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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0308
ALAN Kimya Teknolojisi
DAL/MESLEK Deri İşleme
MODÜLÜN ADI Kürklük Derilerde Yaş İşlentiler

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, kürklük derileri ıslatma, geliştirme ve yağ giderme
ile piklaj ve tabaklama yapmanın verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Kürklük Deriler modülünü almış olmak
YETERLİK Kürklük derileri işlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun
olarak kürlük derileri ıslatma, pikle ve tabaklama işlemlerini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kürklük derileri ıslatma işlemi yapabileceksiniz.
2. Kürklük derileri geliştirilme işlemi yapabileceksiniz.
3. Kürklük derilerde yağ giderebileceksiniz.
4. Kürklük derilerde piklaj yapabileceksiniz.
5. Kürklük derileri tabaklama yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, atölye, işletme, sınıf ve bölüm kitaplığı
gibi tek veya grup olarak çalışabileceğiniz her türlü ortamlar
Donanım: VCD veya DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar
ve donanımları, internet bağlantısı, kürklük deri, organik asit,
inorganik asit, ıslatma için dolap ya da pervaneli tekne, terazi,
tartı kabı, asit seyreltme kabı, tuz, bomemetre, pH kâğıdı veya
pH metre, sama enzimi, solvent, emülgatör, sıcak su,
indikatör, tabaklama maddeleri

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,

Kürklük kaliteli ham deri bulmuş dahi olsak onu kuralına uygun olarak işlentiye
almadığımız zaman deride kıl dökülmesi, parçalanma, kokuşma gibi istenmeyen durumlar
ortaya çıkar. İşlenti kuralına göre yapılmadığı zaman bitmiş deride dahi sıcak havalarda
kokuşmalar olabilir. Bu gibi olumsuzlukları önlemek için işlenti aşamalarını, kullanılan
kimyasalları, kimyasalların etkilerini ve hangi kimyasalın ne zaman kullanılacağını iyi
bilmemiz gerekir.

Bu modül ile üretimini yaptığınız kürklük derilerin işlentisi ile ilgili kafanızda oluşan
soruların cevaplarını öğreneceksiniz.

Bu modülde hedeflenen yeterliliği edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanının
Deri İşleme Bölümü için daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ve bu sektörde
aranılan bir eleman olacağınızı hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derileri ıslatma işlemi
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında kürklük deri işleyen işletmeler var mı? Varsa

ıslatma işleminde hangi kimyasalları kullandıklarını araştırınız.

 Her çeşit kürklük derinin ıslatma yöntemleri aynı mıdır? Araştırınız.

1. KÜRKLÜK DERİLERİ YIKAMA VE
ISLATMA

İşlenmemiş, salamura yapılmış kıllı yünlü ham derilere “post” adı verilir. Posta
sepileme, yağlama ve mekanik işlemler uygulandığı zaman post “kürk” adını alır. Kürkün kıl
ve yün kısmına ağartma boyama ve şekil verici mekanik işlemler uygulanmamış hâline
natürel (tabii); daha değerli kürk cinslerine benzetmek amacıyla boyama ve mekanik
işlemlere tabi tutulmasına ise “imitasyon” adı verilir. İmitasyon işlemi uygulanacak deriler
yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olması gerekir.

İşlenti deyimiyle, ham postun kullanabilir duruma gelinceye kadar yapılan işlemler
kastedilmektedir. İşlenmiş kürk kokuşabilir durumda olmamalı ve su etkisinde zarar
görmemelidir. Kürkün deri kısmı kokuşmaz, hafif olmalı, çok yumuşak, esnek ve dayanaklı
olmalıdır. Tüğler, kıllar ve yünler deriye sağlam bağlı bulunmalı, temiz olmalı, kürkün
kullanım değerini etkileyecek derece değişime uğramamalıdır. Kürk işlentisi sırasında
uygulanan metotlar yani boyama, mekanik işlemleri kürkün kullanım amacına ve modaya
uygun olmalıdır.

İşlenti sırasında uygulanan kimyasal ve fiziksel işlemler hafif, esnek ve dayanıklı bir
deri elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. Kürkte arzu edilen özellikleri sağlayan gerçek
anlamda sepileme yanında, sadece salamura etkisi yapan işlemler de uygulanmaktadır.
Uygulanan mekanik işlemler kürkün yumuşaklığı ve esnekliği en iyi olacak şekilde tatbik
edilmelidir. Bütün bu işlemler temiz ve parlak bir tüğ yapısını sağlamalıdır.

Kürk cinsine göre farklı şekilde uygulanan metotlar; geleneksel tecrübelere bağlı ve
teknik yenilikleri içeren metotlar karışımı olup ekonomik bir üretimi gerçekleştirecek şekilde
düzenlenmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.Yıkama

Yıkamanın amacı; deride bulunan natürel yağların bir kısmını uzaklaştırmak, kalan
yağların deride homojen dağılımını sağlayarak ıslatmanın daha iyi olmasını, kıl ve yünlerin
temizlenmesini, yün yağının (lanonin) deriden uzaklaşmasını sağlamaktır. Yağ oranı yüksek
olan derilerde yıkama işlemini yapmak zorunludur. Böylece daha sonraki işlemlerin daha iyi
yapılması ve yağ nedeniyle meydana gelebilecek aksaklıkların (yağ kusması, kokuşma)
oluşması önlenmiş olur.

Yıkama işleminde kullanılan maddeler alkilsülfat, alkilsülfonat, noniyonik ürünler ile
bunların karışımlarından oluşur. Bunlardan noniyonik yıkama maddesinin hidrotrop etkisi
olmaması ve diğer yıkama maddelerinin de hidrotrop etkisini azalması nedeniyle birlikte
kullanılması tercih edilir. Yıkama işlemi esnasında meydana gelecek olaylar şu şekilde
gerçekleşir:

 Kimyasal maddedeki hidrofob gup kir (yağ, lanolin, ter kalıntıları) etrafında
birikerek yüzey gerilimi azaltıcı yönde etki eder.

 Kir lif yüzeyinden ayrılır.
 Kir disperge (dağılmak, yayılmak) edilerek çözeltide tutulur.
 Yıkama maddelerinde katkı olarak bulunan kolloid koruyucular, kirleri yıkama

çözeltisinde tutarak emülsiye ederler ve kir liflere tekrar bulaşmaz. Yıkama ile
ortamdan uzaklaşır.

Piyasada bulunan kürk yıkama maddelerinden genellikle litreye 1 – 5 g ilave edilir.
Yıkama etkisi mekanik hareket ve ısı etkisi ile artırılır. Yıkama işlemi 30 – 40 0C’da
yapılmalı ve süre kısa tutulmalıdır (30 dakika). Gerekli hâllerde 30 – 60 dakikalık sürelerde
birkaç defa yıkama işlemi yapılabilir. İki yıkama arasında yapılacak bir etleme işlemi,
yıkama esnasında iyice kabarmış durumda bulunan leş ve yağ artıklarının temizlenmesi nin
kolay olması bakımından tavsiye edilmektedir. Yıkama işlemi esnasında ortama tuz ilave
edilmesi yıkama etkinliğini artırır. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra deriler iyice
durulanmalıdır. Durulama işleminde kullanılacak su sıcaklığı da yıkama suyu sıcaklığında
olmalıdır.

Çok yağlı derilerin yıkanmasında organik çözücü içeren yıkama maddeleri
kullanılmalı veya yıkama banyosuna organik çözücü madde (trikloretilen) ilave edilmelidir.

Yıkama işleminde kullanılan suyun fazla sert olmaması gerekir. Suyun sert olmaması
durumunda, yumuşatma işlemi yapılmalı veya noniyonik yıkama maddeleri kullanılmalıdır.

Sürfektan veya organik solventlerle veya bunlarımın karışımları ile yapılacak yıkama
işlemine “yağ giderme” adı da verilir.
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1.2. Islatma

Suda çözünebilir proteinleri deriden uzaklaştırmanın yanında, kurumuş hâlde bulunan
kollegenleri açarak, canlı iken sahip oldukları nem ve tutuma getirmek amacıyla yapılan
işlemdir. Bu işlemden önce deriler sert ve kırılgan durumdadırlar. Bu nedenle ıslatmanın
başlangıcında mekanik etkiden kaçınmak gerekir. Islatmaya etki eden iki önemli etken
vardır. Bunlar zaman ve ısıdır. Isı işlemin hızlanmasını sağlamakla birlikte, bakteri
faaliyetini de artırması bakımından dikkatli olunması gerekir.

Islatma işleminden aşağıda belirtilen özellikler beklenir:

 Derinin canlı hayvan vücudundaki su oranı ve şişkinlik durumuna getirilmesi
 Kir, kan kalıntıları salamura tuzunun uzaklaştırılması
 Su ve nötral çözünen maddeleri uzaklaştırılması

Hava kurusu derilerin tekrar ıslatılması zordur ve özel itinayı gerektirir.
Deri cinsi salamura şekline bağlı olarak ıslatma işlemi birkaç saatten, birkaç güne

kadar süre gerektirebilir. Kurutma sırasında suyun uzaklaşması ile lifçik demetleri arasında
mesafe azalır ve lifçik demetleri birbirine yapışır. Islatma sırasında su, lifçik demetleri nin
arasına girerek lifçik demelerini şişirir ve onları birbirinden ayırır. Kollagenlerin su alması
sonuncunda deri, ilk şişkinlik durumuna tekrar ulaşır.

Deri su aldığında bakterilerin etkisiyle tekrar kokuşabilir (bozunabilir) durumuna
gelir. Bu nedenle ıslatma işlemi mümkün olduğunca kısa sürede ve etkin bir şekilde
gerçekleştirilmelidir. Böylece bakterileri (mikroorganizma) latent peryoduna ulaşılmamış
olur. Yani bakterilere yeni ortam şartlarına uyum sağlayacak kadar süre verilmemiş olur.

Tuzlu salamura koyun derisinin 1g’ında 200 milyon adet mikroorganizma tespit
edilmiştir. Bunun %95’i yünlerde bulunmaktadır. Bakterililerin çoğalması latent peryoduna
kadar yavaş cereyan etmekte, daha sonra çok hızlı tempoyla devam etmektedir.
Temparatürün yüksekliği oranında ıslatma suyunda bakteri miktarı artmaktadır. Bakteriler 12
saatte, 30 derecede 20 dereceye göre yaklaşık 70 kat daha hızlı çoğalmaktadır. Latent
periyodunun aşıldığı, genellikle ıslatma suyunda oluşan kötü koku ile anlaşabilinmektedir.
Islatma sırasında bu kokunun meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

Deride bakteri zararlarının meydana gelmesi, ıslatma suyu değiştirilerek önlenebilir.
Uzun süren ıslatmalarda sık sık su değiştirme, atık su miktarını artıracağı için istenmez.
Yüzey aktif maddeler (tensit, ıslatma yardımcı madersi) kullanılarak ıslatmanın etkin olması
sağlanır. Bu maddeler yapışmış lifler arasındaki yüzey gerilimini azaltarak, suyun daha hızlı
bir şekilde işlemesini sağlayarak ıslatma süresini kısaltırlar. Piyasada bulunan bazı ıslatma
yardımcı maddeleri anti bakteriyel maddeler içerir. Bu nedenle ayrıca antibakteriyel madde
kullanmak gerekli olmayabilir

Islatma etkinliğini artırılarak ıslatma süresini kısaltılması için enzimler, nötral tuzlar
az miktarda asit ve alkaliler kullanılmaktadır. Böylece temparatür artırılmaktadır. Mekanik
işlemden yarar görmeyecek derecede yeterli miktarda ıslanmış deriye, açkı işlemi
uygulanarak ıslatmaya devam edilmesi faydalı olmaktadır
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Enzimler, lifler arasında yer alan kollagen kokusuna ait olmayan çözebilir proteinleri
parçalayarak ıslatmayı hızlandırır ve mamul derinin daha yumuşak olmasını sağlar. Nötral
tuzlar düşük konsantrasyonlar deride hafif bir şişme meydana getirerek ıslanmayı hızlandırır
ve etlemede alt deri tabakasının uzaklaştırılması kolaylaştırır. Asit ve alkaliler çok az
miktarda ıslatmayı kolaylaştırır.

