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AÇIKLAMALAR

KOD 814EH0037

ALAN Aile ve Tüketici Bilimleri

DAL/MESLEK Ev ve Aile Hizmetleri

MODÜLÜN ADI Çamaşır Yıkama

MODÜLÜN TANIMI
Ailenin ev ve giyim eşyalarını çeşitli yöntemlerle
temizleyebilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL

YETERLİK Çamaşırları yıkayarak temizlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam ve koşul sağlandığında ailenin ev ve giyim
eşyalarını çeşitli yöntemlerle temizleyebileceksiniz.

Amaçlar

1. Çamaşır liflerinin özelliklerini belirleyebileceksiniz.
2. Çamaşırları elde yıkayabileceksiniz.
3. Çamaşırları makinede yıkayabileceksiniz.
4. Çamaşırları kurutmaya hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Konuyla ilgili broşürler, uygulama için gerekli
araç-gereçler
Ortam: Çamaşırhane, laboratuvar, atölye

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bilim, teknik ve tıptaki gelişmeler insanların temizliğin önemini kavramasına neden
olmuştur. Çeşitli faktörlerle eşyalar üzerinde biriken kir, toz ve lekelerin temizlenmesi başta
sağlığın korunması için gereklidir. Ayrıca çamaşırlarda biriken kirler çamaşırların
yıpranmasına yol açabilir.

Diğer yönden kirli, lekeli çamaşır kullanmak bireyi huzursuz, güvensiz, kaygı gibi
duygular taşımasına neden olur. Toplumsal yaşayışı da olumsuz etkiler. Çünkü görünüş
açısından ve çıkardığı kokularla çevreyi rahatsız eder. Çamaşır yıkama faaliyeti birçok bilgi,
beceri gerektiren bir olaydır. İyi sonuçlar alabilmek için çamaşırın lif özelliğini, kullanılacak
araç ve gereçlerin özelliklerini bilip uygun yöntemi seçerek uygulamak gerekir. Böylelikle
aile bütçesine yarar ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Çamaşırları yıkayarak temizleme uygulamaları yaparken temizliği tam olarak
gerçekleştirmek, giyim ve ev eşyalarına zarar vermemek, temizlik malzemelerini ekonomik
ve verimli kullanmak, çevreye zarar vermemek, daha kısa sürede daha az yorularak iş
yapabilmek ve bunları alışkanlık hâline getirmek önemlidir.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda çamaşır yıkama faaliyeti ile ilgili bilgi ve
beceriyi kazanmış olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında çamaşır liflerinin özelliklerini belirleyebileceksiniz.

 Çamaşır liflerinin özellikleri ile ilgili çeşitli kaynaklardan ve internetten bilgi
edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÇAMAŞIR LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Lif; belirli bir inceliği ve asgari bir uzunluğu olan, bükülebilmesi için yeterli
elastikiyeti sahip, kırılmadan kopmadan birbiriyle sarılabilen, belirli bir yumuşaklığı
barındıran bütün maddelere denir. Tekstil endüstrisinde bin kadar lif kullanılır. Lifler, tabii
lifler ve yapay lifler olmak üzere ikiye ayrılır.

1.1. Tabii Lifler

Tabii lifler kimyasal yapılarına, elde edildikleri kaynaklara ve elde ediliş yöntemlerine
göre bitkisel, hayvansal ve madensel lifler olmak üzere 3’e ayrılır.

1.1.1. Bitkisel Kaynaklı Lifler

Bitkisel kaynaklı lifler bitkilerin tohumlarından, gövdelerinden, yapraklarından ve
meyvelerinden elde edilen liflerdir. Bitkisel lifler selüloziktir. Lifler, bitkilerde bulundukları
organlara ve bu organlarla olan ilişkilerine göre şu şekilde gruplanabilir:

 Tohum lifleri: Pamuk
 Gövde lifleri: Keten, kenevir, jüt, rami
 Yaprak lifleri: Sisal, Manila kendiri
 Meyve lifleri: Kopak, lif kapağı, Hindistan cevizi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1.1. Özellikleri

 Pamuk: Pamuk, doğal bir matlığa sahiptir ve rengi yetiştiği bölgeye göre
değişir. Normal iklimde kendi ağırlığının %8’i kadar nem çektiği hâlde bu nem
hissedilmez. Selülozik bir lif olduğundan çok buruşur. Kopmaya karşı
dayanıklıdır. Isıyı çevreye çok iyi aktardığından sıcak tutma özelliği çok azdır
ve küf mantarlarından çok çabuk etkilenir. Yıkama suyu derecesi 95 ºC’ye kadar
kullanılabilir. Ancak renkli, baskılı ve terbiye edilmiş kumaşlar daha düşük ısı
derecelerinde (600C’ye kadar) yıkanmalıdır. Pamuktan elde edilmiş
kumaşlardan mendil, havlu, iç giyim, bebek çamaşırları, sıcak tutan
tüylendirilmiş kumaşlar, gömlekler, bluzlar, elbiseler, etekler, iş giysileri, koşu
giysileri, ince yazlık giysiler, telalar yapılır.

Resim 1.1: Pamuk kozası

 Keten: Doğal keten lifinin rengi sarımtırak, gri ve esmerdir. Ağartılmış olanları
beyaz ve yumuşaktır. Ağırlığının % 8-10’u kadar su absorbe edebilir. Yıkama
ısısı 60 0C, ütü ısısı 220 0C’ye kadar olmalıdır. Ketenden elde edilmiş
kumaşlardan yazlık giysiler, yöresel kıyafetler, tela yapılır.

Resim 1.2: Ketenden yapılan kumaşlar

 Kenevir: Keten lifine göre daha şeffaftır. Elastikiyeti ve esnekliği azdır. Sıcak
sudan zarar görmez. Kenevir; yatak örtüsü, halının çözgü ipliği, yelken bezi,
çadır, halat yapımında kullanılır.

 Jüt: Kalın ipliklerin yapımında kullanılır. Kenevirden daha parlaktır. Jüt,
genellikle ambalaj ve kaplama bezi olarak kullanılır.

 Rami: Kopma mukavemeti pamuk liflerinden 4–5 kat daha fazladır. Alkalilere
ve sulandırılmış asitlere karşı dayanıklıdır. Rami, ambalaj bezi ve çuval
yapımında, ince ve güzel olanları gömlek, iç çamaşırı, kurdele yapımında, kısa
olanları da para kâğıdının yapımında kullanılır.

 Sisal: Sisal lifi çok sağlam ve kolaylıkla nem çekebilen bir liftir. Su ve ısıya
karşı dayanıklıdır. Sisal; tarımda, denizcilikte ve endüstride bağlama ipi olarak
kullanılır.

 Manila kendiri: Bu lifler son derece parlak, uzama yeteneği yüksek ve tuzlu
suda mikroorganizmaların etkisine çok dayanıklıdır. Bu yüzden halat yapımında
kullanılır.
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 Kapok: Çok yumuşak olduğu için hemen kopar ve eğrilmez. O nedenle iplik
hâline dönüştürülemez ve sadece dolgu maddesi olarak kullanılır. Kapok pilot
elbiselerinin yapımında, sargı bezi yapımında, cankurtaran simidi ve
yeleklerinde kullanılır.

 Lif kabuğu: Lif hücrelerinin uzunluğu 1,5–2 mm kadardır. Lif kabuğu bulaşık
bezi, banyo lifi, yazlık ayakkabı yapımında kullanılır.

 Hindistan cevizi: Rengi kızıl kahverengidir. Oldukça elastikidir ve aşınmaya
karşı çok dayanıklıdır. Nemden etkilenmez ve çürümez. Halat, halı yapımında
kullanılır.

1.1.1.2. Tanıma Yöntemleri

Bitkisel lifleri diğer liflerden ayırt edebilmek için birçok yöntem kullanılabilir.

 Hissetme denemesi: Pamuklu kumaşlar biraz serttir, avuç içinde buruşturularak
sıkıldığında kırışır. Keten kumaşlar, pamuktan daha düz, sert ve parlaktır.

 Koparma denemesi: Yaş iken ve kuru iken yapılır. Kuru kopma deneyinde bir
ucu kesilmeye başlanan kumaş el ile yırtılarak lif ucunun uzunluğu
değerlendirilir. Yaş kopma deneyinde ise ipliğin bir kısmı nemlendirilir ve
koparma sırasında bu kısım gözlenir. Pamuğun dayanıklılığı oldukça fazladır ve
koparıldığında koparma sesi boğuk çıkar. Ketenin ise dayanıklılığı çok fazla ve
esnekliği hiç yoktur. Koparıldığında koparma sesi tiz çıkar.

 Yakma denemesi: Lifler, iplikler ya da kumaşlar bir cımbızla yatay biçimde
alev içinde tutulur. Daha sonra alev içindeki yanma kokusu ve artıkları
gözlenerek hangi lif olduğuna karar verilebilir. Bitkisel lifler; yakma deneyinde
hızlı, büyük ve parlak bir alevle yanar ve yanarken yanık kâğıt gibi kokar.
Artıkları da beyaz-gri renktedir ve kül bırakır.

 Mikroskobik görünüm: İyi bir mikroskopla liflerin boyuna kesitleri rahatlıkla
incelenip lif çeşidine karar verilebilir. Pamuk lifinin mikroskobik kesitinde
görünümü böbrek ve fasulye biçimlidir. Keten lifi ise düzensiz çokgenler
biçimindedir.

 Çözünürlük denemesi: Çeşitli tekstil lifleri asitlerde, eriyiklerde ve diğer
çözücü maddelerde çözünmelerine veya çözünmemelerine göre de ayırt
edeilebilir. Pamuk ve keten liflerini kükürt asidi eritir, suboksit sadece kabartır.

1.1.2. Hayvansal Kaynaklı Lifler

Tekstil sanayinde kullanılan önemli ham maddeler arasında bitkisel liflerden sonra
hayvansal lifler gelir. Hayvansal lifler denince yünler, kıllar ve ipek akla gelir. Hayvansal
lifler içinde en çok kullanılanı yündür. Yünün ve kılların yapı taşı kreatin, ipeğin yapı taşı ise
fibroindir.

Hayvansal kaynaklı lifler, kimyasal yapılarına göre iki gruba ayrılır.

