantezi iplikler ve onun bir türü olan þantuklu iplikler bu kapsamda önem taþýmaktadýr. Þantuklu 

iplikler deðiþik iplik üretim sistemleriyle çeþitli yapýlarda üretilebilmektedir. Þantuklu ipliklerin üretim sistemleri 

ve iplik kalite deðerlerinin ölçüm yöntemleri üzerine Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir. Bildiri kapsamýnda 

þantuklu iplik üretim teknolojisi ve yeni geliþmeler hakkýnda bilgi verilecektir. Þantuklu iplikler en yaygýn olarak 

ring iplik makinesine ilave edilen donanýmlar yardýmýyla üretilmektedir. Bunun yanýnda yardýmcý donanýmlarla 

ring ipliðine elastan dahil edilmesi de mümkün olduðundan “elastan içerikli þantuklu iplik” üretimi olanaklý hale 

gelmektedir. Bu kapsamda normal bir ipliðe þantuk, elastan, þantuk ve elastanýn birlikte ilavesinin o ipliðin kalite 

deðerlerine etkisini araþtýran bir deneysel çalýþma da yapýlmýþtýr. Bildiri kapsamýnda bu çalýþmanýn sonuçlarý da 

sunulmuþtur. Yapýlan çalýþma genel olarak düz ipliðe efekt (elastan, þantuk) ilavesinin ipliðin kalite deðerleri 

üzerinde etkili olduðunu göstermiþtir. 

Anahtar Sözcükler :Fa ntezi Ýplik, PES/VÝS Özlü Ýplik, Þantuk Efekti, Elastan

SLUB YARN MANUFACTURING TECHNOLOGY AND
 A STUDY ON YARN PROPERTIES

ABSTRACT
Nowadays, because of high competititon in textile industry firms are forced to manufacture high value added and 

fashionable textile products in order to keep their positions or to improve in national and international area. Fancy 

yarns and slub yarns as a kind of fancy yarns must have been payed attention in view of mentioned point above. Slub 

yarns can be produced in different forms and by different manufacturing systems. R&D studies continue to be made 

on slub yarn making systems and measurement quality of slub yarn. In this article some informations have been 

given about slub yarn manufacturing technology and new developments. Generally, slub yarns are produced using 

the ring machines on which slub yarn mechanism mounted. In these systems, elastane fibers can be added into the 

ring yarn. It is possible to manufacture the slub yarn contains elastane fibre. In this work, an experimental study in 

which the effect of adding slub, elastane and both of two into normal ring yarn on yarn properties are investigated  is  

also performed. In this article, the results of this work have been presented. It is concluded that the adding some 

effects (elastane, slub) into the normal yarn  affects on quality of yarn.

Keywords :Fancy Yarn, PES/VIS Core Yarn, Slub Effect, Elastane
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1. Giriþ
Dünyada tekstil ve hazýr giyim alanýnda rekabet gittikçe 
artmakta ve  kâr marjlarý da düþmektedir. Türkiye'nin 
sýradan tekstil ürünleri sýnýfýnda Çin, Hindistan gibi 
Asya ülkeleri ile rekabet etmesi oldukça zordur. Bu 
nedenle istihdamý düþünerek sýradan ürünlerin 
üretiminden vazgeçmemekle birlikte,  üreticilerin 
sýradýþý ve katma deðeri yüksek ürünler üretmeye 
yönelmesi gerekmektedir. Çünkü, bu tip ürünler üst gelir 
grubuna hitap etmekte olup, moda ve marka yaratmak 
için olumlu özelliklere ve avantajlara sahiptir. Bu durum 
sýradýþý ürünleri satýlabilirlik ve kârlýlýk açýsýndan 
aranýlýr kýlmaktadýr.
 
