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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0313
ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme
MODÜLÜN ADI Mamul Deride Fiziksel Testler

MODÜLÜN
TANIMI

Kopma ve uzama, yırtılma hava geçirgenliği, su geçirmezlik,
derilerde bükülme dayanımı ve sürtünmeye karşı renk haslığı
tayini yapabilme ile ilgili öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL
YETERLİK Mamul deride fiziksel testler yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak
mamul deride fiziksel testler yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kopma ve uzama testini yapabileceksiniz.
2. Yırtılma testini yapabileceksiniz.
3. Hava geçirgenliği testini yapabileceksiniz.
4. Su geçirmezlik testini yapabileceksiniz.
5. Derilerde bükülme dayanımı testini yapabileceksiniz.
6. Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini 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 vb. schenkel çekme aygıtı,
bergman veya föhr aletleri, penetrometre, deri, fleksometre
cihazı, sürtünme haslığı cihazı, deri numunesi, test cihazı,
kumpas, test kalıbı

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,

Almış olduğunuz deriden yapılmış herhangi bir ürünün kolaylıkla yırtıldığını, boyanın
veya bükülme yerlerinin deforme olduğunu, aldığınız ayakkabının ayağınızı terlettiğini ve
kokmasına neden olduğunu düşünün. Peki, bu durumlar hoşunuza gider mi? Şüphesiz ki
“Hayır” diyeceksiniz. Çünkü deri ürünleri sağlam, su geçirmezlik, ayaktaki teri emme ve
hava geçirgenliği gibi özelliklere sahip olmalıdır.

Bu modülle yırtılma testi, hava geçirgenliği testi, su geçirmezlik testi, derilerde
bükülme dayanımı tayini ve sürtünmeye karşı renk haslığı tayini yapabileceksiniz. Aynı
zamanda elde edilen bilgileri edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı 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–3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak mamul derideki kopma ve uzama
testi yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında mamul derilerde kopma ve uzama testi
yapılıyor mu? Araştırınız.

 Çevrenizdeki deri fabrikaları test sonuçlarını hangi standartlara göre
değerlendiriyor? Araştırınız.

1. MAMUL DERİDE KOPMA VE UZAMA
DAYANIKLILIĞINI ÖLÇME

1.1. Dayanıklılık Testleri

Deri küçük zorlamalara esneyerek-uzayarak karşılık verir, sürekli olarak etki eden
kuvvetin ağır yükü altında büyük bir mukavemet gösterir. Derinin bu özelliği, lif yapısının
üç boyutlu örgüsü ve özellikle de retiküler tabakanın dokusuna dayanmaktadır. Deri
liflerindeki her değişiklik dayanıklılık değerini etkiler. Dayanıklılık testlerinden elde edilen
veriler ise deriden yapılan mamul eşyanın durumunu ve kullanılabilirliğini gösterir. Kopma,
yırtılma ve çubukla yırtılma testleri derinin test sırasında farklı zorlanmasına karşılık
gelmektedir. Bu üç dayanıklılık değeri test edilen deri tipine göre belirlenmiştir ve hepsi bir
arada gereklidir. Kopma dayanımının belirlenmesi, bütün deri tipleri için önem arz ederken
yırtılma dayanımı yumuşak ve esnek deri tiplerinde (ayakkabı yüzlük, mobilyalık vb.)
önceliklidir, buna karşılık çubukla yırtılma, dayanımı dolgun sert deri tiplerinde (kösele,
kayışlık, vaketa vb.) önemlidir. Kopma ve yırtılma dayanıklılığı arasında test değerlerinde
çoğu zaman paralellik beklenmemelidir. Kopma dayanımı belirlenmesinde kavrayıcı kuvvet
derinin bütün kesiti üzerine dengeli dağılır ve böylece lif dokusu bütün olarak kavranır.
Yırtılma dayanımı belirlenmesinde kuvvet nokta şeklinde bir yırtık üzerinde yoğunlaşır ve lif
demetleri, lifler arka arkaya yırtılır. Çubukla yırtılma dayanımı belirlenmesinde de kuvvet
belli lifler üzerine etki eder, bu durum özellikle zedelenmiş bölgelerde kendisini belli eder.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Kopma Dayanımı ve Uzamanın Belirlenmesi

TS 4119, DIN 53328, IUP 6, ISO 3376–1976’da tarif edilen bu metotta bütün deri
cinsleri test edilebilmektedir. Buna göre ölçme değerleri aşağıdaki gibi verilmektedir:

 En yüksek kuvvet: Kopma denemesinde ölçülen maksimum kuvvet Newton
(N) olarak tespit edilir.

 Kopma dayanıklılığı: En yüksek kuvvetin numune parçasının başlangıç kesit
alanına bölünmesiyle bulunur. N/cm2 olarak verilir. Kesim şablonuna göre test
parçasının genişliği sabit olduğundan bu değer deri kalınlığı vasıtasıyla
belirleyici olarak etkilenir.

 Kopma uzaması: Test parçasının uzunluk değişiminden hesaplanır. Test
parçasının kopma anındaki uzunluğundan başlangıçtaki uzunluğu çıkarılır. Bu
fark test parçasının ilk uzunluğunun yüzdesi olarak gösterilir.

 Kuvvet-uzunluk değişimi eğrisi: Uygulanan kuvvetle test parçasının uzunluk
değişimi arasındaki ilişkinin gösterilmesidir.

 Test parçasının hazırlanması: Kondisyonlanmış olan numune parçasından sırt
çizgisine paralel doğrultuda test parçası şablon bıçakla kesilir. Test parçası üç
ayrı büyüklükte alınabilir (Şekil 1.1). Normal durumlarda 2 numaralı büyüklük
(10 mm) kullanılır. Düşük yüklerde uzama ölçümünde 1 numaralı büyüklük
tercih edilir, özel durumlarda (deri mamullerinde dayanıklılığın doğrudan test
edilmesinde ) 3 numaralı büyüklük (5 mm) kullanılır. En az 3 numune parçası
test edilmelidir.

Bir derinin yüzeyi rutubet oranına bağlı olduğu için test parçası kesilmeden önce deri
kondisyonlanmalıdır.

Test parçasının eni şablon kesme bıçağı ile belirlenmesine rağmen üç noktada genişlik
ölçülmelidir (Şekil 1.1 F,E,G noktaları). Test parçasının kalınlığı yine F,E,G noktalarında
ölçülmelidir, 3 numaralı büyüklükte şablon bıçakla kesimden önce numune parçasında
kalınlık ölçümü yapılır, 1 ve 2 numaralı büyüklüklerde ölçüm, kesimden sonra
gerçekleştirilir. Yapılan ölçümlerden aritmetik ortalama genişliği ve kalınlığı tespit edilmiş
olur, bu iki değerin çarpılmasıyla başlangıçtaki kesit alanı bulunur.
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Şekil 1.1:Kopma ve uzamanın belirlenmesinde test parçası ölçüleri

1.2. Testin Yapılışı

Kopma test makinesinin çeneleri büyük, orta ve küçük test parçalarının boyutlarına
göre 0,5 mm hassasiyetle 100, 50 veya 20 mm açıklığa ayarlanır. Test parçasının A-B, C-D
doğrultuları çenelerin kenarlarına gelecek şekilde yerleştirilir. Çenelerin sıkıştırılmasından
sonra test parçasının sırça yüzeyi bir düzlemde bulunmalıdır. Test parçasının uzunlamasına
ekseni makinenin çekme doğrultusunda olmalıdır. Çenelerin birbirinden ayrılma hızı
dakikada 100 ± 10 mm olmalıdır. Test numunesinin kopma anında en yüksek kuvvet ve
uzama değişimi tespit edilir. Kuvvet - uzunluk değişimi eğrisi sadece özel hâllerde
kaydedilir.

1.3. Değerlendirme

En yüksek kuvvetin değeri 5 testten ortalama olarak Newton (N) cinsinden verilir.
Kopma dayanıklılığı aşağıdaki gibi hesap edilir.

En yüksek kuvvet(N)
Kopma dayanıklılığı (N/cm2)=

Başlangıç kesiti (cm2)

Not: 1kg’lık kuvvet = 10 N,
Başlangıç kesiti = numune kalınlığı x numune genişliği

Kopmada uzunluk-başlangıç uzunluğu
Kopma anında uzama (%)= x100

Başlangıç uzunluğu (uzunluk değerleri mm)

Test raporunda kopma dayanıklılığı, en az 3 test değerinin aritmetik ortalaması
alınarak 0,01 N/cm2 yaklaşıklıkla ve kopma anında uzama % olarak tam sayıya yuvarlatılıp
verilir.
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Test parçaları uzunlamasına sırt çizgisine paralel olarak alınır. Kopma dayanıklılığı
derinin uzunlamasına ve enine farklılık gösterir. Genellikle uzunlamasına değer daha
yüksektir. Lif dokusunun yırtılma dayanıklılığı, bütün bir deri yüzeyi göz önüne alındığında
uygulanan kuvvet lif doğrultusunda ise en büyüktür. Şekil 1.2’de deri yüzeyinde liflerin
öncelikli olarak yönlendikleri doğrultular gösterilmektedir. Bir deri parçası veya deriden
mamul bir eşya test ediliyorsa standarda uygun olarak deriden numune alma yeri belli
olmadığı için birbirine dik iki doğrultuda numuneler alınmalıdır.

Şekil 1.2: Liflerin öncelikli yönlendikleri doğrular

Test parçasının genişliği normal testlerde 10 mm’ dir (2 numaralı büyüklük). Genişliği
5 mm (3 numaralı büyüklük) olan test parçalarında şablon bıçakla kesme vasıtasıyla yüzeyin
zarar görmesi ve bununda test sonuçlarını etkilemesi tehlikesi vardır.

