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Endüstriyel çamafl›rhane tesisleri, günümüzde;
kullan›m alan›n›n yo¤un oldu¤u turizm, hizmet,
sa¤l›k ve tekstil sektörlerinin büyümesi ve artan
önemine ba¤l› olarak h›zl› bir geliflim
göstermektedir. Özellikle son senelerde bu tür
tesislerin kapsam› ve yerleflim alan›, personel-enerji
ve malzeme kullan›m›na iliflkin maliyet ve tasarruf
analizi ile çevre faktörleri birinci plana ç›km›flt›r. 

Endüstriyel çamafl›rhane birimleri, kullan›m amac›na
ba¤l› olarak sulu ve kuru sistem temizleme,
terbiyeleme, yumuflatma, tüylendirme, parça
boyama, kurutma, ütüleme ve son ifllem, katlama,
depolama, markalama, transport, paketleme ve
ambalajlama gibi ifllemlerin bir bölümün yap›ld›¤›
tesisler oldu¤undan, teknoloji yo¤un bir yap›ya
sahiptirler ve elektrik/elektronik, pnömatik ve
hidrolik tesisat gereksinimleri ile, su, buhar,
kimyasal madde gibi girdileri kullan›rlar. Bu nedenle
planlama ve tesisat çal›flmalar›nda üzerinde
durulacak her nokta, tesiste optimum çal›flmaya katk›
sa¤layacak bir çözüm oluflturabilecektir. Bu tür
tesislerde özellikle yat›r›m de¤erleri ve tüketim
oranlar› aç›s›ndan önem arzeden girdilerin birkaç›
üzerinde durulacak ve planlama iliflkisinin katk›lar›
verilmeye çal›fl›lacakt›r.

1. Su Kullan›m› ve Tüketimi:

Endüstriyel çamafl›rhane tesislerinde sulu sistem
y›kama, en fazla kullan›m alan›na sahip ifllemlerden
biridir. Tesis oluflturmas›nda seçilen yap›, kullan›lan
ekipman ve teknolojilerine ba¤l› olmakla birlikte, bu
tür ifllemlerde su tüketim miktar› ortalama olarak kg.
kuru çamafl›r bafl›na 12-20 lt. olarak verilir. Özellikle
yüksek kapasiteli tesislerde, nispeten temiz olan
çamafl›r durulama sular›n› ön/kaba temizleme
ifllemlerinde tekrar kullanarak, önemli oranlarda
tasarruf sa¤lamak mümkündür. Bu tür bir seçimin
yap›labilmesi için ise, kuflkusuz tesis alt yap›s›n›n ve
tesisat düzeninin bafltan planlanmas› gerekir.

Örne¤in; 300 kg/h sulu sistem y›kama kapasitesine
sahip ve günde 2 vardiya çal›flan bir çamafl›rhane
tesisinde günlük su tüketim miktar› ortalama 75 ton
(± 20%) mertebesindedir. Yukar›daki tür bir
planlama ile günlük 15-20 ton aras› su tasarrufu
sa¤lanabilir. Gereksinim duyulan ilave yat›r›m
de¤eri 3.000.-$ civar›nda iken y›ll›k tasarruf de¤eri
de bu rakama yaklaflabilecektir.

2. Buhar Kullan›m› ve Tüketimi:

Endüstriyel çamafl›rhane tesisleri ço¤unlukla ›s›tma
proseslerinde buhar kullan›r. Buhar tesisinin yüksek
bas›nçl› olarak planlanmas›, tesise say›s›z avantaj
sa¤layacakt›r. Yüksek bas›nçl› buhar›n yüksek ›s›
transfer etkisi nedeni ile, ifllemlerde hem zamandan
ve hem de enerjiden tasarruf sa¤lanacakt›r. Yüksek
bas›nç, kondens hatlar›ndaki dönüfl problemini de
minimuma indirecek ve kondens borular›n›n zemine
gömülme gibi sorun ç›karan uygulamalar›na da
gerek kalmayacakt›r.

Endüstriyel çamafl›rhane tesislerinde buhar en fazla
kurutma ifllemlerinde kullan›l›r. Genel yap› ve
teknolojik donan›ma ba¤l› olmakla birlikte, klasik
kurutma makinalar›nda buhar tüketim miktar›,
ortalama olarak kg. kuru çamafl›r bafl›na 1,2 - 1,3 kg.
(4-5 atm. Bas›nçta) olarak verilir.

Yukar›da verilen tesis örne¤ine dönersek, günlük
buhar tüketim miktar› sadece kurutma makinalar›nda
günde 5.250 kg. (8 atm.de) de¤erindedir ve yüksek
bas›nçta %9 oran›nda bir tasarruf söz konusudur.

3. Enerji Geri Kazan›m›:

Endüstriyel çamafl›rhane tesislerinde tüketilen
enerjinin çeflitli proseslerde geri kazan›labilmesi
mümkündür ve iyi bir planlama ile önemli oranlarda
tasarruf sa¤lanabilir. Yukar›da verilen tesis
örne¤inde, kurutma makinalar›n›n egzost
ç›k›fllar›ndaki ›s› geri kazan›larak de¤erlendirilebilir.
Klasik kurutma makinalar›nda egzost debisi, yap› ve
teknolojik donan›ma ba¤l› olarak kg. kuru çamafl›r
bafl›na 40-55 m3/sa. Olarak verilebilir. 70-80°C
s›cakl›kta ve afl›r› nem içeren fakat tamamen temiz
olan bu havadan, enerjinin ›s› de¤ifltirgeci yard›m› ile
geri kazan›lmas› veya santral ›s›tmas› vs. de
kullan›lmas› mümkündür.

