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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI Boyama Ekipmanları ve Teknikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, boyahane ekipmanlarını çalışmaya hazırlayabilme, 

boya tabancasını kullanabilme, eski boyalı ahşap panele 

zımpara yapabilme, hasarlı yüzeyi düzeltmede spatula, rulo ve 

fırça kullanabilme ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Boya araç gereç ve ekipmanlarını kullanmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

boya, araç gereç ve ekipmanlarını kullanabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Boyahane ekipmanlarını çalışmaya hazırlayabileceksiniz. 

2. Boya tabancasını kullanabileceksiniz. 

3. Eski boyalı ahşap panele zımpara yapabileceksiniz. 

4. Hasarlı yüzeyde spatula kullanabileceksiniz. 

5. Rulo ve fırça kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Boya atölyeleri, sınıf, kütüphane, internet (bilgi 

teknolojileri ortamı), işletme, ev, kendi kendine veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım Sınıfta; büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm 

kitaplığı, VCD veya DVD çalar, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı. 

Atölyede; havalandırmalı boya atölyesi, boya kabini, kurutma 

fırını, boya tabancası, kompresör, spatulalar, zımparalar, fırça 

ve rulolar, ahşap-metal-yapı yüzey panelleri, yardımcı araç ve 

gereçler. 

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, 

 

Günümüzde geçerli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, profesyonel uygulamalarla 

bütünleşerek sağlanmaktadır. Sizlerin de bu gelişmelerin bir parçası olabilmesi için 

mesleğinizi en iyi şekilde icra etmenizi amaçladık.  

 

Boya teknolojisine yönelik eğitimin en önemli özelliklerinden biri, üretilen boyaların 

sistemine uygun olarak uygulanmasıdır. Ayrıca kullanılan ekipmanları tanımak ve doğru 

teknikleri uygulamak, gerekli güvenlik önlemlerini almak, sanatınızı ve emeğinizi en güzel 

şekilde göstermenize yardımcı olacak; çalışmalarınızı daha kolay ve düzgün yapabilmenizi 

sağlayacaktır. 

 

Boyacılığı hobi olarak değil, bir meslek olarak gördüğünüz sürece bu modül size 

rehber olacak, doğru kullanım tekniklerini uygulamak ise sizlere mesleki bir ayrıcalık 

kazandıracaktır. 

 

Bu modülü başarı ile tamamladıktan sonra meslek ahlakına sahip ; konusunda önemli 

bilgileri kazanmış ve uygulamaya hazır hâle gelmiş olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak boyahane ekipmanlarını çalışmaya 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Boyahane çeşitleri ve kullanılan ekipmanları hakkında araştırma yapınız. 

 Boyahane çalışma kurallarını ve iş güvenlik talimatlarını öğreniniz. 

 Boyahane donanım eksikliklerinin çalışanların sağlığına olacak etkilerini 

araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgi ve dökümanları rapor hâline getirerek raporunuzu sınıfta 

tartışınız. 

 

1. BOYAHANE EKİPMANLARINI 

ÇALIŞMAYA HAZIRLAMA 
 

Bir boya atölyesi daha kuruluş aşamasında iken gerekli elektrik ve su tesisatı, 

havalandırma sistemleri, yangın tertibatı, geniş acil çıkış kapıları, geniş bacalar, ayrı yerde 

kimyasal malzeme deposu ve kanalizasyon filtreleri sektöre özel bir şekilde yönetmeliklere 

uygun olarak  inşa edilmelidir. 

 

Öncelikle güvenli bir arazide kurulmalı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

şekilde çalışmalar yürütülmelidir. 

Güvenli bir şekilde inşa edilmiş boyahanede çalışma prensiplerine uyularak daima 

teknik emniyet tedbirleri alınmalı ve çalışan olarak dikkat edilmesi gereken hususlara riayet 

edilmelidir. 

 

Genel olarak alınması gereken tedbirler; genel güvenlik tedbirleri, elektrik 

aksamlarının güvenliği, yangın emniyeti, ilk yardım bilgileri, kullanılan kimyasalların 

nitelikleri ve bunların sağlığa, çevreye etkileri şeklinde gruplandırılır. 

 

1.1. Boyahanede Güvenlik Tedbirleri 
 

Boya atölyesinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, çalışanların emniyetli 

çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, çalışanların sağlık ve 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için genel talimatlar 

hazırlanarak asılır. 

 

Güvenlik tedbirlerini ifade eden güvenlik levhaları, boyahanede uygun yerlere 

yerleştirilir. 

   

  (a)   (b) 

Resim 1.1: (a) , (b) Boya atölyesi güvenlik tedbirleri 

Atölyenin büyüklüğüne göre yangın emniyet tertibatı kurulmalıdır. Daha küçük kaza 

ihtimalleri için seyyar yangın tüpleri atölyenin değişik yerlerine yerleştirilmelidir ve çalışır 

durumda olup olmadığı devamlı kontrol edilmelidir. 

 

Boyahanedeki boya ve tiner buharları havalandırma sistemi ile dışarı atılmalıdır. Boya 

ve tiner kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ve üzeri açık bırakılmamalıdır. 

 

Tüm çalışanlara güvenlik için seminerler verilerek kişiler aydınlatılmalı, bu kişilere 

koruyucu araçların kullanımları (koruyucu maske, yangın tüpü kullanımı vb.) öğretilmelidir. 

 

Kapalı tank, depo vb. yerlerde boya yapılması gerektiği durumlarda, böyle yerler 

aşağıdan yukarıya doğru havalandırılır; havalandırma mümkün olmamışsa bu tür yerlere 

ancak temiz hava verici maskeyle girilmelidir. Böyle yerlerde çalışırken dışarıda mutlaka bir 

gözlemci bırakılmasına özen gösterilmelidir. 

 

Alınacak tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kişisel olarak da duyarlı davranıp 

kendinizi, çevrenizi ve çalıştığınız ortamı korumalısınız. 

 

1.1.1. Elektrik Aksamlarının Güvenliği 
 

Boya atölyesinin elektrik tesisatı güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak dizayn 

edilmiş olmalıdır. Elektrik kumanda panoları, ana şalter çıkışından sonra çalıştıracağı 

ekipmana göre özel kumanda panolarıyla ayrılır. 

 

Bir boya atölyesinde elektrik kumanda panoları, kapalı metal dolap içinde 

bulunmalıdır. 
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Resim 1.2 :Elektrik panosu 

Boya tabancası ile boya yapmadan önce tabancasının statik elektriğe karşı topraklı 

olup olmadığına dikkat edilmelidir; eğer topraklı değilse boyama işlemine başlanmamalıdır. 

Boyama sırasında elektrikle çalışan aletler kullanılmamalıdır. Elektriği iletmeyen ve delik 

olmayan eldivenler kullanılmalı, harici bir elektrik işi sırasında elektrik anahtarını kapatma 

işlemi yapılmalıdır. Örneğin, ampul değiştirme… 

 

Boyanmak için atölyeye gelen otomobil gibi araçların akü bağlantıları hemen 

sökülmelidir. Aksi hâlde elektrik sisteminden yangın çıkabilir. Elektrik aksamları ise özel 

olarak korunur. Boyanacak malzemede motor mevcutsa, motor çalıştırılmadan, itilerek 

hareket ettirilmelidir. 

 

1.1.2. Yangın Emniyeti 
 

Çalışma ortamında bir yangın tehlikesi ile karşılaşıldığında itfaiye teşkilatı yetişinceye 

kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmak amacına yönelik bilgiler 

mutlaka edinilmelidir. 

 

Yanıcı bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesine yanma denir. Yanma sonucu 

yüksek derecede ısı oluşur. Yangınları sınıflandıracak olursak; 

 

 A sınıfı yangın: Suyun soğutucu ve ıslatıcı tesirine ihtiyaç duyan odun, kâğıt, 

pamuk, kumaş, çöp, saman ve lastik gibi katı yakıtlardan kaynaklanan 

yangınlardır. 

 B sınıfı yangın: Yağ ve boya gibi sıvı kimyasallardan kaynaklanan 

yangınlardır. 

 C sınıfı yangın: Akaryakıt ve bazı solventler gibi çok hızlı yanan ve 

alevlenebilen maddelere ait yangınlardır. 

 D sınıfı yangın: Uçak yangınlarıdır. 

 E sınıfı yangın: Elektrik teçhizat ve tesisatından kaynaklanan yangınlardır. Bu 

tip yangınlarda söndürme maddesi iletken olmayan yangın söndürme cihazları 

kullanılır. 
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Ekzotermik bir kimyasal reaksiyon olan yangın, sürekli ısı üretmekte ve zincirleme 

şekilde bitişikteki maddeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak büyümekte ve yayılmaktadır. 

 

Şekil 1.1: Yangın tetrahedronu  

Yangın ne çapta ve sınıfta olursa olsun değişik söndürme usulleri ile, oksijeni  

( havadaki) kesmek, ısıyı ortadan kaldırmak ve yanıcı maddeyi ortadan kaldırmakla 

önlem alınır. Söndürmeyi gerçekleştirebilmek için yangın söndürme elemanları 

belirlenmiştir. 

 

Özel eğitim almış elemanların uyguladığı söndürme usulleri; su ile söndürme, köpük 

ile söndürme ve cihazla söndürmedir. Çalışılan ortamın durumuna göre yukarıda belirtilen 

yangın tiplerinin olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda özel eğitimlerle emniyet 

tedbirleri kısmen hazırlanmış olur. 

 

Yangınlarda meydana gelen ölümlerin çoğu, duman içerisinde bulunan zehirli 

gazlardan ve yangın esnasında oluşan yüksek hararetten (ısı enerjisinin sonucu olarak) 

meydana gelmektedir. 

 

Duman; tamamlanmamış bir yanma olayında açığa çıkan karbon ve katran 

taneciklerinin  havada  oluşturduğu bulut kütlesidir. Karbonmonoksit, karbondioksit, kükürt 

ve azot oksitler ile su buharından oluşur. 

 

Isı enerjisi yüksek sıcaklık oluşturarak susuzluk, solunum alanlarında yanma, kalp 

atışlarında artış meydana getirir. 

 

Boya endüstrisi üretim ve uygulamalarının yapıldığı alanlarda B türü yangınların 

oluşma ihtimali oldukça yüksektir. B türü yangınlar, sıvı madde yangınlarıdır (örneğin; 
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laklar, yağlı boyalar, solventler, benzin, benzol, makine yağları, katran vb.). Temel 

özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğma, 

temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi kuru kimyevi tozdur. 

 

Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür: 

 

 Birinci sınıf; su ile karışmayan sıvı yakıtlar petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. 

Bunların özgül kütleleri sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar 

ve yanmaları suyun üzerindedir. Bu tür yangınlarda zincirleme reaksiyonların 

kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi ya da seyreltme 

önemlidir.  

 İkinci sınıf; katran, asfalt, gres gibi ağır yağların sebep olduğu yangınları içerir. 

Bunlarda da soğutma, boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili 

söndürücüler kullanılır. 

 Üçüncü sınıf ise; su ile karışabilen sıvı yakıtlardır, alkoller gibi. Bunların sebep 

olduğu yangınları içerir. Bunlarda da soğutma, boğma, konsantrasyonlarını 

düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili söndürücüler kullanılır. Sıvı 

yangınlar için en ideal söndürücü, köpüktür. Fakat  başlangıç ve küçük çaplı 

yangınlarda CO2 ve KKT kullanılabilir.  

 

Sizler özellikle B tipi yangınla karşılaştığınızda ilk müdahaleyi yapabilmelisiniz. Bu 

nedenle söndürme maddeleri, cihazları ve kullanma tekniklerine kısaca değinelim. 

Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az bir tanesini saf dışı ederek söndürme 

gerçekleştirilir. Soğutma, boğma, yakıtı giderme ve zincirleme reaksiyonu engelleme olmak 

üzere dört adet söndürme yöntemi vardır. 

 

 Soğutma: Yanıcı maddeden ısı alınarak sıcaklığını tutuşma derecesinin altına 

düşürmektir. Mesela, yünün tutuşma sıcaklığı 600 
o
C’dir. Yanmakta olan yün 

550 
o
C’a soğutulduğunda söner. 

 Boğma: Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına indirmektir. 

Oksijenin sıfırlanması gerekmez. Oksijen oranı % 16’ nın altına azaltıldığında 

yangın sönecektir. 
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Şekil 1.2: Yangın söndürmenin dört yöntemi 

 Yakıtı giderme: Bazı durumlarda, yakıt kaynağını ortadan kaldırarak yangın 

etkin şekilde söndürülür. Yakıt kaynağını yok etmek için sıvı ya da gaz akışı 

durdurulur. Ayrıca bazı söndürme maddelerinin kimyasal ve fiziksel etkilerle 

yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığını yükseltmesi ve yanmaz hâle getirmesi ile 

yangının devam etmesi engellenir.  

 Zincirleme reaksiyonu engelleme: Kuru kimyevi tozlar ve halojenli 

hidrokarbonlar gibi bazı söndürme maddeleri yanıcı madde ile ısı üretmeyen 

reaksiyonlar meydana getirerek alev üreten kimyasal reaksiyonu keser, 

alevlenmeyi durdurur. Söndürme maddelerinden bazıları bu yöntemlerden 

sadece birini bazıları ise birkaçını birden kullanarak söndürme etkisi gösterir. 

 

Söndürme maddelerinin kullanılması, yanıcı maddenin türüne göre değişkenlik arz 

etmektedir. Yangınlarda başarılı olmanın en temel şartı uygun söndürme maddesi seçimidir. 

Boya ve çözücülerinin yangınlarında en çok kullanılan söndürme maddeleri ise şunlardır: 

 

 Köpük: Basınçlı su - deterjan - hava karışımından elde edilen, yağ veya sudan 

daha düşük  yoğunlukta, yüzeylere  yapışabilen, yanan sıvının üzerinde bir örtü 

meydana getirerek havanın içeri  girmesini, patlayabilen gazların dışarı 

çıkmasını önleyen; bu özelliklerini uzun süre devam  ettiren, küçük 

kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir. Köpük, sıvı madde 

yangınlarının en ideal söndürme maddesidir. Yanan bir sıvıya köpük 

uygulandığında köpük, yanıcıyı  kaplar, bastırır ve soğutur. 

 

Köpük yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen 

olmadığından ısı yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. 
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Köpüklerin çoğu, yüzey gerilimleri oldukça düşük deterjanlardan üretilir. Bazı 

kimyasallar ve sıvılar köpüğü süratle bozar. Bu nedenle köpük, yanan maddenin özelliklerine 

uygun olmalıdır. 

 

Kullanım alanlarına ve yapılarına göre özel amaçla üretilmiş deterjan türleri; proteinli 

deterjan, sentetik  deterjan, fluoro proteinli deterjan, afff deterjanı ve alkol tipi deterjandır. 

Örneğin, tiner ve solvent yangınlarında alkol tipi deterjanlı köpükler tercih edilir. 

 

Kuru kimyevi toz maddeler de yangın söndürmede kullanılır. Bunlardan BC tozları B 

tipi ve C tipi yangınların söndürülmesi için daha uygundur. 

 

 BC tozları: Sodyum bikarbonat, potasyum bikarbonat ve potasyum klorür 

tozlarıdır. BC tozları yangın alanına verildiğinde bu reaktif maddelerin aralarına 

girerek yüzeysel bir şekilde etki meydana getirir. Yani engelleme yolu ile 

söndürmeyi gerçekleştirir.  

 

Kuru kimyevi tozlar ateşe püskürtüldükleri zaman çıkardıkları karbondioksit gazları 

alevi kısmen boğar ve sıcaklığın bir kısmını emer. Kuru kimyevi toz, alev ile yanıcı madde 

arasında bir toz bulutu meydana getirerek yanıcı maddeyi alevden gelen ısıya karşı korur ve 

yanan yerde açığa çıkan maddelerin birbirleriyle birleşmesini engeller dolayısıyla yanma 

zinciri oluşmaz. Böylece de yangın büyüyemez, kısa zamanda söner. 

 

 Karbondioksit (CO2 ) : Gaz hâlinde bir söndürme olup tamamen boğma 

özelliğine sahiptir. Sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Bir gaz olduğundan, 

nüfuz edicidir ve yangın alanının her noktasına yayılabilir. Sıkıştırma ve 

soğutma yolu ile sıvı, katı hâle getirilir. 

 

Sıvı karbondioksit atmosfere verildiğinde depolanması  - 17 
o
C’de yapılmış ise  % 46’ 

sı kuru buza dönüşür. 21 
0
C’de ise yalnız  % 25 kuru buza dönüşür. Meydana gelen kuru buz  

- 78 
0
C’dir. Karbondioksit alçak basınçlı soğutma tanklarında ve dikişsiz yüksek basınçlı 

tüplerde depolanmaktadır. 22 
0
C’de tamamen sıvı hâlde bulunan karbondioksit sıcaklık 

artışlarında hızla gaz hâline geçer. Bu durum 65 
0
C’de  tüpün dayanıklılık basıncı olan 250 

bara ulaştığı için karbondioksit tüpleri sıcak mahallerde bulundurulmamalıdır. 

Karbondioksit, gaz veya çok katı parçacıklar hâlinde iken (kuru buz) elektriği iletmez. Bu 

yüzden elektrik akımı bulunan yangınlarda da kullanılabilir. 

 

Ayrıca karbondioksit, yangın söndürme işleminden sonra herhangi bir artık bırakmaz. 

Havaya karıştığı zaman nefes almayı güçleştirir, hatta boğulmaya bile neden olabilir. 

 

Söndürme maddeleri, portatif yangın söndürme cihazları sayesinde küçük çaptaki 

yangınların söndürülmesinde veya daha büyük çaptaki yangınlarda ilk müdahale amaçlı 

olarak kullanılır. Portatif yangın söndürme cihazları elle taşınabilir veya tekerlekli taşınabilir 

olarak imal edilmektedir.  



 

 9 

                                                   

Resim 1.3: BC tipi  Şekil 1.4: BC tipi Resim 1.5: CO2 tipi 

söndürme cihazı söndürme cihazı söndürme cihazı 

Boyahanelerde seyyar tüplerin haricinde boyahane kurulumu aşamasında yapılan 

yangın alarm ve söndürme tertibatları bulunur.  

 

Resim 1.4: Tavan üst tertibat  Resim 1.7: Sabit tertibat 

Bu detaylı emniyet tedbirlerinin yanı sıra esas önemli olan, çalışılacak ortamda yangın 

çıkmadan önlem almaktır. Boya ve vernikler, yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddeler ihtiva 

ettiğinden, yangın riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için şu tedbirleri almak gerekir: 

 

 Tüm boya, vernik ve tinerler orijinal ambalajlarında, akıntı ve sızıntıya meydan 

vermeyecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır. 

