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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0307
ALAN Kimya Teknolojisi
DAL/MESLEK Deri İşleme
MODÜLÜN ADI Kürklük Deri Kalitesini Artırıcı İşlemler
MODÜLÜN TANIMI Kürklük derileri boyama, yağlama, tüylerini kırkma, tarama

ve kalitesini artırma işlemlerinin yeterliklerinin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Kürklük Derilerde Yaş İşlentiler modülünü almış olmak
YETERLİK Kürklük deri işlemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun
olarak, kürklük derilerde boyama, yağlama, yün kırpma ve
tarama, tüy yapının kalitesini artırma işlemlerini
yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kürklük derileri boyayabileceksiniz.
2. Kürklük derileri yağlayabileceksiniz.
3. Kürklük derilerde yün kırpma ve tarama

yapabileceksiniz.
4. Kürklük derilerde tüy yapının kalitesini artırma işlemini

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, atölye, sınıf, bölüm kitaplığı, işletme
gibi tek veya grup olarak çalışabileceğiniz her türlü ortamlar
Donanım: VCD veya DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar
ve donanımları, internet bağlantısı, kurutma kabini, mandal,
sıcaklığı uygun ortam, vibrasyon makinesi, süet taşı, Tarak,
makas, kuru dolap, çırpma ortamı ve aletler, yün kırkma
makinesi, finifleks, organik asitler, deri yağları, sıcak su,
terazi, karıştırma kabı, karıştırıcı, süet boyası, organik asitler,
boya penetratörü, sodyum tuzları öğretim materyalleri vb.

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,

Her zaman güzel, kaliteli deri bulmak imkânsızdır ama günümüzde öyle işlentiler
yapılıyor ki sonuçta kaliteli güzel deriler elde edilebiliyor. Hatta deri başka kaliteli bir
hayvanın derisine dönüştürülebiliyor. Bu işlemi yapabilmek için de kürk işlentisinin
aşamalarını, yöntem ve tekniklerini iyi bilmek gerekmektedir. Ayrıca finisaj konusunda
daima yeniliklere açık olmak, araştırma yapmak, yeni teknikler geliştirmek de görevimiz
olmalıdır.

Bu modül ile üretimini yaptığınız kürklük derilerin işlentisi ile ilgili kafanızda oluşan
soruların cevaplarını öğreneceksiniz.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi alanın
Deri İşleme bölümü için daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ve bu sektörde
aranılan bir eleman olacağınızı hatırlatıyor, size başarılar diliyoruz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derileri boyama
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında kürklük deri işleyen işletmeler var mı? Varsa

boyama işleminde hangi çeşit boyaları kullandıklarını araştırınız.

1. KÜRKLÜK DERİLERİ BOYAMA

1.1. Yün Boyama

Yün boyamanın amacı, önemi ve teknikleri aşağıda açıklanmıştır.

1.1.1 Amacı Ve Önemi

Kürklük derilerinin yaklaşık üçte ikisi ile dörtte üçü boyamaya alınır ve giysilik vb.
gibi işler için kullanılırlar. Boyamadan amaç; kürkün görünümünü güzelleştirmek ve
değerini artırmak daha çok giysilik amacıyla kullanılan kürklerde bir renk ve ton
homojenitesini sağlamaktadır.

Kıymetli ve tabi renkli kürklerde (av hayvanları), giysi için gerekli homojen renk tonu
her zaman tutmayabilir. Bu durumda boyama işlemi gerekli hâle gelir.

Boyama işlemi için, aşağıdaki üç amaç ön plandadır:

 Ucuz ve kolay temin edilen kürklerden daha kıymetli kürklerin taklidini
yapmak, örneğin masf faresi, Çin veya Japon gelinciğinden vb. gibi kürklerden
çok daha kıymetli mizon taklidi yapılabilir.

 Moda renklerde homojen bir ton elde edilebilir.
 Kıymetli av hayvanlarının kürklerinin renklerini daha homojen hâle getirmek ve

değerini artırmak için bir boyama yapılabilir.

1.1.2. Yün Boyama Maddeleri

Eskiden beri 4. sınıf boya maddesi, kürk boyamasında kullanılmaktadır. Bunlar:

 Bitkisel kaynaklı odun veya kürk boyaları
 Mineral veya inorganik boyalar ki bunlar pigmentli metelik bileşiklerin

çökertilmeleriyle elde edilir.
 Oksidasyon veya gerçek kürk boyaları
 Asidik, bazik ve piremetalize türünde tekstil sahasında kullanılan yüksek ısı

derecelerinde çalışan boyalardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu boyalardan en yaygın olarak kullanılanı oksidasyon boyalarıdır. Bu nedenle
oksidasyon boyaları hakkında bilgi verilecektir.

Oksidasyon boyaları, kürk boyamasında en çok kullanılan ve doğal kaynaklı boyaların
yerini alan önemli boyar maddelerdir. Bunlar basit yapısı, düşük moleküller ağırlığı ve düşük
ısı derecelerinde kürk lifine kolayca nüfus edebilme gibi özelliklere sahip, organik aromatik
ara maddelerdir. Kendileri renkli bileşikler olmayıp oksidasyon ile sonuçta kürk lifi içinde
renk oluştururlar. Bu sebepten bu boyar maddelerle oksidasyon boyaları denmiştir.
Oksidasyon boyalarının temeli ve en önemlisi “para-fenilen diamin” adlı organik maddedir.

1.1.3. Yün Boyaların Özellikleri

Büzüşme ısı derecesi, kürklük derilerde sınırlı olduğundan boya banyosunun ısısı da
belirle sınırlar içinde olmalıdır. Bu nedenle oksidasyon boyaları büyük avantaj sağlar, çünkü
oksidasyon boyamasında banyonun ısısı 26-40Co arasındadır.

Kimyasal olarak oksidasyon boyaları; naftalin ve benzen’in hidroksit deri verileri ile
birleşmiş diamin ve amino fenol bileşikleri olup açık bejden siyaha kadar (gri ve mavi dahil)
mühtelif tonda renk oluşturabilirler. Bazı kombinasyonlarla açık kırmızı, mavi ve yeşil renk
elde etmek mümkündür. Kürk modasında genel istek natüral tonlarda olduğundan bu tonları
tekstil boyalarına kıyasla oksidasyon boyaları ile elde etmek daha kolaydır.

Boyamada; istenilen renk tonuna bağlı olarak gramın fraksiyonlarından 10g/Ɩ
konsantrasyonuna kadar boyar madde alınır. (yani bu miktar 0,1g/Ɩ’den 10 g/Ɩ’ye kadar
olabilir.) Genellikle kullanılan oksidan madde (örneğin H2O Hidrojen peroksit) boya ağırlığı
ile orantılıdır. Banyonun ısısı, 26-40 oC arasında olur. Süre ise istenilen renk tonunu bağlı
olarak 1 – 8 saat arasındadır bazen bu süre 12 saati bulabilmektedir, ancak o saatten sonra
artık renk tonunda her hangi bir değişme görülmez.

Temel renkleri karıştırmak oksidasyon boyalarında geçerli bir kural değildir. Ancak
temel renklerde yardımcı renklendirici maddeleri karıştırmak sureti ile istenilen renk tonu
elde edilebilir.

Böyle oksidasyon ile elde edilen renklerin stabilitesi yalnız boyama öncesi işlemlere
(kıl açma astarlama) değil, aynı zamanda boyama sonrası işlemlere de bağlıdır. Örneğin,
boyama sonrası yıkama çok önemlidir. Kürk lifinde kalmış olan alkali oksidasyonu devam
ettirir. Liften uzaklaştırılması çok zor olan bakır veya demir oksitlerde katalitik olarak iş
görüp ışık ve rutubetle oksidasyonun çoğaltırlar.

Oksidasyon boyaları piyasada çeşitli isimler altında bulunmaktadır. Örneğin, ürsol
(BASE), nako (hoschts), duraffur (I.C.I) forrine (Cbba) gibi.
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1.1.4. Yün Boyama Teknikleri

Kürk boyama işlemini temel olarak üç safhada yapılır:

 Killing (öldürme) kılın yapısını açma, kılların nötralizasyonu
 Mordanting (astarlama)
 Boyama (renklendirme)

 Killing (öldürme)-kılın yapısını açma

Amaç, kılları yapısal olarak açıp takip eden işlemlerde kullanılacak astar ve boyama
maddelerini daha kolay bünyelerine alabilme özelliğini sağlamaktır. Bu işlem, çözeltinin
kürk yüzüne fırça ile sürülmesi ile yapılabilir. Bu amaçla kullanılan çözelti genellikle soda,
bikarbonat, amonyum hidroksit, sudkostik, di veya tri sodyum fosfat gibi alkali çözeltisidir.
Kılın bu çözeltilere karşı direnci, ya kılın keratin yapısının boynuzumsu karakteri veya kılın
çevresini saran ve önceki işlentilerde uzaklaştırılamamış ince yağ tabakası nedeniyledir.

Alkalinin keratindeki sistine etkisi, bir hidrolizdir:

R.S-S.R+H2O R.SH+ R.S.OH

Gerçi reaksiyon bu kadar basit değildir uzun süreli parçalanmak, sistin miktarını
%13’den %2,6’ya sülfürü ise %3,72’den %2,03’e indirilebilir. Tabi bu miktarlardaki
değişkenlik kılların ferdi yapısı ve üzerindeki dağılımına göre farklılık gösterebilir.

Alkalik killing çözeltisinin etkisi, ihtiva ettiği hidroksil (OH) iyonlarına,
konsantrasyona, ısı ve süreye bağlıdır. Isı yükseldikçe etkide artar. Kullanılacak alkalinin
cinsine göre killing işlemi aşağıdaki gibi uygulanabilir:

10-20 gram Na2CO3 (soda) / Ɩ su (pH:11-11.3) – süre iki saat ısı 25Co,

10–20 ml. NH4 OH(amonyum hidroksit) / Lsu (pH: 10.85-11.05)- süre iki saat ısı 25Co

2–5 g NaOH (sudkostik) / su (pH:12.64-13.15) süre iki saat ısı 25Co gibi.

Her ne kadar önceki işlentilerden kıllar üzerinde kalmış yağlar bu işlemi güçleştirirse
de, böyle alkalik ortamda emülsifiye (yüzey aktif maddeler olarak da adlandırılan
emülsifiyeler düşük konsantrasyonlarda bulundukları sıvıların yüzey davranışını değiştiren,
yüzey aktiviteye sahip maddelerdir.) olurlar. Bu emülsifikasyona yardımcı olmak amacı ile
banyoya bir sülfektan ilavesi yapılabilir. Gerçi killing (kılın yapısını açma) işleminde
genellikle alkali çözeltileri kullanılıyorsa da, modern işlentilerde bu amaçla okside edici ve
redükte edici ajanlar kullanılmaktadır.

 Oksidasyonla Killing

Bu oskidatif maddeler, kıl elyafın sadece apsopsiyon gücünü (emme gücü) artırmakla
kalmaz, aynı zamanda pigmentlerin renklendirici gücünü azaltıp, tabii renkten daha açık
renklerde boyanmanın yapılmasını sağlayabilir. (tilki, sansar vs. de olduğu gibi).
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Bu oksidan maddeler genellikle hidrojen peroksit (H2O2) veya diğer perborant veya
persülfat gibi peroksijen bileşimleridir. Bu işlem nötr veya hafif asidik ortamda (pH:4.0–10.0
arası) ya banyoda veya fırça ile sürülerek yapılır. Yüksek konsantrasyonlarda eğer ortam
alkalik ise hem kıllara ve hem de tolaya zarar verebilir. Fırça tatbikatlarında litreye 12–15
ml. banyoda yapılan işlemde ise litreye 1–3 ml H2O2 limit konsantrasyonudur.