Test sonuçlarının verilerinde en büyük kuvvetin mutlak değer olarak verilip
verilmediği açıkça belirtilmelidir. Aynı kullanım maksadı için deri farklı kalınlıklarda
kullanılıyorsa kopma dayanımı değeri yeterli veriyi sağlamaktadır. Kalın ve ince deriler aynı
bölgede kullanılıyorsa makine tekniği (deri eşya üretiminde) açısından en yüksek kuvvetin
mutlak değerinin bilinmesi lazımdır. Böylece gerekli olan en düşük dayanıklılığın tespit
edilmesi mümkün olacaktır.

Derinin özelliklerinin belirlenmesi için sadece dayanıklılık değerlerinin bilinmesi
önemli değildir, kuvvetin uygulamasında derini toplam davranışı çoğu zaman daha
önemlidir. Burada deri lif dokusu esas rolü oynamaktadır, kollagen liflerinin kopma
dayanımı 500 N/mm2 ve kopma anındaki uzaması yaklaşık % 35’tir. Yumuşaklık, esneklik,
dayanıklılık deri lif dokusunun bir sonucudur. Çekme zorlamasından önce bir uzama
(esneme) meydana gelir. Zorlama devamında uzamada meydana gelen artış giderek daha
azalır. Son safhada, kopmadan hemen önce uzama artışı daha fazladır. Kuvvet-uzunluk
değişimi diyagramı (Şekil 1.3) kopma denemesinde kendine özgü bir eğri oluşturur. Bu
eğrinin yorumlanması, deri lif dokusunda liflerin belirli açılarla (örgü açısı) yer alması
esasına dayanır.
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Şekil 1.3: Kuvvet uzunluk değişim diyagramı

Çekme zorlamasında liflerin birbirine yaklaşması ve dokunma açılarının küçülmesi
sonucunda genişlik ve kalınlık azalır, boy uzar yani deri lifleri deforme olur. Lifler birbirine
yapışmamışsa ve lifler arasındaki boşluklar fazla doldurulmamışsa yani liflerin hareketi
engellenmemişse lifler uzar. Deri tipine uygun olarak yağlama yapılmamışsa bu ilk safhada
lifler yeterli esnekliği gösteremez. Lif dokusu gerildikten sonra lifler ancak elastik uzama
yapar. Çünkü liflerin yapı taşı olan lifçikler birbirlerine paralel olarak yönlenmemektedir.
Şekil de yer alan eğrinin üst kısmında kopma safhası yer almaktadır. Bu safhada her bir lifin
koparak hızla birbirinden ayrılması nedeniyle ölçülebilir büyük bir uzama ortaya
çıkmaktadır.

Şekil 1.4: Uzama diyagramı

Kullanım amacı açısından derinin değerlendirilmesinde belirtilen dayanıklılık
kavramları yanında “ yırtılabilirlik” de çok önemlidir. Yırtılabilirlik, toplam yüklenme olayı
üzerinde kuvvet ve uzamadan türetilen bir kavramdır. Aynı kopma dayanımında, uzama
eğrisi geniş ve yaygınsa (dar ve sivri hâle göre) yırtılabilirlik önemli ölçüde daha büyüktür.
Deri kısa süreli kuvvetin en yüksek kavramasında önce uzama özelliği vasıtasıyla etkiyi
yumuşatır, koparıcı yük altında dayanıklılığı ile karşı koyar (bir kaza anında motosiklet
giysilik derisi). Mümkün kavrayıcı kuvvetin en yüksek değeri altında dayanıklılığı olan deri
bu maksat için kullanılabilir. Bu bakış açısından, bütün derilerin neden daha kuvvetli
zorlamalara maruz bırakıldığı, gerilmiş durumda sepilendiği ( Bu şekilde dayanıklılık önemli
ölçüde arttırılabilir.) sorularına cevap verilebilir. Bu tarzdaki bir çalışma şekliyle derinin
tutum özelliklerinin değiştirilmesi yanında kuvvet - uzunluk değişimi diyagramının başlangıç
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bölümünde etkili olan uzama davranışı da belirlenir. Ancak, derinin gerilerek sepilenmesi
işleminde daha dikkatli olunmalıdır (futbol derisi üretimi).

Kopma dayanıklılığı ham deri seçiminde başlayan çok sayıda faktöre bağlıdır, deri
üretim tekniklerinden büyük ölçüde etkilenir. Sıkı lif dokulu deri cinsleri daha yüksek kopma
dayanıklılığı değerleri verir. Deri lif yapısını büyük oranda etkileyen yarma ve tıraşlama
işlemleri deri cinsine uygun olmalıdır. Kanguru derisinin özel bir yapısı vardır, az bir
kalınlık ve yüksek yırtılma dayanıklılığı istenilen yerlerde kullanılır. Aynı bir hayvan cinsi
içinde yaş, cinsiyet ve beslenme şekli önemli farklılıklar getirir. Bütün bir deri yüzeyi
dikkate alındığında kropon kısmı yüksek dayanıklılık ve düşük uzama değerleri verir,
eteklere doğru uzama oranı artar.

Lif dokusuna zarar veren deri kusurları derinin dayanıklılık değerlerini düşürür.
Deride yaralanmadan sonra iyileşerek kapanan bölgeler özellikle yırtılma dayanıklılığını
azaltır. Kireçlik işlemi uzamanın artışı yönünde etki eder, önemli miktarda protein kaybı
olursa kopma dayanıklılığı da düşer. Uygun şartlarda yapılmayan sama işlemi kireçlik
işleminden daha fazla dayanıklılık değerlerini etkileyebilir. Yarma, tıraşlama ve
zımparalama deri lif dokusunun üç boyutlu yapısını zedeleyerek dayanıklılığı düşürür. Sepi
maddeleri de farklı dayanıklılık değerleri verir. Krom sepi aldehit sepiden daha iyi
dayanıklılık değerleri verir, bitkisel sepi ikisi arasında yer alır. Fazla doldurucu sepileme
yapılırsa deri lif dokusunun esnekliği azaltılmış olur. Yağlama maddelerinin kesitte çok iyi
dağılması, yeterli miktarda olması, deride yeterli rutubetin tutulmasını sağlaması dayanıklılık
değerleri üzerine belirleyici bir etkisi vardır.

Derinin yeterli miktarda rutubet tutması çok hızlı ve fazla miktarda esnetme yapılan
işlerde (ayakkabı üretimi) çok büyük bir öneme sahiptir. Böylece deri kolaylıkla esner ve
üretim kayıpları asgariye iner.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kopma ve uzama testi yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, test cihazı, kumpas, test kalıbı,

bilgisayar

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri numunesinden uygun şekilde
örneği kalıp ile çıkartınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kalıp çıkarma makinesi ile çalışırken

dikkatli olunuz.

 Derinin en ve kalınlık ayarlarını
ölçünüz.

 Numunelerin en ve kalınlık ayarlarının
eşit olmasını sağlamayı unutmayınız.

 Test cihazının çenelerini ayarlayınız.
 Cihazın çenelerini numuneye göre

ayarlamayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Örneği uygun şekilde çenelere
yerleştiriniz.

 Numuneyi test cihazının çenelerine
bağlarken dikkatli olunuz.

 Test numunesinin kopma anında en
yüksek kuvvet ve uzama değişimi
tespit ediniz.

 Optik okuyucudan kopma anındaki
kuvvet ve uzama değişimini duyarlı
olarak okumaya dikkat ediniz.

 Tespit edilen değerleri hesaplayınız.  Dikkatli olarak hesaplama yapmayı
unutmayınız.

 Makine, araç ve gereç temizliğini
yapınız.

 Daha sonraki kullanımlar için
kullandığınız araç ve gereçleri
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temizlemeyi 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 önlüğünü giydiniz mi?
2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?
3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
4. Deri numunesinden uygun şekilde örneği kalıp ile çıkarttınız mı?

5. Derinin en ve kalınlık ayarlarını ölçtünüz mü?

6. Test cihazının çenelerini ayarladınız mı?

7. Örneği uygun şekilde çenelere yerleştirdiniz mi?

8. Test numunesinin kopma anında en yüksek kuvvet ve uzama
değişimi tespit ettiniz mi?

9. Tespit edilen değerleri hesapladınız mı?

10. 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. Aşağıdakilerden hangisi derideki dayanıklılık testlerinden değildir?
A) Kopma dayanımı tayini
B) Uzama dayanımı tayini
C) Yırtılma dayanımı tayini
D) Yağ tayini

2. Aşağıdakilerden hangisi test parçasının kopma anındaki uzunluğundan başlangıçtaki
uzunluğu çıkarılarak bulunan sonuca eşittir?
A) En yüksek kuvvet
B) Kopma dayanıklılığı
C) Kopma uzaması
D) Kuvvet-uzunluk değişimi eğrisi

3. Kopma analizi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet- uzunluk değişimi eğrisi özel durumlarda kaydedilmelidir.
B) Test parçasının uzunlamasına ekseni makinenin çekme doğrultusunda olmalıdır.
C) Çenelerin birbirinden ayrılma hızı dakikada 100 ±10 mm olmalıdır
D) Kopma dayanımında bulunan sonuç birimi N/m2 olarak verilmelidir.

