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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0305

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme

MODÜLÜN ADI Kurutma Öncesi İşlemler

MODÜLÜN TANIMI
Açkı–sıkma ve vakum yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Yağlama modülünü almış olmak

YETERLİK Kurutma öncesi işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak açkı-
sıkma ve vakum yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Açkı-sıkma yapabileceksiniz.
2. Vakum yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortamlar
Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı,
öğretim materyalleri, açkı-sıkma makinesi, deri, vakum
makinesi, açkı tarağı vb.

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,

Herhangi bir işletmenin amacı, yaptığı üretimin sonunda kâr sağlamaktır. Üretimin
akışına göre malzemeleri kısıtlamadan ürünün kısa sürede ve kaliteli olarak yapılması,
dolayısıyla kârın artması, işletmelerin istediği bir durumdur. Nitekim deri işlemede de yaş
işlemlerin sonunda, derideki fiziksel özelliklere bağlı suyun uzaklaştırılması, bu esnada
derinin alan kazanması ve vakum ile kısa sürede istenen rutubet ortamına getirilmesi ve üst
işlentiye alınması, işletme sahibinin memnuniyetini artırır.

Bu nedenle bu modül ile deriye açkı-sıkma ve vakum işlemlerini uygulamayla ilgili
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, kimya teknolojisi alanında
deri işleme dalı için nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

GİRİŞ
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Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak açkı–sıkma işlemini
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işletmelerinde, hangi çeşit açkı–sıkma makineleri

kullanılıyor? Araştırınız.

 Yörenizde işlenen deri türlerine göre uygulanan açkı–sıkma ayarları aynı mıdır?

Araştırınız.

 Çevrenizdeki, açkı–sıkma işlemini yapmayan deri işletmelerini, bu işletmelerin

avantajını ve dezavantajını araştırınız.

1. AÇKI-SIKMA

1.1. Açkı–Sıkmanın Tanımı, Amacı ve Önemi

Açkı-sıkma işlemi boyama ve yağlaması bitmiş (alt işlentiler dairesinde dolaptaki
prosesleri bitmiş) derilerde oluşan kırışıklıkların giderilmesi, boyalı suyun sıkılarak abraj
(leke) yapmasının engellenmesi, damarlarının açılarak alan randımanının artırılması, fazla
suyunun sıkılarak kurutma işleminin yükünün hafifletilmesi için yapılan işlemdir.

Resim1.1: Açkı-sıkma makinesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Sıkma işlemi ile deride fiziksel olarak bağlı bulunan suyun önemli bir kısmı, deriden
uzaklaştırılır. Bu işlemle deri bünyesinde bulunan maddelerin (dolgu, boya, yağlama ve
tabaklama maddeleri) deri yüzeyinde akma ile oluşturacakları iz ve lekeler önlenmiş olur.

Açkı işlemi, hayvan vücut yapısına göre şekil almış olan deride, düzgün bir yüzey
oluşmasını sağlar. Aynı zamanda deri lif yapısını sıkılaştırıcı etki yapar. Derinin kullanım
sırasında deforme olmasını azaltır ve deride yüzey artışı sağlar.

1.2. Açkı-Sıkma Makinesinin Çeşitleri ve Özellikleri

Açkı makineleri, yapı olarak sıkma makinelerine benzer. Açkı silindiri yuvarlatılmış
ve parlatılmıştır. Alt silindir üzerinde, deriye basınçla açma işlemi uygulanır. Üst silindir,
derinin makinede hareketini sağlar. Alt silindir yumuşak, üst silindir sert kauçukla
kaplanmıştır. Sırçası düzgün olması istenen küçükbaş hayvan derilerinde kullanılmak üzere
hazırlanmış ısıtma sistemli açkı makineleri de vardır.

Resim 1.2: Açkı–sıkma makinesi



5

Şekil 1.1: Açkı-sıkma makinesinin parçaları

Yardımcı baskı silindiri, deriyi açkı silindirine bastırır ve derinin gerilmesini sağlar.
Bazı açkı makinelerinde, arka arkaya birkaç defa açkı yapacak düzenek bulunmaktadır.
Makine çalışma eni 120 -330 cm arasındadır.