Klor ihtiva eden bileşiklerde killing işleminde kullanılmış olup ancak serbest hâldeki
klor, keratin elyafın kütikula tabakasını tahrip ettiğinden kıla kaba pürüzlü bir keratin verir.
Sodyum klorit (NaC102) de killing ve kısmı renk giderici (renk açıcı) olarak kullanılabilir.
Sodyum klorit’in diğer klor birleşiklerine üstünlüğü, asidik çözeltide serbest bırakılan klor
dioksidin kıl üzerinde daha az hasar meydana getirici olmasıdır.

 Redüksöyonla Killing (indirgeme ile killing) Yöntemi

Sülfitler, bisülfitler, hidrosülfitler, sülfokilatlar vb. indirgeyici bileşiklerle etkili bir
killing yapılabilir. Bunlar sistin bağına etkileyerek, kratinin moleküller yapmasını
değiştirirler. Böylece kılın boya ve astarlama maddelerini daha kolay alması sağlanır. Bu
indirgeyici tip killing birleşiklerini ekseriya ve bilhassa kuvvetli üst (örtü) kılları olan
kürklerde fırça ile uygulanırlar. Çünkü banyo şeklinde uygulama, keratin az ve zayıf olduğu
kıl köklerindeki tahribat neticesiyle kıl dökülmesine sebep olabileceği göz önünden uzak
tutulmamalıdır. Konsantrasyon, ısı ve zamanda artış: Etkiyi artırdığı gibi kıl dökülmesini de
artırabilir alkalik indirgeyici bileşikler nötr veya asidik olanlara nazaran daha etkilidirler. En
çok bilinen indirgeyici madde sodyum metabisülfit’tir.

Böyle maddeler duruma göre 10 – 50 g/ L konsantrasyonda kullanılabilir. İşlem
banyoda yapılıyorsa, ısı ve sürenin asgari ölçülerde tutulması gereklidir. Bu indirgeyici
bileşiklerin beyaz kıllarda hafif ağartıcı (beyazlatıcı) etkisi de vardır. Kıl yapısını açma
(killing) işleminde kullanılacak maddelerin kılın kuvvetli ve yapısıyla uygun düzeyde olması
gerekir. Killingte bazı koruyucu maddeler örneğin formaldehit, işleme dahil ettirilmesi
faydalıdır.

Killing işlemi, kılın yapısını açmaktır. Bu işlem asidik ortamda yapıldığında kılın
yapısını daha sıkı bir hâl aldığını, alkalik ortamda yapıldığında ise kıl yapının iyice açıldığını
görürüz.

 Mortanting (astarlama) işlemi

Astarlamanın amacı metalik tuzlarla kürklük boya çözeltileri yardımıyla kıl elyafı
üzerinde çözünmeyen renk birikimleri oluşturmaktır. Astarlama işlemiyle boyanın ışığa,
yıkanmaya ve depolamaya karşı dayanıklılığını artırmaktır.

En önemli modern astarlama tuzları: demir sülfat (FeSO4) Potasyum veya sodyum
bikromat (K2Cr2O7 veya Na2Cr2O7) ve bakır sülfat (CuSO4)’tır. Krom sülfat (Cr2(SO4)3) veya
alüminyum sülfat (Al2(SO4)3)’ın. astarlama güçleri zayıftır. Bunların içinde; boyalarla en
kesif boyanma gücü sağlayan astarlayıcı tuz bakır sülfattır. Bunun için bakır sülfat; daha
ziyade ve diğer bazı koyu renklere boyanacak derilerde kullanılır.
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 Demir tuzları ile astarlama

En önemlisi demir sülfattır (FeSO4). Eskiden demir asetat (Fe(CH3COO)2) veya demir
suyu kullanılırdı. Fakat bunun sülfata nazaran sadece çözelti hâlinde piyasada satılmasından
başka hiçbir avantajı yoktur. Demir sülfat çözeltileri çabucak okside olarak ferri şekline
dönüşme eğiliminde olup bazik tuzlar oluşturulabilirler. Bundan dolayı demir sülfatla
astarlama yaparken hava ile oksidasyona mani olmak için karışıma bazı stabilizatör
maddelerin belirli miktarlardaki ilaveleri gereklidir.

Demirli astarlamada etkin faktörler şunlardır:

 Kıl elyafı tarafından apsorb edilen demir sülfat miktarı kılın tipine kıl ucu
veya kıl kökü gibi kısımlarına ve bir önceki işlem olan kıllıng (kılın
yapısını açma) işleminin derecesine göre değişir. Örneğin, eğer killing
işlemi pH: 7.0’nin altında yapılmış ise bu absorbsiyon derecesi azalır.

 Demir tuzları ile yapılan astarlamadan sonra yapılan yıkama: fikse olan
demir miktarını çok az etkiler. Buda bize, oluşan stabil demir metalinin
ve demir keratin birleşiklerini gösterir

 Astarlamada, çözelti ısısının artırılması, demirin tutulmasını arttırır.
 Tutulan demir miktarı, artan pH ile prensibitasyon (çökme) noktasına

doğru (pH:6,5) artar.
 Sürenin uzunluğu, demir tutulmasını artırır. Bu süre 12–18 saat arası

olabilir
 Demir tuzlarının konservasyonunun artması tutulmayı arttırır. Bu

konsantrasyon 25 g/Ɩ civarında olup, 2g/Ɩ gibi konsantrasyon farklı
etkinliğe fazla rol oynamaz.

 Bikromat ile astarlama

Potasyum veya sodyum bi kromat genellikle ve bil hassa okditassyon boyaması
yapılacak kürklük derilerin astarlanmasında kullanılmaktadır. +3 değerlikli krom tuzları,
krom tabaklamaya kullanılmakta olup tola tarafından kürkten daha çok alınmaktadır. Bu
yüzden +3 değerlikli krom tuzları, örneğin krom şapı veya krom sülfat astarlama amacı ile
kullanılmazlar. Bunun yanında +6 değerlikli krom tuzları örneğin kromatlar veya bi
kromatlar, astarlama amacı ile kullanılmaktadırlar.

Bikromat astarlamasından krom alışına etkin faktörler şunlardır:

 Bikromatla yapılan astarlamadan sonra yapılan yıkamadan çok az miktar krom
ayrılabilir. Bu da bize: kromla keratin arasında oldukça sağlam, dayanıklı bir
kombinasyon olduğunu gösterir. Tatbikatta ise yıkama yerine, bir santrifüj
uygulaması daha yaygındır.

 Krom absorsiyonu (emilmesi) pH’ya bağlıdır. Astarlama çözeltisine kadar çok
asidik ise, belirli limitler dâhilinde etkisi daha çoktur.

 Belirli limitler dâhilinde, bu asbsorbsiyon bikromat konsantrasyonu ile
orantılıdır. Ve konservasyon arttıkça süre kısalır. Esasen, yaklaşık 6 saat’lik bir
astarlamadan sonra, artık absorbsiyon olmaz.

 Banyo ısısı, normal kürk işlentisini ısı limitleri dâhilinde olup absorbsiyonda
çok az rol oynar.
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Kromla astarlama, oksidasyon boyalarla yapılacak olan boyamalarda önemli rol oynar.
Bunun sebebi de bikromatın bizzat kendisinin de bir oksidatif madde olmasıdır Ancak,
yalnız başına yeterli oksidasyonu sağlamayacağı için boya banyosuna mutlaka hidrojen
proksit(H2 O2) ilavesi gereklidir, ancak bikromatla astarlanmış kürklerin boyanmasında
hidrojen peroksit ilavesi; hem azar azar olmalı hem de deriler boyama banyosuna atıldıkları
bir müddet sonra başlatılmasıdır.

Yeterli ve başarılı bir boyama oluşması için astarlamada az miktarda bi kromat
kullanılması gereklidir. Fazla miktarda bi kromat kullanıldığında, hızlı ve kuvvetli bir boya
dispersiyonu (moleküller ayrılma) oluşacağından boya kıl elyafına işleyemez. Bu durumda
prensibite olur (çöker). Oluşan eden büyük boya pertükülleri, kıl elyafının işleyemeyeceği
için sadece katıkule tabakası (kıl elyafın dış zarı) boyanır. Böylece; daha kalın olan üst kıllar,
alt kıllara nazaran, daha sathi boyanmış olur ve âdete paslı bir görünüm arz eder.

 Bakır tuzları ile astarlama

Aşağıda gösterilen üç özellikten dolayı bakır tuzları astarlamada kullanılmaktadır.
Bunlar:

 Tabii ve sentetik boyalarla kompleks bileşikler oluşturmaya yatkın
oluşları,

 Çok az miktarlarının bile kimyasal reaksiyonları, özellikle oksidasyon
işlemini hızlandırıcı etkiye sahip oluşlar.

 Bizzat kendilerinin oksidan madde olarak görmeleri gibi hususlardır.

Özellikle siyah gibi koyu renk ile boyanacak kürklerde bakır ile yapılan astarlama
gereklidir. Boyadan sonra kürk işlentileri safhalarında eğer kürkte eser miktarda da olsa
bakır kalmışsa kürk çözelti veya ıslak metallerle temas ederse, kuvvetli astarlama etkisi
nedeni ile istenmeyen lekelenmelere yol açabilir.

Bakır tuzları özellikle hematinle siyah renklerin boyanmasında özel bir değere sahiptir
ancak oksidasyon boyalarla boyanacak kürklerde yapılacak tipik bakır astarlaması şu şekilde
olabilir:

3g/Ɩbakır sülfat

1.5ml/ƖL. asidik asit (%30 kons)

Bakırla yapılan astarlama da önemli noktalar şunlardır:

 Astarlamayı takiben yapılan yıkama etkinliğini azaltmadığı görülür. O
hâlde bakır-keratin kombinasyonu oldukça sitabildir.

 Bakırlarla astarlamada en uygun pH:4,8’dir
 Kürk işlentisi limitleri dahilindeki ısı dereceleri apsorbsiyonu

etkilememektedir.

 4g/Ɩ bakır sülfat konsantrasyonundan fazlasının hiçbir faydası
görülmemiştir.

 Apsorbsiyon çabuk oluşur.4-18 saat arasında apsorbsiyon miktarı sabittir.
Bundan sonra sürelerde apsorbsiyonda artış görülür.
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Pratikle astarlama 28-38 0C arasında yapılmaktadır. Süre ise bikromat ile astarlamada
üç saat yeterli olurken demir tuzları kullanılırken bu süre 48’den fazla olmalıdır. Ayrıca pH
kontrolleri de çok önemlidir.

Uygulamayı yapacak olan şahıs kürkün tipine ve durumuna göre, pH’ını ve
konsantrasyon durumunu ayarlamalıdır.

1.1.5. Yün Boyama Üzerine Etkili Faktörler

 Liflerin yapısı ve durumu

Liflerin yönlendirme derecesi ( liflerin makromoleküler yapısında amorf kısımların
kristal kısımlara oranı) ve liflerin histolojik yapısı etkilidir. Yünlerin yönlendirme derecesi
ütüleme ile değişmektedir. Ütülenmiş kürkler daha yavaş boyanmakta ve daha az miktarda
boya maddesi bağlanmaktadır. Kılların histolojik yapısı boyama için engel oluşturmaktadır.
Kılların şişkinlik durumu da boyamaya etkilidir.

Kıl liflerinin suya doygun olduğu %18 – 20 su oranında lifler %1,2 – 1,8 oranında
uzamaktadır. Liflerin şişmesiyle liflerdeki gözeneklerin büyümesiyle boya moleküllerinin
işlemesi kolaylaşmaktadır.

