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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Herhangi bir katı maddeden su uzaklaştırılması işlemine “kurutma” denir. Deri
işlentisindeki safhaların büyük bir kısmı sulu ortamda yapılır. Bu yüzden sulu işlemlerin
bitiminde derilerin almış olduğu suyun uzaklaştırılması gerekir.

Kurutma işlemi sonuçta elde edilen bitmiş derilerin karakterinde önemli rol oynar.
Kurutmanın seviyesi, kurutmanın süresi ve kurutmanın tekniği derinin kalitesi üzerine
etkilidir. Gereğinden fazla yapılan bir kurutmanın verdiği zarar kadar yetersiz yapılan
kurutma da deri kalitesini olumsuz olarak etkiler.

Tavlama işlemi bir anlamda kurutmanın düzenlenmesidir. Tavlama ile deri
yumuşatma için vibrasyona, alan kazanma ve tekrar kurutma için gergi işlemine hazırlanır.
Uygun olarak yapılan her safha bir sonraki safhanın iyi yapılmasına kolaylık sağlayabileceği
gibi iyi yapılmayan safhalar sonraki safhalarda büyük sorunlar çıkarabilir. Tavlamanın
seviyesi kurutmanın seviyesine göre değişir.

Başarılı bir şekilde bitirilmiş olan kurutma ve tavlama işlemi finisaja kaliteli olarak
yaklaşılan adımlardır.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda kimya teknolojisi alanı,
deri işleme dalında nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak derideki fiziksel bağlı suyu
giderebileceksiniz.

 İklim şartlarına göre tercih edilen kurutma tekniklerini araştırınız.
 Çevrenizde deri üretim sektörü var mıdır? Varsa yapılan kurutmaların tekniği

hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz.

1. KURUTMA

1.1. Kurutmanın Amacı ve Önemi

Herhangi bir katı maddeden suyun uzaklaştırılması işlemine kurutma denir. Deri
işlentisinde çoğu işlem sulu ortamda yapılır. Bu yüzden sulu işlemlerin sonunda derilerin
tuttuğu suyun uzaklaştırılması gerekir.

Deri işlemenin her safhasında kurutma işlemi, sonuçta elde edilen bitmiş derinin
karakterinde önemli rol oynar. Kireçlemede, tabaklamada ve yağlamada özenle muamele
görmüş ve gerekli özellikleri tam olarak kazanmış deriler; kurutma sırasında ısı, rutubet,
hava akımının oranı ve kurutma süresi dikkatli olarak kontrol edilmezse zarara uğrayarak
bozulabilir.

Hatalı kurutma sonunda ortaya çıkan bozulmalar; alan kaybında, elyaf yapıda, renkte,
esneklikte ve yumuşaklıkta kendini gösterir. Uygun olmayan kuruma durumunda kromlu
derilerde kusmalar da görülebilir.

Derilerin kurutulması sadece basit şekilde derilerden suyun uzaklaştırılması değildir.
Derilerin kurutulması işlemi, diğer havada kurutma işlemleri gibi bir buharlaştırma işlemidir.
Deriler ıslakken suyun büyük kısmı elyaf içinde, elyaf arası boşluklarda ve kapiller arasında
tutulmuş durumdadır. Derilerin yüzeyleri az miktarda su içerir. Kuruma devam ederken
yüzeydeki su buharlaşır ve derilerin iç tarafındaki suyun yüzeye çıkmasına imkân sağlar. Bu
işlem, kurutma boyunca devamlı oluşan bir durumdur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Kurutma Teknikleri

1.2.1. Asarak Havada Kurutma

Bu gruba derinin, serbest olarak asıldığı kurutma metotları dâhildir. Deri, mandal veya
çubuklara asılır. Bu çivi ve mandallar paslanmaya karşı korunduğu için derinin
lekelenmesini önler ve çalışmada kolaylık sağlar.

Deriler asılırken havanın deriler arasında iyi sirküle edilebilmesi için yeterli aralık
bırakılmalıdır. En eski kurutma metodu, her tarafı hava girişine açık olan bölmelerde derinin
asılarak kurutulmasıdır. Bu metot ucuzdur. Sıcak iklimlerde ve havası kuru olan bölgelerde
uygulanmaktadır.

