
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

KİMYA TEKNOLOJİSİ

POLİSAJ
524KI0326

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



i

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................... i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. DERİLERİN CİLT YÜZEYİNİ DÜZGÜNLEŞTİRME (POLİSAJ) ..................................3

1.1. Zımparanın Amacı ve Önemi........................................................................................ 3
1.2. Zımpara Makinesi ve Çalışma Prensibi ........................................................................3
1.3. Zımpara Kâğıdının Özellikleri ...................................................................................... 5
1.4. Derinin Sırça Tabakasının Zımparalanması..................................................................7
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 14

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................15
2. Derinin tozunu alma ...........................................................................................................15

2.1. Toz Almanın Amacı ve Önemi ................................................................................... 15
2.2. Toz Alma Makinesi ve Çalışma Prensibi....................................................................16
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 18
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 21
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................22
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 23

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR
KOD 524KI0326

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme

MODÜLÜN ADI Polisaj

MODÜLÜN TANIMI
Derilerin cilt yüzeyini düzgünleştirebilme ve toz alma
işlemini yapabilme yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Kurutma Sonrası İşlemler modülünü almış olmak

YETERLİK Polisaj yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Tekniğine uygun olarak derilerin cilt yüzeyini
düzgünleştirebilecek ve tozunu alabileceksiniz.
Amaçlar

1. Derilerin cilt yüzeyini düzgünleştirebileceksiniz.
2. Derinin tozunu alabileceksiniz (temizleyebileceksiniz).

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı,
zımpara ve süpürme makinesi, değişik tanecik büyüklüğüne
sahip zımpara kâğıtları, eldiven ve önlük
Ortam: Atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortam

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,

Zımpara işlemi; finisaj uygulaması yapılabilmesi için zımpara yapılmasını gerektiren
deri çeşitlerinde, derilerin sırça yüzeyindeki çizikleri ve homojen olmayan imalat hatalarını
gidermede nadir olarak da deriye daha yumuşak bir tutum kazandırmada uygulanır.

Değişik deri tiplerine farklı tanecik büyüklüğüne sahip zımpara kâğıtları ile uygulanan
polisaj işlemi ile deride değişik bir görünüm oluşturulur. Ayrıca deriye efekt veren bir
görünüm kazandırılır. Derilere homojen ve düzgün bir zımpara uygulanabilmesi için
derilerde kıvrılma, bükülme ve katlanmalar olmamalıdır.

Zımpara yapılan derilere toz alma işlemi mutlaka uygulanmalıdır. Zımpara esnasında
derilerin lifleri arsında kalan tozlar ve zımpara artıklarının deriden uzaklaştırılmaları
gerekmektedir. Bu tanecikler düzgün ve istenilen düzeyde bir finisaj yapılmasını engeller.

Bu nedenlerle derilere süpürme işlemi mutlaka uygulanmalıdır. Toz alma makinesinin
emiş gücü ne kadar fazla ise derideki toz alma işlemi de o kadar verimli ve iyi olur.

Zımpara yapılmasında ve tozunun alınmasında bu hususların dikkatli uygulanması
gerekir.

Başarılı bir şekilde bitirilmiş olan zımpara ve toz alma işlemi; deriye değişik bir
görünüm kazandırır ve finisajda da kaliteyi artırır.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda; kimya teknolojisi alanı,
deri işleme dalında daha nitelikli elemanlar olabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Derilerin cilt yüzeyini düzgünleştirme işlemini kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.

 Deri üretim sektöründe zımpara gerektiren deri ürünleri hakkında araştırma
yapınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. DERİLERİN CİLT YÜZEYİNİ
DÜZGÜNLEŞTİRME (POLİSAJ)

Deri yüzeyindeki cilt hatalarını gidermek için yapılan işleme polisaj ya da zımpara adı
verilir.

1.1. Zımparanın Amacı ve Önemi

Deri lif yapısına derinlemesine fazla işlemeyen diken ve tel çizikleri, hafif hamlak
(bakterilerle zedelenme) bölgeler veya gübre ve idrar izleri gibi yüzeysel zedelenmeler
derinin kullanım ömrünü ve dayanıklılığını çok etkilemez. Ancak bu izler sırçalı derinin
finisajında belirgin olarak görünür. Bu istenmeyen görünüm nedeniyle bu bölgeler
kullanılamaz. Böylece derinin faydalı yüzeyi azalır, satış fiyatı düşer. Derideki bu görünüm
bozukluğunu gidermek, deriden daha fazla kullanılır alan kazanmak, sığır derilerinin cilt
yapısını dana derilerinin cilt yapılarına benzetmek ve ekonomik olarak daha fazla gelir elde
etmek için zımpara yapılması yoluna gidilir.