 Boya maddesinin kıl liflerine affinitesi

Boya maddesinin life olan affinitesi yün proteinin ve boya maddesinin yüküne bağlı
olarak değişmektedir.

Flotenin pH değeri düştükçe boya maddesinin life olan affinitesi yükselir. Affinite
yükselmesi boya maddesinin hızla bağlanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak boya
deriye işlemez ve yüzeysel bağlanma olur. Kılların dış yüzeyleri boyanır fakat kesit
boyanmaz.

 Boya maddesinin molekül yapısı ve molekül ağırlığı

Molekül ağırlığı arttıkça difüzyon hızı azalır. Boya moekülünde sülfo grubunun
artması difüzyonu artırmaktadır. Oksidasyon boyalarının molekül ağırlıkları az olduğu için
difüzyon hızları yüksektir.

 Sıcaklık

Difüzyon hızı sıcaklılığa bağlılığı farklılık gösterir. Bu farklılık boya maddelerinin
düşük sıcaklıklarda ayrışma derecesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Genellikle sıcaklık
artışıyla boya maddesinin bağlanma hızı ve oranı artar.

 Boya maddesi konsantrasyonu

Difüzyon boya maddesinin konsantrasyonuna bağlıdır. Belirli bir noktadan sonra
konsantrasyon artışı difüzyon hızını artırır. Dispersiyon boya maddelerinde artan
konsantrasyonla difüzyon da artar.
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 Elektrolit ve yardımcı madde

Elektrolit ve yardımcı madde etkisi boya maddesi grubuna göre farklılık gösterir. Bu
maddelerin etkisi yünün yüklenmesine etki ederek meydana gelir. Ayrıca bu maddeler boya
molekülünün büyüklüğü üzerine etki ederek boyamayı etkiler.

 Boyamaya hazırlama işlemleri

Boyamaya hazırlama işlemleri temizleyici veya difüzyon artırıcı olarak etki eder. Bu
işlemler yıkama, oksidasyon, klorlama vb. dir.

 Diğer faktörler

Boyama flotesinin mekanik olarak hareket ettirilmesi basınç ve vakum etkisi boyama
üzerine etki eden diğer faktörlerdir.

1.1.6. Yün Boyamanın Kontrolü

Boyama kontrolünde boyama banyosunun folotesinden saydam bir kap içerisine bir
miktar alınır. Alınan suyun içinde boyama maddesinin kalıp kalmadığı fiziksel olarak
kontrol edilir. Flotede boya maddesi kalmamış ise boya deri tarafından alınmış olup diğer
işleme geçilir.

Ayrıca dolaptan çıkarılan deri numunesinde tüylerin homojen olarak boyanıp
boyanmadığı, renkte parlaklık ve canlılık, boyanın tüy yapıya bağlanıp bağlanmadığı kontrol
edilir. Bu kontroller olumlu ise boyama işlemine son verilir.

Bazı Kürklerin Boyama ve Yağlama İşlenti Reçeteleri:

 Koyun-Kuzu Kürk Süet İşlentisi
Nötralizasyon ve yağlama

Su 450C

1 g/Ɩ Sodyum bikarbonat, 15 dakika
+3 g/Ɩ Sodyum asetat, 15 dakika
+4 g/Ɩ yağlama maddesi, 2 saat
Deriler 1 gün istifte bekletilir,
sıkma veya santrifüjleme yapılır ve kurutulur.
Organik çözücü maddelerle makinede yağ giderme yapılır.
İskefe yapıldıktan sonra budanır. Tarama, rutubetlendirme ve zımpara işlemleri
yapılır.

1. Ütüleme
150 kısım formik asit
80 kısım alkol
770 kısım su ile 180-2000C’de
Ütülemeden sonra 1,6–1,8 mm’ye kırkılır.

2.Ütüleme
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Bir önceki çözeltiyle 180-2000C de ütülemeden sonra 1,6–1,8 mm’ye kırkma
yapılır.

3. Ütüleme 150 kısım formik asit
50 kısım alkol
250 kısım formol
550 kısım su ile 2100C’de yapılır.
1,6–1,8 mm’ye kırkma yapılır.

 Boyama:
Tüy Boyama

Flotede 1:30 temparatür 650C

1 g/Ɩ noniyonik emülgatör

0,7 g/Ɩ Sodyum bikarbonat , 10 dakika

x g/Ɩ asit boya maddesi ,30 dakika

1 ml/Ɩ formik asit ,10 dakika

1,5 g/Ɩ yağlama maddesi ,30 dakika
Soğuk yıkama yapılır,
santrifüjlenir, kurutulur.

Süet Boyama Dolapta flote 1:20 temparatür 350C

0,5 ml/Ɩ amonyak

2 g/Ɩ ıslatma yardımcı maddesi 30 dakika

x g/Ɩ boya maddesi 2 saat

1 ml/Ɩ formik asit 30 dakika
Yıkama yapılır, santrifüjlenip kurutulur.
Rutubetli talaşla kuru dolaplamadan sonra iskefe
Yapılır. Sadece su ile son ütüleme ve kırkma yapılır.

 Kuzu kürk süet boyaması (krom veya krom-alüminyum sepilenmiş)

 Yünlerin korunarak derinin boyanması

Flote Kurutulmuş ağırlık üzerinde 1:10–1:20

Islatma ve Boyama Su 200C
1 g/Ɩ Boyama yardımcı maddesi
1 g/Ɩ Sodyum bikarbonat
x ml/Ɩ Amonyak, 20 dakika
Flote pH’ı 7–7,5
+x g/Ɩ Boya maddesi, 30–60 dakika
+x ml/Ɩ Formik asit, 30 dakika
Flote pH’ı 4, flote süzülür.
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Yağlama Su 200C
4 g/Ɩ yağlama maddesi 20 dakika
+ x ml/Ɩ formik asit (1:10) 20 dakika
Flote pH’4 yıkama, santrifüjleme ve kurutma

 Yün ve derinin farklı tonlara boyanması

Flote Kurutulmuş ağırlık üzerinden 1:10–1:20

Yün Boyama Su 600C
3 g/Ɩ Boyama yardımcı maddesi
Flote pH’1 formik asitle 3,2–3,5’a
Ayarlanır, 10 dakika çevrilir.
+x g/Ɩ Asit boya maddesi 30 dakika
Flote süzülür, soğuk suyla yıkanır ve santrifüjlenir.

Deri Boyama Su 200C
1 g/Ɩ Boyama yardımcı maddesi
1 g/Ɩ sodyum bikarbonat
x ml/Ɩ Amonyak 20 dakika
flote pH’1 7–7,5
+ x g/Ɩ Deri boya maddesi 30–60 dakika
+ x g/Ɩ Formik asit (1:10) 30 dakika
Flote pH’1 3,8–4
Yıkama, santrifüjleme, kurutma

 Koyun kürkünün oksidasyon boyalarıyla boyanması

Ham madde Krom sepilenmiş koyun kürkü

Flote kuru ağırlık üzerinden 1:25

Açma Su 350C
2 g/Ɩ Kalsine soda
0,5 g/Ɩ Emülgatör (ıslatıcı), 2 saat
Yıkanır, santrifüjlenir.

Astarlama Su 320C
1 g/Ɩ potasyumbikromat
0,25 g/Ɩ Tartarik asit tuzu
20 g/Ɩ Tuz
0,1 g/Ɩ ıslatma yardımcı maddesi(emülgatör)
Kürkler flotede 1 gece kalır, santrifüjleme yapılır.
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Astarlama (Siyah) Su 320C
2,5 g/Ɩ potasyumbikromat
1,5 g/Ɩ Asidik boyama yardımcı maddesi
20 g/Ɩ Tuz
0,1 g/Ɩ ıslatma yardımcı maddesi(emülgatör)
Kürkler flotede 1 gece kalır, santrifüjleme yapılır.

Boyama (Genel) Su 320C
x g/Ɩ oksidasyon boyaları karışımı
x g/Ɩ Hidrojen peroksit, 3 saat
yıkama, santrifüjleme, yağlama

Boyama (Siyah) Su 320C
6 g/Ɩ oksidasyon boyaları karışımı
2,5 ml/Ɩ Hidrojen peroksit (%30 luk), 1 saat
+2,5 ml/Ɩ Hidrojen peroksit (%30 luk), 5 saat
yıkama, santrifüjleme, yağlama

Yıkama (Siyah) Su 400C
1 g/Ɩ ıslatma yardımcı maddesi, 30 dakika
Durulama, santrifüjleme

Yağlama (Bütün Su 450C
Boyamalar için) 5 g/Ɩ Katyonik yağlama maddesi,30 dakika

Santrifüjleme, kurutma, kuru dolap, çırpma, iskefe

1.2. Kurutma

Taşlama öncesi mutlaka kürklük deriler kurutulmalıdır. Kurutulmadan
kesinlikle diğer işlemler uygulanmamalıdır, aksi hâlde kürklük deri zarar görebilir.

1.3. Taşlama

1.3.1. Amacı ve Önemi

Taşlama işlemi kürklük derinin süet tarafında kalan pisliklerin temizlenmesi amacıyla
yapılan bir işlemdir.
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1.3.2. Taşlamanın Tekniği

Bunun için tabaklanmış deriler bekletilmeleri esnasında su kaybederler. Deri içerdiği
suyu tam olarak kaybetmeden yaş taşlama (göbek taşı) makinesinden geçirilerek süet
tarafında kalan pisliklerden temizlenir.

Resim 1.1. Süet temizleme makinesi

Birtakım işlemler sonrasında tüylere parlaklık kazandırmak için ütü yapılır. Ütüleme
işleminden sonra tüyler taranıp kırkım yapıldıktan sonra süet tarafındaki pisliklerin
temizlenmesi için kuru taşlama veya zımparalama işlemi yapılır. Süeti temizlenmiş olan
deriler dolaba atılmak için hazır hâle getirilmiş olur.

1.4. Gergi

Gergi işlemi gerek duyulan kürklük derileri yumuşatmak amacıyla yapılan bir
işlemdir. Gergi işlemi her kürklük deriye uygulanmaz. Çünkü bu işlem sonrasında zayıf ve
çift katlı derilerde boşluk oluşabilir.

Resim 1.2: Gergi-çivi makinesi



15

UYGULAMA FAALİYETİ

Kürklük deriyi boyayınız.

Kullanılan araç gereçler: Boyamaya hazır deri, dolap, terazi, kimyasallar, karıştırıcı,
boya

İşlem Basamakları Öneriler
 Dolabı yeteri kadar su alınız.  İş önlüğünü giyiniz.

 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kullanılacak boya çeşidine göre ortam

ph’ını ayarlamayı unutmayınız.
 Kullanılacak kimyasalı suda çözerek

kullanacağınızı unutmayınız.
 Boyama işlemi yeteri kadar suyu

hesaplamayı ve su sıcaklığının yaklaşık
32 0C olması gerektiğini unutmayınız.

 Sıvı dolguyu tartarak çözelti
hazırlayınız.

 Derideki zayıf kısımları dolgun hâle
getirip deri kalitesini artırmanın
ekonomik açıdan yararlı olacağını
unutmayınız.

 Sıvı dolguyu aksdan dolaba veriniz.  Dolguyu dolaba verirken dışarı
dökmemeye dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Belirli süre dolabı döndürünüz.  Dolgu maddesinin deriye işlemesi için
yeterli süre dolabın dönmesini
sağlayınız.

 Dolabı durdurunuz.  Dolabın tamamen durmuş olmasına
dikkat ediniz.

