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Abstract 
In this study; 100% cotton denim fabrics were first cationized with quaternary 

ammonium salt-based compound in different concentrations, and then a second 

dyeing process which is called “overdye”, was applied to the denim fabrics. Then 

rinse washing, enzyme washing, stone-enzyme washing, and bleaching processes 

were applied to denim fabrics, respectively. Thanks to these processes, denim 

fabric surfaces are colored using a process that can be described as innovative for 

denim production. Within the scope of the study, the changes in cationic 

substance concentration on dyeing of denim fabrics with acid dyes and the effects 

of washing processes on appearance of denim fabrics were also investigated. As a 

result, 100% cotton denim fabrics were successfully dyed with acid dyes and 

innovative, different and multi-colored denim fabrics were obtained with denim 

washing processes.  
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Denim Kumaşların Yenilikçi Bir Yaklaşımla Boyanması ve Farklı 

Renk Efektlerinin Eldesi 
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Asit Boyarmadde, 

Denim, Denim 
Yıkama, 

Katyonizasyon, 
Pamuk. 

Özet 
Bu çalışmada, % 100 pamuklu denim kumaşlar ilk olarak farklı 

konsantrasyonlardaki kuaterner amonyum tuzu esaslı bileşikle katyonize edilmiş 

ve ardından “overdye” adı verilen prosesle kumaş formunda boyama işlemine tabi 

tutulmuşlardır. Daha sonra denim kumaşlara sırasıyla rinse yıkama, enzim 

yıkama, taş+enzim yıkama ve ağartma işlemleri uygulanmıştır. Uygulanan bu 

proseslerle denim üretimi için yenilikçi olarak nitelendirilecek bir proses 

kullanılarak denim kumaş yüzeyleri renklendirilmiştir. Çalışma kapsamında 

katyonizasyon bileşiği konsantrasyonundaki değişimin, denim kumaşın asit 

boyarmaddeleri ile boyanmasına etkisinin yanı sıra denim yıkama işlemlerinin 

kumaşın görünümüne ve aldığı efekte etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak % 

100 pamuklu denim kumaşlar asit boyarmaddeleriyle başarılı bir şekilde 

boyanmıştır ve denim yıkama işlemleri ile birlikte yenilikçi, farklı ve multi-renkli 

denim kumaşlar elde edilmiştir. 
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1. Giriş 

Denim giysiler; yaş, cinsiyet, sosyal statü farketmeksizin tüm tüketiciler tarafından 
benimsenen, çok yönlü tekstil ürünleridir. Standart denim, % 100 pamuklu ve 3/1 
dimi konstrüksiyonuyla üretilmekte olup çözgü ipliği indigo boyarmaddesi ile 
boyanmakta, atkı iplikleri ise boyanmadan kullanılmaktadır. Çözgü iplikleri, denim 
üretiminin karakteristik boyası olan ve küp boyarmaddeleri ailesine ait indigo ile 
boyanabildiği gibi kükürt boyarmaddeleri ile boyanmış çözgü iplikleri de denim 
kumaş üretiminde kullanılabilmektedir (Bağıran, 2011; Periyasamy vd., 2018). 
Ancak genel olarak denim kumaşların renklendirilmesinde kullanılabilecek 
boyarmadde çeşidi sınırlıdır. 