Islatmada kullanılan suyun temparatürü genellikle 25 dereceden fazla değildir. Bazı
özel hâllerde 35 dereceye kadar çıkılarak ıslatma süreci kısaltılır. Bu durumda dikkatli
kontrol gerekir. Islatma flotelerine litrede 10-20 g tuz (sodyum klorür-yemek tuzu) ve 0,5-2
g ıslatma yardımcı maddesi verilebilir, Enzimlerin etkisi derinin geliştirilmesi bölümünde
açıklanacaktır. Birkaç gün süren ıslatmada bakteri faaliyetlerine karşı gerekli önlemler alınır
ve bu arada bir veya birkaç defa ıslatma suyu değiştirilebilir. Tüğleri hassas olan bazı
postların (tilki vb.) ıslatılması, tulum şeklinde derinin içinde ıslak talaş doldurularak da
yapılabilir.

İyi bir ıslatma, kürkün kalitesi için en önemli işlemlerden biridir. İyi ıslatma,
yapılmamış deride takip eden diğer işlemleri başarıyla uygulanamayacağı dikkatten uzak
tutulmamalıdır. Islatma hatası diğer işlemlerle düzeltilemez.

Kürk işlentisi sırasında deri cinsine tüğ yapısına, çalışılan sisteme (pervane, dolap)
göre farklı flote oranları uygulanır. Pervanede 12:1’den, 30:1’e (% 1200den, %3000) kadar
flote oranlarında çalışılır. Santrifüjlenerek suyu kısmen uzaklaştırılmış derilerde flote oranı
5:1’den, 10:1’e kadar değişir. Bazı deri cinslerinde dolapta çalışmanın mümkün olduğu
üretim aşamalarında, santrifüjlenmiş ağırlık üzerinde 3:1’den, 6:1’e kadar flote oranları
uygulanır.

Flote oranı kullanılan su ve atık su yardımcı kimyevi madde miktarları üzerinde büyük
oranda etkilidir. Dolayısıyla bu durum, işlem süresi ve üretim maliyetleri üzerinde etkili olur.
İşlenen derinin özelliklerinin müsaade ettiği derecede flote oranının azaltılması, üretim
maliyetlerini azaltacaktır. Flote oranlarının tespitinde dikkat edilmesi gereken önemli nokta
derinin (postun) farklı üretim aşamalarında ağarlığının değişmesidir. Bu değişim tavşan,
koyun ve kunduz için aşağıda belirtilmektedir.

1.3. Islatma Teknikleri

Islatma işlemi, büyükbaş hayvan derilerinin ıslatılması gibi havuzda, pervanede az da
olsa dolapta veya sansar, tilki ve şinşillada olduğu gibi et tarafına fırça ile tuzlu su sürülerek
ve nemli talaş sıvanıp istiflenerek yapılır.

Islatma işlemi derilerin konservasyon yöntemine göre değişiklik gösterir.

1.3.1. Hava Kurusu Derileri Islatma

Mümkün olan en az mekanik etki yapılarak ıslatma işlemi yapılmalıdır. Elyaf arası
proteinin uygun şekilde uzaklaşmasını sağlamak amacıyla ıslatma suyuna, ıslatmaya
yardımcı ve bakteri faaliyetini engelleyici kimyasallar ilave etmek faydalıdır. Bunlardan
başka kıl dökülmesini önlemek için kullanılan su ağırlığı üzerinden 10 – 20 g / l tuz, zayıf da
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olsa tabaklama gücüne sahip olan ve kılların sabitleşmesini sağlayan formalinden de 0,2 –
0,5 ml /l kullanılmasında yarar vardır.

1.3.2. Taze Yüzülmüş Derileri Islatma

Bu tip derilerin ıslatılmasındaki amaç; elyaf arası proteinleri eritmek, deriden
uzaklaştırmaktır. Taze yüzülmüş derilerin ıslatması için 2 – 3 saatlik bir zaman yeterlidir.

1.3.3. Tuzlu Salamura Derileri Islatma

Derilerin konservasyonu esnasında kullanılmış olan tuz, elyaf arasındaki şekilsiz
proteinleri çözer. Islatma işlemi ile deriler, çözünmüş hâldeki proteinlerden uzaklaşacaktır.
Bu işlemle tuzun yıkanarak uzaklaştırılması sonunda elyaf yapının tuz şişmesi ile beraber
açılması sağlanacaktır. Bu tip derilerin esas ıslatma işlemine geçmeden önce 2 – 3 saatlik bir
ön ıslatma yapılarak hem proteinlerin uzaklaşmasını sağlamak hem de kan idrar gübre gibi
pisliklerin uzaklaşmasını sağlamak faydalıdır.

1.3.4. Tuzlu Kuru Derileri Islatma

Bu ıslatma yöntemi diğer sığır derilerinin ıslatılmasına benzer. Aradaki tek fark
ıslatma süresidir. Süre, kullanılacak ıslatma yardımcı maddelerine bağlı olarak kısaltılabilir.

 Kuru derilerin ıslatılması: İnce deriler için bir gecelik ıslatma süresi yeterli
iken kalın ve aşırı kurumuş derilerdeyse ön ıslatmada bir gece bekletildikten
sonra etleme yapılır ve esas ıslatma işlemine geçilir. Bu tip derilerde ıslatmayı
kolaylaştırmak için ıslatma süresini kısaltıcı kimyasallar kullanılabilir.

Oğlak ve bağnak derileri gibi sert ve ıslatma işlemi zor olan derilerde, bazı enzimatik
ıslatma yardımcı maddelerin kullanılmasında yarar vardır. Enzimatik ıslatma yardımcı
maddeleri ile 32 -34 0C’da zayıf alkali veya zayıf asidik ortamlarda çalışılması ıslatma
süresini 4 – 5 saat düşürebilir.

1.4. Islatma Kontrolü

Islatma kontrolü derilerin tutum ve epidermisin kontrolü şeklinde yapılır. Tutum
yönünden kontrol, derilerde dolgunluk, tutum yumuşaklığı gibi özelliklere bakılarak yapılır.
Islatma sonrasında epidermis tabakasının sağlam olması için kılların dökülmemesi istenir.
Bunun için kılların çekildiğinde ele gelip gelmemesi, epidermisin sağlamlığı hakkında bize
fikir verir.

Üretim reçeteleri

Bu bölümde, bazı kürk cinslerinin üretiminde işlemlerinin uygulanış şeklini ve iş
akışını belirten reçeteler verilmektedir. Bu reçeteler özellikle üretim sırasındaki işlemlerin
seyri konusunda bir fikir vermek üzere hazırlanmıştır.
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Üretim metotlarındaki değişmeler, kullanılan yardımcı kimyevi maddelerin üretici
firmalara göre farklılık göstermesi nedenleriyle, bu bölümde yer alan üretim reçeteleri
doğrudan uygulanabilir durumda değildir. Ayrıca üretim reçetelerinin, kullanılan ham
kürkün durumu ve mamul kürkte aranan özelliklere göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen özelliklere dikkat edildiğinde bu reçeteler üretimin seyri hakkında
bir ön fikir verebilir.

 Tilki kürkünün işlentisi

Ham madde Hava kurusu post

Flote Post başına 5–10 litre su veya kuru ağırlık üzerinde 1:25
tüğler, keçeleşmeye yatkın olduğu için flote işlemlerinde fazla
hareket ettirilmemelidir.

Islatma Su 20 0C
10 g/l Tuz
1,5–3 g/l Noniyonik emülgatör
0,5 ml/l Formaldehit (%40’lık) gece flotede kalır.
Islatma başlangıcında 3–5 saat sonra deri tarafı dışa çevrilir (tulum
yüzmede). Etleme yapılır. Deriler etleme bıçağında açılır.

Yıkama Su 30 0C
20–30 g/l Tuz
2–3 g/l Noniyonik emülgatör, 30–45 dakika yıkama veya
santrifüjleme

Piklaj Su 30 0C
50g/l Tuz (veya 5 bome)
10 g/l Amonyumklorür
1 g/l Islatma yardımcı maddesi 30 dakika
+4 ml/l Formik asit (%85’lik)
+4 ml/l Asetik asit, laktik asit veya glikolik asit flote pH’ı 2,6–2,9
gece flote kalır. Bir veya birkaç gün istifte bekletilir. Santrifüjlenir,
gerekli hâllerde inceltme makinesinde deri inceltilir.

Sepileme Su 300 0C
40 g/l Tuz
5–8 g/l Anyonik yağlama maddesi
2,5 ml/l Formaldehit
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1,5 g/l Sodyum bikarbonat 2 saat
+12 g/l Alüminyum sepi maddesi
Gece flotede kalır, ertesi sabah sodyum asetatla pH’1 3,8–4,0’a
bazifikasiyon yapılır. 4 saat daha flotede kalır. Santrifüjlenir.
40–45 0C’deki yağlama maddeleri Emülsiyonu ile sürme yağlama
yapılır. 2–3 saat bekletildikten sonra kafa tarafı aşağı gelecek şekilde
kurutma yapılır.
Kuru dolaplama,
Çırpma,
İskefe (etleme bıçağında veya parkerde) zımpara işlemleri uygulanır.
Organik çözücü maddelerle kuru dolaplama, tarama, çırpma
işlemleri uygulanır.

Tilki derisinin sepilemesinde şapta kullanılmaktadır, ancak bu sepileme gerçek
anlamada bir sepileme değildir. Suya ve temparatüre dayanıklılığı azdır.

Vizon kürkü de tilki kürkü gibi işlenir, ancak yağlama işlemi sıcak dolap yağlaması
veya çekiçli tekne yağlaması şeklinde uygulanır. Tüğlere bulaşan yağlar, organik çözücülerle
makinede (kuru temizleme) veya trikloretilen ilave edilmiş talaşla kuru dolaplama ile
uzaklaştırılır.

 Tavşan kürkünün işlentisi

Ham madde Hava kurusu tavşan postu

Flote Post başına 2–3 l su veya kuru ağırlık üzerinden 1:15
tüğlerin keçeleşmemesi için özellikle, ıslatmada az hareket
ettirilmelidir.

1.Islatma Su 20 0C
1,5 g/l Islatma yardımcı maddesi (Antibakteriyel etkisi olursa
temparatür 25–28 0C’ ye yükseltilebilir.) 12 saat (1 gece), derilere
açkı uygulanır.

2. Islatma Su 20 0C
15 g/l Tuz
1,5 g/l Noniyonik emülgatör 1 gece, etleme yapılır.

Piklaj Su 30 0C
60 g/l Tuz (6 bome)
2 g/l Islatma yardımcı maddesi, 30 dakika
+6 ml/l Formik asit (%85 lik) 1 gece flote pH’ı 2,6–3,0
deriler bir gece bekletilir. Kalın deriler inceltme makinesinde
inceltilir. Derilere açkı uygulanır.
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Sepileme Su 30 0C
40 g/l Tuz
3 g/l Yağlama maddesi
2 g/l Formaldehit (%40’lık)
1,5 g/l Sodyumbikarbonat, 2 saat
+10–12 g/l Alüminyum sepi maddesi, 1 gece
Ertesi sabah flote pH’1 sodyum asetatla 3,8–4,0’a getirilir. Deriler
3–4 saat daha flote kalır. Santrifüjlenir ve açkı uygulanır.
40 0C’de yağ emülsiyonu ile sürme yağlama yapılır. Deriler 2–3 saat
bekletilir ve kurutulur. Rutubetli talaşla kuru dolaplama yapılır.
Kürkler çırpılır, parkerle iskefe yapılır. Talaşa organik çözücü ilave
edilerek kuru dolaplama yapılır ve kürkler çırpılır.