1.2. Zımpara Makinesi ve Çalışma Prensibi

Çeşitli tiplerde zımpara makineleri vardır. Bu makine tiplerinden geniş silindirli
pnömatik basınçla dengelenen tipler tercih edilir. Bu makinelerde deri yüzeyinin tamamı
zımpara silindirine temas eder. Dar silindirli zımpara makineleri deride iz yapar ve çok
zaman kaybettirir. Geniş silindirli zımpara makinelerinde çalışmada deri kalınlığı bütün
yüzeyde aynı olmalı, et tarafı temiz olmalıdır. Et tarafında bulunabilecek tümsek ve çukur
bölgeler, karşı basınç etkisi ile farklı zımparalanarak sırçada homojenliği engeller.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

Resim 1.1: Komplike zımpara ve toz alma makinesi

Şekil 1.1: Zımpara makinesinin şematik görünümü

Şekil üzerindeki;
A: Deri,
B: Baskı silindiri,
C: Nakil silindiri,
D: Fırça,
E: Zımparalama silindiri,
F: Toz emme yeridir.
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1.3. Zımpara Kâğıdının Özellikleri

Derilerde; düzgün ve kısa lifli yüzey elde etmek için birden fazla zımpara yapılması
uygundur. Genellikle de iki defa zımpara yapılır. Orta tane büyüklüğünde zımpara kâğıdı ile
ön zımpara, ince taneli ile son zımpara yapılır. Tane büyüklüğü zımpara kâğıdının numarası
ile belirtilir.

Zımpara Kâğıt Numarası Zımpara Kâğıdı Tane Büyüklüğü

24-60 Numara Kaba Taneli

80-150 Numara Orta Taneli

180-280 Numara İnce Taneli

320-600 Numara Çok İnce taneli

Tablo 1.1: Zımpara kâğıt numaraları ve tane büyüklüğü

Zımpara kâğıtları tane büyüklüğüne göre numaralandırılmıştır. Özel kullanımı olan
çok ince taneli zımpara kâğıtları da vardır. Kaba taneli zımpara kâğıdı derin çizik yaptığı için
kullanılmamalıdır. Çeşitli zımpara makinesi tiplerinden geniş silindirli pinömatik basınçla
dengelenen tipler tercih edilir. Bu makinelerde deri yüzeyinin tamamı zımpara silindirine
temas eder. Dar silindirli zımpara makineleri deride iz yapar ve çok zaman alıcıdır. Geniş
silindirli zımpara makinelerinde çalışmada deri kalınlığı bütün yüzeyde aynı olmalı, et tarafı
temiz olmalıdır. Et tarafında bulunabilecek tümsek ve çukur bölgeler karşı basınç etkisi ile
farklı zımparalanarak sırçada homojenliği engeller. Sığır derilerinin etek ve boyunları, bazen
geniş silindirli zımpara makinesinden geçirildikten sonra ayrıca dar silindirli zımpara
makinesinde zımparalanır.

Resim 1.2: Zımpara kâğıdının makinedeki görünümü
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Zımparalamadan sonra deri yüzeyindeki tozların iyice uzaklaştırılması gerekir. Sırça
ve et tarafında kalabilecek deri tozları finisaj tabakalarına yapışarak kirlenmelere neden olur.
Deri tozlarının bir kısmı zımparalama sonrasında zımpara makinesinin aspiratör tertibatı ile
uzaklaştırılır.

