
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(4), ss. 49-54, Aralık 2019 
Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 34(4), pp. 49-54, December 2019 

Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 34(4), Aralık 2019 49 

 
 
 
 
 

Farklı Hammaddeden Örme Çoraplar Üzerine Deneysel Bir Çalışma 
 

Füsun DOBA KADEM*1, Şehpal ÖZDEMİR1 

 
1Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana 

 
 
 

Öz 
 
Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap, yalnızca bir örtme malzemesi olmayıp insan sağlığı 
açısından da son derece önemli bir giysidir. Çoraplarda kullanım performansı açısından bakıldığında 
hammadde önemli bir kriterdir. Bu kapsamda bu çalışmada polyamid, bambu, modal ve pamuk içeren 
çorapların hava geçirgenliği, boncuklanma ve aşınma gibi özellikleri deneysel olarak değerlendirilmiş ve 
hammadde türüne bağlı olarak çalışmada elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 
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An Experimental Study on Knitted Socks from Different Raw Materials 
 

Abstract 
 
Socks, which is one of the basic necessities of clothing, is not only a cover material but also an extremely 
important garment for human health. Raw material is an important criterion when it comes to the 
performance of socks. In this context, in this study, experimental measurements on air permeability, 
pilling and abrasion properties of socks containing polyamide, bamboo, modal and cotton were made and 
the results obtained in the study were interpreted depending on the type of raw material. 
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performans özelliklerini önemli ölçüde 
etkilemiştir.  
 
Boncuklanma ve aşınma performans özelliği daha 
çok, terbiye işlemi görmüş (mamul) kumaşlara 
uygulanan bir analiz olup, lif türü, iplik özellikleri, 
iplik eğirme yöntemi, örme kumaş özellikleri (örgü 
türü gibi), malzemenin gördüğü terbiye işlemleri 
(ön terbiye, boyama, apre gibi) olarak birçok 
faktörden etkilenebilen bir performans özelliğidir. 
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 
hammadde olarak polyamid/pamuk karışımının 
kullanımının aşınma dayanımını artırdığı, 
kullanılan hammaddelerin boncuklanma değerleri 
incelendiğinde birbirine benzer değerler elde 
edildiği görülmektedir. Fakat elastan kullanılan 
pamuk/polyamid karışımında pamuk oranının fazla 
olmasının yüzeydeki boncuklanma/tüylenme 
görünümünü belirgin bir biçimde arttırdığı 
düşünülmektedir. Bu da beklenilen bir durumdur.  
Patlama mukavemeti değerlendirildiğinde bambu 
ve modal karışımlı çoraplarda pamuk karışımlı 
olanlardan daha düşük çıkmış, pamuk oranının 
daha fazla olduğu elastanlı karışım ise elastanında 
dayanım özelliği kazandırması nedeniyle, patlama 
mukavemetinin yüksek olmasını sağlamıştır. 
Ancak bir konfor özelliği olan hava 
geçirgenliğinde bu durum olumsuz yönde etki 
etmiştir. Konfor lifleri olarak bilinen bambu ve 
modal liflerinin kullanıldığı çorap numunelerinde 
hava geçirgenliği yüksek bulunurken, 
pamuk/elastan karışımlı çorap numunesinde diğer 
numunelerden oldukça düşük bulunmuştur. Hava 
geçirgenliğine örme yüzeyinin yapısal 
parametreleri, bu yapının içinden geçen havanın 
özellikleri ve örme yüzeyin gördüğü son işlemler 
gibi faktörlerin etki ettiği dikkate alındığında, 
pamuk/elastan karışımlı çorap numunesi iyi bir 
hava geçirgenliğine ulaşmamıştır. 
 
5. SONUÇLAR 
 
Çoraplar, farklı hammadde, renk ve desenleri ile 
bir aksesuar malzemesi olmanın yanında, 
geçmişten günümüze insanların temel ihtiyaç 
malzemelerinden de birisidir.  Çorapların kullanım 
performansı açısından hammadde önemli bir etken 
olup bu çalışmada, farklı hammaddeden örme 
çorapların aynı örgü türünde boncuklanma, 

aşınma, patlama mukavemeti ve hava geçirgenliği 
gibi performans özellikleri deneysel olarak 
değerlendirilmiştir. Bambu, modal, pamuk ve 
polyamid karışımlı ipliklerden üretilen çorap 
numunelerinin boncuklanma, aşınma, patlama 
mukavemeti ve hava geçirgenliği özellikleri test 
edilmiş olup söz konusu performans değerlerine 
bakıldığında, polyamid ile birlikte kullanılan 
selüloz/rejenere selüloz ham maddeden çorapların 
performans özelliklerinde birbirine yakın sonuçlar 
elde edildiği görülmüştür. Modal, bambu, pamuk, 
selüloz esaslı lifler olduğundan, aşınma dayanımı 
yüksek bir materyal olan polyamid ile birlikte 
kullanılması durumunda çorapların tespit edilen 
patlama mukavemeti, aşınma dayanımı ve 
boncuklanma performans özelliklerinde genel 
olarak iyi sonuçlara ulaşılmıştır. 
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