 Sığır, at ve dana derilerinin dekorasyon maksadıyla işlenmesi

Ham madde Taze tuzlanmış, gübre ve idrar lekeleri bulunmayan ham deri

Sepi dolabı Dolap dönme hızı dakikada 4–6 devir

Flote Tuzlu ağırlık üzerinden % olarak

Yıkama %500, 25 0C su ile 20 dakika

Islatma %500, 25 0C su
%10 Tuz
%2 Noniyonik emülgatör 4–6 saat (veya 1 gece)
Flote süzülür, etleme yapılır, deriler yarılır.

Yıkama %300, 30 0C su
%5 Tuz
%1,5 Noniyonik emülgatör
%1,5 Redüktif ağartma maddesi, 1 saat, flote süzülür.

Yıkama %500, 30 0C su ile 20 dakika, flote süzülür.

Piklaj %300, 30 0C su
%20 –30 Tuz
%2,5 Sülfürik asit, 3 saat
+%1 Anyonik yağlama maddesi
%1 Anyonik emülgatör 1 gece flote pH’ı 2–2,5 deri kesiti
bromkresolyeşiline karşı sarı, deriler 1 gece istifte bekletilir.

Alüminyum sepileme
%300, 30 0C su
%20 Tuz (6 bome)
%2 Anyonik yağlama maddesi
%3 Formaldehit 3 saat
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+ %1,2 Dodyum bikarbonat (çözünmüş) 3 saat
+%8 Alüminyum sepi maddesi, 2 saat, 24 saat dolapta kalır, dolap
arada bir çevrilir. Flote pH’ı 3,8–4,0 deriler bir gece istifte bekletilir,
sıkılır.

Krom – alüminyum kombine sepileme

%300, 30 0C su
%20 Tuz (6 bome)
%2 Anyonik yağlama maddesi
%4 Alüminyum sepi maddesi
%2 Krom sepi maddesi
%4 Alüminyum sepi maddesi
%2 Krom sepi maddesi, 2 saat
Deriler 24 saat flotede kalır.
Bu arada dolap arada bir çevrilir.
Flote pH’ı 3,8–4,0, deriler 1 gece istifte ekletilir, sıkılır.

Krom sepileme
%300, 30 0C su
%20 Tuz (6 bome)
%2 Anyonik yağlama maddesi
%3 Krom sepi maddesi, 3 saat
+%3 Krom sepi maddesi, 3 saat
+%3 Krom sepi maddesi, 2 saat
Deriler 24 saat flotede kalır.
Bu arada dolap arada bir çevrilir.
Flote çıkış pH’ı 3,9, deriler 1 gece istifte bekletilir, sıkılır.

 Koyun-kuzu kürk süet işlentisi

Ham madde Tuzlu salamura post

Flote Bir kuzu postu için 10 l
Bir koyun postu için 20 l

Islatma Su 20 0C
1 g/l Noniyonik emülgatör, 1 gece
Etleme yapılır, yünler 18–20 mm’ye kırkılır.

Yağ giderme Su 30 0C
3 g/l Noniyonik emülgatör, 1 saat
380C su ile iyice durulanır.
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Yıkama Su 38 0C
1,5 g/l Yıkama yardımcı maddesi
1,5 g/l Redüktif ağartma maddesi, 1 saat 38 0C su ile iyice durulanır.
Yağ giderme yıkama işlemleri arasında etleme yapılabilir.

Piklaj Su 25 0C
60 g/l Tuz (6 bome), 15 dakika
4–9 g/l Yağlama maddeleri (1:3), 30 dakika
+6 ml/l Formik asit (1:15), 30 dakika
Deriler gece flotede kalır, flote pH’1 3,0,
Deri kesiti bromkresolyeşiline karşı sarı
Deriler 1–2 gün istifte bekletilebilir veya
sepilemeye devam edilir. Deriler istifte bekletilirse, önce 5 bome tuz
çözeltisi hazırlanır ve deriler bu floteye verilir.

Sepileme 6 g/l Krom sepi maddesi, 1 saat
+6 g/l Krom sepi maddesi, 1 saat
+6 g/l Krom sepi maddesi, 2 saat
Deriler gece flotede kalır, flote arada bir hareket ettirilir. Ertesi sabah
pH 3,8–3,9’a bazifikasyon yapılır, 2–3 saat daha çevrilir.
Deriler 1 gün istifte bekletilir.
Büzüşme temparatürü yaklaşık 850C’dir.
Gerekli hâllerde zımparalamayı ve dolgunluğu iyileştirmek için
krom, krom-alüminyum ve sentetik tanenlerle son sepileme
yapılabilir.

 Afgan ve buhara (persian) kuzu kürkünün işlentisi

Ham madde Mayalanma ile deri geliştirme metodu uygulanmış yarı mamul kuzu
kürkü

Flote Kürk başına 2–4 l su veya kürk ağırlığı üzerinden 1:15

Islatma Su 20 0C
20 g/l Tuz
1 g /l Islatma yardımcı maddesi, 12 saat
Etleme yapılır.

Yıkama Su 30 0C
20 g/l Tuz
2 g/l Emülgatör, 45 dakika
Santrifüjleme yapılır.

Piklaj Su 30 0C
60 g/l Tuz (6 bome)
3 ml/l Formik asit (%85’lik)
3 ml/l Asetik asit, laktik asit veya glikolik asit 3 saat sonra



13

+3 g/l Yağlama maddesi (1:3)
Flote pH’ı 2,5–3,0, süre 24–28 saat
Santrifüjleme yapılır, inceltme makinesinden deri inceltilir, enine ve
boyuna etleme bıçağında açkı uygulanır.

Sepileme ve yağlama

Su 30 0C
40 g/l Tuz (5 bome)
1 g/l Islatma yardımcı maddesi
3 ml/l Formaldehit
8 g/l Yağlama maddesi, 2 saat
+1,5 g/l Sodyum bikarbonat, 2 saat
Deriler gece flotede kalır, flote pH’ı sabahleyin sodyum asetatla
3,8–4,0’e ayarlanır, 2 saat daha çevrilir. Deriler 24 saat istifte
bekletilir, santrifüjlenir kurutulur. Kuru dolaplama ve çırpmadan
sonra parkerle iskefe yapılır.

Krom Sepileme
Sıcakta boyama yapılacak kürkler krom piklaj flotesinde sepilenir.

Piklaj Su 30 0C
40 g/l Tuz (5 bome)
Deriler floteye verilir (15 dakika).
+ 7 g/l Alüminyum sepi maddesi, 1 saat
flote pH’1 3,2
+ 5 g/l krom sepi maddesi, 2 saat
Flote pH’ı 3,0
+ 8 g/l yağlama maddesi (1:3), 3 saat
pH 3,8 soda ile bazifikasyon yapılır, deriler gece flotede kalır, flote
ara sıra hareket ettirilir. Büzüşme temparatürü 90 0C, deriler bir gece
istifte bekletilir.

 Kuzu kürkü işlentisi (Çin ve Güney Amerika kuzusu)

Ham madde Hava kurusu kuzu post

Flote Post başına 2 l , su veya ham post ağırlığına göre 1:15

Islatma Su 20 0C
10 g/l Tuz
2 g/l Islatma yardımcı maddesi, 4 saat
+ 1,5 g/l Glikolik asit (%57’lik), 1 gece
Flote pH’1 3,7–4,2 etleme yapılır.
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Yıkama Su 35-40 0C
20 g/l Tuz
2–3 g/l Yıkama yardımcı maddesi
1 g/l Redüksiyon ağartma maddesi 45–60 dakika
300C su ile 15 dakika yıkanır.

Piklaj-sepileme - yağlama

Su 30 0C
60 g/l Tuz (6 bome)
1 g/l Islatma yardımcı maddesi, 30 dakika
+3 ml/ Formik asit
3 ml/l Asetik asit, laktik asit veya glikolik asit flote pH’ı 2,5 –3,0
süre 2 gün
+ 12 g/l Alüminyum sepi maddesi, 4 saat flote pH’1 3,2–3,4
+ 10 g/l Yağlama maddesi (1:3), 3 saat, pH 3,8 -4,0’a bazifikasyon
yapılır, sepileme süresi 24 saat
Deriler 1 gece istifte bekletilir, santrifüjlenir, kurutulur. Rutubetli
talaşla kuru dolaplamama, çırpma yapılır. Parkerle iskefe uygulanır.

 Oğlak kürkü işlentisi

Ham madde Yemen, donkali, asmara oğlak postu

Flote Post başına 2 l su veya kuru ağırlık üzerinden 1:15

Islatma Su 30 0C
40 g/l Tuz
2 g/l Islatma yardımcı maddesi
Flote 4 saat hareket ettirilmez, daha
sonra ara sıra hareket ettirilir.
Islatma süresi 24 saat
Etleme yapılır.

Piklaj Su 30 0C
20 g/l Tuz
2 g/l Islatma yardımcı maddesi
2 g/l Glikolik asit (%57’lik), 5 saat
Kıl gevşemesi kontrol edilecek.
+ 30–40 g/l Tuz (5,5 bome)
4 ml/l Formik asit
2 ml/l Asetik asit, laktik asit veya glikolik
Asit flote pH'ı 2,4–2,8, 1 gece
+ 4 g/l Yağlama maddesi (1:3) 2 saat
Piklaj süresi 24–48 saat, deriler 1 gün istifte bekletilir, santrifüjlenir.
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Sepileme Su 30 0C
40 g/l Tuz
4–8 g/l Yağlama maddesi
2 ml/l Formaldehit
1,5 g/l Sodyum bikarbonat, 2 saat
+12 g/l Alüminyum sepi maddesi, 1 gece
Flotede sabah sodyum asetatla pH 3,8–4,0’a getirilir, deriler 4 saat
daha flotede kalır. Süzme, santrifüjleme, kurutma yapılır, kuru
dolaplama, çırpma ve iskefe yapılır.
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Kürklük deriye ıslatma yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
Araç gereçler: Kürklük deri, dolap, bomemetre, organik asit, inorganik asit, pH

kâğıdı, terazi, tartım kabı, çözelti hazırlama kabı

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER
 Kürklük deriyi alınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 İşlenecek derinin kilosunu öğrenmeyi

unutmayınız.

 Kürklük deriyi yıkayıp tartınız.

 Kürklük deriyi salamura atıklarından
temizlemeyi unutmayınız.

 Derinin durumuna göre ıslatma tekniğini
belirleyiniz.

 Derinin konservasyon şekline göre
uygulayacağınız ıslatma yöntemini
belirlemeyi unutmayınız.

 Kürklük deriyi ıslatma ortamına alınız.

 Seçtiğiniz yönteme göre ortamı
hazırlayarak deriyi ıslatma işlemine
alırken dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yeteri kadar suyu ölçerek dolaba koyunuz.

 Deri ağırlığına göre kullanılacak su
miktarını hesaplayarak dikkatli olarak
dolaba dökünüz.

 İşlenen deri türüne göre su miktarını
tespit etmeyi unutmayınız.

 Yeteri kadar tuzu tartıp dolaba veriniz.

 İşlenecek deri çeşidine göre 10 -20 g/l
tuz tartılacağını unutmayınız.

 Dolabı döndürünüz.
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 Banyo suyunun bomesini ayarlayınız.

 Bomenin 1 – 2 arasında olması
gerektiğini unutmayınız.

 Organik asidi suya göre hesaplayıp tartınız.

 Asitlerle çalışıldığını unutmayınız.
 Deri çeşidine göre ve kullanılan

suya göre %0,5 – 1 arasında organik
asit hesaplanacağını unutmayınız.

