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ÖZET

Bu çalışmada AFIS cihazında ölçülebilen lif özellikleri ile ring iplik özellikleri arasındaki interaksiyonlar araştırılmıştır. Çalışmada
kullanılmak üzere 15 farklı pamuk harmanı temin edilmiştir. Her bir numuneden Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma
Uygulama Merkezi pamuk ipliği işletmesinde dört farklı numara (Ne 20, Ne 25, Ne 30 ve Ne 40) ve üç farklı büküm seviyesinde (αe
3,8, αe 4,2 and αe 4,6) iplikler üretilmiştir. Lif özellikleri ile iplik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla iplik numarası ve
büküm sabit tutularak kısmi korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, pek çok lif özelliği ile iplik özellikleri arasında yüksek
doğrusal ilişki olduğunu göstermiştir. İplik özellikleri ile en yüksek korelasyona sahip lif özelliğinin lif çapı olduğu bulunmuştur. Lif
uzunluk parametreleri arasında ise en yüksek korelasyon katsayıları %2,5 span uzunluğu ile elde edilmiştir. Bununla beraber bazı lif
özellikleri ile iplik özellikleri arasında ters, kübik ya da kuadratik ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ağırlık esaslı değerlerin iplik
özellikleri ile sayı esaslı değerlere göre daha yüksek korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AFIS, Pamuk, Ring iplikçiliği, Kısmi korelasyon analizi.

ABSTRACT

In this work interactions between ring yarn properties and cotton fibre properties were investigated by using partial correlation
analysis. On experimental part,  a total of 180 different ring yarns were produced from 15 different cotton blends on the same ring
spinning machine under the same conditions at Ege University Textile and Apparel Research-Application Centre. Each blend was spun
in four yarn counts (Ne 20, Ne 25, Ne 30 and Ne 35) at three different coefficient of twist (αe 3.8,  αe 4.2 and αe 4.6).  The partial
correlation coefficients between fibre properties and yarn properties, eliminating the yarn number and twist, were calculated. After the
correlation analysis we determined that there are almost nearly linear relationships between yarn properties and most of cotton fibre
properties. Highest correlation coefficients were obtained between yarn properties and fibre properties by fibre fineness. It was also
found that 2.5% span length was highly correlated with yarn properties. Our curve estimation analysis showed that there are inverse,
quadratic and cubic relations between some fibre and yarn properties. In addition measurements by weight have higher correlations with
the yarn properties than the measurements by number.
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1. GİRİŞ

Pamuk  lif  özelliklerinin  modern
cihazlar  tarafından  hızlı  ve  güvenilir
biçimde  ölçülebilmesi,  hem  pamuk
ticaretinde  hem  de  iplik  üretiminde
önemli  avan-tajlar  sağlamaktadır.
AFIS  (Advanced  Fibre  Information
System)  cihazı,  her  ne  kadar  HVI
kadar yaygın olmasa da, özellikle iplik
uzunlukları  ve  dağılımları  hakkında
sağladığı  bilgiler  ile  iplikçilere  önemli
fayda sağlamaktadır. 

HVI cihazında demet  halindeki  liflerin
ölçümü yapılırken AFIS cihazında tek

liflerin  ölçümü  yapılmaktadır.  Demet
halindeki liflerin ölçümü ile lif özellikleri
hakkında  ortalama  bir  değer  elde
edilebilmektedir.  Detaylı  araştırmalar
ve  makinelerin  ayarlarının  en  iyi
şekilde  yapılabilmesi  için  gerekli  olan
liflerin kendi  aralarındaki  varyasyonlar
demet halinde ölçümle elde edilemez.
AFIS cihazları ile bu ölçümler pratik bir
şekilde  yapılabilmektedir.  Lifler  maki-
nede tarama segmentleri ile çevrelen-
miş çivili  silindirler ile tek tek açılırlar.
Lif açma ünitesi döküntü parçacıklarını
ve  büyük  tohum  kabuğu  parçalarını
liflerden  uzaklaştırmak  için  ayro-me-