 Deri ürünü lifler: Yün (koyun yünü), kıllar
 Salgı ürünü lifler: İpek
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1.1.2.1. Özellikleri

 İncelik özelliği: Yün liflerinin en önemli fiziksel özelliklerindendir. İnce olan
yün lifleri kısa, kalın olan yün lifleri uzundur. Yün liflerinin çok kıvrımlı olması
istenir. Bu nedenle çok kıvrımlı yün veren merinos koyunlarının yünleri en
iyisidir. Yün lifleri, diğer liflerden daha fazla nem çeker. İnce yünler az, kalın
yünler fazla nem çeker, kirli yünler de temiz yünlerden fazla nem çeker. Yün
liflerinin ısı tutma özelliği diğer liflere göre daha fazladır. Bu yüzden soğuk
mevsimlerde yünlü giysiler tercih edilir. Yün, iyi bir yalıtkandır. Bu sayede dış
çevre ile insan vücudu arasındaki hava akımını engelleyerek ısı transferini
engeller.

 Keçeleşme özelliği: Bitkisel liflerde görünmez, sadece yün lifine has bir
özelliktir. Keçeleşme, her zaman istenen bir durum değildir. Keçeleşmenin
olmaması için yün lifleri ılık suda, elde ve çitilenmeden yıkanmalıdır. Temizlik
maddesi olarak da alkali kullanılacaksa az miktarda kullanılmalı ya da yünlüler
için üretilmiş özel temizleme gereçleri kullanılmalıdır. Yün iletken değildir,
elektriği iletmez. Ütüleme işlemi buharlı ütü ile 1600C’de ve elastikiyetini ısının
etkisiyle kaybedeceğinden kısa sürede ütülenmelidir. Kuru temizleme
yapılabilir. Yün lifleri; takım elbise, elbise, manto, ceket, kazak, çorap, eldiven,
bere, şapka, kravat, şal yapımında kullanılır.

 Plastiklik özelliği: Yünler kaynar ve sıcak su buharına tutulunca önce yumuşar,
sonra plastik bir hâl alır. Sıcaklık arttıkça liflerin elastikiyeti artar. Plastik hâline
gelen yünlere istenilen şekil kolaylıkla verilebilir. Soğuyunca da bu şekli korur
ve eski hâline bir daha geri dönemez. Uygulamada bu özellikten çok
yararlanılır.

 Parlaklık özelliği: İpek lifleri çok hassas, son derece ince ve hafif liflerdir. İnce
ve hafif olması nedeniyle lüks giyim malzemesi olarak kullanır. Kolay
bükülebilir nitelikte olduğundan kaliteli iplik ve dokuma malzemesi üretiminde
kullanılır. Çok yüksek bir mukavemet değerine sahiptir. İyi bir izolasyon
malzemesidir. Isıyı ve elektriği iletmez. Ancak statik elektriklenme özelliği
vardır. Işık, ısı ve tere karşı hassastır. Bu nedenle kullanımı dikkat ister.
300C’nin üstündeki ısıda yıkanmamalıdır.

İpekli giysiler üzerine damlayan su bile leke yapabilir. Asit ve alkalilere karşı
dayanıksızdır. Ağartıcılardan oksijenli olanlar ipeğin ağartılmasında kullanılabilir.

Resim 1.3: İpek kozası
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Hipokloridler ise ipeğe zarar verir. Düz bir zemine bez üzerine sererek ya da sıkmadan
askıya asarak kurutulması sağlanmalıdır. İpekler, rulo hâlinde ya da asılarak muhafaza
edilmelidir. İpek; iç çamaşırı, gecelik, şık ve zarif giysiler, bluz, gömlek, şal, başörtüsü,
kravat, çorap vb. eşyaların yapımında kullanılır.

1.1.2.2. Tanıma Yöntemleri

Hayvansal kaynaklı lifler hissetme denemesinde elle tutulup sıkıldığında buruşmaz.
Koparma denemesinde yün liflerinin esnekliği ve dayanıklılığı oldukça fazladır, koptuğu
anda çıkan ses yavaş ve yumuşaktır. İpek liflerinin de esnekliği ve dayanıklılığı fazladır ve
koparıldığında çıkan ses oldukça tiz bir sestir. Yakma denemesinde ise yün lifi sönme
eğiliminde yavaş ve duraksayarak yanar, ortaya çıkan koku yanmış saç veya tırnak kokusu
gibidir. Geriye kalan artık siyah renkte ve ufalanabilir yapıdadır. İpek lif, yanma
denemesinde aynı yünde olduğu gibi sonuçlar verir. Mikroskop incelemesinde yün liflerinin
görünümü yuvarlak, oval şekilde; ipek lifinin görünümü ise yuvarlatılmış üçgenler
şeklindedir.

1.1.3. Madensel Kaynaklı Lifler

Yaklaşık 2500 yıldan bu yana insanlık tarafından kullanılmakta olan asbest (amyant),
bilinen en yaygın madensel kaynaklı liftir. Dokumacılıkta kullanılan asbest liflerinin elde
edilmesinde en çok aranan filiz; az miktarda su, demir ve alüminyum oksitleri ihtiva eden bir
magnezyum silikat filizidir. Filizler değirmenlerde öğütülür. Kuvvetli hava cereyanı veya
aspiratörle hafif olan lifli kısımlar filizde bulunan yabancı maddelerden ayrılır. Özel
değirmenlerde didiklenir. Lifler, kalitelerine göre tasnif edilir. Uzun lifler dokumacılık
endüstrisinde kullanılır.

1.1.3.1. Özellikleri

Asbest tabi liflerin en incesidir. Elastikiyeti azdır, ipek gibi parlak görünür,
dokunulduğunda yağlıymış gibi bir his uyandırır. Elektriği iletmez ve ısıya karşı oldukça
dayanıklıdır. Bu yüzden daha çok elektrik ve ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca
asbest lifi, sinema perdesi yapımında ve itfaiyeci giysisi yapımında kullanılmaktadır. Daha
çok endüstri alanında kullanılmaktadır, giyim endüstrisinde kullanımı son derece kısıtlıdır.

Resim 1.4: Asbest kullanılarak yapılan itfaiyeci giysileri
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1.1.3.2. Tanıma Yöntemleri

Asbestin hissetme denemesinde yüzey oldukça pürüzsüzdür, bütün lifler içinde özgül
ağırlığı en fazla olan liflerdir, bu yüzden çok ağırdır. Yakma denemesinde ise yanmaz, ısıya
karşı dayanıklıdır. Çözünürlük denemesinde alkalilere ve asitlere karşı dayanıklıdır.

1.2. Yapay Lifler

İnsanların refah düzeylerinin yükselmesi ve hızlı nüfus artışının sebep olduğu tüketim,
tekstil ham maddelerine olan ihtiyacı artırmıştır ve yeni liflerin bulunmasını zorunlu hâle
getirmiştir. Böylece yapay lifler bulunmuş, bu lifler tekstil sanayinde kullanılmaya
başlanmıştır.

1.2.1. Organik Esaslı Lifler

Organik esaslı lifler, doğal maddelerden elde edilen yapay liflerdir. İkiye ayrılır.

 Selülozik esaslı yapay lifler (viskoz, asetat)
 Protein esaslı yapay lifler (ameliyat iplikleri)

1.2.1.1. Özellikleri

Viskozda kıvrım yoktur. Ancak asetat lifleri ise ısı ile şekil verilip kıvrımlaştırılabilir.
Viskoz ve asetat lifleri oldukça parlaktır. Viskoz çok çabuk buruşur, ısıya karşı dayanıklıdır
ancak lif yüzeyinin formu etkileneceğinden 400C ısıda yıkanmalıdır. Kuru hâlde 150 0C,
nemli hâlde 180 0C ütü ısısına dayanır. Viskoz kendi ağırlığının %35’i kadar nem çekebilir.
Alkalilerden zarar görmez, asitlerden etkilenir. Beyaz olanları klorlu ağartıcılarla
beyazlatılabilir. İplik, iç çamaşırı, astar kumaşları, yorgan yüzleri, elbiselik kumaş, perdelik
kumaş ve perde yapımında kullanılır.

Asetat çok esnektir, hiç buruşmaz. Isıya karşı hassas oldukları için yanlış yıkama
işlemleri sonucu buruşabilir. Viskoza oranla daha iyi ısı tutar. 30 0C yıkama ısısına
dayanıklıdır ve 150 0C ısıyla ütülenebilir. Asetat kendi ağırlığının % 6’sı kadar nem
çekebilir. Alkalilere karşı dayanıklıdır, asitlerden zarar görebilir, ağartılmasında klorlu
ağartıcılar kullanılmamalıdır. Temizleme maddesi aseton içermemelidir. Asetat lifler; şık
giysilik kumaşlar, peluş, kadife, kürk ve manto astarlığı, elbiselik, takım elbiselik ve
mantoluk kumaş yapında kullanılır.

Protein esaslı yapay lifler, ameliyat ipliklerinin üretiminde kullanılır, tekstil
ürünlerinin üretiminde kullanılmaz.
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1.2.1.2. Tanıma Yöntemleri

Yanma denemesinde viskoz çabuk yanar, alevden çekildiğinde bile yanmaya devam
eder, yanarken yanık kâğıt kokusuna benzer bir koku çıkarır. Yandıktan sonra oluşan atık,
kül şeklinde ve açık gri renklidir. Çözünürlük denemesinde kükürt asidi viskozu eritir.

Asetatın yanma denemesinde asetat erir, yanar, damlar. Ortaya çıkan koku, sirke gibi
yakıcıdır. Geriye kalan artık soğuk hâlde ufalanamaz. Çözünürlük denemesinde aseton
asetatı eritir.

1.2.2. İnorganik Esaslı Lifler

İnorganik esaslı olan yapay liflere sentetik maddelerden elde edilen lifler de
denilmektedir. Bu lifler, esas olarak doğada lif hâlinde bulunmayan bileşiklerden meydana
gelmişlerdir. Sentetik liflerin temel maddeleri kömür, petrol, su, azot gibi maddelerdir. Bu
maddeler, kimyasal olarak çok değişik şekillerde birleştirilerek lif hâline dönüşür. İnorganik
esaslı yapay lifler poliamid, poliakril, polyester, poliüretan olmak üzere dört gruba ayrılır.

1.2.2.1. Özellikleri

Bu liflerin rengi saf beyazdır. İpek inceliğinde olabildiği gibi kablo kalınlığında da
olabilir. Isı etkisiyle yumuşar, kolay şekle girebilir, böylece kolay eriyebilir duruma gelebilir.