 Yeteri kadar süet boyasını ve boya
penetratörünü tartarak dolaba dökünüz.



 Boyama işlemi için yeterli boya ve
penatratörü hesaplayarak dolaba
dikkatlice dökünüz.

 Boyama süresini belirleyiniz.  Boyanın deriye işlemesi için yeterli (30
– 60 dakika) süreyi belirlemeye dikkat
ediniz.

 Ara kontrollerini yapınız.  Boyanın deriye işleyip işlemediğini
fiziksel olarak kontrol etmeyi
unutmayınız.
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 Yeteri kadar formik asidi tartınız.  Boyanın deriye bağlanması için gerekli
asiti hesaplayarak su ile seyreltirken asit
ile çalıştığınızı unutmayınız.

 Suda seyreltiniz ve dolaba aksdan
dökünüz.

 Asit çözeltisini dolap içersine akstan
vermeyi unutmayınız.

 Fiksasyon süresini belirleyiniz.  Boyanın deriye bağlanması için belirli
bir süre (yaklaşık 30 dakika) dolabı
döndürmeyi unutmayınız.

 Fiksasyon yapınız. 

 Dolabı durdurarak kapağını açınız.  Dolap kapağını açarken dolabın
tamamen durmuş olmasından emin
olunuz.

 Üründe boyamanın kontrolünü yapınız.  Boyamanın tam olup olmadığını kontrol
etmeyi unutmayınız.

 pH 3,8 – 4,0 olması gerektiğini
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. Yeteri kadar su alınız ve dolabı döndürdünüz mü?

2. Sıvı dolguyu tartınız ve çözeltisini oluşturdunuz mu?

3. Sıvı dolgu akstan dolaba verdiniz mi?

4. Belirli süre dolabı döndürdünüz mü?

5. Dolabı durdurdunuz mu?

6. Yeteri kadar süet boyasını ile boya penetratörünü tarttınız ve
dolaba döktünüz mü?

7. Boyama süresini belirlediniz mi?

8. Ara kontrollerini yaptınız mı?

9. Yeteri kadar formik asidi tartınız, suda seyreltiniz ve dolaba
aksdan döktünüz mü?

10. Fiksasyon süresini belirleyip ve fiksasyon yaptınız mı?

11. Dolabı durdurunuz ve kapağını açtınız mı?

12. Üründe boyamanın kontrolünü yaptınız mı?

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. Boyamanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kürkte yumuşaklık elde etmek
B) Ucuz ve kolay temin edilen kürklerden daha kıymetli kürklerin taklidini yapmak
C) Moda renklerde homojen bir ton elde etmek
D) Kıymetli av hayvanlarının kürklerinin renklerini daha homojen hâle getirmek

2. Aşağıdakilerden hangisi kürk boyamanın yöntem ve tekniklerinden değildir?
A) Astarlama
B) Renklendirme
C) Öldürme
D) Cilalama

3. Kılları yapısal olarak açıp, takip eden işlemlerde kullanılacak astar ve boyama
maddelerini daha kolay bünyelerine alabilme özelliğini sağlamaktır. Açıklanan bu amaç
boyamanın hangi yönteminin amacıdır?
A) Killing
B) Mordanting
C) Boyama
D) Hiçbiri

4. Emülsifiye nedir?
A) Islatma yardımcı maddeleridir.
B) Düşük konsantrasyonlarda bulundukları sıvıların yüzey davranışını değiştiren

maddelerdir.
C) Boya maddesidir.
D) Yağlara verilen isimdir.

5. Aşağıdakilerden hangisi astarlama işleminin kürke kazandırdığı özelliklerden değildir?
A) Boyanın ışığa karşı dayanıklılığı artar
B) Yıkanma dayanıklılığını artar.
C) Depolama dayanıklılığını artar.
D) Yumuşaklık özelliği artar

6. Oksidasyon boyamasında banyonun ısısı kaç derece olmalıdır?
A) 15- 25 0 C
B) 30 – 45 0 C
C) 26-40 0 C
D) 20 – 30 0C

7. Pratikle astarlama sıcaklığı kaç derecedir?
A) 10 – 15 0 C
B) 8 – 18 0 C
C) 18 – 38 0 C
D) 28 – 38 0C

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Aşağıdakilerden hangisi boya maddesinin liflere işlemesi üzerine etkili faktörlerden
değildir?
A) Liflerin yapısı ve durumu
B) Boya maddesinin molekül yapısı ve molekül ağırlığı
C) Yağlama hazırlama işlemleri
D) Boya Maddesi Konsantrasyonu

9. Boya affinitesinin …………. durumunda boya deriye işlemez ve yüzeysel bağlanmaya
neden olur. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azalması
B) Yükselmesi
C) Kalitesiz
D) Isıtılması

10. Boyama flotesinin pH’ı yaklaşık kaç aralıklarda olmalıdır?
A) 5,0 – 6,0
B) 4,2 – 4,8
C) 3,5 – 4,0
D) 1,0 – 2,6

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 kürklük derileri yağlama
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan fabrikalarda kürklük derilerin yağlanması için hangi

yöntemler uygulanmaktadır? Araştırınız.

 Kürklük derilerde yağlama amacıyla hangi kimyasallar kullanılmaktadır?

Araştırınız.

2. YAĞLAMA

2.1. Amacı ve Önemi

Yağlama işlemi, pikle veya tabaklanmış derilerin kuruduktan sonra liflerin birbirine
yapışmasını önlemek amacıyla yapılan işlemdir. Aksi takdirde deri kuruduğu zaman lifler
arasında tekrar bir çapraz bağlanma olur ki bu esnekliğe ve açkı esnasında sertliğe neden
olur. Bu nedenle de yağlama işlemi yapılmış derilerin işlemleri bitmiş sayılmaz.

2.2. Deri Yağlarının Özellikleri

Yağlama işleminde kullanılan yağ tolanın her tarafına, hatta her bir elyaf teline
homojen dağılması ve derinin sırça yapısına kadar işlemesi gerekir. Bunun yanında yağ, kürk
örtüyü etkilememeli, tolada ağırlık artışına neden olmamalıdır. Bu nedenle kullanılacak yağ
karışımı ve yağlama yöntemi derinin cinsine göre özenle seçilmelidir.

Yağlamada doğal ve sentetik bazlı anyonik yağlama maddeleri kullanılır, ancak özel
maksatlarla katyonik yağlama maddeleri ile noniyonik, kompleks aktif yağlama maddeleri de
kullanılır.

Sentetik yağlama maddeleri kokmaya ve sararmaya neden olmadığı için kürklerin
yağlanmasında tercih nedenidir.

Açık renkli kürklük derilerde fazla miktarda doymamış grup içeren yağlar sararmaya
neden oldukları için fazla tercih edilmezler. Yağlamada kullanılacak yağlama maddesinin
özellikleri derinin doğal yağının özelliklerine yakın olması gerekir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.3. Yağlama Teknikleri

Kürklük derileri yağlamada kullanılacak yağ seçilirken posttun cinsine, tabaklama
türüne, boyamada kullanılan boyar maddenin türüne, yağlama çeşidine ve deriye
kazandırılacak efekte dikkat etmek gerekir.

Yağlama işlemi uygulama şekline göre üç değişik şekilde yapılır.

 Sürme yağlama

Yağlama maddesi emülsiyonları fırça ile derinin et yüzeyine sürülerek uygulanır.
Karışım yüksek oranda yağ içerdiği için emülsiyon karışımı homojen olması sağlanmalıdır.
Emülsiyon sıcaklığı 30 0C civarında olmalıdır. Bu yöntem fazla miktarda işçilik gerektirdiği
için özel durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

 Flotede yağlama

Gerçek bir yağlama işlemi yapılabilmesi için derinin geliştirilmesi gerekir. Piklaj ve
sepileme sırasında yağlama işlemi yapılabileceği gibi ayrı bir flotede nötralizasyon
işleminden sonra da yağlama işlemi yapılabilir.

Piklaj ve sepileme sırasında yağlamada yağlama maddelerinin yüksek
konsantrasyonda olması gerekir. Bunun için sülfite yağlar, katyonik ve noniyonik yağlama
maddeleri birlikte kullanılır.

Bu yöntemle yağla işleminde 1-6 g/Ɩ yağlama maddesi kullanılır ve flote sıcaklığı 30
0C’ın üzerinde olması gerekir. Emülsiyon stabilitesi yağlama maddelerinin çok yavaş veya
ani bağlanmayacak şekilde olması gerekir. Stabilite çok yüksek ise bağlanma çok yavaş, çok
düşük ise bağlanma ani olur, et tarafı ve tüylerde birikme olur. Flote oranı yükseldikçe
yağların deriye bağlanma süresi uzar.

Kısa tüylü derilerde dolapta, 40 0C civarında % 400 – 600 flote oranında yağlama
yapılır. Yağlama maddesi olarak 2 – 10 g/Ɩ yağlama maddesi kullanılır. Yağlama işlemi 1 –
2 saat içinde tamamlanır.

 Flotesiz yağlama

Sıkı yapılı av hayvanlarında uygulanan bir yöntemdir. Bu şekilde yağlanacak deriler
asitle geliştirilir ve hafif de olsa aldehit veya alüminyum sepi uygulanır. Deriler
santrifüjlenir, kurutma dolabında rutubeti uzaklaştırılır. Suda çözünmeyen veya seyrek
olarak da emülsiye olabilen yağlama maddeleri derinin et tarafına sürülür veya yağlama
dolabına konulmuş derilere ilave edilir. Bu şekilde birkaç saat bekletilen deriler, yağlama
maddeleri deri kesitine tam işleyene kadar özel sistemlerle (çekiçli teknelerde) birkaç saat
işleme tabi tutulur. Çekiçli teknelerde sıcaklık 35 – 50 0C arasında değişir. Sıcaklık
yükselmesi durumunda soğutularak işleme devam edilir.

Bu yöntemde doğal yağlar, mineral yağlar, sentetik yağlar kullanılır. Özel
emülgatörler kullanarak yağların deri kesitine daha iyi işlemesi sağlanır.
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Yağlamadan sonra deriler kuru dolaplanarak deri ve tüylere bulaşmış yağlar
uzaklaştırılır.

Yağların deriye işleme ve dağılımı, işlenmiş derilerin tutum ve özelliklerini etkiler. Bu
nedenle işlentide uygun yağ seçimi önemlidir. Bundan başka tola pH’ı ve içerdiği nem
miktarı da yağlama için önemlidir. Kullanılan çözünebilir yağlar derinin kuruması esnasında
iç kısımlara diffüze olmazken nötral yağlar iç kısımlardan buharlaşan suyun yerine geçerler.

Kalın ve sıkı yapılı sırçalı derisi olan ayı balığı, kunduz veya mink gibi hayvanların
derilerinin yağlanmasında uygulanan tabaklama yönteminde yağ penetrasyonu ve dağılımı
fiziksel olarak sağlanır. Bu yöntemde dört önemli faktör rol oynar.

 Yağ ve suyun nispi yüzeysel gerilimleri
 Yağın vizkozitesi
 Mevcut yağın yapısal kompozisyonu
 Kürklük deri ve yağın içerdiği nem miktarı

2.4. Yağlamanın Kontrolü

Yağlamanın kontrolü önce flotede fiziksel olarak yapılır. Bunun için floteden saydam
bir kap içine bir miktar banyo suyundan alınır. Flotede grilik (Krem) olup olmadığına ve
suyun bulanık olup olmadığına bakılır. Renk gri olup bulanıklık var ise banyo boşalması
gerçekleşmemiştir yani yağ deri tarafından tam alınmamıştır. Bu durumda işleme devam
edilir.