Günümüzde, geliþmiþ ülkeler tekstil sektöründe sýradan 
ürün sýnýfýný baþka ülkelere býrakarak bilgiye, 
teknolojiye, yaratýcýlýða dayalý çok iþlevli akýllý 
kumaþlar, tasarým ve marka, modaya yönelik albenili 
kumaþlar, eko-tekstil ürünleri, dokusuz yüzey 
teknolojileri, tekstilde nano-teknoloji uygulamalarý, 
teknik tekstiller gibi konularda faaliyetlerini 
yoðunlaþtýrmýþlardýr. Tekstil, ülkemizin en birikimli ve 
güçlü sanayisi olup, tüm olumsuzluklara karþýn halâ 
ekonominin lokomotifi durumundadýr. Bu durumda, 
tekstil sektörü dünya pazarlarýndaki payýný korumak ve 
geliþtirmek için  nitelikli ve katma deðeri yüksek 
ürünler üretebilecek þekilde yeniden yapýlanmalýdýr 
(Tarakçýoðlu, 2004). Son yýllarda, ülkemiz modaya 
yönelik albenili kumaþlar ve tekstil ürünleri üretmeyi, 
markalaþmayý bir yöntem olarak benimsemiþ olup  
çalýþmalar bu yönde yoðunlaþmýþtýr. Bu durum özel ve 
tüzel kurumlarca yürütülen çeþitli projelerden 
anlaþýlmaktadýr. Bu projelerden bazýlarý aþaðýdadýr: 
? - Moda Tekstil Ýþ Kümesi Projesi (ÝTKÝB, DTM), 2003
? - Ufuk 2010 Türk Hazýr Giyim Sektöründe Yeniden 
Konumlandýrma Projesi (TGSD), 2003
? - Turquality Projesi (DTM, TÝM, Ýhracatçý Birlikleri), 
2004 
? - TÜBÝTAK  Teknoloji Platformlarý Programý, Tekstil 
Teknoloji   Platformu, 2006
? - DTM Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Ýhracat 
Stratejisi, 2007-2009

Gelecekte tekstil firmalarýnýn kârlýlýklarýný ve kâr 
oranlarýný iyileþtirecek ürünlere ihtiyaç duyacaklarý 
açýktýr. Bu amacý gerçekleþtirmede yüksek kaliteli, 
özellikli iplikler ve tekstil ürünlerinin payý büyük 
olacaktýr. Þirketlerin dünya pazarýnda rekabet 
edebilirliði fantezi (efekt) ipliklerin yardýmýyla 
kuvvetlendirilebilir. Özellikli iplikler, pazarda fýrsatlarý 
ve kârlýlýðý artýrmakta, üreticilerin ürünlerine katma 
deðer eklemektedir. Günümüzde fantezi iplikler için çok 
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çeþitli uygulama alanlarý vardýr. Örneðin; denim iplikler 
ve kumaþlar, gömlekler, moda tasarým giysileri, ev 
tekstilleri, örme giysiler vs. bu grupta sayýlabilir 
(Amsler, 2004).

Modaya yönelik, albenili, özgün tekstil ürünleri 
üretmek için, çok çeþitli fantezi iplikler, karýþým iplikler 
yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Fantezi iplikler doðasý 
gereði sýnýrsýz sayýda deðiþik yapý, renk ve desende 
üretilebilmektedir. Bu nedenle özgün ürünler üreterek, 
moda ve marka akýmlarý yaratma konusunda çok büyük 
avantajlara sahiptir. Bunun yanýnda, üretiminde özel 
teknolojilerin, yaratýcýlýk ve tasarým tekniklerinin 
kullanýlmasý gerekmektedir. Ayrýca fantezi iplikler, 
genellikle küçük partiler halinde talep edilmesi 
nedeniyle de, AB ülkeleri gibi hedef pazar ülkelere 
yakýn ve esnek bir tekstil üretim yapýsýna sahip olan 
ülkemiz için avantajlý ürünler grubuna girmektedir. 
Türkiye bu konuda rekabet içinde olduðu ülkelere göre 
bir çok avantaja sahiptir. Bunlar; Avrupa ülkelerine 
yakýnlýk, süregelen ticarî iliþkiler,  deneyim, birikim ve 
beceri düzeyi, sektörün esnek yapýsý, yeterli teknoloji ve 
altyapýnýn olmasý þeklinde sýralanabilir.

Ülkemiz için bu avantajlarýn yanýsýra en önemli 
dezavantajlardan biri, tekstil makineleri ve 
teknolojisinde dýþa baðýmlý olmaktýr. Bu nedenle 
ülkemizde makine, teknoloji ve “know-how” üretmek 
tüm sektörlerde olduðu gibi tekstil sektörü içinde 
stratejik bir öneme sahiptir
 (http://vizyon2023.tubitak.gov.tr). 