Resim 1.3: Zımpara makinesinin basınçlı hava ile temizlenmesi

Zımparadan başka polisaj yöntemiyle de deri yüzeyleri düzgünleştirilebilir. Deri sırça
tarafı ile yüksek hızda dönen silindire doğru bastırılır. Polisaj silindiri, yüzeyi “V” şeklinde
şerit çıkıntılı düzenlenmiş silindirik taştan meydana gelir. Polisaj silindirinin “V” şeritleri,
işlem sırasında deriyi silindir ortasından iki yana doğru bastırarak açar. Böylece katlanma
meydana gelmez, katlı bölgeler açılır. Deri, yavaş hareket eden basınç ve nakil silindiri deri
yüzeyinde sürtünme ve ısınmaya neden olur. Zımparalanmış deri yüzeyindeki pürüzlenmiş,
kabarmış lif uçları yatık ve düzgün hâle getirilir. Sırçalı deride girintili ve çıkıntılı yüzey
deseni yatık ve düzgün hâle getirilir. Polisajda sürtünme ısısı yüzeye biraz yağ çeker,
böylece sırça biraz su itici olur ve sıklaştırılmış lif yapısı nedeniyle daha az emici hâle gelir.

Polisaj makinesi kullanma imkânı bulunmuyorsa zımpara makinesinde polisaj
yapılabilir. Zımpara silindirine, kullanılmış zımpara kâğıdının tersi takılarak (kâğıt olan
taraf) polisaj makinesinde olduğu gibi çalışılır. Zımpara kâğıdı yerine zımpara silindirinin
üzerine özel polisaj keçesi takılabilir. Zımpara makinesinde polisaj yaparken derinin
katlanmamasına dikkat edilmelidir.

Deriler zımpara yapıldıktan sonra sırça yüzey, boyar maddeli emprenye binderi ile
renklendirilebilir. Dolap boyaması yapılmış derilerde zımpara ile renkli tabaka
uzaklaştırıldığı için deri yüzeyi renk tonu olarak homojen olmayan bir görünümdedir. Finisaj
tabakası kalın bir kat olarak uygulanmayacak ise emprenyede boyar madde kullanmak
faydalı olabilir. Renklendirilmiş bir emprenye binderi şöyle olabilir:

250 kısım emprenye binderi
50 kısım penetratör
0-100 kısım sıvı metal kompleks boya
600 kısım su

Metal kompleks boyası kullanıldığında ihtiva ettiği çözücü penetratör etkisi yapacağı
için penetratör miktarı azaltılabilir.
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1.4. Derinin Sırça Tabakasının Zımparalanması

Derinin çok yönlü değerlendirilmesi için bu yüzeysel sırça hataları zımpara yapılarak
görünmez hâle getirilir. Derinin kullanım değerinin mümkün olduğunca yüksek tutulması
için sırça hafif zımpara yapılmalıdır. Sırça, derin zımpara yapılır veya tamamen
uzaklaştırılırsa görünüm yarma deri gibi olur ve derinin değeri azalır.

Sığır derisinde sırçanın zımpara yapılması, yüzeysel hataların giderilmesi yanında,
sırça görünümünün dana derisinin sırçasına benzetilmesi amacını da güder. Dana derisi ince
taneli ve güzel görünümlü olduğundan talebi karşılamaya yetmemektedir. Bu nedenle sığır
derisi finisajla dana derisine benzetilmeye çalışılmaktadır. Dana ve sığır derisi arasındaki en
önemli fark sırça gözenek yapısının görünümüdür.

(A) (B)

Şekil 1.2: Dana derisinin (A) ve sığır derisinin (B) kesit görünümü

Şekil üzerinde belirtilmiş olan; 1- Kıl gözeneği, 2- Kıl kanalı, 3- Kıl soğanıdır.

Resim 1.4: Derilerin zımpara öncesi görünümü

Sığır derisinin görünümünü dana derisinin görünümüne yaklaştırmak için zımparanın
fazla derin yapılmaması gerekir, daha derin zımpara yapılırsa görünüm iyice bozulur.
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Resim 1.5: Farklı derilerin zımpara makinesinden geçirilmesi
Deri yüzeyinin tamamında aynı derinlikte ve homojen zımpara yapabilmek için

derinin bütün kısımlarında kalınlık aynı olmalı ve deri düzgün olmalıdır. Böyle düzgün bir
yüzey için pesting (pasting-yapıştırma kurutma) ve vakum kurutma faydalıdır. Bu metotlarda
damarlanmalar, boyun kıvrımları, yüzeysel sırça hataları önemli ölçüde düzgünleşir. Deri
asılarak kurutulurken kenarlarının kıvrılmamasına dikkat edilmelidir. Deride fazla kuvvetli
iskefe yapılmaz. Çok sık mandallanarak gerilirse yüzey o oranda düzgün olur. Yüzey
kazanmak için sıkı gergi yapmak yanıltıcıdır, finisaj işlemlerinde ıslanıp kuruyan deri eski
yüzeyini tekrar alır.