 Suda çözündürerek dolaba dökünüz.
 Asitlerin doğrudan deriye

uygulanmasının sakıncalı olduğunu
unutmayınız.
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 Dolabı belirli süre döndürünüz.

 Yaklaşık 15 dakika döndürüp
dinlendirilmesi gerektiğini
unutmayınız.

 İnorganik asidi suya göre hesaplayıp tartınız.  Hesaplarınızı kontrol ediniz.

 Suda çözündürerek dolaba dökünüz.
 Çözünmenin tamamlandığını

kontrol ediniz.
 Dolabı belirlenen süre kadar döndürünüz.

 Uzun mekanik etkinin epidermis
yapıya zararlı olduğunu
unutmayınız.

 Islatmanın kontrolünü yapınız.

 Islatma işleminde flote ve kesit
kontrollerini yapmayı unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kürklük deriyi aldınız mı?

2. Kürklük deriyi yıkayıp tarttınız mı?

3. Derinin durumuna göre ıslatma tekniğini belirlediniz mi?

4. Kürklük deriyi ıslatma ortamına aldınız mı?

5. Yeteri kadar suyu ölçerek dolaba koydunuz mu?

6. Yeteri kadar tuzu tartıp dolaba döktünüz mü?

7. Dolabı döndürdünüz mü?

8. Banyo suyunun bomesini ayarladınız mı?

9. Organik asidi suya göre hesaplayıp tarttınız mı?

10. Suda çözündürerek dolaba döktünüz mü?
11. Dolabı belirli süre döndürdünüz mü?

12. İnorganik asidi suya göre hesaplayıp tarttınız mı?

13. Suda çözündürerek dolaba döktünüz mü?
14. Dolabı belirlenen süre kadar döndürdünüz mü?

15. Islatmanın kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ham postun kullanabilir duruma gelince kadar yapılan işlemlere ne ad verilir?
A) İşlenti
B) Kurutma
C) Konservasyon
D) Tuzlama

2. Kürkün kıl ve yün kısmına ağartma, boyama ve şekil verici mekanik işlemlerin
uygulanmamış hâline ne ad verilir?
A) İmitasyon
B) Natürel
C) Post
D) İşlenmiş post

3. Aşağıdakilerden hangisi yıkamanın amaçlarından değildir?
A) Deri liflerini kuvvetlendirmek
B) Kıl ve yünlerin temizlenmesini sağlamak
C) Yün yağının (lanonin) deriden uzaklaşmasını sağlamaktır.
D) Tabii yağların bir kısmını uzaklaştırmak

4. Aşağıdakilerden hangisinin yıkama işlemi esnasında yapılması yanlıştır?
A) Yıkama maddesinden 1 – 5 g/l kullanmak
B) İki yıkama arasında etleme yapmak
C) Yıkama suyuna şap ilave etmek
D) Yıkama suyuna tuz ilave etmek

5. Suda çözünebilir proteinleri deriden uzaklaştırmanın yanında kurumuş hâlde bulunan
kollegenleri açarak, canlı iken sahip oldukları nem ve tutuma getirmek amacıyla
yapılan işlemdir. Tanımı yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etleme
B) Kıl giderme
C) Islatma
D) Sepileme

6. Islatma işleminde deride bakteri faaliyetini azaltmak için neler yapılmalıdır?
A) Islatma işleminde sülfidrat kullanılmalıdır.
B) Islatma suyu değiştirilmelidir.
C) Bakterisit kullanılmalıdır.
D) Islatma yardımcı maddeleri kullanılmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Hava kurusu derilerin ıslatılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Tuz
B) Formaldehit
C) Bakterisit
D) Krom

8. Bölümümüz öğrencilerinden Murtaza bulduğu hava kurusu tilki postunu işlemek
istiyor. Deriyi tartıyor ve 1850 g geldiğini görüyor. Buna göre ıslatma işleminde
kullanacağı su miktarı aşağıdakilerden hanisidir?
A) 462500 g
B) 46250 g
C) 4625 g
D) 462 g

9. Aydemir, Murtaza’nın işlediği kürk için ıslatma aşamasında kullanılacak kimyasalları
hazırlamak istiyor. Buna göre Aydemir’in hazırlayacağı formaldehit kaç ml’dir?
A) 10.185 ml
B) 23,125 ml
C) 50,875 ml
D) 85,125 ml

10. Öğrenciler yukarıdaki işlenti için ıslatmada kaç g tuz kullanacaktır?
A) 462,50 g
B) 46,250 g
C) 23,350 g
D) 15,235 g

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derileri geliştirme
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan fabrikalarda kürklük derilerin geliştirilmesi için hangi

yöntemler uygulanmaktadır? Araştırınız.

 Kürklük derilerde yağ giderme amacıyla hangi kimyasallar kullanılmaktadır?

Araştırınız.

2.KÜRKLÜK DERİLERİ GELİŞTİRME
Islatma ve yıkama işlemleri uygulanmış ve mekanik işlemlere tabi tutulmuş deriler

geliştirme işlemine alınır. Geliştirilmesindeki amaç suya geçen proteinlerin uzaklaştırılması,
polipeptit yan zincirindeki bağlanmaların kısmen ayrılması, lifciklerde kısmı parçalanmanın
olması sonucunda kollegen lif dokunun gevşetilmesi sağlanır. Bu işlemle yumuşak ve
esneklik bir deri elde edilir.

Derinin geliştirilmesinde asit, enzim, nötral tuz, hidrotrop maddeler, hububat
mayalanması ve bunların kombinasyonları kullanılır. Geliştirilmesi için asit kullanılması
durumunda deride salamura (pikle) etkisi meydana gelir.

Uygun geliştirilme işlemi yapıldığında deri %4 oranında ağırlık kaybına uğrar.
Derinin yüzey alanında artma görülür.

Derinin geliştirilmesi için uygulanacak olan metot derinin cinsine, teknolojik ve
ekonomik faktörlere bağlı olmasına rağmen genellikle asit ile geliştirilmesi yöntemi
uygulanır.

2.1. Asitle Derinin Geliştirilmesi

Derinin geliştirilmesi için kullanılacak asit olarak sülfürik asit, tuz asidi, formik asit,
asetik asit, ve bunların karışımları kullanılır. Bu işlem sırasında pH0,5 – 4,0 arasında değişir.
Düşük pH’larda çalışmak için kuvvetli mineral asitler, yüksek pH’larda çalışmak için ise
organik asitler kullanılır. Derilerde asit şişmesini önlemek için yemek tuzu kullanılmalıdır.

pH düşmesi asitin proteinler üzerindeki parçalanma etkisi artar. Buna bağlı olarak da
derinin büzüşme sıcaklığı düşer.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Ortam sıcaklığının artması proteinlerin parçalanmasını artırır. Bunun sonucu olarak
derinin kopma mukavemeti azalır, kalıcı esneklik artar. 35 0C’ın üzerine çıkıldığında
dayanıklılık aşırı düşer ve deri kolaylıkla yırtılır.

Asitlerle deri geliştirilmesi işlemi flotede uygulanır. Kullanılan asit miktarı 1 -20 ml/l
arasında değişir. Genellikle sülfürik asit dayanıklı derilerin geliştirilmesinde kullanılırken av
hayvanları ve nadir kürklük deri işlentisinde formik asit, glilolik asit, laktik asit gibi organik
asitler tercih edilir. Derilerde asit şişmesini engellemek için 20 – 60 g/Ɩ yemek tuzu
kullanılması gerekir. Çalışma sıcaklığı 20 – 35 0C arasında değişir. Bu işlem 12 – 48 saat
arasında değişir ve bu süre içersinde deriler flotede kalır.

Tüğleri hassas olan ve su ile etkileşmesi istenmeyen kürklük derilerin asitle
geliştirilmesinde sürme işlemi uygulanır. Bu durumda asit konsantrasyonu floteli
uygulamanınkinden 2 – 3 kat fazla olur. Sürme işlemi birkaç kez tekrarlanır.

2.2. Enzimlerle Derinin Geliştirilmesi

Derinin geliştirilmesinde farklı kaynaklardan sağlanan protein parçalayıcı ve
karbonhidrat parçalayıcı enzimler kullanılır. Bu enzimler kollegen lif dokusunda çapraz ağ
teşkil eden polipeptit yan zincirlerini kısmen ve şeker yapısındaki maddeleri parçalar.

Enzimlerle derinin geliştirilmesi işleminde sıcaklık, pH, enzim konsantrasyonu ve
zaman etkin bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır.

Enzim ürünlerinin kullanım miktarı enzim aktivitesine bağlı olarak 1 – 5 g/l
arasındadır. Sıcaklık 20 – 40 0C ve süre 2 – 24 saat arasında değişir. pH ise enzim türüne
bağlı olarak ayarlanır.

Bazı özel hallerde deriler önce hafif asidik ortamda kontrollü bir asit şişmesine maruz
bırakıldıktan sonra enzim işlemi uygulanmaktadır. Böylece enzimlerin hafif şişmiş kollegen
üzerine etkisi daha fazla olmakta ve deri daha iyi gelişmektedir.

Enzimlerle derinin geliştirilmesi işlemi bütün derilere uygulansa da öncelikle koyun
ve kuzu derilerine uygulanır.

2.3. Mayalanmayla Derinin Geliştirilmesi

Kepek veya hububat kırmasıyla yapılan mayalanma işlemi uzun zamandır bilinmekte
ve günümüzde de bazı ülkelerde koyun ve kuzu derilerinin işlentisinde kullanılmaktadır. 50
– 200 g / l hububat kırması, 50 g tuz ile hazırlanan çözeltinin mayalanması başlangıcında
veya 1 – 4 gün mayalanmadan sonra deriler floteye verilmekte ve 2 – 5 gün çözelti içersinde
bekletilmektedir. Bu şekilde işlenmiş deriler çok yumuşak, çok esnek ve iyi tutumlu
olmaktadır.

Bu işlem esnasında eteklerde kıl gevşemesi olur. Kıl gevşemesinin devam etmemesi
için işlem sonrasında beklenilmeden hemen diğer işlemlere geçilmelidir.
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İşlemin yapılışı sırasında açığa çıkan asit miktarına uygun olarak işlem sonuna kadar
yaklaşık 50 g/l tuz ilave edilmesi faydalıdır. Tuz işlemin başlangıcında fazla miktarda
verilirse mayalanma reaksiyonunu yavaşlatır veya durdurur.

2.4. Nötral Tuzla Derinin Geliştirilmesi

Hidrotrop madde, suda çözünmeyen veya suda çözünmesi zor olan maddeleri suda
çözünür duruma getiren maddelere denir. Bu maddeler, kollegenlerdeki peptit guplar
arasındaki hidrojen köprülerini parçalayarak etkisini gösterir. Bu etki sonrasında, kollegen lif
dokusunda yapı gevşemesi olur ve büzüşme sıcaklığı düşer. Nötral tuz çözeltileri seyreltik
halde deride hafif bir şişme meydana getirir ki bu etkiden ıslatma işleminde yararlanılır.
İşlem sırasında kullanılan yemek tuzu 50 g/l’den fazla olursa derinin suyunu çekerek
büzüşmesine neden olur.

Derinin geliştirilmesi işleminde amonyum klorür çözeltisinin kullanılması tavsiye
edilir. Mayalanma uygulanmış derilerin piklajında sodyum klorür yerine amonyum sülfat
kullanılması yüzey artışına neden olduğu için faydalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kürklük deriye geliştirme yapınız.

Araç gereçler: Tuz, sama enzimi, dolap, dereceli silindir, organik asit

İşlem basamakları Öneriler

 Dolaba yeteri kadar su doldurunuz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Derilerin ıslatma işleminin tam olarak

yapılıp yapılmadığından emin olunuz.
 Sama enzimini hesaplayıp tartınız.