Yukar›da verilen tesis örne¤inde, kurutma
makinalar›nda günlük 240.000 m3 egzost hava debisi
mevcuttur ve takribi 2.000.000 kcal mertebesindeki
›s› gücünün %20’sinin geri kazan›lmas›, toplam
buhar tüketimine k›yasla %13-15 oran›nda bir
tasarruf demektir.

4. Özel Proses Makine Kullan›m›:

Endüstriyel çamafl›rhane tesislerinde amaçlara
uygun olarak yap›lanmada kullan›lacak özel makine
grubu, sisteme çeflitli avantajlar sa¤layacakt›r. 
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Örne¤in yukar›da verilen örnekteki tesise dönersek,
düz sat›hl› y›kama yüklerinin (çarflaf, peçete, masa
örtüsü vs) kurutma makinalar› yerine silindir ütü
makinalar›nda kurutularak ütülenmesi hem zaman,
hem personel ve hem de enerjiden tasarruf
sa¤layacakt›r. Silindir ütülerde buhar tüketim miktar›
kg kuru çamafl›r bafl›na 0,8 - 0,9 kg. (8-10 atm.
Bas›nçta) mertebesindedir ve ayr›ca ilave bir
ütüleme ifllemi tüketimine de ihtiyaç göstermez.
Tüm yüklerin yar›s›n›n silindir ütüde ifllenebilme
imkan› söz konusu ise bu örnekte toplam günlük
buhar tüketiminden sa¤lanacak tasarruf 950 kg.d›r.
Ayr›ca 300 kg. civar›nda ütüleme iflleminden gelecek
buhar tüketim de¤erindeki tasarruf da ilave edilecek
olursa, toplam tasarruf oran› %20’nin üzerine
ç›kacakt›r.

Bir di¤er çarp›c› örnek, Blue Jean imalatç›lar› için
verilebilir. Özellikle stone-wash vb. y›kama
ifllemlerinden sonra klasik kurutma ve ütüleme
ifllemleri kullan›lacak olursa, buhar tüketim de¤erleri
kg. kuru çamafl›r bafl›na 1,1 kg. (kurutma makinas›)
+ 0,3 kg. (pres ve ütü masalar›) olmak üzere toplam
1,4 kg. mertebesindedir. Bu imalat için özel olarak
gelifltirilmifl üflemeli makinalar›n kullan›lmas›
durumunda ise bu de¤er takribi olarak 0,8-0,95 kg.
mertebesine inecektir. Günde 3500 jean imalat›
(2000 kg) yapan bir fabrikada, buhardaki günlük
tasarruf miktar› sadece bu özel ünitelerin
kullan›lmas›ndan dolay› 1100 kg. mertebesinde
olacakt›r ve bu de¤er %30’luk bir orana tekabül eder.

5. Hijyenik Ekipman Kullan›m›

Özellikle hastane türü çamafl›rhane tesislerinde yatak
ve ameliyat yüklerinden dolay› bir enfeksiyon
yay›lmas›n›n önlenmesi, bariyer tipi ekipman
seçilmesi ile mümkündür. Bu yüklerin y›kama
prosesi içinde dezenfekte edilmesi ve temizlenmifl
yüklerin kirli yüklerle her türlü temas›n›n
kesilmesini hedefleyen bu yap›, ilk planlamada
inflaat ve tesisattaki ufak ayarlamalar ile kolayl›kla
kurulabilir. ‹lave yat›r›m gereksinimi, toplam tutar›
içerisinde oldukça küçük olmas›na karfl›l›k, yap›n›n
sa¤layaca¤› katk› kuflkusuz rakamlarla ölçülemez.

Verilen tüm örneklerden de görülece¤i üzere,
çamafl›rhane tesislerinin planlama ve tesisat
çal›flmalar› ile iliflkisi oldukça fazlad›r. Bu konularda
uzman kurulufllar›n planlama ve tesisat çal›flmalar›n›
yürüten firmalarla koordineli çal›flmas›, rantabl
düzeyde kurulmufl ve en ekonomik/sa¤l›kl› çal›flma
koflullar›n› sa¤layan tesislerin oluflturulmas›n›
sa¤layacakt›r.

14.1. ENDÜSTR‹YEL ÇAMAfiIRHANE

EK‹PMANLARI

a- Y›kama makinalar›:

Tünel Tip Y›kama Sistemleri:

Saatte 340 kg. ve daha fazla çamafl›r›n y›kanmas›
gerekti¤i durumlarda kullan›l›r. Tünel tip y›kama
sistemleri temel olarak çamafl›r yükleme rampas›
veya torba boflalt›m sistemi, ön y›kama, ana y›kama,
durulama, sterilizasyonun yap›ld›¤› y›kama tüneli,
deterjan, yard›mc› y›kama maddeleri otomatik
dozajlama üniteleri, pres, pres-kurutma makinas›
aras› yükleme band› (veya asansörü), çamafl›r
kurutma makinalar› ile bunlar›n kumanda edilmesini
ve cihazlar›n birbiriyle senkronize çal›flmalar›n›
sa¤layan bilgisayarl› iflletim sisteminden oluflurlar.
Kimi durumlarda kurutma iflleminden sonra
çamafl›rlar›n nakledilmesine yönelik otomatik tafl›ma
birimleri de sisteme entegre edilebilir.