2. Þantuklu Ýpliðin Tanýmý ve Özellikleri
Þantuklu iplik bir tür fantezi ipliktir. Fantezi iplikler, 
sýradan ticarî mal sýnýfýna girmemektedir ve gelecekte  
girmesi de beklenmemektedir. Fantezi iplikler son 
ürünün estetik deðerini artýrmak amacýyla basit tek ve 
katlý ipliklerden farklý olarak, düzensiz bir þekilde özel 
profil ve yapý kazandýrýlarak elde edilirler. Bir tür 
fantezi iplik olan þantuklu ipliklerin belirleyici özelliði, 
yapýsýnda ipliðin uzunluðu boyunca aralýklý olarak 
tekrar eden ve deðiþen boyutlarda düzensizliklerin 
bilerek oluþturulmasýdýr. Bu düzensizliklere “þantuk” 
adý verilir. Þantuklarýn boyutu (uzunluk, çap, þekil), 
tekrar etme aralýðý, rengi  ve elyaf tipi deðiþebilir (Gong 
ve Wright, 2002; Rameshkumar ve Anbumani, 2007).

Þekil 1'de bu özelliklere sahip bir þantuklu ipliðin basit 
yapýsý ve ayný hammaddeden, bilinen bir eðirme 
sisteminde eðrilerek yan yana getirilmiþ þantuklu 
ipliklerin siyah bir zemin üzerindeki görünümleri  
verilmiþtir. 
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Þekil 1. Þantuk ipliðin yapýsý ve %100 pamuk þantuklu 
ring ipliði

Þantuklu iplikler giysi (gömlek, takým elbise, denim 
vs.), perde, döþemelik kumaþlar gibi geniþ bir alanda 
ürüne görsel efekt katmak, farklýlýk yaratmak, albeniyi 
artýrmak amacýyla kullanýlabilmektedir. 

3. Þantuklu Ýplik Türleri 
Þantuklu iplikleri deðiþik yöntemlerle üretmek 
mümkündür. Genel olarak, üretim yöntemleri ve iplik 
özellikleri açýsýndan þantuklu iplikler aþaðýdaki þekilde 
sýnýflandýrýlabilir:
1.Kesikli lif eðirme makinelerinde deðiþik boyutlarda 
lifler karýþtýrýlarak þantuklu iplik üretimi. Örneðin, 
kamgarn tops bandý içine  rastgele daðýlmýþ þtrayhgarn 
elyaflar karýþtýrýlabilir. 
2.Ýki adet temel iplikle birlikte, bükümsüz bir fitilden 
besleme silindirlerinin ani hareketleri ile  periyodik 
olarak koparýlan düz lif demetleri (þantuklarý oluþturur) 
beslenir ve büküm uygulanarak iplik kararlý hale 
getirilir. Böylece daha açýk ve düzenli eðrilmiþ þantuklu 
iplikler elde edilir. 
3.Kesikli lif eðiren iplik makineleri, üretim süresince 
çekim millerinin aralýklý olarak ivmelendirilmesini  
saðlayacak þekilde yeniden düzenlenir. Böylece çekim 
aralýklý olarak deðiþtirilerek istenilen plana göre 
þantuklar oluþturulur. Bu yöntemin fitil makinesine 
uygulanmasý ile elde edilen fitile, ring iplik makinesinde 
düz (sabit) çekim uygulanarak da þantuklu iplik 
üretilmesi mümkündür.   
4.Ýplik eðirme makinesinde çekim bölgesinde ipliði 
oluþturan malzemenin içine ilave malzeme beslenerek 
þantuk oluþumu saðlanýr.
5.Son geliþmelerle Open End rotor iplik makinesinde de 
þantuklu iplik üretimi mümkün hale gelmiþtir. Rotor 
iplik makinesinde besleme mili aralýklý olarak 
ivmelendir i lmek suret iyle  þantuk oluþumu 
saðlanmaktadýr. Ayrýca diðer iplik üretim tekniklerinde 
de (OE friksiyon, Hava-jetli eðirme, Vortex eðirme, vb.) 
bu tür efektleri oluþturma çalýþmalarý mevcuttur (Gong  
ve Wright,  2002).

