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AÇIKLAMALAR
KOD 524KI0255

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme

MODÜLÜN ADI Tabaklama Sonrası Mekaniksel İşlemler

MODÜLÜN
TANIMI

Bu modül tabaklama sonrası derileri sınıflandırabilme, deriye
sıkma işlemi yapabilme, deriye yarma işlemi yapabilme, deriye
tıraşlama işlemi yapabilme bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Tabaklama modülünü başarmış olmak

YETERLİK
Derilerin tabaklama sonrası mekaniksel işlemleri
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, kurallara uygun
olarak sıkma, yarma ve tıraş yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tabaklama sonrası derileri sınıflandırabileceksiniz.
2. Deriye sıkma yapabileceksiniz.
3. Deriye yarma yapabileceksiniz.
4. Deriye tıraş 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.
Sıkma makinesi, yarma makinesi, talaş, tıraş makinesi,
tabaklanmış deri, kumpas, forklif

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,

Fazla kalın olan derilerin fazlalıklarının tıraş ile giderilmesi yerine ekonomik olarak
gelir sağlamak, maliyeti düşürmek, bir deriden iki deri elde etmek amacıyla yarma işleminin
yapılması yararlı olur. Derilerin düzgün olarak yarılabilmesi için belirli miktarda rutubet
içermesi gerekir. Deriler dolaptan çıktıkları zaman fazla miktarda su içerir. Bu fazla suyun
deriden uzaklaştırılması için sıkma işlemi yapılmaktadır. Derilerin et tarafını
düzgünleştirmek, derileri istenilen kalınlığa getirmek ve kimyasalların deriye homojen
olarak işlemesini sağlamak için de tıraşlama işlemi yapılmaktadır.

Bu modülle deri tabaklama işleminde kullanılan makinelerden sıkma, yarma ve tıraş
makinesinin özelliklerini, bakımını, deri endüstrisindeki kullanım amaçlarını öğrenecek, bu
makineleri kullanacak bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda kimya teknolojisi alanı deri
işleme bölümü için daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ve bu sektörde aranılan bir
eleman olacağınızı hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak tabaklama sonrası derileri
sınıflandırabileceksiniz.

 Bulunduğunuz yerde deri işleme sektörü var mıdır? Varsa kanat ve bütün
derilerin tasnif ve istiflenmesini araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıf
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DERİLERİN TASNİF VE İSTİFİ

1.1. Tasnif

Tabaklama sonrasında derilerin belirli özelliklere göre sınıflandırılması işlemidir.

1.1.1. Amacı ve Önemi

Tabaklamadan sonra kromlu deriler sonraki işlenti safhalarına alınmadan önce (krom
retenaj, boyama, yağlama gibi) bir tasnife tabi tutulur. Çünkü mamul deri üretiminde ürün
yelpazesi geniştir. Her ürünün kendisine göre özellikleri vardır. Bu özellikleri her deriye
uygulamak mümkün değildir. Bunun sağlanabilmesi için bir ön tasnif gereklidir. Siparişi
veren konfeksiyoncu, ayakkabıcı ve saraç gibi alıcılar almak istediği deride her bakımdan
homojenlik arzular. (kalınlık, yumuşaklık, dolgunluk gibi). Tabaklamadan önceki safhalarda
ve ham deri iken bu özellikleri ayırt etmek mümkün değildir.

Alıcı fiyatın yanı sıra deri siparişinde parti bazında; toplam alan, ağırlık, dolgunluk,
yumuşaklık, kalınlık ve cilt yüzeyde homojenlik gibi fiziksel hatta kimyasal özellikleri şart
koşabilir.

Deri imalatçısı imalatın bütün özelliklerini kendisinde yansıtacak ham deriyi
bulamayabilir. Ancak siparişi veren tüketicinin de ihtiyacını karşılaması gerekir. Bunu
yapabilmek için işlediği derilerin arasından birbirine benzer özellikteki derileri projeksiyonla
ayırıp gruplandırarak pazarlamaya çalışır.

Tasnifçi işinin ehli, tecrübeli ve deriden mamul eşya yapan üretim sektörü hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. Örneğin, bir deri ceket ortalama 30–35 ayak kare (desi) deriden
yapılabilir ve bu derilerin homojen tutum, renk ve büyüklükte olması istenir. Kişi, sektörün
özelliği hakkında bilgi sahibi olursa tüketicinin de ihtiyacını kolaylıkla gidererek pazarlama
sorunu yaşamaz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

Tasnifçi, tasnifin akabinde deriyi hangi aşamalardan geçirerek ona ne gibi özellikler
kazandırabileceğini, bunun moda veya sipariş şartlarına ne derecede etkili ve ekonomik
olabileceğini önceden tahmin edebilmelidir.

Tabaklanmış derinin cilt yüzeyinin görünümü, tasnifi yapan kişi için önemlidir. Daha
bu safhada iken tabaklama renginin ve görünümdeki homojenliğin bozuk olması, değişik
tabaklama maddelerinin kullanılmasından ve bunların tabaklama ortamındaki dağılımlarının
uygun olmayışından olur, bu da işlenti safhasının hatalı olarak tamamlanmasına neden olur.

Resim 1. 1:Tasnifli derilerin sıkmadan geçirilmiş hâli ve tasnif için derinin cilt yüzeyinin
incelenmesi

Örneğin, kireçlik sonrası deride kireç taşı oluşması, tabaklama sonrası deride mantar
oluşumu, derinin yüzümü esnasında oluşan ispire, kesik ve delik deride açık ya da koyu
görüntüye neden olabilir. Derinin ileriki safhaları olan boyama, dolgu verme ve yağlama
aşamasında bu kusurların nasıl bir hâl alacağını, nasıl yok edilebileceğini önceden kestirmek
yapılacak tasnifin özünü ve amacını teşkil eder.

İşte, bu kusurların cinsi ve niteliklerine göre boyamada boya seçimi, finisajda
örtücülük, desen vurma ve polisaj yapma (zımpara yapma) gibi alternatif yöntemlerin
kullanılması uygundur.

1.1.2. Tasnifte Dikkat Edilecek Kurallar

Sınıflandırma güçlü ışık kaynağı altında yapılır. İstifte beklemiş olan deriler güçlü ışık
kaynağının altında tüm yönleri ile incelenir. Sınıflandırmada;

 Derideki yüzey görünümü,
 İşlenti durumu,
 Yüzey alanı,
 Ham deriden kaynaklanan hatalar (çiçek, nokra ve yüzüm hataları)

gibi faktörler derilerin sınıflandırılmalarında birinci derecede etkendir.
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Resim 1. 2: Derilerin tasnifi

Deriler bu hatalara göre 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak tasnif edilir. Birinci sınıf
derilerin ciltleri temiz ve kusursuzdur. Yukarıda adı geçen hataların hiçbirini kendinde
bulundurmaz. Bu sınıf derilerin pazarlama imkânı kolay, kazanç payı yüksektir.