Sıkma ve açkı işleminin rasyonel hâle getirilmesi için kombine açkı–sıkma makineleri
geliştirilmiştir. Keçeli silindir (4), kauçuk silindire (3) ve diğer keçeli silindire (4) temas
eder. Açkı silindiri (1), kauçuk silindir (3) ve yardımcı baskı silindiri (2) arasında deriye açkı
işlemi uygulanır ve deri daha sonra keçeli silindirler arasında sıkılır.

Şekil 1.2: Açkı-sıkma makinesinin çalışma prensibi

Ağır sığır derilerinde kullanılan özel tip tambur, açkı makinesinin silindir yüzeyi keçe
veya deri ile kaplanmıştır. Deri, dönen silindir yüzeyinde bulunan sıkıştırma mandalına
tutturulur. Açkı silindiri sağa sola hareket edebilir. Silindir dönerken deriye açkı işlemi
uygulanır. Bir ayak pedalı sayesinde deriye uygulanan basınç, kontrol altında tutulabilir.
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Resim 1.3: Tambur açkı-sıkma makinesi

1.3. Açkı–Sıkma Makinelerinin Ayarlanması

Resim 1.4: Makinenin kontrol paneli

Açkı-sıkma makinelerinin silindir yüzeyleri, genellikle keçe veya deri ile kaplanmıştır.
Böylece derinin metal ile teması engellenmiştir. Deri, açkı-sıkma makinelerinin silindirleri
arasından geçerken deride iz kalmamasına özen gösterilir. Açkı-sıkma makinelerinde,
derilerin kalınlıklarına ve özelliklerine göre silindirlerin aralarını açan, derilerin açma
oranlarına göre bıçakların ayarlarını yapabilen mekanik tertibat bulunmaktadır.

Açkı-sıkma makinesinin deri geçiş hızı ayarları, bıçak ayarları dikkatli yapılmalıdır.
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1.4 Açkı - Sıkma Yapma

Resim 1.5: Açkı-sıkmanın yapılışı

Açkı-sıkma işlemine hazır hâle getirilen deriler, ayarları yapılmış olan makinenin
silindiri üzerine cilt yüzey yukarı gelecek şekilde yatırılır. Makinenin pedalına basılarak
silindirin dönmesi sağlanır. Dönen silindirin, deriyi makineye doğru çekmesiyle açkı –
sıkması yapılır. Modern işletmelerde açkı-sıkma makinesinden çıkan deriler doğrudan
vakuma alınır. Böyle durumda açkı-sıkma işlemi yapılmış deriler misineler yardımıyla
doğrudan vakum makinesine gider. Aksi takdirde işlemi tamamlanmış olan deriler, silindirler
arasından alınarak istiflenir ve daha sonra vakum makinesine gönderilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Açkı-sıkma yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Açkı-sıkma makinesi, yağlaması yapılmış deri

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Derileri açkı-sıkma makinesinin yanına
getiriniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.
 Deri paletlerini açkı-sıkma

makinesinin yanına devirmeden
getirmeye çalışınız.

 Açkı-sıkma makinesinin ayarlarını yapınız.

 Açkı-sıkma makinesinin deri
geçiş hızını, bıçak ayarlarını
dikkatli yapmayı unutmayınız.

 Makineyi çalıştırınız.

 Çalıştırmadan önce güvenlik
önlemlerini aldığınızdan emin
olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Derileri makineye veriniz.

 Boyanmış, yağlanmış derilerle
çalıştığınızı unutmayınız ve
derilerin kaygan oluşuna dikkat
ediniz.

 Derileri açkı-sıkma yapınız.

 Derileri açkı makinesinin
arkasından dikkatli alınız.

 Derileri istifleyiniz.

 Açkı-sıkması yapılan derileri
kuralına uygun olarak istiflemeye
çalışınız.
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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 giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Derileri açkı-sıkma makinesinin yanına getirdiniz mi?

