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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI  Elektrostatik Toz Boyama İçin Yüzey Hazırlığı 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül Elektrostatik yaş boyama, Elektrostatik toz 

boyama, Katoferez, Kumlama ve Yakma yöntemiyle 

yüzeyleri hazırlayabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Elektrostatik Toz Boyama İçin Yüzey Hazırlığı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

elektrostatik boyama için yüzey hazırlığı yapabilecektir. 

Amaçlar 
1. Elektrostatik yaş boyama için yüzey hazırlayabileceksiniz. 

2. Elektrostatik toz boyama için yüzey hazırlayabileceksiniz. 

3. Katoferez için yüzeyleri hazırlayabileceksiniz. 

4. Kumlama yöntemiyle yüzeyleri hazırlayabileceksiniz. 

5. 5. Yakma yöntemiyle yüzeyleri hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
1. Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar 
2. Kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: 
Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım 

malzemeleri, Yıkama havuzları, asit havuzları, parça 

koymak için uygun askılı sepet, silme bezi, basınçlı 

hava, hava tabancası, Katoferez, katoferez banyo, 

zımpara, tiner, Kumlama makinesi, muhtelif çapta 

temizleme kumları, Pürmüz makinası, tel fırca 

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.   değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenciler,  

 

Toz boyaların ortaya çıkışı genellikle, 1960-70'li yıllarda çevresel ve ekolojik 

duyarlılığın ortaya çıkışıyla bağdaştırılır. 1966 yılında Los Angeles'ta yürürlüğe konan bir 

yasa, boyaların ekolojik yönünü göz önüne alan ve kısıtlayan ilk yasadır. Sonraları bunların 

sayısı hızla artmıştır. 

 

1964 yılında ilk epoksi toz boyalar Avrupa pazarına çıktı. Aynı dönemde elektrostatik 

toz boya uygulama sistemi Fransa'da geliştirilerek piyasaya çıktı. 

 

Önceleri termoplastik reçineler kullanılmasına karşılık, son otuz yıldır, çok daha geniş 

bir kullanım alanı sağlayan termoset toz boyalar geliştirilmiştir. Termoset toz boyaların 

kullanımının gittikçe artırılması, hava ve su kirliliğini azaltma ihtiyacındandır. Ayrıca tek 

başlarına bir şey ifade etmeyen fakat beraber ele alındıklarında önemli tasarruflar sağlayan 

avantajları da vardır. 

 

Bu modülde elektrostatik yaş boyama, elektrostatik toz boyama, katoferez, kumlama 

ve yakma yöntemiyle yüzeyleri hazırlayabilme konusunda bilgilendirileceksiniz. Hepinize 

başarılar dilerim. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak elektrostatik toz boyama için 

yüzey hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Boya satan bir dükkâna girerek hangi çeşit boyalar sattıklarını ve bunların ne tür 

toz boyalar olduklarını araştırınız.  

 

1. ELEKTROSTATİK TOZ BOYA 
 

1.1. Toz Boya Çeşitleri 
 

Toz boyalar yaş boyaların aksine “kuru”, katı, %100 film oluşturan materyallerdir. 

Toz boyalar aslında kürlenme fırınından çıkana kadar boya değildir. Fırınlanmadan önce toz 

boyalar toz hâlinde plastik bileşimlerdir ve sonuç olarak toz boyada kullanılan reçineler yaş 

boyada kullanılanlardan oldukça değişiktir. Yaş boyalarda solvent veya suda çözünebilen ya 

da karışabilen reçineler kullanılırken toz boya üretimlerinde katı reçineler kullanılır. Bu katı 

reçineler ortam şartlarında ve daha yüksek depolama sıcaklıklarında katı hâlde kalmalı, ama 

ısıtıldıklarında hızla eriyip düşük viskozitelere gelerek film oluşturmalıdırlar. 

 

1970’lerin başlarında toz boya üreticilerinin kullanabilecekleri katı reçine sistemleri 

kısıtlıydı ve sonuç olarak boya endüstrisinin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilmek bu 

kısıtlama yüzünden mümkün değildi. Fakat günümüzde hızla gelişen toz boya teknolojisi 

sayesinde değişik reçine sistemleri ve diğer bileşimleri bulmak mümkündür. Geniş çeşitliliğe 

sahip toz boyalar, günümüzde mevcut olan solvent ve su bazlı boyaların özelliklerini 

karşılamakta ve hatta geçmektedirler. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.1: Elektrostatik toz boya 

Günümüzde termoplastikler ve termosetler olmak üzere iki tip toz boya 

bulunmaktadır. Diğer bütün endüstriyel boyalar gibi toz boyalar da kullanıcının taleplerine 

göre formüle edilir. Bu da kullanıcının istediği renk, film performansı ve kullanacağı 

uygulama metodunu karşılaması demektir. Sonuç olarak boyayı kullanacaklar ile tedarik 

edenler arasında sıkı ilişkiler geliştirilmelidir ki bu beklentiler tamamen anlaşılsın ve doğru 

tipte boya seçilsin. 