kanik yöntem ile çalışır. Bu döküntüler
döküntü kanalından uzaklaşırken lifler
ve nepsler lif kanalından taşınırlar. Her
iki  kanalda  da  opto-elektrik  sensörler
bulunmaktadır  AFIS  cihazından  elde
edilen  bilgiler  harman  kompozisyonu,
işlemler sırasında temel lif özelliklerin-
deki  değişimlerin  belirlenmesi,
makine-lerin  işlem  parametreleri  ve
teknolojik  proseslerin  optimizasyonu
ile  üretilen  ipliğin  kalite  düzeyinin
tahminlenmesi için kullanılabilir (). HVI
cihazında  AFIS  cihazından  farklı
olarak lif  muka-vemeti,  uzama değeri,
üniformite  oranı  ve  renk  ile  ilgili
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değerler ölçülmektedir. AFIS cihazında
ise  HVI  cihazına  göre  daha  detaylı
uzunluk  ölçümleri  yapıl-maktadır.
Ayrıca  toz,  döküntü  ve  neps  ile  ilgili
ölçümler  de  yapılmaktadır.  AFIS
cihazında  uzunluk  değerleri  ağırlık
esaslı  ve  sayı  esaslı  olarak  iki  farklı
biçimde belirlenmektedir. Ağırlık esaslı
uzunluk değerleri (Kısa lif içeriği (SFC
(w) dahil) HVI UHML değeri ve Kısa Lif
İndeksi  (SFI)  ile  korelasyon
göstermektedir.

Lif özellikleri ile iplik özellikleri arasın-
daki  ilişkiler  20.  yüzyılda  yapılan  pek
çok araştırmanın temelini  oluşturmuş-
tur.  Hunter () bu çalışmalar konusun-
da  geniş  kapsamlı  bir  inceleme  yap-
mıştır. Yapılan çalışmalar içerisinde az
sayıda  olsa  da  AFIS  lif  özellikleri  ile
ilgili  araştırmalar  bulunmaktadır  (1,  -
6).  Matematik  modellemeler,  regres-
yon  analizi  ve  yapay  sinir  ağları  bu
amaçla  kullanılan  en  yaygın  yöntem-
lerdir.  Elde edilen modeller veya eşit-
likler pek çok durumda iplik özelliği ile
model içerisinde yer alan lif  özellikleri
arasındaki  ilişkinin  büyüklüğünü  tam
olarak yansıtmazlar. Ayrıca aralarında
yüksek  korelasyon  olan  bağımsız
değişkenler  otokorelasyon  problemi
yaratmaları  nedeniyle  birlikte  analize
dahil  edilmemeli,  aralarından  seçim
yapılmalıdır.  Aksi  takdirde  denklem
içerisinde yer alan bazı lif özelliklerinin
işareti korelasyon ile ters yönlü olmak-
tadır. Bu şekilde elde edilen denklem,
R2 değeri yüksek olsa bile, yanlış ola-
caktır. Bununla beraber bazı değişken-
ler, diğerlerinden daha yüksek korelas-
yona  sahip  olmalarına  rağmen,  özel-
likle Stepwise yöntemi ile yapılan reg-
resyon  analizlerinde,  analizin  hesap-
lama yöntemi nedeniyle  modele dâhil
olmayabilirler.

Bu  sebeplerden  dolayı  lif  özelliklerin-
den  yola  çıkarak  iplik  özelliklerinin
tahminlenmesi  konusunda  yapılacak
çalışmalarda öncelikle  lif  özelliklerinin
hem  kendi  aralarındaki  ilişkilerinin
hem de iplik özellikleri ile aralarındaki
ilişkilerin  detaylı  biçimde  incelenmesi
ve  belirlenmesi  önemlidir.  Üreyen  ve
Kadoğlu  (7)  HVI cihazında ölçülen  lif

özellikleri ile iplik özellikleri  arasındaki
interaksiyonları incelemişlerdir.