Daha sonraları sıcaklığın yavaş yükseltilebildiği kapalı bölmelerde kurutma
yapılmıştır. Bu kurutma bölmelerinde, tabana yakın olarak yerleştirilen kurutma sistemleri
ile ortama gerekli sıcak hava verilmektedir. Isının daha rasyonel kullanılması için çok katlı
sistemler geliştirilmiştir. Alt katta ısıtılan hava, bütün katlardan geçtikten sonra su buharı ile
doygun hâlde dışarı atılmaktadır. En üst kata verilen ıslak deri kurudukça zincir, nakil
sistemi ile alt katlara inmektedir.

Resim 1.1: Kurutma sistemindeki zincir nakil sistemi

Krom tabaklanmış deriler, yüksek sıcaklığa daha dayanıklı oldukları için daha az yer
kaplayan ve daha hızlı kurutmaya imkân veren tünel kurutucuda kurutulur. Tünel kurutucuda
derinin hareket hızı istenilen kurutma derecesine göre ayarlanır. Deriler, tünelin iki yanında
hareket eden zincirlere ya da çelik halatlara tespit edilmiş yatay çubuklara asılır.
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Resim 1.2: Derilerin kurutulması için askı çubuklarına takılması

Kurutma tüneli, dar veya birkaç derinin yan yana asılabileceği şekilde geniş olabilir.
Taze hava ısıtılarak kurutma tüneline verilir ve aspiratörle emilerek tekrar ısıtılıp sirküle
ettirilir. Tüneldeki rölatif rutubete göre sirküle eden havaya taze hava karıştırılır. Tünel
birkaç kurutma bölümünden de oluşabilir. Bu şekilde karşı akım prensibine göre çalışan bir
kurutma sistemi elde edilir. Hava akımı, derinin hareket yönünün tersine hareket eder.
Böylece derilerin sürekli olarak kuru hava ile teması sağlanır ve kapasite iyi kullanılarak iyi
bir kurutma sağlanmış olur.

Resim 1.3: Derilerin askı çubuklarında kurutulması

Kurutma tüneli, özel kurutma şartlarına sahip olan kurutma bölgelerine de ayrılabilir.
Her bir bölmede kontrollü olarak istenilen kurutma şartları sağlanır. Bu şartlar, otomatik
sıcaklık ve rölatif rutubet ayarlayıcı ölçü sistemleri ile kontrol edilir.

Tünel boyunu kısaltarak tünelin diğer bir tarafından kurumuş deriyi alıp yerine yaş
deriyi asmaya imkân veren sistemler de vardır.
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Resim 1.4: Kurutma tüneli ve tünelden çıkmış olan deriler

Bu sistemin değişik bir şeklide katlı tünel kurutucudur. Alt kata ıslak deri verilmekte,
deri tünel boyunca hareket edip zincir sistemi ile üst kattan ön tarafa kurumuş olarak
gelmektedir.

Resim 1.5: Kurutulan derilerin askı çubuklarından alınması

Asılarak yapılan kurutma metotlarında deri kuruma sırasında büzülmektedir. Büzülme,
tabaklama şekline göre % 5-18 arasında yüzey küçülmesi olarak meydana gelmektedir.
Büzülmeler, daha sonraki gergi esnasında büyük oranda giderilmektedir. Bazı deri tiplerinde
tok ve sıkı yapı arzu edildiği için bu kurutma metodu tercih edilmektedir.

Asarak kurutma, geliştirilmeye çalışılan bir metot olup kurutmada kullanılan havanın
soğutularak içerdiği su buharının giderilip havanın tekrar kurutmada kullanılması esasına
dayanır. Bu metotla kurutulan deriler yumuşak olduğundan fazla tercih edilmektedir.
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1.2.2. Gergide Kurutma

Germe ile yapılan kurutma, açkı ve sıkma sonrası yapılabildiği gibi ilk kurutma
safhasında da kullanılabilir. Bu kurutma metodunda deriler kurumaları esnasında büzülme
yapmaz ve kuruma sonrası fazla bir esneklik göstermez. Deriler delikli levhalardan oluşan
çerçevelere mandallar yardımıyla gerdirilerek kurutulur. Bu mandallar deri gerildikçe deriyi
daha sağlam tutacak şekilde yapılmıştır.

Resim 1.6: Gergide kullanılan mandallar

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

Kamaralı kurutucuda çerçeveler bir ray sistemine asılı olarak hareket eder. Kurutma
bölümünden gelen çerçeve, germe bölümünde yatay hâle getirilir. Deri mandallar yardımıyla
gerildikten sonra tekrar kurutma bölümüne, düşey olarak ray sistemi ile verilir.