Deri asılarak kurutuluyorsa (açık havada veya kurutma tünelinde) düzgün bir yüzey
temin edilemez. Asma kurutmadan başka kurutma imkânı yoksa düzgün bir yüzey elde
etmek için zımparadan önce deriye ütü (pres) yapılır. Deri biraz rutubetli olmalı, pres
temparatürü 80-900C olmalı, normal preste uygulanan basıncın yarısı tatbik edilmelidir. Bu
şekildeki ütülemenin, et tarafı apresi ile birlikte uygulanması tercih edilmektedir. Et tarafı
apresinde, deri ara istifleme de rutubet alır. Sırça pres yapılırken et tarafı da toz almayacak
şekilde kapatılmış olur.

Finisajın deri yüzeyini homojen örtmesi için yüzeyin kısa lifli olması şarttır. Kaba
uzun lifli yüzey homojen film teşekkülünü ve düzgün yüzey görünümünü engeller. İyi bir
zımpara efektine, doldurucu ve sırçayı sabitleştirici son sepi ile daha kolay ulaşılır.
Yumuşak, gevşek lif yapılı krom deride kısa lifli yüzey elde etmek zordur. Kısa lifli güzel bir
yüzey görünümü için zımpara dolgusu faydalıdır. Bu dolgu deri liflerini sırça tabakası içinde
bağlayarak sadece serbest lif uçlarının zımparalanmasına imkân vermelidir. Dolgu kesite
işlemezse zımpara kâğıdı çabuk dolarak deriyi homojen zımpara yapamaz. Sırça yüzeyi ne
kadar açıksa dolgu o derece kesite işler. Bu nedenle de deri önce zımpara yapılır, dolgu
uygulanır, kurutulur ve tekrar zımparalanır. Bu etki nedeniyle deri iki defa zımpara yapılır.
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Resim 1.6: Farklı derilerin zımpara sonrası görünümü

Bütün zımparalı sığır derilerine sırça emprenyesi yapıldığından bu işlem zımparalama
ile birleştirilir. Ön zımpara yapılmış derilere emprenye binderi (dolgu sıvısı) tatbik edilir. Bu
binder, deri dökme makinesinin bandını terk ettiği anda deri tarafından emilecek şekilde
ayarlanır. Dökme metodu yerine havasız tabanca (airlees) metodu uygulanabilir. Hava
tabancası ile uygulanan madde miktarı yetersiz olduğu gibi emprenye binderinin deriye
işlemesi de az olmaktadır. Emprenye edilmiş deri rutubetli hâlde iken sırça tarafları yüz yüze
gelecek şekilde istif edilir. Emprenye binderi sırça tabakasından retiküler tabakaya işledikten
sonra kurutulur ve ince taneli zımpara kâğıdı ile son zımparası yapılır. Son zımpara sırasında
sırça iyi kurumuş olmalıdır. Son zımpara ile zımparanın etkisinden çok polisaj etkisi dikkate
alınmalıdır. Buna rağmen daha sonra uygulanacak olan dolgu veya örtü boya katının
homojen alınması ve sağlam bağlanması için emprenye den sonra sırça yüzeyi
pürüzlendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derilerin cilt yüzeyini düzgünleştiriniz.
Araç ve gereçler: Deri, polisaj makinesi, önlük, eldiven

İşlem Basamakları Öneriler

 Polisajın derecesini tespit ediniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Uygulama ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Derideki cilt hatalarını tespit ediniz.

 Polisaj makinesine zımpara kâğıdını
takınız.

 Cilt hatasını gidermek için uygun zımpara
kâğıdını makineye dikkatli takınız.

 Zımpara makinesini çalıştırınız.

 Makineyi çalıştırmadan önce güvenlik
önlemlerini almayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Deriyi alınız.

 Zımpara yapılacak deriyi dikkatlice alınız.

 Polisaj yapılacak deriyi cilt yüzey
yukarı gelecek şekilde makineye
yerleştiriniz.

 Derinin dikkatlice zımpara makinesinden
geçişini sağlayınız.