Deri imalatçısı bunu iyi bildiği için ham derinin alınması esnasında çok seçici
davranır. Özellikle yapacağı deri türüne göre ham deri alımı yapar.

1.2. İstifleme

İstifleme, tasnifi yapılmış olan derileri belirli kurallara uyarak ve belirli bir yerde üst
üste yığmaktır.

1.2.1. Amacı ve Önemi

Deriler tabaklama işleminden sonra genellikle paslanmaz bir materyalden yapılmış
sabit ya da hareketli (tekerlekli) olabilen ve yalnızca istifte kullanılan düz sehpalar üzerine
düzgünce açılarak konulur. Burada bir veya birkaç gün süre dinlendirmeye alınan deriler bir
yandan dinlenirken bir yandan da deride bulunan mevcut tabaklama sıvısı ve su deriden
uzaklaşır. Ancak bununla beraber fiksasyon (kromun deriye bağlanması) bir süre daha
devam eder. Bu nedenle beklemenin uzun süre devam etmemesi koşulu ile faydası vardır.

Resim 1. 3: Plastik istifleme sehpası
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Resim 1. 4: İstif alanı ve istiflerin taşınmasında kullanılan forklift

1.2.2. İstifleme Kuralları

İstifleme tezgâhlarına alınan kromlu deriler istifleme yapılırken düzenli istif
oluşturulabilmesi için istifleme kurallarına uyulmalıdır.

Resim 1. 5: İstiflemeye alınmış tabaklanmış deriler

Resim 1. 6: İstiflenmesi yapılan deriler

Resim 1. 7: İstiflenmiş deriler
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İstifleme için belli başlı kurallar şunlardır:

Önce istif yapılacak hareketli ya da sabit sehpa iyice temizlenir.
İstif yapılacak deriler kanatlara ayrılmış ise derinin sırt kısmından tutularak etekler

karşı tarafa ve cilt yüzey yukarıya gelecek şekilde ilk deri sehpa üzerine düzgünce konur.

Sehpa üzerine düzgün ve gergin bir şekilde konan derilerin etek kısımlarındaki
katlanmalar düzeltilir.

Aynı şekilde alınan ikinci tabaklanmış deri yine etek kısımları karşı tarafa gelecek
şekilde bu sefer de cilt yüzey aşağıya (diğer derinin cilt yüzeyine) gelecek ve diğer derinin
üzerini kapatacak şekilde düzgün ve gergin bir şekilde konulur.

Bu derinin de önceki deri gibi eteklerde katlanmalar oluşmuş ise düzeltilir.

İstif için alınan üçüncü deri önceki derilerde olduğu gibi tutularak yine cilt yüzey
yukarıya gelecek şekilde önceki derinin üzerine deriyi kapatacak şekilde simetrisini
bozmadan düzgün ve gergin bir şekilde konur.

İstif yüksekliği yaklaşık 75–100 cm oluncaya kadar bu eylem devam eder. Bu
yüksekliğe gelmiş ancak hâlâ istiflenmek için tabaklı deri kalmış ise aynı özelliklerdeki
başka sehpalara yeniden istifleme yapılır.

Resim 1. 8: İstif alanı ve istiflenmiş deriler

Deriler istiflerde uzun süre bekletilmesi durumunda kenarlarının fazla kurumaması,
derilerin korunması ve kirlenmelerine karşı üstünün plastik bir örtü ile hava almayacak
şekilde kapatılması gerekmektedir.

Resim 1. 9: Üzeri naylonla kapatılmış istif

Her ne kadar bu safhada deriler belirli bir süre tehlikesiz durumda olsalar da çok uzun
süreli bekletmelerde, istifin bulunduğu yer ve kullanılan su gibi etkenler küf mantarlarının
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üremesine yol açabilir. Bu tür sonuçlara sebep vermemek için tabaklamanın sonlarına doğru
ortama “fungusit” ilavesi yapılmalıdır. Mantar oluşumu deride önce beyaz pamuksu bir
görünümle başlar. Daha sonraları beyaz pamuksu doku siyah, beyaz ve kırmızı kiremit
renginde lekeler oluşturur. Mantar ve küf oluşan derilerin tabii görünümü bozulacağından
saydam finisaj görecek derilerde telafi edilemeyen bozukluklara yol açar, bu da kaliteyi
düşürür.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derilerin tasnif ve istifini yapınız.
Kullanılacak araç ve gereçler: Tabaklaması yapılmış deri, sehpa, projektör, naylon,

istif alanı
tasnif ve istifini FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İstif sehpasını temizleyiniz ve düzgünce
yerleştiriniz.

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

alınız.

 Dolaptan dökülen derileri alınız.

 Deriyi sırt kısmından dengeli olarak
tutunuz.

 Tutum esnasında derinin cilt yüzeyinin
yukarıya gelmesine dikkat ediniz.

 Derileri tasnif yerine getiriniz.

 İstif paletlerinin ağır olacağını
unutmayınız.

 Forklifi operatör kullanması gerektiğini
unutmayınız.

 Derilerin cilt yüzeyini düz bir şekilde
projeksiyon ışığına tutunuz.

 Işığın istife doğru dik açıda olmasına
dikkat ediniz.

 Cilt düzgünlüğünü ve ispire durumunu  Cilt yüzeyi dikkatlice inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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kontrol ediniz.

 Derinin tabaklanma durumunu kontrol
ediniz.

 Kesik, delik, ispire ve homojenlik
yönünden deriyi inceleyiniz.

 Alan yönünden deriyi inceleyiniz.

 Derileri sınıflandırınız.
 Kalitesine, tabaklama yöntemine, yüzey

alanına göre derileri sınıflandırmak
gerektiğini unutmayınız.

 Derileri kuralına göre istifleyiniz.

 Derileri istiflerken kuralına göre istif
yapınız.

 İstiflerin üzerini naylon ile örtünüz.