Kamaralı kurutma sistemi ise derilere kuru dolaplama ya da mekanik vibrasyon (pat-
pat) sonrası uygulanır. İkinci bir kurutma işlemi olduğundan yaklaşık iki saat gibi bir
zamanda tamamlanır. Kamaralı kurutma sisteminde yaklaşık 18-30 çerçeve bulunur ve (40-
50) 0C’de çalışılır.

Tünel kurutucu daha ziyade büyük işletmelerde kullanılır. Bu sistemde yaklaşık 300
adet kurutma çerçevesi olur. Her 20-25 çerçevelik bölüm bir kurutma ünitesini oluşturur.
Tünel kurutmada hava derinin her iki yanına temas ettiği için hızlı kurutma sağlanır.
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Resim 1.7: Gergiye çekilmiş deriler

Germe ile kurutmanın bir başka şekli de yatay hareket eden metal çerçevelere derinin
gerildiği sistemdir. Deri metal çerçevelere mandallarla gerdirildikten sonra yatay hareketle
kurutma bölümüne girer. Bu makinelerin çalışma eni 120-360 cm olarak üretilmektedir. Bu
makinelerde deri 25 cm’ye kadar ilave olarak gerdirilebilmektedir. Bu gerilme deri germe
tamburlarına geldiği zaman olmaktadır. Sonsuz bant şeklinde metal çerçeveler daha sonra
soğutma bölgesine gelir. Mandallar otomatik olarak açılarak deri alınır.

1.2.3. Yapıştırarak Kurutma (Pasting Kurutma)

Bu metot, genellikle yüzeyi hatalı olan zımpara yapılacak derilere uygulanır. Deriler;
metal, porselen veya camdan yapılmış levhalara uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılarak her
ünitesinde ayrı kurutma şartları sağlanmış olan kurutma tüneline verilir. Yapıştırma levhaları
bir ray sistemine asılı olarak hareket eder. Kurutma tünelinin diğer ucunda kurumuş deri
levhadan ayrılır.

Plakalar yapıştırıcı artıklarından iyice temizlendikten sonra tekrar yapıştırıcı
püskürtülür, deri yapıştırılıp tünele verilir.

Sistem; 140-200 plakadan oluşur, bu sayı daha da artabilir. Kurutma süresi; küçükbaş
hayvan derilerinde 2-3 saat, büyükbaş hayvan derilerinde 4-7 saat arasında değişir. Kurutma
tüneli, her biri 20 plaka alan ikişer metrelik ünitelere ayrılmıştır. Her bir ünitede belirlenmiş
kurutma şartları sağlanmıştır. Bu sistemde aynı kurutma etkisinin sağlanması için ara
vermeden sürekli çalışmak gerekir. Bu nedenle bazı işletmelerde 24 saat çalışma uygulanır.

Her kurutma ünitesinde, sıcaklık (40-60) 0C ve rölatif rutubet % 35-55 arasında
olacak şekilde kurutma şartları hazırlanır. Yumuşak deri tiplerinde, daha düşük sıcaklıkta
hava miktarı artırılarak daha uzun sürede kurutma yapılır. Tünel çıkışına doğru sıcaklık
düşürülüp rutubet artırılarak derilerin aşırı kuruması önlenir.

Kuvvetli son sepi (tabaklama) yapılmış derilerin yapıştırılmasında emaye levhalar
kullanılabilmektedir. Zayıf son sepi yapılmış kromlu derilerde cam levha kullanılarak daha
düzgün bir sırça elde edilebilmektedir.
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Yapıştırıcı olarak kullanılan karışım, kurutma sırasında deriyi bırakmayacak kadar
kuvvetli tutmalı, kurutma sonrasında da deri levhadan ayrılırken derinin sırça yüzeyini
zedelememelidir.

Derinin plakaya yapıştırılmasını kolaylaştırmak için plakalar yapıştırma sırasında
biraz eğik olarak sabitlenmelidir. İyi bir organizasyonla üç işçi ile saatte 110-130 kanat deri
yapıştırılabilmektedir.

Asarak kurutmaya göre bu metotta % 6-10 oranında bir yüzey kazancı vardır. Bu oran
gererek kurutmada biraz daha fazladır. Yapıştırarak kurutmanın avantajı, etekler ve
bacakların düzgün olarak kuruması ve mandal izi bulunmamasıdır. Bu nedenle yapıştırarak
kurutmada derinin kullanılan yüzeyi daha fazladır.