Poliamidin nem çekebilme yeteneği %4’tür.Çok çabuk kurur. Poliamidden üretilmiş
ürünler kaynatılmaz çünkü kaynama sıcaklığına dayanıklı değildir ayrıca kıvrımlar oluşturur.
Poliamid lifleri yıkandıktan sonra katlı hâlde bırakılmamalıdır. Sabun ve deterjanın etkisiyle
zamanla rengi grileşebilir. Poliamid lifleri ne kadar sık yıkanırsa dayanıklılığı o kadar artar,
her kullanımdan sonra yıkanmasında yarar vardır. Düşük ütü ısılarında ütülenmelidir ve
yıkama suyu ısısı da fazla olmamalıdır. Güneş ışığından da çok fazla etkilenir. O yüzden
hiçbir zaman güneş altında kurutulmamalıdır. Poliamid ince çorap, iç çamaşırı, mayo, spor
giysisi, duvardan duvara halı yapımında kullanılır.

Poliakril en az sağlamlığa sahip liflerdir. Nem çekme yeteneği çok düşüktür. Çok
çabuk kurur. Aside karşı dayanıklıdır. Kimyasal temizleyicilerden etkilenmez. En fazla 30
0C ‘ki suda yıkanmalıdır, düşük ısıda ütülenmelidir. Pilili olan eşyalar hiç sıkılmadan askıya
asarak kurutulur. Poliakril lifleri örgü eşya, dekoratif kumaş, masa örtüsü, battaniye, halı ve
döşemelik kumaş yapımında kullanılır.

Polyester, ısıya en dayanıklı sentetik liftir. Erime noktası yaklaşık 250 0C’dir. Asitlere
ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Klorlu ağartıcılardan etkilenmez. Yüksek sıcaklılarda
yıkanabilir ancak ipeksi görünümlü olanlar ılık sularda sabun kullanılarak yıkanmalıdır.
Ütünün en düşük ısı derecesinde ütülenmelidir. Polyester lifleri bayan ve erkek giyim, tül,
yorgan, dolgu malzemesi, kravat, halı ve dekoratif eşya yapımında kullanılır.

Poliüretan özellikleri bakımından poliamid liflerine benzer. Yüksek elastik ve
bükülme sertliği nedeniyle fırça, resim fırçası, elek dokuması ve kimyasal iplik yapımında
kullanılır.



10

1.2.2.2. Tanıma Yöntemleri

İnorganik esaslı yapay lifler, hissetme denemesinde yumuşak, sıcak ve sabunsu bir
kayganlık şeklindedir. Çok az buruşur. Kopma denemesinde dayanıklılığı çoktur.

Poliamit yakma deneyinde çeker, erir, yanar. Oluşan artık, kül biçiminde ve açık gri
renklidir. Çözünürlük denemesinde formik asit poliamidi eritir.

Poliakril yakma deneyinde çeker, erir, yanar. Geriye kalan atık soğuk hâlde
ufalanmaz. Çözünürlük deneyinde dimetilformatit poliakrili eritir.

Polyester yakma deneyinde çeker, erir, yanar ve damlar. Geriye kalan atık soğuk hâlde
ufalanmaz.

Poliüretan yakma deneyinde çeker, erir, yanar ve damlar. Geriye kalan atık soğuk
hâlde ufalanmaz.

1.3. Temizlemede Kullanılan Semboller

Üretici firmalar, ürettikleri tekstil ürünlerini ve ürün üzerinde bulunan bütün
aksesuarları yıkama, kuru temizleme ve çekmezlik testi gibi bir takım işlemlere tabi tuttuktan
sonra en uygun temizleme yöntemlerinden en az birini etiket talimatında belirtmek
zorundadırlar.

Temizleme, bakım talimatları; hem tüketicilerin hem de temizlemeci firmaların,
ürünlerin temizlenmesi için neler yapmaları gerektiğini belirten bir rehberdir.
Bunun yanında temizleme talimatında ürüne zarar verebilecek bakım yöntemleriyle ilgili de
uyarılar olmalıdır.

Bakım sembolleri, tekstil ürününün üzerine ya doğrudan yerleştirilmeli ya da ürünün
üzerine konulan bir etiket üzerine yazılmalıdır. Etiketler ve semboller, tüketicinin kolayca
okunmalarını sağlayacak büyüklükte olmalı ve kolayca bulunabilmelidir.

Tablo 1.1: Çamaşır yıkama sembolleri
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Tablo 1.2: Çamaşır ütüleme sembolleri

Tablo 1.3: Çamaşırlarda ağartıcı kullanma sembolleri

Tablo 1.4: Çamaşırlarda kuru temizleme sembolleri

Tablo 1.5: Çamaşır kurutma sembolleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çeşitli yerlerden edindiğiniz değişik kumaş parçalarının hangi tür lif olduğunu
tanımak için yakma deneyini sınıf ortamında gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İşe uygun kıyafet giyiniz.
 Rahat çalışma imkânı veren, yapacağınız

deneye uygun kıyafetler seçebilirsiniz.

 Yakma deneyinde kullanacağınız
çakmak, cımbız, çeşitli kumaş parçaları
vb. araç-gerecinizi hazırlayınız.

 Kumaş parçalarını herhangi bir kazaya
ortam sağlamaması açısından küçük
parçalar hâlinde hazırlayabilirsiniz.

 Düz bir zemin üzerinde bir kumaş
parçasını cımbız yardımıyla tutunuz.

 Geriye kalan atığı daha rahat analiz
edebilmek için açık renk ısıya dayanıklı
zemin kullanabilirsiniz.

 Çakmağı öbür elinizle tutarak kumaşın
altından yakınız.

 Çakmakla çalışırken sağ elinizle
cımbızla tuttuğunuz kumaşı, sol elinizle
çakmağı tutabilirsiniz.

 Kumaşın yanış şekline dikkatlice
bakınız.

 Kumaş yanarken cımbızdan
düşürmemeye dikkat ediniz.

 Yanma sonucu ortaya çıkan kokuyu
tanımlamaya çalışınız.

 Kokunun neye benzediği konusunda
çevrenizdeki arkadaşlarınızdan yardım
alabilirsiniz.

 Geriye kalan artığın neye benzediğine
dikkat ediniz.

 Atık soğuduktan sonra elinizle kontrol
edebilirsiniz.

 Kumaşın yanma şekli, kokusu ve geriye
kalan külün durumuna göre kumaşın
hangi tür lif olduğunu tahmin ediniz.

 Yakma deneyini yaparken kumaşın
hangi lif olduğunu daha kolay
ayrımsamak için her basamaktan sonra
küçük notlar alabilirsiniz.

 Araç-gereçlerinizi kaldırınız.  Planlı ve organize olabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Lifler elde edildikleri kaynaklara göre ……… ve …………. lifler olmak üzere ikiye
ayrılır.

2. Gövde lifleri ………. , kenevir,……… ve ramidir.

3. …………. çok buruşan ve 95 C0 ’de dahi yıkanabilen bir liftir.

4. Keten lifinin mikroskobik kesitinde görünümü ……………. biçimindedir.

5. İnce olan yün lifleri ……… , kalın olan yün lifleri ………. dur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Keçeleşme özelliği hangi tür liflerde görülür?
A) Madensel lifler
B) Bitkisel lifler
C) Yün lifi
D) İpek lifi

7. Hangi tür liften elde edilen kumaşın üzerinde su bile leke yapar?
A) Pamuk
B) İpek
C) Yün
D) Asbest

8. ‘’Yakma denemesinde ortaya çıkan koku yanmış saç veya tırnak kokusu gibidir.’’
Yukarıdaki ifadede hangi liften bahsedilmektedir?
A) Yün
B) Poliamid
C) Viskoz
D) Poliüretan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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9.

Yukarıdaki çamaşır yıkama sembolleri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) 30 derecede yıkayınız
B) Sadece makinede yıkayınız.
C) Yalnız kuru temizleme
D) Elde yıkama ve yıkanmaz

10.

Yukarıdaki ütüleme sembolü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Max. 200 derecede ütülenebilir.
B) Max. 150 derecede ütülenebilir.
C) Max.110 derecede ütülenebilir.
D) Ütülenmez.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.



15

UYGULAMALI TEST

Elinizdeki kumaşın hangi tür lif olduğunu belirlemek için aşağıdaki ölçütleri dikkate
alarak yaş ve kuru koparma deneyini gerçekleştiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?

2. Koparma deneyinde kullanılacak malzemeleri deney yapılacak
mekâna getirdiniz mi?

3. Deney yapılacak kumaşı avuç içinizde sıktınız mı?

4. Kumaşın buruşma durumunu değerlendirdiniz mi?

5. Kumaşın bir ucunu keserek kesilen kısmı el ile yırttınız mı?

6. Yırttığınız kısmın lif ucunun uzunluğunu değerlendirdiniz mi?

7. Kumaştan bir parça iplik çekerek bir kısmını nemlendirdiniz
mi?

8. Nemlendirdiğiniz kısmı iki elinizle kavrayarak kopardınız mı?

9. Koparma esnasında ipliğin esnekliğini değerlendirdiniz mi ?

10. Koparma esnasında çıkan sesi değerlendiniz mi?

11. Elde ettiğiniz verilere göre kumaşın hangi tür lif olduğunu
belirlediniz mi?

12. Son kontrollerinizi yaparak deneyinizi sonlandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.



16

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve
koşullar sağlandığında çamaşırları elde yıkama becerisini kazanabileceksiniz.

 Çamaşırların elde yıkanması ile ilgili çeşitli kaynaklardan ve internetten bilgi
edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇAMAŞIRLARI ELDE YIKAMA

Sıcak, soğuk, kir, toz gibi etkenlerden korunmak amacıyla tekstil sanayi tarafından
üretilen eşya ve giysilere çamaşır diyoruz. Temizlik; kirli olan eşyayı eritkenlere sokarak kir
ve lekelerden kurtarma, aşınmaya ve mikropların üremesine uygun olmayan ortam
yaratmaya hizmet eder. Bundan dolayı temizlenmiş çamaşır, mikroplardan arındırılmış bir
nevi sterilize edilmiş çamaşırdır.

Bedensel temizliğin yanı sıra temiz giyinme ve temiz eşya kullanılması da sağlıklı bir
yaşamın gereğidir. Temiz giyinme için temiz iç ve dış çamaşırlarına ihtiyaç vardır. Bu
bakımdan çamaşır hijyeninin sağlanması çamaşırların uygun yöntemlerle yıkanması ile
gerçekleşir. Ütü istemez özelliği kazandırılmış kumaşlardan yapılmış giysiler, dantel ve
işlemeli örtüler, nazik kumaşlar vb. tekstil ürünlerinin yapılarının bozulmaması için elde
yıkama yöntemiyle yıkanması gerekir.