Pamuğun boyanma özelliklerinin değiştirilmesi ve kolay bakım özelliklerinin 
iyileştirilmesi amacıyla yaklaşık 1950’li yıllardan beri araştırmalar devam 
etmektedir. Bu çalışmaların amacı, pamuk liflerini modifiye ederek boyanma 
özelliklerini değiştirmektir. Modifiye edilmiş pamuk, daha yüksek boyama 
verimine sahip olmakla birlikte farklı boyarmaddelerle de boyanabilir özellik 
kazanmakta ve hızla değişen trend ve modaya daha iyi uyum sağlanmaktadır 
(Oktav ve Dayıoğlu, 2009; Bulut vd., 2013). Pamuk lifinin modifikasyonunda 
kullanılan yöntemler; zincir transferi ile aplikasyon, kimyasal aplikasyon, radyo-
kimyasal ışınlandırma ile aplikasyon, morötesi (Ultraviyole ışınlar) ile aplikasyon 
ve plazma içerisinde aplikasyon olarak sıralanmaktadır (Kalkanlı, 2019). Tekstil 
liflerinin yüzeyindeki iyonik karakteri değiştirerek fonksiyonel özellikler 
kazandırmak amacıyla çoğunlukla kimyasal ve fiziksel yüzey modifikasyonları 
uygulanmaktadır. Yüzey biçimlendirme, foto ağartma, plazma uygulamaları ve 
epoksi sübstitüsyon reaksiyonları, kimyasal modifikasyon teknikleridir. Pamuğun 
kimyasal modifikasyonu genellikle selülozun polimerik yapısında bulunan 
hidroksil gruplarının modifiye edilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir ve bu 
amaçla eterifikasyon, esterleşme, aşılama ve çapraz bağlama reaksiyonları 
kullanılmaktadır. Katyonizasyon işlemi de, başta pamuk olmak üzere selüloz esaslı 
liflerin yüzey modifikasyonu için yaygın olarak kullanılan kimyasal bir metottur. 
Katyonizasyonun esası, pamuk lifinin iyonik karakterini değiştirerek boyama 
işlemini kolaylaştırmak, iyileştirmek ya da liflerin farklı boyarmaddelerle 
boyanabilir hale gelmesini sağlamaktır. Pamuğun katyonikleştirilmesi ile haslık 
özelliklerinin iyileştiği bildirilmektedir (Uğur vd., 2018; Abdelileh vd., 2019; Atıq 
vd., 2019, Kalkanlı, 2019).  

Katyonizasyon ile pamuğun anyonik yüzeyi katyonik karakter kazanmakta ve lif ile 
boyarmadde arasındaki zıt yükler, boyarmaddenin lif tarafından alınmasını 
kolaylaştırmaktadır (Şekil 1). Böylece reaktif boyamada yüksek miktarda 
kullanılan tuz tüketimi azalmakta, direkt boyaların düşük yıkama haslıkları 
iyileştirilmektedir. İşlem görmemiş pamukla kıyaslandığında, katyonize edilmiş 
pamuğun boyanması sırasında daha az su, kimyasal ve boyarmadde 
tüketilmektedir. Sürdürülebilir üretimin önem kazandığı günümüzde 
katyonizasyon işlemi daha az atık su açığa çıkarması, prosese getirdiği kolaylıklar 
ve maliyeti düşürmesi sebebiyle önemlidir (Dilsiz, 2016; Fu, 2016; Kalkanlı, 2019).  
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Şekil 1. Pamuğun katyonikleştirilme işlemi (Şenbaş, 2014) 

 

Günümüzde trendlerin hızla değişmesi ve müşteri beklentileri, üretimde 
farklılaşma ihtiyacını doğurmaktadır. Denim giysilere olan taleple birlikte 
rekabetin arttığı göz önüne alınırsa, sektörde yerini korumak isteyen üreticilerin 
standart denim üretiminin dışına çıkmaları ve farklılaşmaları gerekmektedir. Bu 
bakımdan kumaşın fiziksel özelliklerini iyileştirmek, yüksek konforlu kumaşlar 
üretmek, fonksiyonel olarak kumaşı geliştirmek ve yenilikçi yaklaşımlarda 
bulunmak, sektörün temel gereksinimleri haline gelmiştir. Bu çalışmada ön ve arka 
yüzü renkli, yenilikçi denim kumaşların üretilmesi amaçlanmıştır. Böylece 
gündelik yaşamın vazgeçilmezlerinden olan denim giysilerin fark yaratacak bir 
yaklaşımla tüketiciye sunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, kumaşlar önce denim 
üretimi açısından yenilikçi bir dizi metotla renklendirilmiş ardından kumaşlara 
denim yıkama işlemleri uygulanarak efektlendirilmesi amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Çalışma kapsamında kullanılan denim kumaşlara ait teknik özellikler Tablo 1’ de 
verilmiştir. Denim kumaşların katyonizasyonunda; kuaterner amonyum bileşiği 
olarak Benzalkonyum Klorür (% 50) (C21H38NCl) (0–20–40–60–80 g/l), katalizör 
(5 g/l) ve çapraz bağlayıcı (10 g/l) kullanılmıştır. Overdye boyama işleminde ise; 
asit boyarmadde (Triaset Violet B) (% 2), egalizatör (10 g/l) ve sodyum sülfat tuzu 
(2 g/l) kullanılmıştır. Katyonizasyon ve overdye boyama işlemlerinde pH, sırasıyla 
4 ve 5 olarak çalışılmıştır.  