 Yağ giderme işleminde sürenin uzun
tutulamayacağını unutmayınız.

 30 dakikalık 2 periyotta yağ giderme
işleminin uygulanacağını hatırlayınız.

 Dönüş süresini belirleyerek dolabı
döndürünüz.

 Dönüş süresine dikkat ediniz.

 Sama yapınız.
 Sama işlemini amacına uygun olarak

yapınız.
 Samanın kontrolünü yapınız.  Sama kontrolü yapmayı unutmayınız.

 Dolaptaki derileri dökünüz.
 Dolap kapağını açarak derileri

dolaptan çıkarırken dikkatli olunuz.

 Dolabı ve derileri yıkayınız.
 Derilerin yüzeyinde yağ kalmamasına

dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Dolaba yeteri kadar su doldurdunuz mu?
2. Sama enzimini hesaplayıp tarttınız mı?

3. Dönüş süresini belirleyerek dolabı döndürdünüz mü?
4. Sama yaptınız mı?
5. Samanın kontrolünü yaptınız mı?
6. Dolaptaki derileri döktünüz mü?

7. Dolabı ve derileri yıkadınız mı?

8. Raporunuzu yazarak teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kürklük derileri geliştirmedeki amaçlardan değildir?
A) Suya geçen proteinlerin uzaklaştırılması,
B) Polipeptit yan zincirindeki bağlanmaların kısmen ayrılması,
C) Yumuşaklık ve esnekliğin sağlanması
D) Derinin ağırlık artışının sağlanması

2. Derinin geliştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Alkali maddeler
B) Nötral tuz
C) Enzim
D) Hidrotrop maddeler

3. Düşük pH’larda çalışmak için kuvvetli ……… asitler, yüksek pH’larda çalışmak için
ise …….. asitler kullanılır. Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik – mineral
B) Mineral – organik
C) Mineral – tuz
D) Organik – tuz

4. Enzimlerle derinin geliştirilmesi işleminde aşağıdakilerden hangileri kontrol altında
tutulmalıdır?
A) Sıcaklık,
B) pH,
C) Tuz konsantrasyonu
D) Zaman

5. Suda çözünmeyen veya suda çözünmesi zor olan maddeleri suda çözünür duruma
getiren maddelere ne denir?
A) Hidrofil madde
B) Hidrofob madde
C) Hidrotrop madde
D) Sürfektan madde

6. Sürfektan veya organik solventlerle bunlarımın karışımları ile yapılacak yıkama
işlemine ne ad verilir?
A) Islatma
B) Yağ giderme
C) Yağlama
D) Süspansiyon

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Yağ giderme işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabii yağları deriden uzaklaştırarak kokuşmayı önlemek
B) Derinin yumuşak kalmasını sağlamak
C) Deriye elastiki tutum kazandırmak
D) Derideki kırılganlığı önlemek

8. Klorlu hidrokarbonlarla yağ giderme işleminde 1 kg deri için kullanılması gereken
kimyasal madde miktarı ne olmalıdır?
A) 1 – 3 l
B) 3,5 – 5,5 l
C) 6 – 10 l
D) 10,5 – 15,5 l

9. Aşağıdakilerden yağ giderme işlemine etki eden faktörlerden değildir?
A) Yağ giderme banyosunun ısısı,
B) Kimyasal maddelerin konsantrasyonu,
C) Organik solventlerin konsantrasyonu
D) pH

10. ……… amacı daha sonraki tabaklama işlemi için ortamı uygun pH’a getirmek ve
kollegen yapıyı açarak yumuşaklığı temin etmektir. Cümledeki boş bırakılan yere
gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piklaj
B) Sepileme
C) Yağ giderme
D) Islatma

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derilerde yağ gidermek

 Çevrenizdeki deri fabrikalarına kürklük hayvan derilerin hangi tabaklama

yöntemi ile tabaklandığını araştırınız.

3. YAĞ GİDERME
3.1. Amacı ve Önemi

Sürfektan veya organik solventlerle bunların karışımları ile yapılacak yıkama işlemine
“yağ giderme” adı da verilir.

Özellikle kürklük derilerdeki yağ oranı diğer derilere göre daha fazladır. Derideki tabii
yağlar özellikle sıcak havalarda bozularak kokuşmaya neden olur. Bu kokuşma mamul
derilerde de zamanla görülebilir. Bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla yağ
giderme işlemi yapılır.

3.2. Yağ Giderme Maddeleri

Yağ giderme maddesi olarak genellikle organik çözücüler kullanılmaktadır. Bu
organik çözücüler trikloretilen, tetrakloretilen, ağır benzin ile florlanmış klorlu
hidrokarbonlar (triflortrikloretan, triklorflormetan) kullanılır.

3.3. Yağ Giderme Teknikleri

 Organik çözücülerle yağ giderme

Organik çözücü kullanılarak yapılan yağ giderme işlemi sonrasında kürklük deriler
olumlu yönde etkilenir. Derideki ve tüydeki yağlar ve çözünebilen maddeler organik
çözücülerle deriden uzaklaştırılır.

Bu tür yağ giderme işlemi ile natürel işlenen kürklerde ağırlık azalmakta, yumuşaklık
ve esneklik artmakta, zımparalama, ütüleme, boyama iyileştirilmekte, temiz ve açık renkli
bir deri elde edilmektedir. Bunlarla birlikte tüyler parlamakta ve kötü koku giderilmektedir.

Organik maddelerle yağ giderme işleminde işletme emniyeti bakımından yanıcı
olmayan klorlu hidrokarbonlar tercih edilerek kullanılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Klorlu hidrokarbonlarla yağ giderme

Bu yöntemle yağ giderme işlemi yapılacak derilerin %10 – 18 rutubet ortamında
bulunması gerekir. Bu yöntemde 1 kg deri için 6 – 10 l çözücü kullanılır. Ortam sıcaklığı 20
– 30 0C arasında bulunmalıdır. Bu kimyasallarla yağ giderme işleminde deriler (ham deriler)
1 – 5 dakika veya biraz daha fazla deri ile temas edebilir. Yağ giderme işlemi sırasında
uygulanacak mekanik etki 25 – 30 devir/dakika olmalıdır.

Deri cinsine göre deride %3 – 12 arasında yağ kalacak şekilde yağ giderme işlemi
yapılır. Derilerde tam yağ giderme işlemi gerçekleştirilmez.

Çözücülerle yağ giderme işlemi uygulanmış derilerde yüzey çekmesi meydana gelir.
Bu nedenle derilere açkı uygulanmalı veya kuru dolaplama yapılmalıdır.

 Benzinle yağ giderme

Benzinin patlama tehlikesi olduğu için 160 -240 0C arasında kaynayan benzin yağ
giderme işleminde kullanılmaktadır. Ancak yine de benzinle yağ giderme işlemi, kapalı özel
sistemlerde gerçekleştirilmelidir.

3.4. Yağ Giderme Üzerine Etkili Faktörler ve Kontrol

Yağ giderme amacı güden işlemlerde kullanılan solventlerin özelliklerine dikkat
etmek gerekir. Özellikle gaz, benzin gibi solventler yünlerin keçeleşmesine neden oldukları
için fazla kullanılmaması faydalıdır. Bu gibi solventlerin yerine trikloroetilen
kullanılmasında fayda vardır.

Yağ giderme üzerine etkili olan diğer bir faktör de zamandır. Yağ giderme süresi 30
dakikadan fazla olmamalıdır. Aksi takdirde, ortam soğuyacağı için emülsiye olan yağ tekrar
deriye sıvanacaktır. Uzun süreli yağ giderme işlemi yapılması gerekiyorsa, 30 dakikalık 2
veya 20’şer dakikalık 3 işlem yapılması tavsiye edilmektedir. Bu iki işlem arasında da
leşleme ve yağ atıklarının temizlenmesinde fayda vardır.

İstenmeyen proteinlerin deriden uzaklaştırılmasını sağlamak için ortama bir miktar tuz
katılmasında yarar vardır. Bu şekilde işlenen deriler yumuşak tutumlu olurlar.

Özetlemek gerekirse uygun bir yağ giderme işlemi; yağ giderme banyosunun ısısı,
kimyasal maddelerin konsantrasyonu, yıkama süresi ve organik solventlerin konsantrasyonu
olmak üzere 4 faktöre bağlıdır.

 Yağ giderme makinesi

Etkin bir yağ giderme öncelikle hafif bir kürk üretimi için önemlidir.
Kuru dolaplama sırasında talaşa karbontetrakllörür veya trikloretilen ilave edilerek

tüylerdeki yağlar alınabilmektedir, ancak derideki ekstrakte edilebilen yağlar
uzaklaştırılamamaktadır.

Tekstil endüstrisinde geliştirilen kuru temizleme makinelerinin benzerlerinin
kürklerde, yağ gidermede kullanılmasıyla daha iyi sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Bu ilk
uygulamalarda çözücü kaybı yüksek veya geri yağlama henüz bilinmediği için kalite düzeyi
yeterli değildi.
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Modern yağ giderme makineleri programlama ile yönlendirilmektedir. Bu şekilde yağ
giderme yapılmış kürklerin kullanım değerleri yüksektir.

Yeni tip makinelerde yağ giderme çözücüyü (santrifüjleme ile ) uzaklaştırma kurutma
ve havalandırma işlemleri araka arkaya programa göre yapılmıştır.

Bu makinelere yarı otomatiğe ve elle kumandaya da imkân verirler. Yükleme
kapasitesi bir defada 150 kg civarında kürktür.

İşleme tambura (2) kürklerin yüklemesiyle başlanır. Tambur paslanmaz bir
malzemeden yapılmıştır ve iç yüzeyinde 3 adet çevirme çıkıntısı (3) bulunur. Tamburun
cidarları deliklidir. Temizleme işlemi için tam burun çevresel hızı 10–12 m/sn.dir. Çözücü
tank sisteminden (6-7-8-9-10) temizleme bölümüne (1) sevk edilir.

1–5 dakika süren yağ gidermeden sonra kullanılan çözücü toplama kabından (4)
pompa (5) ile filtreden geçilerek, seçimli olarak destilasyon kabına (11) ve tanklara (6–7–8–
9–10) gönderilir. Temizleme işleminden sonra tambur 120–160 m/sn. hıza yükselir ve
çözücü uzaklaştırılır.

Çözücünün geri kalan kısmı ısıtılmış hava (havalandırma 14 ve ısıtıcı 17) ile
kondansatöre (15) sevk edilir. Ayrıca (13) kıl ve diğer yabancı maddeleri ayırır. Son olarak
kürkler temiz hava (20) ile havalandırılır.

Kullanılan çözücü destilasyon kabında (11) kir ve yağdan ayrılır. Çözücü buharları
soğutucuda (22) tutulur. Su ayrıcıdan (12) geçtikten sonra çözücüyü tankına iletilir (Şekil
2.1’de yer alan kısaltmalar (K) soğutma suyu (D) buhar (DK) kondansatörü (W) su).

Şekil 2.1: Yağ giderme makinesinin akım şeması
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Kürklük deriye geliştirme işlemleri yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Araç gereçler: Tuz, sama enzimi, dolap, dereceli silindir, organik asit

İşlem basamakları Öneriler

 Derileri alınız.
 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.

 Yağ giderme için dolaba attınız.

 Yağ giderme işleminde sürenin uzun
tutulamayacağını unutmayınız.

 30 dakikalık 2 periyotta yağ giderme
işleminin uygulanacağını hatırlayınız.

 Solvent ve emülgatör miktarını hesaplayıp
tartınız.

 Hesaplarınızı kontrol ediniz.

 Dönüş süresini belirleyerek dolabı
döndürünüz.

 Dolap dönüş süresinin önemini
unutmayınız.