2.1. Araçlar

Çamaşırlar elde yıkanırken küvet, kova, maşrapa ve kaynatma kazanları gibi araçlara
ihtiyaç duyulur.

2.1.1. Küvetler

Küvetler; içinde çamaşır yıkanan metal veya plastikten yapılmış geniş kaplardır. Çok
eski tarihlerden bu yana tahtadan ve bakır olanları insanlar tarafından çamaşır yıkamak için
kullanılmıştır. Çamaşırların ıslatılıp bekletilmesi ve yıkanması için en uygun araçtır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Plastik küvet

2.1.2. Kovalar

Kovalar her türlü temizlik işinde en çok kullanılan araçlardır. Temizliğinin ve
bakımının kolay olması, hafif olması ve gürültüsüz olması nedeniyle plastik kovalar daha
çok tercih edilir. Çamaşırlar elde yıkanırken kullanılacak suyun bir kısmını hazırda
bulundurmak için kovalar kullanılabilir.

Resim 2.2: Plastik kovalar

2.1.3. Maşrapalar

Derin kaplardan su almaya yarayan, ağzı açık, kulplu, genellikle plastikten yapılmış
küçük kaplardır. Çamaşırlar elde yıkanırken küvetin içine su eklemek ve suyu küvetten
boşaltmak için kullanılır.

2.1.4. Kaynatma Kazanları

Çamaşır yıkama sularının ısıtıldığı, içine çamaşırların su ve yıkama gereçlerinin
eklenerek kaynatıldığı çift kulplu tabanı 50–60 cm çapında alüminyum veya çelik kovalardır.

Resim 2.3: Kaynatma Kazanı
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2.2. Gereçler

Çamaşırları elde yıkayabilmek için su, sabun, elde yıkama deterjanı, çamaşır suyu,
yumuşatıcı ve soda gibi gereçlere ihtiyaç duyulur.

2.2.1. Su

Su, iyi bir eritici ve çözücüdür. Bu özelliklerinden dolayı çamaşır yıkama işlemlerinde
deterjan ve kirler için temel malzemedir. Ancak tek başına kullanıldığında iyi sonuç vermez.
Çünkü suyun yüzey gerilimi çok fazladır.

Su kalitesi, deterjan seçimi ve dozajlarının belirlenmesindeki en önemli faktördür. Su
kalitesi iyi olmayan sularla yapılan yıkama, başarılı sonuç vermez. Suyun sertlik derecesinin
bilinmesi, temizlik maddelerinin kullanım miktarının tespit edilmesinde ve beklenen
temizliğin elde edilmesinde önemli rol oynar. Sert su kumaş liflerini yıpratır, çamaşırı
sertleştirir ve ömrünü kısaltır. Çamaşırın üzerinde kireç tabakası oluşturacağından çamaşırın
grileşmesine neden olur. Suyun kalitesi, suda bulunan alkalilerin çeşitleri ve bulunuş şekilleri
ile belirlenmektedir. Bu alkalilere göre su, sert ya da yumuşak su olarak isimlendirilir. Suyun
sertlik derecesi yüksek ise kimyasal ve mekanik yollarla sertliğinin giderilmesi gerekir.
Suyun kalitesi belirlendikten sonra çamaşır yıkama işlemi için kullanılacak yıkama
maddesinin ne olduğu ve ne miktarda kullanılacağı belirlenir.

Resim 2.4: Su

Çamaşırları yıkamada kullanılacak su ile ilgili önemli bir özellik de suyun ısısıdır.
Suyun ısısı; kumaşın cinsine, kirin cinsine ve yoğunluğuna göre ayarlanmalıdır. Pamuklular
için en uygun ısı ortalama 55-600C olabilir. Bu ısıda sabun ve deterjan daha kolay çözülür,
kirler kumaşın gözeneklerinden daha kolay ayrılıp suya karışır. Ayrıca yağlı kirler kolay
çözülür ve bir kısım mikroorganizmalar da ölür. İpek, yün ve sentetikler ılık suda
yıkanmalıdır. Yünlüler için 30 0C, ipekliler için 35 0C ve sentetikler için 30 0C uygun yıkama
sıcaklığıdır. Çamaşırlardaki kirler, fazla beklemiş veya çok yoğunsa bu durumda ön yıkama
yapmak veya ıslatmak gerekebilir. Ön yıkama veya ıslatma suyunun ısısı yıkama suyunun
ısısından daha düşük olmalıdır. Durulamada kullanılacak suyun ısısı da önemlidir. İlk
durulama suyunun ısısı yıkama suyu ısısıyla aynı olmalıdır. Böylece durulama suyu
çamaşırlardaki sabun ve deterjanı kolayca bünyesine alır. Son durulama suyunun ısısı da
daha düşük olmalıdır. Özellikle soğuk havalarda dışarıya asılarak kurutulacak çamaşırlarda
ani ve şiddetli ısı değişimi kumaşları yıpratır. Çamaşırların yıkanması sırasında suyun temiz
olması da önemlidir. Kirli sular; kil, kum, toprak gibi çeşitli doğa maddeleri ve çeşitli
artıklarla karışmış sulardır. Bu tip suların temizlikte kullanılması temizliği zorlaştıracağı gibi
daha fazla temizleyici kullanılmayı da gerektirir.
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2.2.2. Sabun

Sabun; bitkisel veya hayvansal yağların veya yağ asitlerinin alkali hidroksitlerle
reaksiyonu sonucu elde edilen genellikle temizleyici olarak kullanılan mamuldür. Sabunlar
piyasada kalıp sabun, toz sabun, sıvı sabun ve krem olmak üzere dört şekilde bulunur.

Resim 2.5: Kalıp sabun

Sabun; çamaşır, banyo, el ve yer temizliklerinde kullanılır. Genelde beyaz ve yeşil
sabunlar temizlik için kullanılır. İyi bir sabun;

 Yaş olmamalı, sert olmalıdır.
 Kesildiğinde içinde boşluklar bulunmamalı, kesinti görünümü düzgün olmalıdır.
 Kullanıldığında çabuk erimemeli, şekli bozulmamalıdır.
 Suda eridiğinde tortu bırakmamalıdır.
 Çamaşır üzerinde renk bırakmamalıdır.

Toz sabun; suda çabuk eridiği için çamaşır yıkamada özellikle de bebek çamaşırları ve
diğer temizlik işlerinde kullanılır. Diğer sabunlardan daha pahalı olmasına rağmen kolay
köpürdüğünden tercih sebebidir. Toz sabunlar, kutular içinde ve rutubetsiz yerlerde
saklanmalıdır. Sıvı sabun; tahta, mermer gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Suda çabuk
erir ve yağları eritme özelliği vardır.

Sabunları çamaşır yıkamada kullanırken iyi sonuç almak için suyun sıcak, yumuşak ve
yeterli miktarda olması gerekir. Eğer su sert olursa ve çamaşır yıkamada sabun kullanılırsa
çamaşırlar kireçlenerek grileşir. Yumuşak sularda ise sabun kolay erir ve elde edilen köpük,
kumaşın yüzey geçişini azaltarak kirin köpüğe geçmesini sağlar. Sabunlara bazı özellikler
kazandırmak amacıyla, sağlığa zararlı olmayan ve sınıflamalarda belirtilen oranları aşmamak
koşuluyla yararlı sentetik maddeler katılabilir. Böylelikle temizlik daha başarılı olur.

2.2.3. Elde Yıkama Deterjanları

Sabun özellikleri taşıyan, çoğu temizlik işinde kullanılan yüzey aktif maddelerdir.
Deterjanlar, sabundan farklı olarak her türlü koşulda (sert su, soğuk su vb.) aktif hâle gelerek
temizliği gerçekleştirebilir.

Deterjanlar, kireçli sular için en uygun temizleme maddesidir. Kireçli sudan
etkilenmediği için çok iyi sonuç verir. Deterjanlar ılık ve sert sularda da kolaylıkla eriyip
köpük meydana getirir. Çamaşırlarda toz, boncuk veya sıvı deterjanlar kullanılır. İki çeşidi
vardır. Yumuşak deterjanlar yünlülerde, nazik çamaşırların yıkanmasında, sert deterjanlar ise
kirli çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Sert sentetik deterjanlarda kendi aralarında
köpüklü ya da köpüğü ayarlı olarak ikiye ayrılır. Çamaşırlar elde yıkanırken köpüklü
deterjanlar kullanılmalıdır.
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2.2.4. Ağartıcılar

Çamaşır yıkamada iki amaç vardır, temizleyicilerle kirlerin çıkarılması ve ağartma
maddeleri ile lekelerin giderilmesi (beyazlatma). Çamaşırları genel olarak ağartmak ve
birçok leke türünü beyazlatarak görünmez hâle getirmek ve çamaşırlarda dezenfeksiyon
sağlamak için ağartıcılar kullanılmaktadır. Ağartıcılar ev tipi deterjanların bileşiminde
bulunurken endüstriyel amaçlı deterjanlara genellikle ilave edilmez ve ayrı olarak kullanılır.

Ağartıcılardan klorlu bileşikler, etkili beyazlatma yapan ve dezenfektan özellikleri olan,
ucuz, halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen maddelerdir. Çamaşır yıkamada
kullanıldıklarında;

 60 0C ve daha düşük derecelerde etkisini gösterebilir.
 Durulama suyunda kullanılmalıdır.
 Düşük pH derecesinde ağartma dereceleri daha iyidir ancak pH derecesi

düştükçe (asitlik arttıkça) yüzeye zarar verme derecesi artar.
 Sudaki demirle birleşirse giderilemeyecek lekelere neden olur.
 Çamaşır suyu kullanıldıktan sonra çamaşırlar bol su ile çalkalanmalıdır.

Ağartıcılardan oksijenli ağartıcılar, hidrojen peroksit, sodyum tetraborat gibi
ağartıcılardır. 600C sıcaklığın altında etkisizdir ve alkali ortamlarda daha etkili olur. Yapılan
araştırmalarda hidrojen peroksit ağartıcıların diğer ağartıcılara karşı bazı üstünlükleri olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 Makinelerde korozyona neden olmaması;
 Klorlu ağartıcılara oranla daha yüksek beyazlık derecesi,
 Çevreye zarar vermesine karşın zehirli atık madde çıkarmamasıdır.
 Toz ağartıcılar, yüzey aktif madde, parfüm gibi maddelerle reaksiyona

girmediğinden pek çok temizlik maddesine ve deterjanlara ilave edilmektedir.
 Etkisi 600C sıcaklığın altında zayıftır.