Bu yazıda  ise  AFIS  cihazı  ile  ölçüle-
bilen  pamuk  lif  özellikleri  ile  önemli
iplik  özellikleri  arasındaki  ilişkilerin
biçimi,  büyüklüğü,  yönü  ve  önemliliği
tek tek analiz edilmeye çalışılmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada kullanılmak üzere Türkiye’
nin  farklı  bölgelerinde  bulunan  iplik
işletmelerinden  15  farklı  pamuk  har-
manı temin edilmiştir.  Lif  testleri ikinci
pasaj cer bantlarından alınan numune-
ler  kullanılarak  Uster  AFIS  cihazında
gerçekleştirilmiştir.  Her  lif  numune-
sinden 5 adet ölçüm yapılmıştır. Test-
ler  sonucunda  elde  edilen  ortalama
değerler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Numunelerden Ege Üniversitesi Tekstil
ve  Konfeksiyon  Araştırma  Uygulama
Merkezi Pamuk İpliği işletmesinde dört
farklı    numarada   ve   üç   farklı
büküm 

seviyesinde  iplikler  üretilmiştir.  İplik
numaraları  ve büküm değerleri  Tablo
2’de sunulmaktadır.

İplik  üretimleri  Rieter  G30  ring  iplik
makinesinde 14.000 d/dak iğ devrinde,
42 mm çapında Orbit  bilezikler  kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen toplam 180 çeşit ipliğin muka-
vemet  testleri  Uster  Tensorapid  ciha-
zında,  düzgünsüzlük  ve tüylülük  test-
leri  de Uster  Tester  3  cihazında  ger-
çekleştirilmiştir. 

İstatistiksel analizler SPSS 11.0 prog-
ramında  yapılmış,  tüm  tablo  ve  gra-
fikler Microsoft Excel programında ha-
zırlanmıştır.
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan numara ve büküm değerleri

İplik Numarası Büküm Katsayısı Büküm değeri

Ne Nm (αe/ αm) T/” T/m

20 33,86
3,78/116 16,92 666
4,17/128 18,66 735
4,60/141 20,57 810

25 42,33
3,82/117 19,12 753
4,21/129 21,07 830
4,64/142 23,22 914

30 50,79
3,79/116 20,76 817
4,18/128 22,90 901
4,61/141 25,24 994

35 59,26
3,78/116 22,34 880
4,16/128 24,63 970
4,59/140 27,14 1069



3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışmada ilk olarak AFIS lif özellikleri
ile  iplik  özellikleri  arasındaki  korelas-
yon incelenmiştir.  İplik  özellikleri,  iplik
numarası  ve  verilen  büküm  mikta-
rından yüksek oranda etkilenmektedir.
Bu etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla,
numara  ve büküm sabitlenerek  kısmi
korelasyon  analizi  yapılmıştır.  Daha
sonra  eğri  tahminlemesi  analizleri  ile
iplik  özellikleri  ve lif  özellikleri  arasın-
daki  ilişki  biçimi  tek  tek incelenmiştir.
Yapılan  analizler  bazı  lif  özelliklerinin
iplik  özellikleri  ile ters,  kuadratik veya
kübik  ilişkiye  sahip  olduğunu  göster-
miştir.  İlgili  lif  özelliklerinin  gerekli
dönüşümleri yapılmıştır. Tüm analizler
sonucunda elde edilen korelasyon kat-

sayıları  ve  çift  yönlü  önemlilik  sevi-
yeleri Tablo 3’te gösterilmiştir.

Aşağıda  elde  edilen  sonuçlar
hakkında detaylı açıklama yapılmıştır. 