 Yağ giderme yapınız.
 Deride yağ giderme işleminin önemini

unutmayınız.

 Dolabı ve derileri yıkayınız.
 Derilerin yüzeyinde yağ kalmamasına

dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?
3 Derileri aldınız mı?
4 Yağ giderme için dolaba attınız mı?
5 Solvent ve emülgatör miktarını hesaplayıp tarttınız mı?
6 Dönüş süresini belirleyerek dolabı döndürdünüz mü?
7 Yağ giderme yaptınız mı?
8 Dolabı ve derileri yıkadınız mı?
9 Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?

10 Raporunuzu yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sürfektan veya organik solventler ve bunların karışımı ile yapılan yıkama işlemine ne
ad verilir?
A) Yağ giderme
B) Kıl koparm
C) Post ıslatma
D) pH ayarlama

2. Yağ giderme işleminde hangi tür çözücüler kullanılır?
A) Bazik çözücüler
B) Organik çözücüler
C) Anorganik çözücüler
D) Nötral çözücüler

3. Aşağıdakilerden hangisi yağ giderme tekniklerinden değildir?
A) Klorlu hidrokarbonlar
B) Organik çözücüler
C) Benzin yağ giderme
D) Su ile yağ giderme

4. Aşağıdakilerden hangisi klorlu yağ gidermede kullanılan nem oranıdır?
A) % 2-% 4
B) % 5-% 8
C) % 10-18
D) %20-%50

5. Yağ gidermede etkili solventlerin kullanımında tercih edilen önemli kimyasal madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triklor etilen
B) Gaz
C) Benzin
D) Su

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derilere piklaj

yapabileceksiniz.

 Piklajın işlem basamaklarını araştırınız.

4. PİKLAJ
Piklaj; bakteri faaliyetlerini durduran ve kollegen yapının hidrolitik çözünmesini

sağlayan tabaklamaya hazırlık safhasıdır. Piklajı asıl tabaklamaya hazırlık ve elyaf yapıyı
açma işlemi olarak da tanımlayabiliriz.

4.1. Amacı ve Önemi

Piklajın amacı daha sonraki tabaklama işlemi için ortamı uygun pH’a getirmek ve
kollegen yapıyı açarak yumuşaklığı temin etmektir. Piklaj işlemi ile derinin pH’ı düşürülür
ve tabaklama başlangıcında krom tabaklama maddesinin çökmesi ve yüzey bağlanması
önlenir. Piklaj işlemi için uygun olan pH aralığı 2,0 – 3,5 arasıdır. Bu işlem derinin
durumuna ve tüy yapısına göre pervaneli tekne veya dolapta yapılmaktadır.

4.2. Piklaj Asitleri ve Görevleri

Piklaj asidi olarak sülfürik asit ve formik asit yaygın olarak kullanılır. Ancak kürklük
derilerin piklajında kullanılacak asit deri yapısını ve tüğ yapısını bozmaması için dikkatli
seçilmelidir. Özellikle av hayvanlarının derileri işlenirken kürkün bozulmaması için organik
asit (formik, laktik, asetik, glikolik, tartarik veya ftalik asit) tercih edilmelidir. Organik
asitler herhangi bir doku kaybına veya bozulmasına da neden olmazlar. Ayrıca mineral
tabaklamada maskeleme görevini de yaparlar.

4.3. Bome Ölçümü

Derideki asit şişmesini önlemek deriyi asidik ortama karşı tamponlamak amacıyla tuz
kullanılır. Kullanılacak tuz miktarı deri cinsine göre kullanılan flote üzerinden %5 – 7
arasında hesaplanır. Pikle sıvısında kullanılan tuz miktarı çok fazla olmamalıdır. Tuzun fazla
olması protein hidrolizini azaltır ve sert deri elde edilmesine neden olur. Kullanılacak tuz
miktarı %10 veya üzeri olursa dehidrasyon olayı başlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4

AMAÇ

ARAŞTIRMA



37

4.4. Piklaj Üzerine Etkili Faktörler

Piklaj üzerine pH, sıcaklık, flote oranı, süre ve yardımcı maddeler etkili olur.

4.5. Piklajın Tekniği ve Kontrol

Piklaj ya bol sulu ortamda ya da piklaj çözeltisi derinin et yüzeyine sürülerek yapılır.
Ancak en fazla tercih edileni sulu ortamda yapılan piklajdır. Çünkü bu yöntemde kimyasal
maddeler deriye daha iyi penetre olacak ve kürk asit etkisiyle daha parlak bir görünüm
kazanacaktır. Piklajda kullanılacak asitler dikkatli seçilmelidir. Piklajda kullanılacak sülfürik
asit, özellikle av hayvanlarının tüğ yapısının rengini değiştireceği için önce zayıf (organik)
asitler kullanılması tercih edilmelidir. Zayıf Asit kullanılmasının diğer bir faydası da doku
kaybına ve bozulmasına neden olmamasıdır. Ayrıca zayıf asitler mineral tabaklamada
maskeleme görevi de yaparlar.

4.6. Piklaj Hataları

Piklajda süre çok önemlidir. Deriler pikle sıvısında ne kadar fazla kalırsa o kadar çok
protein hidroliz olur. Bunun sonucu olarak deriler daha yumuşak olur. İyi bir piklaj etkisi
için zayıf ve kuvvetli asitlerin karışımları kullanılmalısı tercih edilmelidir. Pikle sıvısında tuz
konsantrasyonu çok yüksek olmamalıdır. Çünkü tuz konsantrasyonu yüksek olursa tuzun
dehidrasyon özelliğinden dolayı protein hidrolizi azalır. Bunun sonucu olarak da sert bir deri
elde edilir. Bunun için kullanılan suya göre 50 – 60 g/Ɩ tuz kullanılmalıdır. Şayet bu oran
100 g/Ɩ’yi aşarsa dehidrasyon başlar. Ancak burada kullanılan tuzun kuru olmasına dikkat
edilmelidir.

Piklajda 3 – 6 saat arasında flote ile deri arasındaki asit dengesi oluşur. Bu süre derinin
gelişmesi istenmiyor ise piklaj için yeterlidir. Ancak derilerin gece bekletilmesinde de
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kürklük derilerde piklaj yapınız.

Araç gereçler: Kürklük deri, bomometre, formik asit, sülfürik asit, terazi, ölçüm
kabı, pH kâğıdı

İşlem basamakları Öneriler

 Piklaj için dolaba yeteri kadar su doldurup
ve dolabı döndürünüz.

 Derileri dolaba dikkatlice atınız.
 Dolaba yeteri kadar su

koyduğunuzdan emin olunuz.
 Bome ayarlayınız.

 İşlenen deri çeşidine göre dolaba 30
– 60 g/l tuz koyarak bomenin 5–7
arasına getirmeyi unutmayınız.

 Organik asit (Formik asit) miktarını
hesaplayıp tartınız.

 60 ml/l organik asit kullanılması
gerektiğini hatırlayınız ve ona göre
hesaplama ve tartım yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Formik asidi çözeltisini hazırlayıp dolaba
dökünüz.

 Asitlerin doğrudan deri ile temas
etmesi durumunda deriye zarar
vereceğini unutmayınız.

 Organik asitleri 5 katı su ile
seyreltilerek kullanılması
gerektiğini hatırlayınız.

 Flote pH’ını kontrol ediniz ve dolap dönüş
süresini belirleyiniz.

 Dolap yaklaşık 15 dakika
döndükten sonra pH kontrolünün
yapılacağını unutmayınız.

 Deri çeşidine göre pH 2,0 – 3,0
arasında olması gerektiğini
unutmayınız.

 Piklajın kimyasal kontrolünü yapınız.

 Deri kesit kontrolünü brom krosöl
yeşili indikatörü ile yapılacağını
unutmayınız.

 Rengin sarı olması gerektiğini
unutmayınız.

 Piklajı tamamlayınız.
 Deri çeşidine göre derilerin 1 – 2

gece piklaj suyunda beklemesi
gerektiğini unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?

2
Piklaj için dolaba yeteri kadar su doldurarak dolabı
döndürdünüz mü?

3 Bomeyi ayarladınız mı?
4 Formik asit miktarını hesaplayıp tarttınız mı?
5 Formik asidi hazırlayıp dolaba döktünüz mü?
6 Sülfürik asit miktarını hesaplayıp tarttınız mı?
7 Sülfürik asidi hazırlayıp dolaba döktünüz mü?
8 Flote pH’ını kontrol etmek, dönüş süresini belirlediniz mi?
9 Piklajın kimyasal kontrolünü yaptınız mı?

10 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?
11 Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Piklaj işlemi için uygun pH aralığı ne olmalıdır?

A) 2-3,5
B) 5-7
C) 7
D) 8-14

2. Piklaj işleminde hangi tür kimyasal madde kullanılır?
A) Potasyum hidroksit
B) Sodyum hidroksit
C) Sodyum klorü
D) Sülfürik asit- formik asit

3. Kürklük derilerin işlenmesinde derinin bozulmaması için kullanılan organik asit
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Hidroklorik asit
B) Formik asit
C) Tartarik asit
D) Laktik asit

4. Piklaj üzerine aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?
A) pH
B) Sıcaklık
C) Flote oranı
D) Mineral madde

5. Piklajda flote ile deri arasındaki asit denge süresi en az ne kadardır?
A) 0-30 dakika
B) 30 dakika-1 saat
C) 1 – 2 saat
D) 3-6 saat

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 5

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derileri tabaklama
yapabileceksiniz.

 Tabaklama işlem basamaklarını araştırınız.

5. TABAKLAMA

5.1. Amacı ve Özellikleri

Kullanılmaz durumda bulunan derileri kullanılır hâle getirme işlemine tabaklama
denir. Tabaklama ile deriler bir takım özellikler kazanır. Bu özellikler:

 Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
 Kimyasal madde ve enzimlerden çok daha az oranda etkilenir.
 Lifler birbirinden ayrılarak derinin gözenekli bir yapıya sahip olması sağlanır.
 Derinin su alma özelliği azaltılır.
 Kurutma sırasında yüzey ve hacim azalması önlenir.
 Deforme olma özelliği azalır.
 Ham deriye deri tutumu kazandırılır.

Kürk işlentisinde dolgun bir sepileme istenmez. Bu nedenle işlenti sırasında %0,9 –
1,25 oranında krom oksit, % 0,7 – 0,8 oranında formaldehit kullanılması yeterli olur.

Kürklük derilerde gerçek anlamda tabaklama yapılması arzu edilir. Günümüzde koyun
ve kuzu derileri genellikle krom sepi maddesi ile tabaklanırken av hayvanları ve nadir
kürklerde alüminyum ve aldehit sepi maddeleri kullanılır.

5.2. Tabaklama Çeşitleri

5.2.1. Krom Tabaklama

Krom sepileme için piyasada hazır olarak bulunan %33 bazisiteli ( Cr2(SO4)2(OH)2 )
krom tabaklama (sepileme) maddeleri ve krom şapı kullanılarak başlanır. Sonuna doğru %45
– 50 bazisiteli krom tabaklama maddesi kullanılır. Bazisite yükseltmek için genellikle soda
kullanılırsa da sepileme banyosunun sıcaklığı artırılarak da bazisite yükseltilebilir.
Uygulanan ikinci yöntem ile bazisite deri kesitinin tamamında aynı anda yükseltilerek krom
dağılımının daha homojen olması sağlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Pervanede uygulanan sepileme için genellikle 2 – 4 g/l krom oksit kullanılır. Derilere
uygulanan ön işlemler; kullanılan bazisite ve derilerde istenilen büzüşme sıcaklığına göre
krom oksit miktarı 10 g/l’ye kadar çıkarılabilir. Deriler tabaklama için 25 – 35 0C arasındaki
flotede bir gece bekletilir. Sepileme işlemine 25 – 30 0C’de başlanır ve sepileme sonuna
doğru sıcaklık 40 – 50 0C’a yükseltilir. Bu çalışma şekliyle sepileme süresi 4 – 6 saate kadar
indirilir.