2.2.5. Yumuşatıcılar

Yumuşatıcılar çamaşırları yıkama esnasında dokuma maddeleri, üzerinde oluşan
negatif yükün nötr hâle getirilmesini ve kumaşa parlaklık kazandırılmasını sağlayan
maddelerdir. Yumuşatıcıların etkisini gösterebilmesi için çamaşırlar iyice durulanmış
olmalıdır ve yumuşatıcı son durulama suyuna katılmalıdır. Yumuşatıcıların parfümleri
çamaşırların güzel kokmasını sağlar.

2.2.6. Soda

Çamaşır sodası (sodyum karbonat) doğada göl sularında bulunur. Göllerden sentez
yoluyla elde edilen soda, kuvvetli bir alkali özellik gösterdiğinden ucuz sabunların
bileşiminde bolca bulunur. Suda kolay erir. Sulardaki kalıcı sertliği gidermek için kullanılır.
Soda rutubetsiz, kapalı, madeni kutularda saklanmalıdır.
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2.3. Elde Yıkama İşlem Basamakları

Temizlikten amaç, eşyalara zarar vermeden onları kirlerden arındırmaktır. Bu işlemleri
yaparken su ve enerji kaynaklarını verimli kullanmak önemlidir. Çamaşırlar elde
yıkanmadan önce ve yıkama esnasında işlem basamaklarını sırasına uygun yapmak,
çamaşırların zarar görmesini önler ve sonucun olumlu olmasını sağlar. Bu işlem basamakları
sırasıyla ayırma, ıslatma, yıkama, kaynatma ya da çamaşır sularıyla bekletme, durulama,
kurutma ve ütüye hazırlamadır.

2.3.1. Ayırma

Kirli çamaşırlar yıkama işlemine geçmeden önce, kontrol edilerek onarılması
gerekenler öncelikle onarılmalıdır. Daha sonra çamaşırlar renklerine, lif özelliklerine ve
kirlilik derecelerine göre ayrılmalıdır. Bu şekilde yapılan ayırma işlemi ile yıkanan
çamaşırlarda daha iyi sonuçlar alınması sağlanır.

2.3.2. Islatma

Islatma işlemi suda eriyebilen kirleri barındıran çamaşırlara uygulanır. Islatma için
kesinlikle sıcak su kullanılmamalıdır.

Resim 2.6: Farklı renklerde çamaşırlar

Islatma işlemi yapılacak çamaşırlar yıkama suyundan daha düşük sıcaklıktaki ve
içinde temizlik malzemesi olan suya batırılır. 5–10 dakika kadar bu suyun içinde
karıştırılarak bekletilir. Kirlerin kumaş üzerinde sabitleşmesine neden olabilir. Daha sonra bu
sudan çıkarılarak yıkama işlemine geçilir. Islatma işlemi sırasında daha uzun sürelerde
bekletme işlemi yapılırsa kirler, çamaşır liflerinin arasına girerek yerleşir ve bu kirlerin
çıkarılması zorlaşır.
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2.3.3. Yıkama

Eşyaların kirlilik derecesine bağlı olarak yapılan yoğun yıkama işlemidir. Bunun için
lifin ve kirin özelliğine göre uygun sıcaklıkta su, temizlik malzemesi ve yıkama kabı
belirlenir. Temizlik malzemesi suyun içinde iyice eritilir. Pamuklu kumaşlar 8–10, yünlü ve
sentetik giysiler 2–3, ipekler 3–5 dakika çitilenerek, ovularak yıkanır. Çamaşırların
fermuarlarının kapalı ve tersi çevrilerek yıkanması zararı azaltır. Çamaşırların kirlilik
derecelerine göre yıkama işlemi birkaç defa daha tekrarlanabilir.

2.3.4. Kaynatma ya da Çamaşır Sularıyla Bekletme

Yıkama işlemi uygulanan çamaşırlar, üzerinde temizlik yeterince sağlanamadıysa
kaynatılabilir ya da çamaşır sularında bekletilebilir. Kaynatma işlemi uygulanacak
çamaşırlar, kaynatma kazanının içine koyulur. Üzerini örtecek kadar su eklenir. İçine en
uygun temizlik maddesi koyularak ateş üzerinde kısa süreli kaynatılır. Uzun süre kaynatma
kumaş liflerine zarar verebilir. Kaynatma işlemi pamuklu eşyalarda lekelerin çıkarılması ve
dezenfekte işlemi için uygulanır.

Çamaşır suyunda bekletme işlemi ise sadece beyaz ve pamuklu eşyalara uygulanabilir.
Çünkü çamaşır sularının renk açma özelliği vardır. Çamaşır küvetinin içine su doldurulup
çamaşır suyu eklenir.1 litre su için 2 yemek kaşığı kadar çamaşır suyu eklenir. Çamaşır
suyunda bekletilecek çamaşır bu suya bastırılır. 15–30 dakika bu suda bekletilebilir. Çok
uzun süre çamaşırların çamaşır suyunda bekletilmeleri yapılarında bozulmalara neden
olabilir. Ayrıca beyazlatıcı suya ilave edildikten sonra solunum yollarını tahriş edebileceği
düşünülerek teneffüs edilmemelidir.

2.3.5. Durulama

Durulama, yıkanıp temizlenen çamaşırlardaki temizlik maddelerinin ve varsa kalan
kirlerin çamaşırlardan uzaklaştırılması için uygulanan işlemdir. Bunun için yıkama suyunun
sıcaklığına yakın ve daha fazla miktarda su durulama kabına konur, çamaşır su içine batırılıp
alt üst edilir. Gerekiyorsa bu işlem birkaç kez yapılır. İpekli ve yünlü çamaşırlar sıcak suda
yıkanıp aniden soğuk suda durulanırsa lif yapıları bozulur. Sabunla yıkama yapıldığında
soğuk su ile durulanırsa sabun donar. Çamaşır suyunda bekletilen çamaşırlar çok iyi
durulanmalıdır.

Durulama işleminden sonra çamaşırlar sıkılarak kalabilen kirli suyundan arındırılır.
Trikolar, ipekliler ve bazı sentetikler iki avuç arasında, süzgeçte bekletilerek küvet kenarına
serilerek ya da düzgün şekilde katlanarak fazla suyun uzaklaşması sağlanır.
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2.3.6. Kurutma

Durulama ve sıkma işlemi tamamlandıktan sonra çamaşırlar uygun yerlere ve uygun
biçimde koyularak kurutulmalıdır. Çamaşırların özellikle temiz ve açık havada kurutulması
esastır. Trikolar, esnek ve yumuşak giyim eşyaları temiz bir havlu üzerine yayılarak
kurutulmalıdır. Renkli giysiler ters tarafından asılarak gölgede kurutulur. Pilili, volanlı
giysiler asılarak ya da iliklenerek kurutulmalıdır. Aynı cinsten olan çamaşırlar, yan yana
serilerek kurutulmalıdır. Çamaşır suyunda beklemiş çamaşırlar, gölgede ve nemsiz ortamda
kurutulmalıdır. Güneş ışınları sararmalarına neden olur. Gelişen teknoloji sayesinde
çamaşırlar, çamaşır kurutma makinelerinde de kurutulabilmektedir.

Resim 2.7: Çamaşır kurutma makinesi

2.3.7. Ütüye Hazırlama

Kurutulan çamaşırlar, öncelikle ütü isteyenler ve ütü istemeyenler olarak ayrılır.
Ütülenecek çamaşırlar dikiş yerlerinin ve kat izlerinin üzerine el ile bastırılarak kırışıklıkları
düzeltilir. Çamaşırlar şekil ve özelliklerine göre ütülenir. Ütünün başarılı olabilmesi için
çamaşırların iyi durulanmış olması, ütü ısısının iyi ayarlanmış olması ve çamaşırın her
tarafında nem oranının aynı olması gerekir. Ütü ısısının ayarlanmasında çamaşırların etiket
bilgilerinin dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Oldukça kirli bir ipek gömleği gerekli sırayı ve uygun talimatları izleyerek yıkayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İşe uygun kıyafet giyiniz.

 Rahat çalışma imkânı veren (çok dar
veya bol olmayan) yıkamaya, ütülenmeye
elverişli ve ter emici özelliği olan kumaşlar
seçilmelidir.

 Çamaşırı elde yıkamada kullanılacak
malzemeleri belirleyiniz.

 Elde yıkamada kullanılan uygun
deterjanlar kullanabilirsiniz.

 Gömleği temizlik malzemesi konulmuş
suya daldırınız.

 Gömleğin üzerindeki etiket bilgilerinden
maksimum yıkama sıcaklığına dikkat
edebilirsiniz.

 Islatma suyunda 5-10 dk. bekletiniz.
 Islatma suyunun yıkama suyundan daha
düşük sıcaklıkta olmasına dikkat
edebilirsiniz.

 Beklettikten sonra gömleği yıkama
suyuna daldırınız.

 Yıkama işlemini kirlilik derecesine göre
birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

 3-5 dk. yıkama suyunda uygun
hareketlerle yıkayınız.

 Nazik hareketlerle ovarak
yıkayabilirsiniz.

 Durulama suyunu yıkama kabına
koyunuz.

 Yıkama suyunun sıcaklığına yakın ve
daha fazla miktarda su kullanabilirsiniz.

 Gömleği içine daldırıp alt üst ederek
durulayınız.

 Gömlek arınana kadar durulama işlemini
tekrarlayabilirsiniz.

 Gömleği uygun sıkma yöntemiyle
sıkarak fazla suyunu uzaklaştırınız.

 Gömleği süzgeçte bekleterek veya
küvetin kenarına sererek fala suyunun
uzaklaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

 Suyundan arındırılan gömleği kurutunuz.
 Suyu arındırılan gömleği havlu üzerine
sererek kurutabilirsiniz.

 Kuruduktan sonra ütüye hazırlamak için
düzgünce katlayınız.

 Dikiş yerlerinden ve kat izlerinden
kırışıkları düzelterek katlayabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Çamaşırların ıslatılıp bekletilmesi ve yıkanması için en uygun araç çamaşır
...............dir.

2. Çamaşırlar elde yıkanırken küvetin içine su eklemek ve suyu küvetten boşaltmak için
.................. kullanılır.

3. Çamaşır yıkama işleminde deterjan ve kirler için çözücü görevi yapan ...........dur.

4. Çamaşır yıkamada kullanılan sabunlar ............. olmalı, ................. olmamalıdır.