3.1. İplik Kopma Mukavemeti ile Lif
Özellikleri Arasındaki
İnteraksiyon

İplik  kopma  mukavemeti  (cN/tex)  ile
incelenen  lif  özellikleri  arasındaki
kısmi korelasyon katsayıları Şekil 1’de
gös-terilmiştir.  Görüldüğü  gibi  lif  çapı
ile  iplik  mukavemeti  arasında  çok
yüksek bir negatif doğrusal korelasyon
(R=-0,929)  bulunmaktadır.  Lif  kalın-
lığının artması, iplik kesitinde bulunan
lif sayısının azalmasına sebep olmak-
tadır. Bunun sonucunda da iplik muka-

vemeti  düşmektedir.  Lif  çapı  dışında
uzunluk  ile  ilgili  lif  özellikleri  ve  iplik
mukavemeti  arasında  çok  yüksek  ve
0,01  seviyesinde  önemli  pozitif  kore-
lasyon bulunmuştur. %2,5 span uzun-
luğu  ve  üst  çeyrek  uzunluk
değerlerinin  kuadratik  dönüşümü  ile
ortalama  lif  özelliklerinin  kübik
dönüşümleri iplik mukavemeti ile daha
yüksek korelas-yona sahiptir. 

İplik  kesitinde bulunan kısa lif  yüzde-
sinin  fazla  olmasının  iplik  mukave-
metini önemli ölçüde azaltacağı bilinen
bir  gerçektir.  Beklendiği  gibi  kısa  lif
içe-riği  (SFC)  ile  iplik  mukavemeti
arasın-da negatif bir ilişki bulunmuştur.
Bu-nunla  beraber  ağırlık  esaslı  SFC
değerinin  ters  dönüşümü  (1/SFC(w))
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan pamukların AFIS testi sonuçları

 Modül Lif Özelliği P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15

AFIS N

Neps Sayısı
(adet/g)

4 20 22 2 14 8 8 79 28 12 9 17 4 8 20

Ort. Neps
Boyutu (mm)

0,72 0,73 0,85 0,70 0,80 0,75 0,76 0,80 0,72 0,71 0,74 0,67 0,60 0,73 0,73

Neps/Gram 8 40 45 3 29 16 16 158 56 24 17 34 8 15 39

AFIS
L&D

L(w) (mm) 27,1 29,4 26,2 27,4 24,8 26,9 31,4 26,6 26,9 27,3 25,5 27,5 27,4 28,2 24,7
L(w) CV (%) 28,7 31,2 28,4 27,4 31,7 26,4 27,9 30,1 28,5 25,7 30,0 28,1 28,0 27,9 33,8
SFC (w) (%) 3,2 3,7 4,4 3,0 6,1 3,0 1,7 5,8 5,1 2,2 5,2 4,5 3,4 2,8 8,6
UQL (w) (mm) 32,3 35,8 31,5 32,6 29,6 31,6 37,4 32,2 31,9 32,0 30,5 32,6 32,6 33,3 30,5
L(n) (mm) 24,0 24,9 23,1 24,6 21,3 24,4 27,7 22,5 23,3 24,9 22,2 24,0 24,4 25,3 20,4
L(n) CV (%) 36,0 42,4 36,1 33,9 40,3 32,4 36,3 42,8 39,1 31,2 38,6 38,1 35,0 34,1 45,7
SFC (n) (%) 9,9 13,4 11,9 8,6 16,4 8,4 7,3 18,1 15,2 6,7 14,5 13,8 9,7 8,4 22,8
UQL (n) (mm) 29,9 32,4 29,5 30,4 27,0 29,9 34,8 29,7 29,9 30,3 28,0 30,7 30,5 31,2 27,2
D(n) (μm) 14,3 12,4 14,5 14,6 14,1 14,5 12,7 14,3 14,5 14,6 14,4 14,5 14,5 13,7 14,4
%2,5 (mm) 41,8 46,3 39,3 41,2 40,0 39,8 47,4 40,5 40,4 40,5 39,3 40,9 41,3 43,0 39,6

AFIS T

Toplam (adet/g) 7 22 24 13 13 29 12 207 56 16 16 77 10 15 93
Ortalama boyut
(μm)

99 202 190 168 159 145 213 278 224 150 166 191 193 171 213

Toz (adet/g) 7 21 22 13 12 28 10 178 52 16 16 77 9 15 89
Döküntü
(adet/g)