5. Açkı-sıkma makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

6. Makineyi çalıştırdınız mı?

7. Derileri makineye verdiniz mi?

8. Derileri açkı-sıkma yaptınız mı?

9. Derileri istiflediniz 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 sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisi açkı-sıkma işleminin amaçlarından değildir?
A) Fazla suyun sıkılarak kurutma işleminin yükünün hafifletilmesi
B) Oluşan kırışıklıkların giderilmesi
C) Boyalı suyun sıkılarak abraj (leke) yapmasının engellenmesi
D) Derinin kullanılabilir hâle getirilmesi

2. Açkı-sıkma işlemi deri işleme aşamasının hangi safhasından sonra uygulanır?
A) Piklaj işleminden sonra
B) Boyama ve yağlama işleminden sonra
C) Tabaklama işleminden sonra
D) Retenaj işleminden sonra

3. Yalnızca sıkma işleminin amacı nedir?
A) Deri bünyesinde bulunan maddelerin deri yüzeyinde akma ile oluşturacağı iz ve

lekeler önlenmiş olur.
B) Düzgün bir yüzey oluşmasını temin eder.
C) Deri lif yapısını sıkılaştırır.
D) Deride yüzey artışı da sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca açkı işleminin amacı değildir?
A) Deride yüzey artışı da sağlamak
B) Düzgün bir yüzey oluşmasını temin etmek
C) Deri lif yapısını sıkılaştırmak
D) Deri yüzeyindeki iz ve lekeleri önlemek

5. Açkı-sıkma makinesindeki yardımcı baskı silindirinin görevi nedir?
A) Deriye basınçla açma işlemi uygulamak
B) Derinin açkı sonrası makinede hareketini sağlamak
C) Deriyi açkı silindirine bastırarak gerilmesini sağlamak
D) Derinin makinede hareketini sağlamak

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–2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak vakum yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında vakum kurutma işleminde her tür deri

için farklı ayarlar yapılıyor mu? Araştırınız.

 Vakum kurutma sonrasında açığa çıkan sıvı kullanılabilir mi? Araştırınız.

2. VAKUM KURUTMA

2.1. Vakumun Amacı ve Önemi

Kurutma işlemi, yaş işlemlerin (boyama-yağlama) bitiminde iskefeden sonra ve
finisajda uygulanır. Derilerin kurutulmasında en gelişmiş kurutma tekniği, vakumda
kurutmadır. Vakumda kurutmada yaş deriler, alt tablası paslanmaz çelikten yapılmış vakum
makinesinin yüzeyi üzerine cilt yüzü aşağıya gelecek şekilde yayılır. Üst plaka 70-80 0C'ye
ısıtılırken 50-60 mm cıva basıncına eş değer vakum meydana getirilir. Alt tabla üzerine
yapıştırılan deri yüzeyine basan üst plaka yardımıyla meydana getirilen vakum altında
kolaylıkla kurutulur. Kurutma, derinin rutubetine kalınlığına plakanın sıcaklığına ve
yaratılan vakuma bağlı olarak 2-3 dakikada olur. Kromlu deriler, sıcaklığa bitkisel
tabaklanmış derilerden daha dayanıklı olduğu için daha yüksek sıcaklıkta kurutulur. Örneğin
kromlu deriler 82 0C plaka sıcaklığında %14 rutubete kadar 3-4 dakikada kurutulurken
bitkisel tabaklanmış deriler, aynı rutubet düzeyi için 52 0C’de 10 dakikada kurutulur.
Kombine tabaklanmış deriler ise 65-85 0C’de, 5 dakikada kurutulur.

Su, açık hava basıncı olan 760 mm cıva basıncında 100 0C’de kaynar. Basınç düştükçe
suyun kaynama noktası da düşer. 500 mm cıva basınçla 89 0C’de, 300 mm cıva 76 0C’de,
100 mm cıva da 50 0C’de kaynar. Vakum kurutma makinelerinde % 95-96 vakum
uygulandığı için su 29-32 0C’de kaynamaya başlayarak buharlaşır.

Vakumla kurutmada yağlama maddesi kaybı olabilmektedir. Çünkü yüksek
sıcaklıklarda kaynayan bir madde, vakum kurutmada basınç nedeniyle daha düşük sıcaklıkta
kaynamaktadır. Bunun sonucu olarak uçuculuk artmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Vakum kurutma makinesi

Anilin deriler, genellikle vakum ile kurutulmaktadır. Vakumda kurutulan deriler,
yapıştırılarak kurutulan derilere göre daha koyu renkli olur. Vakum kurutma makinesinin
keçeleri, 6-9 ayda bir değiştirilmelidir. Aksi takdirde kirlenerek ciltte lekelere yol açar.

Vakum kurutma sırasında, deriye uygulanan (oldukça) yüksek basınç birçok deri
türlerinde istenmez. Bu nedenle “karşı vakum” ile çalışan makineler geliştirilmiştir.