 Makinenin pedalına basınız.


 Deriyi polisaj makinesinden geçiriniz.
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 Zımpara sonrası deriyi alınız.

 Deriyi dikkatlice alınız.

 İstifleyiniz.

 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. Eldivenlerinizi taktınız mı?

2. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

3. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Zımpara makinesine uygun numaralı zımpara kâğıdı taktınız mı?

5. Makineyi çevre kontrolü yaptıktan sonra dikkatlice çalıştırdınız
mı?

6. Deriyi zımpara makinesine dikkatlice yerleştirdiniz mi?

7. Deriye dikkatlice zımpara uyguladınız mı?

8. Zımpara sonrası derinin kontrolünü yaptınız mı?

9. Zımparalı derileri dikkatlice istiflediniz mi?

10. Çalışma alanında yanıcı madde olmamasına dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi zımpara yapmanın amacıdır?
A) Deriyi açmak
B) Derinin cilt yüzeyindeki hatalarını azaltmak
C) Deriye alan kazandırmak
D) Deriye yumuşak tutum kazandırmak

2. Aşağıda numarası verilmiş olan zımpara kâğıtlarından hangisi ince tanelidir?
A) 24-60
B) 80-150
C) 180-280
D) 320-600

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

3. ( ) Zımpara kâğıdının numarası büyüdükçe tanecik yapısı küçülür.
4. ( ) Sırça derin zımpara yapılır veya tamamen uzaklaştırılırsa görünüm daha güzel olur

ve derinin değeri artar.
5. ( ) Sığır derisinin görünümünü dana derisinin görünümüne yaklaştırmak için yapılan

işleme zımpara denir.
6. ( ) Genellikle de iki defa zımpara yapılır. Orta tane büyüklüğünde zımpara kâğıdı ile ön

zımpara, ince taneli ile son zımpara yapılır.

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

Derilerin tozunu alma işlemini kurallara uygun olarak yapabileceksiniz.

 Bulunduğunuz bölgede kullanılmakta olan zımpara sonrası toz alma
makinelerini inceleyerek çalışma sistemleri hakkında araştırma yapınız.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. DERİNİN TOZUNU ALMA

2.1. Toz Almanın Amacı ve Önemi

Zımpara sonrası derinin et ve sırça yüzeyinde oluşan tozları iyice uzaklaştırmaktır.
Zımparalamadan sonra deri yüzeyindeki tozların iyice uzaklaştırılması gerekir. Sırça ve et
tarafında kalabilecek deri tozları finisaj tabakalarına yapışarak kirlenmelere neden olur. Deri
tozlarının bir kısmı zımparalama sonrasında zımpara makinesinin aspiratör tertibatı ile
uzaklaştırılır.

Resim 2.1: Zımpara sonrası deri tozlarının alınması için aspiratör sisteminin genel görünümü

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Fırçalı toz alma makinesi

2.2. Toz Alma Makinesi ve Çalışma Prensibi

Toz alma makinelerinin çeşitleri vardır. Bunlar döner fırça silindiri ile toz alan ve
kuvvetli vakum emişli olan makinelerdir. Ancak bunların içinde basınçlı hava ile vakum
emişli olan makineler daha çok tercih edilmektedir. Dönen fırça silindiri ile toz alan
makineler, sürtünme ile meydana gelen elektriklenme nedeniyle tozun deriye yapışmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle sadece basınçlı hava ile toz alan makineler tercih
edilmektedir.

Zımparalama işlemi ve toz alma işlemi ayrı ve kapalı bir bölümde yapılmalıdır. Bu
sayede deri tozlarının diğer bölümlere giderek finisajda kirlenmelere neden olması
önlenebilir. Ayrıca deri tozları yanıcı olduğu için özel filtrelerde tutulmalıdır.

Toz alma makinesinin vakum emişi sayesinde deriden alınan zımpara tozları boru
sistemi ile toz silolarına taşınarak oralarda depolanır.
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Şekil 2.1: Basınçlı hava ile toz alma sistemi

Şekil 2.1’deki toz alma sisteminde; a) sehpa, b) toz emme, c) basınçlı hava, d) deri, e)
fırça silindiri, f) emniyet seti, g) nakil bandı, h) üst hava bölümü, ı) alt hava kısımları
görülmektedir.