Krom tabaklama işleminde penetrasyon için yüksek konsantrasyonda, düşük pH’ta ve
düşük bazisiteli krom ile başlanılmalıdır düşük konsantrasyon ve yüksek pH ile fiksasyon
sağlanarak bitirilmelidir.

Kromun deriye fiksasyonu ani ve hızlı olursa, homojen bir krom dağılımı
sağlanamaması, kromun yüzeyde fiske olması nedeniyle deriler istenmeyen nitelikte ve sert
olur.

Krom tabaklamanın devamı olan bazifikasyon işlemi ile katyonik yük azaltılarak
kromun kollegenlere bağlanması sağlanır. Bunun için Na2CO3, NaHCO3 ve NaOH gibi alkali
maddeler kullanılır. Bu maddeler 10 katı suda çözülür ve deriler dönerken dolaba ilave edilir.
Aksi hâlde kimyasalın ilk temas ettiği yerde krom lekelerinin oluşmasına ve yer yer
sertleşmelere neden olur.

Krom tabaklamanın dezavantajı da vardır. Bunlar kılları renklendirmeleri ve bunları
ağartmak için kullanılan H2O2 oksidasyon boyamasında istenilmeyen durumların ortaya
çıkmasıdır.

İkinci tabaklama kromun amacı, zayıf ve ince derilerin boşluklarını doldurarak deri
yapısını şişirmek ve mukavemet kazandırmaktır. Bu aşamada kullanılan yağlar ana
yağlamanın yükünü azaltarak deriyi yumuşatmaktır.

Krom tabaklama sonrasında kürkler krom retenaja (2. kromlama) işlemine alınırlar.
Bunun için kürklük deri ağırlığının 6 katı 40 0C su alınır. Önce 3 – 4 g / l sentetik kürk yağı
ile 30 dakika döndürüldükten sonra 1 g/l formik asit verilir. 30 dakika kadar dolap
döndürülerek pH 3,7’ye getirilir. Bu pH’ta %33 bazisiteli toz kromdan 10 g/l verilerek 2 saat
daha döndürülür. Süre sonunda 1 g/Ɩ sodyum formiat verilerek 40 dakika daha döndürülerek
dolap durdurulur. Gece bekletilir. Sabah pH kontrolü yapılır (pH = 4). süzülerek
nötralizasyon işlemine geçilir.

5.2.2. Alüminyum Tabaklama

Alüminyum tabaklamada alüminyum şapı [(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O], potas şapı
[K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O] veya alüminyum sülfat [Al2(SO4)3.18H2O] kullanılır. Bu
kimyasalların bazisiteleri “0”olduğu için tabaklama güçleri zayıftır. Bu kimyasalların
tabaklama güçlerini artırmak için bazisitelerini artırmak gerekir. Bunun için ortama kontrollü
olarak alkali ilave edilmesi gerekir. Bazisiteyi artırmak için genellikle soda (Na2CO3)
kullanılır. 1kg alüminyum sülfatın [Al2(SO4)3.18H2O] bazisitesini 1derece yükseltmek için
yaklaşık 4,8 g soda, 1 kg potas şapı [K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O] için yaklaşık 3,5 g soda
kullanmak gerekir.
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Alüminyum tuzlarıyla tabaklanmış deriler suya karşı yeteri kadar dayanıklı değildir.
Büzüşme sıcaklıkları krom sepilenmiş derilerden daha düşüktür. Bu nedenle kürk işlentisi
için krom – alüminyum sepi maddesi kompleksleri daha uygundur. Kompleks oluşumunda
derilerin sert tutumlu olmaması için 1 Al / 3 Cr oranında karıştırılması gerekir.

Alüminyum tabaklamada asit şişmesini önlemek için 20 – 30 g/l tuz kullanılması ve 5
– 50 g/l alüminyum tuzu ile 30 – 35 0C flotede bir gece tabaklama yapılması gerekir.
Maskeleme yapılmış alüminyum tabaklamada flote pH’ı 4,5 veya daha fazla olabilir.
Böylece derilerin büzüşme sıcaklığı da yükseltilmiş, suya dayanıklılığı artmış olur.

Alüminyum tabaklama ile beyaz ve hafif kürk elde edilir. Yağlamada kullanılacak
yağın serbest yağ asidi içermemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde alüminyum sabunları
oluşur ki bu deriyi kirletir.

Alüminyum tabaklamanın kontrolü flote pH’ı, derinin büzüşme sıcaklığı ve derinin
alüminyum oksit oranı tespit edilerek yapılır. Derideki alüminyum oksit oran %1 – 3
arasında değişir.

5.2.3. Reçineyle Tabaklama

Bu metotla tabaklama işlemi için üre ve formaldehitten oluşan kompleks kullanılır.
Burada üre yerine melamin veya disiyandiamid de kullanılabilir.

Reçineyle tabaklamada ıslatılmış, yıkanmış deriler nötral ortamda 8 – 10 g/l reçine
sepi maddesi tuz ve yağlayıcı madde içeren karışım içersinde bir gece bekletilir. Daha sonra
içersinde organik asitler, asidik tuzlar, krom veya alüminyum tuzları bulunan kondenzasyon
flotesine alınarak tabaklama işlemi yapılır.

Reçine ile tabaklama işlemi genellikle kürk süet olarak üretilecek koyun ve kuzu
derileri için tavsiye edilir.

5.2.4. Aldehit Tabaklama

Aldehit tabaklama için yaygın olarak formaldehit kullanılırsa da asetaldehit ve
glutaraldehit de kullanılabilir.

Formaldehit ile sepilemede ulaşılabilecek büzüşme sıcaklığı flote pH’ına ve kullanılan
formaldehit miktarına göre değişiklik gösterir. pH 7,5’in üzerinde formaldehit kollegene
hızlı bağlanır. Asidik ortamda deriye yeteri kadar formaldehit bağlanması için daha fazla
formaldehit kullanılması gerekir.

Formaldehit kullanılarak tabaklanan deriler tekrar ıslatıldıklarında yapısal değişikliğe
uğramazlar. Tabaklama işleminde formaldehit tek başına kullanıldığında iki çeşit istenmeyen
durum ortaya çıkar. Bunlar:
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 Hafif ama hiç esnek olmayan bir deri elde edilir.
 Formaldehit kıllar tarafından da alındığı için takip eden boyama işlemlerinde

bazı aksaklıklara sebep olabilir.

Formaldehit asit veya şap ile sonradan etkileştiğinde değişken bir yapıya sahip olduğu
için diğer tabaklama maddeleriyle birlikte veya hatalı derilerde boyamadan önce, tedbir
amacıyla veya ağartma işleminden önce kullanılır.

Tabaklama işlemi esnasında ortam pH’ını ayarlamak için soda veya bikarbonat
kullanılır.

Formaldehit tabaklama 20 – 30 0C flote sıcaklığında ve 1 – 5 ml/l formal kullanılarak
yapılır. Flote pH’ının 7,0 – 8,5 arasında olabilmesi için ortama 0,5 -2,0 g/l kalsine soda ilave
edilir. Birkaç saat sonra deride % 0,2 bulunması büzüşme sıcaklığını 70 0C çıkarır. Ortama
formaldehit ilave edildikten 5 – 6 saat sonra tabaklama işlemi tamamlanmış olur.

Kürk tabaklamada asetaldehit, glutardialdehit ve modifiye glutardialdehit de
kullanılmaktadır. Bu kimyasallarda derinin büzüşme sıcaklığını 10–30 0C arasında
yükseltmektedir. Bu kimyasallardan glutardialdehit özellikle beyaz tüğlü derilerde sararma
etkisi yapmakta ve boyanacak derilerde asidik ortamlarda kullanılmaktadır. Bazik ve nötral
ortamlarda deri buruşmaktadır.

 Diğer tabaklama yöntemleri

Klasik bir yöntem olan fermantasyon tabaklaması zaman ve maliyet yönünden
avantajlı değildir. Ancak astragan tabaklama için kullanılabilir. Bu yöntemle tabaklama
sonucunda hafif, yumuşak, elastik dökümlü deri elde edilir. Ancak süre maliyet ve bakteri
faaliyeti nedeniyle kıl dökülmesi oluştuğu için pek fazla tercih edilmez.

Bitkisel tanenlerle kürklük deri tabaklaması çok nadir de olsa yapılmıştır. Tolaya
ağırlık, kıllara renk vermesi ve alkalilere karşı aşırı duyarlı olması nedeniyle tercih
edilmemektedir.

5.3. Tabaklama Maddeleri

Krom tabaklamada %33 bazisiteli ( Cr2(SO4)2(OH)2 ) sepileme maddeleri ve krom şapı
kullanılmaktadır. Krom şapı % 15,3 krom oksit, hazır krom sepi maddeleri %25 civarında
krom oksit içerir.

Reçine ile tabaklama işlemi için üre ve formaldehitten oluşan kompleks kullanılır.
Bazen üre yerine melamin veya disiyandiamid de kullanılabilmektedir.

Alüminyum tabaklamada alüminyum şapı [(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O], potas şapı
[K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O] veya alüminyum sülfat [Al2(SO4)3.18H2O] kullanılır.

Aldehit tabaklama için yaygın olarak formaldehit kullanılsa da asetaldehit ve
glutaraldehit de kullanılabilmektedir.
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5.4. Tabaklama Üzerine Etkili Faktörler

Tabaklama üzerine flote miktarı, sıcaklık, pH, konsantrasyon, malzeme veriliş sırası,
deri kalınlığı ve mekanik etki etkili olur.

Flote miktarı artıkça tabaklama süresi uzar ve kimyasalların tabaklama gücü azalır.

Sıcaklık arttıkça tabaklamanın penetrasyonu düşer fiksasyonu artar.

pH arttıkça tabaklama maddelerinin penetrasyonu artar.

Konsantrasyon arttıkça tabakla süresi kısalır ve tabaklama gücü artar.

Tabaklamada kullanılan malzemelerin veriliş sırası penetrasyon ve fiksasyon üzerine
etkilidir.

Deri kalınlığı arttıkça tabaklama süresi uzar.

Mekanik etki tabaklamanın süresini kısaltır ve penetrasyonu artırır.

5.5. Tabaklamanın Tekniği

Tabaklama işlemi pervaneli teknede, tabaklama havuzunda ve dolapta yapılabilir.
Ancak bunlardan en yaygın olarak kullanılanı dolapta yapılanıdır. Tabaklama işlemi ile ilgili
üretim reçeteleri 1. öğrenme faaliyetinin 1.4’ te verilmiştir.

5.5. Tabaklamanın Kontrolü

Tabaklamanın kontrolü fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Fiziksel kontrolde derinin tutumu, esnekliği, büzüşme sıcaklığı ve dolgunluğuna bakılarak
yapılır. Kimyasal kontrolü ise brom krosöl yeşili indikatörü kullanılarak yapılır. Deriden bir
parça kesilir. Kesilen parçanın kesitine indikatör damlatılır. Renk krom tabaklamada sarı
yeşil oluyorsa tabaklaması iyidir.

5.6. Tabaklama Hataları

Tabaklamada görülen hataların başında tabaklama maddelerinin epidermis yüzey
üzerine yapmış olduğu renklendirme işlemidir. Epidermis (tüğ yapısının) tabakanın doğal
rengini değiştirmesi kaliteyi düşürür. Bu hatanın giderilmesi için düşük sıcaklıkta
çalışılması, yağlama öncesi ağartıcı kullanılarak tüğ yapının temizlenmesi gerekir.

Yetersiz tabaklama da hata kaynağıdır. Bu tip deriler zayıf tutumlu, dayanıksız ve
boşluklu olurlar.