5. Çamaşırlar renklerine, ........... özelliklerine ve .................... derecelerine göre ayrılır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi çamaşırları elde yıkamada kullanılan araçlardan değildir?
A) Kova
B) Maşrapa
C) Deterjan
D) Kaynatma kazanı

7. Sert suların kumaş liflerine verdiği zarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çamaşırları sertleştirir.
B) Çamaşırları yumuşatır.
C) Çamaşırları beyazlatır.
D) Çamaşırları daha iyi temizler.

8. Toz sabun daha çok hangi çamaşırların yıkanmasında kullanılır?
A) Beyaz çamaşırlar
B) Yünlüler
C) İç çamaşırları
D) Bebek çamaşırları

9. Pamuklu kumaşlar kaç dakika yıkanır?
A) 8–10 dk.
B) 2–3 dk.
C) 3–5 dk.
D) 10–15 dk.
E)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. Sabunla yıkama yapıldığına durulama işleminde soğuk su kullanılırsa ortaya çıkan
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grileşir
B) Beyazlaşır.
C) Sabun donar.
D) Matlaşır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Yıkandığı hâlde kirleri çıkmayan, mutfakta kullanılan beyaz pamuklu kumaş peçeteler
üzerinde çamaşır suyunda bekletme işlemini uygun şekilde ve aşağıdaki kriterleri dikkate
alarak gerçekleştiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?

2. Çamaşır yıkamada kullanılacak araç-gereçler ve malzemeler

çamaşır yıkanacak mekâna getirdiniz mi?

3. Çamaşır yıkama küvetini su ile doldurdunuz mu?

4. Her 1 litre su için 2 yemek kaşığı çamaşır suyunu eklediniz mi?

5. Peçeteleri bu suya batırdınız mı?

6. 15–30 dk. peçeteleri bu suda beklettiniz mi?

7. Bekletme sonunda lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol ettiniz mi?

8. Peçeteleri bol su ile duruladınız mı?

9. Durulanan peçeteleri sıktınız mı?

10. Çamaşır yıkamada kullandığınız araçlarınızı temizlediniz mi?

11. Kullandığınız malzemeleri ve araç-gereçleri yerleştirdiniz mi?

12. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında çamaşırları makinede yıkama becerisini kazanabileceksiniz.

 Çamaşırların makinede yıkanması ile ilgili çeşitli kaynaklardan ve internetten
bilgi edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ÇAMAŞIRLARI MAKİNEDE YIKAMA

Çamaşırları kir ve lekelerden arındırmak için kullanılan çamaşır makinelerinin genel
prensibi çamaşırın sabun veya deterjanla su içinde mekanik hareketlerle temizliğinin
sağlanmasıdır. Çamaşır yıkama işlemlerinde başarı elde edebilmek için yıkama
programlarında ürün, süre, deterjan dozajı, sıcaklıklar, su kalitesi, çamaşırın cinsi, kirlilik
oranı, yıkama sıklığı vb. faktörleri göz önüne almak gerekir.

3.1. Araçlar

Çamaşırları makinede yıkayabilmek için çamaşır makinesi ve çamaşır deterjanını
makineye koyabilmek için gerekli çeşitli ölçekler ve bazı çamaşırların makinede zarar
görmemesini sağlayan torbalar gibi araçlara ihtiyaç vardır.

3.1.1. Çamaşır Makinesi

Çamaşır makinesi; kimyasal temizleme tozları, çalkalama ve yıkama suyunun
ısıtılması gibi termik, mekanik ve kimyasal etkilerden yararlanarak çamaşırları yıkayan ev
aletidir. Makinelerin tercih edilmesinde en önemli ölçütler su ve elektrik enerjisini verimli
kullanmasıdır. Bu özellikler, makinelerin satın alınması sırasında mutlaka araştırılmalıdır.
Bunlar A, A+ vb. gibi göstergelerdir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Resim 3.1: Otomatik çamaşır makinesi

3.1.1.1. Çeşitleri

Çamaşır makineleri çalışma fonksiyonu açısından manuel ve otomatik makineler
olmak üzere ikiye ayrılır.

 Manuel makineler: Otomatik olmayan, elle kumanda edilen makinelerdir.
Soğuk ve sıcak su dolumları genellikle küresel vanalar yardımıyla yapılır.
Zaman ayarları kumanda panosu veya makine üzerindeki düğmeler yardımıyla
sağlanır. Genellikle yıkama ve durulama işlemi bitince çamaşırlar ayrı bir
makineye alınarak sıkılır.

 Otomatik makineler: Yıkama ve sıkma işlemlerinin hepsi otomatik olarak
gerçekleşir. Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.

3.1.2. Program Özellikleri

Çamaşır makinesinde çamaşırlar yıkanmadan önce kumaşın cinsine en uygun program
seçilerek yıkanmalıdır. Program seçerken daima kumaş tipi, renk, kirlilik derecesi ve izin
verilen su sıcaklığı dikkate alınır.

Çamaşırlar, makineye yerleştirilmeden önce gruplandırılır ve aşağıdaki tabloya göre
su sıcaklığı programı ayarlanır.
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90
0

C
Normal kirli beyazlar, pamuklular ve ketenler (sehpa örtüleri, masa örtüleri,

havlular, çarşaflar)

60
0
C

Normal kirli renkliler, solmaz ketenler, pamuklu ya da sentetik çamaşırlar
(gömlekler, gecelikler, pijamalar) ve hafif kirli beyaz keten çamaşırlar (iç
çamaşırları)

40
0

C

30
0

C

Narin çamaşırlar (tül perdeler), sentetikler ve yünlülerde dâhil olmak üzere
karışık çamaşırlar

Tablo 3.1: Çamaşır makinesi için kumaş cinslerine göre ısı dereceleri

Çamaşır yıkama işleminde kir ve lekelerin çıkarıldığı en önemli aşama yıkamadır. Ana
yıkamalarda genelde su seviyesi düşük, sıcaklık yüksek tutulur. Deterjan konsantrasyonu
yüksek, mekanik enerji etkilidir. Ana yıkama süresi, çamaşırın cinsi ve kir seviyesine bağlı
olmakla beraber 10 dakikadan daha az olmamalıdır. 30 dakikadan uzun yıkamaların çamaşır
temizliği üzerinde olumlu etkisi olmadığı testlerle belirlenmiştir. Çamaşırlar yıkama işlemi
sonrasında kirlerinden arınmış olsa bile lekeler ancak ağartıcılarla çıkabilir. Ağartma işlemi
ağartıcılı deterjanlar veya ağartıcısız deterjanlara katılacak ağartıcılar kullanılarak ana
yıkama işlemi ile birlikte veya ayrı bir aşamada yapılabilir.

Isı programları seçildikten sonra kumaşa en uygun yıkama programlarının seçilmesi
gerekir. Bütün çamaşır makinelerinde pamuklu, sentetik, narin yıkama, elde yıkama
programları ve bunların dışında makinenin teknolojik üstünlüğüne göre ilave programlar
bulunmaktadır.

 Pamuklu programı: Dayanıklı çamaşırlar bu programda yıkanabilir. Yoğun
yıkama hareketi ve uzun yıkama süresi ile çarşaf, nevresim takımı, havlu,
bornoz, iç çamaşırı gibi pamuklu çamaşırlar en uygun şekilde yıkanır.

 Sentetik programı: Pamuklu programına göre daha hafif yıkama hareketi ve
kısa süreler kullanılır. Gömlekler, bluzlar, sentetik/pamuklu karışımı çamaşırlar
bu programla yıkanabilir.

 Narin programı: “Makinede yıkanabilir.” etiketi olan yünlü ve hassas
çamaşırlar, bu programda yıkanabilir.

 Elde yıkama programı: “Makinede yıkanamaz.” etiketi olan elde yıkanması
önerilen yünlü/hassas çamaşırlar, bu programla yıkanır. Çok yumuşak yıkama
hareketi ile çamaşırlar bu programla yıpranmadan yıkanır.

 İlave programlar: Makinenin özelliğine göre çok değişik programlar
mevcuttur. Mix programı ile az kirli çamaşırlar veya değişik kumaşlardan
oluşan çamaşırlar yıkanabilir. Leke programı ile inatçı lekelere sahip çamaşırlar
yıkanır. İpek programı ile hassas ve ipekli çamaşırlar yıkanır. Yorgan programı
ile kaz tüyü yorganlar, yatak örtüleri ve anoraklar vb.yıkanır. Gömlek programı
ile renkler solmadan, bozulmadan, kumaşlar yıpranmadan ve daha az kırışık ile
gömlekler yıkanır. Hijyen programı ile dezenfeksiyon sağlanır.

Bu aşamalardan sonra durulama işlemlerine geçilir. Sayısı koşullara göre değişmekle
birlikte genel olarak 3’er dakika 3 durulama yeterlidir.
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Yıkamalar, durulamalar arasında boşaltma işleminden sonra yapılan kısa süreli ve
düşük devirli sıkma işlemlerine ara sıkma denir.

Durulamadan sonra arta kalan alkaliteyi gidermek için (Durulama suyunun pH 6,5
olması hedeflenir.) son durulama suyuna asidik bir ürün eklenerek nötralizasyon işlemi
gerçekleştirilir. Daha sonra çamaşır üzerindeki statik elektriklenmeyi ortadan kaldırıp sertlik
hissini gidermek için yumuşatıcılar kullanılır. Yumuşatıcılar nötralize edicilerle birlikte
kullanılabilir.

Çamaşırlar üzerinde kalan suyun yıkama ve durulama işlemi sonucunda
uzaklaştırılması ve çamaşırın kurutmaya ve ütülenmeye hazırlanması için sıkma işlemi
yapılır. Son sıkma işleminden sonra makine tamburu düşük hızda dönerek çamaşırların
gevşeyip makineden kolay çıkmasını sağlar.

3.1.3. Çeşitli Ölçekler

Çamaşırları makinede yıkamak için çamaşır makinesinde kullanılması için özel olarak
üretilmiş deterjanlar ve çeşitli ürünler kullanılır. Makineye konulacak deterjanların ve diğer
ürünlerin miktarı makineye konulan çamaşırların cinsine ve miktarına ve çamaşırların kirlilik
derecesine göre değişir.

Makinede kullanılan deterjanlar için çeşitli ölçekler kullanılır. Toz deterjanlar için
kullanılan ölçek kapları deterjan kutularının kendi içlerinde vardır ve deterjanın kulanım
miktarları deterjanın ambalajının üzerinde belirtilmiştir. Çok kirli çamaşırlar için 1,5 ölçek,
normal kirli çamaşırlar için 1 ölçek, az kirli çamaşırlar için yarım ölçek deterjan kullanılır.
Sıvı çamaşır deterjanlarının ölçüsü kapaklarıdır. Çok kirli çamaşırlar için 1,5 kapak, normal
kirli çamaşırlar için bir kapak ölçü kullanılır. Makinede çamaşır yıkamada kullanılacak
yumuşatıcılar için ölçü kendi kapaklarıdır. Bir makine çamaşır için bir kapak yumuşatıcı
koyulur.