 Her türlü akıntı ve sızıntıya anında müdahale edilip durdurulmalı, akıntı 

sızıntılar en kısa zamanda toprak ve kum gibi yanıcı olmayan maddelere 

emdirilerek temizlenmelidir. 

 Akıntı ve sızıntılar talaş ve bez gibi yanıcı maddelerle emdirilmemelidir eğer bu 

şekilde temizlenmişse bulaşık talaş ve bezler mutlaka su ile ıslatılmalıdır. 

 Boya ve vernikler havalandırılarak yanıcı buharların birikmesi önlenebilen, 

direkt güneş ışığı olmayan, serin, elektrik tesisatı güvenilir ve yangına karşı 
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önlemler alınmış mahallerde, çarpma ve devrilmelere yol açmayacak şekilde 

istiflenerek depolanmalıdır. 

 Ürünlerin depolandığı ve kullanıldığı alanlarda kıvılcım çıkabilecek delme, 

kesme işlemleri ile oksijen ve elektrik kaynağı yapılmamalı, ocak ve soba gibi 

açık ateşli cihazlar bulundurmamalı, kibrit ve çakmak kullanılmasına izin 

verilmemelidir. 

 

1.1.3. Kullanılan Kimyasalların Nitelikleri Sağlığa ve Çevreye Etkisi  
 

Tehlikeli kimyasal maddelerle üretim yapan firmalar çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Güvenlik Bilgi Formlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Tebliği”ne uygun olarak tehlikeli kimyasal üreticileri, dağıtıcıları ve kullanıcıları için 

hazırlanan güvenlik bilgi formunu üreticiler, dağıtıcılar ve kullanıcılar hazırlamak veya 

temin etmek zorundadır. 

 

Boya üretim firmaları ürünlerinde kullandıkları kimyasalların adlarını, % oranlarını ve 

risk tanımlarını mutlaka ambalaj üzerinde belirtilmesinden ve sembolik gösterimlerle 

tehlikelerinin tanıtılmasından sorumludur. Ürün üzerindeki etiketlerde özel tehlikelere karşı 

dikkat çekici, çok şiddetli patlayıcı, şiddetli zehir gibi ibareler, güvenlik tavsiyeleri [Zararlı 

maddelere ait özel riskler (R)  ve güvenlik önlemlerinin (S) ilgili olanlarının içinde seçilmiş]  

alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler yer alır. 

 

Tüm bu çalışmalar özel yönetmeliklerle (ambalajlama, sağlık, güvenlik, depolama gibi 

konularda) belirlenmiş olup hükümlülükleri üreticilere yüklenmiştir. 

 

Şekil 1. 4: Sağlığımız için tedbirimizi önceden almalıyız.  

Boyalar, vernikler ve çözücüleri yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddeler ihtiva eder. 

Yangın riskini ortadan kaldırmak sağlığa ve çevreye olan zararlarını en aza indirmek için 

önemli tedbirler almalıdır. 

 

Boya endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeler ağırlıkça organik kökenli maddeler; 

katkı olarak da inorganik kökenli maddelerdir. Çözücü olarak ise organik kökenli olan 

çözücüler (aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, terpenler, alkoller, esterler, 
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ketonlar, eterler, glikol eter esterleri ) yaygın olarak kullanılmaktadır. Çözücü içeren 

boyaların atmosfere salınan buharları sağlığa ve atmosfere olan zararları, insan yaşamını, 

tarımı, yer altı sularını tehdit eder boyuttadır. Boya imalatında kullanılan kimyasal 

maddelerden pigmentler de zehirli bileşenlerdir. Ancak çevre ve insan sağlığını tehdidi 

nedeniyle bu tür ham maddeler kullanılmamaya başlamıştır. (sülyen, kurşun silikat gibi..) 

Bunların yerine sağlığa zararsız organik bileşikler geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 

Amin sertleştirici epoksiler, akrilikler, poliüretan ve polyester gibi reçineler uzun süre cilde 

temas ettiğinde zararlı olur. Aromatik hidrokarbonlu solventler, toluen, metil etil keton gibi 

solventler ve bazı epoxy reçineleri, amin sertleştiriciler, poliüretanlar, akrilikler ve polyester 

deriyi tahriş edici özelliktedir.  

 

Boya atölyelerinde solventler ve solventlerle inceltilen boyaların çoğu solvent 

buharlaşması nedeniyle alev veya kıvılcımla temas edince ve statik elektrikleşme ile yangın 

ve patlamalara sebep olabilir. Özellikle kapalı alanlarda çalışırken solvent buharları havadan 

ağır olduğundan taban seviyesine doğru çöker. Bu ortamlarda ateş bulundurulmamalıdır. 

Havalandırma iyi sağlanmalı, dayanıklı ışıklar kullanılmalı, elektrik motorları durdurulmalı, 

çift kompanentli boyalar ekzotermik reaksiyon verdikleri için büyük miktarlarda 

karıştırılmamalıdır. Etrafa sıçramış boya ve solvent atıkları daima temizlenmeli, yangın 

söndürücüler en yakın ve kolay yerde bulundurulmalıdır. 

 

Tüm boya, vernik ve solventler orijinal ambalajlarında akıntı ve sızıntıya meydan 

vermeyecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır. Her türlü akıntı ve sızıntı anında müdahale 

edilerek toprak, kum gibi yanıcı olmayan maddelere emdirilerek temizlenmelidir. Akıntı ve 

sızıntılar talaş ve bez gibi yanıcı maddelerle emdirilmemelidir, eğer bu şekilde 

temizlenmişse bulaşık talaş ve bezler mutlaka su ile ıslatılmalıdır. Boya atölyesindeki 

kimyasal malzemeler, yanıcı buharların birikmesi önlenebilen, direkt gün ışığı almayan, 

serin, elektrik tesisatı güvenilir ve yangın emniyeti sağlanmış ortamlarda çarpma ve 

devrilmelere yol açmayacak şekilde istiflenerek depolanmalıdır. 

 

Çalışmalara başlamadan önce çalışan kişiler periyodik sağlık kontrolünden 

geçirilmelidir. (Kan, idrar tahlilleri, solventlere ve kimyasallara karşı alerji testleri) Herhangi 

bir rahatsızlık, kişinin sağlığını ve iş verimini tehdit eder. 

 

Çalışmalarda iş önlüğü, maske, gözlük gerekirse teneffüs cihazı ve eldiven 

kullanılmalıdır. Özel durumlarda ateşten ve kimyasallardan etkilenmeyen giysiler, beratlar 

ve çelik burunlu ayakkabılar bulundurulmalıdır. 

 

 Kullanılan kimyasalların insan sağlığına etkileri 

 

Genel olarak boya imalatında kullanılan tüm kimyasal maddeler, tahriş edici, 

solunduğunda ve cilt temasında sağlığa zarar veren, göze bulaşması ve yutulması hâlinde 

ciddi boyutlarda kötü sonuçlara neden olurlar. 

 

Boya atölyelerinde tatbikat esnasında zımparalardan gelen tozlar, boya sprey tozları, 

boya hazırlama ve uygulama esnasında kullanılan kimyasal maddeler insan sağlığı için genel 

bir tehlike oluştururlar. Ancak uygulaması bitmiş ve kurumuş olan boyalar insan sağlığına 

zararlı değildir. Zararların azaltılması için aşağıdaki hususlar bilinmeli ve önlemler 
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alınmalıdır. Kimyevi maddelerin zararlılık yolları aşağıda belirtilmiş olup, koruma bu temas 

yollarını ortadan kaldırma veya azaltmaya yöneliktir. 

 

 Mide yoluyla ( Yeme, içme, yutma ile oluşan tahriş ve zehirlenmeler ) 

 Cilt teması yoluyla ( Cilde bulaşarak oluşan tahriş ve zehirlenmeler ) 

 Göz teması yoluyla ( Sıvı veya buharların göz ile teması sonucu oluşan 

tahriş ve yanmalar ) 

 Solunum yoluyla  ( Buharların ve tozların teneffüsü neticesi oluşan kısa 

ve uzun vadeli tehlikeler ) 

 

Mide yoluyla olabilecek zararları önlemek için; ürünlerin yiyecek ve içeceklere 

karışması ve bulaşması engellenmeli, atölyelerde yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. Boş 

ambalajlar ve boya kutuları yiyecek saklamak için kullanılmamalıdır. 

 

Cilt teması ile olabilecek zararları önlemek için, ürünlerin tatbikatı esnasında 

koruyucu lastik eldiven kullanılmalı, dökülme ve saçılmalar önlenmeli, her ne şekilde olursa 

olsun bu malzemelerin bulaştığı giyecekler derhal çıkartılmalıdır. Ellere bulaşan boyaları 

temizlemek için özellikle selülozik tiner kullanılmamalıdır. Tinerle sürekli temas cilt 

hastalıklarına neden olur. Bu nedenle önce ellere boya bulaşmaması için krem sürülmeli 

daha sonra eldiven takılmalıdır. 

 

Göz teması ile olabilecek zararları önlemek için; ürünlerin kullanılması sırasında 

dikkatli davranılmalı sıçrama ve saçılmalara meydan verilmemeli, iş yapılan ortamda yoğun 

solvent buharı oluşmasına engel olunmalı ve gerekli hâllerde koruyucu gözlük 

kullanılmalıdır. 

 

Solunum yoluyla olabilecek zararların önlenmesi için en önemli tedbir, iyi bir 

havalandırmanın yapılmasıdır. Boya uygularken etrafa yayılan boya tozları ve solvent 

buharları solunum yollarını etkiler. Özellikle izosiyonat içeren boyalarla çalışıldığında daha 

da dikkatli olunmalıdır. Solunum yolu problemi olan kişiler izosiyonat içeren ürünlerle 

kesinlikle çalışmamalıdır. Çalışanlar zımpara tozları karşısında toz maskesi, solvent 

buharlarına karşı organik gaz maskesi ile korunmalıdır. 

 

 Kullanılan kimyasalların çevreye etkileri 

 

Boyalardan kaynaklanan çevre kirliliği, zımpara tozları, boş karton ve metal kutular, 

kirli bezler katı atık, akan dökülen, bozulan boyalar ile kirli temizlik tinerleri sıvı atık, 

havaya verilen boya ve vernik solventleri ise gaz atıklardır. Alınacak önlemler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

 Zımpara tozları süpürülüp ıslatıldığında çevreye zararlı olmazlar. Ancak 

aşırı miktarda zımpara tozunun aspirasyon ile havaya kontrolsüz atılması 

ise çevreye toz olarak zararlı olacağından toz filtreleriyle tutulmalıdır. 

 Tamamen boşalmış, bulaşık boş teneke kaplar ve karton kutularda ayrı bir 

yerde toplanarak, yeniden değerlendirilmek üzere bilinçli hurdacılara 
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verildiğinde çevresel olumsuz etki yaratmazlar, fakat bu kaplar başka 

amaçlarla kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır. 

 Boya ve vernik akıntı ve döküntülere ile kullanılamaz hâldeki bozuk 

boyalar ve kirli temizlik tinerleri kesinlikle normal çöpler ile 

karıştırılmamalı, ayrı bir yerde uygun şekilde kapalı kaplar içinde 

biriktirilmeli, belirli miktarlara ulaştığında belediyelerin zararlı katı ve 

sıvı atıklar için tahsis ettiği özel atık alanlarına götürülmeli ve tercihen 

toprağa gömülmelidir. 

 Yangın emniyeti ve insan sağlığı ile ilgili zararlılığının yanı sıra çevre 

temizliği bakımından da olumsuzluk yaratan en önemli atık solvent 

buharlarıdır. Bu yönde de ilk yapılması gereken mümkün olduğunca az 

tiner kullanmak, daha yüksek katı maddeli sistemleri tercih etmektir. 

Uygulamaları havasız tabanca ile yapmak, teknik, ekonomik ve kalite 

yönleriyle mümkün olduğunda su ile incelen sistemleri kullanmak diğer 

tedbirlerdir. 

 

1.1.4. İlk Yardım Bilgileri 
 

Bir boyahanede alınması gereken güvenlik tedbirleri, oluşabilecek muhtemel zararlar, 

bunların sağlığa ve çevreye etkileri detaylı olarak açıklandı. Boya atölyesinde çalışanların, 

emniyetli çalışma kurallarına riayet etmesi gerekir. Olası muhtemel kazalara neden olmamak 

için öncelikle aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:  

 

 Atölye ortamında tezgâh, masa benzeri çalışma alanlarının üzerine 

oturulmamalıdır. 

 Boya atölyesinde bulunan güvenlik levhalarına dikkat edilmelidir. 

 Atölyede çalışırken mutlaka önlük giyilmeli, zararlı, zehirleyici, tahriş edici 

kimyasallarla çalışırken kişisel koruyucular (maske, gözlük, eldiven vb.) 

kullanılmalı, kapalı ayakkabı giyilmelidir. 

 Atölye çalışmalarında ellerin boya ve tiner ile kirlenmiş olması ihtimalini 

düşünerek ellerinizi yıkamadan herhangi bir yiyecek yenmemelidir. 

 Yangın söndürme teçhizatlarının ve yangın çıkış kapılarının önü 

kapatılmamalıdır.  

 Atölyenin sürekli güvenli, temiz ve düzenli tutulması sağlanmalı, atıklar 

toplanmalı, atölye havalandırılmalıdır. 

 Tüm yanıcı çözücüler gerektiği şekilde etiketlenmeli ve kapalı kaplarda 

saklanmalıdır. Bu çözücüler kullanılmadıkları zaman dolaplarında muhafaza 

edilmelidir. Yanıcı çözücüler ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 

 Fırın gibi yüksek voltajlı aletler çoklu prizlerde kullanılmamalıdır. 

 Atölyelerde kesinlikle el şakası yapılmamalı ve koşulmamalıdır. 

 Boya atölyelerinin bütün malzemeleri bir depoda muhafaza edilir. Bu depoya 

ateş ile girilmemesi gerekir. Çünkü deponun içi tiner ve diğer maddelerin 

buharları ile dolu olduğundan yangın tehlikesi vardır. Ayrıca işi olmayanların 

depoya girmemesi malzemelerin korunması açısından önemlidir. 

 Kompresörler hassas cihazlar olduğu için sık sık kurcalanmamalıdır. Aksi hâlde 

diyaframları, vidaları ve göstergeleri arızalanır, kullanılamaz hâle gelebilir. 
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Onun için kompresörlerin ayarlarına ve kullanımına dikkat edilmelidir. 

Arızalandığı zaman yetkili kişilere bildirilmelidir. 

 Boya için atölyeye gelen malzemelerin kurcalanmaması gerekir. Malzemede 

akım oluşturacak bağlantılar varsa sökülmelidir.  

 Malzemeleri kullanırken ürün bilgileri doğrultusunda hazırlanmasına dikkat 

edilmelidir. 

 Boya atölyelerinde kullanılan tabancalar, boya hazırlama kaplarının ve 

ekipmanlarının çok temiz olması gerekir. Eğer bu ekipmanların temizliğine 

dikkat edilmezse tabanca ve boya hazırlama kaplarında kalan eski boya yeni 

boya ile karışır ve rengin değişmesine sebep olur. Bunun sonucunda boyanan 

yüzeyde değişik renkler meydana gelir. Atölyede bulunan ekipmanların her iş 

bitiminde temizlenip yerine konulması gerekir. 

 Boya atölyesinde kullanılan astar, vernik, boya ve tiner gibi malzemelerle 

püskürtme yapılırken maske kullanmak gerekir.  

 

Resim 1. 5: Boyahanede maske kullanımı 

 Kuru zımpara ile çalışırken zımpara tozlarından etkilenmemek için toz maskesi 

kullanılmalıdır. 

 Boya uygulama esnasında yerlerin tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 Özellikle polyester macunlar, sertleştirici ile birlikte aynı kapta 

bulundurulmamalıdır. Aksi hâlde çok hızlı bir reaksiyon vererek yangına neden 

olabilir. 

 Peroksit esaslı sertleştiriciler, pas, metal tozları ve diğer kimyasal maddelerle 

karıştırılmamalıdır. 

 Atölyede çalışmaya başlanmadan önce eller koruyucu krem ile kremlenip 

çalışmaya başlamak gerekir. Böylece ellere bulaşan boyalar tiner kullanılmadan 

temizlenerek tinerin cilde yapacağı olumsuz etkiler önlenmiş olur. 

 

Tüm alınan tedbirlere rağmen boyahanede çalışan kişiler, ilk yardımı gerektiren 

durumlarla da karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla 

oluşabilecek kötü sonuçlar önlenmiş olur. 

 

Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarma doktora ulaşıncaya 

kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle 

yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımda teşhis, tedavi ve taşıma temel ilke olarak 

bilinmelidir. 
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Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikâyesi öğrenilir. Sonra belirtiler ve bulgular 

saptanır. 

 

İlk müdahale olarak temel ilk yardım kuralları hatırlanarak yaralı ya da hasta için en 

uygun ilk yardım zamanında ve hastaya zarar vermeden uygulanır. 

 

Teşhis ve ilk müdahale yapıldıktan sonra hasta gerekli bakım ve muayenenin 

yapılacağı sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır. İlk yardımın temel kuralları 

şunlardır: 

 Hasta ve kazazedenin emniyetini sağlayın. 

 Yatırıp dinlendirin. 

 Kaza yerini işaretleyin. 

 Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın. 

 Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysileri gevşetin. 

 Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın. 

 Düzenli solunum sağlayın. 

 Kanama varsa durdurun. 

 Şoku önleyin. 

 Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin. 

 Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın. 

 

Oluşabilecek muhtemel kazaların sebeplerine göre ilk yardım müdahalesi yapılması 

gerekir. Boyahanede meydana gelebilecek kazalar; yanıklar, zehirlenmeler, solunum 

problemleri ve elektrik çarpmalarıdır. Bu kaza tiplerinden yanıklar ve zehirlenmelere karşı 

uygulanması gereken ilk yardım müdahaleleri temel kimya dersi içeriğinde verildiğinden 

burada değinilmeyecektir. Solunum problemlerinde ilk yardım şu şekilde olmalıdır:    

 

İlk safhada baş dönmesi ve hâlsizlik, nefes darlığı, nabız sayısının artması, kısmi 

bilinç kaybı, boyun damarlarında şişme, yanak ve dudaklarda morarma ile birlikte yüzde 

kızarma, kan toplanması görülür. 