Yapıştırarak kurutma, gererek kurutmaya göre daha düzgün sırçalı ve daha az damarlı
deri verir. Zımpara işlemi daha iyi yapılır, tutum daha sıkıdır.

Yapıştırarak kurutmanın diğer bir şekli de “tava” kurutma olarak adlandırılan
sistemdir. Tavalar paslanmaz çelik ve emaye çelikten yapılmaktadır, yatay ya da dikey
olarak yerleştirilebilmektedir, su ya da yağ ile doldurulmakta buhar veya elektrikle 90 0C’ye
kadar ısıtılmaktadır. Kurutma 15-30 dakika yapılabilmektedir. Bu sistemin faydası, düşük
yatırım ve işletme kolaylığıdır. Olumsuz yanı, sırça tabakasının aşırı kuruyarak
sertleşmesidir. Bu sistem tam kurutma yapılmayacak şekilde kullanılabilir. Ön kurutma,
tavalarda yapıldıktan sonra tam kurutması da asarak kurutma şeklinde yapılabilir.

1.2.4. Vakum kurutma

Derilerin kurutulmasında en gelişmiş kurutma tekniği vakumda kurutmadır. Vakum
kurutmada yaş deriler paslanmaz çelikten düz bir yüzey üzerine cilt yüzü aşağı gelecek
şekilde serilir. Üzerine keçe ile kaplı içinde vakum oluşturabilen üst plaka yapıştırılır. Alt
plaka (70-80) 0C’de ısıtılır. Üst plaka ise (50-60) mm Hg basıncına eş değer vakum meydana
getirilir. Metal plaka üzerine yapıştırılan deri üzerine basan keçe yardımıyla gerili durumda
kondiksiyon ile meydana getirilen vakum altında kolaylıkla kurutulur. Kurutma işlemi
derinin kalınlığına, derinin rutubet oranına, plakanın sıcaklığına ve vakuma bağlı olarak 2-3
dakikada gerçekleşir.

Resim 1.8: Kurutulmak için vakuma serilmekte olan deriler
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1.2.4.1. Vakum Kurutmanın Özellikleri

 Vakum suyun kaynama noktasını 38 0C’ye düşürür. Kuruma bu nedenle hızlı
olur.

 Deride alan kazancı % 5-10 arasında fazla olur.
 Deriler ince ve düzgündür.
 Kuruma esnasında fazla kimyasal değişiklik olmaz. Bitkisel tabaklı derilerde

sertleşme görülmez.
 Kuruma kısa sürede olduğundan deri yüzeyine dolgu ve yağların göç etme

ihtimali olmaz.
 Partiler arası kurutma aynı olur. Değişiklik görülmez.

1.2.5. Çayırda Sererek Kurutma

Kurutma yöntemlerinin en ekonomik olanıdır. Ancak yaz aylarında ve sıcak günlerde
uygulanır. Kurutma yavaş olur ancak deriler yumuşak çıkar. Olumsuz yanı ise uzun zaman
gerektirmesidir.

1.2.6. İnfraret ve Yüksek Frekans Işınımı ile Kurutma

Bu kurutma elektromanyetik dalgalarla yapılmaktadır. Pahalı olduğu için ıslak derinin
kurutulmasında fazla kullanılmamaktadır. Pat-pat’tan sonra derinin kurutulmasında ve finisaj
ara katlarının kurutulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüksek frekans ışınımı ile kurutma, vakumda tam kurutulmamış derilerin
kurutulmasında da kullanılmaktadır. Manyetik alan dalgaları deriden geçerken ısıya
dönüşmektedir. Derinin rutubetli bölgeleri manyetik dalgaları daha fazla ısıya çevirdiği için
derinin rutubetli kısımları kurumaktadır. Böylece derideki rutubet dağılımı homojen hâle
gelmektedir.

Bu kurutma sistemi, bir kurutma tüneli, derinin tünel içerisinde hareketini sağlayan
misina (perlon ip) bant, yüksek frekans jeneratörü, elektrotlar ve meydana gelen su buharının
uzaklaştırılması için bir bacadan oluşmaktadır. Kurutucu tünelden çıkan deri, altta bulunan
bir misina bant ile tünel girişinde çalışan işçiye geri dönmektedir.