 Derilerin kirlenmemesi, kurumaması
için üzerini naylon ile örtmeyi
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. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?
2. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?
3. İstif sehpalarının temizliğini kontrol ettiniz mi?
4. Derileri sehpaya kuralına göre koydunuz mu?
5. Sehpaları tasnif alanına getirdiniz mi?
6. Projektör cihazını çalıştırdınız mı?
7. Derileri cilt yönünden kontrol ettiniz mi?
8. Derileri tabaklama yönünden kontrol ettiniz mi?
9. Sınıflandırdığınız derileri ayrı ayrı istif sehpasına koydunuz mu?
10.Çalışırken çevre kontrolünü yaptınız mı?
11.İstif yüksekliğine dikkat ettiniz mi?
12.İstif için derileri kuralına göre yerleştirdiniz mi?
13.Derilerin istif sehpasındaki yönünü kontrol ettiniz mi?
14.Katlanmalara dikkat etiniz mi?
15.İstifin üzerini dikkatlice kapattınız mı?
16.Çalışma alanının 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. Tasnifte hangi özellik dikkate alınmaz?
A) Derinin tutumu
B) Derinin alanı
C) Yüzey homojenliği
D) Yüzüm hataları

2. Aşağıdakilerden hangisi tasnifin amaçlarından değildir?
A) Her sınıf deriyi uygun olarak değerlendirmek
B) Üretimin diğer safhalarına yön vermek
C) İstif kolaylığı sağlamak
D) İmalat standardını oluşturmak

3. Tasnifin tabaklama sonrası yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş kolaylığı sağlamak
B) Tasnifin daha gerçekçi yapılabilecek olması
C) Zaman kazanmak
D) İşletme yükünü hafifletmek

4. I. Tabaklama öncesi tasnif yapmak zordur.
II. Tabaklanmış derinin yüzey görünümü tasnif için önemlidir.
III. Kesikli, delikli ve nokra gibi hastalıklı deriler birinci sınıf olamaz.
Tasnif için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

5. Derideki hatalara göre tasnif yapmak aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) İmalatın seyrini
B) Tasnif öncesi zamanı
C) Mamul deri üretimini
D) Kimyasal kullanımını

6. Aşağıdakilerden hangisi istiflemede kullanılmaz?
A) Kapatma örtüsü
B) Kumpas
C) Düz ya da hareketli sehpa
D) Forklif ya da taşıma aracı

7. Aşağıdakilerden hangisi istifleme kurallarından değildir?
A) İlk derinin cilt yüzeyi yukarıya gelecek şekilde konur.
B) Kanat derileri sırt bölgesinden tutulur.
C) Katlanmalar düzeltilmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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D) İstifin boyutları 1,5 m olmalıdır.
8. I. İstif yüksekliği derinin sınıfına göre değiştirilir.

II. İstifte deriler uzun süre bekletilmemelidir.
III. Uzun süre bekletilen derilerde mantar ve küf oluşabilir.
IV. İstifleme ile deri mevcut suyunun bir kısmını atar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

9. Aşağıdakilerden hangisi istiflemenin amaçlarından değildir?
A) Fazla tabaklama sıvısını deriden uzaklaştırmak
B) İstifte bekletilirken fiksasyonun devamlılığını sağlamak
C) Derileri tasnife hazırlayarak kontrollü imalat akışını sağlamak
D) Derinin cilt yüzeyindeki bozuklukları gidermek

10. Tabaklı derilerde mantar oluşumu nasıl başlar?
A) Kırmızı koyu lekeler hâlinde
B) Siyah odaklar hâlinde
C) Beyaz pamuksu görünüm ile başlar.
D) Yeşil kristalimsi bir hâlde başlar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak krom tabaklanmış derilerin sıkma
işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında kullanılan sıkma makinesi çeşitlerini

araştırınız.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında sıkma işlemi genellikle ne zaman

yapılmaktadır? Araştırınız.

2. DERİLERİ SIKMA
Deriler krom tabaklamadan sonra paletlerde istif edilerek 1 – 2 gün bekletilir. Bu süre

içerisinde krom bağlanması ve krom kompleksinin gelişimi devam eder. Deriler kaynamaya
daha dayanıklı hâle gelir. Deriler paletlerde bekletilirken deri kenarlarının kurumamasına ve
buralarda krom birikmesi olmamasına dikkat edilmelidir. Bunlara dikkat edilmediği zaman
homojen olmayan bir boyama görülebilir. Deriler uzun süre istifte bekletilecek ise üzerleri
örtülmelidir.

Resim 2.1: Etrafı örtülü krom tabaklanmış deriler

Dinlendirme sırasında dikkat edilmesi gerekli bir husus da derilerde küf gelişmesidir.
Küf görülmesi hâlinde bu deriler hemen işlenmeli bir daha olmaması için krom banyosuna %
0,1- 0,2 küf önleyici madde (fungasit) konulmalıdır.

2.1. Sıkmanın Amacı ve Önemi

Tabaklama ve bazifikasyon sonrasında bir süre dinlendirilen derilere sıkma işlemi
yapılır. Sıkma ile derinin fazla miktardaki nemliliği ( % 65 – 70) sıkma makinesinden

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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geçirilerek (% 40 – 45) giderilir. Deri yarmaya müsait ise yarması (büyükbaş deriler için) ve
tıraşı yapılır. Bu amaçla iki silindire sarılmış olan ve yapağıdan yapılmış keçelerden geçen
kromlu derilerin fazla suyu sıkılarak uzaklaştırılır. Böylece hem su sıkılmış olur hem de deri
yüzeyinde leke yapacak krom suyu uzaklaştırılmış olur.

Kromlu derinin sıkma olmaksızın suda kısa bir süre çalkalanması tavsiye edilmez.
Deride fikse olmamış krom çalkalama sırasında kuvvetli seyreltme ile daha bazik duruma
geçerek yüzeyde krom lekeleri meydana getirir. Bu yüzden tıraştan önce derilerin sıkma
makinesinden geçirilerek suyun mekanik şekilde uzaklaştırılması krom lekelerini önler ve
derilerin tıraş tavına daha kısa sürede gelmesine yol açar.

Kromlanmış deriler bazifikasyon sonrasında yarma ve tıraşlama işlemine geçilmeden
önce mutlaka sıkma işleminden geçirilmelidir. Sıkma makinesinden geçirilen derilerin cilt
yüzeyleri açılır, damarlar ezilir ve keçe yardımıyla derinin suyu uzaklaştırılır.