 

Sonraki safhada görülenler; dudaklar, burun, kulaklar ve ayak parmakları mavimtırak 

gridir. Solunum kesik kesiktir veya hiç yoktur. Nabız yavaş ve düzensizdir. Tam bilinç kaybı 

vardır. Öncelikle boğulmaya neden olan etken ortadan kaldırılır. Boyun, çene yere dik olacak 

şekilde, arkaya bükülür. Çene açılır, dil öne çekilir. Ağızdan ağza yapay solunum yapılır. 

Beyin daha fazla oksijensizliğe dayanamayacağından, solunum yollarının açılması ilk üç 

dakika içinde yapılmalıdır. 

 

Elektrik çarpması sonucu kas krampları, kırıklar, sinir felci, solunum merkezinin felci, 

solunum ve kalbin durması olabilir. Elektrik çarpmalarında ise ilk yardım şu şekildedir: 

 

Elektrik fişi çekilip sigorta çıkarılır. Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete 

tomarı ile yaralının elektrik teli ile olan ilişkisi kesilir. Elbise yanıyorsa söndürülür, yanık 

varsa tedavisi uygulanır. Yaralı, bilinçsiz ve soluk almıyorsa ağızdan ağza yapay solunum 

yapılır. Yaralı, bilinçsiz fakat soluk alıyorsa şok durumu önlenir ve ayakları yukarı kaldırılır. 

Nabız alınamıyorsa kalp masajı yapılır. Yaralı, bilinçli ve soluk alıyorsa, sakince 

dinlendirilir, bir çay kaşığı yemek sodası ve bir çay kaşığı tuz, 1/3 litre suda eritilip yaralıya 
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içirilir. Yaralı kendisine gelince hemen hastaneye götürülür. Sizler öncelikle ne yapacağınızı 

kararlaştırıp heyecan ve paniğe kapılmadan dikkatle ve süratle ilk yardımı gerçekleştiriniz. 

Yerine getirilmesi zorunlu olan işlemleri mantıksal bir sıraya göre yapınız. Kötü etkisi 

olacak şeylerden kaçınınız. İşgüzarlık yapmayarak hayatı kurtaracak olan basit ve esas 

yardımı yapınız. 

 

İlk yardım uygulaması söz konusu olduğundan bilgi ve ehliyetiniz dışında herhangi bir 

müdahale yapmaktan kesinlikle kaçınınız. Derhal öğretmeninize haber veriniz. Gereksiz yere 

hastayı soymayınız. Elbiseler hastayı sıcak tutacağı için şoka karşı korur. Hastanın etrafına  

toplanmayınız ve solunum yolunun açık tutulmasına dikkat ediniz (Baş geriye doğru ve yana 

dönük vaziyette).  

 

Yanıklar istisna olmak üzere; ilk yardım sırasında ıslak sargı, yaraların yumuşamasına 

ve enfeksiyonun yayılmasına neden olur. Gerek varsa bu gibi müdahaleleri yetkili kişilere 

yaptırınız. 

 

Mümkün olduğu kadar süratle hastayı bir doktorun görmesini sağlayınız. 

 

1.2. Boyahane Ekipmanları  
 

Boyahane boyamanın yapıldığı kapalı ortamdır. Çalışma ortamı için  işin gereği boya, 

vernik, tiner, zımpara gibi malzemelerin kokusu ve atıkları ile yüklüdür. İş ayakta 

yapıldığından oldukça zahmetlidir ve dikkat gerektirir. 

 

Genel olarak bir boyahanede donanım açısından tüm güvenlik tedbirleri alınmış 

olmalıdır. 

 

Elektrik, su ve yangın güvenlik tesisatları talimatnamelere uygun olarak döşenmiş, 

havalandırma tertibatı yeterli düzeyde olmalıdır. Boyahane, boyanacak zeminlerin yapısına 

ve hazırlanmasına cevap vermelidir. Örneğin, metal yüzeylerin boyanması ahşap yüzeylerin 

boyanmasından farklı olduğu için boyahanelerinin de ekipman ve malzemeleri farklıdır. 
  

1.2.1. Kompresör 
 

Hava ile çalışan aletlerin hava ihtiyacını karşılayan aletlerdir. Kompresörler havayı bir 

depo içine pompalayıp, bu depo içindeki havayı basınç altında toplar. Bu, depoda toplanan 

basınç altındaki hava çeşitli ekipmanlar için kullanılır. Boyahanelerde bu hava esas olarak 

boya tabancası, zımpara makinesi, taşlama makinesi gibi araçlar için gereklidir.  

 

Kompresörle gelen hava, süzgeçten geçirilmeli ve fazla nemden arıtılmalıdır. Çünkü 

havadaki kirlilikler ve yüksek nem, üst yüzey boyama işlemlerini olumsuz yönde etkiler, 

önemli boya kusurlarına neden olur. 
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Resim 1.6: Pistonlu kompresör 

Değişik tipte kompresörler mevcuttur. Boya atölyelerinde en çok kullanılan kompresör 

tipi, pistonlu kompresörlerdir. Genellikle ihtiyaç duyulan hava basıncı, 7–8 atm. ve üzeri 

olduğundan iki kademeli kompresörler kullanılır. Ancak son yıllarda orta ve büyük ölçekli 

işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda vidalı kompresörler daha çok tercih edilmektedir. 

 

1.2.2. Hava Filtreleri 
 

Kaliteli boya işinin olabilmesi için gerekli olan hususlardan biri de boya tabancasına 

gelen havanın tozsuz, yağsız ve kuru olmasıdır. Kompresörden çıkan hava içerisinde yalnız 

rutubet taşımakla kalmaz kompresör silindirlerini yağlamak maksadıyla kullanılan yağın 

zerrelerini de ihtiva eder. Yağ ve suyun hava, boya tabancasına gelmeden süzülmüş olması 

gerekir. Aksi hâlde yağ ve su zerrecikleri tabanca tarafından boyanan yüzeye püskürtülür ve 

yüzeydeki boyanın bozuk olmasına sebep olur. Kompresörden gelen havanın içindeki yağı, 

suyu ve tozu tutmak için hava filtresi kullanmak gerekir. 

 

Hava filtresinin içindeki konik çarpma parçaları ve seramik bir süzgeç bulunur. Hava, 

konik çarpma parçaları üzerinden geçtikten sonra bu parçaların üzerinde bulunan süzgeç 

içerisine girer. Filtreye giren havanın içindeki toz ve nem ayrılıp dibe çöker ve hava 

tamamen temizlenerek filtreden çıkar. Havadan ayrılmış olan ve filtrenin dibinde toplanan 

yabancı maddelerin, boya tabancasına kadar gitmemesi ve boyada hata meydana 

getirmemesi için sık sık boşaltılması gerekir. 

 

Resim 1.7: Hava filtreleri 
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Resim 1.8: Hava hortumu ve bağlantı elemanları 

1.2.3. Hava Hortumları ve Bağlantı Elemanları  
 

Havayı ve boyayı püskürtmek için boyacılık alanında kullanılan hava hortumlarının, 

boya tabancasının hareketini serbestçe sağlamak için esnek olması ve yerlerde sürtünmesi 

göz önüne alınarak dayanıklı olması gerekir. Hortumun iç yüzeyi boyadan ve diğer 

maddelerden zarar görmeyecek bir madde ile kaplanmış ve yüksek çalışma basıncına 

dayanıklılıktadır. Tavsiye edilen hava hortumu iç çapı 9 mm’dir. Tabanca ile boya işlemi 

yaparken boya tabancası ile hava hortumunu sık sık birbirinden ayırmak gerekir. Bu sökme 

işlemleri yapılırken fazla zaman kaybına meydan vermeyecek şekilde bağlantı elemanları ile 

kolayca sökülmesi sağlanmış olur. 

 

Resim 1. 9: Mikrometre 

1.2.4. IR Kurutucular 
 

Enfraruj ısıtıcılar parça kurutmak için kullanılan elektrik ile çalışan ısıtıcılardır. 

Verdiği sıcaklığın sac üzerindeki malzemeye etkisi yoktur, sıcaklık sacı ısıtır. Isınan sac, 

üzerindeki malzemeyi kurutur. Enfraruj ısıtıcı ile kurutma, boya kabininde kurutma 

işleminden daha kısa zamanda olur. Parça kurutma işleminde boya kabini yerine enfraruj 

ısıtıcı kullanılırsa zamandan ve enerjiden tasarruf edilmiş olur. Enfraruj ısıtıcı ile polyester 

macun ve astar, akrilik astar ve son kat boya ile enfraruj kurumasına uygunluğu onaylanmış, 

suyla inceltilebilen ürünler kurutulur. Kabarmaları önlemek için enfraruj ısıtıcı ile kurutma 

işlemini her katta kullanmak gerekir. Aşağıdaki resimlerde değişik tiplerde enfraruj ısıtıcılar 

görülmektedir. 
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(a)   (b) 

Resim 1. 10: (a) , (b), Bilgisayar kontrollü CNC akıllı boya kurutucuları 

IR kurutucular özel avantajlar sağlar. Kaliteli kuruma sağlar, boyanmış nesnenin 

macunundan son kata kadar kullanımında görülen metalin yüzeyinden (alttan) başlayan 

ısıtma, tüm solventlerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar.  

 

IR kurutucu ile kısa zamanda kurutma zamanları; macun 2-3 dakika, astar 3-8 dakika, 

son kat  6-10 dakika, vernik  5-10 dakikadır.   

 

Düşük enerji sarfiyatı sağlar ve kurutma alanı geniştir. Ancak çalışma özel bir dikkat 

gerektirir. Cihazın kullanılacağı alan mutlaka hava sirkülâsyonu sağlanmış bir alan olmalıdır 

ve havadaki solvent oranı minimum patlama risk oranının % 50’sini aşmamalıdır. Cihazın 5 

m çevresinde kesinlikle solvent ile çalışılmamalı ve 5 m çevresine solvent 

depolanmamalıdır. Cihaz zımpara tozlarına, boya buharına ve solventlere doğru 

yönlendirilmemelidir. Kasetler ve çalışma parçası arasındaki minimum mesafe 50 cm 

olmalıdır ve asla yanıcı ve patlayıcı maddelere direkt doğrultulmamalıdır. 

 

Eller, yüz ve diğer vücut bölgeleri mümkün olduğunca az infrared ışınlara maruz 

kalmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Boyahane ekipmanlarını çalışmaya hazırlayınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler:  

 

 Kompresör, 

 hava filtreleri, 

 hava hortumları 

 bağlantı elemanları tabancalar, 

 IR kurutucular 

 

İşlem Basamakları  Öneriler 

 Elektrik kontrol panosundan 

havalandırma sistemini çalıştırınız. 

 

 İş kıyafetini giyiniz. 

 Çalışma prensiplerini gözden geçiriniz.  

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Hava hortumlarını kontrol ediniz. 

 

 Hava hortumlarının bağlantılarından hava 

kaçağı olursa istenilen basınç elde 

edilemez, bu nedenle hortum kelepçelerini 

kontrol ediniz. 

 Boya tabancası seçimini yapınız. 

 

 Uygun tabancayı kullanım amacına ve 

meme çaplarına göre seçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Boya tabancasını hava hortumuna 

montajlayınız. 

 

 Hortumdaki bağlantı parçasını tabanca alt 

kısmındaki bağlantı yuvasına denk 

getiriniz.  

 Üst kısımdaki somun halkasını çevirerek 

sıkınız. 

 Kompresörü çalıştırınız. 

 

 Kompresörü çalıştırmak için önce elektrik 

panosundan devreyi çalıştırınız. 

 Basıncı kontrol ediniz. 

 

 Önce kompresörden çıkan hava basıncını 

kontrol ediniz. 

 Daha sonra boya tabancasına gelen basıncı 

kontrol ediniz. 

 Basınç ayarını, uygulanacak ürün cinsine 

göre ayarlayınız.  

 Boya tabancasını çalıştırınız. 

 

 Tabanca tetiğini tabanca koluna doğru 

çekerek, çalıştırmadan önce kontrol ediniz.  
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 Boya tabancasını kapatınız ve çalışan 

araçları ters işlemle devre dışı 

bırakınız. 

 

 Tabancaya gelen havayı kontrol eden tüm 

vanaları sırasıyla kapatınız. 

 Atölye elektrik devresini kesiniz.  

 

 Tüm çalışma bittikten sonra atölyeye gelen 

elektrik bağlantısı güvenlik açısından çok 

önemli olduğu için, elektrik bağlantısını 

kesiniz. 
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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 kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Hava hortumlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Uygun tabanca seçimini yaptınız mı?   

6. Boya tabancasını hava hortumuna montajladınız mı?   

7. Kompresörü çalıştırabildiniz mi?   

8. Basınç ayarını yaptınız mı?   

9. Çalışan araçları ters işlemle devre dışı bıraktınız mı?   

10. Atölye elektrik devresini kestiniz mi?   

11. Yaptığınız bütün işlemlerde atölye çalışma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
 

 

12. İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız 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 boyahane güvenlik tedbirlerinden birisi değildir? 

A) Yangın tüplerinin bulunması  

B) Kompresör 

C) Koruyucu (maske, eldiven vb.) araçlar 

D) Havalandırma sistemi 

 

2. I. Yağ temizleme 

II. Suyu temizleme  

III. Toz tutma 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava filtrelerinin görevlerindendir?  

A) I, II ve III   

B) Yalnız I   

C) II ve III   

D) Yalnız III 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemi değildir? 

A) Soğutma  

B) Boğma  

C) Yakıtı giderme  

D) Yangın alarmı  

 

4. I-Kaliteli kurutma sağlaması 

II-Enerjiden tasarruf sağlaması 

III-Havayı temizlemesi 

IV- Zamandan tasarruf sağlaması 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri IR kurutucuların avantajlarındandır? 

A) Yalnız I  

B) I ve II  

C) Hepsi   

D) I , II, IV 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi boyahane kısımlarından biri değildir? 

A) Astar kabini   

B) Renk karıştırma  

C) Hava filtresi   

D) Boya fırını 

 

6. Boya tabancasına gelen havayı temizleyen araç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kompresör   

B) Hava filtresi  

C) Hava hortumu   

D) Mikrometre 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Boya tabancasına basınçlı hava sağlayan ekipman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sprey kabini   

B) Astar kabini  

C) Kompresör   

D) Boya fırını 

 

8. I-Zımpara tozları 

II-Solvent buharları 

III-Tinerli bez 

IV- Boya kutuları 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava kirliliğine neden olan boyahane 

atıklarıdır? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) Yalnız II 

D) Hepsi 

 

 

 

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 

ALİYETİ1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak boya tabancasını 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Boya püskürtme tabanca çeşitleri nelerdir? Araştırınız. 

 Püskürtme tabancalarının kullanıldığı boya çeşitlerini araştırınız. 

 Püskürtme tabancalarının kullanım teknikleri hakkında araştırma yapınız.  

 Topladığınız bilgi ve dökümanları rapor hâline getiriniz. 

 

2. BOYA TABANCASINI KULLANMA 
 

2.1. Boya Tabancaları 
 

Düzgün bir kalınlık dağılımına sahip olan ve iyi yayılan yüzeylerin elde edilmesi için 

boyanın küçük damlacıklar hâlinde atomize edilebilecek biçimde püskürtülmesini sağlayan 

aletlerlere boya tabancası denir. 

 

Havasız ve havalı olmak üzere iki genel türde boya tabancaları mevcuttur. Havasız 

sprey uygulamalarında boya sıvısı hidrolik bir sistem yardımı ile sıkıştırılır. Boya 5 atmosfer 

ile 35 atmosfer arasında basınçlandırılıp püskürtme ucunda parçalanarak fışkırır. Ancak 

havasız sprey uygulamalarında, havalı uygulamaların atomizasyon kalitesine ulaşılamamakta 

ve homojen kalınlıkta boya uygulamak zorlaşmaktadır. Havasız sprey uygulamalarında, boya 

yüzeye daha yaş düşeceğinden boyanın içindeki solvent ve boya incelticisi seçiminde daha 

hızlı buharlaşan türler kullanmak gerekir. Havasız sprey yönteminin bazı üstün yönleri 

olmasına rağmen dezavantajları da olduğundan pek yaygınlaşmamıştır. Bu öğrenme 

faaliyetinde sektörün daha çok tercih ettiği havalı sprey uygulamalarına yer verilecektir. 

 

2.1.1. Görevleri 
 

Boya tabancalarının görevi, yüzeylere püskürtülebilen sıvıları basınçlı hava ile 

atomize (pulvarize) etmektir. Boya veya verniğin çeşidine uygun olarak boya tabancaları için 

farklı sistemler geliştirilmiştir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 27 

2.1.2. Çalışması 
 

Havalı sprey uygulamalarında, basınçlı hava kullanılarak sprey tabancalarına kadar 

gelmesi sağlanır.  

 

Şekil 2.1: Havalı sprey devresinin temel ekipmanları 

Kompresörde basınçlandırılan hava, tabanca ile kompresör arasına yerleştirilen su ve 

yağ tutucu fitreden geçerek tabancaya ulaşır. 

 

Hava ve sıvı boya tabancaya ayrı ayrı geçitlerden geçerek tabancada karışır, 

tabancanın ucundaki boya memesine gelir (Vida başı tabancanın arka kısmında bulunan iğne 

uçlu bir vida, memeden püskürtülecek boyanın debisini ayarlar. Ayrıca bir başka vida ile 

hava kanallarından gelen hava miktarı ayarlanır.) ve atomize edilerek tabancanın ucundaki 

hava hücresinden dışarıya atılır. Püskürtme tabancalarının hava hücresi, boya memesi ve sıvı 

iğnesinin paslanmaz çelikten yapılması ve bu üçünün konik olarak merkezlenmesi ve 

kullanılan contaların tinerden etkilenmemesi gerekir. 

 

Boyanın atomizasyon denilen çok küçük damlacıklara parçalanması, şu değişkenlere 

bağlı olarak belirlenir: 

 

 Boyanın uygulama viskozitesi ( Viskozite arttıkça damlalar irileşir.) 

 Meme deliğinin çapı (Çap küçüldükçe damlalar küçülür.) 

 Boya basıncının hava basıncına oranı ( Bu oran küçüldükçe damlalar küçülür.) 

 Boyayı meme deliğine sürükleyen boya basıncı (Boya basıncı/ hava basıncı 

oranı sabit kalmak koşuluyla boya basıncı arttıkça damlalar küçülür.) 