4. Kopma dayanımı yapan bir öğrenci, numunenin ortalama genişliğini 1,65 cm,
kalınlığını 0,9 cm olarak ölçtüğü numunesini cihaza bağlıyor. Numunenin kopma
anındaki kuvveti 80 N olarak ölçüyor. Bu ölçümlere göre deri numunesinin kopma
dayanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,485 N/ cm2

B) 53,87 N/ cm2

C) 118,8 N/ cm2

D) 237,6 N/ cm2

5. Aşağıdakilerden hangisi kopma dayanımını olumlu yönde etkiler?
A) Sıkı lif dokulu deri cinsleri
B) Lif dokusu zarar gören deriler
C) Yarma, tıraşlama ve zımparalama işlemi
D) Kireçlik işleminde fazla miktarda protein kaybının olması

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 yırtılma testi analizini yapma bilgi
ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında kalite kontrolünü yapan işletmeler hangi
testleri yapıyor? Araştırınız.

2. MAMUL DERİDE YIRTILMA DAYANIMI
DAYANIKLILIĞINI ÖLÇME

Yüzeyi kullanılan deri tiplerinin büyük bir grubunda yırtılma dayanıklılığının
belirlenmesi için dayanıklılık testi yapılmıştır. Buna rağmen derinin bütününün
değerlendirmesinde yırtılma ile dayanıklılık arasında önemli farklılıklar vardır. Bu fark test
parçasının seçiminde kendisini göstermektedir. Klasik schenkel yırtılma dayanım testinde
uzunlamasına bir kesik yer alırken IUP ve ISO metotlarında test parçasının ortasında bir
kesik bulunmaktadır. Schenkel metodunda deformasyon enerjisi test sırasındaki gerilmede
hemen ortadan kalkmaktadır, kuvvet hemen yırtılma noktasının üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Test parçasının ortasında kesik bulunması hâlinde ise derinin sertliği oranında deformasyon
enerjisi test sonucunun içine dâhil olmaktadır. Son belirtilen test parçasının avantajı ise her
şeyden önce küçük oluşudur, böylece deri mamullerinden (ayakkabı) de kolaylıkla numune
alınabilmektedir.

Ortasında kesik olan test parçasında iki taraflı yırtılma zorlaması meydana geldiğinden
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi belirleyici bir öneme sahiptir. Buradan elde edilen
sonuç uzunlamasına kesik olan numuneye göre yaklaşık iki kattır. İki metot arasında
sonuçların mukayese edilebilmesi için IUP metodundan elde edilen sonuçlarla ortalamasının
alınması (ortadaki kesiğin şeklinden bağımsız olarak) gerekmektedir. Bu durum test
raporunda yer almalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Yırtılma Dayanıklılığının Belirlenmesi

Yırtılma dayanıklılığının belirlenmesinde TS 236, TS 4118, DIN 53329, IUP 8
metotları esas alınmıştır. Schenkel metodu bütün deriler için ve IUP 8 esnek deriler
(ayakkabı yüzlük deri vb.) için tercih edilmektedir. Bu metotlara göre aşağıdaki belirlemeler
mümkündür:

 Yırtmaya başlayan kuvvet: Test parçasının yırtılmaya başlamasından
kesiğin uzama anında elde edilen en yüksek kuvvet değeridir.

 Yırtma kuvveti: Test paçasının yırtılmasına kadar uygulanan kuvvetin
ortalama değeridir (bu metoda göre).

 Yırtılma dayanıklılığı: Yırtma kuvvetinin test parçasının kalınlığına
bölünmesiyle elde edilen değerdir.

Resim 2.1: Yırtılma dayanımı test cihazı

Test parçası, kondisyonlanmış olan numune parçasından uzunluğuna sırt çizgisine
paralel olarak alınır. Deri mamullerinde numune alma yeri belli olmadığı için birbirine dik
iki doğrultuda numune alınır. En az 3 numune test edilmelidir. Her bir test parçasının en az 3
yerinden deri kalınlığı ölçülmelidir.

Testte kullanılan aygıt, kopma dayanıklılığını belirtilen bir çekme makinesidir. Bu
cihazlarda kuvvet-yol diyagramını gösteren, yazıcısı olan tercih edilir. Aygıtın çenelerinin
genişliği 50 mm olmalıdır. TS 4118 ve IUP 8’e göre yırtılma dayanıklılığı testi için iki adet
tutucu parçaya ihtiyaç vardır (Şekil 1.1). Her bir tutucu parça 10 mm genişliğindedir,
kalınlığı 2 mm’dir, bir kenarı aygıtın çenelerine tutturmaya elverişli, diğer kenarı sert çubuğa
kaynaklı ve ucu 900 kıvrımlı ve çelikten yapılmıştır. Yırtılma dayanımı testi; schenkel
yırtılma metodu, çubukla yırtılma metodu ve dikiş yırtılma metodu gibi değişik metotlar ile
yapılabilmektedir.
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Şekil 2.1: Test parçası tutucusu

2.1.1 Schenkel Yırtılma Metodu

Kondisyonlama, deney öncesi nem dengesi oluşturma işlemine (iklimlendirme-
şartlandırma) adı verilmektedir. Numune parçasından Şekil de gösterildiği gibi uygun olarak
test parçası alınır. Kesme ile oluşturulan uçlar (Schenkel) çekme aygıtının üst ve alt
çenelerine, test parçasının iç kesit kenarları bir paralel doğru teşkil edecek şekilde tutturulur.
Çekme hızı 100±10 mm/dk olacak şekilde ayarlanır. Parçalar birbirinden ayrılıp yırtılıncaya
kadar çekmeye devam edilir. Eğer numune boy yönünden yırtılmayıp yana doğru yırtılırsa
deneme tekrarlanır.

Şekil 2.2: Yırtılma dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan test parçası ölçüleri

Değerlendirme: Kuvvet-yol diyagramında ilk yüksek değer, yırtmaya başlayan
kuvvettir (test parçasının görünür yırtılmaya başlamasından sonra). Yırtma kuvveti,
diyagramın 2 ve 3. çeyreğinde belirgin bir şekilde görülen en az 10 defa üst üste tekrarlanan
en yüksek değerlerin ortalaması olarak verilir. Diyagramın 1 (yırtılmaya başlama) ve 4. (tam
yırtılma) çeyrekleri değerlendirmede kullanılmaz. Her bir test parçasının ortalama
değerlerinden toplam ortalama değer hesap edilir ve test raporunda belirtilir.

TS 236 mamul deriler ve köseleleri kapsamaktadır. Test parçası Şekil de sol üstte
gösterilmektedir. Çekme hızı 100 mm/dk olarak verilmektedir. Birbirini tutan en az iki testin
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ortalaması sonuç olarak alınmaktadır. Yırtılma dayanımı, yırtılma ağırlığı (kg), değer
numunesi kalınlığına (cm) bölünerek kg/cm cinsinden verilmektedir.

TS 4118, ISO 3377- 1975 ve IUP 8’e göre yırtılma dayanıklılığı için şekilde sağda
görülen iki test parçası kullanılabilmektedir. Test parçalarının kesilmesinde kullanılan şablon
bıçak, aynı anda ortadaki yarığı da kesecek şekilde olmalıdır. Ortasında 20 mm uzunluğunda
basit bir kesik bulunan test parçası sadece hafif deriler için kullanılmaktadır. Numune
parçaları kondisyonlandıktan sonra uzun kenarı sırt çizgisine paralel olarak test parçaları
kesilmektedir. Test parçası tutucuların uçlarına geçirilir. Kesilmiş olan yarığın iki uçları
arasında düşünülen hayali çizgi düşey üzerinde bulunmalıdır. Aygıtın çekme hızı 100±10
mm/dk olmalıdır. Kuvvet-uzunluk diyagramı aynı şekilde değerlendirilir.

TS 4118 ve ISO 3377-1975 bütün mamul derilere uygulanmaktadır. Test parçası Şekil
de sağ üstte gösterilmektedir. Çenelerin birbirinden ayrılma hızı 100±20 mm/dk olarak
verilmektedir. Test parçasının yırtılmasında ulaşılan en yüksek kuvvet kaydedilir. Kgf (N) ve
test parçasının kalınlığı ile birlikte verilir.

Kuvvet-uzunluk değişimi diyagramı çizen yazıcılı sistemde, ilk kaydedilen en yüksek
değer olan yırtmaya başlayan kuvvet hiçbir zaman yırtma kuvveti olarak
değerlendirilmemelidir. Belirlenmiş şekilde kesilen deri, çekme kuvvetinin nokta şeklinde
kavraması vasıtasıyla yırtılmaktadır. Yırtmaya başlayan bu ilk kuvvet, deri eşyanın üretimi
ve kullanımı sırasında da bir rol oynamaktadır. Günlük yaşamda deriden üretilmiş eşyalar ilk
yırtılma başlangıcında, henüz tam yırtılma olmadan bazen kullanılmaz hâle gelmektedir.