Resim 2.2: Sıkma makinesi

2.2. Sıkma Makinesi

2.2.1. Sıkma Makinesinin Özellikleri

Derinin açılması kör bıçaklı kolektör yardımıyla olur. Açkı–sıkma makinesinde
genellikle sıkmayı yapan her iki silindir de keçe kaplıdır ve üçüncü bir yayma merdanesi de
bulunur. Sadece sıkma yapan makinelerde alt silindir çoğu kez kauçuk kaplıdır ve yayma
merdanesi bulunmaz. Üst silindir, hidrolik bir mekanizma ile bir ucundan ittirildiğinde
moment kolu farklılığı nedeniyle çok daha büyük bir kuvvetle deriyi sıkıştırır. Sıkma
silindirlerinin uyguladıkları basınç, hidrolik veya basınçlı hava ile temin edilmektedir.
Uygulanan basınç 10 – 50 ton arasında değiştirilebilmektedir. Makinelerin çalışma eni 180 –
320 cm arasındadır. Sıkma makinelerinin seçiminde sıkma keçelerinin kolay ve kısa sürede
değiştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Sıkma makinesindeki keçelerin bulunduğu
merdaneler, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde üzeri bakır ile
kaplanmalıdır. Böylece yüzeyin paslanarak kabuklanması ve keçenin içten zedelenmesi
önlenmiş olur. Sıkma keçeleri tercihen Avustralya merinos yününden yapılır. Bunun nedeni
bu yapağının özelliği liflerinin ince olması, dayanıklı olması ve hidrofob olmasıdır. Keçe
kalınlığı 14 - 16 mm kadar olmalıdır. Bu keçeler özel ambalajlarında korunup hava
rutubetinden uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde sıcaklığı değişerek silindire girmeyecek kadar
çapı küçülebilir. Keçelerin montajını doğru yapmak için üzerlerinde dönme yönlerini
gösteren işaretlere dikkat etmek gerekir. Keçeler, sıkma maşonlu keçeler ve gevşek maşonlu
keçeler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
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Sıkma maşonlu keçeler, küçükbaş hayvan derilerinin sıkılmasında kullanılır. Bu keçe
merdaneye geçirildikten sonra çok sıcak olmayan su ile ısıtılarak 1 – 2 gün bekletildikten
sonra kullanılmaya hazır olur. Keçe yanlış montaj yapıldığında onarılması mümkün değildir.
Bu nedenle dikkatli olmak gerekir.

Gevşek maşonlu keçeler, genellikle büyük baş derilerin sıkılmasında kullanılır. Bu
keçelerin çapı silindir çapından 3 – 5 cm daha büyüktür. Montajda dikkat edilmesi gereken
tek şey dönüş yönü doğru yönde takılmalıdır.

2.2.2. Sıkma Makinesinin Bakımı

Sıkma makinesinin kullanılması esnasında keçe üzerine sıcak su tutulmamalıdır. Pikle
deriler sıkılacak ise derilerin çok iyi etlenmiş olması gerekir. Böyle derilerin et tarafında
bulunan yağlar keçeye bulaşır. Bu durumda keçe yumuşak bir deterjan ve ılık su ile
yıkanarak temizlenmelidir. Aksi takdirde renk bulaşmasına neden olabilir. Keçe
silindirlerinin paralelliği, keçenin sağa sola hareket etmemesi için çok önemlidir.

2.3. Sıkma İşleminin Yapılışı

Sıkma işlemine hazır olan krom tabaklanmış deriler istifler hâlinde sıkma makinesinin
yakınına getirilir. Derilerin kalınlıkları tespit edilerek sıkma makinesinin merdane ayarları
yapılır. Daha sonra makine çalıştırılır ve deriler düzgün olarak sıkma makinesinin
merdaneleri arasına verilir. Sıkma işlemi yapılan deriler tekrar istif paletlerine konularak
daha sonra yapılacak işlemin yapılacağı yere götürülür.

Resim 2.3: Sıkmanın yapılışı

2.4. Sıkma Sonrasında İstifleme Kuralları

Sıkma makinesinden geçirilen deriler makineden alındıktan sonra sehpalara düzgün
olarak istiflenir. İstif yapılırken aşırı yükseklikten kaçınılmalıdır. Derilerde kırışıklık
olmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derilere sıkma işlemini yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Tabaklanmış deriler, forklif, sehpa, sıkma makinesi

İşlem Basamakları Öneriler

 Forklift ile derileri sıkma makinesinin
önüne getiriniz.

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

 Sıkma makinesinin ayarlarını yapınız.

 Sıkma makinesinin merdane
aralıklarının ayarlarını yapınız.

 Makineyi çalıştırınız.

 Makine başlama düğmesine basarak
çalıştırınız.

 Derileri düzgün bir şekilde sıkma
makinesinden geçiriniz.

 Derileri düzgün şekilde açkı
makinesinden geçirirken ellerinizi
makineye kaptırmamaya dikkat ediniz.

 Sıkmadan geçirilen derileri alınız ve
istifleyiniz.

 Sıkmadan geçirilen derileri düzgünce
istiflemeye özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Makine, araç 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 önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Forklif ile derileri sıkma makinesinin önüne getirdiniz mi?

5. Sıkma makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

6. Makineyi çalıştırdınız mı?

7. Derileri düzgün bir şekilde sıkma makinesinden geçirdiniz mi?

8. Sıkmadan geçirilen derileri aldınız ve istiflediniz mi?

9. 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. Krom tabaklama sonrasında deriler neden dinlendirilir?
A) Kromun deriye daha fazla bağlanması için
B) Deri yüzeyinde krom birikmesini sağlamak için
C) Deride küf oluşmasını sağlamak için
D) Homojen olmayan bir boyama oluşması için

2. Sıkma işleminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deriyi açarak kurutmak
B) Derideki fazla suyu uzaklaştırmak
C) Deriye fikse olan kromu uzaklaştırmak
D) Küf oluşmasını hızlandırmak

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Keçeler …… ………keçeler ve … …… ……… keçeler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

4. Küçük baş hayvan derilerinin sıkmasında genellikle …….. …… keçeler kullanılır.

5. Gevşek maşonlu deriler ………………. hayvan derilerinin sıkma işleminde kullanılır.

6. Piklaj sonrasında sıkma yapılması durumunda yağlar keçeye bulaşır. Bu yağlar
yumuşak …………… ve ………. su ile yıkanarak temizlenmelidir.

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–3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak yarma işlemini yapabilecek bilgi
ve beceriye sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında kullanılan makineler nelerdir?

Araştırınız.

 Yarma deriler nerelerde ve hangi amaçla kullanılmaktadır? Araştırınız.

3. DERİYİ YARMA
Deri kalınlığı yeterli olan derilerden iki deri elde etmek amacıyla yapılan işleme

yarma işlemi adı verilir.

Yarma işlemi uygulanan derilerin üst tabakasında cilt yüzeyi bulunduğu için (yarma
derinin üst katına) cilt katı ve alt katına et katı veya kısaca “yarma” denir.