 Boyanın yüzey gerilimi ( Yüzey gerilim düştükçe damlacıklar küçülür.) 
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2.1.3. Parçaları  
 

Boya tabancasını oluşturan parçalar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

No Parça adı No Parça adı 

1 Boynuz tutucu 9 Tetik 

2 Boynuz 10 Saplama 

3 Meme 11 Yaylı rondela 

4 Meme salmastrası 12 Dağıtıcı valf 

5 Dağıtıcı 13 Yay 

6 İğne 14 Ayar vidası 

7 Salmastra 18 Komple depo 

8 Salmastra somunu   

Tablo 2.1: Boya tabancasını oluşturan parçalar 

 

Şekil 2.2: Boya tabancası parçaları 

Boya tabancasının en çok aşınan ve en önemli parçaları; hava başlığı, boya memesi ve 

boya iğnesidir. Bu üç parçanın tamamı meme seti olarak adlandırılır. Boya uygulandıktan 

sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir. Hava hücresi ve boya 

memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün olması gerekir. Aksi 

hâlde tabancanın boya atışı düzgün olmaz. Bu meme setini meydana getiren parçaların 

görevleri: 

 

 Hava başlığı:Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı 

boya uygulayan yüzey üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme şekli 

meydana getiren parçadır. 
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 Boya memesi:Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli 

miktarda basınçlı hava akımı içine sevk eden parçadır. 

 Boya iğnesi:Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın boya memesine 

düzgün bir şekilde gelmesini sağlayan parçadır. Boya iğnesinin ucunun 

düzgünlüğü çok önemlidir. Aksi takdirde boya tabancasının tetiği verimli 

çalışmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz. 

 

2.1.4. Çeşitleri 
 

2.1.4.1. Alttan Hazneli Tabancalar 

 

Diğer adı “emmeli tipteki püskürtme tabancaları”dır. Tabanca içinde geçmekte 

olan hava basıncının meydana getirdiği vakum etkisi ile atmosferik basıncın tabancaya bağlı 

olan depodaki sıvıyı emmiş borusundan yukarıya doğru iterek tabancanın püskürtme 

başlığının gelmesini sağlayan tabancalardır. Bu tabancaların kavanozun kapağındaki delik 

açık olmalıdır. Yoksa boya sıvı memesine gelmez. Resim de çoğunlukla ahşap yüzey boya – 

verniklenmesinde kullanılır. Ortalama olarak tabancaya hava en az 3-3,5 atm. basınçta girip 

0,7 atm. basınçta çıkmalıdır. 

   

Resim 2.1: Alttan hazneli tabanca Resim: 2.2: Üstten hazneli tabanca 

2.1.4.2. Üstten Hazneli Tabancalar  

 

Bu tabancalara “emmesiz tipteki püskürtme tabancaları” da denir. Bu tipteki 

tabancalarda boya kendi ağırlığı ile tabancanın boya memesine gelir. Hava hücresinden 

gelen hava ile karışarak tabancadan çıkar. Tabanca içinden geçen havanın, boyanın sıvı 

memesine gelişi ile ilgisi yoktur. Bu tabancaların kavanozundaki üst kapak contasının deliği 

açık olmalıdır. Yoksa boya sıvı memesine doğru akmaz. 

 

Yeni geliştirilen bir boya tabancası tipi daha vardır: HVLP (High Volume Low 

Pressure) boya tabancası. Bu tabancaların özelliği düşük basınçla daha fazla malzemeyi 

uygulanan yüzeye atmasıdır. Düşük basınçta (0,7 atm.) sıvı tabancadan çıktığı için daha fazla 

malzeme uygulanan yüzeye attığı için malzeme tasarrufu da sağlamaktadır. Boya kabininde 

yapılan astar ve boya uygulamalarında etrafa az boya tozu verdiği için filtrelerin çabuk 

kirlenmesini önlemektedir. Bu tabancalar çoğunlukla oto boyacılığında kullanılır. 
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2.1.4.3. Basınçlı Tipteki Tabancalar 

 

Bu tipteki tabancalarla püskürtülecek sıvının üzerine hava basıncı uygulanarak 

tabancaya gelmesi sağlanır. Aynı renkte ve büyük miktarlarda boyama yapılacağı zaman ve 

uygulanacak sıvının viskozitesinin kalın olduğu zamanlarda basınçlı tip tabancaların 

kullanılması tercih edilir. 

  

(a)   (b) 

Resim 2. 3: (a) Basınçlı tipteki tabanca ve (b) İnşaat duvarı yüzeyinde uygulanması 

Boya tabancalarının otomatik olanları da mevcuttur. Boya deposu tabanca başlığında 

değil, kapasitesi daha büyük olan sabit depolardır. Bu tabancalar daha çok robot 

uygulamalarla elektrostatik toz boyama işlemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca büyük 

depolara sahip seri üretim yapan işletmelerde ve fazla boya sarfiyatı olacak uygulamalarda 

tercih edilir.  

 

Yaş elektrostatik boya tabancaları da benzer sistemde çalışmaktadır fakat özel olarak 

dizayn edilmiş olan ekipmanını kullanmak çok daha kolaydır; hava hortumu, boya 

tabancasına hava sağlar. Havanın bir kısmı türbini çalıştırır, geri kalanı ise püskürtülen 

akışkanı atomize eder (Zerrelere ayırır.). Güç kartuşu, türbinin ürettiği gücü püskürtücü 

elektrotuna yüksek voltajlı akımı olarak dönüştürülür. 

   

Resim 2. 4: Yaş elektostatik boyama ekipmanı ve tabancası 

Pompanın hortum ve tabancaya sağladığı  akışkan, elektroda geçerken, elektrostatik 

olarak yüklenir. Yüklenen akışkan, topraklanmış iş parçasına doğru çekilir ve tüm yüzeyleri 

sararak eşit olarak kaplar. Resimde elektrostatik boyama ekipmanı görülmektedir. 
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2.2. Boya Tabancası Kullanım Özellikleri 
 

Boya tabancasını kullanmadan önce tüm ekipmanlar (boya tabancası, kompresör, hava 

hortumları, hava basıncı vb.) kontrol edilmelidir ve kullanılacak malzemeler önceden 

hazırlanmalıdır. 

 

2.2.1. Boya Miktarının Ayarlanması 
 

Uygulanacak olan boyanın kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası 

kullanılmalıdır. Kalın bir malzeme (boya veya vernik) ince meme çaplı tabanca ile 

uygulamamalıdır. İnce bir malzemede (boya veya vernik)  kalın meme çaplı boya tabancası 

ile uygulanırsa tabancadan fazla boya çıkacağı için yayılma iyi olmaz ve akma olayı 

meydana gelir. Bu nedenle boya tabancasının meme çapı, uygulanacak boyanın viskozitesine 

uygun seçilmelidir. Tüm boyalarda etiket bilgileri dikkatlice okunarak inceltilme oranına ve 

kullanılacak meme çapına dikkat edilmelidir. Boyanacak materyalin alanına yetecek kadar 

alınan boya veya vernik, uygun inceltme oranına göre hazırlanır ve tabanca deposuna 

aktarılır. 

 

2.2.2. Hava Basıncının Ayarlanması  
 

İlk olarak uygulanacak olan boyanın koyuluğu arttıkça kompresörden gelen hava 

basıncı yükseltilmelidir.  

 

En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 2-3 atm. , konvansiyonel 

tabancalarda 4-5 atm olmalıdır. Daha yüksek ve daha düşük basınçta boya uygulandığı 

zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir. 

Onun için tabancaya gelen havanın basıncı çok önemlidir. Basınçlı havanın elde edildiği 

kompresördeki ayarlanmış olan hava basıncı ile boya tabancasına gelen hava basıncı 

arasındaki fark, hava hortumunun uzunluğuna ve hortumun çapına bağlıdır. Uygun olan 

hortum uzunluğu 10 m, hortum çapı ise 9 mm’dir. Küçük çaplı hava hortumları kullanılırsa 

basınç kaybı nedeniyle tabancaya az hava gelir. Bu basınç kaybı, hortumun iç duvarları ile 

hortum içinde geçen hava arasında meydana gelen sürtünmeden kaynaklanır. 

   

(a)                 (b) 

Şekil 2.3: Boya uygulamasında basınç ayarı 

Yüksek basınçla boya uygulaması sonucunda boya sarfiyatı fazla olacağından çevreye 

fazla boya yayılır. 
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Normal basınçla boya uygulaması sonucunda boya sarfiyatı azalır ve çevreye fazla 

boya yayılmaz. 

 

Basınç kaybı nedeniyle düşük hava basıncı ile yapılan boya uygulamaları düzgün ve 

parlak olmaz. 

 

2.2.3. Yelpaze Ayarı 
 

Yelpaze ayarı boyanın tabancadan çıkıp yüzeye değdiği ve yayıldığı alanın bir 

ölçüsüdür. 

 

Boya uygularken boyanın uygulanacağı yüzeye göre boya tabancasını ayarlamak 

gerekir. Tabancadaki tetik ayarı ile yelpaze ayarı (tarak ) vidaları ile uygun konuma getirilir. 

Örneğin, küçük bir yüzey boyanacaksa tetik ve tarak ayarları biraz kapatılır ve hava ayar 

düğmesinden de hava basıncı çok az düşürülür, bu şekilde boya uygulanır. Tabancanın 

yüzeye olan mesafesi (yaklaşık 20-25 cm) ve dik açıda tutulması olması gereken uygun 

yelpaze açısını sağlayacaktır. Sonuç olarak meme çıkış basıncına bağlı olarak püskürtme 

mesafesi korunmalıdır. 

 

Şekil 2.4: Yelpaze (tarak ) ayarı  

2.2.4. Püskürtme Tekniği 
 

Sprey işlemi sırasında  tabancanın doğru ve açıda tutulması önemli bir teknik kuraldır. 

Tabanca boyanacak panele aynı uzaklıkta, dik tutulmalı ve birbirine paralel izler yapacak 

biçimde hareket ettirilmelidir. Tabanca tutuş şekline dikkat ediniz. 

 

Ortadaki bilekte tabanca doğru tutulmuş, sağ ve soldaki bileklerde ise tabanca yanlış 

tutulmaktadır. Boyama süresince tabanca yüzeye dik tutulmalıdır. 45 derecelik bir eğim bile 

yapılırsa boyanın % 65’i ziyan olur. 
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Şekil 2. 5: Tabancanın doğru kullanılması 

Tabanca ile yüzey arasındaki mesafe bozulmamalıdır. Tabanca yüzeye daima dik 

olarak gezdirilmelidir. Aksi takdirde boya filmi ortada kalın, kenarlarda ince olur. Şekil 2. 

6’da yay biçiminde bir yol izleyerek kullanılan tabancanın yapacağı dengesiz kalınlıktaki 

boya filmine dikkat ediniz. 

 

Şekil 2.6:Tabancanın yanlış kullanılması 

2.2.5. Tabancanın Yüzey Mesafe Ayarı 
 

Boya tabancasının püskürtme hareketi yüzeye paralel ve dik olmalıdır. Boya tabancası 

ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda 10-15 cm; konvansiyonel tabancalarda 15-

20 cm olmalıdır. Boyama hareketi düzgün hareketlerle yapılmalı, tabancayı yüzey üzerinde 

sağa sola hareket ettirirken yeni atılan boya katı bir evvelki katın HVLP tabancalarda % 75, 

konvansiyonel tabancalarda % 50 üzerinden geçmelidir. Tabanca yüzeye çok yakın tutulursa 

yüzeyde fazla boya toplanır. Bu durumda boyanın akmaması için boya tabancasının hızlı 

hızlı hareket ettirilmesi gerekir. Tabanca yüzeyden çok uzak tutulursa boya yüzeye kuru 

düşer. Yüzeyde boya tozunun fazlalaşmasına sebep olur. Boya tabancası yüzeye eğik 

vaziyette tutularak püskürtme yapılmamalıdır. 

  

Şekil 2.7: Boya tabancasının mesafe ayarı 
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2.2.6. Tabanca Kullanımı 
 

Boya işlemine başlamadan önce tabancada boya varken hava ayarı, tetik ayarı, dar-

geniş ayarı açılarak boya, bir yüzey üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtülerek tabanca 

kontrol edilir. Boya tabancasının yüzey üzerinde meydana getirdiği şekle göre tabancanın 

düzgün atıp atmadığı anlaşılır. Bu şekillerin ifadeleri ve nedenleri şöyledir: 

 

2.2.6.1. Normal Atım  

 

Hava basıncı 4 atm’e ayarlanır. Boya tabancaya doldurulur. Gerekli kontrol yapılır. 

Dik bir yüzeye 20 cm mesafeden bir defa kuvvetlice sprey yapılır. 

 

Şekil 2. 8: Normal atım 

2.2.6.2. Hatalı Atım 

 

 Püskürtmenin ortada çok kuvvetli olmasının nedenleri 

 Malzemenin (boya veya vernik) viskozitesi fazla   

 Hava basıncı yeterli değil 

 Boya basıncı çok yüksek 

 Boya meme çapı çok büyük 

 

Şekil 2. 9: Püskürtme ortada kuvvetli 
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 Püskürtmenin sağda ve solda çok kuvvetli olmasının nedenleri 

 Hava başlığının kirliliği 

 Boya memesinin kirliliği 

 Deliklerin kısmen tıkanmış olması 

 

Şekil 2. 10: Püskürtme sağda ve solda çok kuvvetli 

 Püskürtmenin ortada çok zayıf olmasının nedenleri 

 Malzeme girişi yetersiz 

 Hava basıncı çok fazla 

 Malzeme basıncı çok az  

 

Şekil 2. 11: Püskürtme ortada çok zayıf 

 Püskürtmenin yukarıda ve aşağıda çok kuvvetli olmasının nedenleri 

 Hava başlığının kirliliği 

 Boya memesinin kirliliği 

 Deliklerin kısmen tıkanmış olması 
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Şekil 2. 12: Püskürtme yukarıda ve aşağıda çok kuvvetli 

 Püskürtmenin kademeli olarak teklemesi ve nedenleri 

 Basınçlı veya emmeli kaplarda az boya bulunması 

 Alttan emmeli tabancalarda çalışırken tabancanın çok fazla eğilmesi 

 Pistoledeki veya boya hortumlarındaki kirlilik 

 Boya memesinde hasar veya laçkalık (Tam sıkışmamış )  

 Malzemenin viskozitesinin çok yüksek olması 

 İğnenin aşınmış olması 

 Alttan depolu (emmeli) tabancalarda havalandırma deliğinin tıkalı olması 

 Boya hortumunun iyi bağlanmamış veya hasarlı olması 

 

2.3. Boya Tabancası Yıkama Makineleri 
 

Tabanca yıkama makinesi altta bir püskürtme pompası içinde de püskürtme memeleri 

ve tabanca bağlantı yerleri bulunan bir sistemdir. Makine civarında hiçbir kıvılcım ve alev 

almayan yere konulmalıdır. 

 

2.3.1. Çalışma Şekli 
 

Makine içerisine yaklaşık olarak 15-20 litre selülozik tiner doldurulur. Yıkama 

uçlarına boya tabancası tetiği sıkılı vaziyette boyanın geliş tarafına takılır. Bir pompa ile 

makine içerisindeki tiner yıkama uçlarına püskürtülür. Böylece tabancanın boya yolları tiner 

ile temizlenmiş olur. Tabanca yıkama makinesi hava ile çalışmaktadır ve 6 atm. Hava basıncı 

gereklidir. Makineye gelen hava mutlaka kuru ve filtre edilmiş olmalıdır.  

 

2.3.2 Çeşitler 
 

Sektöre hitaben değişik boyutlarda makineler mevcuttur. 
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Resim 2.5: Boya tabancası yıkama makineleri 

Solvent kapasitesi, basınçlı hava kapasitesi, ağırlık, tahliye kapasitesi, ses seviyesi gibi 

nitelik farklılıklarına göre çeşitleri vardır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Boya tabancasını kullanınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler:  
 

 Boya atölyesi 

 Sprey kabini 

 Tiner 

 Boya tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak tabancayı seçiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvarın güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız.  

 Tabancanın deposuna spreylenecek 

sıvıyı doldurunuz. 
 Atıma uygun tabanca seçiniz. 

 Uygun basınç ayarını yapınız. 

 

 

 Tabancaya gelen basıncı, atılacak sıvıya 

uygun şekilde ayarlayınız. 

 Tabancanın yüzeye olan mesafesini 

ayarlayınız. 

 Tabancanın yüzeye dik açısını ve 

uzaklığını değiştirmeden gezdiriniz. 
 

 Mesafenin 15-20 cm olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bileğinizi faaliyet bilgilerinde anlatıldığı 

gibi hareket ettiriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Atım şeklini kontrol ediniz. 

 Doğru atım şekli oluşuncaya kadar hava 

ayar vidası ve tarak vidasından ayar 

yapınız. 

 
 Atım şeklini, normal atım olarak 

ayarlayınız. 

 

 Atölye çalışma kurallarını gözden 

geçirerek güvenlik tertibatını kontrol 

ediniz. 

 

 İş kıyafetini giyiniz. 

 Atölye elektrik, havalandırma ve yangın 

ekipmanlarının çalışır durumda olmasına 

dikkat ediniz. 

 Çalışmaya özel dikkat edilecek hususları 

belirleyiniz. 

 Gerekli araç ve gereci tespit edip 

hazırlayınız. 

 

 Boyanacak malzemenin alanına yetecek 

kadar boya kullanınız. 

 Kullanacağınız diğer gereçlerin temiz 

olduğundan emin olunuz. 
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 Kullanılacak tabancayı seçiniz ve 

deposunu spreylenecek sıvı ile 

doldurunuz. 

 

 Boyayı süzerek boya tabancasının 

haznesine aktarınız. 

 Yüzeye sağdan sola 1 pas atım ve 

yukarıdan aşağıya 1 pas atım yapınız 

(Çapraz kat atım). 

 

 1. pas atımda tetiği hiç bırakmadan işlemi 

tamamlayınız.  2. pas atımına geçmeden 

(sıvının ürün bilgisine dayanarak) gereken 

süreyi bekleyiniz. 

 Tabancayı kapatarak hortum 

bağlantılarını sökünüz.  

 

 Tabanca bağlantısından önce hortumlara 

gelen havayı kesiniz.  

 Tabancanın parçalarını sökünüz. 

 Sökülen parçaları tinerle veya yıkama 

makinesinde temizleyiniz. 

 

 Tabancadaki plastik aksamları ayırınız. 
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 Sökme işlem sırasının ters işlemini 

yaparak tabancayı toplayınız.  

 

 Toplama işlemi, sökme işlemi sırasının 

tersi olmalıdır. 

 Araç, gereç ve ortamı temizleyiniz ve 

elektrik devresini kesiniz. 