Şekil 2.1: Karşı vakum prensibine göre çalışan vakum kurutma sistemi

Keçenin üzerinde, kapakta, delikli bir levha vardır. Levhanın üzerindeki boşlukta,
vakum pompaya bağlı olarak ikinci bir vakum bölümü oluşturulur. Böylece vakum=karşı
vakum etkisi ile deri üzerine uygulanan basınç azaltılır veya ortadan kaldırılır. Kurutma
başlangıcında yüksek karşı vakum uygulayarak suyun çabuk buharlaşması sağlanır. Daha
sonra karşı vakum azaltılarak derinin büzüşmesi önlenir.

Vakum kurutma üzerine yapılan incelemelerde aşağıdaki sonuçlar alınmıştır:
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 Deri kalınlığı ne kadar az, sıcaklık ve deri üzerine uygulanan basınç ne kadar
fazla ise aynı vakum şartlarında o kadar fazla su uzaklaştırılmaktadır. Aynı
kurutma şartlarında bitkisel sepilenmiş deriler, daha hızlı ve homojen
kurumaktadır.

 Yüzey büzüşmesi (çekmesi), sıcaklık ne kadar yüksekse ve deriye uygulanan
basınç ne kadar düşükse o kadar fazla olmaktadır. Deriye uygulanan basınç 0,5
kp/cm2nin altında ise yüzey çekmesi daha fazladır. Gevşek yapılı derilerde
çekme daha fazla olmaktadır. 2,5 mm kalınlığa kadar olan derilerde, su oranı %
20’nin altına düştüğünde çekme oranı artmaktadır. Daha kalın derilerde su oranı
% 30’un altına düştüğünde çekme artışı başlamaktadır. Aynı kurutma
şartlarında bitkisel sepilenmiş deriler, ihmal edilebilecek derecede az çekme
göstermektedir. Asma kurutmaya göre yüzey verimi daha fazla olmaktadır.
Karşı vakum uygulanmazsa çekme % 4-6 olmaktadır.

 Deri ne kadar yumuşaksa ve deri üzerine uygulanan basınç ne kadar fazla ise o
oranda deri kalınlığında azalma meydana gelmektedir. Sıcaklığın çok yüksek
olması da deride kalınlık azalmasına neden olmaktadır. Bitkisel sepilenmiş
deride, kalınlık azalması en az düzeyde olmaktadır.

 Vakum kurutmada derinin korunması için deride yeterli miktarda su
bulunmadığı kurutma aşamasında, plaka sıcaklığı fazla yüksek olmamalıdır.
Deride yeterli miktarda su varsa sıcaklık yükselmesi ile su buharlaşacağı için
deri korunmuş olur. Deri kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi istenmiyorsa
derideki su oranı % 25-30’un altına düştüğünde sıcaklık artırılmalıdır.

 Deri kalitesi açısından özellikle ince derilerde zararlı olabilir. Deri plakaya
konduktan sonra vakum uygulanması gecikirse deride aşırı ısınma meydana
gelir. Bu gibi durumlarda, çoğu zaman deri, sıkma işlemi yapılmadan vakum
kurutmaya tabi tutulur. Bazı vakum kurutma makineleri, bu gibi durumlarda
soğuk plaka ile çalışabilecek şekilde düzenlenmiştir.

 Kurutma sırasında sıcaklık ve basınç ne kadar yüksekse deri, o derece sert ve
boş tutumlu olur. Sıcaklık ve basınç ne kadar düşükse deri o derece yumuşak ve
olgun olur.

Uygun kurutma metodunun seçiminde dikkate alınmak üzere vakum kurutma ile
yapıştırma (pasting) kurutma arasında yapılan mukayese incelemelerinde elde edilen
sonuçlar:

 Vakum kurutma işlemi yüksek basınç altında yapılırsa ve yapıştırma
kurutmada da hızlı kurutma yapılırsa yüzey verimi aynı olmaktadır.
Yapıştırma kurutmada, yavaş kurutma yapılırsa ve vakum kurutmada
basınç uygulanmazsa yüzey verimleri arasında çok az bir fark meydana
gelmektedir.