Her ne kadar yırtılma dayanıklılığı en önemli dayanıklılık değeri olarak görülüyorsa da
yapılan birçok çalışmalar kopma ve yırtılma dayanıklılığının birbirini tamamlayan özellikler
olduğunu doğrulamaktadır. Bu durum en açık şekilde tolada yapılan testlerle gösterilmiştir.
Kurutulmuş durumda olan tola liflerin birbirine sıkıca yapışması nedeniyle yüksek bir kopma
dayanıklılığı ve oransal olarak daha düşük bir yırtılma dayanıklılığı göstermektedir. Buna
karşılık rutubetli tola liflerin birbirinden izole edilmesi nedeniyle düşük kopma dayanıklılığı,
büyük oranda uzama ve yüksek yırtılma dayanıklılığına sahiptir. Buradan dayanıklılık
değerlerinin liflerin durumuna bağlı olduğu, hafif bir ağ tarzındaki şekil değişikliğinin
kopma ve yırtılma dayanıklılığını artırdığı sonucu çıkmaktadır. Birbirine çok sıkı dokulu
lifler kopma dayanımını artırmakta ve elastik-hareketli lifler, yüksek yırtılma dayanıklılığı
göstermektedir. Bu nedenle yırtılma dayanıklılığı testi ile kireçlikte tola gelişimi etkisi takip
edilebilir ve ne zaman fazla miktarda protein çözüldüğü (aşırı kireçlik) tespit edilebilir.
Kireçlikte işlem süresinin belirlenmesi, yırtılma dayanıklılığı vasıtasıyla yapılabilir. Liflerin
birbirinden izole edilmesiyle kopma dayanıklılığı düşmekte, yırtılma dayanıklılığı
yükselmektedir, aynı durum samada da görülmektedir. Sepileme işlemi de lif hareketliliğinin
değişimine neden olmaktadır. Krom sepilenmiş deri, aldehit veya bitkisel sepi maddeleriyle
sepilenmeye göre daha yüksek yırtılma dayanıklılığı göstermektedir.

2.1.2. Çubukla Yırtılma Dayanıklılığı

Çubukla yırtılma dayanıklılığı testi, özellikle sert deriler için kullanılmaktadır ve bu
diğer derilerde uygulanan yırtılma dayanıklılığı testine karşılık gelmektedir.

Kopma dayanıklılığı ve çubukla yırtılma dayanıklılığı değerleri mutlaka paralellik
göstermez. Derilerin genel olarak değerlendirmesinde bu her iki veri de göz önünde
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bulundurulur. Çubukla yırtılma dayanıklılığında büyük ölçüde liflerin zorlanması ön
plandadır, lifler peş peşe parçalanır. Kopma dayanıklılığı testinde olduğu gibi lif dokusu
bütün olarak kavranmaz; liflerdeki zayıflama, kırılganlık ve aşırı sepileme, bu testte belirgin
olarak görülür.

Çubukla yırtılma dayanıklılığının belirlenmesinde iki metot kullanılır. Metotların
birisinde özel bir zımba ile test parçasında delik açılır ve çubuk bu deliğe sokulur, diğer
metotta deri liflerini zedelememek için bir iğne ile delik açılır. Bu iki metottan elde edilen
değerler farklılık gösterir. Test raporunda hangi metodun kullanıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Çubukla yırtılma dayanıklılığının belirlenmesi için kondisyonlanmış olan numune
parçalarından sırt çizgisine paralel olarak (uzun kenarı) test parçaları kesilir. Numune alma
yeri belli olamayan derilerden (deri mamulü) birbirine dik iki doğrultuda numune alınır ve
bu durum test raporunda belirtilir

TS 236’ ya göre 65 x 80 mm boyutlarında test parçası kesilir, bir ucundan 25 mm
içeride ve ortasında 3 mm çapında zımba ile delik açılır. Delik merkezinde 13 mm
yarıçapında bir çember çizilir, bu çember üzerinde eşit uzaklıklarda 3 noktada kalınlık
ölçümü yapılır, bu değerlerin ortalaması kalınlık olarak kabul edilir. Numune çekme
çubuğunun yarığına uzunlamasına yerleştirilir, 3 mm çapında olan çubuk aynı hizaya
getirilen deliklerden geçirilerek test parçası tutturulur.

Test parçası ve çekme çubuğu, çekme makinesinin çeneleri arasına bağlanarak deney
gerçekleştirilir. Makinede okunan kuvvet deney numunesinin kalınlığına bölünerek çubukla
yırtılma dayanıklılığı sonucu bulunur.
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2.1.3. Dikiş Yırtılma Dayanımı:

Bu test TS 4138 mamul derilerin kullanım şartlarında dikiş yerlerindeki yırtılmaya
karşı dayanımı belirlemektedir. Test numunesi ağır deri ise tek delik, hafif deri ise çift delik
açılarak hazırlık yapılır. Bu deliklere ağır derilerde bir çelik çubuk geçirilerek hafif derilerde
ise tel geçirilerek makineye bağlanır. Yırtılma anında makinenin vermiş olduğu kuvvet
değeri deri kalınlığına bölünerek dikiş yırtılma dayanımı bulunur.

Deri Cinsi

Yırtılma
dayanıklılığı
(1)
Dan/cm

Çubukla
yırtılma
dayanıklılığı
(2) (3)
Dan dan

Yırtılma
dayanıklılığı
(4) (5)
Dan dan

Keçi astarlık 17,6 6,9 6,0 2,2 4,8
Koyun astarlık 19,6 4,6 4,7 2,0 4,0
Ayakkabı yüzlük (box) 18,2 7,8 4,2 2,6 3,4
Ayakkabı yüzlük (elk) 36,0 26,0 20,5 8,5 19,5
Keçi ayakkabı yüzlük 40,0 9,5 8,9 4,0 8,6
Eldivenlik 22,4 8,3 10,0 2,6 8,2
(1) 20 mm x 5 mm (2) test parasına delik aşılmış (3) test parçasının ortası kesik (4)
schenkel (5) ıup 8

Tablo 2.1: Değişik derilerde yırtılma dayanımının karşılaştırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Yırtılma testi yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, test cihazı, kumpas, test kalıbı,
bilgisayar

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri numunesinden üçer adet örnek
çıkarınız.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Pres ve kesici aletlerle çalışırken dikkatli

olunuz.

 Deri kalınlığını ölçüp kaydediniz.  Dijital kumpas ile deri kalınlığı ölçerken
değişik yerlerden veri almayı unutmayınız.

 Cihaz ayarlarını yapınız.  Deneye başlamadan önce test cihazınızın
ayarlarını kontrol etmeyi unutmayınız.

 Deri numunelerini cihazın tutucu
çenelerinin arasına uygun olarak
yerleştiriniz.

 Numuneyi cihaza dikkatli olarak
yerleştiriniz.

 Cihazı çalıştırarak testi başlatınız.  Çevre güvenliğine dikkat ederek cihazı
çalıştırınız.

 Derinin yırtılmaya başladığı andaki
değerleri okuyarak not ediniz.

 Sonuçları dikkatlice okuyarak not etmeyi
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sonuçların aritmetik ortalamasını
alarak hesaplamasını yapınız.

 Bulduğunuz sonuçların aritmetik
ortalamasını alarak hesaplama yapmayı
unutmayınız.

 Araç ve gereçleri temizleyiniz.  Araç ve gereçlerinizi temizlemeyi
unutmayınız.

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. Deri numunesinden üçer adet örnek çıkardınız mı?

5. Deri kalınlığını ölçüp kaydettiniz mi?

6. Cihaz ayarlarını yaptınız mı?

7. Deri numunelerini cihazın tutucu çenelerinin arasına uygun olarak
yerleştirdiniz mi?

8. Cihazı çalıştırarak testi başlattınız mı?

9. Derinin yırtılmaya başladığı andaki değerleri okuyarak not ettiniz
mi?

10. Sonuçların aritmetik ortalamasını alarak hesaplamasını yaptınız mı?

11. Araç ve gereçleri temizlediniz 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 yırtma kuvvetinin test parçasının kalınlığına bölünmesiyle elde
edilen değerdir?

A) Yırtmaya başlayan kuvvet B) Yırtma kuvveti
C) Yırtılma dayanıklılığı D) Kopma dayanımı

2. Derinin test öncesinde uygun rutubet ortamına getirilmesi işlemine verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kondisyonlama B) Islatma
C) Yakma D) Nem analizi

3. Aşağıdakilerden hangisi yırtılma dayanımında kullanılan test metotlarından değildir?
A ) Schenkel yırtılma metodu
B ) Çubukla yırtılma metodu
C ) Dikiş yırtılma metodu
D ) Aşındırarak yırtılma metodu

4. Krom sepilenmiş deri ile bitkisel sepi maddeleriyle sepilenmiş derinin yırtılma dayanımı
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Krom sepilenmiş derinin yırtılma dayanımı diğerine göre yüksektir.
B ) Bitkisel sepi maddeleriyle sepilenmiş derinin yırtılma dayanımı diğerine göre

yüksektir.
C ) Her iki derinin yırtılma dayanımları birbirine eşittir.
D ) Krom sepilenmiş derinin yırtılma dayanımı aldahit sepilemeden daha düşüktür.

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi numune alma yeri belli olmayan derilerden numune
almayı gösterir?

A ) Birbirine paralel iki noktadan
B ) Birbirine dikey iki noktadan
C ) Rastgele seçilmiş iki farklı noktadan
D ) Bu tip derilerden numune alınmaz.

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 hava geçirgenliği testi
yapabileceksiniz.

 Hava geçirgenliği nedir? Araştırınız.
 Derilerde hava geçirgenliği neden önemlidir? Araştırınız.

3. HAVA GEÇİRGENLİĞİ TESTİ

Bu test metodu DIN 53334 (1944)’te açıklanmıştır ancak yeni tasarılar üzerinde
çalışılmaktadır. Hava geçirgenliği testi özellikle teknik derilerin (gaz ölçüm, körük derisi
vb.) gözenekliliği ile ilgili özelliklerin belirlenmesinde önemlidir. Bu test için Bergman
veya Föhr aletleri kullanılmaktadır.

3.1. Hava Geçirgenliği Testinin Yapılışı

Kondisyonlanmış deri numunesinden 7 cm çapında 24 cm2lik test yüzeyine
gerdirilecek şekilde numune kesilir. Numune çift flanş huniden meydana gelen test
kamarasına gerdirilir. Belirli bir süre içersinde sabit basınç altında deriden geçen havanın
hacmi ölçülür. Normal durumlarda 5 kPa (atü) fazla basınçla çalışılır. Hava geçirgenlik
sayısı (K)’yı bulmak için;

Geçen hava hacmi (cm3) x 100
K=

Hava basıncı x test yüzeyi (cm2) x dk

formülü kullanılır.