0 1 2 0 1 1 2 29 4 0 0 0 1 0 4

Görünür
yabancı mad.
oranı (%)

0,001 0,019 0,022 0,008 0,010 0,014 0,013 0,467 0,058 0,007 0,009 0,059 0,015 0,009 0,099

Tablo 3. İplik özellikleri ile AFIS lif özellikleri arasındaki kısmi korelasyon katsayıları

 
 Lif Özelliği

Kopma mukavemeti
(cN/tex)

Kopma uzaması (%) Düzgünsüzlük (%CVm) Uster tüylülüğü (H)

Kısmi
korelasyon
katsayısı

Önemlilik
(çift yönlü)

Kısmi
korelasyon
katsayısı

Önemlilik
(çift yönlü)

Kısmi
korelasyon
katsayısı

Önemlilik
(çift yönlü)

Kısmi
korelasyon
katsayısı

Önemlilik (çift
yönlü)

L(w) (mm) 0,735 0,000 0,297 0,000 -0,518 0,000 -0,507 0,000

(L(w))3 0,765 0,000 -0,528 0,000 -0,526 0,000
L(n) (mm) 0,586 0,000 0,261 0,000 -0,562 0,000 -0,473 0,000
(L(n))3 0,624 0,000 -0,569 0,000 -0,494 0,000
SFC(w) (%) -0,410 0,000 -0,255 0,001 0,600 0,000 0,421 0,000
1/SFC(w) 0,498 0,000
(SFC(w))3 -0,269 0,000
SFC (n) (%) -0,293 0,000 -0,222 0,003 0,595 0,000 0,387 0,000
(SFC(n))3 -0,270 0,000
UQL (w) (mm) 0,790 0,000 0,337 0,000 -0,494 0,000 -0,525 0,000
(UQL(w))2 0,804 0,000 -0,502 0,000 -0,535 0,000
UQL (n) (mm) 0,677 0,000 0,300 0,000 -0,463 0,000 -0,456 0,000
(UQL(n))2 0,698 0,000 -0,473 0,000 -0,470 0,000
%2,5 (mm) 0,883 0,000 0,342 0,000 -0,589 0,000 -0,623 0,000
(%2,5)2 0,890 0,000
D(n) (μm) -0,929 0,000 -0,370 0,000 0,563 0,000 0,641 0,000
*Toz (adet/gr) -0,429 0,000 -0,273 0,000 0,796 0,000 0,554 0,000
**Döküntü
(adet/gr)

-0,302 0,000 -0,116 0,122 0,595 0,000 0,416 0,000

Toplam yab.
Mad.(adet/gr)

-0,417 0,000 -0,255 0,001 0,780 0,000 0,543 0,000

Görülebilir yab.
mad oranı (%)

-0,354 0,000 -0,172 0,021 0,661 0,000 0,471 0,000

Neps (adet/gr) -0,305 0,000 -0,099 0,189 0,683 0,000 0,492 0,000
NEPS2 -0,315 0,000
1/neps 0,192 0,100

*1 gramdaki toz partikülü sayısı (<500 µm)
**1 gramdaki döküntü partikülü sayısı (>500 µm)

Kopma Mukavemeti (cN/tex)

0,735 0,765
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Şekil 1. İplik kopma mukavemeti ile AFIS özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları



ile iplik mukavemeti daha yüksek kore-
lasyon göstermektedir.

İplik  içerisindeki  yabancı maddeler ve
neps  sayısı  ile  iplik  mukavemeti  ara-
sında negatif ve önemli bir ilişki olduğu
görülmektedir.  Özellikle  iplik  içeri-
sindeki toz miktarının diğerlerine göre
daha  önemli  çıkması,  hazırlık  işlem-
lerinde lif kütlesi içinde bulunan tozun
temizlenmesinin  önemini  göstermek-
tedir. Neps sayısının da kuadratik dö-
nüşümü  daha  yüksek  korelasyon
sağlamaktadır.