3.1. Yarmanın Amacı ve Önemi

Yarma işlemi ile bir deriden birkaç kat deri elde edildiği için yarma, üretimi son
derece ekonomik kılar. Bu yönüyle yarma makinesi özellikle büyük baş deri işleyen her
fabrikada bulunması son derece gerekli bir makinedir. Ancak deri makineleri içinde en
pahalı makinelerden birisidir.

3.2. Yarılacak Derilerin Özellikleri

İşlenmekte olan derinin kalınlığı yeterli ve daha ince bir deri üretilecekse yarma işlemi
ile deri kalınlığı boyunca ikiye ve üçe yarılabilir. Böylelikle deriden iki veya üç tabaka deri
elde edilebilir. Örneğin, bir dana derisi 4 mm kalınlığındaysa ve 2 mm kalınlığında vidala
üretilmek isteniyorsa yarma makinesi 2 mm’ye ayarlanarak deriler yarma işlemine tabi
tutulur.

Yarma işlemi, deri üretiminin en önemli makine işlemlerindendir. Yarma işlemi ham
deride, kireçlik yapılmış deride, krom sepiden sonra veya kurutulmuş deride finisajdan (
mamul deri) önce yapılabilir.

Yarma işleminin kireçlikten sonra veya krom sepilemeden sonra yapılmasının
kendisine göre faydalı ve zararlı olma durumları vardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kireçlikten sonra yarma işleminin faydaları

Yarma tabaklanmamış durumda olduğu için çok yönlü değerlendirilebilir. Derinin
sırça görünümü daha düzgün olur ve sırça çekmesi olmaz. Damarlanma daha az belirgin olur
ve derinin etekler daha iyi durumdadır.

 Kireçlikten sonra yarma işleminin zararları

Yarma kalınlığı hassas olarak ayarlanamadığı için deri daha kalın yarılır. Yarma deri
daha ince olur ve yarma verimi azalır. Tıraş (Derinin bölgeleri arasındaki bu kalınlık
farklarının giderilmesi için yapılan işleme tıraş denir.) işçiliği çoktur ve fazla tıraş artığı
çıkar. Kaygan tola ile çalışmak zordur ve yarma işçiliği fazladır.

 Krom sepiden sonra yarma işleminin faydaları

Kolay çalışma sağlar, kalite ayrımı kolaydır. Yarma kalınlığı hassas ayarlıdır. Yarma
verimi yüksektir. Deri daha dolgun ve daha az işçilik gerektirir.

 Krom sepiden sonra yarma işleminin zararları

Boyun damarlanması fazladır. Sırça kaba görünümlüdür. 30 kg’ın üzerindeki derilerde
sırça çekmesi daha fazladır. Yarma, krom sepilenmiş olduğu için çok yönlü
değerlendirilemez ve malzeme kaybı olur.

3.3. Yarma Makinesi

Her deri işletmesinde bulunması gereken ancak çok pahalı olan bir makinedir.

3.3.1. Yarma Makinesinin Özellikleri

Yarma makinesinin yapısı gösterilmektedir.
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Şekil 3.1: Yarma makinesinin yapısı

Deri, sehpa (a) üzerine konur, çekici silindirlerle (b-d) kesici şerit bıçağa (c) verilir.
(b) silindiri, kuru ve rutubetli derilerin yarılmasında düzgün düzeylidir, kireçlik yapılmış
derilerin yarılmasında üzerine diş açılmış şekildedir. (f) silindiri, (b) silindirinin esnemesini
önleyerek yarma sırasında kalınlık farklılığının meydana gelmemesini sağlar. (b) silindiri
yarılan derinin sırça tarafının kalınlığını belirlerken (d) silindiri ile (i) kauçuk silindiri
derideki kalınlık farklılığını dengeler. (d) silindiri derinin kalınlık farklılığına göre şekil
alabilecek durumda olması için küçük silindirler yan yana gelmiştir. (i) kauçuk silindiri (d)
silindirinin değişen şekillerine göre şekil alarak dengeleme işlemi yapar. (k) tablası, (d)
silindirinin bıçağı (c) paralel kalmasını ve (d) silindirinin yüzeyine deri parçası yapışmasını
engelleyerek temiz kalmasını sağlar, yarma sırasında kalınlık değişmesini önler. Yarmada
kalınlık ayarı, iki başta birer adet bulunan (e) kolları ile yapılır.

Şerit bıçak (c), çelik lama (m-n) arasında hareket eder. Bu şekilde kesme sırasında
bıçağın pozisyonu değişmeden kalır. Kesme işlemi sırasında bıçak, bileme taşları ile (r-s)
bilenir. Bıçak, kesme sırasında sürekli körleştiği için sürekli olarak bilenir. Bıçağın
pozisyonunu aynı tutmak için bilenirken eni daralan bıçak sürgü sistemi (o-p) ile öne itilir.
Modern yarma makinelerinde ayar işlemleri otomatik olarak yapılabilmektedir.

Yarma makinelerinin çalışma enleri 150-320 cm arasında değişmektedir.

Modern yarma makinelerinde, yarma işlemlerinin daha hassas yapılması ve gerçek
çalışmayı temin için aşağıdaki belirtilen gelişmeler sağlanmıştır:

 Yarma bıçağının aşırı ve farklı ısınmasını önlemek için, bıçağın kasnaklar
arasında gerilmesi sabit hidrolik basınçla sağlanmıştır.

 Bileme sırasında bıçak pozisyonunun değişmemesi için fotosel sistemi ile
otomatik olarak ayarlanma yapılmaktadır.

 Derinin makineden geçiş hızı 5–36 m/dakika arasında ayarlanabilmektedir.
 Bir yarma hatası veya bir kazaya karşı makinenin çekici silindirini durdurma

tertibatı bulunmaktadır.
 Çekici silindirin yarma bıçağına olan mesafesi, makinenin iki ucuna da eşit

olması sağlanmalı bunun sonucunda yarma kalınlığının homojen olması
sağlanmaktadır.

 Derinin eteklerindeki kalınlığın sırt kalınlığına eşit hâle getirilmesi için kanat
deri yarılırken yarma makinesinin etek tarafına gelen kısmında kalınlık arttırılır.

 Bütün derilerin yarılmasında etek kısımlarının kalın tutulması için çekici
silindirin iç bükey ve dış bükey çalışması sağlanmaktadır.

 Kanat derilerin yarılmasında, yarma bıçağının derinin sırt tarafına doğru
hareketi sağlanarak etek ve bacakların açılmasını sağlamak için yarma bıçağı
sağa veya sola doğru hareket ettirilir.