Hava geçirgenliği testi için numune kondisyonlanmış deriden alınır. Çünkü rutubetin
hava geçirgenliği üzerine etkisi vardır. Hava rutubetinin artması hava geçirgenliğini azaltır.
Bunun nedeni, rutubetin deri liflerini şişirerek gözeneklerin daralmasına neden olmasıdır.
Özellikle sıkı yapılı derilerde rutubet, gözeneklerin tamamen kapanmasına dahi neden
olmaktadır.

Sırça deride germe yüzü önemlidir. Farklı hava basınçlarında her iki yüzde farklı
geçirgenlikler meydana gelebilmektedir. Hava süet tarafından verildiğinde sırça
tabakasındaki gözenekler genişlemektedir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Basit hava geçirgenliği test cihazı

Hava geçirgenliği için basit olarak laboratuvarda kullanılan bir cihaz vardır. Bu cihaz
iki yarım silindir ve silindiri birleştiren vida sisteminden oluşmuştur. Yarım silindirlerden
birisine saf su konulur ve üstü daire şeklinde kesilen numunenin cilt kısmı su tarafına
gelecek şekilde kapatılır. Diğer silindir numunenin üstüne ters çevrilerek kapatılır ve vida
sistemi ile cihaz bütün silindir hâline getirilir. Daha sonra ters çevrilerek düzeltilir. Alttaki
silindirin hava deliğinden puar ile hava verilerek derinin üstündeki suda hava kabarcığı olup
olmadığı gözlenir. Hava kabarcığı çıkarıyor ve su alt kısma geçmiyor ise deri su geçirmiyor
fakat hava geçiriyor denilir.

Resim 3.2: Numunenin cihaza konulması ve sistemin hazır hâle getirilmesi

Resim 3.3: Puar ile hava verilmesi

Resim 3.4: Deriden hava geçişi
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Hava geçirgenliği testi yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, test cihazı, kumpas, test kalıbı

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri numunesinden dairesel test
parçası kesiniz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Deri numunesinden parça keserken

cihazınızın çapına göre kesmeyi
unutmayınız.

 Çift flanş huniyi test için hazırlayınız.  Cihazı hazırlarken dikkatli olunuz.

 Test parçasını test kamerasına geriniz.  Derinin gergin olarak kameraya
gerilmesi gerektiğini unutmayınız.

 Belirli bir süre sabit basınç
uygulayınız.

 Dikkatli olunuz.

 Deriden geçen hava hacmi ölçünüz.  Dikkatli olunuz.
 Hesaplama yapınız.  Dikkatli olunuz.
 Makine, araç ve gereç temizliğini

yapınız.
 Daha sonraki kullanımlar için

kullandığınız araç ve gereçleri
temizlemeyi unutmayınız.

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 önlüğünü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Deri numunesinden dairesel test parçası kestiniz mi?

5. Çift flanş huniyi test için hazırladınız mı?

6. Test parçasını test kamerasına gerdiniz mi?

7. Belirli bir süre sabit basınç uyguladınız mı?

8. Deriden geçen hava hacmi ölçtünüz mü?

9. Hesaplama yaptınız mı?

10. 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. Hava geçirgenliği testi aşağıdaki deri çeşitlerinden hangisi için önemlidir?
A ) Ayakkabılık deriler
B ) Mobilyalık deriler
C ) Giysilik deriler
D ) Teknik deriler

2. Hava geçirgenliği testinde aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılır?
A ) Fleksometre
B ) Bergman aleti
C ) Kül fırını
D ) Desikatör

3. Hava rutubetinin artması hava geçirgenliğini azaltır. Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Gözeneklerin açılması
B ) Deri liflerinin açılması
C ) Gözeneklerin daralması
D ) Basıncın düşürülmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi hava geçirgenlik sayısını bulmak için kullanılan formüldür?
A ) Geçen hava hacmi (cm3) x 100 / Hava basıncı x test yüzeyi (cm2) x dk.
B ) Son ağırlık – ilk ağırlık x 100 / ilk ağırlık
C ) Geçen hava hacmi (cm3) x 100 / Hava basıncı x dk.
D ) Geçen hava hacmi (cm3) x Hava basıncı x 100 / Test yüzeyi (cm2) x dk.

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 su geçirmezlik testi
yapabileceksiniz.

 Su geçirmezlik neden önemlidir? Araştırınız.
 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında su geçirmez deri işleniyor mu?

İşleniyorsa su geçirme süresi hakkında bilgi alarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. MAMUL DERİDE SU GEÇİRMEZLİK
TAYİNİ

Su geçirmezlik, derinin su alma ve su geçirme özelliğinin değişik oranlarda
azaltılmasıdır. Bu oran, derinin su alma özelliğinin belli bir ölçüde azalmasından derinin
ıslanma özelliğini kaybetmesine kadar değişir. Su geçirmezlik işleminde aranan özellik,
yardımcı madde ile derinin bütün kesitinde devamlı ve yeterli su geçirmezlik etkinliğinin
sağlanmasıdır. Buna paralel olarak derinin hava ve su buharı geçirgenliği muhafaza
edilmelidir.

Suyun deriye etkisi üç aşamalıdır: Deri yüzeyinin su tutması, suyun derinin lif
yapısına işlemesi ve su girişi ile derinin ıslanmasıdır. Bu özellikler yüzey gerilimi ile
doğrudan ilgilidir. Yüzey gerilimini azaltan maddeler ıslanmayı kolaylaştırır. Kireçlik, piklaj
ve sepileme gibi gevşek ve süngerimsi yapı oluşturacak uygulamalar, derinin su almasını
kolaylaştırır. Yüksek oranda su geçirmezliğin istenildiği hâllerde, sıkı yapılı ham deri ile
çalışmak gerekir.

Deri işlenmesi aşamalarında kullanılan ıslatıcı ve emülgatörlerin su geçirgenliğinde
etkisi bulunmaktadır. Noniyonik emülgatörlerin ıslatma etkisi, bitkisel tanenlerle son sepi
yapıldığında önemli ölçüde azalmaktadır. Kurutmadan önce deride bulunan tuzların
yıkanarak uzaklaştırılması ıslanmayı azaltmaktadır.

Su geçirmezlik (hidrofoblaştırıcı) maddeleri; deri üzerinde yağlayıcı etki yapan,
yumuşaklık veren, derinin su almasını önemli derecede azaltan veya önleyen maddelerdir.
Deride aranan özelliklere göre su alma oranı yönlendirilir.

Normal şartlarda deri, yapısı sayesinde suyu emme özelliği göstermektedir. Bu
sebeple özellikle kış aylarında kullanılan deri ürünleri nemli ortama maruz kaldığında ıslanır.
Derinin dayanımı, formunu koruması için ıslak şartlarda suyu emme özelliğinin
sınırlandırılması gerekmektedir. Bu sebeplerle derilerin dinamik ve statik şartlardaki suya
dayanım özellikleri, giyim hijyeni ve fizyolojisinin korunması açısından önem taşımaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Örneğin; ayakkabı yüzlük derinin hem ayak ile çevre arasında koruyucu bir tabaka
oluşturarak dış ortamın ıslaklığını ayağa geçirmemesi hem de yazın sıcak ortamda ayakta
oluşan teri de absorbe edebilmesi gerekmektedir.

Bu test için TS 8541 ve EN ISO 5403 numaralı standartlar referans olarak
kullanılmaktadır. Cihaz olarak ise penetrometre olarak adlandırılan dinamik su geçirmezlik
cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazın çalışma prensibi ise kısaca şöyledir: 60 x 75 mm
boyutlarında kesilen test parçası cihazın silindirlerine takılıp su içinde ( 20 mm suya
daldırılmış durumda) sürekli gidip gelme hareketi yapmaya bırakılır. Test sonucunda
aşağıdaki saptama ve hesaplamalar yapılır:

 Suyun deriye geçme (penetrasyon) süresi: Dinamik bükülme zorlaması ile
parçanın testin başlangıcından su geçirdiği ana kadar geçen süredir. Derinin su
geçirdiği makine üzerinde varsa elektrotlardan elektriğin geçip ikaz lambasını
yakmasıyla ya da test parçasının gözle takip edilip en az 2 mm çapında bir
ıslaklığın belirlenmesiyle anlaşılır.

 Deri tarafından absorbe edilen su miktarı: Test süresi içerisinde deri parça
tarafından alınan su miktarının deri parçanın başlangıç ağırlığına oranıdır.

4.1. Testin Uygulanması

Test yapılacak derilerden TS 4114’e göre numune alınıp kondisyonlanır. Numune
parçadan uzun kenarı sırt çizgisine paralel olacak şekilde 60 x 75 mm boyutlarında en az 3
test parçası kesilir. Ayakkabıda zamanla derinin finisajında sıyrıklar olduğu düşünülerek test
parçaları 180 numara zımpara ile hafifçe zımparalanır. Test parçaları tartılarak ağırlıkları
kaydedilir. Test parçası 30 mm çaplı iki silindire sırça tarafı dışa gelecek şekilde U şeklinde
bükülerek kelepçe ile sıkıştırılır.

