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AÇIKLAMALAR
KOD 524KI0306

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme

MODÜLÜN ADI Kurutma Sonrası İşlemler

MODÜLÜN TANIMI
Derilerin yumuşatılması ve gergisini yapabilme ile ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Kurutma modülünü almış olmak

YETERLİK Kurutma sonrası işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak derileri
yumuşatabileceksiniz.
Amaçlar
1. Derilerde yumuşatabileceksiniz.
2. Gergi yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortam
Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD,
tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet
bağlantısı, öğretim materyalleri, pat-pat makinesi, budama
tezgâhları, tekerlekli sehpa, kenar almada kullanılan kesici
aletler eldiven ve önlük

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.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Mekaniksel yumuşatma; finisaj öncesi derilere uygulanan bir işlemdir. Kurutma
sırasında lifleri birbirine yapışarak sertleşmiş olan deri, bu işlem ile esnek ve yumuşak hâle
getirilir. Önceleri bu işlem iskefe makinesiyle yapılmaktaydı, günümüzde ise pat-pat
makinesi ile yapılmaktadır. Ancak kuru dolap metodu da kullanılan yöntemlerdendir.

Kullanımının kolay, iş üretim verimi yüksek olmasından dolayı günümüzde en çok
pat-pat makinesi tercih edilir.

Derinin yaş işlentileri her ne kadar iyi yapılmış olsa da kuruma esnasında lifler
yapışacağından mutlaka sertleşecektir. Bu da mekaniksel yumuşatma ile giderilmektedir.

Pat-pat makinesinin ayarlarının iyi yapılması hâlinde son derece faydalı bir işlemdir.
Bunu masajın derilere yapılanı olarak düşünebiliriz. Uygun olarak yapılan masaj ne kadar
faydalı ise pat-patın uygun olarak yapılanı da derilere o derecede faydalıdır.

Derilerin budanması da yapılması gereken bir işlemdir. Budama ile derilerin gereksiz
kısımları alınırken diğer taraftan da derilere estetiklik, görüntü hoşluğu kazandırılır.

Başarılı bir şekilde bitirilmiş olan mekaniksel yumuşatma ve budama işlemi; finisaja
kaliteli olarak yaklaşılan adımlardır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında kurutma sonrası derileri yumuşatabileceksiniz.

 Çevrenizde deri üretim sektörü varsa finisaj öncesi yapılan mekaniksel

yumuşatma tekniği hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıf

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YUMUŞATMA

1.1. Yumuşatmanın Amacı ve Önemi

Yumuşatma; derinin finisaja hazırlanması işlemlerinden biridir. Kaliteli bir finisaj
yapılabilmesi için bu ön işlemlerin yapılması zorunludur. İskefe, kuru dolaplama ve pat-pat
ile derilerin kuruması esnasında yapışarak sertleşmiş olan lifli yapısı, yumuşak ve esnek hâle
getirilir. Bu mekanik etkiler esnasında deri liflerinin kırılmaması için deriler hafifçe
rutubetlendirilir. Mekaniksel olarak yumuşatılan derilerin liflerinin arası açılmış olacağından
finisaj esnasında kullanılan örtü maddeleri deri tarafından daha kolay alınır, yüzey üzerinde
de sağlam tutunur. Mekaniksel yumuşatma metotları ile yumuşaklık kazandırılan deriler, iyi
kalitede finisajlı deri verir. Bunun için finisaj öncesi derilere mutlaka mekaniksel yumuşatma
uygulanmalıdır.

1.2. Yumuşatma Makineleri

Mekaniksel yumuşatma yöntemlerinin başlıcaları:

 İskefe makinesinde yumuşatma
 Vibrasyon (pat-pat) makinesinde yumuşatma
 Dolapta yumuşatma

1.2.1. İskefe Makinesi ve Yumuşatma

İskefe makineleri, genellikle klasik kollu makinelerdir. İskefe kolunda metal veya
plastikten bir veya üç adet dönebilir silindir bulunan, alt kolunda üst koldaki silindir sayısına
göre iki veya daha çok düşey metal levha bulunan bir sistemden meydana gelir. Alt ve üst
kollar “boş harekette” birbirinden ayrılarak işçinin çalıştığı ön tarafa doğru hareket eder.
“Çalışma hareketinde” deriyi araya alarak geriye hareket eder. Deri, çalışma sırasında
makinenin ön tarafında bulunan bir makine ile tutulur. Her bir harekette 18-30 cm’lik bir

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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alan, bir anda iskefe yapılmış olur. Makinenin boş hareketinde deriyi tutan mekanizma
otomatik olarak açılır ve derinin başka bir bölümü iskefe yapılır. Ayak pedalı yardımıyla
deriye uygulanan basınç, ayarlanabilir. Bu makineyle çalışmanın faydası, derinin istenilen
bölgelerinin etkin iskefe yapılmasına imkân sağlamasıdır.