 Vakum kurutmada yüksek basınç altında çalışıldığında yapıştırma
kurutmadaki yavaş kurutmaya göre deri kalınlığı daha az olmaktadır.
Yapıştırma kurutmada, hızlı kurutma yapılırsa deri kalınlığı aynı
kalmaktadır. Vakum kurutmada düşük basınç uygulandığında ve
yapıştırma kurutma yavaş yapıldığında deri kalınlıkları aynı olmaktadır.

 Vakum kurutmada basınç altında kurutulan derinin sırçası, yapıştırma
kurutmaya göre daha düzgün ve küçük gözenekli olmaktadır.
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 Vakum kurutmada yüksek basınç altında tam kurutma uygulanırsa deri
tutumu daha sert ve sıkı olmaktadır. Basınç uygulanmazsa ve yapıştırma
kurutmada yavaş kurutma yapılırsa deri tutumu tok ve yumuşak
olmaktadır.

 Vakumda kurutulan derinin rengi daha koyu olmaktadır. Fazla basınç
uygulanırsa renk koyulaşması daha belirgin olmaktadır.

 Bitkisel sepilenmiş deri, vakum kurutma yapıldığında kopma dayanımı
artmaktadır. Basınç uygulanmadan vakumda kurutulmuş derinin esnekliği
daha iyidir.

 Basınç altında, vakumda kurutulmuş derinin sırça arınması en iyidir.
Basınç altında vakumda kurutulmuş derinin su alma özelliği daha iyidir.
Su buharı alma oranı, yapıştırmada yavaş kurutulmuş derilerde en uygun
düzeydedir. Vakumda kurutulmuş deride ise bu oran iyi değildir.

2.2. Vakum Makinesi

2.2.1. Vakum Makinesinin Özellikleri

Kurutmada kullanılan vakum makinesinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:

 Özel yüzey perdahlanmış 5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten yapılmış
çalışma tablalarına sahiptir.

 Tabla, kılavuz dişli ve hidrolik pistonla kaldırılmasını ve ayarlanmasını
sağlayan sisteme sahiptir.

 Makine tek bir kumanda grubuna sahiptir.
 Masaların boyutları, talebe göre düzenlenebilmektedir.
 Makine talep üzerine yan yana iki masa ya da katlı iki veya çok sayıda çalışma

masasına sahip olarak üretilebilmektedir.
 Masalar sıcak su sirkülasyonu ile sağlanan ısıtma sistemine sahiptir. Bu sistem,

ısı eşanjörü ve pompa sayesinde çalışmakta ve 40-90 °C arası sıcaklık ayarı
yapılabilmektedir.

 Her masa için farklı kurutma süreleri ayarlanabilmektedir.
 Isıtıcı ve soğutucu eşanjörler, paslanmaz borudan imal edilmektedir.
 Kalın, ince teller ve membran bezi (ithal) orijinal olarak kullanılmaktadır.
 Mutlak güvenilirliğin sağlanması amacıyla elektrik, mekanik ve hidrolik

güvenlik sistemine sahiptir.

Bu makineler sağlamlıkları, güvenilirlikleri ve teknik özellikleri sayesinde, yurt içi ve
yurt dışı piyasada pazarlanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Masa Sayısı 2 Masa 2 Masa 2 Masa 2 Masa

Masa Ölçüleri
4000 x 2200

mm
4000 x 2500

mm
5000 x 2200

mm
5000 x 2500

mm

Makine Toplam
Ölçüleri

5500 x 2450
mm

5500 x 2750
mm

6500 x 2450
mm

6500 x 2750
mm
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Ağırlık 5500 kg 6500 kg 7500 kg 8500 kg

Motor Gücü 16 Kw 21 Kw 21 Kw 25 Kw

Buhar 45.000 KCal/h 60.000 KCal/h 60.000 KCal/h 75.000 KCal/h

Su 2 m³/h 2 m³/h 2,5 m³/h

Tablo 2.1: Vakum kurutma makinesine ait bazı teknik bilgiler

2.2.2. Vakum Makinesinin Çeşitleri

Vakum kurutma makineleri çok değişik tiplerde üretilmektedir. Bunlardan bazıları
şunlardır:

Şekil 2.2’de, özellikle küçükbaş hayvan derilerinin kurutulmasında kullanılan bir
vakum kurutma makinesi görülmektedir. Bu makinede kapak (kafa), kurutma masasının bir
kenarına sabitlenmiş olarak aşağı yukarı hareket etmektedir.