 

 Ana kumanda panosundan, çalışan 

havalandırma sistemi ve kompresör 

elektrik devresini keserken devre şemasını 

takip ediniz.   

 Sonuçları işlem sırasına göre rapor 

hâlinde yazınız. 

 Raporunuzda çalışmaya has dikkat 

edilecek hususları belirtiniz.  
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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. Atölye kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

5. Uygun tabanca seçimini yaptınız mı?   

6. Basıncı kontrol ettiniz mi?   

7. Tabancayı kuralına uygun olarak bağladınız mı?   

8. Tabancanın yüzeye olan mesafesini ayarladınız mı?   

9. Doğru atım denemesini yaptınız mı?   

10. Öngörülen atım tekniğini uyguladınız mı?   

11. İşi bitirdikten sonra ilk önce tabancaya gelen havayı kestiniz mi?   

12. Tabanca bağlantılarını sırasına göre sökerek temizlediniz mi?   

13. İş güvenliği kurallarına  uydunuz mu?   

14. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

15. Yapılan işin raporunu hazırladınız 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. Boyanın atomizasyonu hangi değişkenlere bağlı değildir? 

A) Viskoziteye 

B) Meme delik çapına 

C) Boya basıncının hava basıncına oranına  

D) Boyanın uygulandığı yüzeye 

 

2. Aşağıdakilerden hangileri boya tabancası parçalarıdır? 

I-Hava başlığı 

II-Boya iğnesi 

III- Boya memesi 

IV- Su ve yağ tutucu 

A) I,II,III  

B) I,II,IV  

C) I,III,IV  

D) II,III,IV 

 

3. HVLP tip boya tabancası kullanımında tabanca-yüzey mesafesi kaç cm olmalıdır? 

A) 5 – 10 

B) 10 – 15 

C) 15 – 20 

D) 30 – 35 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangileri “püskürtmenin ortamda çok zayıf olması” sonucuna 

neden olur? 

I- Boya veya vernik girişi yetersiz                 II- Tabancanın çok eğilmesi 

III- Hava basıncının girişinde tıkanıklık olması            IV- Boya basıncının az olması 

A) II,III,IV 

B) I,II,III 

C) I,II,IV 

D) I,III,IV   

 

5. Tabancanın yüzeye olan mesafesi bozulursa aşağıdaki sorunlardan hangisine  neden 

olur? 

A) Dengesiz kalınlıktaki boya filmine 

B) Boyanın yüzeye çok ince atılmasına 

C) Boya sarfiyatının azalmasına  

D) Boyanın parlak olmasına 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Boya tabancası yelpaze ayarı, tabancanın hangi aparatlarından ayarlanır? 

A) Hava hortumu bağlantıları                     

B) Kompresör basınç ayarı 

C) Tetik ayarı ve tarak vidasından  

D) Salmastra somun ayarı 

 

7. Çapraz kat atım ile üst üste atım arasındaki fark nedir? 

A) Farklı viskozitelerde boya kullanılması  

B) Atım yönlerinin farklı olması 

C) Film kalınlıklarının farklı olması  

D) Boyanın parlaklığının farklı olması 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak eski boyalı ahşap panele zımpara 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Zımparalar hakkında araştırma yapınız. 

 Zımparaların özellikleri nelerdir? Araştırınız. 

 Zımparalanabilen yüzeyler ve zımparaların numaraları arasındaki bağlantı nasıl 

olmalıdır? Araştırınız.  

 İş güvenlik talimatlarını öğreniniz. 

 Edindiğiniz bilgi ve dökümanları rapor hâline getirerek raporunuzu sınıfta 

tartışınız. 

 

3. ZIMPARALAR 
 

Aşındırıcılar, kendisinden daha yumuşak bir madde üzerine sürtünce sivri uçları 

(pürüzleri) yardımıyla o maddeden küçük talaşlar koparabilen sert maddeler anlaşılır. 

 

Zımpara da bir tür aşındırıcıdır. Zımpara, demir oksit ve silis kütlesi içinde yaklaşık 

yarı yarıya doğal alüminyum oksit kristalleri bulunan bir madendir. Ülkemizde özellikle de 

Ege bölgesinde bol ve çeşitli olarak çıkmaktadır. Genel olarak analizlendiğinde; alüminyum 

oksit % 61, silisyum oksit % 4, demir oksit % 25,5, titan oksit % 3, kalsiyum oksit % 0,5 ve 

diğerleri % 6 olarak tespit edilir. 

 

Zımpara küçük kristallidir ve sertliği alüminyum oksit miktarına göre değişir. 

Özellikle değirmen taşlarında, zımpara bezi ve kâğıdında, serbest olarak polisajda ve inşaat 

alanında beton katkısı olarak kullanılmaktadır. Düzeltme, tesviye etme, uygun kalınlıkta diş 

açma ve yapışmayı sağlayan malzemelerdir. 

 

Zımparalar, genellikle yukarıda bahsedilen aşındırıcı kumların kâğıt, bez, fiber gibi 

esnek bir taban üzerine yapıştırılarak zımpara kâğıdı ve zımpara bezi olarak imal edilir. 

Büyük rulolar hâlinde üretilip sonradan tabaka, disk, bant gibi şekiller verilerek endüstrinin 

bütün dallarında, metal, ağaç, deri, yapı yüzeyi, kauçuk, plastik, cam gibi malzemeler 

üzerinde yapılması gereken aşındırma, temizleme ve parlatma işleri için kullanılır. 

 

Yapıştırılmış zımparalar, çoğunlukla şu alanlarda kullanılır: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Metal endüstrisinde paslanmaz çelik mutfak eşyaları, sıhhi malzeme, depolarda 

kaynak yerlerinin düzeltilmesi, boru döşemeleri, tesisat malzeme üretimi, çeşitli 

kesici takımlar 

 Demir ve diğer metal dökümhanelerinde yolluk kesme ve çapak temizleme 

işlemleri 

 Çelik eşya ve mobilya üretimi 

 Otomotiv endüstrisinde boya, cam, plastik, kauçuk üzerindeki işler 

 Ağaç endüstrisinde sunta, kontrplak, masif, formika ve kaplamalar, mobilya, 

boya, vernik kapı, pencere işleri 

 Elektronik sektöründe baskılı devreler, ekranlar 

 Cam endüstrisinde ayna kristal eşya, gözlük camı 

 Beton, taş, mermer, granit işlerinde disk hâlinde 

 Plastik, sert plastik ve termo plastik işlerinde 

 Boya uygulanan tüm yüzeylerin hazırlanmasında  

 

Zımparada üç asıl eleman vardır:  

 

 Zımpara tabanı  

 Aşındırıcı kumu tabana yapıştıran bağlayıcı madde  

 Aşındırıcının kendisi  

 

Şekil 3.1: Zımpara elemanları 

Zımpara tabanları kağıt, bez, kağıt-bez (kombinasyon), fiber ve kafes şeklinde olur. 

 

Zımpara yapımında kullanılan bağlayıcı maddeler, genellikle hayvani tutkal veya 

sentetik reçinedir. Hayvani tutkal iyi yapıştırır, esneklik sağlar fakat suya ve ısıya karşı 

dayanıklı değildir. Sentetik reçine olarak üre formaldehit veya fenol formaldehit reçinesi 

kullanılmakta olup iyi yapıştırır, suya ve ısıya karşı dayanıklıdır. 

 

Zımpara yapımında kullanılan aşındırıcılar ise demir oksit gibi doğal, hem de 

alüminyum oksit, silisyum oksit, silisyum karbür, zirkonyum gibi yapay aşındırıcılar 

kullanılmaktadır. 

 

Zımpara elemanlarından istenilen özellikler 

 

 Aşındırıcı kum bakımından → Keskinlik, dayanıklılık 

 Taban bakımından → Çekme dayanımı, esneklik 
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 Bağlayıcı bakımından ısıya karşı dayanıklılık, gözeneklerin dolmasına karşı 

önlem, neme dayanıklılık olarak sıralanabilir. 

 

Taban için kullanılacak malzeme rulo hâlinde gelir. Arka kısmına zımparanın markası, 

kum ölçüsü ve kalitesini belirten işaretler basılır. Diğer yüzeyine birinci kat bağlayıcı sürülür 

ve üzerine elektrostatik yöntemle kumlar yapıştırılır. Kurutmak için, hayvani tutkallı olanları 

60 
0
C, üre formaldehit reçineli olanlar için 80 

0
C, fenol formaldehit reçineler için 120 

0
C’de 

fırınlama yapılır. Bundan sonra ikinci kat bağlayıcı sürülerek kumların bağlayıcı içine 

gömülmesi sağlanır. Bazı zımparalarda özel katkı maddeleri ilave edilerek zımparalara daha 

fazla özellikler kazandırılır. Tekrar fırınlanarak kurutulur ve ürün büyük rulolar hâlinde 

sarılarak ambalajlanır. Daha sonra kesilip biçilerek kullanım amacına uygun şekle sokulur.   

 

Şekil 3. 2: Zımpara kâğıdı işlem basamağı 

3.1. Çeşitleri  
 

Zımparaları öncelikle genel olarak sınıflandırmamız doğru olur. Çünkü 

çeşitlendirmede kumun cinsi, kumun tane iriliği, zımparanın şekli ve kullanım tipleri göz 

önünde bulundurulur. 

 

Bu özelliklerinin yanı sıra zımparaların çeşitli aparatlarda (el takozları, zımpara 

makineleri, bant sistemleri gibi ) kullanımına olanak veren zımpara şekilleri mevcuttur. 

Bunlar tabaka hâlinde, rulo hâlinde ve disk hâlinde olabilir. 

      

(a ) Disk                               ( b ) Şerit ve plaka                             (c )  Tabaka 

Resim 3. 1: a, b, c, Elle ve makinelerle kullanımlara uygun çeşitli zımparalar 
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Ancak boyacılıkta yüzey cinsine göre zımpara tipi ve numarası seçilerek işlem 

yapıldığından yaş zımparalar ve kuru zımparalar olmak üzere iki çeşit zımpara kullanımı 

tercih edilir. 

 

3.1.1. Yaş Zımparalar 
 

Kesme özelliği yüksek olan silisyum karbürden yüksek oranda içerir. Zımpara imal 

edilirken kullanılan kâğıt ve bez tabanlar su geçirmez özellikte ise bunlardan yapılan 

zımparalara yaş zımparalar veya su zımparası denir. Kullanılan kâğıtlar üretici fabrikada, % 

8–30 lateks emdirilerek su geçirmez hâle getirilir. Bezler ise makinelerde sentetik reçine ve 

lateks karışımlarıyla su geçirmez hâle getirilir. 

 

Su zımparasında zemin üzerindeki kumlar sıktır ve kum olarak silisyum karbür 

kullanılır. 

 

Yaş zımparalar daha çok, sudan çok kısa sürede etkilenmeyecek yüzeylerde kullanılır. 

Zehirli olan boyaların zımparalanması sonucu tozunun solunması sağlığa zararlı olduğundan 

daima sulu zımpara ile pürüzlendirme yapılır. Suyun kayganlık özelliğinden dolayı minimum 

zımpara kâğıdı harcanmasıyla çok düzgün yüzeyler elde edilir. 

 

Çoğunlukla oto boya, mobilya cila ve deniz araçlarının boya öncesi hazırlanmasında 

kullanılır.  

 

Resim 3.2: Su zımparasının elle uygulanışı 

3.1.2. Kuru Zımparalar 
 

Kuru zımparada kâğıt üzerindeki kumlar seyrektir ve kum olarak alüminyum oksit 

kullanılır. 

 

Yüzeyin dolgu macunlarından ve eski boyasından arındırılması için ve ahşap, 

alüminyum, kurşun ve fiberglas gibi malzemelerin ilk yüzey hazırlığını yapmak için 

kullanılır. Kuru zımparalama yaparken çok ince toz açığa çıktığı için mutlaka koruyucu 

maske kullanmak veya kuvvetli havalandırma sistemli ortamda çalışmak gerekir.  
 



 

 49 

 

Resim 3. 3: Kuru zımparanın elle uygulanışı 

3.2. Zımpara Büyüklükleri 
 

Aşındırıcılar kum hâline getirilip titreşimli eleklerde büyüklüklerine göre ayrılır. 

Seyrek eleklerden geçenlere kalın, sık eleklerden geçenlere ince kum denir. Kum sayısı 

büyüdükçe kum taneleri küçülür. Kumun tane büyüklüğüne göre zımparalar 

numaralandırılır. 

 

Şekil 3.3: Zımpara büyüklükleri ve numaraları  



 

 50 

 

Mikron FEPA Yapı Mikron FEPA Yapı 

1200 

580 

380 

180 

145 

110 

90 

73 

60 

59 

 

 

 

P16 

P30 

P40 

P80 

P100 

P120 

P150 

P180 

P220 

P240 

Doğal 

 

Çok kaba 

Orta 

 

İnce 

53 

46 

41 

35 

30 

25 

22 

19 

15 

10 

P280 

P320 

P360 

P400 

P500 

P600 

P800 

P1000 

P1200 

P1500 

Çok ince 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1: Zımparalarda kullanılan aşındırıcıların kum büyüklükleri  

Şekilde kum büyüklüklerinin ortalama görünümleri görünmektedir. Örneğin 180 

numaralı norton eleğinden geçen taneciklerin 180 tanesi, 25,4 mm’lik (25,4 mm= 1 inç’tir) 

açıklığa yapıştırılınca 180 numaralı zımpara elde edilir. Tablo 3.1’de zımparalarda kullanılan 

aşındırıcıların kum büyüklükleri verilmiştir. Numaranın önündeki harf, kumun tane 

büyüklüğünün standart olduğunu belirtir ve P harfi ile gösterilir. 

 

Zımpara numarası, malzemenin ne derece aşındırılacağının bir nevi ölçüsüdür Kaba 

zımparalama küçük rakamlı zımparalarla, ince zımparalama büyük rakamlı zımparalar ile 

yapılır. 

 

3.3. Zımpara Makineleri 
 

Zımparalama işlemi yüzeylere el ile uygulandığı gibi zımpara makineleriyle de 

uygulanabilir. Genelde iki çeşit makine bu işlemler için tercih edilir. Bunlar titreşimli 

zımpara makinesi ve dairesel diskli zımpara makinesidir. 

 

3.3.1. Dairesel Zımpara Makineleri 
 

Elektrik ve hava ile çalışan, dönme ve titreşim hareketini birlikte yaparak 

zımparalayan makinelerdir. Genel olarak 7000 devir/dk. ve 400 Watt gücündedir. Yapılacak 

zımparalamanın niteliğine (istenilen incelikte zımparalama ) uygun olarak disk hâlindeki 

zımparalar takılır ve kısa zaman içinde istenilen iş yapılır. Toz emişi için kendinden aparatlı 

olanları da mevcuttur. 
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Resim 3.4: Dairesel diskli zımpara makinesi Resim 3. 5: Diskin makineye takılışı 

Bu makineler daha çok metal yüzeyler (polyester macun, astar, son kat boya öncesi 

zımparamada ) ve ahşap yüzeylerin aşındırılması için tercih edilir. 

 

3.3.2. Titreşimli Zımpara Makineleri 
 

Daha çok sert zeminlerde kuru zımparalama işlerinin yapılmasında kullanılır. Alt 

kısmında yer alan plaka  ( Üzerine tercih edilen numaralı plaka zımpara takılır. ) zımpara 

motoru tarafından titreştirilerek çalışır. Tabanda bulunan deliklerden emilen toz bir emiciye 

bağlanarak (Çoğu makinenin kendi üzerinde montajlıdır.) toplanır. 

    

Resim 3. 6: Titreşimli zımpara makinesi  Resim 3. 7: Plaka zımparanın takılışı 

Elektrik ile çalışanları tercih edilir. Genel olarak 350 Watt gücünde ve 6000 devir/dk. 

devirlidir. Saç yüzeylerde zemin hazırlıklarında, hasarlı ahşap ve metal yüzeylerden boya 

veya verniğin sökülmesinde, geniş yüzeylerin düzleştirilmesinde, macun, astar ve son kat 

boya öncesi matlaştırma işlemlerinde kullanılır.  

 

Titreşimini yuvarlak ve dik açılı olarak yapan makinelerde (eksantrik zımpara 

makineleri) geliştirilmiştir. 
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3.4. Zımpara Kullanım Teknikleri 
 

Zımparalamanın esas amacı yüzey bozukluklarını gidermektir. Zeminin cinsi, 

büyüklüğü ve hasar durumu, yapılacak işlemde seçilecek zımpara standardını, dolayısıyla 

gerekli olan araç ve gereci belirler. 

 

Zımparalama elle veya makine ile yapılır. Elle zımparalamada yardımcı aparat olarak 

zımpara takozları kullanılır. 

 

Resim 3. 8: Zımpara takozu 

Zımpara takozuna sarılan zımpara, zemine sürtülerek aşınma sağlanır. Eğer takoz 

kullanılmıyorsa zımparanın üstünden parmak uçlarıyla basınç uygulamak gerekir. 

 

Resim 3. 9: Takoz ile zımparalama 

Özellikle ahşap malzemeler zımparalanırken ağacın dokusuna zarar vermemek için 

takozla veya elle aşırı basınç uygulanmamalıdır. Çünkü ağacın düzgün ve dengeli 

zımparalanması, dokuların ezilmemesine bağlıdır. 

 

Zımpara ile yüzey düzeltme kendine has bir işlem sırasıyla yapılır. 

 

3.4.1. Kademeli Zımparalama 
 

Zımparalanan işte, zımparanın işe sürtünme alanının büyüklüğü veya küçüklüğü, 

yüzeyin görünüşünü etkiler. 

 

İlk zımparalama çoğunlukla 40- 80 numaralı zımparalarla yapılır. Ahşap yüzeylerde 

ağacın boyu yönünde çalışılması zorunludur. Yüzeyde istenilen düzgünlüğe ulaşıncaya kadar 



 

 53 

zımpara numarasının küçükten başlanıp büyük numaralı zımparalarla ardı ardına 

zımparalanmasına kademeli zımparalama denir. Örneğin, mobilya sektöründe ahşap yüzey 

kalın (kaba ) zımpara önce 80 numara sonra 150 numara, dolgu ve astar malzemeleri önce 

220 numara sonra 280 numara en sonunda 360 numara veya 400 numara ile zımparalanır. 

Zımparalamada yapılan hata, yüzey boyandıktan sonra belirgin hâlde görünür. Kalın 

zımparalarda diş kalınlığı büyük olduğundan işlem sonrası mutlaka kendinden daha küçük 

diş kalınlığı olan zımpara ile düzeltilerek yüzeyde kalmış olan zımpara izleri yok edilir. 