1.3. Kurutmanın Kontrolü

Kontrol işlemi hem fiziksel, hem de nicel olarak yapılabilir. Derinin kuruluğu elle
yapılan kontrol ile tahmin edilebilir. Bilindiği gibi kromlu deri tıraş öncesi % 50-55 rutubet
içerirken tamamen kuruduktan sonra rutubet oranı % 8-14 oranına iner. Tavlama sonrası bu
oran % 18-22 talaşla nemlendirmeden sonra ise % 26-32 oranına çıkar.

Kuruluğun tam olarak belirlenmesi için nicel analiz yapılmalıdır. Bu da rutubet tayini
yapılarak sağlanır. Bu işlem şöyle yapılır: 10 g dolayında bir deri örneği tartılarak etüvde
100 0C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulur ve tartılır. Aradaki fark su miktarını verir.
Sonra % olarak hesaplanır. Kurutma işleminde ikinci kontrol ise kurutma şartlarının
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kontrolüdür. Kurutma kabının sıcaklığı termometre ile ölçülür. Kurutma sıcaklığının
ayarlanması önemlidir. Kurutmada ideal olan kış ayları için klimalı kurutma cihazlarıdır.
Asılan deriler arasındaki mesafe de önemli olup iyi ayarlanmalıdır.

1.4. Kurutma Hataları

Derilerde, cilt çatlamaları, aşırı kurumalar, renk koyulaşması ve cilt yırtılması gibi
kurutma hataları ortaya çıkar.

1.4.1. Cilt Çatlaması

Bilindiği gibi deri lif yapısı birbirinden farklı iki tabakadan ibarettir. Cilt tabaka
dediğimiz papiller tabaka yüzeyde bulunması nedeniyle koryum tabakasından daha çabuk
kuruma durumundadır. Deri konservasyonda ya da tabaklamadan önce biraz bozulmuş, lifli
protein yapısında parçalanma olmuşsa kuruma sırasında oluşan gerilim kuvvetlerine
dayanamaz ve cilt yüzeyde çatlaklar meydana gelir. Ayakkabılık yüzlük derilerde açkı
işleminden önce yeteri kadar tavlanma yapılmazsa deride cilt çatlaması veya cilt gerilmesi
meydana gelebilir.

1.4.2. Kıvrılma

Çok hızlı kuruyan derilerde medya gelen bir hatadır. Deri, şeklini kaybederek kıvrılır.
Cilt tabakası koryum tabakasından daha önce kurursa cilt büzüşerek derinin kıvrılmasına
neden olur. Kıvrılma daha çok vidala ve kösele gibi kalın derilerde meydana gelir.

1.4.3. Cilt Soyulması

Yapıştırılarak kurutulan derilerde yapıştırıcı pasta çok koyu ise bu derilerin plakadan
sökülmesi sırasında cilt soyularak plaka üzerinde kalır. Yapıştırıcı pastanın kıvamı
düşürülerek veya deri cildi daha fazla yağlanarak şiddetli yapışma önlenebilir.

1.4.4. Ciltte Renk Koyulaşması

Özellikle köselelerde önemlidir. Kösele derilerin fazla tavlı iken açkıdan geçirilmesi
ve uygun olmayan rutubette kurutma deriyi koyulaştırır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derideki fiziksel bağlı suyu gideriniz.

Kullanılan araç ve gereçler: Vakum yapılmış deri, kurutma kabini, askı çubuğu
ve paneli, istif sehpası

İşlem Basamakları Öneriler
 Deriyi alınız.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Kanat deriyi sırt kısmından tutunuz.

 Kurutma sisteminin askı çubuğuna
takınız.

 Derinin çubuğa dengeli olarak takılmasına
dikkat ediniz.

 Derileri kurutma süresince
bekleyiniz.

 Derinin kurutma sistemini tamamlamasını
bekleyiniz.
 Kurutma ayarlarını ara ara kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kuruma sonrası gelen derileri askı
çubuklarından alınız.

 Kurumuş olan derilerin düzgünce alınmasını
sağlayınız.
 Derileri çubuklardan dikkatli alınız.

 Kurutmanın fiziksel kontrolünü
yapınız.  Kurumanın kontrolünü elle dikkatlice

yapınız.

 Kuru derileri istifleyiniz.

 Kurutma sonrası derileri dikkatlice
istifleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Kurutma tünelinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

Deriyi aldınız mı?