Daha sonra derinin et yüzeyinin kontrolü yapılır. Bunun için deri dolaptan çıkarılır. Et
tarafı elle kontrol edilir. Şayet yağsı bir tutum varsa deride yağ sıvanması olup sıcaklık
artırılarak işleme devam edilir. Banyoda bulanıklık ve derinin et yüzeyinde de yağsı tutum
yok ise banyodaki yağ deri tarafından alınmış olduğundan işleme son verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kürklük derileri yağlayınız.

Kullanılacak araç gereçler: Yağlamaya hazır deri, dolap, terazi, karıştırma kabı,
karıştırıcı, sıcak su, ısıtıcı

İşlem basamakları Öneriler
 Yeteri kadar sıcak su alınız.  İş önlüğünü giyiniz.

 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini

alınız.
 İşlenen deri cinsine göre su sıcaklığı

20 – 450C arasında olması
gerektiğini unutmayınız.

 Deri yağını hesaplayıp tartınız.  Kuru deri ağırlığının 10 – 20 katı
kadar su kullanılacağını
unutmayınız.

 Deri yağını sıcak suda çözerek dolap
dönerken aksdan dökünüz.

 Yağ emülsiyonunu hazırlamak için
sıcak su kullanacağınızı
unutmayınız.

 Yağlama süresini belirleyiniz.  Deri cinsine göre yağlama işlemi
için yaklaşık olarak 30 dakika ile 3
saat arasında süre gerekli olduğunu
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yeteri kadar süre dolabı döndürünüz.  Yağın deriye işlemesi için gerekli
süre kadar dolabın dönmesi
gerektiğini unutmayınız.

 Dolabı durdurup dolap kapağını açınız.  Süre sonunda dolabı durdurup
kapağını açarken dolabın tam
durmuş olduğundan emin olunuz.

 Banyo kontrolünü yapınız.  Yağlama banyosunda yağ kalıp
kalmadığını fiziksel olarak kontrol
ederken dikkatli olunuz.

 Deride yağlamanın kontrolünü yapınız.  Yağın deri tarafından alınıp
alınmadığını dikkatli olarak kontrol
ediniz.

 Dolap kapağını kapatıp dolabı döndürünüz.  Dolap kapağını kapatmadan önce
yağın deri tarafından alındığından
emin olunuz.
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 Fiksasyon için formik asidi hesaplayıp
tartınız.

 Asitlerle çalıştığınızı unutmayınız.

 Formik asidi soğuk su ile seyreltip, dolaba
akstan dökünüz.

 Formik asiti 10 katı kadar suda
seyrelterek kullanılacağını
unutmayınız.

 Dolabı yeteri kadar döndürünüz.  Yaklaşık olarak 20 – 30 dakika
arasında dolabın dönmesi
gerektiğini unutmayınız.

 Dolabı süzüp derileri yıkayınız.  Yağın deriye bağlanması (
fiksasyonu) sağlandıktan sonra
dolabı süzerek derileri yıkamayı
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadıklarınızı Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Yeteri kadar sıcak su aldınız mı?

2. Deri yağını hesaplayıp tarttınız mı?

3. Deri yağını sıcak suda çözerek dolap dönerken akstan
döktünüz mü?

4. Yağlama süresini belirlediniz mi?

5. Süre sonuna kadar dolabı döndürdünüz mü?

6. Dolabı durdurup kapağını açtınız mı?

7. Banyo kontrolünü yaptınız mı?

8. Deride yağlamanın kontrolünü yaptınız mı?

9. Dolap kapağını kapatıp ve dolabı döndürdünüz mü?

10. Fiksasyon için formik asidi hesaplayıp tarttınız mı?

11. Formik asidi soğuk su ile seyreltip dolaba akstan
döktünüz mü?

12. Yeteri kadar dolabı döndürdünüz mü?

13. Dolabı süzüp derileri yıkadınız 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 sorulardan doğru olan şıkkı işaretleyiniz.

1. Pikle veya tabaklanmış derilerin kuruduktan sonra liflerin birbirine yapışmasını önlemek
amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A) Sepileme
B) Yağlama
C) Boyama
D) Pikle

2. Aşağıdakilerden hangisi uygulama şekline göre yağlama işlemlerinden değildir?
A) Sürme yağlama
B) Flotede yağlama
C) Serpme yağlama
D) Flotesiz yağlama

3. Kısa tüylü derilerin flotede yağlama işlemi süresi kaç saattir?
A) 1 -2 saat
B) 3- 5 saat
C) 2-4 saat
D) 4- 6 saat

4. Kürklük derileri yağlamada kullanılacak yağ seçilirken aşağıdakilerden hangisi önemli
değildir?

A) Posttun cinsi
B) Tabaklama türü,
C) Boyamada kullanılan boyar maddenin türü,
D) Kürkün büyüklüğü

5. Kürklerin yağlanmasında kokma ve sararmayı önlemek için hangi yağlama maddeleri
kullanılır?

A) Anyonik yağlama maddeleri
B) Katyonik yağlama maddeleri
C) Sentetik yağlama maddeleri
D) Kompleks aktif yağlama maddeleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Flotesiz yağlama işlemi ……………………uygulanan bir işlemdir. Boşluğa hangi
tanım gelmelidir?

A) Av hayvanlarında
B) Koyunlarda
C) Vahşi hayvanlarda
D) Kümes hayvanlarında

7. Sürme ile yağlamada emülsiyon sıcaklığı kaç 0 C civarında olmalıdır?
A) 10 0C
B) 30 0C
C) 50 0C
D) 45 0C

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–3

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kürklük derilerin tüylerini kırparak
tarama yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında yün kırkmak için hangi yöntem ve makinelerin

kullanıldığını araştırınız.

3. YÜN KIRPMA VE TARAMA
3.1. Yün Kırpma

3.1.1. Amacı ve Önemi

Koyun, kuzu, tavşan ve kunduz gibi kürklerde tüy uzunluğu kırkma işlemiyle istenilen
boya kısaltılır. Bazı kuzu cinslerinde kırkma işlemiyle yünlerdeki dalgalı – bukleli yapı
belirgin hâle getirilir. Kırkma işlemi genellikle yaş işlentileri bitirilerek kurutulmuş derilere
uygulansa da koyun ve bazı kuzu cinslerine ıslatmadan sonra uygulanır. Yaş kırkma işlemi
fazla yünün uzaklaştırılması ve mekanik etki ile yün liflerinin dolaşmasını engellemek için
yapılır. Yün liflerinin uzunluğu istenen mamul derinin uzunluğundan biraz fazla bırakılarak
kırkma işlemi yapılır. Yün uzunlukları her noktada aynı değildir. Uzunluklar daha sonra
yapılacak olan kuru kırkma işlemi ile eşit hâle getirilir.

Kunduz gibi kürklerde üst kıllar hafif kırkılarak veya tamamen uzaklaştırılarak tutum
olarak daha iyi durumda olan dip yünler belirgin hâle gelir. Üst kılların uzaklaştırılması
işlemi terletme veya enzimlerle yapılır. Derinin geliştirilmesiyle gevşemiş olan kıllar el
bıçakları veya özel makinelerle işleme tabi tutularak üst kılların uzaklaştırılması sağlanır.

3.1.2. Yün Kırkma Yöntemleri

Kürk ön kırkma ve son kırkma olmak üzere iki yöntemle kırkılır. Bu yöntemlerden ön
kırkma işleminde derin ve kaba bir kırkma yapılır. Son kırkma ile tüy uzunlukları aynı boya
getirilmeye çalışılır. Bu nedenle hassas bir kırkma işlemi uygulanır.

Kürk ön kırkma sırasında son kırkmaya göre daha kuvveti sıkıştırılarak (tutularak)
makineye verilir. Ön kırkma işleminde deri iğneli silindirlerle tutulur. İğneli silindirlerde
iğneler eğik olarak bulunur ve deriye batarak kırkma sırasında derinin kırkma makinesine
kaymasını sağlar.

Son kırkmada ise deriler vakumla tutulur. Burada deriler, üzerinde bandın hareket
ettiği bir haznede oluşturulan vakumla, haznenin delikli olan ön kısmında tutulur. Makine
bandı havayı geçirecek şekilde özel olarak dokunmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1.3. Yün Kırkma Makinesinin Özellikleri

Yün kırkma makineleri ön kırkma makinesi ve son kırkma makinesi olmak üzere iki
çeşittir. Bunlar iğneli ve havalı kırkma makinesi olarak da adlandırılır.

Her iki makinede kırkma silindirinin çapı ve bıçak sayıları aynıdır. Bıçaklar 6 – 10
adet olup iç bükeydir.

Hava akımıyla tüyler kabartılır ve sabit bir bıçakla kesme uzunluğunda tutulur. Kürk
band üzerinden iğneli ve kauçuk silindir arasında tutularak kırkma silindirine verilir. İğneli
silindirde 8 adet çubuk çiftleri bulunur, silindirin yarım devir dönmesiyle, kırkmadan sonra
iğnelerin pozisyonları eski hâline dönerek deriyi bırakır ve kırılgan bölgede deri serbest
kalır.

Son kırkma makinesinde aspiratörle vakum oluşturulur. Bant büyük gözenekli havayı
geçiren özel dokunmuştur. Gözenek çapı 10 mm olup haznenin ön tarafındaki kavisli
bölgede enine dağılmıştır. Deri, kırkma işlemi sırasında bu deliklerde oluşturulan vakumla
tutulur.

Kırkma makinesinin bıçakları sabit bıçakla bilenir. Bileme işlemi yapılacağı zaman
kırkma silindirinin çapına göre 3 – 6 mm yukarı kaldırılır. Bıçaklar önce zımpara taşı tozu +
yağ karışımıyla bilenir daha sonra sadece yağ ile parlatılır. Bu işlemler tecrübe gerektirir.

Ön ve son kırkma makinesinin parçaları: 1 kırkma silindiri, 2 bıçak, 4 sabit bıçak, 5
iğneler, 8 band, 9 kauçuk silindir, 11 aspiratör

Resim 3.1: Tüy kırkma makinesi
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Resim 3.2: Tüy kırkma makinesinde kırkma işlemi

Şekil 3.1: Ön ve son kırkma makinelerinin şematik görünümü
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3.1.4. Makine Çeşitleri

 Kuzu kırkma makinesi

Bu makine ile kuzu, oğlak, dana ve tay kürkleri 1 mm tüy uzunluğuna kadar
kırkılabilmektedir. Makinenin dar yapısı nedeniyle kürkün farklı bölgeleri etkin bir şekilde
kırkılabilmektedir.

Bukle yapısı farklı gelişmiş kuzularda kırkma yüksekliği kademeli olarak kısaltılarak
en iyi kırkma efekti alınır. Bu makine ile kırkma işleminde kürk, tüy tarafı yukarı gelecek
şekilde iki elle tutularak kırkma silindiri ve sabit bıçağa sehpa üzerinden verilir. Vücutla
bağlantı levhası itilerek makine kırkma durumuna getirilir.

Kırkma silindiri hareketini kayışla motordan alır. Kırkılan yünler aspiratör ile
uzaklaştırılır.

 Üst kıl kırkma makinesi

Kunduz, tavşan gibi kürklerde özel imitasyon maksadıyla üst kılların alt yünlerin
uzunluğuna kırkılmasında kullanılan bir makinedir.

Sert üst kılların kırkılmasıyla kürk daha değişik bir görünüm alır ve tutum daha
yumuşak olur.

Bu maksatla geliştirilmiş daha değişik makinelerde bulunmaktadır.