Derinin bazı bölgeleri korunurken bazı bölgeleri etkili bir şekilde iskefe
yapılabilmektedir. Makinede çalışacak işçinin çok iyi eğitilmesi gerekir. Dikkatsizlikle ağır
kazalar meydana gelebilmektedir. Makinenin verimi saatte 40-70 küçükbaş deri veya 30-45
adet sığır kanat derisidir.

Şekil 1.1: Silindirik bıçaklı iskefe makinesi

Başka bir tip makine de silindir üzerine yerleştirilen bıçaklarla iskefe yapmaktadır.
Bıçaklar arasında bulunan fırçalarla meydana gelen deri tozları uzaklaştırılmaktadır. Bu
makinede eğitilmemiş kişiler de çalışabilmektedir. Deriye uygulanan basınç,
ayarlanabilmektedir. Bu makine ile çalışmanın faydası, derinin bütün eninin aynı anda
gerilerek iskefe yapılabilmesidir. Makinenin saatteki verimi 200 adet küçükbaş deri veya 70
adet sığır kanat deridir. Bu makinenin olumsuz yanı ise sıkı yapılı sığır derilerinde, derilerin
farklı bölgelerinin istenildiği şekilde iskefe yapılamamasıdır. Bu nedenle bu tip makineler,
yumuşak deri tipleri için daha uygundur. Makinenin çalışma eni 130-300 cm’dir.

Resim 1.1: Kollu iskefe makinesi Resim 1.2: Üçlü iskefe makinesi
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Resim 1.3: Silindirik bıçaklı iskefe makinesi

1.2.2. Pat-Pat Makinesi ile Yumuşatma

Vibrasyon iskefe makineleri temelde daha değişik prensibe göre çalışmaktadır. Deri,
iki esnek nakil bandı arasından makineye verilir. Vibrasyonla iskefe etkisi yapan sistem
arasından geçer. Bu sistem, aralıklarla yerleştirilmiş metal çıkıntılardan meydana gelir.
İskefe etkinliği, karşılıklı çıkıntılar birbirine yaklaştırılarak ayarlanabilir. Bu ayarlama,
makine boyunca farklı yaklaştırmalar şeklinde de yapılabilir. Pat-pat makinesinin bant hızı
80-380 cm/dakika arasında değiştirilebilmektedir. Makinenin verimi, derinin kalınlığına ve
yumuşatmanın derecesine bağlı olarak değişmektedir. Verim; saatte 500-700 küçükbaş
hayvan derisi, 250-300 dana derisi veya 150-300 sığır kanat derisidir. Kalınlığı 1,5 mm’den
az olan deriler, iki tane üst üste konmak suretiyle makineye verilebilmektedir. Makinenin
çalışma eni 150-180 cm’dir.

Vibrasyonlu yumuşatma makinelerinin silindirik bıçaklı olan tipleri de vardır. Bu
makinelerin çalışma eni 170-210 cm olup genelde dana ve küçükbaş hayvan derilerinin
yumuşatılması için geliştirilmiştir. Makinede iki silindirik bıçak vardır. Altta hızla dönen ve
keskince olan bıçak, derinin kenarlarını ve eteklerini temizler; üstte bulunan ve yavaş dönen
küt bıçaklı silindir ise esas yumuşatma görevini yapar.

Resim 1.4: Bantlı vibrasyonlu (pat-pat) makinesinin ön tarafından derilerin yumuşatılması için
verilmesi
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Şekil 1.2: Vibrasyon (pat-pat) makinesinin şeması

Vibrasyonlu makineler (pat-pat makinesi), değişik bir prensibe göre çalışmaktadır.
Deri (1) tabla üzerine konarak (2) iki esnek nakil bandı (3-4) arasında makineye verilir.
Vibrasyonlu iskefe etkisi yapan sistem (5-6) arasından geçer. Bu sistem, aralıklarla
yerleştirilmiş metal çıkıntılardan meydana gelir. Karşılıklı çıkıntılar birbirlerine
yaklaştırılarak ayarlanabilir.