Zımparalama işleminden sonra ağaç malzeme yüzeyleri temizlenmiş, düzeltilmiş ve boya- 

vernik uygulamasına hazır hâle getirilmiş olur. 

 

3.4.2. Kat Arası Zımparalama 
 

Kat arası zımparalama, bir yüzeye uygulanacak olan boyama işleminde alt 

malzemeden başlanarak son kat boyamaya kadar uygulanan her safha sonrası zımpara 

işleminin yapılması demektir. İşlem ince zımparalarla yapılır. Ara kademelerdeki 

uygulamanın kendinden sonra gelen malzemeye bağlanmasını dolayısıyla boya filminin 

düzgün görünümüne ve boya-vernik filminin direncinin artmasına neden olur. Kat arası 

zımparalama boya-vernik filminin iyi yapışmasını ve filmin uzun ömürlü olmasını sağlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Eski boyalı ahşap panele zımpara yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  
 

 Boyahane tezgâhı 

 Eski vernikli ahşap panel 

 Toz bezi 

 Çeşitli numaralarda zımparalar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eski vernikli ahşap paneli inceleyiniz. 

 

 İş kıyafetini giyiniz. 

 Çalışma prensiplerini gözden geçiriniz.  

 Elektrik kontrol panosundan havalandırma 

sistemini çalıştırınız.  

 Eğer havalandırma sisteminde bir sorun 

varsa mutlaka maske kullanınız. 

 Kullanılacak zımpara büyüklüklerini 

belirleyiniz. 

 

 Kademeli olarak zımpara için en küçükten 

en büyüğe doğru zımparalarınızı 

hazırlayınız. 

 Seçilen en küçük numaralı zımpara ile 

zımparalayınız. 

 

 Ahşabı damar yönünü tespit ediniz ve 

damar yönüne doğru zımparalayınız. 

 Zımparalarken parmaklardaki basıncın aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Zımpara numarasının büyütülmesine dikkat 

ediniz.  

 Kaba zımparadan ince zımparaya doğru 

numaralarına dikkat ederek geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kademeli olarak zımpara yapınız.  Yüzeyin tamamen vernikten arındığını teyit 

ediniz. 

 Elle ve gözle yüzeyi tekrar tekrar 

inceleyiniz. Parlak olan kısım ile mat olan 

kısımları ayırt ediniz. 

 Yüzeyde pürüzün kalmamasına dikkat 

ediniz.  

 Yüzeyin tozunu alınız. 

 

 

 Bezin tozsuz, temiz ve kuru olmasına dikkat 

ediniz. 

 Ortamı temizleyerek çalışmayı teslim 

ediniz. 

 

 Çalıştığınız ortamı bir sonraki çalışmaya 

hazır şekilde bırakınız. 

 Havalandırma sisteminin ve atölye 

elektrik sisteminin devresini kesiniz.  

 

 Dikkatli bir şekilde hareket ediniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız.  Çalışma sırasında işe özel, dikkat ettiğiniz 

hususları belirtiniz. 
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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 kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Havalandırma sistemini çalıştırdınız mı veya yeterli 

havalandırmayı sağladınız mı?  
 

 

5. Zımparalayacağınız paneli veya eşyayı incelediniz mi?   

6. Uygun zımpara seçimini yaptınız mı?   

7. Ahşabı damar yönüne doğru zımparaladınız mı?   

8. Parmaklarınızda basıncın aynı kuvvette olmasına dikkat 

ettiniz mi? 
 

 

9. Zımparaladığınız yüzeyin tozunu aldınız mı?   

10. Zımpara işlemini kademeli olarak uyguladınız mı?   

11. Yüzeyi tamamen vernikten veya boyadan arındırdınız mı?   

12. Tekrar zımparaladığınız yüzeyin tozunu aldınız mı?   

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

14. İş güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

15. Ortamı temiz olarak teslim ettiniz mi?   

16. Yapılan işin raporunu hazırladınız 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. Aşağıdaki hangisi zımpara işleminin amacını ifade eder? 

A) Yüzeylerin doldurulması 

B) Yüzey bozukluklarını giderme 

C) Yüzey boşluklarını açma 

D) Yüzeyleri parlatma 

 

2. I-Keskinlik 

II-Çekme dayanımı, esneklik 

III-Isıya karşı dayanıklılık, 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zımpara elemanlarında aranan 

özelliklerdendir? 

A) I, II ve III 

B) Yalnız I 

C) II ve III 

D) Hepsi 

 

3. Zımparalar hangi malzemeler üzerinde kullanılmaz? 

A) Cam 

B) Gıda 

C) Ağaç 

D) Plastik 

 

4. Zımpara numarasının küçükten başlanıp büyük numaralı zımparalarla ardı ardına 

zımparalanmasına ne ad verilir? 

A) Kat arası zımparalama  

B) Kademeli zımparalama  

C) Sulu zımparalama  

D) Dairesel zımparalama 

 

5. Ahşap malzemeler hangi yöne doğru zımparalanmalıdır? 

A) Malzemenin enine doğru 

B) Malzemenin dış kenarlarına doğru  

C) Malzemenin boyuna doğru 

D) Hepsi 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kat arası zımparalamanın önemini açıklar? 

A) Boya filminin iyi yapışması için 

B) Az boya harcanması için 

C) Boya filminin kalın olması için 

D) Boyanın kolay uygulanması için 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7.(   ) Kum sayısı büyüdükçe kum taneleri küçülür. 

 

8.(   ) Zımpara numaraları aşındırıcı kumun tane büyüklüğüne göredir. 

 

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-4 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak hasarlı yüzeyde spatula 

kullanabileceksiniz. 

  

 

 

 
 Boya uygulama alanlarında kullanılan spatulaların çeşitleri nelerdir? Araştırınız. 

 Spatula yapımında kullanılan malzemeleri araştırınız. 

 Spatula kullanımının yüzeye faydaları nelerdir? Araştırınız. 

 Topladığınız bilgi ve dökümanları resimli olarak rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporun sınıfta sunumunu yapınız ve atölye panonuza 

yerleştiriniz. 

 

4. SPATULALAR 
 

Yüzeylerdeki kaba atıkların kazınarak temizlenmesi, yüzey kusurlarının kapatılması, 

zeminlerin dolgu malzemesi ile doldurularak güçlendirilmesi işlemlerinde kullanılan el 

aletleridir Eski boyaların kazınmasında kullanıldığı gibi geniş ağızlı olanları macun 

tatbikatında kullanılır. Yardımcı aparat olarak macun kürekleri eşliğinde kullanılır. 

 

Belirli sertlikte ve maksimum 95 mm kalınlığında esnek çelik malzemelerden üretilir. 

Sapları dayanıklılığı yüksek ahşap malzeme veya plastiktendir. Oto gibi zemini eğimli olan 

yüzeyler için sapsız, daha esnek spatulalar mevcuttur. 

 

4.1. Spatula Çeşitleri 
 

Spatulalar, kullanılacak yüzeylere göre ve yüzey büyüklüklerine göre çeşitli 

boyutlarda imal edilmiştir. Yüksek yerlere ulaşılması amacıyla ayrıca takılabilen sırık ve 

akrobat başlık adı verilen aparatlarla da kullanılmaktadır. Metal yüzeylere has, az sayıda 

kullanıma imkân veren plastik spatulalar da mevcuttur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 60 

  

(a) Saplı spatula   (b) Çelik spatula 

Resim 4.1: Ahşap ve yapı yüzeyler için  Resim 4.2: Metal yüzeyler için 

4.2. Spatula Seçimi 
 

Spatulalar kullanılacak yüzeylerin cinsine ( ahşap, metal, yapı ) ve dolgu yapılacak 

yüzeyin alanına göre seçilir. Spatulanın yaklaşık 3–4 boy büyüğü, kürek amacıyla 

(uygulanacak macunun pratikte alınması ve iyi karıştırılması için ) kullanılır. 
 

 

Resim 4. 3: Çeşitli boyutlarda spatulalar 

4.3. Spatula Kullanım Teknikleri 
 

Spatula kullanımı zemine göre farklılık gösterir. Tüm zemin çeşitlerinde görülen 

bozulmuş yüzeylerin kazınarak eski boyalı kısımların sökülmesi spatulalar ile yapılır. Bunun 

haricinde yapı yüzeyleri ve metal yüzeylerde, zemindeki delikleri, zımpara izlerini,  çizikleri 

ve küçük boşlukları doldurmak içinde spatulalar kullanılır. Spatula kullanılırken daha büyük 

ölçülere sahip spatulalarla birlikte kullanılır. Spatula, gerek yüzey temizlenmesinde gerekse 

yüzeye aktarılacak olan dolgu malzemesinin, belirgin bir açıyla ve kuvvet yardımıyla 

aktarılması için kullanılır. Spatulanın seri bir şekilde hareketi, dolgu malzemesinin 

kurumadan aktarılması ve zaman açısından önemlidir. Doldurma işleminin hemen ardından 

spatula boş iken yine aynı hareketin yapılmasıyla düzgün bir dolgu yapılmış olur. 
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Resim 4. 4: Spatulanın ahşap bir yüzeyde kullanımı 

4.3.1. Raspalama 
 

Raspalama, eski boyalı yapı yüzeylerinden bozulmuş olan boya tabakasının sökülmesi 

işlemidir. Yüzeydeki gevşek ve zayıflamış olan kısımlar raspalama ile temizlenmiş olur. 

Yüzeyin büyüklüğüne göre spatula seçimi yapılır ve yüzey üzerinden boya kalıntıları kazınır. 

 

Ulaşılması zor olan yerlerde ise özel akrobat başlıkları ile sırıklara bağlanarak kazıma 

işlemi gerçekleştirilir. 

   

Resim 4. 5: Raspalama  Resim 4. 6: Sırıkla raspalama 

4.3.2. Spatula Açısı 
 

Macun tatbiklerinde spatül yüzeyle ortalama 45- 60 derecelik bir açıdan başlanmak 

üzere bastırılarak çekilmesiyle yüzey doldurulur ve spatula boşaltıldıktan sonra birkaç kez 

tekrar çekilerek yüzey düzgünleştirilir. Spatula ile yüzey arasında ortalama bir açıyla işleme 

başlanır, yukarı doğru spatula çekilirken açı gittikçe küçültülerek sıfırlanır.  Macun miktarı 

sıfırlama noktasında tamamen yüzeye aktarılmış olmalıdır.  
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Resim 4. 7:Spatulanın yüzeye olan açısı 

4.3.3. Yapı Yüzeylerinde Kullanımı 
 

Dolgu malzemesinden 4-5 kullanımlık kadarı macun küreği üzerine alınır. Spatula ile 

macundan bir miktar alınıp ters çevrilerek macun küreği üzerine sıyrılır. Homojen bir 

karışım elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Spatulanın uç kısmına biraz macun alınır ve 

spatulanın ağız kısmından doldurulacak zemine doğru basınç uygulanır. Aşırı bastırmamak 

kaydıyla zıt yöne doğru çekilir ve dolgu malzemesi sıyrılarak doldurulmuş olur. Spatula 

boşaldıktan sonra spatulayla doldurulan kısmın merkezinden başlayarak dış çevresine doğru 

çekilir ve doldurulan kısmın yüzeyle olan kot farkı sıfırlanır. Ahşap yüzeylerde de aynı 

teknikle kullanılır. 

      

( a )   ( b ) 

Resim 4. 8:( a ) Spatulanın yapı yüzeylerinde ve ( b ) ahşap yüzeylerde kullanımı 

4.3.4. Metal Yüzeylerde Kullanımı 
 

Metal yüzeylerde de macunlar, çelik spatulalar ile aktarılıp doldurulur. Spatula ve 

kürek aynı yapı yüzeylerinde olduğu gibi kullanılır. Ancak metal yüzey macunlarının 

özellikle kuruma zamanları yapı yüzey macunlarından farklı olduğundan az macun alınır ve 

işlem çok daha seri yapılır. Spatula boyutu sapsız ve daha küçüktür. Spatula, şekildeki gibi 

tutulur ve ilk parmak ile son parmak arasında gittikçe artan kuvvetle macun çekilir.  
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Resim 4. 9: Metal yüzeyde spatula kullanımı 

4.3.5. Temizliği 
 

Kullanılan spatulalar işlem sonrası hemen temizlenmelidir. Aksi takdirde spatula 

üzerinde macun kirlilikleri kuruyarak bir sonraki kullanımda hatalara neden olur. Kullanımı 

zorlaşır. Özellikle polyester ürünlerin uygulanması sonrasında ise kullanılan sertleştirici 

malzeme çok çabuk kurumaya neden olduğundan ve solventlerle inceltildiğinden spatula 

tekrar kullanılamaz hâle gelir.  

 

İşlem bittikten sonra spatula üzerindeki macun kalıntıları kurumadan hemen yıkanmalı 

ve kuru bir bezle kurulanmalıdır. Rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hasarlı yüzeyde spatula kullanınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  
 

 Hasarlı ve delikli duvar 

 Alçı 

 Su 

 Spatula 

 Küçük kova 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çok hasarlı veya delikli duvar (panel) 

yüzeyini inceleyiniz. 

 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Uygun boyutta spatula seçiniz. 

 

 Uygulama yapılacak yüzeyin büyüklüğüne 

ve yapı durumuna göre spatula seçimi 

yapınız.  

 Spatulayı yüzey ile temas ettiriniz. 

 

 Spatulayı yüzeyde spatula sapı 

doğrultusunda ileri geri hareket ettiriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 65 

 Yüzeydeki kabukları temizleyiniz. 

 

 Alan büyükse süpürge, küçükse bez veya 

fırça tozları temizleyiniz. 

 Yeterli miktarda toz alçıyı, az miktarda 

su ile karıştırarak macun kıvamına 

getiriniz. 

 

 Gereken suyu alçıya azar azar ilave ederek 

kıvamını tutturunuz. 

 Spatula küreği üzerine bir miktar alçı 

alınız ve spatulayla sıyırarak macunu 

homojen hâle getiriniz.   

 

 Alınan alçı miktarının, spatula yüzeyinin 

yaklaşık 1/2 -1/3’ünü kaplayacak kadar 

olmasına dikkat ediniz. 

 Başlangıçta spatula ağzı ile duvar 

arasındaki açının yaklaşık 60 derece 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Aşağıdan yukarı doğru duvar ile 

spatula arasındaki değme açısını 

küçülecek doğrultuda hareket ettirerek 

doldurunuz. 

 

 Bütün hasarlı kısımları aynı 

uygulamayı yaparak doldurunuz. 

 Alçının donmadan aktarılması için 

spatulayı seri hareket ettiriniz. 

 

 Spatula ile doldurulan yüzeyi, zeminle 

eşit kota getiriniz. 

 

 Spatula üzerinde alçı kirliliklerinin 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

  

 Spatulayı ve çalıştığınız ortamı 

temizleyiniz. 

 

 Spatula üzerindeki kirlilikleri kurumadan 

temizleyiniz. 

 Yerlere dökülen ve etrafa bulaşan alçıları 

yaşken temizleyiniz. 

 Yaptığınız çalışmayı işlem sırasına 

göre rapor hâlinde yazınız. 

 Dikkat edilen hususları not alınız. 
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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 kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Eldiven kullandınız mı?   

3. Çalıştığınız hasarlı bölgeyi incelediniz mi?   

4. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

5. Uygun spatula seçtiniz mi?   

6. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

7. Yüzeydeki kabukların tamamını temizlediniz mi?   

8. Alçıyı kıvamında ayarlayabildiniz mi?   

9. Spatulayı kullanırken yüzey ile spatula arasındaki açının 

küçülmesine dikkat ettiniz mi?  
 

 

10. Spatulayı temizlediniz mi?   

11. Çalışma ortamını temizlediniz mi?   

12. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

13. Yaptığınız bütün işlemlerde çalışma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
 

 

14. Yaptığınız çalışmaları işlem sırasına göre rapor hâline getirdiniz 

mi? 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yüzeylerdeki kaba atıkların kazınarak temizlenmesi ve 

zeminlerin doldurulması işlemlerinde kullanılan el aletidir? 

A) Zımpara 

B) Spatula 

C) Kürek  

D) Hepsi 

 

2. Spatula hangi tür yüzeylerin doldurulmasında kullanılır? 

A) Ahşap  

B) Yapı 

C) Metal 

D) Hepsi 

 

3. Eski boyalı yapı yüzeylerinden bozulmuş olan boya tabakasının sökülmesi işlemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Raspalama 

B) Silme 

C) Macunlama 

D) Astarlama 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(   ) Macun işlemi yaparken spatulanın zeminle yaptığı açı, ortalama 60 derece olmalıdır. 

 

5.(   ) Spatula üzerinde kalan macun artıkları bir sonraki kullanımda hatalara neden olmaz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Spatulalar, uygulanacak macunun pratikte alınması ve iyi karıştırılması için  

……………………………ile birlikte kullanılır. 

 

7. Spatula ile doldurulan kısım , ……………..eşit kota getirilmelidir 

 

8. Plastik spatulalar ve çelik spatula ………………..yüzeylerin macunlanmasında 

kullanılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun rulo ve fırça 

kullanabileceksiniz. 

 

 

   
 

 Boya uygulama alanlarında kullanılan fırça çeşitleri nelerdir? Araştırınız. 

 Rulo yapımında kullanılan malzemeleri araştırınız? 

 Fırça ile rulo kullanımı sırasında kullanılan yardımcı aletleri araştırınız? 

 Topladığınız bilgi ve dökümanları resimli olarak rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporun sınıfta sunumunu yapınız ve atölye panonuza 

yerleştiriniz. 

 

5. BOYA FIRÇALARI  
 

Boyama işlemlerinin iyi sonuç vermesi, seçilecek boyanın kalitesi kadar kullanılacak 

aletlerin kalitesi ve doğru biçimde kullanılmaları da büyük etkendir. Fırça ve rulo 

kullanımına en yaygın olarak inşaat boya uygulamalarında, şantiyelerdeki sanayi boyası 

uygulamalarında ve ahşap boyama sektöründe ihtiyaç duyulur. 

 

Boya sürmede kullanılan araçlardan boyayı iyi dağıtması ve iz bırakmaması beklenir. 

Manuel (elle) boyamada fırça ve rulo kullanımı ise ülkemizde oldukça yaygındır. Fırça, boya 

sürmede en çok kullanılan araçtır. Kimyasal yönden duyarlı olan boyaların uygulanabilmesi 

için fırça kıl yapıları ve boyutları önem taşır. İyi bir fırça hakiki domuz kılından yapılır. 