Silindirler cihaz üzerindeki yuvalarına takılır. Test parçaları cihazın saf su dolu kabına
daldırılır. Su geçirmeyi haber veren sinyal tertibatı hazırlanır, zaman kaydedilir ve test
başlar. Silindirin birisi sabittir. Diğeri kol yardımıyla dakikada 50 defa ileri geri hareket
yapar. Bu hareketten dolayı iki silindir arasındaki test parçası esneme yapar. Cihaz çalışmaya
devam ederken su geçişi olduğunda sinyal lambası yanarak haber verir ve test sona erdirilir.
Test parçaları cihazdan çıkartılır, silindirler sökülür ve yeniden tartım yapılır. Test
sonuçlarının değerlendirmesi ise şöyle yapılır:

 Suyun deriye geçme (penetrasyon) süresi: Test başlangıcından su geçişi olana
kadar geçen zamandır. Genellikle birimi saat olarak ifade edilir.

 Deri tarafından emilen (absorbe edilen) su miktarı: Testten önceki ve
sonraki ağırlık değerleri aşağıdaki formülde yerine konularak hesaplama yapılır.
Bulunan sonuç yüzde olarak emilen (absorbe edilen) su miktarını
göstermektedir.

Son ağırlık-ilk ağırlık
Su alma = x 100

İlk ağırlık
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Yukarıdaki hesaplamalar her üç test parçası için ayrı ayrı yapılır. Bulunan sonuçların
aritmetik ortalaması alınarak derinin su geçirme zamanı ve su alma oranı bulunmuş olur.

 Su almanın statik belirlenmesi: Su almanın belirlenmesi volumetrik yöntemle
yapılır. Bunun için bütün deri çeşitleri için uygulanabilecek kubelka su alma test
cihazı kullanılır.

Şekil 3.1: Su alma test cihazı

Bu test için TS 4123, ISO2417–1972 ve DIN 53330’da belirlenen standartlar
uygulanır. Bu testte numunenin testten önceki ve sonraki su oranları arasındaki fark
belirlenir. Bulunan değerler;

Alınan su (ml)
Su alma (%) = x 100

Test parçasının kütlesi

formülü kullanılarak derinin % su alma miktarı belirlenir.

Bu test için kullanılacak kubelka test cihazının 75 ml’lik su haznesi bulunur. Cihazın
üst kısmında, ortası delik lastik tıkaç ve delikte hareket edebilecek kalınlıkta nikel veya
paslanmaz çelikten yapılmış tel ya da cam çubuk bulunur. Bu çubuğun görevi deri
numunesinin tabanda tutulmasını, yüzmesini engellemektir. Cihaz testten önce dikkatlice
temizlenerek yağı alınmalı ve ortam sıcaklığına getirilmelidir.
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Soru: 10 gramlık deri numunesi, kubelkaya göre, su alma cihazına konarak test
başlatılmıştır. Test sonunda cihazda 73 ml su kaldığı ölçülüyor. Buna göre derinin su alma
yüzdesini hesaplayınız? (Cihaz su hazne hacmi 75 ml)

Cevap: Alınan su miktarı = 75 – 73 = 2 ml
Parçasının kütlesi = 10 g

Alınan su (ml)
Su alma (%) = x 100

Test parçasının kütlesi

2
Su alma (%) = x 100

10
Su alma (%) = 20

Testin uygulanması: Test için cihaz içerisine 75 ml su doldurulur. İç çapı 70 mm olan
test parçası dairesel olarak kesilerek tartılır. Numune test cihazına düzgünce konulur. Lastik
tıkaçlı çubuk, cihazın üst kısmındaki yerine yerleştirilir. Bu çubuk ile numunenin yüzmesi
engellenecek şekilde aşağı bastırılır. Derinin alt kısmının da ıslanması gerektiği
unutulmamalıdır. Bu nedenle numune ile cihaz arasında biraz boşluk bulunmalıdır. Daha
sonra cihaz haznesindeki suyun deri yüzeyini kaplayacak şekilde cihaz ters çevrilmelidir.

Test parçası standartlara uygun süre su içersinde kaldıktan sonra cihaz doğrultularak
suyun cihaz balonuna tekrar dolması sağlanır. Dolum tamamlandıktan 1 dk sonra balondaki
su hacmi duyarlı bir şekilde ölçülür.

Mutlak su alma (ml)
Hacimsel su alma (%) = x 100

Test parçasının hacmi (cm3)

Mutlak su alma (g)
Ağırlıksal su alma (%) = x 100

Test parçasının kütlesi (g)

Derinin su alma miktarı deneysel olarak belirlenmemiş ise ağırlığı belli olan numune
parçası oda sıcaklığındaki destile su içerisine atılarak 8 saat bekletilir. Süre sonunda numune
filtre kâğıdı ile kurulanarak tartılıp aşağıdaki formüle göre hesaplama yapılır:

Su alma % = Yaş ağırlık - Kuru ağırlık x 100
Kuru ağırlık



32

Derideki şişme miktarının belirlenmesi için numunenin belirli yerlerden kalınlığı
ölçülür. Belirli süre su içerisinde bekletilen deri sudan çıkarıldıktan sonra daha önce kalınlık
ölçümü yapılan yerlerinden tekrar kalınlık ölçümü yapılarak aşağıdaki formüle göre şişme
miktarı belirlenir:

Yaş kalınlık - Kuru kalınlık
Şişme % = x 100

Kuru kalınlık

Soru: Ayakkabılık derinin değişik yerlerinden kalınlığı ortalama 1,75 mm olarak
ölçülmüştür. Numune belirli bir süre su içerisinde bekletildikten sonra tekrar kalınlık ölçümü
yapılmış ve ortalama olarak 1,78 mm bulunmuştur. Buna göre derinin şişme %’si
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kuru kalınlık: 1,75
Yaş kalınlık: 1,78

Yaş kalınlık - Kuru kalınlık
Şişme % = x 100

Kuru kalınlık

1,78 – 1,75 x 100 3
Şişme % = = = 1,71

1,75 1,75
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Su geçirmezlik testi yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, destile su, kelepçe, terazi, 180 numara
zımpara kâğıdı, test cihazı, tornavida (alyan takımı), zaman ölçer

İşlem Basamakları Öneriler

 Deri numunesinden sırt çizgisine
paralel 60×75 mm boyutlarında 3
adet test parçası kesiniz.

 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kesici aletlerle uğraştığınızı unutmayınız.

 Sırça yüzeyi zımparalayınız (180
numara).

 Sırça yüzeyi hafifçe zımparalarken liflere
zarar vermemeye dikkat ediniz.

 Deri numunelerini ayrı ayrı tartarak
ağırlıklarını not ediniz.

 Kondisyonlanmış numune ağırlıklarını
dikkatli tartmaya ve verileri not etmeyi
unutmayınız.

 Kesim kenarlarını lak ile kapatınız.  Kesim kenarlarını lak ile kapatarak
buralardan su almamasını sağlayınız.

 Bükülme derecesine göre kolları
belirleyiniz.

 Dikkatli olunuz.

 Test parçası silindirlere sırça tarafı
dışa gelecek şekilde U şeklinde
bükülerek kelepçe ile sıkıştırıp
penetrometreye bağlayınız.

 Numuneyi kollara bağlarken suya
değdirmemeye özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Test parçasının içine daldırılacağı
kap bulmak ve kabı destile su ile
doldurunuz.

 Kapları yerleştirirken numune içerisine su
girmemesine dikkat ediniz.

 Cihazı çalıştırınız.  Güvelik önlemlerine dikkat ederek
makineyi çalıştırmaya özen gösteriniz.

 Su alma süresi tespit ediniz.  Testi başlatırken zamanı not etmeyi
unutmayınız.

 Su alma miktarını belirleyiniz.  Belirli zaman sonrasında su alma miktarını
öğrendiğiniz formüle göre hesaplamayı
unutmayınız.

 Su geçme miktarını belirleyiniz.  Belirli süre sonunda geçen su miktarını
belirlemeyi unutmayız.

 Sonuçları değerlendiriniz.  Sonuçları TS ve İSO’ya göre
değerlendirmeyi unutmayınız.

 Makine, araç ve gereç temizliğini
yapınız.

 Daha sonraki kullanımlar için kullandığınız
araç ve gereçleri temizlemeyi 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 önlüğünü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Deri numunesinden sırt çizgisine paralel 60x75 mm
boyutlarında 3 adet test parçası kestiniz mi?

5. Sırça yüzey zımparaladınız mı (180 numara)?

6. Deri numunelerini ayrı ayrı tartarak ağırlıklarını not ettiniz
mi?

7. Kesim kenarlarını lak ile kapattınız mı?

8. Bükülme derecesine göre kolları belirlediniz mi?

9. Test parçası silindirlere sırça tarafı dışa gelecek şekilde u
şeklinde bükülerek kelepçe ile sıkıştırınız ve penetrometreye
bağladınız mı?

10. Test parçasının içine daldırılacağı kabı bulup kabı destile su
ile doldurdunuz mu?

11. Cihazı çalıştırdınız mı?

12. Su alma süresini tespit ettiniz mi?

13. Su alma miktarını belirlediniz mi?

14. Su geçme miktarını belirlediniz mi?

15. Sonuçları değerlendirdiniz mi?

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. Aşağıdakilerden hangisinde derinin su alma ve su geçirme özelliğinin değişik
oranlarda azaltılması olarak adlandırılan tanımı verilmiştir?