Resim 2.2: Tek masalı vakum kurutma makinesi

Resim 2.2’de, tek masalı bir vakum kurutma makinesi görülmektedir. Kapak “karşı
vakum” sistemi ile çalışmaktadır ve aşağı yukarı hareket etmektedir. Bu sistemle esas
kurutma yapıldığında, bekleme süresi fazla olduğu için birkaç makine yan yana getirilerek
çalışılması daha uygundur. İskefeden sonraki kurutmada, kurutma kısa sürdüğü için tek
makine olarak kullanılabilir.

Resim 2.3: Tek masalı vakum kurutma makinesi
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Resim 2.4’te iki kurutmalı masalı sistem görülmektedir. Kapak, sağa ve sola yatay
olarak hareket etmektedir. Bir masada deriler açılırken diğer masada vakum
uygulanmaktadır.

Resim 2.4: İki masalı tip vakum kurutma makinesi

Bu şekilde iyi bir çalışma temposu meydana gelmektedir. Kapak (kafa), belirlenen bir
süreye göre otomatik olarak sağa ve sola hareket etmektedir.

Resim 2.5’te iki masalı bir sistem görülmektedir. Bu sistem, özellikle ince deriler için
geliştirilmiştir. Deriler soğutulmuş plakaya konmakta, vakum uygulanırken hafif ısıtma
yapılmaktadır. Bu şekilde derilerin ısınması önlenmekte, deri kurutulurken korunmaktadır.

Resim 2.5: İki masalı tip vakum kurutma makinesi

Resim 2.6’da üç kurutma masalı, üç katlı bir sistem görülmektedir. Bu sistemin
avantajı az yer işgal etmesidir. Masalardan birine deri açılırken diğer iki masada kurutma
yapılmaktadır. İşçinin bulunduğu pozisyon aynı kalmaktadır. İşçinin üzerinde çalıştığı ızgara
alçalıp yükselmektedir.
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Resim 2.6: Üç kurutma masalı vakum kurutma makinesi

Eğik kurutma masalı bir vakum kurutma makinesi Resim 2.7’de görülmektedir.
Plakalar, iki taraflı vakum kapağı ile teçhiz edildiği için iki tarafta kurutma
yapılabilmektedir. Plakalar, dönebilir bir mil yardımı ile iki tarafta da eğik duruma
gelebilmektedir. Böylece iki kurutma masalı, 4 taraflı çalışılabilir bir sistem meydana
gelmektedir. Yer ihtiyacı azdır, kapasite yüksektir. Sistem, iskefeden sonraki kurutmada
kullanıldığında masalar yatay hâle getirilmektedir.

Resim 2.7: Eğik masalı tip vakum makinesi

Resim 2.8’de silindirik yapıda, üç bölmeli bir vakum kurutma sistemi görülmektedir.
Bölmelerden birine deri açılırken diğer iki bölmede kurutma yapılmaktadır (Şekil 2.2).
Silindirik yatay bir eksen etrafında dönmekte, belirlenen programa göre kapaklar sıra ile
açılıp kapanmaktadır. Bu sistemin yer kazancının yanında, işçinin aynı alanda çalışması ve
çalışırken eğilmemesi gibi avantajları vardır.
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Resim 2.8: Silindirik masalı vakum kurutma

Şekil 2.2: Silindirik masalı vakum kurutma makinesinin çalışma periyotları

Resim 2.9’da, dört aşamalı vakum kurutma görülmektedir. Üç aşamada vakum
kurutma yapılmakta, dördüncü aşamada rutubetlendirme yapılmaktadır. Her bir vakum
kurutma aşamasında, farklı kurutma şartları hazırlanarak vakum kurutmada kontrollü
kurutma sağlanmaktadır. Kurutma aşamaları birbirine paslanmaz çelik band ile
bağlanmaktadır. Bu sistemde, saatte 240 adet küçük dana derisi veya 400-500 keçi derisi
kurutulabilmektedir. Sistemin dördüncü aşamasında, rutubetlendirilen deri bir gece istifte
bekletildikten sonra iskefe yapılmaktadır.