Analizden elde edilen önemli bir sonuç
da ağırlık esaslı lif uzunluk parametre-
lerinin iplik mukavemeti ile korelasyon-
larının sayı esaslı  parametrelere göre
daha yüksek çıkmasıdır.

3.2. İplik Kopma Uzaması ile Lif
Özellikleri Arasındaki
İnteraksiyon

İplik kopma uzaması özellikle dokuma-
daki  kopuşlar  ile  yakından  ilgilidir.
Yüksek  iplik  kopma  uzaması  değeri
dokuma  performansını  da  arttırmak-
tadır.

Kopma  uzaması  ile  lif  özellikleri  ara-
sındaki  ilişkiler  hakkındaki  araştırma-
larda  genellikle  iplik  kopma  uzama-
sının en fazla lif kopma uzamasından
etkilendiği  ifade  edilmektedir.  Lif
muka-vemeti  de  lif  kopma
uzamasından  sonra  ikinci  önemli  lif
parametresidir  ().  Ancak  AFIS  cihazı
ile bu iki özellik de ölçülmemektedir.

Lif  özellikleri  ile  kopma uzaması  ara-
sındaki  korelasyon  değerlerinin
yönleri,  lif  özellikleri  ile  iplik  kopma
mukave-meti  arasındaki  korelasyon
değer-lerinin yönleri ile aynıdır. Ancak
elde  edilen  katsayılar  nispeten  daha
düşük  çıkmaktadır.   Şekil  2’deki
grafikte de görülebileceği gibi iplik çapı
ile  negatif,  uzunluk  parametreleri  ile
pozitif  bir  korelasyon  bulunmaktadır.
Kısa  lif  içeriği  ile  toz  adedinin  de
negatif  ve  önemli  etkisi  olduğu
belirlenmiştir.  Kısa  lif  indeksi
değerlerinin  kübik  dönüşüm-leri  ile
neps  değerinin  ters  dönüşümü  ve
kopma  uzaması  arasında  daha  yük-

sek korelasyon bulunmuştur. Döküntü,
görülebilir  yabancı  madde  oranı  ve
neps sayısı ile kopma uzaması arasın-
daki  korelasyon  α=0,01  seviyesinde
önemsiz çıkmaktadır.  Buna göre kop-
ma  uzaması  değerinin  lif  özellikleri
dışındaki  faktörlerden diğer iplik  özel-
liklerine nazaran daha fazla etkilendiği
söylenebilir.

Sonuç  olarak  lif  inceliğinin  hem  iplik
mukavemeti  hem de kopma uzaması
için en önemli parametre olduğu belir-
lenmiştir.  Lif  uzunluğu  arttıkça  ve
uzunluk dağılımı iyileştikçe her iki iplik
özelliğinin  değeri  de  artmaktadır.  Her
iki iplik özelliği de %2,5 span uzunluğu
ve  üst  çeyrek  uzunluk  değerleri  ile
yüksek korelasyona sahiptir.  Neps ve
yabancı madde miktarı  (özellikle  toz),
her  iki  iplik  özelliğini  de  olumsuz
etkilemektedir. 

3.3. İplik Düzgünsüzlüğü ile Lif
Özellikleri Arasındaki
İnteraksiyon

İplikçilik  açısından  en  önemli  kalite
parametrelerinden  birisi  de  kuşkusuz
iplik  düzgünsüzlüğüdür.  İplik  düzgün-
süzlüğü  ile  lif  özellikleri  arasındaki
korelasyonu görmek için yapılan ana-
lizlerin  sonuçları  Şekil  3’te  grafik  ha-
linde sunulmuştur. 

Görüldüğü  gibi  lif  uzunluğu  paramet-
releri  dışında,  diğer  tüm  lif  özellikleri
iplik düzgünsüzlüğünü olumsuz etkile-
mektedir.  İplik  düzgünsüzlüğü  ile  en
yüksek korelasyona sahip olan lif özel-
likleri  sırasıyla  toz  adedi,  toplam  ya-
bancı  madde  sayısı,  neps  sayısı  ve
görülebilir yabancı madde oranıdır. Bu
durum lif  içerisindeki  yabancı madde-
lerin  iyi  temizlenmesinin  iplik  düzgün-
süzlüğü  açısından  çok  büyük  önem
arz ettiğini açıkça göstermektedir. 