Makine için kullanılan deterjanlar ve makinede kullanılacak diğer ürünler için (kola,
kireç çözücü, yumuşatıcılar) ölçek kullanırken ürünün ambalajındaki ölçek göstergesi ve
gerekli talimatlar okunarak kullanılmalıdır. Ayrıca makinenin deterjan bölmelerine göre
deterjan eklenmelidir.

3.2. Gereçler

Çamaşırlar makinede yıkanırken makine için üretilmiş ana yıkama deterjanları,
yardımcı yıkama deterjanları, ağartıcılar, kireç çözücüler, leke çıkarıcılar, kola ve
yumuşatıcılar gibi gereçler kullanılır.
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3.2.1. Makinede Kullanılan Deterjanlar

Deterjanlar birçok temizlik işinde kullanılan, kısmen sabun özelliği taşıyan yüzey aktif
maddelerdir. Çamaşır yıkamada sıvı, toz ya da boncuk deterjanlar kullanılır. Yumuşak
deterjanlar yünlülerle nazik çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Sert deterjanlar diğer kirli
çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Sert deterjanlar kendi aralarında köpüklü ya da köpüğü
ayarlı olarak ikiye ayrılır. Otomatik çamaşır makinelerinde köpüğü ayarlı deterjanlar
kullanılmalıdır.

Deterjanlar, kireçli sular için en uygun temizleme maddesidir. Kireçli sudan
etkilenmediği için çok iyi sonuç verir. Bileşiminde güzel koku veren esanslar bulunur.
Deterjanlar, soğuk sularda kolayca çözünür. Nemli ortamlarda küflenmez, depolanması
kolaydır. Deterjanların bileşiminde bulunan maddeler;

 Yüzey aktif maddeler: Deterjanlarda esas temizleme işlemini yapan
maddelerdir. Suyun yüzey enerjisini düşürerek kirlerin uzaklaşmasını sağlar.

 Su yumuşatıcıları: Sert suların etkilerini azaltır.
 Ağartıcılar: Renkli çamaşırların renklerinin parlaması, beyaz çamaşırların daha

iyi beyazlaması için kullanılan klorlu ve oksijenli bileşiklerdir. Klorlu
ağartıcılar pamuklu ve sentetik kumaşlarda etkili iken ipek ve yünlü dokumalara
zarar verir.

 Korozyon önleyiciler: Çamaşırların üzerindeki metal aksamların
oksitlenmesini önleyen maddelerdir.

 Enzimler: Suda kolay çözünemeyen proteinli (kan, ter, et suyu vb.) kir ve
lekelerin parçalanmasını sağlar.

 Köpük oluşturucular: Köpük, suya karışan kirlerin suyun üzerinde tutulmasını
sağlayarak kumaştan atılmasını kolaylaştırır. Bunlar köpüğün dayanıklı
kalmasını sağlar.

 Flüoresan parlatıcılar: Kumaş tarafından emilen, görünmeyen ultraviyole
ışınlarının görülebilen mavi ışık hâline getirilmesi sonucu özellikle beyaz
çamaşırlarda beyazlık ve canlılık sağlayan maddelerdir.

 Diğer maddeler: Deterjanların bileşiminde ayrıca mikrop öldürücü
antibakteriyal maddeler, koku verici çeşitli esanslar, kumaşları yumuşatan
yumuşatıcılar da bulunur.

3.2.2. Kireç Çözücüler

Kireç çözücüler; kireçli sularda bulunan kalsiyum, magnezyum, alüminyum ve demir
iyonları ile kompleks oluşturup suyu yumuşatmak için kullanılan maddelerdir.

Çamaşır makinesine deterjan eklenirken uygun miktarda kireç çözücü de deterjan
gözüne eklenir. Kireç çözücüleri kullanmaktaki amaç, hem kireçli suları yumuşatarak
çamaşırların grileşip matlaşmasını hem de çamaşır makinesinin kazanının kireç tutarak
makinenin çabuk bozulmasını önlemektir.
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3.2.3. Leke Çıkarıcılar

Leke çıkarıcılar; çamaşır üzerinde bulunan ve deterjan, çamaşır suyu gibi temizleyici
maddelerle çıkmayan lekeleri çıkarmak için kullanılır. Son yıllarda piyasada bulunan toz ve
sıvı şekilde satılan her türlü lekenin çıkarılması için kullanılan leke çıkarıcılar
bulunmaktadır. Bunun dışında bazı kimyasal maddeler de leke çıkarmada kullanılır. Bunlar:

 Alkol: Çıkmamakta ısrar eden yağlı lekelerin çıkarılmasında kullanılır. İspirto
diye de bilinir.

 Gaz yağ ve benzin: Yağlı lekelerin çıkarılmasında kullanılır.
 Sitrik asit: Mürekkep lekelerin çıkarılmasında kullanılır.
 Tartarik asit: Kan, ter, idrar gibi bileşiminde albümin ve üre bulunan lekelerin

çıkarılmasında kullanılır.
 Hidroklorik asit: Yünlü kumaşlarda oluşan pas, mürekkep ve bitkisel lekelerin

çıkarılmasında aynı miktarda su ile karıştırılarak kullanılır.
 Sodyum hidrosülfirik: Kuvvetli bir renk açıcıdır ve beyazlatma işlemi için

kullanılır.
 Gliserin: Kahve, çay ve bazı meyve lekelerini çıkarmak için kullanılır.
 Emici maddeler: Bunlar kil, sünger taşı, alçı, tebeşir tozu ve kola gibi

maddelerdir. Renkli ve açık renkli kumaşlardaki yağ lekelerini çıkarmak için
kullanılır.

 Aseton: Vernik ve tırnak cilasının çıkarılmasında kullanılır.

3.2.4. Kola

Çamaşırın parlaması, daha beyaz görünmesi, düzgün biçimde durması için kolalama
işlemi gereklidir. Kolalama işlemi kurutma işleminden sonra ütüleme işleminden önce
yapılır. Kolalı çamaşırlar göze hoş görünür, dolapta az yer kaplar, geç kirlenir böylece eşya
daha uzun ömürlü olur.

 En çok kullanılan kola çeşitleri:

 Pirinç kola: Kumaşın dökük ve yumuşak olması istendiğinde özellikle
beyaz pamuklu çamaşırlarla yatak ve sofra takımlarına ve beyaz dantel
örtülere uygulanır. Kumaşa yumuşak ve dökümlü hava vermek için kola;
sıcak suyla, sert görüntü için soğuk suyla hazırlanmalıdır. Çamaşır kuru
şekilde kolaya batırılır, 20-25 dakika bekletilip sıkılır ve ütülenir.

 Plastik kola: Piyasada hazır olarak satılan kola plastik koladır. Her renk
kumaşta ve özellikle sentetik kumaştan yapılmış perdeler, tüller ve
örtülerde rahatlıkla kullanılır. Bu kola soğuk ve sıcak suda aynı etkiyi
gösterir ve bir kez yıkamakla etkisi kaybolmaz.
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3.2.5. Yumuşatıcılar

Çamaşır makinelerinde deterjan gözünün hemen yanında daha küçük bir haznesi olan
yumuşatıcı gözü mevcuttur. Çamaşır makinesi çalıştırılmadan önce ambalajında yazan ölçek
kadar yumuşatıcı bu göze koyulur. Çamaşırlar makinede yıkanırken son durulama suyunda
makine yumuşatıcıyı alır. Bu sayede makinede yıkanan çamaşırlar parlak, yumuşak ve hoş
kokulu olur.

3.2.6. Diğer Makine Deterjanları

Çamaşır makinelerinde kullanılan köpüğü ayarlı çamaşır deterjanlarının yanında
piyasada çok çeşitli çamaşır deterjanları da bulunmaktadır. Granül formunda renkliler için ve
bebek çamaşırları için üretilmiş deterjanlar bulunur. Sıvı formda da siyahlar, renkli narin
çamaşırlar ve yünlüler için üretilmiş çamaşır deterjanları bulunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Normal kirli beyaz pamuklu çamaşırları makinede kurallara uygun gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makinede çamaşır yıkamada
kullanılacak malzemeleri belirleyiniz.

 Çamaşır suyu ve leke çıkarıcılar
gerekiyorsa kullanabilirsiniz.

 Çamaşırların terslerini çeviriniz.
 Çamaşırların terslerini çevirerek

baskıların bozulmasını önleyebilirsiniz

 Çamaşırları makinenin kazan bölümüne
koyunuz ve kapağını kapatınız.

 Çamaşırları makineye yerleştirirken çok
küçük çamaşırlar için (çorap, külot gibi)
çamaşır torbası kullanabilirsiniz.

 Makinenin sıcaklık ayarını 90 dereceye
ayarlayınız.



 Çamaşırları kaynatma veya çamaşır
suyunda bekletme gibi bir işlemden
geçirdiyseniz daha düşük sıcaklıkta
yıkama yapabilirsiniz.

 Makinenin program ayarı düğmesini
pamuklu kısmına getiriniz.

 Makinede pamuklu ayarı yoksa ön
yıkama programını seçebilirsiniz.

 Makinenin deterjan haznesine 1 ölçek
makinede kullanılan deterjandan
ekleyiniz.

 Ölçek kullanırken deterjanın
ambalajında bulunan yönergelere dikkat
edebilirsiniz.

 Deterjanın üstüne bir ölçek kireç çözücü
ekleyiniz.

 Ölçek kullanırken kireç çözücünün
ambalajında bulunan yönergelere dikkat
edebilirsiniz.

 Makinenin yumuşatıcı gözüne 1 ölçek
yumuşatıcı ekleyiniz.

 Ölçek kullanırken yumuşatıcının
ambalajında bulunan yönergelere dikkat
edebilirsiniz.

 Makinenin başlat düğmesine basınız.
 Makinenin başlat düğmesine basmadan

önce kapağın iyi kapanıp kapanmadığına
dikkat edebilirsiniz.

 Makinede çamaşır yıkamada kullanılan
malzemeleri yerlerine kaldırınız.

 Planlı ve organize çalışabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Çamaşır makineleri çalışma fonksiyonu açısından …………. ve ………… makineler
olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Program seçerken daima kumaş tipi,………,kirlilik derecesi ve izin verilen
………………… dikkate alınır.