Resim 2.9: Dört tablalı vakum kurutma makinesi

2.2.3. Ayarlanması

Deri partilerine göre vakum makinesi ayarlanır. Aynı parti derileri, makine ayarları
değiştirilmeden yapılır. Vakum makinesinin ayarları, masalarına uygulanan sıcaklık ve
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basınç aynı olacak şekilde olmalıdır. Ancak derilerin tıraş kalınlıkları arasında oluşabilecek
kalınlık farklılıkları nedeniyle her masanın zaman ayarlarında değişiklik yapılabilmektedir.
Vakum makinesinin vakum gözeneklerinin temizliğine göre de ayarlarında değişiklik
yapılabilmektedir. Vakum makinesinin deri çeşidine göre ayarları;

Sıcaklık: 50 – 65 0C,
Süre: 150 – 260 saniye,
Basınç: 550 – 600 bar arasındaki değerler verilerek yapılmaktadır.

Resim 2.10: Vakum kurutma işleminde derinin düzgünlük kontrolü
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Vakum yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Vakum makinesi, deri, açkı tarağı

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Derileri vakum makinesinin yanına
getiriniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.

 Vakum makinesini çalıştırınız.

 Makineyi çalıştırmadan önce güvenlik
tedbirlerini almayı ve kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Sıcaklık ayarını yapınız.

 Çalıştığınız derinin tabaklama şekline göre
uygun sıcaklık ayarını seçmeyi unutmayınız.

 Bekleme süresini ayarlayınız.

 Deri çeşidine göre vakum süresinin
ayarlanacağını unutmayınız.

 Vakum ayarını yapınız.  Deriye uygulanması gerekli olan basıncı
ayarlarken dikkatli olmanız gerektiğini
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Deriyi alınız.  Vakum yapılacak derinin yaş ve kaygan
olduğunu unutmayınız.

 Derinin cilt yüzeyi plakaya
gelecek şekilde seriniz.

 Vakum makinesine deriyi sererken cilt
yüzünün plakaya gelecek şekilde serileceğini
unutmayınız.

 Derinin kırışıklığını açkı tarağı ile
düzelterek açınız.

 Serilen derinin kırışıklığının mutlaka
giderilmesi gerektiğini ve bunun için açkı
tarağının kullanılacağını unutmayınız.

 Makineyi çalıştırınız.

 Deriyi düzgün olarak serdiğinizden eminseniz
deriye vakum uygulayabilirsiniz.

 Yeterli süre bekleyiniz.

 Plaka aralığını açınız.  Vakum makinesini süre sonunda durdurarak
plakanın açılmasını sağlayınız.
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 Deriyi alınız.

 Derileri uygun şekilde istifleyiniz.  Vakum uygulanarak kurutulmuş olan deriyi
alınız. Kuralına uygun olarak istiflemeyi
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 giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Derileri vakum makinesinin yanına getirdiniz mi?

5. Vakum makinesini çalıştırdınız mı?

6. Sıcaklık ayarını yaptınız mı?

7. Bekleme süresini ayarladınız mı?

8. Vakum ayarını yaptınız mı?

9. Deriyi aldınız mı?

10. Derinin cilt yüzeyi plakaya gelecek şekilde deriyi serdiniz mi?

11. Derinin kırışıklığını açkı tarağı ile düzelterek açtınız mı?

12. Makineyi çalıştırdınız mı?

13. Yeterli süre beklediniz mi?

14. Plaka aralığını açtınız mı?

15. Deriyi aldınız mı?

16. Derileri uygun şekilde istiflediniz 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. Kromlu deriler vakum kurutmada ………da, bitkisel sepilenmiş deriler ise en fazla
……..da çalışılarak kurutulur. Cümledeki boşluklara gelmesi gereken sıcaklık
dereceleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 0C – 80 0C
B) 80 0C – 50 0C
C) 75 0C – 95 0C
D) 80 0C – 95 0C

2. Vakum kurutma makinesinin keçeleri zamanında değiştirilmediği takdirde ortaya
çıkabilecek hata aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ciltte kırışıklık oluşur.
B) Ciltte yağ kusması meydana gelir.
C) Ciltte lekeler oluşur.
D) Deride krom lekeleri meydana gelir.