Kurutma sisteminin askı çubuğuna taktınız mı?

Derileri kurutma süresince beklediniz mi?

Kuruma sonrası gelen derileri askı çubuklarından aldınız mı?

Kurutmanın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?

Kuru derileri istiflediniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kurutma metotlarından değildir?

A) Gererek kurutma
B) Asarak kurutma
C) Pasting kurutma
D) İskefe kurutması
E)

2. Aşağıdaki kurutma metotlarından hangisi yüksek sıcaklık ve düşük basınç prensibine
dayanan kurutma yöntemidir?

A) Asarak kurutma
B) Vakum kurutma
C) Gererek kurutma
D) Pasting kurutma

3. Aşağıdakilerden hangisi kurutma hatalarından değildir?

A) Cilt çatlaması
B) Cilt soyulması
C) Derideki rengin açılması
D) Kıvrılma

4. Aşağıdakilerden hangisi vakum kurutmanın özelliklerinden değildir?

A) Derideki alan kazancı % 20-30 fazla olur.
B)Kurutma hızlı olur.
C) Partiler arası kurutma aynıdır.
D)Deriler ince ve düzgündür.

5. Diğer bir şekli de tava kurutma olarak adlandırılan kurutma metodu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Vakum kurutma
B) İnfraret kurutma
C) Pasting kurutma
D) Tünel kurutma

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak derilerin tavlama işlemini
yapabileceksiniz.

 Değişik kurutma yöntemlerinin tavlama esnasındaki tuttuğu su oranını ve
alması gereken su miktarını (% olarak) araştırınız.

2. TAVLAMA

2.1. Tavlamanın Amacı ve Önemi

Kurutma esnasında lifleri birbirine yapışarak sertleşmiş olan derinin mekanik etkilerle
(pat-pat) yumuşatılması esnasında deri liflerinin kırılmaması için deri liflerinin hafifçe
rutubetlendirilmesi işlemine tavlama denir. Tavlama yapılmadan deriler mekanik
yumuşatılmaya tabi tutulursa deri liflerinde kırılmalar olacağından derilerde boşluk oluşur,
bu boşluklar deride kalite düşmesine neden olur. Bu amaçla derilerde tavlama yapılır.
Yapılan tavlama derinin kuruma düzeyine göre ayarlanmalıdır, farklı yapılan kurutma
tekniklerinin kuruma düzeyleri de farklı olacağından bu derilerin tavlama düzeyleri de farklı
olmalıdır. Tavlama işleminde rutubetlendirme fazla olursa daha sonraki kuruma esnasında
deri lifleri birbirlerine tekrar yapışır ve deri sertleşir. Tavlama işleminde derinin her
bölgesinin aynı oranda rutubet almasına dikkat edilmelidir. Etekler sırt bölgesinden daha
fazla rutubet alırsa mekanik işlemler sırasında lif yapısı gevşer ve sırça boşluğu oluşturur.
Kurutma metotlarından sadece yüksek frekans kurutmasında homojen bir kurutma sağlanır,
bu kurutmada rutubet dağılımı istenilen düzeye getirilebildiğinden bu derilere mekaniksel
yumuşatma işlemi yapılabilir. Diğer kurutma metotlarında deri kurutulduktan sonra tekrar
rutubetlendirilmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Tavlama Teknikleri

Tavlama tekniklerinin en klasik olanı talaşla rutubetlendirmedir. Bunun dışında teknik
olarak kullanılan rutubetlendirme metotları da vardır. Bunlar içerisinde en fazla kullanılanı el
pistolesi ile püskürtme ve tavlama makinesi ile yapılan duşlama yöntemidir. Başlıca tavlama
metotları şunlardır:

 Rutubetlendirme makinesinde tavlama (duşlama)
 El pistolesi ile tavlama
 Dolapta ve buhar ile tavlama
 Klasik rutubetlendirme

2.2.1. Rutubetlendirme Makinesinde Tavlama

Tavlama metotlarından en fazla tercih edileni rutubetlendirme makinesinde (duşlama)
yapılan tavlamadır. Bu tavlama metodunda deriler misinalar yardımıyla hareketi sağlanan
tavlama makinesinden geçer. Deriler makinenin ortasındaki duşlama sisteminin altından
geçer. Bu geçiş esnasında deriler rutubetlendirilmiş olur. Rutubetlendirme oranı, su miktarı
ve derinin makineden geçiş hızı ile ayarlanabilmektedir. Rutubetlendirilen deriler makinenin
diğer tarafından alınarak istiflenir.