Yukarýdaki yöntemlerden en yaygýn olaný 3. yöntemdir. 
Bu yöntemle elde edilen iplikte þantuk ile temel iplik 
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bütünleþik haldedir ve þantuðu oluþturan lifler temel 
iplik ile aynýdýr. Bu nedenle  bu tür þantuklara “zemin 
þantuðu” denir ve üretimi kolay olduðundan deðerlidir. 
Ancak bu tür ipliklerde þantuklu bölgelerin daha az 
b ü k ü m  a l m a s ý  n e d e n i y l e  z a y ý f  n o k t a l a r  
oluþabilmektedir (Gong  ve Wright,  2002). Þantuklu 
iplikler en çok ring iplik makinelerinde üretilmektedir. 
Günümüzde ring iplik makinelerinde üretilen þantuklu 
iplikleri baþlýca 3 ana grup halinde incelemek 
mümkündür:
1.Basit þantuklu iplikler (basic slub)
2.Deðiþken numaralý (multi-count) þantuklu iplikler
3.Deðiþken bükümlü (multi-twist) þantuklu iplikler

Þantuklu iplik üretiminin yapýlabildiði ring iplik eðirme 
sisteminde çekim ünitesinin yandan görünüþü ve çekim 
ünitesi çýkýþýnda oluþmuþ bir þantuðun görünümü Þekil 
2a'da verilmiþtir.

Þekil 2. Ring iplik makinesinde çekim sisteminin (a) ve 
OE Rotor iplik makinesinde eðirme elemanlarýnýn 
yandan görünüþü (b)

3.1. Basit Þantuklu Ýplik
Ring iplik makinesinde belli bir temel iplik numarasýnda 
iplik üretimi yapýlýrken, ön çekim milinin hýzý sabit 
kalmak kaydýyla, istenilen zaman aralýklarýyla orta ve 
arka çekim millerinin dönüþ hýzlarý eþ zamanlý olarak 
aniden ivmelendirilmek suretiyle anlýk çekim 
azaltýlmakta ve böylece iplikte kalýn yerler 
oluþturulmaktadýr. Þantuklu iplik üretimi süresince 
uygulanan büküm deðeri deðiþmemektedir. Basit 
þantuk ipliðinin yapýsýný temsil eden deðiþkenler 
þunlardýr:
? Birim uzunluktaki þantuk sayýsý
? Þantuk boyu
? Þantuk kalýnlýðý
? Þantuklar arasý boþluk 
? Þantuk efekti tipi-yapýsý (Jaganathan S., 2005)

Basit bir þantuklu ipliðin, yukarýda sýralanan 
deðiþkenleri ihtiva eden yapýsal þekli aþaðýda verilmiþtir 
(Þekil 3). Bu þekilde görüldüðü gibi, iplik boyunca 
þantuklar arasý bölgelerde temel iplik numarasý (N1)  
belli bir deðerde olup deðiþmemektedir. Büküm (T) ise
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Þekil 7'de ise deðiþken numaralý ve bükümlü ipliðin 
üretilebildiði ring iplik makinesinin yapýsý verilmiþtir. 
Þekilde görüldüðü gibi orta ve arka çekim milleri Servo-
motor-I ile kontrol edilirken, ön çekim mili Servo-
motor-I ile eþgüdümlü çalýþabilen Servo-motor-II 
tarafýndan kontrol edilmektedir. Yardýmcý servo-
motorlar diðer servo-motorlarla eþgüdümlü çalýþarak, 
uzun makinelerde destek saðlamak amacý ile 
kullanýlmaktadýr. Bu sistem ile hem iplik numarasý hem 
de uygulanan büküm deðeri kontrollü olarak 
deðiþtirilebilmektedir (www.pintersa.com, http://kma-
amsler.com, www.zinser.saurer.com, 2007). 

4.2. Open End Rotor Ýplik Eðirme Makinesi
Günümüzde rotor iplik eðirme makinesinde de þantuklu 
iplik üretimi mümkündür. Bunun için besleme 
silindirinin hýzý bir servo-motor ile kontrol edilmektedir 
(Þekil 2b). Böylece, beslenen þerit miktarý deðiþtirilmek 
suret iyle  is teni len boyutlarda þantuk elde 
edilebilmektedir. Basit þantuklu, deðiþken numaralý ve 
bükümlü iplik üretimi mümkündür (www.pintersa.com, 
http://kma-amsler.com,  2007). 