Kısa lif içeriği ile düzgünsüzlük değeri
arasında  uzunluk  parametrelerinin
tamamından daha yüksek  korelasyon
bulunmuştur. Bu durum işlenen pamuk
içerisindeki  kısa  lif  yüzdesinin  iplik
düz-günsüzlüğünü  diğer  iplik
özelliklerine  göre  daha  fazla
etkilediğini  göstermek-tedir.  İplik

düzgünsüzlüğü  ile  lif  uzunluk
parametreleri  arasında en yüksek ko-
relasyon  değerine  %2,5  span
uzunluğu  sahiptir.  Ortalama  lif
uzunluğu  değer-lerinin  kübik
dönüşümleri  ile  üst  çeyrek  uzunluk
değerinin  kuadratik  dönüşüm-leri,
düzgünsüzlük değeri ile daha yük-sek
korelasyon  göstermiştir.  Ayrıca  diğer
tüm lif özelliklerinden farklı olarak sayı
esaslı  ortalama  lif  uzunluğu  ile  iplik
düzgünsüzlüğü arasında ağırlık esaslı
olan  ortalama  lif  uzunluğu  değe-rine
göre  daha  yüksek  korelasyon  bu-
lunmuştur.

3.4. İplik Tüylülüğü ile Lif Özellikleri
Arasındaki İnteraksiyon

Genel olarak tüylülüğün büyük oranda
çalışılan  lif  harmanına,  eğirme  pro-
sesine ve eğirme koşullarına (çalışma
hızı, çekim, makine dizaynı gibi) bağlı
olduğu bilinmektedir. Ring iplikçiliğinde
iplik  tüylülüğünün  eğirme  üçgeninin
geometrisinden  ve  çeşitli  lif  özellikle-
rinden etkilendiği pek çok araştırmada
ifade edilmiştir. 

Viswanathan  ve  arkadaşları  ()  iplik
tüylülüğü  ile  lif  uzunluğu,  kopma
muka-vemeti  ve  uzama  değerleri
arasında  negatif,  lif  inceliği  ile  pozitif
korelasyon olduğunu bulmuşlar ve bu
sonuçların  literatür  ile  genellikle
uyumlu  olduğunu  belirtmişlerdir.
Bununla beraber bazı araştırmacıların
lif inceliği ve kısa lif oranı ile ilgili ters
sonuçlara  ulaştık-larını,  bunun
muhtemelen  ölçüm  me-totlarındaki
farklılıklardan  kaynaklan-mış
olabileceğini  söylemişlerdir.  Çalış-
mada  lif  özellikleri  arasında  tüylülük
üzerinde  en  yüksek  etkiye  sahip
özelliğin  lif  inceliği  olduğunu,  bunu lif
uzunluğunun  takip  ettiğini  bulmuş-
lardır.  Ayrıca  uzun  lif  oranı  ile  iplik
tüylülüğü  arasında  önemli  ilişki  belir-
lenmişken, kısa lif oranı ile iplik tüylü-
lüğü  arasındaki  ilişki  önemsiz
çıkmıştır. 

Krifa  ve Ethridge AFIS uzunluk  para-
metreleri  ile  iplik  tüylülüğü  arasında
çok  yüksek  korelasyon  olduğunu  bil-
dirmektedir. Yaptıkları çalışmada ağır-
lık esaslı uzunluk değerlerinin iplik tüy-
lülüğü  ile  sayı  esaslı  uzunluk  değer-
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lerine
göre  daha  yüksek  korelasyona  sahip
olduğunu ifade etmişlerdir ().