Resim 1.5: Bantlı vibrasyonlu (pat-pat) makinesinin ön kısmının yandan görünümü
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Resim 1.6: Bantlı vibrasyonlu (pat-pat) makinesinin arka kısımdan görünümü

Vibrasyon (pat-pat) makinelerinin bantsız olanları da vardır. Bu makinelerin çalışma
eni 160 cm’dir. Kapasiteleri saatte 150-200 adet sığır kanat derisidir. Bu makinenin avantajı,
önemli bir maliyet unsuru olan bandının bulunmamasıdır.

(a) (b)

Resim 1.7: Derilerin pat-pat makinesinden geçişi (a) ve makinenin çıkış kısmından derinin
alınması (b)

1.2.3. Dolapta Yumuşatma

Kurutulmuş derilerin yumuşatılmalarında kullanılan bir diğer metot da “kuru
dolaplama” metodudur. Bu metotta kullanılan dolapların çapı, enine göre fazladır.
Dolapların eninin dar oluşu, iyi bir yumuşatma etkisi için gereklidir. Derilerin dolapta
çevrilme süresi 4-8 saat arasında değişmektedir. Genellikle gece boyunca deriler dolapta
çevrilerek ölü zaman değerlendirilmiş olur. Kuru dolaplama metodu genellikle küçükbaş
hayvan derileri, yarma deriler ve süet derilerin yumuşatılmasında kullanılmaktadır.

Aynı zamanda moda akımlarına göre yumuşak, taneli ve kabarık sırça görünümü
istenen derilerde kuru dolaplama mutlaka kullanılmaktadır. Kuru dolaplamada işçilik ve
maliyet düşüktür. Ayrıca diğer iskefe metotlarına göre daha etkili bir yumuşaklık sağlanır.
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Dolap devir sayısı dakikada 12-16 devir olmalıdır. Dolaba alınan deri miktarı uygun olmalı
az ya da çok olmamalıdır (Örnek: Çapı 260 cm, eni 130 cm olan dolaba ortalama 200 kg deri
alınabilir.). Dolaba çok fazla deri konursa yumuşatma etkisi çok azalmaktadır. Kuru
dolaplamanın derinin mukavemeti üzerine olumsuz etkisi yoktur. Derideki yüzey kaybı % 3-
6 arasındadır. İlk dört saatte alan kaybı daha fazladır. Bu nedenle kuru dolaplama yapılan
deriler, mutlaka “gergi” yapılmalıdır. Ayakkabılık yüzlük derilerde, kuru dolaplamadan
sonra iskefe, daha sonra gergi yapılarak yüzey kaybı telafi edilebilir.

Kuru dolaplamanın etkisi, son sepileme ve yağlamaya bağlıdır. Deriler, aşırı
kurutulmamalıdır. Aksi takdirde sırça görünümü olumsuz yönde etkilenmektedir. Deriler
fazla kurumuş ise tavlama yapıldıktan sonra bir gece bekletilmesi faydalı olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derileri yumuşatınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Deri, pat-pat makinesi, istif sehpası

İşlem Basamakları Öneriler

 Derileri pat-pat makinesinin yanına
getiriniz.

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

 Pat-pat makinesinin ayarlarını
yapınız.

 Makinenin bant hızını ayarlayınız.
 Makinenin vibrasyon vuruş etkisini

ayarlayınız.

 Pat-pat makinesini çalıştırınız.

 Makine çevresinin kontrolünü yapınız.

 Derilerin cilt yüzeyi yukarıya
gelecek şekilde makineye
yerleştiriniz.

 Derileri dikkatli bir şekilde makineye
yerleştiriniz.

 Derilerde katlanma olmamasına dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Derileri makineden geçiriniz.

 Derileri makineye dikkatli bir şekilde veriniz.

 Yumuşayan derileri makinenin diğer
tarafından alınız.

 Pat-pat makinesinden geçen derileri dikkatli
bir şekilde alınız.

 Yumuşatmayı kontrol ediniz.

 Yumuşatmanın derecesini elle kontrol ediniz.

 Derileri istifleyiniz.