Tablo 1. Çalışmada kullanılan denim kumaşa ait teknik detaylar 
Çözgü İpliği Atkı İpliği Kumaş 

Konstrüksiyonu 
Birim 

Ağırlık 
(gr/m2) 

Hammadde İplik 
Numarası 

(Ne) 

Renk Hammadde İplik 
Numarası 

(Ne) 

Renk 

Pamuk 6,5/1 OE İndigo 
Boyalı 

Pamuk 10/1 OE Ekru 
(Boyanmamış) 

3/1 Z Dimi 382 

2.2. Metot 

Denim kumaşlar önce farklı konsantrasyonlarda Benzalkonyum Klorür 
kullanılarak katyonizasyon (emdirme (AF: % 80; F.O: 1/30) – kurutma (100℃) – 
kondenzasyon (145℃)) işlemine tabi tutulmuşlardır. Daha sonra 
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katyonikleştirilmiş denim kumaşlara asit boyarmaddesiyle boyama işlemi (AF: % 
80; F.O: 1/30) yapılmıştır. Denim kumaşlar boyama flottesi (80℃) ile 
emdirildikten sonra ön yıkama, deterjanlı yıkama, soğuk durulama ve kurutma 
işlemleri (100℃) uygulanmıştır. Daha sonra kumaşlara Tablo 2’ de belirtilen 
denim yıkama işlemleri yapılmıştır.  

Kontrol numuneleri olarak işlemsiz ve katyonizasyon uygulanmadan asit boyama 
yapılmış denim kumaşlar kullanılmıştır. Denim kumaşların ön ve arka yüzleri 
James Heal marka ışık kabininde D65 gün ışığı altında fotoğraflanmış ve aynı 
oranda küçültülerek değerlendirilmiştir. Kumaşların CIE L*a*b* değerleri ve ΔE 
değerleri ise Datacolor 600 marka spektrofotometre ile D65 ışık kaynağı altında ve 
10° bakış açısı ile ölçülmüştür.  

Tablo 2. Denim yıkama işlemlerine ait bilgiler 
İşlem 
Sırası 

İşlem Adı Sıcaklık 
(℃) 

Süre 
(dk) 

pH Yıkama Reçetesinde Bulunan 
Kimyasal Maddeler 

Ard İşlem (ler) 

1 Rinse 
Yıkama 

50 7 6 Dispergatör-Kırık Önleyici-
Islatıcı 

- 

2 Enzim 
Yıkama 

50 35 6 Selülaz Enzimi-Dispergatör - 

3 Taş+Enzim 
Yıkama 

50 35 6 Selülaz Enzimi-Dispergatör-
Pomza Taşı 

Durulama 

4 Ağartma 50 10 6 Sodyum Hipoklorit Nötralizasyon (Hidrojen 
Peroksit ile) ve Durulama 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Farklı Yıkama İşlemleri ile Denim Kumaşların Aldığı Görünümlerin 
Değerlendirilmesi 