Yarmanın hassas yapılarak deriden en fazla faydanın temin edilmesi, bıçak
pozisyonunun doğru ayarlanması ve iyi bir bileme sistemine bağlıdır.
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Dana derilerinin kalın olan boyun kısımlarının yarılmasında özel bir yarma makinesi
kullanılmaktadır. Bu makinelerde yarma bıçağı bileme taşları ile bilenmektedir. Çekici
silindir vasıtasıyla yarma kalınlığı belirlenmektedir. Nakil silindirini taşıyan kollar öne
açılmakta deri verildikten sonra ileri hareket ederek yarma pozisyonuna gelmektedir.

Kireçlikte yarma işlemini kolaylaştırmak ve kireç lekelerini önlemek için deriler
yarmadan önce içinde ılık su bulunan havuzlara konmakta, yarmadan sonra da içinde kireç
giderme maddesi olan havuzlarda bekletilmelidir. Derilerin havuz içindeki hareketleri kıskaç
veya kancalı nakil sistemleri ile olmaktadır.

3.3.2. Yarma Makinesinin Bakımı

Resim 3.1: Yarma makinesi

Yarma makinesinin periyodik bakımı zamanında yapılmalıdır. Yıpranmış olan bıçak
bilenmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir. Taşıyıcı makaraların yenilenmesi ve makara
içerisindeki plastik dişlilerin yenileme işlemi yapılmalıdır. Plastik (kauçuk) silindirlerin
bakımlarının yapılması aşınan silindirin yenilenmesi makine bakımında önceliği alır. Ayrıca
yarma işleminden sonra makine temizliğinin de yapılması önemlidir.

3.4. Yarma İşleminin Yapılışı

Resim 3.2: Kumpas kullanma

Sepilemesi yapılmış olan derilerin kumpas ile kalınlık ölçümü yapılır. Bu derilerden
yarma yapılabilecek kadar kalın olan deriler yarma işlemi için ayrılır. Ayrılan deriler yarma
makinesinin yanına getirilir. Yarma makinesinin ayarları yapılır. Deriler düzgün olarak
makineye verilir. Zaman zaman cilt ve yarma derilerin de kalınlık ölçümleri yapılarak
kontrolleri yapılır. Makineden çıkan deriler cilt ve yarma olarak ayrı ayrı istiflenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Deriye yarma işlemi yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Yarılacak deri, yarma makinesi, palet

İşlem Basamakları Öneriler

 Yarma yapılacak derileri ayırınız.
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.

 Yarma makinesinin kalınlık ayarını
yapınız.

 Deri kalınlıklarına göre yarma
makinesinin kalınlık ayarlarını
dikkatlice yapınız.

 Yarma makinesini çalıştırınız.

 Yarma makinesinin start butonuna
basarak çalıştırırken güvenlik
önlemlerine dikkat ediniz.

 Derileri uygun şekilde yarma
makinesinden geçiriniz.

 Derileri yarma makinesinden kuralına
uygun olarak geçirmeye özen
gösteriniz.

 Yarma makinesinden gelen yarma derileri
alıp istifini yapınız.

 Yarma derileri cilt derilerle
karıştırmamaya özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yarma makinesinden gelen cilt derileri
alıp istifleyiniz.

 Cilt ve yarma derileri ayrı ayrı
istiflemeye dikkat ediniz.

 Yarma işlemi sonunda stop düğmesine
basarak makinenin durmasını sağlayınız.

 Makinenin tamamen durmuş
olduğundan emin olunuz.

 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 önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Yarma yapılacak derileri ayırdınız mı?

5. Yarma makinesinin kalınlık ayarını yaptınız mı?

6. Yarma makinesini çalıştırdınız mı?

7. Derileri uygun şekilde yarma makinesinden geçirdiniz mi?

8. Yarma makinesinden gelen cilt derileri alıp istiflediniz mi?

9. Yarma makinesinden gelen yarma derileri alıp istifini yaptınız
mı?

10.Yarma işlemi sonunda stop düğmesine basarak makinenin
durmasını sağladınız mı?

11.Makine ve araç 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 kireçlik sonrası yarma işleminin faydalarındandır?
A) Yarma çok yönlü değerlendirilebilir.
B) Yarma hassasiyeti düşüktür.
C) Yarma verimi azdır.
D) Yarmada daha az işçilik gerekir.

2. Aşağıdakilerden hangisi krom sepileme sonrası yarma işleminin zararlarındandır?
A) Yarma işçiliği fazladır.
B) Deri kalın yarılır.
C) Yarma çok yönlü değerlendirilemez.
D) Yarma verimi azdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Yarma yapılan derilerin üst katına ……… ve alt katına …… adı verilir.

4. Yarmanın hassas yapılarak deriden en fazla faydanın sağlanabilmesi için …….. …
doğru ayarlanması ve ………….. iyi yapılması gerekir.

5. Bir yarma hatası veya bir kazaya karşı makinenin çekici silindirini ………..tertibatı
bulunmalıdır.

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 tıraşlama işlemini yapabilecek
bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri işleme fabrikalarında kullanılan tıraş makineleri nasıl

çalışmaktadır? Araştırınız.

 Deri endüstrisinde tıraş atıkları nasıl değerlendirilmektedir? Araştırınız.

4. DERİYİ TIRAŞLAMA
Derinin bölgeleri arasındaki bu kalınlık farklarının giderilmesi için yapılan işleme tıraş

denir.

4.1. Talaşlamanın Amacı ve Tekniği

Talaşlama işlemi, rutubetli olan derilerin uygun rutubet ortamına getirilmesi amacıyla
yapılan bir işlemdir. Talaşlama işlemi genellikle düz tıraş makinelerinde yapılacak derilerin
tıraşlama işlemi öncesinde uygulanır. Düz tıraş makinesinin kalınlık ayarının yapılması zor
olduğu için özellikle bu nem oranı yüksek olan derilerde düzensizlik gösterir. Bu
düzensizliği gidermek ve çalışma kolaylığı sağlamak için talaşlama işlemi yapılmaktadır.

Resim 4.1: Talaşlı deri istifi

Talaşlama işleminde kanat deriler önce ikiye katlanır. Katlanan derinin sağrı kısmı
üste gelecek şekilde istiflenir. Talaş, istiflenen derilerin sağrı kısımlarına bol miktarda
serpilir. İkinci ve daha sonraki deriler talaşın üzerine konarak istif tamamlanır.

4.2. Tıraş Makinesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Modern tıraşlama makineleri, tıraş yapan kişiye en az bağımlı kalacak şekilde
tasarlanmışlardır.