 Ham yün kırkma makinesi

Uzun yünlü koyun postlarının kırkılmasında kullanılır. Buradan elde edilen yünler
tekstil veya keçe endüstrisinde kullanılır.

Resim 3.3: Ham (pala) yün kırkma makinesi
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Bu makine ile kırkma işleminde post rutubetli durumda 3 mm kalınlığında ve üzerinde
9 mm delikler bulunan kauçuk bant üzerine yün taraf yukarı gelecek şekilde konarak kırkıma
başlanır. Kauçuk bant hareketini silindirden alır. Bandın altında içersinde vakum oluşturan
hazne bulunur. Vakum haznesinin silindir tarafında ve silindir üzerinde delikler bulunur.
Kırkılma esnasında post bu deliklerden gelen vakumla tutulur. İşlemi tamamlanan kürk
zincir sistemi ile hareket ettirilen bantla makineden dışarı alınır.

Yatay hareket eden çelik band bıçak yönü istenilen yükseklikten keser, kesilen yünler
aspiratör yardımıyla ortamdan uzaklaştırılır.

Postun makineye verilişi pedal sistemiyle kolaylaştırılır. Band yüksekliği dönme
noktası olan silindir milinden alçaltılır.

Kesme yüksekliği ayarlanırken, postun kırkıldıktan sonraki geri dönüş bandının
pozisyonu pedal sistemi ile düzenlenir.

Çelik band bıçak 1 mm kalınlığında 60 mm enindedir. Sonsuz band şeklindedir.
Kesme hızı 15,5 m/sn’dir. Bıçak iki adet kasnakla hareket ettirilir. Bıçak özel bir sistemle
bilenir. Bıçak hareketi motor ve kayış sistemiyle sağlanır. Makinenin çalışma eni 1250
mm’dir.

Uzun yünlü koyun postlarında özel aspirasyon sistemi yün ayırma yapan makineler
vardır. Bu makinelerde kırkılan yünün aspirasyonu sırasında, aspirasyon kanalının girişinde
bulunan gözenekli tel dokuma bandla yün ayırma bandına verilir.

Şekil 3.3: Ham yün kırkma makinesi şeması
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Ham yün kırkma makinesinin parçaları: 21 çelik band bıçak, 16 kasnak, 13 – 14 zincir
sistemi, 9 – 15 pedal sistemi, 10 – 11 – 12 hareketli band, 7 – 24 – 25 – 26 aspiratör sistemi,
28 kauçuk band, 5 – 6 hareketli silindir, 24 vakum haznesi, 19 motor, 17 – 18 kayış sistemi,
22 – 23 bileme taşı

3.2. Tarama

Kürklük derilerin tüy yapısındaki keçeleşmeleri, pislikleri gidererek tüy yapıyı
düzgünleştirmek için işlemdir.

3.2.1. Amacı ve Önemi

Kuru bitirme işlemlerinin sonunda tüyler taranarak çırpılır. Bunun amacı tüylerdeki
keçeleşmelerin önlenmesi ve diğer pisliklerden temizlenmesidir. Tarama işlemiyle tüyler
kabartılarak düzgünleştirilir. Aynı zamanda koyun kürkünde bulunabilecek yabancı
maddelerde uzaklaştırılmış olur. Kırılmış ve kopmuş yünler uzaklaştırılır.

3.2.2. Tarama Yöntemleri

Kürk bir band üzerinden üzerinde çıkıntılar bulunan iki silindirle (2 – 3) sıkıştırılarak
makineye verilir. Derinin makine içine hareket hızıyla tarama silindirinin hareket hızı
arasında 4,23 m/sn. kadar bir fark vardır.

Şekil 4.1. Tarama makinesinin şematik görünümü

Tarama silindirinin (1) üzerine kazıyıcı bant (4) sarılmıştır. Bu banda bulunan çelik
iğneler, kürk cinsine bağlı olarak uzun, dik ve eğiktir. Tarama makinesinde uygulanan
mekanik işlemler temizleme makinesine göre daha hafiftir.
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Resim 4.1: Savroza (Bıtrak, diken deriyi yırtıp patlatabilecek yabancı maddelerin giderilmesi
için kullanılır.)

Tarama silindiri üzerindeki kazıyıcı band, hızı çok daha az olan bir silindirle (5)
temizlenir. Yün ve talaş tozları bir aspiratör sistemiyle ortamdan uzaklaştırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Kürklük derilerin tüylerini kırparak tarayınız.
Kullanılan araç ve gereler: Kürklük deri, kırkma makinesi

İşlem basamakları Öneriler
 Kırkılması yapılacak derileri makinenin

yanına getiriniz.
 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kırkılması yapılacak derileri makinenin

yanına taşıyıcılar ile getirmeye dikkat
ediniz.

 Makinenin ayarını yapınız.  Kıl uzunluğuna göre makine bıçaklarını
ayarlamayı unutmayınız.

 Makineyi çalıştırınız.  Makineyi çalıştırmadan önce güvenlik
tedbirlerini aldığınızdan emin olunuz.

 Kürklük deriyi makineye veriniz.  Kürkü kılları yukarı gelecek şekilde
makineye vermeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yün kırkması yapılmış deriyi
makineden alınız.

 Kırkma işlemini tamamladıktan sonra
deriyi makineden dikkatli olarak alınız.

 Kırkmanın kontrolünü yapınız.  Kıların aynı uzunlukta olup olmadığını
kontrol ederken dikkatli olunuz.

 Derileri istifleyiniz.  Kırkımı yapılmış derileri dikkatli olarak
istiflemeyi unutmayınız.

 Derileri tarama tezgâhına getiriniz.  Kuralara uygun olarak derileri tarama
tezgahından geçiriniz.

 Kıl yüzey yukarıya gelecek şekilde
deriyi tezgâha seriniz.

 İstenilen özelliklerde derileri seriniz.

 Kılları akış yönünde tarayınız.  Derilerin kıllarını akış yönünde taramayı
unutmanız.

 Kılların görünümünü kontrol ediniz.  Görünümü kontrol ediniz.
 Malzemeleri temizleyerek teslim ediniz.  Kullandığınız kimyasal ve cam

malzemeleri temizleyerek gerekli
ortalarına kaldırınız.

 Raporunuzu yazınız.  Aldığınız notlardan faydalanarak
raporunuzu hazırlayarak teslim ediniz.
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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. Kırkılması yapılacak derileri makinenin yanına getirdiniz mi?

2. Makinenin ayarını yaptınız mı?

3. Makineyi çalıştırdınız mı?

4. Kürklük deriyi makineye verdiniz mi?

5. Yün kırkması yapılmış deriyi makineden aldınız mı?

6. Kırkmanın kontrolünü yaptınız mı?

7. Derileri istiflediniz mi?

8. Derileri tarama tezgâhına getirdiniz mi?

9. Kıl yüzey yukarıya gelecek şekilde deriyi tezgâha serdiniz mi?

10. Kılları akış yönünde taradız mı?

11. Kılların görünümünü kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kırkma işleminin amacıdır?
A) Deri kalınlığını homojen hâle getirmek
B) Tüy uzunluğunu istenen boya kısaltmak
C) Boyamada homojenlik sağlamak.
D) Yağların deriye işlemesini kolaylaştırmak.

2. Aşağıdaki makinelerden hangisi kullanım amacı olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Kırkma makinesi
B) Çırpma makinesi
C) Kireçlik dolabı
D) Kuru dolap

3. Yün kırkma yöntemleri ……..………… ve ……..……………. olarak ayrılır. Boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ön kırkma - son kırkma
B) Boyalı – boyasız
C) İlk kırkma - on kırkma
D) Son kırkma – bitme kırkma

4. Aşağıdakilerden hangisi kırkma makinesinin parçalarından değildir?
A) Bıçak,
B) Kauçuk silindir
C) Aspiratör
D) Kazıyıcı bant

5. Aşağıdakilerden hangisi ön ve son kırkma arasındaki farklardan değildir.
A) Ön kırkma yapılan deri krom ile, son kırkma yapılacak kürk şap ile

sepilenmiştir.
B) ön kırkma işleminde derin ve kaba bir kırkma yapılır. Son kırkma ile tüy

uzunlukları aynı boya getirilmeye çalışılır.
C) Ön kırkma işleminde deri iğneli silindirlerle tutulur Son kırkma da ise deriler

vakumla tutulur
D) Kürk ön kırkma sırasında son kırkmaya göre daha kuvveti sıkıştırılarak

(tutularak) makineye verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak tüy yapısının kalitesini

artırabileceksiniz.

 Çevrenizdeki deri fabrikalarında kürklük hayvan derilerinin kürklük derilerin

tüy yapısının kalitesini arttırma için kullanılan araç ve gereçleri araştırarak

fotoğraflayınız.

4. TÜY YAPISININ KALİTESİNİ ARTIRMA

4.1. Kuru Dolap Yapma

Kuru dolap yapma ve teknikleri aşağıda açıklanmıştır.

4.2.1. Amacı ve önemi

Kuru dolaplamada deriler ağaç talaşı, ağaç unu, kum, kepek, alçı kaolin ve perlit emici
ve oğucu maddelerle dolapta döndürülür. Bu maddelerin oğucu etkisiyle;

 Tüylere bulaşmış olan yağlar, kimyasal maddeler ve diğer çözünen maddeler
uzaklaştırılır.

 Kir ve boya kalıntıları giderilir.
 Kırılmış kopmuş tüyler uzaklaştırılır, deriye yumuşaklık kazandırılır.
 Tüylerin dış yüzeyindeki pullanma ve kepeklenmeler giderilerek parlaklık

artırılır.

Ağaç talaşı ve unu olarak reçinesiz sert ağaçlardan elde edilenler kullanılır. Bu amaçla
öğütülmüş ceviz ve fındıkkabukları da kullanılabilir.

Kürkün tüy yapısına göre farklı tanecik büyüklüğünde ağaç talaşı ve unu kullanılır.
Ancak sık yünlü koyun ve kuzularda ağaç talaşı keçeleşmeye neden olacağı için tercih
edilmez.

Dolaplama işlemi çeşitli işlenti basamaklarında uygulanabilir. Ham deri, ıslatma
işlemini kolaylaştırmak ve temizleme amacıyla rutubetli talaşla dolaplanabilir. Bu işlem ile
kürkteki fazla yağ giderilir. Kürkün rutubet oranı ayarlanarak daha sonraki mekanik işlemler
için uygun rutubet ortamına getirilir.

Kuru dolaplama işlemi normalde birkaç saat içinde tamamlanır. Ancak bu işlem
kürkün cinsine göre 1 – 2 gün de sürebilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kuru dolaplama için 1 kg deri için 2 – 3 kg ağaç unu kullanılır.

Kuru dolaplamada katkı maddesi olarak su, trikloroetilen, karbontetraklorür ve benzin
ilave edilir. Derinin beyazlatılması ve zımparalamanın kolaylaştırılması için ince öğütülmüş
kaolin ve derinin nötralizasyonu için de amonyak kullanılabilir.

Kuru dolaplama işlemi kürkün kalitesi üzerine etkilidir. Bu işlem tecrübe ve ustalık
gerektiren bir işlemdir. Özellikle rutubet ortamının ayarlanması özel dikkat ister. Rutubetli
hâlde dolaplamada talaş % 15 – 20 rutubetli, son dolaplamada ise % 5 – 10 rutubetli
olmalıdır.

Kuru dolaplamadan sonra derilerdeki yabancı maddelerin deriden uzaklaştırılması için
deriler eni çapına göre büyük olan elekli dolaplarda döndürülmelidir.