3. Makinede yıkanabilir etiketi olan yünlü çamaşırlar makinenin
……………….yıkanabilir.

4. Çamaşır makinelerinde ……………….. deterjanlar kullanılmalıdır.
5. Kolalı çamaşırlar göze hoş görünür,dolapta ……. yer kaplar ,………. kirlenir,böylece

eşya ………………………….. olur.

Aşağıda verilen cümleleri doğru - yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. ( ) Sentetik ve yünlüler 90 derecede yıkanır.
7. ( ) Sert deterjanlar, köpüklü ve köpüğü ayarlı olmak üzere 2’ye ayrılır.
8. ( ) Deterjanların bileşiminde florasan parlatıcılar bulunur.
9. ( ) Mürekkep lekesini çıkarmak için alkol kullanılır.
10. ( ) Plastik kolanın etkisi bir yıkamada geçer.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Makinede yıkanan ve kuruyan gömleklerin yaka ve manşet kısımlarına kolalama
işlemini aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak gerçekleştiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?

2. Kolalamada kullanılacak malzemeleri, araç ve gereçleri

kolalama işleminin yapılacağı mekâna getirdiniz mi?

3. Pirinç kola kullanılacaksa kolayı soğuk suyla hazırladınız mı?

4. Gömleğin sadece yaka ve manşet kısmını kolalı suya batırdınız

mı?

5. Bu şekilde 20–25 dakika beklediniz mi?

6. Bekleme süresinin sonunda gömleğin kolalanan kısımlarını

sıktınız mı?

7. Kolalanan ve sıkılan kısımları ütülediniz mi?

8. Gömleği askıya asarak yerine kaldırdınız mı?

9. Kolalama işlemini yaparken kullandığınız malzeme ve araç-

gereçleri yerine kaldırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında çamaşırları kurutmaya hazırlayabileceksiniz.

 Evinizde ve çevrenizde yıkanan çamaşırların nasıl kurumaya hazırlandığını
gözlemleyip raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. ÇAMAŞIRLARI KURUTMAYA
HAZIRLAMA

Ev ve giyim eşyalarının yıkaması yapıldıktan sonra kurutmaya hazırlarken yapılan
işlemler önemlidir. Kurutma ve ütülemenin kolaylaşmasını sağlar. Çamaşırların kat
yerlerinden yapılan düzenlemeler kuruma sırasında netlik sağlayacaktır

Elde veya makinede yıkanan çamaşırlar, gruplandırılarak ve uygun yöntemler
kullanılarak kurutmaya hazırlanır.

4.1. Yıkanan Çamaşırları Gruplandırma

Makinede ve elde yıkanan çamaşırlar iplik boylarına; güneşte, gölgede veya havlu
üzerinde kurutulup kurutulmayacağına göre gruplandırılır. Renk veren çamaşırlar ayrıca
gruplandırılır ve diğer çamaşırlardan ayrı kurutulur. Aynı cinsten olan çamaşırlar
gruplandırılarak yan yana serilerek kurutulur. Gruplandırılan çamaşırlar iplik boyuna göre
esnetilerek ütüye hazır hâle getirilir.

4.1.1. Ev Tekstil Eşyaları

Ev tekstil eşyaları grubunda nevresim takımları, perdeler, uyku setleri, yatak örtüleri,
pikeler, havlu ve bornozlar, masa örtüleri, el işi dantel örtüler vb. eşyalar bulunur.

Kumaş özelliklerine göre elde veya makinede yıkanan ev tekstil eşyaları
gruplandırılarak kurutmaya hazırlanır. Renkli olan ev tekstil eşyaları ters taraflarından
asılarak gölgede kurutulmalıdır. El işi dantel örtüler temiz bir havlu üzerine serilerek gölgede
kurutulmalıdır. Beyaz renkli eşyalar ise güneşli ve havadar bir ortamda ipe asılarak
kurutulabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.1.2. Dış Giyim Eşyaları

Dış giyim eşyaları olarak gömlek, pantolon, kazak, etek, bluz, tişört, şort, elbise,
ceket, yelek, manto, kaban vb. sayılabilir.

Trikolar, esnek ve yumuşak dış giyim eşyaları temiz bir havlu üzerinde yayılarak
kurutulmalıdır. Renk veren çamaşırlar diğerlerinden ayrı ve ters taraflarından asılarak
kurutulur. Pilili, volanlı giysiler asılarak ya da iliklenerek kurutulmalıdır. İpekliler, bazı
sentetik ve triko çamaşırlar iki avuç arasında sıkılarak süzgeçte bekletilip düzgün şekilde
katlanarak fazla suları uzaklaştırıldıktan sonra kurutulmalıdır.

4.1.3. İç Giyim Eşyaları

İç giyim eşyaları atlet, külot, sütyen, çorap, gecelik, pijama vb.dir. Elde veya
makinede yıkanan iç giyim eşyaları havadar bir ortamda serilerek kurutulur. Külotlar ağ
kısmından çoraplar lastik kısmından mandalla tutturularak asılır. İpek gecelik ve pijamalar
uygun yöntemle sıkıldıktan sonra temiz bir havlu üzerine serilerek kurutulur. Kaynatma
yapılmış veya çamaşır suyunda bekletilmiş çamaşırlar gölgede ve nemsiz bir ortamda
kurutulur. Aksi takdirde güneş ışınları sararmalarına neden olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Çamaşır makinesinde yıkanan ev tekstili eşyalarını gerekli sırayı izleyerek ve uygun
yöntemleri kullanarak kurutmaya hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kurutmaya hazırlamada kullanılacak
malzemeleri belirleyiniz.

 Sepet, havlu gibi malzemeleri hazır
bulundurabilirsiniz.

 Renkli olanları ters taraflarından asınız.
 Böylece renklerinin solmasını

engelleyebilirsiniz.

 El işi ve dantel eşyaları temiz havlu
üzerine seriniz.

 Güneşten sararmamaları için gölgede
kurutabilirsiniz.

 Beyaz renkli ev tekstil eşyalarını ipe
asınız.

 İpe asılan çamaşırları mandalla
tutturabilirsiniz.

 Kuruyan çamaşırları toplayınız.
 İplik boyundan esneterek toplarsanız

çamaşırları ütüye hazırlayabilirsiniz.

 Kullandığınız malzemeleri kaldırınız.  Planlı ve organize çalışabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Makinede ve elde yıkanan çamaşırlar iplik boylarına; …………. , gölgede veya
………………. üzerinde kurutulup kurutulmayacağına göre gruplandırılır.

2. Aynı cinsten olan çamaşırlar gruplandırılarak ………………. serilerek kurutulur.

3. Gruplandırılan çamaşırlar, iplik boyuna göre ………………. ütüye hazır hâle getirilir.

4. Ev tekstil eşyaları grubunda nevresim takımları,………..,uyku setleri, yatak örtüleri,
………….. havlu ve bornozlar, ……………….., el işi dantel örtüler vb. eşyalar
bulunur.

5. Dış giyim eşyaları olarak gömlek, …………, kazak, etek, bluz, …………… şort,
elbise, ceket, ……….., manto, kaban vb. sayılabilir.

Aşağıda verilen cümleleri doğru - yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. ( ) Renkli ev tekstil eşyaları ters taraflarından asılarak gölgede kurutulmalıdır.

7. ( ) Trikolar, esnek ve yumuşak dış giyim eşyaları temiz bir havlu üzerinde yayılarak
kurutulmalıdır.

8. ( ) El işi dantel örtüler güneşte kurutulur.

9. ( ) Kaynatma yapılmış veya çamaşır suyunda bekletilmiş çamaşırlar güneşte
kurutulur.

10. ( ) Pilili, volanlı giysiler asılarak ya da iliklenerek kurutulmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Dış giyim eşyalarından gömlekleri kurallara uygun şekilde ve aşağıdaki kriterleri
dikkate alarak kurutmaya hazırlayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Makinede veya elde yıkanan gömleği sıktınız mı?

2. Fazla suyundan arındırılan gömleği kurutulacak mekâna

getirdiniz mi?

3. Kumaş boyundan esnettiniz mi?

4. Gömleği alt kısmından mandalla tutturarak ipe astınız mı?

5. Gömlek renkliyse gölgeye astınız mı?

6. Kuruyan gömleği kat yerlerinden düzgünce katladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Ketenden elde edilmiş kumaşlardan ……………………, yöresel kıyafetler, tela
yapılır.

2. Sabunlar kesildiğinde içinde …………. bulunmamalı, kesinti görünümü ………….
olmalıdır.

3. İpekli ve yünlü çamaşırlar sıcak suda yıkanıp aniden soğuk suda durulanırsa
……………….. bozulur.

4. ………………. kahve, çay ve bazı meyve lekelerini çıkarır.

5. Gömlekler, bluzlar, sentetik-pamuklu karışımı çamaşırlar makinenin ……………
programında yıkanır.

Aşağıda verilen cümleleri doğru - yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. ( ) Sisal meyve lifidir.

7. ( ) Poliamid lifleri ne kadar sık yıkanırsa dayanıklılıkları o kadar artar.

8. ( ) Ütüleme işleminin başarılı olabilmesi için çamaşırın iyi durulanmış olması gerekir.

9. ( ) Narin çamaşırlar 60 derecede yıkanır.

10. ( ) Renk veren çamaşırlar ayrıca gruplandırılır ve ayrı kurutulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Tabi, Yapay

2 Keten, Jüt

3 Pamuk

4 Çokgenler

5 Kısa, Uzundur

6 C

7 B

8 A

9 D

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
Çamaşır

küvetleridir.

2 Maşrapa

3 Sudur.

4 Sert, Yaş

5 Lif, Kirlilik

6 C

7 A

8 D

9 A

10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
Manuel,

Otomatik

2
Renk, Su
sıcaklığı

3
Narin

programınd
a

4
Köpüğü
ayarlı

5
Az, Geç,

Daha uzun
ömürlü

6 Yanlış

7 Doğru

8 Doğru

9 Yanlış

10 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
Güneşte,

Havlu

2 Yan yana

3 Esnetilerek

4

Perdeler,
Pikeler,
Masa

örtüleri

5
Pantolon,

Tişört,
Yelek

6 Doğru

7 Doğru

8 Yanlış

9 Yanlış

10 Doğru
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1
Yazlık
giysiler

2
Boşluklar,

Düzgün

3 Lif yapıları

4 Gliserin

5 Sentetik

6 Yanlış

7 Doğru

8 Doğru

9 Yanlış

10 Doğru
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