Rotor iplik makinelerinde þantuk boyu rotor çevresi ile 
sýnýrlýdýr. Bu uzunluk en küçük rotor çevresine karþýlýk 
gelip, yaklaþýk olarak 10 cm civarýndadýr. Bu nedenle 
þantuklu rotor ipliðindeki þantuklar daha uzun ve ince 
olmaktadýr. Rotor iplik makinesinde þantuk uzunluðunu 
etkileyen faktörler rotor çapý, temel iplik numarasý, 
þantuk katsayýsý ve servo-motor performansýdýr. Rotor 
makinesinde þantuklu iplikler ticarî olarak 
üretilmektedir (Wang ve Huang, 2002 ; www.Rieter-
Basetex.com, 2007)
 
4.3. Ýçi Boþ Ýð Yöntemi ile Þantuklu Fantezi Ýplik 
Üretimi
Ýçi boþ ið yöntemine göre çalýþan fantezi iplik 
makinelerinde üretilen þantuklu iplikler  “zemin 
þantuklu iplik” olmayýp, çok bileþenli yapýdadýr. Bu 
sistemde beslenen þerit, fitil gibi malzemeler ipliðin 
þantuk bileþenini oluþturmakta, çekirdek iplik ve ince 
filament sargý ipliði ile yapý bütünlüðü ve mukavemet 
saðlanmakta, ilave efekt iplikleri ile de görsel etki 
oluþturulmaktadýr. Ring iplik makinesi benzeri bir 
çekim sisteminde oluþturulan þantuklar, beslenen 
çekirdek iplik ve efekt ipliði ile birleþtirilerek etrafý içi 
boþ iðden saðýlan ince bir filament ile sarýlmaktadýr 
(www.volkmann.saurer.com, 2007).

5. Þantuklu Ýpliklerin Kalite Kontrolü
Þantuklu ipliðin kalite özelliklerinin ölçülmesinde en 
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büyük sýkýntý ipliðin yapýsýndaki kütlesel deðiþimler 
nedeniyle  düzgünsüzlük ölçümünde yaþanmaktadýr. 
Alternatif ölçüm yöntemleri geliþtirmek önemli bir 
gereklil iktir  ve dünyada çeþit l i  çalýþmalar 
yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalar daha çok görsel analize 
dayalýdýr. Þantuklu iplikler için diðer bir olgu da 
üretilmiþ bir ipliðin partiler arasýnda efekt farký 
olmayacak þekilde ayný özelliklerde yeniden 
üretilebilmesidir.  Bunun için þantuklu ipliðin boyutsal 
özelliklerinin tam olarak ölçülebilmesi ve üretimin tam 
kontrollü olmasý gerekmektedir (Jaganathan, 2005). 
Þantuklu ipliðin mukavemeti normal ipliðe göre bir 
miktar düþüktür. Çalýþmalar, þantuklu kýsýmda büküm 
azalmasýndan dolayý meydana gelen mukavemet 
kaybýnýn, büyük ölçüde kesitteki lif sayýsýndaki artýþýn 
etkisi ile karþýlandýðýný göstermiþtir (Lou, Gao ve Xie, 
2006). Þantuklu ipliðin özelliklerini ölçmek amacýyla 
Uster firmasý, Uster Tester 5 cihazýnýn bir seçeneði 
olarak Uster Fancy Yarn Profile yazýlýmýný önermiþtir. 
Sistem kapasitif sensör ile çalýþmakta olup kütlesel 
deðiþime dayalý deðerlendirme yapmaktadýr. Cihaz, 
günlük kalite kontrol iþlemlerinin yanýsýra yeni bir 
þantuklu iplik tasarýmý için ayrýntýlý analiz de 
yapabilmektedir (Edalat, 2007).

6. Deneysel Çalýþma
Çalýþma kapsamýnda “core-spun” (özlü iplik) 
yöntemine göre çeþitli efektlere (iplik türü faktörü) 
sahip ring iplik örnekleri üretilmiþ, efekt türlerinin kops 
ve bobin aþamalarýnda (iþlem faktörü) ipliðin kalite 
özellikleri üzerindeki etkileri araþtýrýlmýþtýr (Tablo 1). 
Hammadde olarak yaygýn kullanýmý nedeniyle 
poliester/viskon karýþýmý seçilmiþ ve elastan lif olarak 

®78 dtex Lycra  (Dupont) kullanýlmýþtýr. 