Bunun haricinde at kılı, keçi kılı, plastik (pvc, naylon) kıl, tombiko otu ve palmira elyafı 

kullanılır. 

 

Plastik, alüminyum ve ağaç gövdeli malzemeler üzerine çakma suretiyle imal 

edilmektedir. Domuz kılı yatma, kırılma ve elektriklenme yapmadığından dolayı tercih 

edilir. Özel makinelerde plastik ve ahşap (genellikle gürgen ağaç malzeme) sap üzerine 

çakılıp sıkıştırılarak üretimleri yapılır. Ahşap saplar solventlere karşı daha dirençlidir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.1: Fırça makinesi 

Fırçalar kullanım amacına göre % olarak kıl çeşitlerinden karıştırılarak üretilir. 

Örneğin badana fırçaları % 80 at kılı ve % 20 naylon kıldan yapılır. Yağlı boya fırçaları % 

100 hayvani kıllardan üretilir. % 100 naylon kıl, %100 nebati kıldan yapılanları da 

mevcuttur. Hayvani kılların dayanımı ve uygulama sonuçlarının çok daha güzel olmasından 

dolayı çoğunlukla karışım olarak imal edilir. 

 

% 100 naylondan yapılan fırçaların uç kısımları (yaklaşık 1 cm kadarı) boyayı emmesi 

için tüylendirilir. 

 

Kıl cinsi kadar imalattaki kalitede önemlidir çünkü iyi bir fırçanın kıllarının 

dökülmemesi ve saklama koşullarında bozulmaması gerekir. 

 

Fırçadaki kıl esnekliğinin yaptığı direnç, sürülen boyayı bastırır. Yüzeye eşit 

yayılmasını sağlar. Çok yumuşak fırçalarla yüzeye iyi dağılım sağlanamaz. Diğer bir önemli 

özellik de yüzeyden kurtulan fırçada kıl uçlarının kendiliğinden toplanmasıdır. Uçları 

toplanmayan fırça ile iyi boya ve vernik sürülemez. Sıvı gelişigüzel dağılır, sıçramalar yapar. 

 

Bu nedenle kullanılacak fırçaların boyanın cinsine, uygulanacak yüzeyin yapısına ve 

konumuna uygunluğu göz önünde bulundurularak seçimlerinin yapılması gerekir. Resimde 

iyi ve kötü fırçaya örnek verilmiştir. 

  

Şekil 5.1: İyi ve kötü fırça 
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Asit ve baz etkili kimyasal karışım olan sıvılar (boya, vernik, koruyucu vb.), zamanla 

hayvani kıllardan yapılmış fırçaların esnekliğini bozar kıl uçları artık toplanmaz. Baz etkili 

sıvıların nebati (bitkisel kökenli) fırçalarla sürülmesi daha uygundur. 

 

5.1. Fırça Çeşitleri 
 

Fırçalar kullanım amacına göre seçilmelidir. Yüzey ve boya cinsine göre fırçanın kıl 

yapısı ve uzunluğu dikkate alınır. Uygulanacak zeminin alan durumuna göre ise fırça boyutu 

seçilir.  

   

Resim 5. 2 : Boyutlara göre fırçalar   Resim 5. 3: Kıl yapısına göre fırçalar 

Tüm bu niteliklere göre amaçlara yönelik fırça çeşitleri şunlardır: 

 

5.1.1. ½ ile 4 ½ İnç Arasındaki Fırçalar 
  

Fırçalar kıl kalınlığına göre boyutlandırılır. Bu boyutlar aynı zamanda boyanacak 

bölümün yapısı ve niteliğine göredir.  

 

Fırçalarda ölçü inç olarak belirlenir ve Amerikan ölçü sistemine göre 1 inç, 25,4 

milimetredir.  En küçük fırça ½ inç, en büyük 4 ½ inç olarak üretilir. Bazı özel uygulamalar 

için 5 inç olarak üretilenleri de mevcuttur. Badana fırçalarının boyutları ise bu bahsedilen inç 

ölçülerinin dışındadır. Badana fırçaları da aynı kıl çeşitlerinden imal edilir. 

 

Resim 5. 4: Badana fırçası 

Boyutlarına göre fırçaların kullanıldıkları yerler ise şu şekilde sıralanabilir: 
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 ½ , 1, 1 ½ inçlik fırçalar, kapı pencere doğramaları küçük ahşap malzemelerin 

boyanmasında kullanılır. 

 

Resim 5.5 : ½ , 1, 1 ½ inçlik fırçalar 

 2, 2 ½ ,3 inçlik fırçalar geniş kapı yüzeylerin boyanması ve 

verniklendirilmesinde kullanılır. 

 

Resim 5. 6: 2 ½ ,3 inçlik fırçalar 

 4,4 ½ inçlik fırçalar duvar yüzeylerin boyanmasında ve parkelerin 

verniklenmesinde tercih edilir.  

 

Resim 5. 7: 4,4 ½ inçlik fırçalar 

5.1.2. Kestirme Fırçası 
 

Uygulama kolaylığı açısından 3 inç ve 4 inç’lik fırçalar kestirme fırçası olarak 

adlandırılır. 

 

Dar köşelerin boyanmasında kullanılır. Kestirme fırçasına alınan boya miktarı 

diğerlerine göre daha az olmalıdır. 
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Resim 5. 8: ( a ) Kıl, ( b ) sünger kestirme fırçaları 

5.1.3. Radyatör Fırçası 
 

Radyatör arkası boyamalar için kullanılır. Diğer fırçalara göre saplarının daha uzun 

olması uygulama kolaylığı sağlar. Sap ile kıl gövdesi arasında eğim olması, bu fırçaların en 

önemli özelliğidir. 

 

Resim 5. 9: Radyatör fırçası 

5.1.4. Oynar Başlıklı (Akrobat ) Fırça 
 

Oynar başlıklı fırçalar, fırçaya belirli açı kazandırır ve zor uygulama koşullarında 

kolaylık sağlar. İstenilen açı, gövde ile sap arasında bulunan kelebek somunla ayarlanır. Alt 

kısımda bulunan yuvaya sap takılarak uzak noktaların boyanmasına olanak sağlar. Her türlü 

boya için akrobat fırçalar mevcuttur. 

 

Resim 5. 10: Oynar başlıklı fırça 

5.2. Fırça Seçimi 
 

Öncelikle boyanacak zeminin yapısına bakılmalıdır. Daha sonra kullanılacak boya 

cinsini dikkate alarak uygun olan fırça kıl yapısı belirlenir. Hayvani kıl oranı fazla olanlar 
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boyayı emmesi açısından tercih edilir. Boyanacak malzemenin veya mekânın farklı 

boyutlardaki yüzeylerine göre de fırça boyutları tayin edilir. 

 

Bir boya fırçası boya ve verniğe hakim olmalı, fırçanın kılları boyayı sürükleyebilecek 

kadar sert, aynı zamanda yumuşak bir sürtünme yapacak kadar elastiki olmalıdır. 

 

5.3. Fırça Kullanım Teknikleri 
 

Yeni alınan fırçalar, boyayı kolayca sürecek hâle gelinceye kadar önce astar 

uygulamalarında kullanarak alıştırılmalıdır daha sonra boya işinde kullanılmalıdır. 

Fırça boyayı karıştırmak ve toz almak için kullanılmamalı, bu amaç için ucuz fırçalar 

tercih edilmelidir. Uzun fırçalar büküldüğünde daha sert yaylanır. 

 

5.3.1. Boya Miktarının Ayarlanması 
 

Fırça kullanırken kıl boyuna göre boya miktarı ayarlanmalıdır. Fırça boyaya kıllarının 

yarısına gelecek kadar sokulmalı, fazla boyanın damlamasını önlemek için kutunun ağız 

kısmına sürerek fazlası alınmalıdır. 

 

Resim 5. 11: (a ), (b ), Boya miktarının ayarlanması 

Boyama işine kısa süreli ara verilecek ise fırça, boyanın içine dik olarak 

bırakılmamalı, kutunun üstüne yatırılmalıdır. 

 

5.3.2. Sürme Tekniği 
 

Boya, öncelikle incelticisiyle gerekli viskoziteye getirilmelidir. 

 

Fırça, boya veya verniğe batırılıp gerekli boya miktarı ayarlanır. Fırça sapından hafif 

kuvvet vererek boyanacak yüzeyin boyu doğrultusunda, fırçanın kılları yaylanmış olarak 

yukarı- aşağı hareket ettirilerek fırçadaki boya veya vernik yüzeye aktarılır. Fırça boş olarak 

ve bastırmadan hareket yönünün tersine tekrar gezdirilir. Bu zıt yönlü fırça hareketleriyle 

boyanın yüzeye düzgün ve eşit dağılımı sağlanmış olur. Bu şekildeki uygulamaya boyanın 

yedirilmesi veya perdahlama denir. 
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Önce yüzeydeki en geniş alanın kenar kısımlarından başlanır ve geniş alana doğru 

boyanır, daha sonra kenarlara ve ulaşılması zor olan kısımlara kestirme fırçası ile önceki 

uygulamadan daha yavaş hareketle boya sürülür. 

 

Resim 5. 12: Ahşap yüzeyde fırça kullanımı 

Boyanın viskozite ayarı iyi yapılmazsa uygulamada zorluklar yaşanır. Boya olması 

gerekenden koyu kıvamda ise fırça zor hareket eder veya gerekenden daha inceyse boyayı 

üzerinde tutma zorluğu yaşayacağından boya etrafa damlar ve boyayı zemine tam olarak 

aktaramaz. 

 

Fırça uygulamasında dikkat edilecek en önemli husus, fırçanın yüzey ile temasını 

kesmeden fırça kılının vermiş olduğu esneklikle boyayı sürüklemektir. Daha sonra ise zaman 

kaybetmeden iyi bir yayılma sağlamaktır. Fırçanın doğru olarak seçilmesi ve uygulanması 

boyanın yüzeye daha iyi aktarılmasına neden olur. 

 

5.3.3. Yardımcı Aparatları 
 

Fırça uygulamalarında, yardımcı aparatların kullanılması uygulamayı kolaylaştırır. Bu 

aparatlar; akrobat başlıklar, sırık, merdiven ve kovalardır. 

 

Akrobat başlıklar; akrobat fırçalarda olduğu gibi fırçaya belirli açı kazandırır ve zor 

uygulama koşullarında kolaylık sağlar. Oynar bir başlık ve uzun sap takılmasına yarayan 

kelebek somunlu ( veya dişli) yuvası sayesinde ara aparat görevi görür. 

                     

( a ) Akrobat başlık        (b) Akrobatın sırığa takılması      (c) Fırçanın akrobata takılması 

Resim 5. 13: (a), (b), (c), Fırçanın uzatma aparatları 
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Fırçaya belirli açı kazandırır ve zor uygulama koşullarında kolaylık sağlar. İstenilen 

açı, gövde ile sap arasında bulunan kelebek somunla ayarlanır. Her türlü boya için çeşitli 

akrobat mevcuttur. 

 

Fırça ve ruloyla yetişmesi zor olan kısımlara ulaşmak amacıyla sırık kullanılır. Ahşap 

ve alüminyum malzemelerden imal edilmiş olup tek ucu pasolu (dişli) dir. 1,20 ile 2 metre 

arasında boylara sahip sabit sırıkların yanı sıra değişik uzunluklara olanak veren iç içe 

geçmeli (teleskopik sırık ) olanları da vardır. Resimde ahşap, alüminyum ve teleskopik 

sırıklar görülmektedir.    

 

Resim 5. 14: Sırık 

5.3.4. Temizliği 
 

Boya işlemi bitince veya uzun süreli aralarda, fırça, kullanılan boyaya uygun 

incelticiler ile temizlenmelidir. Sentetik boyada kullanılan fırça tiner ile plastik boyada 

kullanılan fırça su ile temizlenmelidir. 

 

Su ile temizlediğimiz fırça kılları aşağı gelecek şekilde asılmalı, tekrar  kullanılmak 

istendiğinde fırça bir süre suda bırakılarak kılların ıslanması sağlanmalıdır.  

 

Tiner ile temizlenen fırça eşit miktarda tiner-beziryağı karışımı içinde muhafaza 

edilmeli, tekrar kullanılacağı zaman avuç içinde döndürülerek inceltici fırçadan iyice 

uzaklaştırılmalı, tekrar tinerle temizlenmelidir. 

  

5.4. Rulolar 
 

Boyama işleminin iyi sonuç vermesi, seçilecek boyanın kalitesi kadar kullanılacak 

aletin kalitesi ve bakımına da bağlıdır. 

 

 Rulo, yapılarda iç yüzey, dış yüzey ve bazı metal aksamların (balkon demirleri, 

korkuluklar gibi) boyanmasında kullanılan boyama aletidir. Tavan ve benzeri geniş duvar 

yüzeylerinin boyanmasında hızlı iş yapılmasını işin kısa sürede bitirilmesini sağlar. Sonuç 

olarak aynı işlemlerin fırça ile yapılmasından zaman ve hız açısından avantajlıdır. Rulo 

imalatı için doğal ve yapay olmak üzere iki tür malzeme kullanılır. Doğal malzeme olarak 

Merinos cinsi kuzuların uzun tüylü postekileri tercih edilir. Tüy boyutu belirli uzunluğa 

gelmiş merinos kuzu derileri öncelikle alt deri işleme aşamalarından geçirilmiş olmalıdır. 

Boyayı emişi, kendi bünyesinde tutuşu ve uygulama kolaylığı açısından diğer 
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malzemelerden yapılmış rulolara göre tercih edilir. Ekonomik açıdan diğer rulolara göre 

daha pahalıdır.  

 

Yine yünlü örme kumaşlardan imal edilen (posteki rulolara göre daha kısa tüylü) 

kadife rulolarda mevcuttur. Yapay malzeme olarak % 100 polyamid (örme), % 85 polyamid-

% 15 poliakrilik (örme), % 100 yünlü (örme kadife) ve polyester köpükten oluşan tüy yapılı 

kumaşlar kullanılır. 
 

Polyamid, ipliklerden dokunmuş kumaşlardan rulo ebatlarına göre kesilir. Plastik 

makaralar üzerine özel yapıştırıcılar sürülür, kumaşın alt kısmına da sürülür ve sarma 

yöntemiyle kumaş makarayı dolayacak şekilde yapıştırılır. 
 

Bir başka yöntemde makaranın ebadına göre dikilen polyamid kumaş plastik makara 

üzerine geçirilir. Bu işlemde çok sıkı olması istendiğinden otomatik makinelerde  çevirerek 

geçirilir, daha sonra yan tıpalarla kumaş sıkıştırılır. Rulonun en dış kenarlarının boyama 

esnasında keskin çizgi yapmaması için yan tıpalar kumaşı içeri gömecek şekilde monte 

edilir. 

 

Resim 5. 15: Rulo Kasnağı  

Posteki ve polyamid kumaş haricinde sünger malzemelerle de rulolar imal 

edilmektedir. 

 

Tüm bu ruloların kullanılacak boya cinsine, boyama sonrası görünüme etkisine ve 

dayanımına göre avantajları ve dezavantajları vardır. 

 

5.4.1. Çeşitleri 
 

Bir önceki konuda ifade edilen nitelikler dikkate alınarak değişik amaçlara hitap eden 

rulolar mevcuttur. Ruloları kullanım amacına, boya cinsine ve rulo boyutuna göre 

sınıflandırılır. Boyutları, 5-15 cm arasında olanlar küçük rulolardır, diğer adı parmak 

rulodur. Boyutu 18-25 cm arasında olanlar büyük rulolardır.  Tüm bu niteliklere göre rulo 

çeşitleri şunlardır: 

 

 Sünger rulolar: Yüksek dansite polyester ürünlerden yapılmışlardır. Sünger 

yapısı sayesinde tüysüz olduğundan yüzeyinde pürüz olmayan yüzeyler için 

kullanılır. Sünger rulolar ile saten yağlı antipas, renkli vernik, ön cila, astar 

boya, su bazlı akrilik boya uygulamaları yapılır.  
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Resim 5. 16: Sünger rulo başlık Resim 5. 17: Saplı sünger rulo 

 Kadife rulolar: Yünlü örme kumaşlardan (sık dokumalı) üretilir, 5 cm ile 25 

cm arasında boyuttadır. Lif boyları ise diğer rulo çeşitlerinde olduğu gibi 5 mm 

ile 20 mm arasında olur. Genellikle pürüzsüz yüzeylerde sentetik ve akrilik 

vernikler, yağlı boyalar, antipas, astar boya ve deniz boyaları uygulamaları için 

tercih edilir. Ayrıca saten boyalarda perdahlama amacıyla kullanılır, solventlere 

dayanıklıdır. Alt malzemeleri farklı fakat üstü kadife kaplı olan rulolar da 

mevcuttur. Bu ruloların boya emiş miktarı diğer kadife rulolara göre daha 

fazladır. Boyutları 5 cm ile 25 cm arasındadır. 

   

Resim 5. 18: Kadife rulo   Resim 5. 19: Naylon rulo 

 Naylon rulolar: Naylon malzemelerden yapılmıştır. Her türlü epoksi, yağlı 

boya, antipas, vernikler, polyester katlar ve su bazlı izolasyon işlerinde 

kullanılır. Dayanıklılığı yüksektir. 10 cm ile 18 cm boyutlarında imal edilir. 

 

 Posteki rulolar: % 100 doğal merinos postekisinden 10 cm -25 cm arasındaki 

boyutlarda imal edilir. Diğer rulo çeşitlerine göre daha fazla boya emişi yapar 

dolayısıyla daha fazla m2 verimi sağlar. Düzgün satıh bırakır. Pürüzlü 

yüzeylerde daha iyi doldurma gücüne sahiptir. İç ve dış cephelerde su esaslı, 

silikonlu boyalar vernikler, su bazlı astarlar ve latex bağlayıcı boyaların 

uygulanmasında kullanılır. Kireç ve selülozik boyalarda kullanıma uygun 

değildir. 10 cm – 25 cm boyutları arasında kısa tüylü ve uzun tüylü olanları 

mevcuttur. Diğerlerine göre daha kaliteli bir boyama sunar. 

 

 Perlon rulolar: Polyamid-polyakrilik karışımı dayanıklı kumaşlardan yapılır. 

Uzun ömürlü, boyayı iyi emen ve solventlere dayanıklı rulo tipidir. Her türlü 

saten boya, su ile inceltilen akrilik boyalar, antipas, latex bağlayıcı boyalar ile 

kullanılır. Genel olarak her türlü boya uygulandığından çoğunlukla tercih edilir. 