 Yumuşatma sonrası derileri dikkatlice
istifleyiniz.
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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. Pat-pat makinesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

2. Makine çevresinin güvenlik kontrolünü yaptınız mı?

3. Derileri makineye kuralına göre yerleştirdiniz mi?

4. Derilerin katlanmamasına dikkat ettiniz mi?

5.
Makinenin vibrasyon etkisinin yumuşaklığını kontrol ettiniz
mi?

6. Alınan derileri düzgünce istiflediniz mi?

7. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

8. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

9. Çalışma sonrası pat-pat makinesini kapattınız 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

LAşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisin mekaniksel yumuşatma metotlarından değildir?
A) Pat-pat
B) Gergi
C) İskefe
D) Kuru dolaplama

2. Aşağıdakilerden hangisi vibrasyon makinesinin çeşitlerinden değildir?
A) Bantlı vibrasyon makinesi
B) Bantsız vibrasyon makinesi
C) Silindirik bıçaklı vibrasyon makinesi
D) Silindirik ahşap vibrasyon makinesi

3. Esnek nakil bantlı ve metal çıkıntılı vibrasyon makinesinin verimi aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 150-300 adet sığır kanat derisidir.
B) 300-600 dana derisidir.
C) 600-1000 dana derisidir.
D) 300-500 adet sığır kanat derisidir.

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

4. (….) Kuru dolaplamanın etkinliği son sepileme ve yağlamaya bağlıdır.

5. (….) Kalınlığı 1,5 mm’den az olan deriler, üç tane üst üste konarak pat-pat
makinesine verilebilir.

6. (….) Klasik kollu iskefe makinelerinin her bir hareketinde 18-30 cm eninde deri iskefe
yapılmış olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

7. Etkili bir yumuşaklık sağlanabilmesi için kuru dolabın devir sayısı dakikada
…………. olmalıdır.

8. Klasik kollu iskefe makinesinin saatteki verimi …………….küçükbaş hayvan derisi
veya ……………….adet sığır kanattır.

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

Uygun atölye ortamı sağlandığında kurallara uygun olarak gergi yapabileceksiniz.

 Değişik deri tiplerinin budanması hakkında araştırma yapınız.

 Budama sonrası atıkların nasıl değerlendirildiğini araştırınız.

2. GERGİ YAPMA

2.1. Gerginin Amacı ve Önemi

Gergi; derideki kırışıklıkları gidermek, elyaf yapıyı açarak deriye alan kazandırmak
amacıyla yapılan işlemdir. Deri, gergi esnasında ne kadar fazla gerilirse esnekliği o derece
azalır. Cilt yüzeyde düzgünlük vererek iyi bir finisaj yapılmasını sağlar.

2.2. Gergi Makinesinin Ana Parçaları ve Çalışma Prensipleri

Gergi makinesi kurutma kabini, ray sistemi, paneller ve levhalardan oluşur.

Deriler kurutmaya alınmadan önce kurutma kabininin hazırlanması gerekir. Kurutma
kabini, giriş ve çıkışı olan iki kapılı bir kabindir. Bu kabinin giriş kısmından giren
gerdirilmiş deriler, kurutma sonrası çıkış kısmından ray sistemi ile hareket ederek çıkar.
Kurutma kabininin hazırlanmasında önemli olan, kabin sıcaklık ayarlarının yapılmasıdır.
Kabin sıcaklık göstergeleri, ışıklı gösterge şeklinde ya da dijitaldir. Kabin sıcaklığı, derinin
durumuna göre değişir. Derilerin kalınlık, incelik durumu göz önüne alınarak kabin sıcaklık
ayarı değiştirilir. Genellikle 40-60 °C arasında çalışılır. Kalın derilerde sıcaklık değeri
yüksek, ince derilerde ise kabin sıcaklık değeri düşük tutulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Gergi kabininin genel görünümü

Resim 2.2: Gergi kabininin sıcaklık yönünden hazırlanması
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Resim 2.3: Gergi kabininin kontrol paneli

Gergisi yapılmış deriler, raylı bir sistem yardımıyla kurutma kabinine
gönderildiğinden ray sisteminin sık sık kontrolünün yapılması gerekir. Bu kontroller,
sistemin yağlanması, makaranın raydan çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesidir.

Gergi panellerinin kabin içinde kolaylıkla hareketinin sağlanıp sağlanmadığının
kontrolü de yapılmalıdır. Panellerin kabin içinde birbirlerini itmesi esnasında makaralar
raydan çıkabilir. Bu ise hareketi kısıtlar ve panellerin hareketini engeller.