Resim 2.1: Temizleme ve tavlama makinesi
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Şekil 2.1: Tavlama makinesinin şeması

Şekil 2.1’de görülen tavlama makinesinde deri (1) önceden rutubetlendirilmiş nakil
bantları (2-3) arasında ısıtılmış silindirlere (4-5) temas ettirilmektedir. Silindirlerin
sıcaklığının etkisiyle su buharlaşarak derinin iki yüzünden deri kesitine işlemektedir. Bu
şekilde derilerin homojen olarak rutubetlendirilmesi sağlanmakta bekletilmeye gerek
duyulmadan mekaniksel yumuşatma makinesine verilebilmektedir.

Resim 2.2: Tavlama makinesi Resim 2.3: Tavlama makinesinin yağmurlama
bölümü

2.2.2. El Pistolesi ile Tavlama

El pistolesi ile tavlamada, deriler alt yüzey (tıraşlı taraf) yukarıya gelecek şekilde
serilir. Kompresör yardımıyla basınçla dolu olan pistole makinesi çalıştırılır ve deriler
üzerine su püskürtülerek rutubetlendirilip istif yapılır. İstif üzeri naylon örtü ile kapatılarak
bir gece bekletilir.
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2.2.3. Dolapta ve Buharla Tavlama

Deriler tavlama dolabına alınır. Dolaba akstan buhar ya da bir miktar su verilir. Dolap
döndürülür. Mekaniksel etkinin yardımıyla buhar ya da su derinin tüm alanına etki eder.
Dolabın dönüşü buharın penetrasyonunu deri üzerine artırır, deriler tavlanmış olur.
Tavlamanın ara ara kontrolü yapılarak uygun düzeyde olması sağlanır. Tavlaması yapılan
derilerin yumuşatılması işlemine de dolapta devam edilebilir.

2.2.4. Klasik Rutubetlendirme

Klasik rutubetlendirme metotlarında, deriler arasına rutubetli talaş konularak istif
yapılmaktadır. Bu metodun faydası, derinin her yerine eşit oranda rutubet verilmesidir.
Ancak bu metot fazla iş gücü ve zaman gerektirdiğinden günümüzde kullanılmamaktadır.

2.3. Tavlamanın Kontrolü

Tavlamanın kontrolü iki şekilde yapılabilir; bunlardan biri, fiziksel olarak yapılan
kontroldür. Bu kontrol yönteminde, tavlanan deriler elle yoklanarak derinin almış olduğu su
miktarı tespit edilmeye çalışılır. Genel olarak tecrübe gerektiren bir yöntemdir.

Tavlamanın bir diğer kontrolü ise kantitatif olarak yapılandır. Kuruyan derilerden
tavlama öncesi parça alınarak tartılır. Tavlama sonrası aynı parça tekrar tartılır, almış olduğu
su miktarı tespit edilir. Yüzde olarak su oranı tespit edilmiş olur. Derinin tutmuş olduğu su
miktarı uygun ise tavlama uygun olarak yapılmış olur. Tavlama sonrası derideki su miktarı
yaklaşık % 18-22 arasında olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Derilere tavlama yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Kurutulmuş deri, tavlama makinesi, naylon, palet

İşlem Basamakları Öneriler

 Tavlama makinesinin ayarlarını
yapınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Tavlama makinesinin su bırakma ve hız
kontrolünü yapınız.

Makineyi çalıştırınız.

 Makineyi dikkatli çalıştırınız.

Derileri tavlama makinesine cilt
yüzey banda gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Derileri makineye dikkatli yerleştiriniz.

 Deriyi duşlamadan geçiriniz.
 Derilerin tüm yüzeyinin duşlamanın

UYGULAMA FAALİYETİ
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altından geçmesini sağlayınız.

 Deriyi bandın diğer tarafından alınız.

 Derileri banttan dikkatli alınız.

Tavlamanın kontrolünü yapınız.

 Tavlamanın kontrolünü dikkatli yapınız.

 Derileri istifleyiniz.

 Derileri dikkatli istifleyiniz.

 İstifi örtü naylonu ile kapatınız.  İstifi örtü naylonu ile hava almayacak
şekilde dikkatlice kapatınız.
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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

Uygun tavlama tekniğini seçtiniz mi?