Resim 2.3: Tozu alınmış derilerin makineden çıkışı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derinin tozunu alınız.
Kullanılacak araç gereçler: Zımparalı deri, toz alma makinesi, istif tezgâhı, önlük, eldiven

İşlem Basamakları Öneriler

 Toz alma makinesini çalıştırınız.

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

tedbirlerini alınız.
 Maske takınız.

 Zımparası yapılmış deriyi alınız.

 Deriyi dikkatlice alınız.
 Deriden toz kaldırmamaya çalışınız.

 Toz alma makinesinden geçiriniz.

 Derinin önce bir tarafını sonra diğer
tarafını toz alma makinesinden
geçiriniz.

 Derinin tozunun tam olarak
alındığının kontrolünü yapınız.

 Tozu alınmış deriyi alınız ve istifleyiniz.

 Tozu alınmış deriyi dikkatlice
istifleyiniz.

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. Toz alma ortamını hazırladınız mı?

2. Toz alma makinesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

3. Derilerin tozunu dikkatlice aldınız mı?

4. Tozu alınmış derileri toz alma makinesinden dikkatlice
aldınız mı?

5. Derilerde potluk kalmamasına dikkat ettiniz mi?

6. Derileri dikkatlice istiflediniz mi?

7. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

8. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

9. Derileri kabinde yeterince beklettiniz 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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Toz almanın amacı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Deride budama sonrası oluşan tozları almak ve güzel görünüm oluşturmak
B) Zımpara sonrası deride oluşan ve deri yüzeyinde tutunmuş olan tozları almak
C) Deride finisaj haslığı sağlamak
D) Deriyi emprenye uygulamasına hazırlamak

2. Derideki toz oluşumunun giderilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Vakum emişli makineler
B) Döner fırçalı makineler
C) Basınçlı hava ile toz alan makineler
D) Darbelerle toz kaldırarak tozunu alan makineler

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

3. ( ) Toz alma makinelerinin içerisinde basınçlı hava ile vakum emişli olan makineler
daha çok tercih edilmektedir.

4. ( ) Zımpara sonrası derilerin tozu alınmaz ise finisajda kirlenmelere neden olur.
5. ( ) Dönen fırça silindiri ile toz alan makineler, sürtünme ile meydana gelen

elektriklenme nedeniyle tozun deriye yapışmasına neden olmaktadır. Bu da
yangınlara sebep olmaktadır.

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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda numarası verilmiş olan zımpara kâğıtlarından hangisi kaba tanelidir?
A) 24-60
B) 80-150
C) 180-280
D) 320-600

2. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde yüksek basınçla hava verilmesi gerekir?
A) Zımpara
B) Kurutma
C) Toz alma
D) Tavlama yapma

3. Aşağıdakilerden hangisi zımpara veya toz almanın amaçlarından değildir?
A) Derinin sırça hatalarını gidermek
B) Zımpara sonrası oluşan tozları gidermek
C) Sığır derisinin görünümünü dana derisi görünümüne benzetmek
D) Derideki kırışıklık ve iskefe hatalarını gidermek

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

4. ( ) Sığır derisinin görünümünü dana derisinin görünümüne yaklaştırmak için
zımparanın fazla derin yapılması gerekir.

5. ( ) Toz alma makinesinin vakum emişi sayesinde deriden alınan zımpara tozları boru
sistemi ile toz silolarına taşınarak oralarda depolanır.

6. ( ) Dönen fırça silindiri ile toz alan makineler, sürtünme ile meydana gelen
elektriklenme nedeniyle toz alma makinesine zarar vermektedir.

7. ( ) Zımparalama ve toz alma işlemi kapalı yerde ve finisaj alanından ayrı olmalıdır.

8. ( ) Sırça derin zımpara yapılmaz ve sırça yüzey tamamen uzaklaştırılmazsa görünüm
daha güzel olur ve derinin değeri artar.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1. B
2. C
3. DOĞRU
4. YANLIŞ
5. DOĞRU
6. DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. B
2. D
3. DOĞRU
4. DOĞRU
5. YANLIŞ

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1. A
2. C
3. D
4. YANLIŞ
5. DOĞRU
6. YANLIŞ
7. DOĞRU
8. DOĞRU

CEVAP ANAHTARLARI
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