Farklı konsantrasyonlarda katyonizasyon bileşiği ile katyonikleştirilmiş denim 
kumaşlar asit boyarmaddeleriyle başarılı bir şekilde boyanabilmiştir. 
Katyonizasyon yapılmadan asit boyama işlemi yapıldığında kumaşın arka yüzünün 
boyanmadığı ve renginin hiç işlem görmemiş ve kontrol numunesi olarak alınan 
denim kumaşa benzer olduğu görülmüştür. Rengin az bir farkla değişmesi, düzgün 
bir boyamadan ziyade asit boyarmaddesinin atkı ipliklerini kirletmesi olarak 
yorumlanmıştır. Aynı miktarda boyarmadde kullanılmasına rağmen, 
katyonizasyon bileşiği konsantrasyonu arttıkça boyamadan sonra elde edilen renk 
tonu daha koyu olmuştur. Bu da katyonizasyon bileşiği arttıkça pamuk liflerinin 
boyaya olan ilgisinin artmasıyla açıklanmıştır. Böylece boyama sonrası elde edilen 
renk verimi daha yüksek olmuştur. Yıkama işlemlerinden sonra denim kumaşların 
ön ve arka yüzlerine ait görünümler sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’ te verilmiştir.  
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Tablo 3. Yıkama işlemi yapılmış denim kumaşların ön yüz görünümleri 
D

e
n

im
 Y

ık
a

m
a

 
İş

le
m

le
ri

 Katyonik Madde Konsantrasyonu (g/l) 

0* 0** 20 40 60 80 

Y
ık

a
m

a
 Ö

n
ce

si
 

      

R
in

se
 Y

ık
a

m
a

 

      

E
n

zi
m

 Y
ık

a
m

a
 

      

T
a

ş 
+

 E
n

zi
m

 
Y

ık
a

m
a

 

      

A
ğ

a
rt

m
a

 

      

*(Katyonizasyon ve Boyama İşlemi Uygulanmamış) ** (Sadece Boyama İşlemi Uygulanmış) 
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Tablo 4. Yıkama işlemi yapılmış denim kumaşların arka yüz görünümleri 
D

e
n

im
 Y

ık
a

m
a

 
İş

le
m

le
ri

 Katyonik Madde Konsantrasyonu (g/l) 

0
* 0** 20 40 60 80 

Y
ık

a
m

a
 Ö

n
ce

si
 

 

     

R
in

se
 Y

ık
a

m
a

  

     

E
n

zi
m

 Y
ık

a
m

a
 

      

T
a

ş+
E

n
zi

m
 

Y
ık

a
m

a
 

      

A
ğ

a
rt

m
a

 

      

*(Katyonizasyon ve Boyama İşlemi Uygulanmamış) ** (Sadece Boyama İşlemi Uygulanmış) 

Denim kumaşların ön ve arka yüzlerindeki değişimler subjektif olarak 
değerlendirildiğinde; en etkili efektin yıkama öncesinde ve rinse yıkama ile elde 
edildiği görülmektedir. Enzim yıkamadan itibaren yıkama işleminin sayısı ve etki 
derecesi arttığından hem ön yüz hem de arka yüzde renk tonu giderek açılmıştır. 

3.2. Katyonik Bileşik Konsantrasyonunun Denim Kumaşların Asit 
Boyarmaddelerle Boyanmasına Etkisi 

6 farklı denim kumaşın yıkama öncesi ölçümlenen L* (açıklık-koyuluk), a* (a+; 
kırmızı, a-; yeşil), b* (b+;sarı, b-; mavi), C (renk doygunluğu) ve h (ton açısı) 
değerleri Tablo 5’ te verilmiştir. 
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Tablo 5. Numune denim kumaşların yıkama öncesi ölçümlenmiş renk değerleri 
Denim Kumaşların Ön Yüzlerine Ait Renk Değerleri 

Katyonik Madde 
Konsantrasyonu 

(g/l) 
L* a* b* C h 

0* 25,10 0,41 -9,99 10,0 272,35 
0** 23,05 1,29 -12,37 12,44 275,96 
20 20,41 2,50 -14,87 15,08 279,53 
40 19,86 3,24 -16,03 16,35 281,41 
60 20,84 2,66 -15,01 15,24 280,04 
80 19,99 2,84 -15,44 15,70 280,41 

Denim Kumaşların Arka Yüzlerine Ait Renk Değerleri 
Katyonik Madde 
Konsantrasyonu 