Bu tip sistemler su, enerji ve deterjan tüketimi ile
bak›m ve tamirat giderleri aç›s›ndan ekonomik
sistemlerdir. Çamafl›rlar tünel içerisinde sa¤a ve sola
sal›n›m hareketleri neticesinde y›kan›rlar. Çamafl›rlar
tünel içerisinde bölmeler aras›nda geçifl yaparken
karfl›t ak›fl prensibine göre y›kan›rlar. Burada
çamafl›rlar dereceli olarak bir önceki seferde
kullan›lan kirli su veya presleme iflleminde ortaya
ç›kan su ile temiz suyun bir kar›fl›m› ile y›kan›rlar.

Temel olarak iki tip y›kama vard›r: 

1. Tek cidarl› y›kama tünelleri. Tek cidarl› y›kama
tünelleri çamafl›rc›l›k sektörünün eriflebilece¤i
en düflük tüketim de¤erlerine sahip y›kama
makineleridir. Bir kilogram çamafl›r için
ortalama olarak 8 litre su tüketilir, dolay›s›yla
›s›tma enerjisi ve deterjan tüketimleri de buna
göredir. Tek cidarl› makinede gövde
monobloktur. Çamafl›rlar, tünel içerisinde vida
prensibine göre, makinenin bir tam tur
döndürülmesiyle ilerletilirler. Y›kama tüneli,
alt›nda bulunan motorlar yard›m›yla, poliüretan
tekerlekler üzerinde hareket ettirilir. ‹çerisindeki
bölme duvarlar› ve merkezi besleme borusu ve
di¤er aksam hareketsizdir. Basit çal›flma sistemi
sayesinde çok düflük bak›m ve tamirat gideri
vard›r.

2. Çift cidarl› makineler, her ne kadar tüketim
de¤erleri aç›s›ndan tek cidarl› makineler kadar
ekonomik de¤illerse de, (ortalama 13 litre su/1
kg. çamafl›r) modüler olmalar›ndan dolay› çok
esnek y›kama özelliklerine sahiptirler. Her
çamafl›r partisi tünele giriflinden ç›k›fl›na kadar
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di¤er partilerin y›kanma iflleminden ba¤›ms›z
olarak y›kanabilirler.

Burada bir parti beyaz çamafl›r, arkas›ndan renkli bir
parti, hatta onun arkas›ndan deri malzemeler
birbirini takip edecek flekilde makineye
yüklenebilirler. Ayr›ca bölmeler modüler
oldu¤undan zaman içerisinde tünele bölme
eklenmesi veya ç›kar›lmas› yoluyla kapasiteleri
artt›r›l›p azalt›labilir.

Standart Y›kama- S›kma Makineleri:

Ortalama 5 kg/sefer kapasitesinden bafllayarak 300
kg/sefer kapasitesine kadar çeflitli boylardad›rlar. Ön
y›kama, ana y›kama ve durulama ifllemlerini
gerçeklefltirirler. Hastane sterilizasyonuna uygun
duvar içinde duran, bir kap›s› kirli tarafa aç›lan,
di¤eri steril k›s›mda olan çift kap›l› hijyenik
modelleri ile self servis çamafl›rhanelerinde
kullan›lan jetonlu tipleri vard›r. Genel olarak yüksek
G. Faktörlü ve düflük G. Faktörlü makineler olarak
iki tiptedirler.

Düflük santrifüj faktörlü makineler ya çamafl›rhane
içerisinde ilave bir santrifüj makinesiyle, ya da
tambur deliklerinin daha büyük olmas›ndan, peynir
torbas› gibi tortusu yüksek çamafl›rlar›n
y›kanmas›nda, tafllama ifllemi gibi bir amaç için
kullan›ld›klar›nda veya santrifüj emniyet tertibatlar›
olmad›¤›ndan, gemilerde ba¤›ms›z olarak iflletmede
bulunabilirler. A¤›rl›klar›na göre bir kaide veya daha
iyisi yüzer beton kaide üzerine ankraj demirleri
vas›tas›yla sabitlenmelidirler.

Yüksek santrifüj faktörlü çamafl›r y›kama makineleri
ilave bir santrifüj makinesine gereksinim duymaz.
Çamafl›rlar santrifüj aflamas›ndan sonra %40-50
aras› nemlili¤e sahiptir. Bu tip makinelerde özel bir
kaideye gerek yoktur. Titreflimler amortisörler
taraf›ndan giderilirler. Kapasitelerine göre ilave
hidrolik flok emicileri olan modeller de vard›r. Bu
makineler için dikkat edilmesi gerekli hususlar›n
bafl›nda, santrifüj emniyet sistemi yer almaktad›r.