4.1.2. Kuru Dolap Yapmanın Tekniği

Kuru dolaplamada istenilen mekanik etkinin sağlanabilmesi için dolap çapı büyük en
ise küçük olmalıdır. Dolap içersindeki sıcaklık 500Ccivarında olması gerekir. Böylece
derilerin temizlenmesi artırılır. Dolap içersindeki sıcaklığın yükseltilmesi için;

 Dolap içine sıcak hava üflenir.
 Dolap gövdesi metalden yapılmış ise gövde dışarıdan doğrudan ateşle

ısıtılabilir.
 Dolap akslarından buhar borusu geçirilebilir.

Dolabın yan yüzüne yerleştirilen “L” şeklindeki bir termometre ile dolap içindeki
sıcaklık kontrol edilir.

Kuru dolapların çalıştırılması (döndürülmesi) dişli sistemiyle, dolap gövdesinden
geçen kayış sistemiyle veya dolapların altında bulunan teker sistemiyle gerçekleştirilir.

Kürklerin dolaba atılması elle, bandla veya pnömatik olarak boruyla yapılır.
Dolapların kolay boşaltılabilmesi için dolap kapağının üst kenarına yakın 20 cm
yüksekliğinde dolap eksenine paralel bir tahta yerleştirilir. Tahtanın üst kısmına fırça veya
kauçuk bir sıyırıcı eklenir. Bu tahta dolap boşaltılırken kürkleri sıyırarak arabaya aktarır
böylece dolap kapaksız dönerken boşaltılmış olur. Delikli kapakla dolaptaki talaşlar
çırpılırken bu tahta parça talaşın kolay ayrılmasını sağlar.

Şekil 4.2: Kuru dolabın a) çırpma pozisyonu b) boşaltma pozisyonu
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4.2. Çırpma

Çırpmanın amacı ve önemi, çırpma makinelerinin özellikleri açıklanmıştır.

4.2.1. Amacı ve Önemi

Talaş ve tozların uzaklaştırılması, tüylerin açılarak kabartılması amacıyla yapılan
işlemdir. Böylece tüyler hem daha temiz ve parlak hem de daha kabarık görünüm kazanır.

4.2.2. Tekniği
Çırpma işlemi için geliştirilmiş değişik makineler vardır. Bunlar:

 Çubuklu çırpma makinesi

Kürkler deri tarafına çubukla vurularak tüylerdeki tozlar uzaklaştırılır ve tüyler
kabartılır, tüylerdeki basınç izleri giderilir.

Şekil 4.3: Çubuklu çırpma makinesinin şeması

Band (6) üzerinde hareket eden kürk, bandın iki yanında bulunan çubuklarla (4) ritmik
olarak dövülür.

Çubukların hareketi mil sistemiyle (1,2,3) sağlanır. Mil sistemiyle karşılıklı olarak
kaldırılan çubuklar yaylarla aşağı çekilir.

 Tek silindirli çırpma makinesi

Makine, üzerinde 300 mm uzunluğunda yuvarlak kayışlar (2) bulunan çırpma silindiri
(1) ile çalışır.

Kürk tekerlekli (4) bir sehpa (3) üzerinde çırpma silindirine itilerek çırpma yapılır.



44

Şekil 4.4: Tek silindirli çırpma makinesinin şeması

Makinenin üst kısmı camlı olup ön kısmında sehpanın hareketi için açıklık bulunur.
Meydana gelen tozlar aspiratör sistemiyle ortamdan uzaklaştırılır.

 Çift silindirli çırpma makinesi

Makine öncelikle büyük kürklerde ve birbirine dikiler band hâline getirilmiş kürklerde
kullanılır. Kürklerin iki tarafı aynı anda çırpılır.

Şekil 4.5: Çift silindirli çırpma makinesinin şeması

Üzerine yuvarlak deri kayışlar bulunan 2 adet çırpma silindiri (1) aynı yükseklikte
yatay olarak yerleştirilmiştir. Dönme yönleri birbirlerine ters istikamettedir. Makinenin
ortasında kürklerin verilebilmesi için bir açıklık (3) bulunur. Kürk elle sıkı tutularak
makineye verilir. İşlem sırasında kürk çevrilerek çırpılır. Meydana gelen toz ve kıllar
aspiratör sistemiyle (4) ortamdan uzaklaştırılır.

 Havalı çırpma makinesi

Kürk elle sıkı tutularak bir hava kanalına sokulur. Hava kanalında basınçlı hava ile
deriler çırpılır. Bu işlem sırasında kürk hava kanalının alt ve üst yüzeylerine basınçlı hava
etkisiyle çarpar. İşlem sırasında deriler önemli bir mekanik etki görmezler.
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4.3. Kurutma

Kürkün kurutulmasında sırça epidermis tabakasıyla kapalı olduğu için derideki su et
tarafından buharlaşır. Bu nedenle çok hızlı kurutmada derinin dış tarafları aşarı kuruduğu
hâlde derinin içi rutubetli kalır.

Kurutmada uygulanacak olan temparatürün sınırları vardır. Yünlü kürklerde en fazla
40 0C’de kıllı kükrelerde 60 0C’de sıcaklığa çıkabilir kurutma sonunda yünlerde ve kıllarda
%17 civarında rutubet deride ise % 15–25 rutubet kalmalıdır. Kurutma süresini kısaltmak ve
enerji tasarrufu sağlamak için kurutmadan önce deriler santrifüjlenir veya sıkılır. Deriler bu
durumda mekanik işlemler ve yağlama işlemi uygulandıktan sonra kurutulur.

Kurutma işlemi mamul kürk üzerinde etkilidir. Uygun olmayan kurutma işlemiyle
derilerin yumuşaklık ve esnekliği olumsuz yönde etkilenir. Hassas tüy yapılı kürklerde tüyler
eğri ve bükük şekilde kuruyabilir. Özel hâllerde deriler birkaç defa kuru dolaplanarak rutubet
giderilebilir.

Kurutma sistemleri olarak asma kurutma, kurutma tüneli ve elekli tambur kurutma
kullanılabilir.

Kurutma işlemleri sırasında uygulanan hava sıcaklığı, relatif rutubet oranı ve kurutma
hızı kürk kalitesi üzerine etkilidir.

Kurutma tünellerinde sıcaklık genellikle 30 – 50 0C arasındadır. Sıcaklık yüksekliği
oranında hava daha fazla rutubet alır ve kurutma süresi kısalır. Sıcaklık artışı yüksek olması
durumunda deri yüzey kaybına uğrayarak sertleşir, tüyler eğri ve bükülmüş olarak kurur.

Genel bir kural olarak kurutma başlangıcında hızlı kurutma, sonuna doğru ise yavaş
kurutma uygulanır.

Genellikle deri rutubeti % 25 – 30 civarında iken kurutma işlemine son verilir.
Böylece aşırı kuruma önlendiği gibi daha sonra uygulanacak olan mekaniksel işlemler
kolaylaştırılmış olur.

Kurutma süresi, uygulanan kurutma şartlarına göre birkaç saatten birkaç güne kadar
değişmektedir. Kurutma dolabında ve elekli tambur kurutmada hızlı bir kurutma
yapılabilmektedir.

Kurutma dolabı

Asma kurutma metotlarında kürkler hareketsiz durumda kururlar. Dönen kurutma
dolabından ise kürkler kururken aynı anda mekanik etki görerek yumuşarlar. Kurutma dolabı
dönerken sıcak hava ile kurutma yapılır.

Kurutma dolabının içerisinde bulunduğu kamaranın boyutları 2,8 x 2,8 x3,0 metredir.
Bu 25 m3’lük hacme saatte 5400 m3 sıcak hava üflenir. Kurutma süresi yaklaşık 120
dakikadır. Kurutmadan soğutma süresi de dikkate alındığında kurutma dolabında toplam
kurutma süresi 150 dakikadır.
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Bu kurutma metodu kurutma süresinin kısa oluşu, derilerin mekanik etkiyle
yumuşayarak kalitenin yükseltilmesi ve yükleme – boşaltma işçiliğinin daha az oluşu
nedeniyle giderek artan oranda uygulamaya başlanmıştır.

Şekil 5.1: Kurutma dolabı şeması: 1. Sıyırıcı 2. Kurutma dolabı 3. Kamara 4. Boşaltma tablası
5. Şase 6. Kayış 7. Motor 8. Toz emme 9. Hava ısıtıcı

4.4. Yumuşatma

4.4.1. Amacı ve Önemi

Kürk işlentisinde en fazla yumuşaklık ve esnekliğin sağlanması, derinin kullanım
yüzeyinin artırılması ve yüzeyinin düzgünleştirilmesi ulaşılmak istenen amaçlardandır. Bu
özellikler kimyasal, fiziksel işlemler yanında mekanik işlemler uygulanarak sağlanır.

Derinin lif dokusu yaş işlemlerden sonra yapılan kurutma işlemi ile kısmen de olsa
birbirine yapışmaya meyillidir. Kurutulmuş deride lifler mekanik işlemlerle tekrar ayrılarak
yumuşaklık ve esneklik sağlanır, derinin yüzey alanı büyütülür ve genellikle deriye boyuna
uzatılmış şekli verilir.

Yaş işlemler sonunda deride bir seri mekanik işlemler uygulanmaktadır. Yaş işlemler
sonunda kurutulmuş deride yapılan mekanik işlemler yumuşaklık ve esneklik özellikleri
üzerine etkilidir. Derinin kurutulması dönen kurutma dolabında sıcak hava ile yapılırsa
yumuşaklık ve esneklik sağlanırken gövdesinde açıklıklar bulunan kurutma dolapları deriye
mekanik etki sağlamış olur.

Mekanik işlemler derinin cinsine uygun olarak seçilir. Büyük yüzeyli dana derisine
uygulanan yöntemle tavşan derisine uygulanan yöntem farklılık gösterir. Mekanik etkiler
deriye etleme bıçağı veya özel makine sistemlerle yapılır.
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4.4.2. Yumuşatma Yöntemleri

 Esnetme açma:

Bu işlemler yaş işlenti sırasında ve kurutmadan sonra uygulanabilen yöntemdir. Bu
yöntemde etleme sehpası parker makinesi veya germe makinesi kullanılır. Bu işlemde deri
gerilir açılır ve et tarafı temizlenir. Aynı zamanda bu işlemle deriler inceltme makinesi ile
inceltilmek için hazır hâle getirilir. Derilir enine ve boyuna açılarak yumuşaklığı artırılır.

 Açkı, gergi, iskefe:

Küçük deriler etleme sehpası bıçağı ile büyük yüzeyli deriler makine ile işleme tabi
tutulur bu maksatla parker, açkı makinesi ve germe makinesi kullanılır. Tulum şeklinde
çalışılan deriler için geliştirilmiş özel makinelerde bulunmaktadır parker makinesiyle
genellikle kurutulmuş büyük yüzeyli deriler yumuşatılır yüzey büyütülerek et tarafı
temizlenir.

 Uzatma:

Tulum şeklinde çalışan vizon sansar gibi kürklerin boyuna uzun olması istenir. Bu
deriler rutubetli hâlde elle boyunu esnetelerek uzatılır.

 Dövme:

Sıkı yapılı deriler özel çekiçle sistemlerde dövülerek yumuşatılır bu işlemde derinin lif
yapısı iyice gevşetilir. İşlem 1–4 saat sürer bu işlem sırasında derinin aşarı ısınmamasına
dikkat edilmelidir.

 Kuru dolaplama ve çırpma:

Kuru dolaplama ve onun arkasından elekli dolapta çırpma işlemleriyle deri ve tüyler
temizlenerek yumuşatılması sağlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tüy yapısının kalitesini artırınız.