Şekil 4.1: Tıraş makinesinin şematik gösterilmesi

Derinin makineden dışarı olan hareketini temin eden nakil silindirleri hidrolik sistemle
çalışmaktadır. Tıraş bıçaklarını bileme sistemi otomatik olarak bir veya devamlı bileme
yapabilmektedir. Tıraşlama kalınlığı kalınlık göstergesinden sürekli takip edilebilmektedir.
Bıçak silindirinin yanlara hareketi ile deri kenarlarında kalan talaşlar temizlenmektedir. Deri
baskı ve nakil silindiri (2) ile nakil silindiri (3) arasına sıkıştırılarak makine içersine hareket
ettirilmektedir. Makinenin açılıp kapanması hidrolik sistemle ayak pedalı yardımı ile
yapılmaktadır. Spiral bıçaklı silindir (1) çalışma sırasında esneme yapmayacak şekilde
yataklanmıştır. Bileme taşı (4) bazı makine tiplerinde tıraşlama sırasında çalıştırılarak
bıçaklar bilenmektedir. Çalışma sırasında derinin bıçak silindirine sarılmasını önlemek için
bir fırça silindiri (5) bulunmaktadır.

Klasik tıraş makinelerinde derinin bir yarısı tıraşlandıktan sonra derinin diğer yarısı
tıraşlanmaktadır. Yeni geliştirilen tıraş makinelerinde ise deri bir defada tıraşlanarak
makinenin altından veya arka tarafından çıkarak bant yardımı ile sehpalanmaktadır.

Diğer bir tıraşlama yönteminde ise deri tıraşlanırken makine içerisine doğru değil,
makine dışına doğru hareket eder. Bu tip makinelerde bıçak silindirin önünde bir açkı
silindiri bulunur. Böylece özellikle küçükbaş hayvan derileri zedelenmeden daha fazla verim
temin edilmektedir.

4.3. Tıraş Makinesinin Bakımı

Tıraşlama işlemin düzenli olması için bıçakların keskin olması gerekir. Bıçaklar
körelmiş ise arka kısımda bulunan bileme taşları ile bıçak bilenmelidir. Bileme sonrasında
bıçak üzerinde kalabilecek demir tozlarının uzaklaştırılması için ikinci sınıf bir derinin
öncelikli olarak makineden geçirilmesi yararlı olur. Aksi takdirde deriye yapışan demir
tozları bitmiş deride kahverengi - siyah renkli mürekkep lekesi gibi demir lekelerinin
oluşmasına neden olur. Taşıyıcı silindir yataklarındaki boşluklar homojen bir tıraşlamayı
engeller bu nedenle yatakların sık sık kontrol edilmesi ve boşlukların doldurulması gerekir.
Ayrıca rulmanların yağlanması, kayışların zamanında değiştirilmesi faydalı olur.

4.4. Tıraşın Pratikte Yapılışı



31

Deriler yapıları gereği farklı kalınlık bölgelerine sahiptir. Örneğin, boyun kısımları
çok kalın iken etek ve karın kısımları daha ince, sırt kısımları ise orta kalınlıktadır.

Şekil 4.2: Derinin kısımları

Derinin yapısındaki bu kalınlık farklarının giderilmesi gerekir. Aksi takdirde
boyamada, yağlamada ve mamul deri, dikime geldiğinde kalınlık farkından dolayı sorun
oluşturacaktır.

Derinin bölgeleri arasındaki bu kalınlık farklarının giderilmesi için yapılan işleme tıraş
denir ve işlem tıraş makinesi ile yapılır. Bir süre dinlendirilen ve bu sırada tıraş için gerekli
% 50 dolayında rutubet düzeyine getirilen deriler istenilen incelikte tıraş edilir. Traş işlemi
üretilecek mamul deri türüne göre farklı kalınlıklarda yapılır. Örneğin, giysilik amaçlı
üretilecek bir derinin tıraşı 0,8 mm ye yapılırken çanta için üretilen deriler 1,2–1,6 mm
arasında, ayakkabı yüzlük deriler 1,2–2,5 mm değişen tıraş kalınlığına ayarlanır.

Resim 4.2: Modern tıraş makinesi

Tıraşlama işlemi ile derinin değişik bölgelerindeki kalınlık farklılıkları en aza indirilir
ve deri istenilen kalınlığa getirilir. Yarma makinesi ne kadar hassas çalıştırılırsa tıraşlama
işleminde o derece kolay ve homojen bir kalınlık dağılımı gerçekleşir. Küçükbaş hayvan
derilerinde çoğu zaman sıkma işleminden sonra istenilen kalınlığa ulaşılabilmektedir. Tıraş
yapılacak deriler iyice sıkılarak uygun rutubet ortamına getirilmelidir. Aksi takdirde deriler
tıraş makinesinin nakil bandına yapışarak işlemi zorlaştırır. Tıraşlama işlemi derinin
mukavemetini yarma işlemine göre daha az etkiler. Boyun damarlarını kısmen azaltır ve
sırça sabitliğini olumlu yönde etkiler.
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Resim 4.3: Düz tıraş makinesinde tıraş

Tıraşlama işleminde bazı noktalara dikkat edilmelidir. Önce tıraşlama işlemi damarları
daha az fark edilir kılmalıdır. Bunun için deriler önce tıraş edilir, daha sonra zımparadan
geçirilirse iyi sonuç alınmış olur. Öte yandan tıraş sırasında derinin et yüzeyindeki lifler
kabalaşmamalıdır. Liflerin kabalaşması finisajda zımparayı gerektirir. Derilerin 16 bıçaklı
hafif bir tıraştan geçirildikten sonra 22 bıçaklı daha sık bir tıraştan geçirilmesi kromdan
sonra yapılan zımparayı büyük ölçüde kolaylaştırır.

Pratikte derilerin tıraş işlemi mekanik ve hidrolik tıraş makineleri ile yapılmaktadır.
Deri taşıyıcı merdane ve baskı silindiri arasında hızlı dönmekte olan bıçak merdaneye doğru
ilerlerken fazla kalınlık tıraşlanarak inceltilmektedir. Bıçaklar körlendikçe arkadaki bileme
taşı ile bilenmektedir.

Resim 4.4: Kumpas kullanma

Yarma ve tıraşlama işlemi sonrasında derilerin kalınlığının her bölgede aynı olması
daha sonraki aşamalarda kimyasalların homojen olarak dağılması ve deriye işlemesi
açısından önemlidir. Bu nedenle yarma ve tıraşlama işlemi sonrasında derilerin özellikle
boyun ve sağrı kısımlarının kalınlıkları kumpas ile ölçülerek kontrol edilmesi gerekir.