Yüksek santrifüjlü makinelerde s›kma aflamas›nda
çamafl›rlar›n tambur çeperine düzgün da¤›t›lm›fl
olmas› hayati önem arz etmektedir. Bunun için bu tip
makinelerde y›kama aflamas›ndan sonra, çamafl›r
dengeleme aflamas›na geçilir. Bu safhada tambur
dönme h›z› yaklafl›k 100 devir/dakikaya ç›kar›l›p,
çamafl›rlar›n tambur etraf›nda efl da¤›l›m›
sa¤lanmaya çal›fl›l›r. Bir dengesizlik sinyali
al›nmad›¤› takdirde tambur h›z› ortalama olarak 500
devir/dakikaya ç›kar›l›r. Yine bir sorun
alg›lanamad›¤› taktirde, makine ön s›kma
safhas›ndan, yaklafl›k 1000 devir/dakika olan nihai

s›kma safhas›na geçer. Bu geçifllerin sa¤l›kl›
yap›labilmesi için, çamafl›r balans›nda bir
dengesizlik durumunda makinenin santrifüj
safhas›na geçiflini önleyici veya bu safhadayken
makineyi durdurucu güvenilir bir emniyet tertibat›na
ihtiyaç vard›r. Dengesizlik durumunda tambur
yalpalayaca¤› için, tamburun de¤mesiyle at›p,
makine büyük hasarlar görmeden makineyi durduran
çubuk emniyet tertibatlar› mevcuttur. Yüksek
santrifüj faktörlü y›kama s›kma makinelerinin çift
zamanl› iki motorlu tipleri, daha uzun motor ömrüne
sahip olacaklar›ndan tavsiye edilir. Bak›m aç›s›ndan
di¤er önemli bir husus da, makinelerin drenaj
ç›k›fllar›n›n bir t›kanmaya sebebiyet vermeyecek bir
flekilde dizayn edilmifl olmalar›d›r.

Genel olarak endüstriyel tip makineler ile ayr› sanayi
veya ev tipi makineler aras›nda bir ekonomik ömür
veya çal›flma-saat ömür fark› vard›r. Bunun için
endüstriyel tip makine seçilirken, bunun ne kadar
zaman kullan›lmak istendi¤i belirlenmeli ve
malzeme kalitesi olarak bu amaca uygun makine
seçilmelidir.

b- Santrifüj Makineleri

Düflük s›kma gücü olan çamafl›r makineleriyle
y›kanm›fl çamafl›rlar›n, kurutma makinesinde
kurutulmadan veya kurutucu gerektirmeyen di¤er
ütü ifllemlerinden önce, üzerinde fazla suyun
giderilmesi amac›yla kullan›l›r. Çeflitli kapasitelerde
modelleri vard›r.

c- Kurutma Makineleri:

Ütülenmesi gerekmeyen ya da ütü ifllemlerinden
önce ön kurutma yap›lmas› gereken çamafl›rlar›n
kurutulma ifllemine yönelik kullan›l›rlar. Çeflitli
kapasitelerde; tek kap›l›, yükleme ve boflaltma
kap›lar› ayr› veya devrilir (tilting) modelleri vard›r.
Elektrik, buhar veya gaz ›s›tmal›d›rlar, tamburlar›
paslanmaz çelik veya galvanizli saçt›r. Çal›flma
prensipleri, çamafl›rlar tambur içerisinde dönerken
s›cak hava sirkülasyonu ile çamafl›rlar›n
kurutulmas›d›r.

Bunlardan baflka tünel tip kurutma makineleri de
vard›r. Bunlar giysilerin kurutulmas›nda ve
k›r›fl›kl›klar›n giderilmesinde kullan›labilirler.

Giysiler tünelin bir taraf›ndan girer ve di¤er
taraf›ndan ç›kar. Çamafl›rlar›n hareketi as›lm›fl
olduklar› ask›lar›n nakil borusu üzerinde ilerletilmesi
ile olur. Çal›flma prensipleri s›cak hava sirkülasyonu
veya sadece normal s›cakl›kta kuru hava ak›mlar›
sayesinde çamafl›rlar› kurutmak fleklindedir. 
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Çekme problemi olan veya çok özel itina isteyen
çamafl›rlar, normal s›cakl›kta hava ak›mlar›
yard›m›yla kurutulurlar. Ço¤u kurutma makinelerinde
çamafl›rlar kurutma iflleminden sonra, kurutucudan
ç›kar›lmadan önce bir müddet so¤umaya b›rak›l›rlar. 

Bu sayede s›cak çamafl›rlar›n termal floka maruz
kal›p ömürlerinin k›salmas›n›n önüne geçilir.

d- Ütü Makineleri:

Silindir Ütü Makineleri:

Boylar› 750-4000 mm., çaplar› 150-1200 mm.
aras›ndad›r. Çarflaf, yast›k k›l›f›, nevresim, çeflitli
havlu, pefltamal gibi düz çamafl›rlar›n ütülenmesinde
kullan›l›rlar. Silindirik uzunlu¤u ütülenecek enine
göre de¤ifliklik gösterir. Çamafl›r›n eninden daha k›sa
olan silindirlerde çamafl›rlar katlanmak suretiyle
ütüye verilirler. Bu durumda çamafl›rlar› iki defa
ütüden geçirmek gerekebilir. Silindir uzunlu¤u
kullan›m konforu yan›nda kapasite üzerinde de etkili
bir faktördür. Bunun yan›nda, silindirin çap›,
çamafl›r›n silindir temas-yüzey alan›n›
belirledi¤inden, kapasiteyi belirleyen ana faktördür.
Silindirin çap› ne kadar büyürse, birim zamanda
ütülenebilecek çamafl›r miktar› o kadar artacakt›r.
Kapasitenin yetersiz kald›¤› durumlarda, 4 adede
kadar silindir arka arkaya tek makine üzerinde
entegre çal›flacak flekilde paralel ba¤lanabilirler.