Derilerin kuruma oranını dikkate aldınız mı?

Tavlama makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

Makineyi çalıştırdınız mı?

Derileri tavlama makinesine cilt yüzey banda gelecek şekilde
yerleştirdiniz mi?
Deriyi duşlamadan geçirdiniz mi?

Deriyi bandın diğer tarafından aldınız mı?

Tavlamanın kontrolünü yaptınız mı?

Derileri istiflediniz mi?

İstifi naylon örtü ile kapattınız mı?

Çalışma sonrası 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 Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi tavlama metodu değildir?
A) Pasting metodu
B) Dolap metodu
C) Pistole metodu
D) Duşlama metodu

2. Tavlama sonrası derilerdeki su miktarı % kaçtır?
A) % 5-8
B) % 10-16
C) % 18-22
D) % 25-35

3. Aşağıdakilerden hangisi tavlamanın amaçlarındandır?

A) Derilere dolgunluk kazandırmak
B) Derilerin yüzey alanını artırmak
C) Derilerin kolay kurumasını sağlamak
D) Kuruma sonrası derilerin mekanik yumuşatılması esnasında lif kırılmasını

önlemek

4. I Tavlama; derilere az da olsa tekrar su aldırma işlemidir.
II. Tavlama kurutma sonrası uygulanır.
III. Tavlama yöntemlerinin en fazla tercih edileni duşlama yöntemidir.
IV. Tavlama işleminde derilerin her tarafının aynı oranda su almasına dikkat

edilmelidir.
Tavlama için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II, III ve IV

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

5. (….) Tavlama yapılmadan deriler mekanik yumuşatılmaya tabi tutulursa deri
liflerinde kırılmalar olacağından derilerde boşluk oluşur, bu boşluklar deride kalite
düşmesine neden olur.

6. (….) Tavlama işleminde rutubetlendirme fazla olursa daha sonraki kuruma esnasında
deri lifleri birbirlerine tekrar yapışmaz, yumuşak tutumlu bir deri elde edilir.

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. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tavlama ile deriler mekaniksel yumuşatma işlemine hazırlanır.
B) Tavlamanın diğer bir adı da rutubetlendirmedir.
C) Tavlama makinesinden geçirilen derilerde % 50 oranında su bulunur.
D) Tavlamada fazla oranda su kullanılan deriler kuruduklarında sert tutum verir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kurutma işlemi için yanlıştır?

A) İşçiliği kolay ve en çok tercih edilen kurutma yöntemi pasting kurutmadır.
B) Vakum kurutma düşük basınçta yapılır.
C) Kurutma sonrası deri lifleri yapışarak sertleşir.
D) Kurutma işlemi tavlamadan sonra yapılır.

3. Kurutma yöntemlerinin en ekonomik olanıdır. Ancak yaz aylarında ve sıcak günlerde
uygulanır. Kurutma yavaş olur ancak deriler yumuşak çıkar. Olumsuz yanı ise uzun
zaman gerektirmesidir.

Yukarıda bahsedilen kurutma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakum kurutma
B) Sererek kurutma
C) Asarak kurutma
D) Kabin kurutma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Derilerin kurutulmasında en gelişmiş kurutma tekniği ……….. …….kurutmadır.

5. Elektromanyetik dalgalarla yapılmaktadır. Buna ……………………..…ile kurutma
denir.

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

6. (……) Etekler sırt bölgesinden daha fazla rutubet alırsa mekanik işlemler sırasında lif
yapısı gevşer ve sırça boşluğu oluşturur.

7. (……) Asarak kurutmada deri kuruma esnasında büzülür.

8. (……) Kurutma esnasında derilerin cilt tabakası koryum tabakasından daha önce
kurursa cilt düzgün ve parlak 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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. A
2. C
3. D
4. D

5. DOĞRU
6. YANLIŞ

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. A
3. B
4. vakum

5.
infraret/yüksek
frekans ışınımı

6. DOĞRU
7. DOĞRU
8. YANLIŞ

CEVAP ANAHTARLARI



26

KAYNAKÇA

 TOPTAŞ Ahmet, Deri Teknolojisi, Erdiz Masaüstü Yayıncılık, İstanbul, 1993.

 ŞENSES İlhan Uğur, Deri Teknolojisi Ders Notları, 1991.

 MUT Hürol, Deri Makineleri Ders Notları

KAYNAKÇA