4.5. Tıraş Artıklarını Temizleme

Derinin kenarlarında bulunan tıraş artıklarının temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde
tıraş artıkları kimyasalların daha fazla harcanmasına, deri yüzeyine yapışarak buraların lekeli
görünmesine neden olur.
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Resim 4.5: Tıraş artıkları ve artıkların temizlemesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Deriye tıraşlama işlemi yapınız.
Kullanılan araç ve gereçler: Tıraş makinesi, kesici, tıraş yapılacak deri

İşlem Basamakları Öneriler

 Tıraş yapılacak derileri katlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Derileri kuralına uygun olarak dikkatlice

katlayınız.

 Derileri talaşlayınız.

 İki deri arasını açık yer kalmayacak
şekilde kuru talaş ile kapatınız.

 Talaşlı derileri bir süre bekletiniz.

 Talaşlı derileri uygun rutubet ortamına
gelmesi için 1-2 gün bekletiniz.

 Tıraş makinesinin ayarını yapınız.
 Deri kalınlıklarını kontrol ederek tıraş

makinesinin ayarını dikkatli olarak
yapınız.

 Tıraş makinesini çalıştırınız.
 Tıraş makinesinin start tuşuna basarak

çalışmasını sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Derileri uygun bir şekilde tıraş
makinesine veriniz.

 Derileri tıraş makinesine verirken
derileri makineye kaptırmamaya dikkat
ediniz.

 Traş yaparken daima emniyet
tedbirlerine uygun olarak çalışmaya
özen gösteriniz.

 Kumpas ile deri kalınlığını ölçünüz.

 Deri kalınlığını derinin her bölgesinde
eşit olup olmadığına dikkat ediniz.

 Derilerin kenarlarındaki tıraş artıklarını
temizleyiniz.

 Deride kalan tıraş atıklarını dolaba
atmadan önce iyice temizlemeye özen
gösteriniz.

 Tıraşı yapılmış ve artıkları temizlenmiş
derileri alınız ve istif yapınız.

 Derileri kuralına uygun şekilde
istiflemeye dikkat ediniz.
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 Makine ve araç gereç temizliğini
yapınız.

 Daha sonraki kullanımlar için
kullandığınız araç 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. Tıraş yapılacak derileri katladınız mı?

5. Derileri talaşladınız mı?

6. Talaşlı derileri bir süre beklettiniz mi?

7. Tıraş makinesinin ayarını yaptınız mı?

8. Tıraş makinesini çalıştırdınız mı?

9. Derileri uygun bir şekilde tıraş makinesine verdiniz mi?

10.Tıraşı yapılarak makineden gelen derileri aldınız ve istif yaptınız mı?

11.Derilerin kenarlarındaki tıraş artıklarını temizlediniz mi?

12.Makine ve araç 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. Düz tıraş makineleri için derileri uygun rutubet ortamına getirilmesi için yapılan işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıkma B) Yarma C) Talaşlama D) Açkı

2. Aşağıdakilerden hangisi derinin bölümlerinden değildir?
A) Tırnak
B) Boyun
C) Kropon
D) Etek

3. Derinin bölgeleri arasındaki kalınlık farkının giderilmesi için yapılan işleme ne denir?
A) Zımpara
B) Tıraş
C) Sıkma
D) Açkı – sıkma

4. Tıraş yapılacak deride bulunması gereken nem oranı yaklaşık ne kadar olmalıdır?
A) %80
B) %70
C) %60
D) %50

5. Aşağıdakilerden hangisi tıraş makinesinin kısımlarından değildir?
A) Fırça
B) Bileme taşı
C) Nakil bandı
D) Germe silindiri

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. Tıraş sırasında deri liflerinin kabalaşması finisajda ………… gerektirir.
7. Derinin her yerinin … ………..ile düzgün hâle getirilmesi kimyasalların homojen

dağılması ve deriye işlemesi bakımından önemlidir.
8. Tıraş bıçağının bilenmesi sonrasında bıçak üzerindeki demir tozlarının

uzaklaştırılması gerekir. Aksi takdirde deride ………… …………… oluşmasına
neden olur.

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. I. Küf oluşmaması
II. Kenarlarının kurumaması
III. Tamamen kurumuş olması
Deriler dinlendirilirken yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat
edilmelidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Hepsine

2. Aşağıdakilerden hangisi sıkma makinesinin parçalarından değildir?
A) Bıçak silindir
B) Germe silindiri
C) Keçe bant
D) Alt baskı silindiri

3. Aşağıdakilerden hangisi krom tabaklama sonrası yarma işleminin faydalarındandır?
A) Yarma deri ince olur.
B) Yarma işçiliği fazladır.
C) Fazla miktarda tıraş çıkar.
D) Yarma kalınlığı hassas ayarlıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi derinin bölgelerinden değildir?
A) Kropon
B) Epidermis
C) Sağrı
D) Etek

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5. Sıkma makinesinden geçirilen derilerin ………. ……….. açılır, ……….ezilir ve
fazla ……..uzaklaştırılır.

6. Sıkma makinesinin keçeleri özel ambalajlarında korunmalı ……… uzak tutulmalıdır.

7. Sıkma makinesinin keçelerinin montajında ……….. ………. doğru yönde
takılmalıdır.

8. Yarma işlemi; ham deride, …….. yapılmış deride, ……… ........ sonra ve kurutulmuş
deride finisajdan önce yapılır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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9. Kireçlikte yarma işlemini kolaylaştırmak ve kireç lekelerini önlemek için deriler
yarmadan önce içinde ……. …. bulunan havuzlara konmakta, yarmadan sonra da
içinde ………… ………… maddesi olan havuzlarda bekletilmelidir.

10. Derinin tıraş artıkları ……… daha fazla harcanmasına ve deri yüzeyine yapışarak
buraların ………. görünmesine neden olur.

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
C

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 C

3 B

4 D

5 B
6 B
7 D
8 A
9 D

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 B
3 Sıkma Maşonlu- Gevşek Maşonlu
4 Sıkma Maşonlu
5 Büyükbaş
6 Deterjan-Ilık Su

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 Cilt – Yarma
4 Bıçak Pozisyonu – Bileme
5 Durdurma

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 A
3 B
4 D
5 D
6 Zımparayı
7 Tıraşlama
8 Demir Lekeleri

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 A
3 D
4 B
5 Cilt Yüzeyi – Damarları- Suyu
6 Hava Rutubetinden
7 Dönüş Yönü
8 Kireçliği – Krom Sepilemeden
9 Ilık Su- Kireç Giderme

10 Kimyasalların -Lekeli
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