Üzerine konulan renk kuşaklarına göre (sarı-mavi-kırmızı ve çok renkli gibi) 

tüy boyu değişir. Kendi içinde her tipinde 5 cm ile 25 cm arasındaki boyutlarda 

imal edilir. Uzun tüylü ve büyük boyutlu olanları daha çok geniş ve pürüzlü 

yüzeylerin boyanmasında tercih edilir. İç kısmında dolgu ile destekli olan tipleri 
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daha çok boyayı emer ve dağıtır. Özellikle dış cephelerde ve düzgün olmayan 

yüzeylerde iyi boyama sağlar. 

    

Resim 5. 20: Posteki rulo   Resim 5. 21: Perlon rulo 

 Özel rulolar: Mercan rulo, polyester köpükten imal edilmiş olup özellikle dış 

cephelerde, düz yüzeylerde ve dış cephe kaplama malzemelerinde desen vermek 

amacıyla kullanılır. Düz ve delikli olan tipleri vardır. 10 cm ile 25 cm arasında 

boyutludur. Resimde düz ve delikli tipi görülmektedir. 

 

Resim 5. 22: Mercan rulo 

 Köşe rulosu: Duvar köşe kesişim yerlerinde (fırçaların kestirme işlemi gibi) 

kullanılır. Rulo imalat malzemelerinden 8 cm ebadında üretilir ve rulo imalat 

malzemesine uygun her türlü boyalarda kullanılır. 

 

 Boru boyama rulosu: Üç ayrı kısmın yan yana getirilerek (eğimli olarak) 

dizayn edilmiş her türlü borunun veya çubuk şeklinde dar yüzeylerin 

boyanmasına olanak veren rulo tipidir. 10 cm ebadında imal edilir ve kumaş 

çeşidine uygun boyaların uygulanmasında kullanılır. 

 

Resim 5. 23: Köşe rulo ile uygulama 
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Resim 5. 24: Boru rulosu ile uygulama 

 Duvar kâğıdı rulosu: Yüzeylere duvar kâğıdı yapıştırma sonrasında oluşan 

hava kabarcıklarının ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla kullanılır. Duvar 

kâğıdının enine göre 5 cm, 15 cm ve 18 cm ebatlarında üretilir. 

 

 Geniş alan rulosu: Geniş alanlarda özellikle epoksi ve vernik uygulamalarında 

tercih edilir. Boyutu en az 50 cm’dir. Epoksi ve vernik boyamasına uygun 

kumaş türünden imal edilir. 

 

 Desen rulo: Yaklaşık 20-25 adet değişik desen vermeye uygun özel kauçuktan 

imal edilmiş rulolardır. Düz yüzeylerde, dış kaplama malzemelerinde desen 

vermek amacıyla kullanılır. Genellikle büyük boy olarak yapılır. Daha çok 

viskozitesi yüksek olan boyalarda, beklenen sonuçları en iyi şekilde verir. 

   

Resim 5. 25: Büyük alan rulosu                Resim 5. 26: Çeşitli desen rulolar 

5.4.2. Rulo Seçimi 
 

Öncelikle boya işinde kullanılacak ruloyu işin cinsine göre seçmek gerekir. Daha 

sonra yapı yüzeylerinin pürüzlülük durumuna göre ve boyanacak kısmın yapı içerisindeki 

durumuna (kalorifer arkası, köşeler, kıvrımlı parmaklıklar gibi) göre rulonun boyut ve tip 

seçimi yapılır. 

 

Kullanılacak boyanın cinsine göre rulonun tüy boyutu ve imal edildiği malzeme türü 

(polyamid, posteki, kadife, sünger gibi) belirlenmelidir. Pürüzsüz yüzeylerde kabarcıksız 

boyama için sünger ve kadife, pürüzlü yüzeylerde ise daha uzun tüylü posteki veya perlon, 

dış cephe kaplamalarında desen vermek amacıyla polyester köpük (mercan) ten yapılmış 
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rulolar tercih edilir. Köşeleri boyamak için köşe ruloları, kalorifer ve duvara çok yakın sabit 

eşya arkaları için küçük boyutlu (parmak rulo) boru veya benzeri yapıdaki eşyalar için ise 

yine küçük boyutlu boru ruloları kullanılır. 

 

Resim 5. 27: Parmak rulo 

5.5. Rulo Kullanım Teknikleri 
 

Rulo ile uygulama, en az teknik beceri gerektiren uygulama yöntemidir. Rulo ile 

uygulamada boya miktarının ayarlanması ve ruloyu sürme tekniği olmak üzere iki önemli 

hususa dikkat etmek gerekir. Uygulama yaparken yardımcı aparatlardan yararlanmak ve bir 

sonraki kullanımlar için ise temizliğine dikkat etmek gerekir. 

 

5.5.1. Boya Miktarının Ayarlanması 
 

Öncelikle boyanacak alanın büyüklüğü ve boya cinsine göre rulo seçimi yapılır. 

Kullanılacak rulo boyaya batırılmadan önce su ile nemlendirilir veya suya batırılıp üzerinde 

su kalmayacak şekilde sıkılır. Boya uygulanmamış zeminde yukarıdan aşağıya doğru rulo 

hızla indirilerek rulonun tüylerinin kabarması sağlanır. Uygulamaya hazır boyaya batırılır, 

kabin kenar kısmından döndürülerek rulonun üstündeki fazla boya alınmış olur. Rulonun 

tamamı boyayı emmelidir ancak rulonun üzerinden boya damlamamalıdır. Rulonun boya ile 

dolu olması, o rulonun yüzey üzerinde kendi boyutunun üç misli olan kısmına aktarıldığında 

boşalmış olur. Kullanılan boyanın uygulama viskozite aralığı fırça uygulamasındaki 

değerlerde olmalıdır. 

 

5.5.2. Sürme Tekniği 
 

Uygulama başlangıcındaki viskozite (yani kıvam) çok yüksek olursa rulo kullanımı 

zorlaşır ve boyanın yüzey üzerindeki yayılımı engellenmiş olur. Bu nedenle viskozitenin iyi 

ayarlanması gerekir. Uygulanacak boyanın alanına göre sırık, merdiven gibi aparatlar 

önceden hazırlanmalıdır. Rulonun rulo sapı üzerinde kolay dönüp dönmediği kontrol 

edilmelidir. Rulo boyaya batırılarak boya miktarı ayarlanmalıdır. Aşağıdan yukarıya doğru 

ortalama sabit hızla yüzeye elden ağırlık verilerek boya yedirilir, daha sonra bir önceki 

boyanın aktarıldığı son yerden başlanmak üzere aynı hareket aşağıya doğru yapılır. Rulonun 

üzerine bir seferde alınmış boya yaklaşık kullanılan rulonun 3 katına denk gelen yüzey 

nispeten bitmiş olur. Örneğin 20 cm’lik rulo, boya ile doyurulduğunda ikinci kez batırılana 

dek alanı 2 metre uzunluğundaki bir duvarda yaklaşık 20 x 3 = 60 cm’lik kısmına aktarılmış 

olur (Yüzeyin boyayı emiş farklılığı ve pürüzlülüğü durumu değiştirir.). Rulo boyaya hiç 

batırılmadan tekrar aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru birer sefer gezdirilir. Daha 
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sonra elden ağırlık vermeden serbest olarak hareket ettirilir, böylece yüzey üzerindeki 

boyanın eşit olarak dağılımı sağlanmış olur. 

 

Resim 5. 28: Rulo kullanımı 

Teknik olarak boş rulo ile zemindeki boyanın dağıtılması işlemine perdahlama denir. 

Perdahlama zemin büyüklüğüne ve boya cinsine göre seçilen her tip rulo ile uygulanır. Rulo 

bir sırığa bağlı ise sırığın elle tutuluş biçimi boyanın zemine aktarılmasında etkili olur. Sırık 

bir elle alttan diğer elle ortadan avuç içi ile kavranır. Her iki elin hareketi aynı yönde ve 

hızda olduğunda rulonun zemin üzerinde dönme hareketi daha iyi kontrol edilir. Boya ile 

dolu rulo önce elle sırığa çok fazla kuvvet uygulanmadan hareket ettirilir. Rulo üzerindeki 

boya miktarı zemin üzerine aktarılıp azaldıkça elin ruloya verdiği kuvvet arttırılır. Boyanın 

tamamının boşaldığından emin olduktan sonra kuvvet vermeden rulo serbest olarak hareket 

ettirilerek perdahlama yapılır. Dar ve girintili kısımlarda parmak rulo, köşe rulosu kullanılır. 

Bulunmadığı durumlarda kestirme fırçaları ile de aynı işlemler yapılabilir. Yine kalorifer 

peteklerinin arkalarına parmak rulo ile aynı sürme tekniği kullanılarak uygulama yapılır. 

 

Resim 5. 29: Parmak rulo kullanımı 

5.5.3. Yardımcı Aparatları 
 

Rulo uygulamalarında bazı yardımcı aparatların kullanılması uygulamayı kolaylaştırır. 

Bu aparatlardan bazıları fırça kullanımlarında kullanılan aparatlardır: Sırık, merdiven, 

akrobat başlıklar ve kova gibi. Bunların haricinde sadece rulo kullanımında kullanılan 

aparatlar da mevcuttur. 

 

 Plastik tava: Boya tablası olarak da adlandırılmaktadır. Rulo üzerindeki fazla 

boyanın eşit biçimde rulonun üstünden alınması için kullanılır. Böylece 

kontrollü boya aktarımı olabileceği gibi yere damlatma riski de azalır. 

Kullanılacak rulo boyutlarına göre tavalar mevcuttur. 
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Resim 5. 30: Boya tablası 

 Plastik süzgeç: Boya kovasının iç yüzeyine, üzerindeki plastik tırnaklarla 

takılır. Rulo üzerindeki fazla boyanın alınması için kullanılır. Aynı aparatın 

metal olanları da mevcuttur. 

 

Resim 5. 31: Plastik süzgeç 

 Rulo sapı: Aynı boyutta fakat farklı kumaşlardan imal edilen ruloların 

kullanımına olanak veren bir aparattır. Kullanılan rulonun eskimesi durumunda 

sapsız olarak alınan rulonun kullanımına olanak verir. Boyacıya ekonomik 

açıdan faydası vardır. 

 

Fırça kısmında açıklaması yapılan akrobat başlık ve sırıklardan, rulo kullanımında da 

yararlanılır. 

 

    

Resim 5. 32: Rulo sapları   Resim 5. 33: Akrobat ve sırık kullanımı 

5.5.4. Temizliği 
 

Ruloların kullanıldıktan sonra temizlenmeleri bir sonraki kullanım açısından 

önemlidir. 
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Plastik boyaların kullanılmasından sonra rulodaki boya su ile iyice temizlendikten 

sonra sabunlu sudan geçirilir ve silindiri aşağıya gelecek şekilde asılarak saklanır. 

 

Sentetik boyaların kullanılmasından sonra bir gazete kâğıdı üzerinde rulodaki sentetik 

boya olabildiğince alınır ve sentetik tiner ile iyice temizlendikten sonra sabunlu sudan 

geçirilip asılarak saklanır. 

 

Rulolar yeniden kullanılmadan önce kullanılan boyanın incelticisi ile hafifçe 

ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Rulo ve fırça kullanınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Yazı tahtası veya alçı panel 

 Panel 

 Rulo Ve Fırça (Çeşitli İnç Ve Boyutta) 

 Su 

 Boya 

 Kova 

  

 Bant 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temiz bir yazı tahtasını veya büyük 

boy alçıpan paneli yukarıdan aşağıya 

doğru bantlayarak 3 kısma bölünüz. 

 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Eldiven kullanınız. 

 Tahta ve alçıpan panel yoksa ıslaklığı 

gösterecek düzgün bir duvarda da işlemi 

yapabilirsiniz. 

 Uygun boyutta fırça ve rulo seçiniz. 

 

 Uygulama yapılacak yüzeyin büyüklüğüne 

ve yapı durumuna göre fırça ve rulo seçimi 

yapınız. 

 Rulonuzun girebileceği boyuttaki bir 

kovaya su koyunuz. 

 

 Rulonun suya tamamen batmasını 

sağlayınız. 

 Su miktarının kovadan taşmamasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ruloyu suya batırarak silkeleyiniz. 

 

 Suyun zemin üzerinde en az olduğu 

yerden başlayarak iki kez tersten 

sürünüz. 

 

 Rulodan su damlası akmayana kadar 

yavaşça silkeleyiniz ve kabın kenarında 

hafifçe sıyırınız. 

 Başlangıçta % 90 su→ %10 olacak şekilde 

sürünüz. 

 İkinci olarak son kaldığınız yerden 

başlayarak yine % 90 → % 10 olacak 

şekilde devam ediniz. 

 Rulonun değmediği kısımları fırça ile 

tamamlayınız.   

 

 Fırçanın üzerindeki su fazlalıklarını 

yavaşça silkeleyerek alınız. 

 Yüzeyin ıslanmamış dar köşelerine 

kestirme fırçası ile suyu sürünüz. 

 

 Kestirme fırçasına diğerlerinden çok daha 

az miktarda suya batırınız. 
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 Kenar bantlarını sökerek kalan 

kısımları kestirme fırçası ile 

tamamlayınız. 

 

 Kestirme fırçasının üzerine alınan sıvının az 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri ve 

çalıştığınız ortamı temizleyiniz. 

 

 

 

 Fırça ve ruloyu temiz su ile yıkayarak 

silkeleyiniz.  

 Yere dökülen ve etrafa bulaşan suyu siliniz.  

 Yaptığınız çalışmayı işlem sırasına 

göre rapor hâlinde yazınız. 

 Çalışmada dikkat edilecek hususları 

raporunuzda belirtiniz. 
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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 kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Eldiven kullandınız mı?   

3. Çalıştığınız hasarlı bölgeyi incelediniz mi?   

4. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

5. Uygun spatula seçtiniz mi?   

6. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

7. Yüzeydeki kabukların tamamını temizlediniz mi?   

8. Alçıyı kıvamında ayarlayabildiniz mi?   

9. Spatulayı kullanırken yüzey ile spatula arasındaki açının 

küçülmesine dikkat ettiniz mi?  
 

 

10. Spatulayı temizlediniz mi?   

11. Çalışma ortamını temizlediniz mi?   

12. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

13. Yaptığınız bütün işlemlerde çalışma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
 

 

14. Yaptığınız çalışmaları işlem sırasına göre rapor hâline getirdiniz 

mi? 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi fırçalarda kıl yapısının en önemli niteliğini belirtir? 

A) Kılın ucuz oluşu   

B) Kılın esnek ve dayanıklı oluşu  

C) Solventlerden çok hızlı etkilenmesi  

D) Yüzey cinsine uygunluğu 

 

2. Kapı, pencere gibi küçük ahşap malzemelerin boyanmasında aşağıdaki malzemelerden 

hangisi kullanılır? 

A) Badana fırçası 

B) 4 ½ inç’lik fırça 

C) 25 cm’lik rulo 

D) 1 inç’lik fırça 

 

3. Akrobat başlıkların kullanım nedenleri aşağıdakilerden hangileridir? 

I. Uzak noktaların boyanmasına olanak sağlamaları 

II. Hem rulo hem de fırça kullanımına olanak sağlamaları   

III. İstenilen açıda eğimli olabilmeleri 

A) Yalnız I 

B) I, II 

C) II, III 

D) Hepsi 

 

4. Posteki rulolar hangi tür boyaların kullanımına uygun değildir? 

I. Kireç 

II. Selülozik boya   

III. Silikon esaslı boya 

 

A) I, II 

B) Yalnız I 

C) II, III 

D) Hepsi 

 

5. Aşağıdaki hangi boyama aletine alınan boya miktarı diğerlerine göre en az olmalıdır?  

A) Badana fırçası 

B) Kestirme fırçası 

C) 25 cm’lik rulo 

D) 4 ½ inç’lik fırça 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Fırça kullanırken alınacak boya miktarı………………………..olmalıdır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Fırça ve rulo kullanım tekniğine göre önce……………alanlar, 

sonra………….boyanır. 

 

8. Boyutu 5-15 cm arasında olan rulolara ……………………..denir. 

 

9. Sentetik boyama sonrası rulo…………temizlenip daha sonra………..temizlenmelidir. 

 

10. Plastik süzgeçler,…………………..için kullanılır. 

 

 

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. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğru eşleştirilmiştir? 

I- Pürüzsüz yüzeylerde sünger- kadife rulo 

II- Pürüzlü yüzeylerde posteki- perlon rulo 

III- Dış cephe desen vermede mercan- desen rulo 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I, II 

D) Hepsi  

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangileri “Püskürtme Sağda ve Solda Çok Kuvvetli” sonucuna 

neden olur? 

I- Hava başlığının  kirliliği  II- Boya memesinin kirliliği. 

III- Hava basıncının çok fazla olması IV- Deliklerin kısmen tıkanmış olması. 

A) II,III,IV 

B) I,II,III  

C) I,II,IV  

D) I,III,IV 

 

3. Boyahanelerde olması gereken ekipmanlar aşağıdakilerden hangileridir? 

I- Havalandırma tertibatı 

II- Yangın tertibatı. 

III- Kompresör 

A) Yalnız II 

B) I,II,III  

C) Yalnız I 

D) I, II  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi boyahanede alınması gereken tedbirlerden birisi değildir? 

A) Koruyucu maske kullanmak 

B) Kullanılan atıkları ayrı yerde toplamak 

C) Boyahanede kibrit kullanmak 

D) Güvenlik levhalarına dikkat etmek 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Radyatör fırçasının diğerlerinden farkı,……………ve sapının………..olmasıdır. 

 

6. Boya - solvent yangınlarında kesinlikle …………………….. kullanılmaz. 

 

7. Boş rulo ile zemine verilmiş boyanın dağıtılması işlemine……………..denir. 

 

8. Yüzeylerdeki çizikleri ve küçük boşlukları doldurmak için……………aleti  kullanılır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. Boyahanelerde çıkabilecek yangınların temel söndürme prensibi……………. , temel 

söndürme maddesi……………………’dur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1'İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 B 

7 C 

8 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 C 

5 A 

6 C 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 MACUN KÜREĞİ 

7 METAL 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5'İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 D 

4 A 

5 B 

6 KIL BOYUNUN YARISI 

7 GENİŞ / KENAR 

8 PARMAK RULO 

9 SENTETİK TİNER / SU 

10 RULODAKİ FAZLA BOYANIN 

ALINMASI 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 EĞİMLİ/ UZUN 

6 SU 

7 PERDAHLAMA 

8 SPATULA 

9 BOĞMA/ BC TİP SÖNDÜRÜCÜ 
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