Deriler, yapılan bu kontroller sonunda gergiye alınarak kabine gönderilir.
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Resim 2.4: Kabin içindeki levhaların görünümü

Resim 2.5: Derinin gergiye alınması
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2.3. Gerginin Yapılması

Germe işlemi; derilerin delikli levhalardan meydana gelen çerçevelere mandallar
yardımıyla gerdirilmesi işlemidir. Mandallar yardımıyla gerdirilen deriler, kamaralara
alınarak kurutulur.

Germe suretiyle kurutma, mekaniksel yumuşatma sonrası uygulanan bir yöntemdir.
Ancak açkı-sıkma sonrası da uygulanabilir. Gergi sonrası derilerin kıvrımları giderilmiş ve
esneklikleri azaltılmış olur.

Deriler, delikli levhalardan meydana gelmiş çerçevelere mandallar yardımıyla
gerildikten sonra kurutma kabinine gönderilir. Bu mandallar, deri gerildikçe deriyi daha
sağlam tutacak şekilde üretilmişlerdir.

Resim 2.6: Gergide kullanılan mandallar

Germe işlemine deriyi delikli levha üzerine sermek suretiyle başlanır. Sırt çizgisi
boyunca önce kafa ve kuyruk kısımları sabitleştirilerek başlanır. Daha sonra çapraz olarak
arka sol bacak ile ön sağ bacak sabitleştirilerek devam edilir. Son olarak da etek kısımları
sabitleştirilir.
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Resim 2.7: Derinin gergiye alınması

Germe işleminde deri ne kadar fazla gerilirse o kadar fazla yüzey verir ve o aranda da
az esnek olur. Ancak dolgunluk ve tutum olumsuz yönde etkilenir. Yumuşak deri tiplerinin
ayakkabılık yüzlük derilere göre daha az gerilerek biraz daha tok ve yumuşak olmaları
sağlanır. Fazla germe, bütün deri tiplerinde kaliteyi olumsuz yönde etkiler.

Gergi alanının ve panellerin daha iyi kullanılabilmesi için çerçevelerin her iki tarafının
da kullanılması gerekir. Gergiye alınacak deriler, bütün ise bir yarısı gerildikten sonra diğer
yarısı çerçevenin diğer tarafına gerilir.
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Resim 2.8: Bütün derinin gergiye çekilmiş hâli

Resim 2.9: Gergiye çekilmiş deri
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Resim 2.10: Kanat derilerin gergiye çekilmiş hâli

Germe işleminde fazla kuvvet gerektiği için çerçeveler iki kısma bölünmüştür. Germe
işleminden sonra basınçlı hava ile ilave germe yapılır.

Germe kurutma sistemleri; kamaralı kurutma ve tünel kurutucu olmak üzere iki tipte
üretilmektedir.

Gergi işlemindeki gergi çerçeveleri bir ray sistemine asılı olarak hareket eder.

Resim 2.11: Derinin gergiye çekilmesi
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Kurutma bölümünden gelen çerçeve, germe bölümünde yatay hâle getirilir. Deri,
mandallarla gerildikten sonra tekrar kurutma bölümüne, düşey olarak ray sistemi ile verilir.

Deriler, gergi işlemi sonrasında yaklaşık olarak iki saat kadar kurutma kamarasında
kalır. Kurutma kamarası içinde 18-30 kadar çerçeve bulunur. Yaklaşık 40-50 °C arasındaki
sıcaklıklarda çalışılır.

Otomatik gergi makineleri de vardır. Bu sistemde makine başında çalışan eleman,
gergiden çıkan deriyi alır ve yerine gergiye girecek deriyi yayar. Makine otomatik olarak
çalışma mandalları ile deriyi tutar ve gerer. Gerilmiş çerçeve, kurutma tüneline girer. Bu
sistem az işçilik gerektirir. Deri, daha iyi gerilir. Bu sistemle gergi işleminde saatte ortalama
olarak 50-80 adet deri gerilebilir.