3. Aşağıdakilerden hangisi karşı vakum makinelerinde çalışmak için avantajdır?
A) Deriye düşük basınç uygulanmasına rağmen su daha çabuk buharlaşır.
B) Deriye daha fazla basınç uygulayarak derideki büzüşmeler giderilmektedir.
C) Karşı vakum ile deride meydana gelecek krom lekeleri azaltılır.
D) Karşı vakum uygulanmış deriler daha yumuşak olur.

4. Aşağıdakilerden hangisi yüzey büzüşmesi (çekmesi)nin fazla olmasının
nedenlerindendir?
A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç
B) Yüksek basınç düşük sıcaklık
C) Sıcaklık ve basıncın düşük olması
D) Sıcaklık ve basıncın yüksek olması

5. Vakum kurutmada yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışıldığında deri kalınlığında
görülebilecek değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deri kalınlığı değişmez.
B) Deri kalınlığında artış görülür.
C) Deri kalınlığı azalır.
D) Deri kalınlığı değişmez fakat alanı artar.

6. Vakumda tam kurutma yapılmazsa etekler rutubetli kalmakta ve iskefe işleminde sırça
boşluğu meydana gelmektedir. Bunu önlemek için yapılması gereken işlemler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deriler istif edilerek gece bekletilmelidir.
B) Deriler birkaç kez vakumdan geçirilerek kuruması sağlanmalıdır.
C) Vakumun sıcaklık ve basıncı yükseltilmelidir.
D) Vakumda kalma süresi artırılarak tam kuruması sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi vakum kurutma makinesinin özelliklerinden değildir?
A) Isıtıcı ve soğutucu eşanjörler paslanmaz borudan imal edilmektedir.
B) Masaların boyutları talebe göre düzenlenebilmektedir.
C) Her masa için farklı kurutma süreleri ayarlanabilmektedir.
D) Yüzey perdahlanmış 10 mm kalınlığındaki demirden yapılmıştır.

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.



27

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi açkı işleminin amaçlarından değildir?
A) Derinin kullanım sırasında deforme olmasını azaltmak
B) Deride yüzey artışı sağlamak
C) Deri lif yapısını sıkılaştırmak
D) Deride fiziksel bağlı olan suyu uzaklaştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi sıkma işleminin amaçlarındandır?
A) Deri bünyesinde bulunan maddelerin deri yüzeyinde akma ile oluşturacakları iz

ve lekeleri önlemek
B) Deride yüzey artışı sağlamak
C) Deriye bozulmazlık özelliği kazandırmak
D) Deriyi tabaklamaya hazırlamak

3. Açkı makinesindeki üst silindirin görevi nedir?
A) Basınçla açma işlemi uygulamak
B) Derinin makinede hareketini sağlamak
C) Derideki suyu uzaklaştırmak
D) Deride oluşacak iz ve lekelerin oluşumunu engellemek

4. Deri endüstrisinde hangi aşamadan sonra kurutma işlemi uygulanmaz?
A) Yaş işlemlerin (boyama-yağlama) bitiminde
B) İskefeden sonra
C) Tabaklamadan önce
D) Finisajda

5. 2,5 mm kalınlığa kadar olan derilerde su oranı % kaçın altına düştüğünde çekme oranı
artmaktadır?
A) % 40
B) % 35
C) % 30
D) % 20

6. Aşağıdakilerden hangisi vakum makinesinde aranılan özelliklerden değildir?
A) Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
B) Masaların boyutları sabit olarak üretilmelidir.
C) Her masa için farklı kurutma süreleri ayarlanabilmelidir.
D) Mutlak güvenilirliğin sağlanması amacıyla elektrik, mekanik ve hidrolik

güvenlik sistemine sahip olmalıdır.

7. Makinede kapak (kafa) kurutma masasının bir kenarına sabitlenmiş olarak aşağı
yukarı hareket etmektedir. Bu vakum makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek masalı
B) İki kurutma masalı
C) Üç kurutma masalı
D) Eğik kurutma masalı

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Aşağıdakilerden hangisi silindirik vakum makinesinin avantajlarından değildir?
A) Küçük bir alana sahip olması
B) İşçinin aynı alanda çalışması
C) İşçinin çalışırken eğilmemesi
D) Daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulması

9. Dört aşamalı vakum makinesinin dördüncü aşamasında rutubetlendirilen deri bir gece
istifte bekletildikten sonra ………. yapılmaktadır. Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zımpara
B) Gergi
C) İskefe

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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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C
6. A
7. D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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