İplik  tüylülüğü  ile  lif  özellikleri  arasın-
daki kısmi korelasyon katsayıları Şekil
4’de  grafik  halinde  gösterilmiştir.  İplik
tüylülüğü ile lif çapı arasında, diğer lif
özelliklerine  nazaran,  yüksek  ve
önem-li  korelasyon  olduğu
görülmektedir.  Lif  çapı  dışında  %2,5
span  uzunluğu,  toz  adedi  ve  üst
çeyrek  uzunluk  değerle-rinin  yüksek
korelasyon  gösterdiği  belirlenmiştir.
İplik düzgünsüzlüğünde olduğu gibi %

2,5 span uzunluğu, üst çeyrek uzunluk
ve ortalama uzunluk değerleri dışında
kalan  diğer  tüm  lif  özellikleri  iplik
tüylülüğü  değerini  olumsuz
etkilemektedir.  Üst  çeyrek  uzunluk
değerinin  kuadratik  dönüşümü  ile
ortalama  uzunluk  değerinin  kübik
dönüşümü  iplik  tüylülük  değeri  ile
daha yüksek korelasyon göstermiştir. 

4. SONUÇ

Bu çalışmada AFIS cihazında ölçülen
lif  özellikleri  ile  önemli  iplik  özellikleri
arasındaki  interaksiyonlar  kısmi  kore-

lasyon  analizi  ile  eğri  tahminlemesi
yapılarak  incelenmeye  çalışılmıştır.
Korelasyon  değerleri  kopma  uzaması
dışındaki  diğer  iplik  özellikleri  ile  lif
özellikleri arasındaki ilişkinin doğrusal-
lığının  0,001  seviyesinde  önemli  ol-
duğunu göstermektedir. Bununla bera-
ber L, UQL, SFC, %2,5 span uzunluğu
ve neps değerlerinin iplik özellikleri ile
kübik, kuadratik ya da ters dönüşümlü
ilişkilerinin daha kuvvetli olabildiği tes-
pit edilmiştir.

Lif  çapı iplik  özelliklerini  en fazla etki-
leyen  lif  özelliğidir.  Lif  uzunluk  para-
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Şekil 2. İplik kopma uzaması ile AFIS özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları
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Şekil 3. İplik düzgünsüzlüğü(%CVm) ile AFIS özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları
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Şekil 4. İplik tüylülüğü(H) ile AFIS özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları



metreleri  arasında  %2,5  span  uzun-
luğu en yüksek  ilişkiye sahip  lif  özel-
liğidir. Bunların yanında lif içerisindeki
toz  adedinin  iplik  özelliklerini  çok
önemli  oranda olumsuz  yönde etkile-
diği de açıkça görülmektedir.

Ağırlık esaslı lif özellikleri iplik özellik-
leri  ile  sayı  esaslı  lif  özelliklerinden
daha fazla korelasyona sahiptir. 

Daha  öncede  belirtildiği  gibi  lif  özel-
likleri ile iplik özellikleri arasındaki iliş-
kilerin belirlenmesi  amacıyla uzun yıl-
lardır pek çok araştırma yapılmıştır. Bu
çalışmaların çoğunlukla HVI lif özellik-
leri temel alınarak gerçekleştirildiği bi-
linmektedir.  Bu araştırmada elde  edi-
len  sonuçlarda  görüldüğü  gibi  AFIS
cihazı  ile  ölçülen lif  özellikleri  ile  iplik
özellikleri arasında yüksek ilişki bulun-
maktadır.  Sonuçlar,  lif  özelliklerinden
yola çıkarak iplik özelliklerinin tahmin-
lenmesi amacıyla yapılacak araştırma-
larda  AFIS  lif  özelliklerinin
kullanılabile-ceğini  göstermektedir.
Ancak  bazı  lif  özellikleri  ile  iplik
özellikleri arasında belirlenen ilişkilerin
kübik,  kuadratik  ya  da  ters  olmaları,
özellikle  doğrusal  regresyon  analizi
yapılmadan  önce  ilgili  özelliklere
gerekli  dönüşümlerinin  yapılması
gerektiğini göstermektedir. 
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