(g/l) 
L* a* b* C h 

0* 53,60 -1,20 -1,69 2,07 234,81 
0** 47,38 0,65 -9,47 9,49 273,94 
20 35,24 6,17 -22,45 23,28 285,37 
40 35,00 6,93 -24,08 25,06 286,05 
60 33,96 6,84 -23,98 24,93 285,92 
80 33,19 7,19 -24,72 25,74 286,22 

Katyonik madde konsantrasyonu arttıkça denim kumaşların arka yüzlerine ait L* 
değerleri azalmıştır; bu azalma, denim kumaşların renginin koyulaştığı anlamına 
gelmektedir. Katyonik madde konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak renk 
koyuluğunun giderek artması beklenen bir durumdur. En yüksek L* değeri, 
katyonizasyon ve boyama işlemi uygulanmamış denim kumaştan elde edilirken; en 
düşük L* değeri 80 g/l Benzalkonyum Klorür ile katyonikleştirildikten sonra 
boyanan denim kumaştan elde edilmiştir. Kumaşların ön yüzlerinde de L* değeri, 
katyonik madde konsantrasyonunun artmasıyla azalmış yani renk arka yüze 
benzer şekilde koyulaşmıştır. Ancak kumaşların arka yüzündeki renk koyuluğu ön 
yüze göre daha belirgin bir artış göstermiştir. Bu farklılık, denim kumaşların ön 
yüzünde zaten indigo ile boyanmış çözgü ipliklerinin bulunması ve kumaşların ön 
yüzünün boyama işleminden daha az etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Katyonik madde miktarı arttıkça kumaşların her iki yüzü için a* değerinde (+) 
yönde, b* değerinde ise (-) yönde artış gözlenmiştir. a* değerindeki değişim rengin 
giderek kırmızı eksene kaymasıyla; b* değerindeki değişim ise rengin giderek mavi 
eksene kaymasıyla açıklanmaktadır. Katyonik madde konsantrasyonu arttıkça 
denim kumaşların renk doygunluğu ve parlaklığı artmıştır. Konsantrasyon arttıkça 
h (ton açısı) değerlerinde artma gözlenmiştir ve her iki yüz için boyamaların mavi 
renk düzleminde olduğu görülmektedir.  

Yıkama işlemleri sonrası denim kumaşların ön ve arka yüzlerinde oluşan renk 
farklılıkları ise Tablo 6’ da verilmiştir. 
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Tablo 6. Denim kumaşların ΔL*, Δa* ve Δb* değerleri 