Tablo 1. Çalýþmada kullanýlan iplikler

Tablo 1'de verilen iplik türleri (4'er kops) ayný ring iplik 
makinesi üzerinde üretilmiþtir. Örneklerin mukavemet 
ve uzama özellikleri Uster Tensorapid ile (20'þer 
ölçüm), diðer ölçümler ise Uster Tester-4 (1'er ölçüm) 
ile yapýlmýþtýr. Bobin ölçümleri ise her iplik türünden 
üçer adet bobine uygulanmýþtýr. Elde edilen veriler 
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiþtir. Bobin 
iþleminin uygulanýp uygulanmayacaðýna karar 
verilirken, bobin iþlemi ile iplik efekti  arasýndaki 
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Ýplik Türü 
Kodu 

Ýplik Türü 
Hammadde 

(%) 
Numara 

(Tex) 
Büküm 
(tur/m) 

A düz iplik 50/50  PES/VÝS 32,8 807,09 

B düz iplik + elastan 
47/47/6  PES/VÝS 

78 dtex Lycra® 32,8 807,09 

C düz iplik + þantuk 50/50  PES/VÝS 32,8 807,09 

D düz iplik + elastan + þantuk 
47/47/6  PES/VÝS 

78 dtex Lycra® 32,8 807,09 
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etkileþimin dikkate alýnmasý gerekmediðinden  yalnýzca 
ana etkiler incelenmiþtir. Bunun için bobin iþleminin 
iplik kalite özellikleri üzerindeki etkisi “eþleþtirilmiþ t-
testi” (paired sample t-test) ve iplik türlerinin iplik kalite 
özellikleri üzerindeki etkisi “tek yönlü varyans analizi” 
(one-way anova) yapýlarak araþtýrýlmýþtýr. Daha önce 
yapýlmýþ olan çalýþmalarda çoðunlukla bobin iþleminin 
düz iplikler üzerindeki etkisinin araþtýrýldýðý 
görülmüþtür. Bu nedenle her ne kadar bazý etkiler 
önceden tahmin edilebilse de ve þantuklu iplikte ince, 
kalýn yer sayýsý pek önemli olmasa da bobin iþleminin 
etkisinin çeþitli efektlere sahip iplikler için de 
incelenmesinin yararlý olacaðý düþünülmüþtür. Tüm 
analizlerde önem seviyesi á = 0,05 olarak seçilmiþtir.

Tablo 2.  Ýplik türlerinin (efekt) ve bobin iþleminin iplik 
özellikleri üzerindeki etkisi

* Faktörün etkisi istatistiksel olarak anlamlý (á = 0,05)