A ) Su geçirmezlik
B ) Hava geçirgenliği
C ) Su alma
D ) Kondisyonlanma

2. Aşağıdakilerden hangisi suyun deriye etkisi aşamalardan biri değildir?
A ) Derinin ıslanması
B ) Suyun derinin lif yapısına işlemesi
C ) Deri yüzeyinin su tutması
D ) Finisaj tabakasının deriye bağlanmasının sağlanması

3. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmezlik testinde kullanılan cihazdır?
A ) Fleksometre
B ) Penetrometre
C ) pH metre
D ) Bergman cihazı

4. Dinamik bükülme zorlaması ile parçanın testin başlangıcından su geçirdiği ana kadar
geçen süredir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fleksometrenin çalışma süresi
B ) Belirli miktarda havanın geçmesi için gerekli süre
C ) Suyun deriye geçiş süresi
D ) Derideki nem miktarını bulma süresi

5. 10 gramlık deri numunesi kubelkaya göre su alma cihazına konarak test başlatılmıştır.
Test sonunda cihazda 72 cm3 su kaldığı ölçülüyor. Buna göre derinin su alma yüzdesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 30
B ) 50
C ) 70
D ) 90

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 derilerde bükülme dayanımı testi
yapabileceksiniz.

 Bükülme dayanımı neden önemlidir? Araştırınız.
 Çevrenizdeki deri fabrikalarında bükülme dayanımı testinin yapılıp

yapılmadığını araştırınız.

5. MAMUL DERİDE BÜKÜLME DAYANIMI
TESTİ

5.1. Deri Malzemelerde Bükülme Dayanımı

Normal deri incelemelerinde deri örtü tabakası ve finisajın kullanım dayanıklılık testi
bükülme sayısı olarak belirtilir. Deri liflerinin zorlanması ve liflerin dayanıklılığını
değiştirmek için ağır şartlarda inceleme yapılır. Özellikle bükülme dayanımı ayakkabılık
deriler için büyük önem arz etmektedir. Derilerde bükülme dayanımı testi için uluslararası
standart hâle gelmiş olan fleksometre cihazı kullanılmaktadır. Bu alet özellikle ayakkabı,
mobilya ve giysilik deri sektöründe kullanılmaktadır.

Resim 5.1: Fleksometre cihazı

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fleksometrede test edilemeyecek kadar kalın veya az esnek deriler sürekli bükme test
aleti ile test edilir.

Resim 5. 2: Sürekli bükme test aletinin şematik gösterimi

5.2. Test Cihazları Özellikleri ve Standartlar

Fleksometre hareketli üst ve sabit alt çenede sıkıştırma düzeneğine sahiptir. Üst çene
dönme noktasında hareketli olup bir motor yardımıyla yukarı– aşağı dakikada 100±5 hareket
yapar. Bu çenenin hareketi arasında 22,5 derecelik açı bulunur. Cihaz dururken çeneler
arasındaki mesafe 21 mm’dir. Numune bu cihaza kısa kenarın sırça yüzü içe gelecek şekilde
ikiye katlanarak takılır. Belli bir sayıda bükülmeden sonra parçalar makineden çıkarılıp
yüzeyi kontrol edilir. Ayrıca istenirse bu test düşük sıcaklıklarda da yapılabilir, bu iş için
cihaz özel bir soğutucu cihaz içine yerleştirilmektedir. Bükülme dayanımı testi suni deri
malzemelere de uygulanabilmektedir.

Bu test için TS 4132 ve EN ISO 5402 numaralı standartlar referans olarak
kullanılmaktadır.

Sürekli bükülme dayanım testi için kullanılan alet, hareketli bir mil üzerinde hararetli
ve sabit sıkıştırma sistemleri bulunan bir cihazdır. Test esnasında sistem elemanları aynı
düzlemde bulunur. Bir motor veya şanzıman sistemiyle dakikada 120±25 hareket sağlanır.

5.3. Testin Uygulanması

Test yapılacak derilerden TS 4114’e göre 45x70 mm boyutlarında en az 5 test parçası
kesilip kondisyonlanır. Test parçası uzun kenarları paralel olacak şekilde ortadan katlanır ve
test edilecek yüz iç tarafta kalır. Parça üste sıkıştırma vidasına altta tutma kenarına gelecek
şekilde yerleştirilir. Yerleştirme işlemi yapılırken Resim 5.3’te görüldüğü gibi katlama
şekillerine dikkat edilmesi gerekir. Daha sonra cihazın sayacı sıfırlanarak test başlatılır. Alet
çalışırken üst çenenin hareketi nedeniyle derinin katlı yeri yukarı aşağı hareket etmelidir.
Makinenin üst çenesi 22,5 derecelik bir açıyla dakikada 100 kez hareket ederek 2,5
santimetrelik bir yuvarlanan kırışıklık oluşturacak şekilde bükme hareketi yapar. Bu sırada
makinenin alt çenesi hareketsizdir. Aşağıda Resim 4.3’te cihazın çenelerine takılmış bir test
parçası görülmektedir.
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Resim 5.3: Fleksometre cihazında test parçası

Cihaz önceden belirlenen, tekrarlanan bükülme hareketini yapmaya bırakılır.
Belirlenen sayı tamamlandığında cihaz durdurulup parçalar sökülür. Testten çıkan parçaların
yüzey durumları 6 kat büyüten büyüteçle bakılıp değerlendirilir. 5 test parçasından 3’ünde
bükülme sayısı belirlenmiş ise toplam teste son verilir.

Test raporunda bükülme sayıları, zedelenme olup olmadığı ve zedelenmenin türü
belirtilir. Her test parçası için zedelenmenin ortaya çıktığı bükülme sayısı da ayrıca verilir.

Bu test sonrasında ortaya çıkabilecek hatalar, bükülme yerlerinde ışın biçiminde
çizikler şeklinde kırıklar meydana gelmiş ise bu finisajda kullanılan yumuşatıcıların deriye
geçtiğini gösterir. Bükülme yerlerinde grileşme meydana gelmiş ise bu finisaj tabakalarının
sağlam olarak bağlanmadığını gösterir ki finisaj tabakası katlara ayrılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Derilerde bükülme dayanımı testi yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, test cihazı, büyüteç

İşlem Basamakları Öneriler

 Numune parçadan derinin sırt
çizgisine paralel olacak şekilde 45 x
70 mm boyutlarında en az 3 test
parçası kesiniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Numuneyi keserken düzgün kesmeye özen

gösteriniz.
 Kesici alet kullandığınızı unutmayınız.

 Kesilen test parçası kısa kenarı sırça
yüzü içe gelecek şekilde ikiye
katlanarak makineye takınız.

 Test parçasını kuralına uygun olarak
makineye takmayı unutmayınız.

 Cihazın sayacını sıfırlayarak test
başlatınız.

 Testte başlamadan önce cihazı sıfırlamayı
unutmayınız.

 Belirlenen sayı tamamlandığında
cihazı durdurup parçaları sökünüz.

 Parçayı cihazdan çıkarırken numuneyi
zedelemeden çıkarmaya çalışınız.

 Testten çıkan parçaların yüzey
durumları büyüteçle bakıp
değerlendiriniz.

 6 kat büyüklükte büyüteç kullanmanız
gerektiğini unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makine, araç ve gereç temizliğini
yapınız.

 Makine araç ve gereçlerinizi temizlemeyi
unutmayınız.

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. Numune parçadan derinin sırt çizgisine paralel olacak
şekilde 45x70 mm boyutlarında en az 3 test parçası kestiniz
mi?

5. Kesilen test parçası kısa kenarı sırça yüzü içe gelecek
şekilde ikiye katlanarak makineye taktınız mı?

6. Cihazın sayacını sıfırlayarak testi başlattınız mı?

7. Belirlenen sayı tamamlandığında cihaz durdurup parçaları
söktünüz mü?

8. Testten çıkan parçaların yüzey durumlarına büyüteçle bakıp
değerlendirdiniz mi?

9. Büzüşmesini % olarak hesapladınız mı?

10. 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. Bükülme dayanımı testi için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Fleksometre
B ) Penetrometre
C ) Föhr cihazı
D ) Schenkel cihazı

2. Aşağıdakilerden hangisi fleksometrenin özelliklerinden değildir?
A ) Sıkıştırma düzeneğine sahiptir.
B ) Çeneler yukarı – aşağı, dakikada 100±5 hareket yapar.
C ) Cihaz dururken çeneler arasındaki mesafe 21 mm’dir.
D ) Çenenin hareketi arasında 52,5 derecelik açı bulunur.

3. “Fleksometrede test edilemeyecek kadar kalın veya az esnek deriler ………… bükme
test aleti ile test edilir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dairesel
B ) Paralel
C ) Sürekli
D ) Aralıklı

4. Bükme dayanımı testi için referans alınan standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
A ) HMA 2008
B ) TS 4132
C ) MS 7157
D ) KÇO 5402

5. “Fleksometreden alınan parçaların yüzey durumları …….. büyüten büyüteçle bakılıp
değerlendirilir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 3 kat
B ) 4 kat
C ) 5 kat
D ) 6 kat

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–6

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sürtünmeye karşı renk haslığı
tayini yapabileceksiniz.

 Renk haslığı ne demektir? Araştırınız.
 Deri sektöründe renk haslığının önemini araştırınız.

6. MAMUL DERİDEKİ SÜRTÜNMEYE
KARŞI RENK HASLIĞI TAYİNİ

6.1. Deri Malzemelerde Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı

Ayakkabı yüzlük, saraciyelik ve giysilik derilerin en önemli özelliklerinden biri de
derinin ve finisajının sürtünmelere karşı dayanımıdır. Çünkü bu derilerden üretilen eşyalar
kullanım sırasında beraber kullanıldıkları giysiler ile sürekli bir sürtünme hâlindedir. Bu
sürtünmeler sonucunda derinin finisajı zarar görüp bozulabilir. Özellikle ıslak ortamlarda
olan sürtünmeler deri finisajına daha fazla zararlı olacaktır. İşte bu ihtimalleri önceden
görebilmek için deri malzemeler sürtünme hareketine maruz bırakılarak dayanımları test
edilmektedir.