Resim 2.12: Büyük gergi kabininin dıştan görünümü

2.4. Budama

2.4.1. Budamanın Amacı ve Önemi

Budama; finisaja hazırlanan derilerin mekaniksel yumuşatma ve gergi sonrasında
gereksiz kısımlarının, deride bulunan derin ispireli kısımların alınması; kenarların
düzgünleştirilmesi ve estetiklik kazandırılması için yapılan işlemdir. Derilerin kenar
kısımlarında kurumadan kaynaklanan kıvrımlar oluşur, budama ile bu kıvrımlar giderilir.
Derilerin gergiye alınması esnasında derinin kenarlarında kalan mandal izlerinin giderilmesi
için de mutlaka budama yapılmalıdır.
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Resim 2.13: Budanması yapılacak olan bütün deriler

Derilerin yüzümü esnasında deride hafif ve derin ispireler oluşabilir. Derin ispireli
kısımlar, ayakkabı ve saraciye imalatçılarının deriyi kalıba çekmeleri esnasında deride hoş
olmayan ve mukavemet yönünden de zayıf bir yapı oluşturur. Kaliteli üretim yapılabilmesi
için bu kısımların mutlaka alınması gerekir.

2.4.2. Budama Yapılışı

Budamanın yapılışı, derinin durumuna göre değişir. İki çeşit budama yöntemi vardır.

 Kanat derilerin budanması
 Bütün derilerin budanması

2.4.2.1. Kanat Derilerin Budanması

Budanacak kanat deriler, düz bir sehpa üzerine cilt tarafı yukarıya ve etekler budama
yapacak kişiye doğru şekilde serilir. Sağ ele budama için kullanılacak kesici alet alınır.
Kanat derinin sol tarafının sırt çizgisinden başlanarak alınması gereken kısımlar, ince bir
şerit hâlinde derinin sağ tarafında sonlanıncaya kadar kesilir. Budama esnasında kesici aletin
alttaki deriye zarar vermemesine dikkat edilir. Ayrıca budama yaparken deride bulunan derin
ispireli kısımlar alınır. Yine deride bulunan kesik ve delik kısımların kenarları düzgünce
alınır. İnek derilerinin etek kısımlarının çok boşluklu yerleri, göğüs kısmı ve etek
kısımlarında yer alan katlanmaların neden olduğu potluklar budanarak alınır. Derinin bu
kısımları çok boşluklu ve lif yapısının seyrek olduğundan ayakkabı gibi sıkı tutumlu ürünler
için kullanılamaz.
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Resim 2.14: Budanmakta olan kanat hâlindeki bir deri

2.4.2.2. Bütün Derilerin Budanması

Bütün deriler budanırken kanat derilerde olduğu gibi deri cilt yüzey yukarıya gelecek
şekilde düz bir sehpa üzerine serilir. Derinin sol tarafının sırt çizgisinin bulunduğu yerden
başlanarak kanat derilerde olduğu gibi ince şerit hâlinde sağ tarafının sırt çizgisinin
bulunduğu yere gelinceye kadar devam edilir. Devamında derinin diğer kısmı budama yapan
kişiye doğru getirilerek budaması yapılır. Bu budama işlemi yapılırken kanat derilerde
olduğu gibi aynı hususlara dikkat edilir. Budanan deriler, ayrı bir sehpaya istiflenir.

Resim 2.15: Derilerin budanması sonucu oluşan budama artıkları
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derinin gergi işlemini yapınız.
Gerekli araç ve gereçler: Deri, gergi kabini, gergi levhası, gergi maşası, istif sehpası,

kesici

İşlem Basamakları Öneriler

 Derileri gergi yerine taşıyınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.

 Gergi kabinini açınız.

 Kabini açarken dikkatli olmanız
gerektiğini unutmayınız.

 Gergi levhasını kabinden çıkarınız.

 Kabinden boş levhayı çıkarınız.
 Kabin içinden çıkan panellerin sıcak
olabileceğini unutmayınız.

 Gergi levhasını düşey konumdan
yatay konuma getiriniz.

 Levhanın kilidini açınız.
 Düşey konumdan yatay konuma getiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Levhayı kilitleyiniz.

 Deriyi levha üzerine cilt tarafı
yukarı gelecek şekilde seriniz.

 Bütün deriyi levha üzerine ortalayacak
şekilde seriniz.
 Deride katlanma olmamasına dikkat ediniz.

 Derinin önce sol ön bacağını, sonra
sağ arka bacağını mandal ile levhaya
sabitleyiniz.  Bacakları çapraz şekilde iyice gerdirerek

sabitleyiniz.
 Derinin kafa ve kuyruk kısımlarını
gerdirerek sabitleyiniz.
 Mandalların levha üzerine tam tutunmasına
dikkat ediniz.
 Mandalların gergin olmasına dikkat ediniz.