Yüksek kapasitelerde ütüden gerekli rand›man›
almak için, önüne bir çamafl›r besleme makinesi ile,
çamafl›r ç›k›fl k›sm›na bir katlama, art› istifleme
makinesi tak›labilir. Bu bahsi geçen ek cihazlar›n
tercihi, kimi zaman bir zorunluluksa da, bazen de
ekonomik bir karard›r. ‹fl gücünün ucuz oldu¤u
ülkelerde tercih edilebildikleri, toplam fizibilite
etüdüne ba¤l›d›r. Silindir ütü makinelerinin küçük
kapasitelileri elektrikle, büyük kapasitelileri buhar
veya k›zg›n ya¤ ile ›s›t›l›rlar. Buhar ›s›tmal› silindir
ütülerin yat›r›m maliyeti, ya¤ ›s›tmal› ütülerden daha
düflüktür; fakat buhar tesisat› olmad›¤›ndan ve
silindir ütü yüzeyi ile köprülerde homojen s›cakl›k
sa¤lamas›ndan dolay›, ya¤ ›s›tmal› ütülerin iflletim
maliyetleri daha düflük ve ütüleme kaliteleri daha
yüksektir. 

Ütü Tünelleri:

Giysi tipi çamafl›rlar›n ütülenmesinde kullan›l›rlar.
Yüksek kapasite gerektiren iflletmeler ile, ›slak
temizleme ünitelerinde bulunurlar. Çal›flma prensibi
s›cak hava-buhar kar›fl›m› ak›mlarla çamafl›rlar›n
k›r›fl›kl›klar›n›n giderilmesi fleklindedir.

Ütü Kabinleri:

Giysi tipi çamafl›rlar›n ütülenmesinde kullan›l›rlar.

Kabin içerisinde fliflme bir mankene giydirilmifl
ceket, önlük, gömlek veya özel klamalarla tutturulup
gerdirilmifl olan pantalonlar›n s›cak hava-buhar
kar›fl›m›yla piflirilmesi neticesinde k›r›fl›kl›klar›
giderilir.

Ütü Masalar›: Paskala tipi sivri uçlu veya
dikdörtgen fleklindedirler. Standart tip el ütüsüyle
ütüleme sa¤lan›r. Ütü tablalar› duruma göre
vakumlu, hava-buhar üflemeli, ›s›t›lm›fl veya nötür
olabilir.

Pres Ütüler: Kullan›m amac›na göre çeflitli
flekillerdedirler. Dikine pantolon, gömlek s›rt›, önlük
vs. için enine uzun, düz pres, yüzeyli üniversal
presler; pantolon baseni ütüsü için mantar pres; kol,
yaka ve manflet ütüsü için ayn› adl› pres; ceketlerin
omuz kol ve s›rtlar›n›n ütülendi¤i kombine presler;
yüksek kapasitede ütü ifllemleri için tek kiflinin
çal›flt›¤› döner alt tablal› rotary presler vard›r.

Manken Ütüler: Giysiler hava geçiren manken
olarak da tabir edilen fliflen bir torbaya giydirildikten
sonra bir bas›nçl› hava ve buhar kar›fl›m›yla
fliflirilerek piflirilmek suretiyle ütülenirler.

e- Kuru Temizleme Üniteleri

Standart Kuru Temizleme:

‹ki ana cihaz› vard›r. Kurutma iflleminin ayn› makine
içinde yap›ld›¤›, temizleme maddesi olarak
perkloretilen veya aktif karbon kullan›lan kuru
temizleme makinesi ile, leke ç›karma masas›. Polar
ve apolar maddeler karfl›l›kl› olarak yine ayn› vas›fta
çözünürler. Perkloretilen apolar bir madde
oldu¤undan çamafl›rlar makinede y›kanmadan önce
suda eriyen maddelerden oluflan lekelere sahiplerse,
önce leke masas›nda bu kirlerinden giderilmelidirler.
Aksi taktirde kuru temizleme makinesinin düz leke
giderme özelli¤i yoktur.

Islak Temizleme:

Kuru temizleme makinelerinin çok pahal› oluflundan
ve Avrupa’da çevre koruma yasalar›n›n gittikçe
a¤›rlaflmas›ndan dolay›, yeni gelifltirilmekte olan bir
temizleme sistemidir. fiu anda bu sistem ile kuru
temizleme portföyünde olan çamafl›rlar›n %50’si
y›kanabilmektedir. Burada çamafl›rlar su içerisinde
özel kimyasal maddelerle tambur dönme h›z›
yavafllat›lm›fl standart bir y›kama makinesi içerisinde
y›kan›rlar. Bu ifllemde çamafl›rlar belli bir nemlili¤e
kadar normal kurutma makinesinde kurutulduktan
sonra: nihai kurutma, çamafl›rlar›n deforme
olmalar›n› önlemek maksad›yla, normal (oda)
s›cakl›kta hava ak›m›yla kurutma yapan kurutma
tünelinden gerçeklefltirilir.