Denim 
Yıkama 
İşlemi 

Katyonik Madde 
Konsantrasyonu 

(g/l) K
u

m
a

ş 
Y

ü
zü

 Renk Ölçüm Sonuçları 

K
u

m
a

ş 
Y

ü
zü

 Renk Ölçüm 
Sonuçları 

ΔL* Δa* Δb* ΔL* Δa* Δb* 

Rinse 
Yıkama 

0* 

Ö
n

 Y
ü

z 

-2,89 0,20 -2,87 

A
rk

a
 Y

ü
z 

-1,47 0,28 -0,98 

Enzim 
Yıkama 

-3,40 0,27 -4,01 -1,72 0,38 -1,76 

Taş+Enzim 
Yıkama 

-1,25 -0,38 -5,80 -2,11 0,07 -3,24 

Ağartma 8,51 -2,46 -10,39 4,76 -0,69 -7,85 

Rinse 
Yıkama 

0** 

-1,50 -0,45 -0,96 2,52 -1,14 4,22 

Enzim 
Yıkama 

-1,59 -0,61 -1,91 3,89 -1,45 5,71 

Taş+Enzim 
Yıkama 

0,83 -1,26 -3,79 4,09 -1,64 4,19 

Ağartma 10,10 -3,26 -8,09 9,67 -2,38 0,09 

Rinse 
Yıkama 

20 

-0,51 -0,35 -0,34 3,23 -1,73 2,50 

Enzim 
Yıkama 

0,92 -1,42 -0,10 10,90 -5,49 11,80 

Taş+Enzim 
Yıkama 

2,65 -2,09 -1,88 10,80 -5,86 8,96 

Ağartma 12,94 -4,48 -5,39 21,56 -7,74 13,15 

Rinse 
Yıkama 

40 

0,17 -0,84 0,08 5,74 -3,52 5,43 

Enzim 
Yıkama 

1,96 -2,38 1,37 13,27 -7,18 15,84 

Taş+Enzim 
Yıkama 

4,19 -3,10 -0,86 12,78 -7,59 12,70 

Ağartma 12,45 -5,00 -4,25 22,53 -8,75 14,87 

Rinse 
Yıkama 

60 

-1,14 -0,74 -0,50 5,03 -3,49 5,69 

Enzim 
Yıkama 

0,82 -1,76 0,46 13,97 -6,97 15,64 

Taş+Enzim 
Yıkama 

1,96 -2,13 -1,87 12,51 -7,17 12,23 

Ağartma 11,61 -4,47 -5,20 23,41 -8,76 14,56 

Rinse 
Yıkama 

80 

-0,62 -0,55 -0,47 5,22 -2,86 4,09 

Enzim 
Yıkama 

1,59 -1,90 0,35 14,30 -7,15 15,68 

Taş+Enzim 
Yıkama 

3,10 -2,36 -1,71 12,92 -7,25 11,55 

Ağartma 12,12 -4,56 -4,93 23,99 -9,01 15,26 

Denim kumaşların ön ve arka yüzleri için ∆L* değerleri incelendiğinde her yıkama 
işleminden sonra ∆L* değerinin azaldığı, yani rengin açıldığı görülmüştür. Her 
ölçümde referans olarak alınan yıkama öncesi denim kumaşlara kıyasla en büyük 
fark, ağartma işleminden sonra elde edilmiştir. ∆a* değerleri, tüm denim 
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kumaşlarda yeşil eksenine kaymış; ∆b* değerleri ise ön yüz ölçümlerinde daha 
mavi elde edilirken; arka yüz ölçümlerinde, hiç işlem yapılmamış denim kumaş 
hariç, giderek sarı renge kaymıştır. Şekil 2’ de denim kumaşların yıkama öncesi ve 
sonrasına ait renk farklılığı (∆E) değerlerine ait grafik verilmektedir.  

Şekil 2. Denim kumaşların ΔE değerleri grafiği 

 
(RY: Rinse Yıkama, EY: Enzim Yıkama, TY: Taş Yıkama, A: Ağartma) 

Denim kumaşların iki yüzü için de, her bir yıkama adımından sonra ∆E değerleri 
giderek artış göstermiş, bu artış arka yüzde ön yüze göre daha belirgin olmuştur. 
Kuaterner amonyum bileşiğinin miktarı arttıkça da ∆E değeri artmıştır. 

4. Sonuç 

Farklı konsantrasyonlarda Benzalkonyum Klorür bileşiği kullanılarak katyonize 
edilmiş % 100 pamuklu denim kumaşlar, asit boyarmaddeleriyle boyanabilme 
özelliği kazanmışlardır. Aynı konsantrasyonda boyama işlemi yapılmasına rağmen, 
kullanılan katyonik madde miktarı arttıkça renk tonu bir miktar koyulaşmıştır. Bu 
da katyonizasyon bileşiğinin artmasıyla pamuk liflerinin boyaya olan ilgisinin 
artması ve daha fazla boya almasıyla açıklanmıştır. Böylece elde edilen renk verimi 
daha yüksek olmuştur. Diğer yandan en düşük katyonik madde konsantrasyonu 
olan 20 g/l ile çalışıldığında bile denim kumaşlarda etkili bir overdye boyama 
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işlemi yapılabilmiştir. Bu durum, az miktarda kuaterner amonyum bileşiği 
kullanımında bile etkili bir boyama işleminin yapılabildiği şeklinde 
yorumlanmıştır. Denim yıkama işlemleri rinse yıkamadan ağartmaya doğru 
sıralandıkça renk farklıkları artmıştır. Kumaşların arka yüzünde en etkili efekt, 
rinse yıkama ile elde edilmiştir. Rinse yıkamadan sonra yıkamanın derecesi 
arttıkça renk giderek açılmıştır.  
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