 Çapraz şekilde derinin bütün
kenarlarını mandal ile levhaya gererek
asınız.

 Deride potluk kalmamasına dikkat ediniz.

 Levhayı yatay konumdan düşey  Levhanın kilidini açarak yatay konumdan
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konuma getiriniz. düşey konuma getiriniz.

 Levhayı kabine koyunuz.

 Levhaları kilitleyiniz.
 Raylar üzerinden iterek kabine gönderiniz.
 Kabin kapağını kapatınız.

 Derileri kabinde bekletiniz  Deri çeşidine göre derileri yeterli süre
kadar kabin içinde bekletmeyi unutmayınız.

 Kabinden çıkan derilerin etek kısmı
kendinize gelecek şekilde istif tezgâhına
yerleştiriniz.

 Derinin sol tarafından başlayıp
kenar kısımlarını keserek düzeltiniz.
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 Derinin orta kısımlarındaki ispireli
yerleri alınız.

 Derinin pot yapmış kısımlarını
alınız.

 Budaması yapılmış derileri
istifleyiniz.
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Bütün derinin budama işlemini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Derinin etek kısmı kendinize gelecek
şekilde tezgâha yerleştiriniz.

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

alınız.
 Kesici aletin keskinliğini kontrol ediniz.
 Gerekiyorsa bıçak değiştirmesi yapınız ya

da bıçağı keskinleştiriniz.
 Deriyi tezgâha düzgünce yerleştiriniz.

 Derinin sol tarafından başlayıp kenar
kısımlarını keserek düzeltiniz.

 Kesici aleti dikkatlice kullanınız.
 Budama yapılırken sol elinizle derinin uç

kısımlarını gerdirerek tutunuz.
 Budama parçalarını dikkatli bir şekilde

istifleyiniz.

 Derinin orta kısımlarındaki derin
ispireli ve kesik yerleri
düzgünleştirerek alınız.

 Derin ispireli, kesik ve delik yerlerin
düzgünleştirmesini köşe oluşturmadan
yapınız.
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 Derinin pot yapmış kısımlarını alınız.

 Derilerin eteklerinde oluşmuş olan pot
yapmış kısımları dikkatlice alınız.

 Budaması yapılmış derileri alınız.

 Deriyi düzgün tutunuz.

 Tekerlekli sehpaya istifleyiniz.

 İstiflerken derilerin boyun ve sırt
kısımlarının aynı yöne gelmesine dikkat
ediniz.



30

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. Derileri gergi yerine taşıdınız mı?

2. Gergi kabinini açtınız mı?

3. Gergi levhasını kabinden çıkardınız mı?

4. Gergi levhasını yatay duruma getirdiniz mi?

5. Deriyi levha üzerine cilt tarafı yukarı gelecek şekilde serdiniz mi?

6. Derinin önce sol ön bacağını, sonra sağ arka bacağını mandal ile
levhaya sabitlediniz mi?

7. Çapraz şekilde derinin bütün kenarlarını mandal ile levhaya
gererek astınız mı?

8. Gergi levhasını dikey duruma getirdiniz mi?

9. Levhayı kabine koydunuz mu?

10. Derileri kabinde beklettiniz mi?

11.
Kabinden çıkan derilerin etek kısmı kendinize gelecek şekilde

istif tezgâhına yerleştirdiniz mi?

12.
Derinin sol tarafından başlayarak kenar kısımlarını keserek

düzelttiniz mi?

13. Derinin orta kısımlarındaki ispireli yerleri aldınız mı?

14. Derinin pot yapmış kısımlarını aldınız mı?

15. Budaması yapılmış 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi gerginin amaçlarından değildir?
A) Deriden alan kazanmak
B) Derideki kırışıklıkları gidermek
C) Derinin sırça yüzeyini düzgünleştirmek
D) Deriye dolgun tutum kazandırmak

2. Gergiye alınacak derilerin gerdirilmesi işlemine derinin neresinden başlanır?
A) Etek kısımlarından
B) Kafa ve kuyruk kısmından
C) Ön ayaklarından
D) Arka ayaklarından

I. Deri ne kadar fazla gerdirilirse o derece yumuşak olur.
II. Deri ne kadar fazla gerdirilirse o kadar fazla yüzey verir.
III. Gerdirilen derilerin dolgunluğu ve tutumu artar.
IV. Gergi işlemi genellikle ince deri tiplerine uygulanır.