453

f- Yard›mc› Ekipmanlar:

Otomatik Tafl›ma Üniteleri:

Yüksek kapasite ve h›z gerektiren çamafl›rhanelerde
makinelerin yüklenip boflalt›lmalar›nda, birimler
aras›nda nakillerinde kullan›l›rlar. Bantl›,
konveyörlü, torbal› veya tünel tipleri vard›r.

Silindir Ütü Besleme, Katlama ve ‹stif Makineleri:

Besleme makinesi, silindir ütü makinesinin
rand›man›n› artt›rmak maksad›yla, ürünün çamafl›r
girifl k›sm›nda makineye daha h›zl› çamafl›r
verilmesi gayesi ile kullan›l›r. Vakumlu, klipsli veya
entegre olarak çal›flanlar› vard›r. Küçük, orta ve
büyük boy çamafl›rlar için olanlar› ile, kombine
foksiyonlular› mevcuttur. Katlama makinesi silindir
ütünün çamafl›r ç›k›fl taraf›ndan makineden gelen
çamafl›rlar›n katlanmas› gayesi ile kullan›l›r. Çeflitli
say›larda düz katlama yapan, düz katlamaya ilave
çapraz katlama ve ikili kat katlama yapan modelleri
vard›r.

Küçük, orta boy ve büyük boy çamafl›rlar için
olanlar› ile kombine fonksiyonlular› mevcuttur. ‹stif
makineleri katlamadan gelen çamafl›rlar›n belli
say›lar halinde istiflenip nakledilmesinde
kullan›l›rlar. Küçük, orta boy ve büyük boy
çamafl›rlar için olanlar› ile kombine fonksiyonlular›
mevcuttur.

Elbise Katlama Tezgahlar›:

Elbise katlama h›z›n›n art›r›lmas› maksad›yla elbise
tipine göre çeflitli flekillerde ve hareket özelliklerinde
tezgahlard›r. Yar› otomatik modelleri mevcuttur.

Giysi Katlama ve ‹stif Makineleri:

Hareketli bir ask› nakil sistemi üzerinde gelen
gömlek, önlük, tulum gibi çamafl›rlar›n vakum ve
çefliti hareketli parçalar yard›m›yla tam otomatik
olarak katlan›p istiflenmelerinde kullan›l›rlar.

Çamafl›r Basma Havuzlar›:

Çok kirli olan veya kirlerinin önceden
yumuflat›lmas› gereken çamafl›rlar›n su veya
deterjanl› suya bas›ld›klar› küvetlerdir.

Kirli Ay›klama - Stok Birimleri:

Çamafl›rhanenin kirli girifl k›sm›nda, çamafl›rlar›n
niteliklerine göre ay›klan›p grupland›¤› bölmeler
veya kirli arabalard›r.

Deterjan Stok - Tafl›ma Birimleri:

Paslanmaya dayan›kl› malzemeden deterjan stok
depolar› ile deterjan tafl›ma arabalar›d›r.

Otomatik Deterjan Dozajlama Üniteleri:

S›v› deterjan kullanan çamafl›r makineleri ile y›kama

tünellerinde gerekli zaman ve miktarda makineye
deterjan ve katk› maddesi pompalarlar.

Arabalar:

Kirli getirme, kirli stok, kirli nakil, ›slak çamafl›r,
kuru çamafl›r, temiz istif, kat servis arabalar› gibi
çefliti amaçlad›rlar. Çamafl›rhane içerisinde
kullan›lanlar paslanmaya dayan›kl› metal, brandal›
veya plastiktendir.

Çeflitli Tezgah ve ‹stif Raflar›:

Baskül: Y›kama makinesinin kapasitesine göre
çamafl›rlar›n tart›lmas›nda kullan›l›r.

Dikifl Makineleri:

Markalama Makineleri: Çamafl›rhanenin kirli girifl
k›sm›nda bulunur. Etiketleme sisteminin bir
parças›d›r.

Ambalajlama Makineleri:

Manuel, yar› otomatik ve tam otomatik tipleri vard›r.
Çamafl›rlar› ambalajlarlar.

Kolileme Makineleri:

Manuel, yar› otomatik ve tam otomatik tipleri vard›r.
Çamafl›rlar›n belli say›da koli haline getirilip
ambalajlanmas›nda kullan›l›rlar.