6.2. Test Cihazı ve Standartlar

Bu test için TS EN ISO 11640 numaralı standartlar referans olarak kullanılmaktadır.
Cihaz olarak ise sürtünme haslığı cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazın çalışma prensibi ise
kısaca şöyledir: 150x80 mm boyutlarında kesilen test parçası sırça yüzü üste gelecek şekilde
makinenin hareket eden kızak kısmına takılıp gerdirilir. Makinenin üstteki kol şeklindeki
kısmına 5 mm kalınlığında ve 15x15 mm boyutlarındaki beyaz yün keçe takılır. Bu keçe ile
test parçası 1000 gramlık bir ağırlık altında ileri geri hareket yaparak sürtünür. Cihaza 5, 10,
20, 30 gibi sayılarda hareket yaptırılıp keçenin ve derinin yüzeyindeki renk değişimleri
gözlenir. İstenirse aynı işlemler saf su ile ıslanmış keçelerle de yapılabilir. Sonuçlar gri skala
ile değerlendirilip sürtünme haslığı derecesi belirlenir. Aşağıda Resim 6.1’de sürtünme
haslığı cihazı görülmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 6.1: Sürtünme haslığı cihazı

6.3. Testin Uygulanması

Test yapılacak derilerden TS 4114’e göre numune alınıp kondisyonlanır. Numune
parçadan 150x 80 mm boyutlarında test parçası kesilir. Test parçası sırça yüzü üste gelecek
şekilde makinenin hareket eden kızak kısmına takılıp gerdirilir. Makinenin üstteki kol
şeklindeki kısmına 5 mm kalınlığında ve 15x15 mm boyutlarındaki beyaz yün keçe takılır.
Aşağıda Resim de cihazın koluna takılmış yün keçe görülmektedir.

Resim 6.2: Cihaza keçenin takılması

Cihazın kolu test parçası yüzeyine indirilir. Üzerindeki ağırlığın etkisiyle keçe deri
yüzeyine 1000 gramlık bir kuvvet uygulamaktadır. Cihazın sayacı sıfırlanıp cihaz çalıştırılır.
Cihazın kızağı yaklaşık 40–45 mm mesafede ileri geri hareket yapar. Cihazın hızı dakikada
40 defa ileri geri hareket yapacak şekilde ayarlanmıştır. 5. ileri geri hareketten sonra cihaz
durdurulup deri finisajının keçeye geçip geçmediği gözlenir. Cihaz yeniden çalıştırılıp
istenilen sayıda hareketten sonra keçe cihazdan çıkarılır. Aşağıdaki resimde cihaz test
sırasında çalışırken görülmektedir.
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Resim 6.3: Cihazın test sırasında çalışırken

Keçe üzerinde oluşan boyanma gri skala üzerinde değerlendirilip test parçasına birden
beşe kadar olan değerlerde renk haslığı değeri verilir. Burada kullanılan gri skala, DIN
54002 standardında belirtilmiş bir çift beyaz ve dört gri beyaz çiftten oluşmuş bir ölçü
skalasıdır. Skaladaki 5, en az boyanmayı gösterip en yüksek renk haslığı derecesidir. 1 ise en
fazla boyanmayı gösterip en düşük renk haslığı derecesidir.

İstenirse bu test ıslak keçeler ile de yapılabilir. Islak keçe ile yapılan testte finisajda
bozulma daha çabuk olacaktır. Bu yüzden 20–30 hareketten sonra test bitirilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Deri numunesi, test cihazı, gri skala, keçe

İşlem Basamakları Öneriler

 Numune parçadan 150x80 mm
boyutlarında test parçası kesiniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Numuneyi keserken düzgün kesmeye

özen gösteriniz.
 Kesici alet kullandığınızı unutmayınız.

 Test parçası sırça yüzü üste gelecek
şekilde makinenin hareket eden kızak
kısmına takıp gerdiriniz.

 Numuneyi test cihazınıza uygun şekilde
gerdirerek yerleştirmeyi unutmayınız.

 Makinenin kol kısmına keçeyi
takınız.

 Keçeyi kuralına uygun olarak takmayı
unutmayınız.

 Cihazı kolunu test parçası yüzeyine
indiriniz.

 Keçe ile numune yüzeyinin birbirine
temas etmesi gerektiğini unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Cihazı çalıştırınız.  Cihazı çalıştırmadan önce güvenlik
önlemlerine son kez kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Keçeyi cihazdan çıkartınız.  Belirli zaman sonrasında keçeyi
yıpratmadan cihazdan çıkarmaya özen
gösteriniz.

 Keçeyi gri (renk) skala üzerinde
değerlendiriniz.

 Keçeyi gri skalaya göre değerlendirirken
dikkatli olunuz.

 Makine, araç ve gereç temizliğini
yapınız.

 Kullandığınız araç ve gereçleri
temizlemeyi 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. Numune parçadan 150x80 mm boyutlarında test parçası
kestiniz mi?

5. Test parçası sırça yüzü üste gelecek şekilde makinenin
hareket eden kızak kısmına takıp gerdirdiniz mi?

6. Makinenin kol kısmına keçeyi taktınız mı?

7. Cihazı kolunu test parçası yüzeyine indirdiniz mi?

8. Cihazı çalıştırdınız mı?

9. Keçeyi cihazdan çıkarttınız mı?

10. Keçeyi gri (renk) skala üzerinde değerlendirdiniz mi?

11. 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. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeye karşı renk haslığı tayininde kullanılmaz?
A ) Aşındırma cihazı
B ) Sürtünme haslığı cihazı
C ) Gri skala
D ) Yün keçe

2. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme haslığı tayininde kullanılacak numune ebatlarıdır?
A)150 x 80 cm
B)100 x 70 cm
C)75 x 30 cm
D)15 x 8 cm

3. “Test parçası ……. yüzü ……. gelecek şekilde makinenin hareket eden kızak kısmına
takılıp gerdirilir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Et – üste
B)Sırça – alta
C)Sırça – üste
D)Et – alta

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi DIN 54002 standardında belirtilmiş gri skaladır?
A)Bir çift siyah ve dört turuncu çiftten oluşmuş skala
B)Bir çift beyaz ve dört gri beyaz çiftten oluşmuş skala
C)Bir çift sarı ve dört kahverengi çiftten oluşmuş skala
D)Bir çift kırmızı ve dört beyaz çiftten oluşmuş skala

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi en düşük renk skala derecesidir?
A)1
B)2
C)3
D)4

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. “Test parçasının yırtılmaya başlamasından, kesiğin uzama anında elde edilen en
yüksek kuvvet değeridir.” Yapılan bu tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
1. Yırtmaya başlayan kuvvet
2. Yırtma kuvveti
3. Yırtılma dayanıklılığı
4. Suyun deriye geçme (penetrasyon) süresi

2. “Her bir test parçasının en az 3 yerinden ……… ölçülmelidir.” cümlesinde boş
bırakılan yere gelmesi gereken kelime çifti aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir?
A ) Derinin uzunluğu
B ) Deri kalınlığı
C ) Derinin eni
D ) Derinin köşeden köşeye uzunluğu

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yırtılma dayanımı birimidir?
A) Kg / cm3

B ) Kg / cm2

C ) Kg / cm
D ) Kg / mm

4. Hava geçirgenliği için normal teste uygulanması gereken basınç kaç atü’dür?
A ) 2 kPa
B ) 3 kPa
C ) 4 kPa
D ) 5 kPa

5. Aşağıdakilerden hangisi su geçirmezlik maddelerinin deriye kazandırdığı
özelliklerden değildir?
A ) Deri üzerinde yağlayıcı etki yapar.
B ) Derinin daha çabuk ıslanmasını sağlar.
C ) Yumuşaklık verir.
D ) Derinin su almasını önemli derecede azaltır.

6. Aşağıdaki cihaz ve görevleri yazılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A ) Fleksometre Su alma test cihazı
B ) Penetrometre Su geçirmezlik test cihazı
C ) Bergman aleti Hava geçirgenliği test cihazı
D ) Desikatör Soğutucu

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Ayakkabılık derinin değişik yerlerinden kalınlığı ortalama 1,85 mm olarak
ölçülmüştür. Numune belirli bir süre su içersinde bekletildikten sonra tekrar kalınlık
ölçümü yapılmış ve ortalama olarak 1,92 mm bulunmuştur. Buna göre derinin şişme
yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 7,05
B ) 3,78
C ) 0,37
D ) 0,037

8. Fleksometre ile test edilemeyecek kadar kalın olan derilerin bükülme dayanımını
belirlemek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Föhr aleti
B ) Penetrometre cihazı
C ) Sürtünme haslığı cihazı
D ) Sürekli bükme cihazı

9. Hareketli üst ve sabit alt çenede sıkıştırma düzeneğine sahiptir. Üst çene dönme
noktasında hareketli olup, bir motor yardımıyla yukarı aşağı dakikada 100±5 hareket
yapar. Bu çenenin hareketi arasında 22,5 derecelik açı bulunur. Özellikleri anlatılan
cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Penetrometre
B ) Sürekli bükme
C ) Fleksometre
D ) Bergman aleti

10. Deri numunelerinin alınma yerleri hangi standart ile belirlenmiştir?
A ) TS 4132
B ) TS 4114
C ) TS 4123
D ) TS 8541

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. C
3. D
4. B
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 D

4 A

5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 C

4 A

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 B

4 C

5 A

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 C

4 B

5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 C

4 B

5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

10 B
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