Kullanılan araç ve gereçler: Kürklük deri, kuru dolap, talaş, çırpma makinesi, palet,
vakum, vibrasyon makinesi (patpat), kurutma kabini

İşlem basamakları Öneriler
 Kurutma ortamını

hazırlayınız.
 İş önlüğünü giyiniz.
 Çalışma ortamını hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Kurutma yöntem ve tekniğini belirlemeyi unutmayınız.

 Derileri kurutma ortamına
taşıyınız.

 Derileri kurutma ortamına taşırken dikkatli olmayı
unutmayınız.

 Derileri geriniz.  Kurutma sırasında derilerin büzüşmesini önlemek için
germe işlemini yapmayı unutmayınız.

 Derileri kabine alınız.  Kabin sıcaklığını kontrol etmeyi unutmayınız.
 Derileri kurutunuz.  Derileri yeteri kadar kabin içinde tutmayı unutmayınız.
 Kuruyan derileri alınız.  Kurutma işlemi sonrasında derileri alırken dikkatli

olunuz.
 Vibrasyon makinesinin

yanına taşıyınız.
 Kuruyan derilerin yumuşamasını sağlamak için

vibrasyon makinesinin yanına dikkatlice taşıyınız.
 Vibrasyon makinesinin

ayarını yapınız.
 Deri çeşidine ve kalınlığına göre makine ayarlarını

yapmayı unutmayınız.

 Vibrasyon makinesini
çalıştırınız.

 Makineyi çalıştırırken güvenlik önlemlerini son kez
kontrol etmeyi unutmayınız.

 Derileri vibrasyondan
geçiriniz.

 Derileri teker teker makineden dikkatli olarak geçiriniz.

 Kontrolünü yaparak
istifleyiniz.

 Derilerin tutum yönünden fiziksel kontrolünü yaparak
istiflemeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?

3. İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

4. Derileri tarama tezgahına getirdiniz mi?

5. Kıl yüzey yukarıya gelecek şekilde deriyi tezgaha serdiniz mi?

6. Uygun tarağı aldınız mı?

7. Kılları akış yönünde taradınız mı?

8. Kılların görünümünü kontrol ettiniz mi?

9. Derileri kuru dolap yapmak için taşıdınız mı?

10. Derileri dolaba attınız mı?

11. Dolap kapağını kapatıp dolabı döndürdünüz mü?

12. Dönüş süresini belirlediniz mi?

13. Yeteri kadar dolabı döndürdünüz mü?

14. Dolabı durdurup dolaptan birkaç deri aldınız mı?

15. Derileri çırptınız mı?

16. Kuru dolaplamanın kontrolünü yaptınız mı?

17. Genel kontrolünü yaptınız mı?

18. Derileri dolaptan boşalttınız mı?

19. Derileri istif yaptınız mı?

20. Araç ve gereç temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi çırpma işlemi için kullanılan makine değildir?

A) Çubuklu çırpma makinesi
B) Tek silindirli çırpma makinesi
C) Çift silindirli çırpma makinesi
D) Yaylı çırpma makinesi

2. Çırpmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözenekleri açmak
B) Yağlamayı ve boyamayı kolaylaştırmak
C) Talaş ve tozların uzaklaştırılması, tüylerin açılarak kabartılmasını sağlamak
D) Tüylerin kabartılarak düzgünleştirilmesini sağlamak

3. Kuru dolaplamada 1 kg deri için kaç kg ağaç unu kullanılır?
A) 3-4
B) 1-5
C) 2-6
D) 2-3

4. Aşağıdakilerden hangisi taramanın amaçlarından değildir?
A) Tüylerdeki keçeleşmelerin önlenmesi
B) Talaş ve tozların uzaklaştırılması
C) pisliklerden temizlenmesi
D) Yabancı maddelerin uzaklaştırılması

5. Aşağıdakilerden hangisi tarama makinesinin parçalarından değildir?
A) Kesici bıçak
B) Tarama silindirinin
C) Kazıyıcı bant
D) Aspiratör

6. Aşağıdakilerden hangisi yumuşatma yöntemlerinden değildir?
A) Esnetme açma
B) Uzatma
C) Dövme
D) Kıvırma

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Deri rutubeti % kaç aralığında kurutma işlemine son verilir?
A) % 10- 20
B) % 25 – 40
C) % 25 – 30
D) % 30 – 50

8. Yünlü kürklerde ve kıllı kürklerde kurutmada uygulanan sıcaklık sınırları kaç 0 C’dir?
A) 20 – 40 0C
B) 40 – 60 0C
C) 30 – 30 0C
D) 10 – 30 0C

9. Kurutma işlemleri sırasında aşağıdakilerden hangisi kürk kalitesi üzerinde etkili
değildir?

A) Uygulanan hava sıcaklığı
B) Relatif rutubet oranı
C) Kurutma hızı
D) Kürkün büyüklüğü

10. Aşağıdakilerden hangisi kurutma sistemi değildir?
A) Çırpma kurutma
B) Asma kurutma,
C) Kurutma tüneli
D) Elekli tambur 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kürklük derilerde boyamanın amaçlarındandır?
A) Moda renklerde homojen renk elde etmek
B) Derinin cilt hatalarını gidermek
C) Deriye dolgunluk kazandırmak
D) Deri liflerinin birbirine yapışmasını önlemek

2. Kılın yapısını açmak için kullanılan alkali killing çözeltisinin etkisi aşağıdakilerden
hangisine bağlı değildir?

A) Konsantrasyon
B) Isı
C) Zaman
D) İçerdiği krom miktarı

3. Killing işlemi, kılın yapısını açmaktır. Bu işlem aşağıdaki ortamlardan hangisinde
yapıldığında açılma daha iyi olur?

A) Asidik ortamda,
B) Alkali ortamda
C) Nötral ortamda
D) Tuzlu ortamda

4. Metalik tuzlarla kürklük boya çözeltileri yardımıyla kıl elyafı üzerinde çözünmeyen
renk birikimleri oluşturmaktır. Yapılan tanım boyama işleminin hangi aşamasının
amacıdır?

A) Killing
B) Renklendirme
C) Mortanding
D) Kıl yapısını açma

5. Kürklük derileri yağlamada kullanılacak yağ seçilirken aşağıdakilerden hangisine
dikkat edilmesi gerekmez?

A) Postun cinsi
B) Boyamada kullanılan boyar maddenin türü
C) Deriye kazandırılacak efekt
D) Yağ giderme şekli

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6. Koyun ve bazı kuzu derileri için yaş kırkma işlemini yapmanın amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazla yünün uzaklaştırılması ve mekanik etki ile yün liflerinin dolaşmasını
engellemek

B) Kimyasalların deriye işlemesini kolaylaştırmak
C) Daha değerli kürklere benzetmek
D) Yağlama işleminin daha iyi olmasını sağlamak

7. Aşağıdakilerden hangisi ön ve son kırkma makinesinin parçalarından değildir?
A) Bıçak
B) Zincir
C) Band
D) Kauçuk silindir

8. Tüylerdeki keçeleşmelerin önlenmesi ve diğer pisliklerden temizlenmesi
amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çırpma
B) Temizleme
C) Tarama
D) Kurutma

9. Kurutma işlemi sırasında aşağıdakilerden hangisi kürk kalitesi üzerine etkili
değildir?

A) Hava sıcaklığı
B) Kurutma hızı
C) Rutubet oranı
D) Derinin cinsi

10. Aşağıdakilerden hangisi kurutma dolabının tercih edilme nedenlerinden değildir?
A) Sonraki işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlaması
B) Kurutma süresinin kısa oluşu,
C) Derilerin mekanik etkiyle yumuşayarak kalitenin yükseltilmesi
D) Yükleme – boşaltma işçiliğinin daha az oluşu

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 Performans Değerlendirme’ye geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?

2. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?

3. Boyama öncesi nötralizasyon yaptınız mı?

4. Yeteri kadar su alınız ve dolabı döndürdünüz mü?

5. Sıvı dolguyu tartınız ve çözeltisini oluşturdunuz mu?

6. Sıvı dolgu akstan dolaba verdiniz mi?

7. Belirli süre dolabı döndürdünüz mü?

8. Dolabı durdurdunuz mu?

9. Yeteri kadar süet boyasını ile boya penetratörünü tarttınız ve
dolaba döktünüz mü?

10. Boyama süresini belirlediniz mi?

11. Ara kontrollerini yaptınız mı?

12. Yeteri kadar formik asidi tartınız, suda seyreltiniz ve dolaba
aksdan döktünüz mü?

13. Fiksasyon süresini belirleyip ve fiksasyon yaptınız mı?

14. Dolabı durdurunuz ve kapağını açtınız mı?

15. Üründe boyamanın kontrolünü yaptınız mı?

16. Deri yağını hesaplayıp tarttınız mı?

17. Deri yağını sıcak suda çözerek dolap dönerken akstan döktünüz
mü?

18. Yağlama süresini belirlediniz mi?

19. Süre sonuna kadar dolabı döndürdünüz mü?

20. Dolabı durdurup kapağını açtınız mı?

21. Banyo kontrolünü yaptınız mı?

22. Deride yağlamanın kontrolünü yaptınız mı?

23. Dolap kapağını kapatıp ve dolabı döndürdünüz mü?

24. Fiksasyon için formik asidi hesaplayıp tarttınız mı?

25. Formik asidi soğuk su ile seyreltip dolaba akstan döktünüz mü?

26. Yeteri kadar dolabı döndürdünüz mü?



55

27. Dolabı süzüp derileri yıkadınız mı?

28. Kırkılması yapılacak derileri makinenin yanına getirdiniz mi?

29. Makinenin ayarını yaptınız mı?

30 Makineyi çalıştırdınız mı?

31. Kürklük deriyi makineye verdiniz mi?

32. Yün kırkması yapılmış deriyi makineden aldınız mı?

33. Kırkmanın kontrolünü yaptınız mı?

34. Derileri istiflediniz mi?

35. Derileri tarama tezgahına getirdiniz mi?

36. Kıl yüzey yukarıya gelecek şekilde deriyi tezgâha serdiniz mi?

37. Uygun tarağı aldınız mı?

38. Kılları akış yönünde taradınız mı?

39. Kılların görünümünü kontrol ettiniz mi?

40. Derileri kuru dolap yapmak için taşıdınız mı?

41. Derileri dolaba attınız mı?

42. Dolap kapağını kapatıp dolabı döndürdünüz mü?

43. Dönüş süresini belirlediniz mi?

44. Yeteri kadar dolabı döndürdünüz mü?

45. Dolabı durdurup dolaptan birkaç deri aldınız mı?

46. Derileri çırptınız mı?

47. Kuru dolaplamanın kontrolünü yaptınız mı?

48. Genel kontrolünü yaptınız mı?

49. Derileri dolaptan boşalttınız mı?

50. Derileri istif yaptınız mı?

51. Kurutma ortamını hazırladınız mı?

52. Derileri kurutma ortamına taşıdınız mı?

53. Derileri gerdiniz mi?

54. Derileri kabine aldınız mı?

55. Derileri kuruttunuz mu?

56. Kuruyan derileri aldınız mı?

57. Vibrasyon makinesinin yanına taşıdınız mı?

58. Vibrasyon makinesinin ayarını yaptınız mı?

59. Vibrasyon makinesini çalıştırdınız mı?
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60. Derileri vibrasyondan geçirdiniz mi?

61. Kontrolünü yaparak istiflediniz mi?

62. Makine, araç ve gereç temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 A

4 B

5 D
6 C
7 D
8 C
9 B

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 A

4 D

5 C
6 A
7 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 A

4 D

5 A

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 C

3 D

4 B

5 A
6 D
7 C
8 B
9 D

10 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

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

10 A
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