Otomatik Da¤›t›m Üniteleri:

Kuru temizleyicilerde, otel veya hastane
çamafl›rhanelerinde kullan›labilir. Elbise da¤›t›m
ünitesi tam otomatik olarak flah›slar›n gelip
kendilerine ait giysileri alabilecekleri bir sistemdir.
Giysiler y›kanma iflleminden sonra da¤›t›m ünitesine
as›l›rlar. Bu arada giysilerde önceden belirlenmifl
olan tan›t›c› bilgiler bulunur. (Elbiseler y›kanmadan
önce elbise kabul bölümünde bunlara kimlik
bilgilerini içeren y›kama s›ras›nda deforme
olmayacak bir barkod’lu etiket veya ayn› flekilde bir
manyetik dü¤me tak›l›r. Kimlik bilgilerinde giysi
sahibinin ad›-soyad›, görevi, çal›flt›¤› bölüm, tarih
vs. gibi bilgiler olabilir) Sistem, elbiseleri konveyöre
asacak eleman d›fl›nda insan gücüne gereksinim
duymaz. Her giysi sahibinin içerisinde kimlik
bilgileri olan kendine ait bir manyetik kart› vard›r.
Bu kart yard›m›yla elbise sahibi çamafl›rhane
içerisine girmeden d›flar›daki otomatik elbise verme
bölümünden, kart sokma k›sm›na kart›n› sürerek
kendine ait olan elbiseleri al›r. Kart bilgileri
bilgisayar taraf›ndan okunduktan sonra, gerekli olan
elbise/elbiseler konveyör üzerinde otomatik olarak
bulunur ve bunlar konveyör üzerinde ç›k›fl elbise
verme bölümüne do¤ru hareket ettirilip, bu ç›k›fl
kabininden elbise sahibine intikal ettirilirler.
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Elbise da¤›t›m›nda kiflilerin sadece kendilerine ait
giysileri almalar› flart de¤ildir. Kart sahiplerine farkl›
yetkiler/öncelikler verilmesi suretiyle, müessese
içerisinde giyilen veya gün içerisinde birden fazla
say›da de¤ifltirilen giysiler, kart sahibinin o anda
çamafl›rhanede kendi ismine kay›tl› giysiler
olmamas›na ra¤men gün içerisinde belli bir say›yla
s›n›rl› olmak (veya kart sahibinin yetkisine göre
s›n›rs›z) üzere, sistemden talep edilebilinir. Makine
kart bilgilerinden okumufl oldu¤u kart sahibinin
beden ölçülerine uygun k›yafetleri konveyör
üzerinden seçip, al›nan k›yafeti kart sahibinin
bilgisayardaki elbise hesab›na iflledikten sonra talebi
gerçeklefltirecektir. Kart sahibi kendisinde görünen
giysileri çamafl›rhaneye geri intikal ettirdi¤inde,
getirdi¤i kadar giysi bu elbise hesab›ndan düflülür.
Sistem istenirse kolayl›kla bir merkezi bilgisayar
ünitesine ba¤lanabilir. Sistem bilgisayar kontrollu
oldu¤undan yukar›da bahsedilenler d›fl›nda her türlü
iste¤e göre programlanabilir.

14.2. KAPAS‹TE HESAP YÖNTEMLER‹

Otel

Otel çamafl›rhanesi do¤rusal veya dairesel olarak
planlanabilir. Alan olarak gerekli bütün bölümlere ve
ekipmanlara sahip olan 4-5 y›ld›zl› bir otelin
çamafl›rhanesi yaklafl›k olarak, oda (2 yatak bafl›na)
say›s› bafl›na 1m2 olarak düflünülmelidir. Fakat
genellikle çamafl›rhaneler verilen mevcut alan
içerisinde tasarlanmak zorundad›r. Makineler çok
a¤›r olduklar›ndan ve santrifüj an›ndaki dinamik
zemin bas›nçlar›n›n yüksekli¤inden dolay›,
çamafl›rhaneler zemin katlarda kurulmal›d›r.

4-5 y›ld›zl› otellerde tesisin özel bir durumu yok ise
ortalama olarak yatak/gün bafl›na 3 kg. çamafl›r
miktar› baz olarak al›nabilir. Otelin ortalama doluluk
oran› ve eldeki çamafl›r sto¤u ile orant›l› olarak,
çamafl›rhanenin otelin maksimum dolulu¤unda
gerekli minimum karfl›lama oran› hesaplan›r.
Çamafl›rlar›n her gün de¤iflece¤i kabul edilerek,
haftal›k çamafl›r miktar›n›n tespitinden sonra, bu
miktar haftal›k çal›flma saatine bölünerek, saatte
y›kanmas› gerekli çamafl›r miktar› bulunur.

Bundan sonra gerekli toplam y›kama-s›kma
makineleri sefer kapasitesi (ideal flartlarda, normal
kirlilikte çamafl›rlar için yükleme boflaltma hariç 30-
35 dakika), makinelerin sefer süresi, saatlik çamafl›r
miktar›n›n oranlanmas› ile ç›kar›l›r. Gerçekçi sefer
kapasitesinin belirlenmesi için ç›kan rakama %10
iflletme firesi eklenmesi yerinde olur. Tünel tip

makinelerde saatlik kapasite sabittir. Daha düflük
y›ld›zl› oteller için yatak bafl›na çamafl›r miktar› 2 kg
olarak kabul edilebilir. Fakat kapasite planlan›rken
çamafl›rlar›n bu tip müesseselerde 3 günde bir
de¤iflti¤i gözönüne al›nmal›d›r.