Tablo 1'den bobin iþleminin yalnýzca tüylülük özelliðine 
anlamlý etkisi olduðu, diðer özelliklere etkisinin anlamlý 
olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Ýplik türü ise neps dýþýndaki 
tüm iplik örnekleri üzerinde anlamlý etkiye sahiptir. 
Nepsin kaynaðýnýn hammadde ve hazýrlama iþlemleri 
olduðu göz önüne alýnýrsa bu sonuç doðal 
karþýlanmalýdýr. Bobin iþleminin tüylülüðü artýrýcý etkisi 
bilinmektedir (Örtlek ve Babaarslan, 2003). Ýplik 
türünün RKM üzerindeki etkisi anlamlýdýr. Düz ipliðe 
herhangi bir efektin katýlmasý mukavemeti 
azaltmaktadýr. Mukavemet, düz ipliðe elastanýn 
katýlmasý ile %11,4 oranýnda azalýrken, þantuðun 
eklenmesi ile %17,3  oranýnda azalmýþtýr. Düz ipliðe iki 
efektin (elastan ve þantuk) birlikte katýlmasý ise 
mukavemeti %24,9 oranýnda düþürmüþtür. Burada 
elastan içeriðinden dolayý ipliðin kesitindeki lif 
sayýsýnýn azalmasý, liflerin yerleþim düzenindeki 
deðiþim ve birbirine tutunma yüzeyinin azalmasý 
mukavemetteki düþüþü açýklayabilir. Ýpliðin þantuklu 
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bölgelerinde kesitteki lif sayýsý artmakta, ancak büküm 
artmadýðýndan mukavemette azalma meydana 
gelmektedir.  Deðiþik efekt türlerinin ipliðin uzamasý 
üzerindeki etkisi anlamlýdýr. Düz ipliðe þantuk 
eklenmesi uzamayý %12,3 oranýnda, elastanlý ipliðe 
þantuk eklenmesi ise uzamayý %7,05 oranýnda 
azaltmýþtýr. Düz ipliðe elastan eklenmesinin 
düzgünsüzlük üzerindeki etkisi  anlamlýdýr. Düz ve 
elastanlý ipliðe þantuk eklenmesi doðal olarak 
düzgünsüzlüðü anlamlý seviyede artýrmýþtýr. Düz ipliðe 
elastan eklenmesi ince ve kalýn yer sayýsýný 
etkilememiþtir. Ancak beklendiði gibi þantuk eklenmesi 
ince ve kalýn yer sayýsýný belirgin þekilde artýrmýþtýr. 
Ýplik efektlerinin ve bobin iþleminin neps miktarý 
üzerindeki etkisi de tahmin edilebileceði gibi anlamlý 
bulunmamýþtýr. Tüylülük üzerinde bobin iþleminin ve 
iplik efektinin  etkisi anlamlý çýkmýþtýr. Bobin iþleminde 
hava akýmý, çeþitli sürtünme ve merkezkaç kuvvetleri 
tüylülüðün artmasýna neden olmaktadýr. Ýplik türünün 
anlamlý etkisinin nedeni ise, ipliðin elastan 
içermesinden dolayý liflerin paralel diziliþinin 
bozulmasý ve þantuklu kýsýmlardaki liflerin kalýn yer ve 
yetersiz büküm nedeniyle dýþarýya doðru çýkýntý 
yapmasý olarak açýklanabilir (Duru, Babaarslan, ve 
Ýlhan, 2007).    

7. Sonuç ve Öneriler
Þantuklu iplikler katma deðeri yüksek, modaya yönelik, 
özgün tekstil ürünleri üretimi için önemli bir seçenektir. 
En yaygýn üretimi bilgisayar kontrollü olarak ring iplik 
makinelerinde gerçekleþtirilmektedir. Normal ring iplik 
makinelerini, ilave bir donaným eklemek suretiyle 
þantuklu iplik üretir hale getirmek mümkündür. Artýk 
iplik makine üreticileri þantuklu iplik üretim 
donanýmýný  seçenekl i  o larak makineler ine  
eklemektedirler. Þantuklu ipliðin kalite özelliklerinin 
ölçülmesi henüz tam olarak çözümlenmiþ bir  konu 
deðildir. Özellikle ipliðin boyutsal özelliklerinin ve 
düzgünsüzlüðün ölçümü konusunda Ar-Ge çalýþmalarý 
yapýlmaktadýr.  Ýpliðe uygulanacak efekt türlerinin 
(elastan, þantuk) neps dýþýndaki tüm iplik özelliklerine 
etkisi anlamlý bulunurken, bobin iþleminin yalnýzca 
tüylülük üzerinde etkili olduðu anlaþýlmýþtýr. Þantuðun 
iplik mukavemetini azalttýðý belirlenmiþtir. Þantuklu 
iplik üretim teknolojisinin yerli olanaklarla 
gerçekleþtirilmesi, farklý üretim sistemlerine 
uygulanmasý, fantezi ipliklerin kalite özelliklerinin 
ölçülmesi için yeni sistemler geliþtirilmesi, þantuk 
efektinin iplik özelliklerine etkisi ve diðer efekt öðeleri 
ile (elastan, þönil vb) birlikte kullanýlmasý konularýnda 
Ar-Ge çalýþmalarýnýn yapýlmasý önerilmektedir.
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Ýplik özellikleri 
Ýþlem etkisi 

(kops/bobin) 
Efekt türünün etkisi 

Rkm  0,588 0,000* 

Uzama  (%) 0,285 0,000
* 

Düzgünsüzlük  (%U) 0,092 0,000* 

Ýnce yer  (-50 %) 0,185 
0,049* (kops) 

 0,023
*
 (bobin) 

Kalýn yer  (+50 %) 0,183 0,000* 

Neps  (+200 %) 0,062 
0,360 (kops) 
0,288 (bobin) 

Tüylülük  (H) 0,035* 0,000* 
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