3. Buna göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I,II,III ve IV

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Levhanın her iki tarafına gerektiğinde gergi işlemi uygulanabilir.
B) Gergi işlemi genellikle kalın derilere yumuşaklık vermek için uygulanır.
C) Derideki yüzey alanı artar.
D) Fazla germe bütün deri tiplerinde kaliteyi olumsuz yönde etkiler.

5. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi budama için doğrudur?
A) Budama, sadece derin ispireli derilere uygulanır.
B) Budama, sadece kanat derilere uygulanır.
C) Budama; derilerin kenarlarının, ispireli, delik, kesik, pot oluşmuş ve aşırı boşluklu

kısımlarının alınarak düzeltilmesi işlemidir.
D) Budama bütün derilere uygulanmaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi budamanın amacı olamaz?
A) Finisaj maddelerinin bağlanmasını kolaylaştırmak
B) Derin ispireli yerleri almak
C) Eteklerdeki katlanmış (potlu) yerleri almak
D) Deriye estetik görünüm kazandırmak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

7. ( ) Otomatik gergi sisteminde saatte ortalama olarak 100-1500 adet deri gerilebilir.

8. ( ) Kamaralı gergi kabininde 60-120 çerçeve bulunur. 100-150 °C arasındaki
sıcaklıklarla çalışılır.

9. ( ) Budanacak kanat deriler, düz bir sehpa üzerine cilt tarafı aşağıya ve sırt kısmı
budama yapan kişiye gelecek şekilde serilir.

10. ( ) Budama; derinin cilt yüzeyinin düzgün olup olmamasına bağlı olarak uygulanır.
Cilt yüzeyi düzgün olan derilere budama uygulanmaz.

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. Derilerin vibrasyon yöntemiyle yumuşatıldığı mekaniksel işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kuru dolaplama yöntemi
B) Kollu iskefe yöntemi
C) Silindir üzerine yerleştirilmiş bıçaklı iskefe yöntemi
D) Pat-pat makinesinde yumuşatma

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mekaniksel yumuşatma işlemi için yanlıştır?
A) Mekaniksel yumuşatma, tavlama sonrası yapılır.
B) Yumuşatmada kullanılan dolapların eni, çapının iki katı kadardır.
C) Vibrasyon yönteminde deriler, üstte ve altta metal çıkıntıların bulunduğu aralıktan

geçer.
D) Mekaniksel yumuşatma ile kuruma esnasında sertleşmiş olan deri lifleri, esnek hâle

getirilir.

3. Dolapta yumuşatma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dolapta deri çok olursa dolabın yumuşatma etkisi az olur.
B) İşçilik ve maliyet düşüktür.
C) Yumuşatma dolaplarının eni çapından büyüktür.
D) Taneli ve kabarık sırça görünümü istenilen derilere uygulanabilir.

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

4. ( ) Pat-pat makinesinin bant hızı 80-380 cm/dakikadır.

5. ( ) Klasik kollu iskefe makinesinin verimi saatte 50-80 küçükbaş hayvan derisi, 40-
75 sığır kanat derisidir.

6. ( ) Mekaniksel yumuşatma yöntemlerinden en etkili olanı dolapta yapılan
yumuşatmadır.

7. ( ) Mekaniksel olarak yumuşatılmış olan derilerin liflerinin arası açılmış olacağından
finisaj esnasında kullanılan örtü maddeleri deri tarafından daha kolay alınır, yüzey
üzerinde de sağlam tutunur.

8. ( ) Budamada dikkat edilecek özellikler ve kullanılan kesici alet, kanat ve bütün
deriler için farklıdır.

9. ( ) Budama yapılırken gereksiz kısımların ince şeritler hâlinde alınmasına dikkat
edilmeli gereğinden fazla budama atığı oluşması önlenmelidir.

MODÜL DEĞERLENDİRME



34

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere doğru sözcükleri yazınız.

10. Dolapta yumuşatma metodunda dolap devri …………..devir/ dakikadır.

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. B
2. D
3. A
4. Doğru
5. Yanlış
6. Doğru
7. 12-16
8. 40-70 / 30-45

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

7. Doğru
8. Yanlış
9 Yanlış

10. Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

10. 12-16

CEVAP ANAHTARLARI
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