Çamafl›rhane içi ifl da¤›l›m› afla¤›daki gibi
özetlenebilir:

Hastane

Hastane çamafl›rhanesi do¤rusal veya dairesel olarak
planlanabilir, fakat dairesel tasar›mda kirli bölümler
ile steril k›s›mlar›n birbirinden ayr›lmalar›nda
zorluklar ortaya ç›kabilir. Bu yüzden do¤rusal ak›fl
tercih sebebidir. Alan olarak gerekli bütün bölümlere
ve ekipmanlara sahip 250-300 yatakl› bir hastane
çamafl›rhanesi, yaklafl›k olarak yatak say›s› bafl›na 1
m2 olarak düflünülmelidir. Fakat burada otellerden
farkl› olarak, hastane büyüklü¤ünde alan ihtiyac›,
ütü gruplar›n›n fazla olmay›fl›ndan dolay›, bire bir
art›fl göstermez. Bu durumda en iyi çözüm vaka
analizi yapmakt›r. Di¤er özellikler ve ak›fllar otel
çamafl›rhanesi ile ayn›d›r.

Hastaneler için yatak/gün bafl›na 2,5 kg. çamafl›r
miktar› baz olarak al›nabilir. Çamafl›r de¤ifliminin
her gün olaca¤› kabul edilerek, haftal›k çamafl›r
miktar›n›n tespitinden sonra, bu miktar haftal›k
çal›flma saatine bölünerek saatte y›kanmas› gereken
çamafl›r miktar› bulunur. Bundan sonra gerekli
toplam y›kama-s›kma makineleri sefer kapasitesi,
(ideal flartlarda, normal kirlilikte çamafl›rlar için
yükleme boflaltma hariç 30-35 dakika art› 5 dakika
sterilizasyon fark›) makinelerin sefer süresi saatlik
çamafl›r miktar›n›n oranlanmas› ile ç›kar›l›r.
Gerçekçi sefer kapasitesinin belirlenmesi için ç›kan
rakama %10 iflletme firesi eklenmesi yerinde olur.
Tünel tip makinelerde saatlik kapasite sabittir.

14.3. ÇAMAfiIRHANE MAHAL‹ ‹NfiAAT

ÖZELL‹KLER‹

Pencereler:

Do¤al ›fl›ktan yararlanabilmek için bant tipi pencere
kullan›lmal›d›r.

Havaland›rma:

12-14 defa/saat havaland›rma yap›lmal›d›r.

Silindir Ütü Kapasitesi %60 Toplam Çamafl›r Miktar›

Kurutma Kapasitesi %34 Toplam Çamafl›r Miktar›

Di¤er Ütü ‹fllemleri %  6 Toplam Çamafl›r Miktar›

Kuru Temizleme %6-8 Toplam Normal
Kapasitesi Çamafl›r Miktar›
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Duvarlar:

‹ç mekan duvarlar› tamamen beyaz fayans ifllenmeli,
köfleler 40x40 mm paslanmaz veya alüminyum
köflebentlerle desteklenmelidir.

Taban›:

Taban› kaymayacak flekilde aç›k renk karo
yap›lmal›d›r.

Tesisat:

- Çamafl›rhane girifline tevzi elektrik panosu
konulmal›, flebekeden ana girifl yap›ld›ktan sonra
her makine için ayr› trifaze - W- otomat
konmal›d›r. (Ayd›nlatman›n haricinde tesisa
konabilecek ek makineler için toleransl› tesisat
çekilmelidir.)

- Çamafl›r makinelerine su giriflleri esnek,
belirtilen bas›nçlara dayan›kl›, iki ucu rakorlu
hortum ile yap›lacakt›r. 

Su Giriflleri:

Çamafl›r y›kama s›kma makinelerine proje üzerinde
gösterilen yer ve say›larda s›cak-so¤uk su tesisat›
gere¤ine göre, sert ve yumuflak su olarak
çekilmelidir. Tesisattaki su bas›nc› 0,5 ile 10 kg/cm2

aras›nda olmal›d›r. Su bas›nc›n›n çok düflük oldu¤u
durumlarda y›kama süresi anormal ölçüde
uzayacakt›r. Kendinden boylerli ütü paskala masas›,
pres ütü ve maken ütü makinelerine boyler içerisinin
ve makine içi tesisat›n kireçlenmesinin önlenmesi
maksad› ile kesin olarak 0° sertlikte su verilmelidir.
Aksi taktirde birkaç ay gibi k›sa bir zaman içersinde
makineler ifl göremez hale gelebilmektedir.

Su Sertlik Dereceleri:

Çamafl›r y›kama-s›kma makinelerinin s›cak ve so¤uk
su ba¤lant›lar›nda belirtilen yumuflak ve sert suyun
sertlik dereceleri istenilen y›kama kalitesinin
sa¤lanabilmesi için afla¤›da belirtilen de¤erlere
uygun olmal›d›r.

- So¤uk yumuflak su : 1° dH

- S›cak yumuflak su : 1° dH

- So¤uk sert su : 1° dH

Ayd›nlatma:

Ayd›nlatma su ve rutubete karfl› etanj ifllenmelidir.

Buhar Üreteci:

Çamafl›hanede buhar üreteci olarak buhar jeneratörü
kullan›lmal›d›r.

Not: çamafl›rhanede paskala ütü masas›, pres ütü,
leke masas›, manken ütü, terzihanedeki dikifl
makinesi, ofis, dükkan, terzihane masa üstü
ayd›nlatma, dükkan-flef ofisi telefonu ve dükkanda

gerekli olan bilgisayar için proje üzerinde
gösterilmifl yerlere monofaze ve trifaze fifl
kombineleri ile gerekli tesisatlar çekilmelidir.