Özellikle derinin yağlı kısımlarında görülebilecek tüğlerin dökülmesi de diğer bir
tabaklama hatasıdır.
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Kürklük derilere tabaklama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Kullanılan araç ve gereçler: Terazi, piklesi yapılmış kürklük deri, sodyum formiyat,
sodyum karbonat, çözelti hazırlama kabı, tartım kabı, pH kâğıdı, indikatör

İşlem Basamakları Öneriler
 Gerekli tabaklama maddesi miktarını

hesaplayıp tartınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.
 Deri çeşidine göre yaklaşık %8 – 12

arasında tabaklama maddesi
kullanılması gerektiğini
unutmayınız.

 Dolap kapağını açınız.
 Dolap kapağını açarken dolapta

piklaj suyu olduğunu unutmayınız.
 Tartılan tabaklama maddesini dolaba

dökünüz.

 Tabaklama maddesini deri çeşidine
göre kademeli olarak verilmesi
gerektiğini unutmayınız.

 Dolap kapağını kapatınız.
 Dolap kapağını dikkatli olarak

kapatınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Süreyi belirleyip dolabı döndürünüz.

 1. kısım tabaklama maddesini dolaba
verdikten yaklaşık 3 saat sonra 2.
kısım tabaklama maddesini dolaba
verilmesi gerektiğini unutmayınız.

 Sodyum formiyatı hesaplayıp tartınız.

 Deri çeşidine göre pH 3,8 – 4,0
olacak şekilde yaklaşık 1 – 2 g/l
kullanılması gerektiğini hatırlayarak
hesaplama yapınız.

 Sodyum formiyatı hazırlayıp aksdan dolaba
dökünüz.

 Sodyum formiyatı su ile çözdükten
sonra kullanılması gerektiğini
unutmayınız

 Belirlenen süre kadar dolabı döndürünüz.
 Dolabın çalışmasında sürenin

önemini unutmayınız
 pH kontrolünü yapınız.  pH kontrolü çok önemlidir

 Sodyum karbonatı hesaplayıp tartınız.
 Tartım ve hesaplarınızı kontrol

ediniz.
 Sodyum karbonatı suda çözünüz.

 Sodyum karbonatı su ile çözdükten
sonra kullanılması gerektiğini
unutmayınız.
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 Çözeltiyi akstan kademeli olarak
 yavaş yavaş dolaba veriniz.

 Çözeltiyi dolap dönerken akstan
vermeye dikkat ediniz.

 Belirlenen süre kadar dolabı döndürünüz.
 Dolabın yaklaşık 3 saat dönmesi

gerektiğini unutmayınız.
 pH kontrolünü yapınız.

 pH’ın 3,8 – 4,0 olmasına dikkat
ediniz.

 Belirlenen süre kadar dolabı döndürünüz.
 Dolabın çalışmasında sürenin

önemini unutmayınız.

 Tabaklamanın kontrolünü yapınız.
 Tabaklamanın yeteri kadar olup

olmadığını kontrol ederken dikkatli
olunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Gerekli tabaklama maddesi miktarını hesaplayıp tarttınız mı?

5. Dolap kapağını açtınız mı?

6. Tartılan tabaklama maddesini dolaba döktünüz mü?

7. Dolap kapağını kapattınız mı?

8. Süreyi belirleyip dolabı döndürdünüz mü?

9. Sodyum karbonatı hesaplayıp tarttınız mı?

10. Sodyum karbonatı suda çözdünüz mü?

11. Çözeltiyi aks dan kademeli olarak yavaş yavaş dolaba verdiniz
mi?

12. Belirlenen süre kadar dolabı döndürdünüz mü?

13. pH kontrolünü yaptınız mı?

14. Belirlenen süre kadar dolabı döndürdünüz mü?

15. Tabaklamanın kontrolünü yaptınız mı?

16. Makine, araç ve gereç temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kullanılmaz durumda bulunan derileri kullanılır hale getirme işlemine ne ad
verilir?
A) Islatma
B) Tabaklama
C) Piklaj
D) Yağ giderme

2. Aşağıdakilerden hangisi tabaklama işlemi ile deriye kazandırılan özelliklerden
değildir?
A) Derinin su alma özelliği azalır.
B) Kurutma sırasında yüzey ve hacim azalması sağlanır.
C) Deforme olma özelliği azalır.
D) Ham deriye deri tutumu kazandırılır.

3. Kürklük derilerin kromla tabaklaması için kullanılacak krom bileşiğinin bazisitesi kaç
olmalıdır?
A) %100
B) % 66
C) % 45
D) % 33

4. “Krom tabaklama işleminine penetrasyon için …….. konsantrasyonda, …………
pH’da ve ………. bazisiteli krom ile başlanılmalıdır.” Cümlesindeki boş bırakılan
yerlere gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Yüksek – düşük – yüksek
B) Düşük – yüksek – yüksek
C) Yüksek – düşük – düşük
D) Düşük – düşük – düşük

5. Aşağıdakilerden hangisi tabaklama çeşitlerinden değildir?
A) Alüminyum tabaklama
B) Reçineyle tabaklama
C) Aldehit tabaklama
D) Soda ile tabaklama

6. 1 kg %33’lük alüminyum sülfattan %45 bazisiteli alüminyum sülfat elde etmek için
kullanılması gereken soda miktarını bulunuz?
A) 57,6 g
B) 158,4 g
C) 216 g
D) 375 g

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. “Formaldehit tabaklama …….. flote sıcaklığında ve ………. formal kullanılarak
yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 – 30 0C; 1 – 5 ml/l
B) 35 – 40 0C; 10 – 50 ml/l
C) 50 – 80 0C; 15 – 25 ml/l
D) 100 – 130 0C; 35 – 50 ml/l

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kürklük derilerin daha değerli kürk cinslerine benzetmek amacıyla boyama ve
mekanik işlemlere tabi tutulmasına ne ad verilir?
A) İmitasyon
B) Post
C) İşlenmiş post
D) Natürel

2. Aşağıdakilerden hangisi yıkama işlemi için uygun değildir?
A) Yıkama işlemi 30 dakikalık 2 periyotta yapılmalıdır.
B) Yıkama suyuna 1-5 g/l yıkama maddesi ilave edilmelidir
C) Yıkama suyuna tuz ilave edilebilir.
D) İki yıkama arasında tabaklama yapılabilir.

3. İyi bir Islatma işleminden aşağıda belirtilen özellikler hangisi beklenmez?
A) Derinin canlı hayvan vücudundaki su oranı ve şişkinlik durumuna getirilmesi,
B) Kir, kan kalıntıları salamura tuzunun uzaklaştırılması,
C) Kimyasalların lif aralarına girerek kılların dökülmesi,
D) Su ve nötral çözünen maddelerin uzaklaştırılması.

4. Öğrencilerimizden Mustafa, sağlam bir yapıya sahip olan 30 kg’lık dana derisini
dekorasyon amaçlı işliyor. Mustafa, piklaj aşamasında kaç kg su kullanır ve suyun
sıcaklığı kaç 0C olmalıdır?
A) Su 90 kg; 30 0C
B) Su 120 kg; 40 0C
C) Su 150 kg; 50 0C
D) Su 60 kg; 15 0C

5. Kürklük derilerin geliştirilmesinde aşağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılmaz?
A) Enzim
B) Asit,
C) Baz,
D) Hidrotrop maddeler

6. Aşağıdakilerden hangisi yağ giderme tekniklerinden değildir?
A) Organik çözücülerle yağ giderme
B) Klorlu hidrokarbonlarla yağ giderme
C) Benzinle yağ giderme
D) Kireçle yağ giderme

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Yağ giderme işlemi için aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?
A) Yağ giderme banyosunun ısısı
B) pH
C) Kimyasal maddelerin konsantrasyonu
D) Yıkama süresi

8. Aşağıdakilerden hangisi piklajda %10’un üzerinde tuz kullanılması durumunda
oluşacak hatalardan değildir?
A) Protein hidrolizi azalır.
B) Sert deri elde edilir.
C) Krom lekeleri oluşur.
D) Dehidrasyon olayı başlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi tabaklama üzerine etkili faktörlerden değildir?

A) Konsantrasyon,
B) Deri kalınlığı
C) Flote miktarı
D) Derinin kıl yapısı

10. Krom tabaklamanın kimyasal kontrolünde kullanılan indikatör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Metil oranj
B) Fenolftalein
C) Brom krosöl yeşili
D) Metil kırmızısı

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.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?

2. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

3. Değişik av hayvanlarının derilerini topladınız mı?

4. Kürklük deriyi aldınız ve tarttınız mı?

5. Kürklük deriyi yıkadınız mı?

6. Derinin durumuna göre ıslatma tekniğini belirlediniz mi?

7. Kürklük deriyi ıslatma ortamına aldınız mı?

8. Yeteri kadar suyu tartınız ve dolaba koydunuz mu?

9. Yeteri kadar tuzu tartınız, dolaba dökerek döndürdünüz mü?

10. Bomesini ayarladınız mı?

11. Organik asidi suya göre hesapladınız, tarttınız, 5 katı suda
seyrelterek dolaba döktünüz mü?

12. Dolabı belirli süre döndürdünüz mü?

13. İnorganik asidi hesapladınız, tarttınız, 10 katı suda seyrelterek
dolaba döktünüz mü?

14. Dolabı belirli süre döndürdünüz mü?

15. Ortamın pH’ına baktınız mı?

16. Ortamın pH’ını ayarladınız mı?

17. Dolabı belirlenen süre kadar döndürdünüz mü?

18. Islatmanın kontrolünü yaptınız mı?

19. Islatılmış derileri aldınız mı?

20. Yağ giderme işlemi için derileri dolaba attınız mı?

21. Solvent ve emülgatör miktarını hesaplayıp ve tarttınız mı?

22. Dönüş süresini belirleyiniz ve dolabı döndürdünüz mü?

23. Yağ giderme işlemini yapınız ve yıkadınız mı?

24. Dolaptaki derileri döktünüz mü?

25. Derileri yıkadınız mı?

26. Piklaj için dolaba yeteri kadar su doldurup ve dolabı döndürdünüz
mü?

27. Bomeyi ayarladınız mı?

28. Formik asit miktarını hesaplayıp tarttınız mı?

29. Formik asidi çözeLisini hazırlayıp dolaba döktünüz mü?

30 Flote pH’ını kontrol ettiniz ve dolap dönüş süresini belirlediniz
mi?
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31. Piklajın kimyasal kontrolünü yaptınız mı?

32. Piklajı tamamladınız mı?

33. Gerekli tabaklama maddesi miktarını hesaplayıp tarttınız mı?

34. Dolap kapağını açtınız mı?

35. Tartılan tabaklama maddesini dolaba döktünüz mü?

36. Dolap kapağını kapattınız mı?

37. Süreyi belirleyip dolabı döndürdünüz mü?

38. Sodyum karbonatı hesaplayıp tarttınız mı?

39. Sodyum karbonatı suda çözdünüz mü?

40. ÇözeLiyi aks dan kademeli olarak yavaş yavaş dolaba verdiniz
mi?

41. Belirlenen süre kadar dolabı döndürdünüz mü?

42. pH kontrolünü yaptınız mı?

43. Belirlenen süre kadar dolabı döndürdünüz mü?

44. Tabaklamanın kontrolünü yaptınız mı?

45. Makine, araç ve gereç temizliğini yaptınız mı?
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI
1 A
2 B
3 A
4 C
5 C
6 A
7 D
8 B
9 B

10 A

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 B
4 C
5 C
6 B
7 A
8 C
9 D

10 A

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 B
3 D
4 C
5 A

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 A
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ – 5’İN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 B
3 D
4 C
5 D
6 A
7 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 C
4 A
5 C
6 D
7 B
8 C
9 D
10 C
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