 

Toz boyaların en önemli başarıları sadece ekipman parametrelerine değil aynı 

zamanda boyanın doğasına, yapısına ve durumuna da bağlıdır. 

 

Geniş çeşitliliğe sahip toz boya seçimi, boyanacak parçanın kullanılacağı yere bağlı 

olarak yapılmalıdır. 

 

Termoset toz boyalar hâlen dünyada kullanılan toz boyaların %99.99’unu 

oluşturmaktadır. Termoplastik toz boyaların yapısından gelen problemler bu boyalar 

tarafından başarı ile çözümlenmiştir. Termoset toz boyaların kürlenmesi sırasında çapraz 

bağlanma reaksiyonu oluşur ve düşük moleküler ağırlıklı polimerlerden daha büyük ve 

karmaşık yapıda polimerler meydana gelir. Sonuç olarak formüllerinde, molekül ağırlığı 

daha düşük polimerler kullanıldığından daha büyük miktarlarda pigment ve dolgu 

kullanılabilir. Termoset boyalarda pigment (reçine) oranı termoplastik boyalardaki gibi 

dispersiyon prosesinin verimliliğini değil boyanın akma özelliklerini etkiler. 

 

Kürlenmiş filmlerin çapraz bağlı yapısı termoset toz boyaları solventlere karşı 

dayanıklı kılar. Ayrıca kimyasal dayanıklılığını da artırır. Son olarak polimer zincirlerine 

polar grupları yerleştirme özgürlüğü veya kürlenme reaksiyonu sonucunda oluşan polar 

gruplardan dolayı yapışmaları iyidir. Termoset boyalar astar gerektirmezler. Termoset 

boyaların kürlenme reaksiyonları daha komplekstir. Film oluşturma reaksiyonlarını 

anlayabilmek için geniş bilgi ve tecrübe gerekmektedir. 
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 Termoset toz boya üretimlerinde başlıca üç tip reçine kullanılmaktadır. 

Bunlar: 

 

 Epoksi toz boyalar 

 

Epoksi toz boyalar geniş aralıkta formülasyon özgürlüğüne sahip olmalarından dolayı 

hâlâ en önemli termoset toz boyalardır. Yapışması mükemmel olan yüksek parlaklık ve 

yumuşak yüzey veren boyalardır. Epoksi boyalar kimyasallara, çözücülere ve kükürt 

dioksitli atmosfere mükemmel direnç gösterirler. Doğru formüle edildiklerinde darbe, 

aşınma, esneklik ve çizilme direnci gibi mekanik özellikleri de çok iyidir. 

 

En önemli dezavantajı belirli sıcaklıklara veya gün ışığına maruz kaldıklarında 

sararmalarıdır. Hızlandırılmış çevre koşulları testinde 200 saat kalan epoksi bir toz boyanın, 

ilk parlaklığının ancak % 7'sini koruduğu görülmüştür. Buna ek olarak dış ortam şartlarında 

hızla tebeşirlenirler. Bütün bunlara rağmen diğer kimyasal ve mekanik özelliklerini korurlar.  

 

Bu dezavantajlarından ötürü epoksi toz boyaların kullanımı fonksiyonel uygulamalar 

ve iç mekânlar için dekoratif uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Epoksi boyaların en önemli 

uygulamaları, çok iyi korozyon direnci sağladıkları, yeraltı boru hatlarında kullanılan 

boruların boyanmasıdır. 

 

Resim 1.2: Epoksi elektrostatik toz boya 

 Polyester toz boyalar 

 

Polyester toz boyaların dış şartlara dayanımları mükemmeldir. Ultraviyole ışığa ve 

ısıya karşı dirençleri yüksektir. Fakat kimyasal dirençleri epoksilere göre daha düşüktür. 

 

Polyester reçineler, diasitlerle dialkollerin (glikoller) poliesterifikasyon reaksiyonu ile 

elde edilirler. Glikol/asit oranı reaktif terminal grubu tipini belirler. Glikol miktarı 

artırıldığında hidroksil terminal gruplu, asit miktarını artırdığınızda ise karboksil terminal 

gruplu polyester reçineler elde edilir.  
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Karboksil fonksiyonlu polyester reçineler triglycidylisocyanurate (TGIC) diye 

adlandırılan cyclic alifatik epoksi sertleştiriciler ile, hidroksil fonksiyonlu polyester reçineler 

(poliüretan diye de adlandırılır) ise poliizosiyanat sertleştiriciler ile çapraz bağlar 

oluştururlar.  

 

Resim 1.3: Epoksi polyester toz boya 

 

o Polyester/TGIC toz boyalar; polyester bazlı boyalar hâlen 

kullanımda bulunan en önemli boyalardandır. İlk defa 1970'li 

yılların başında ortaya çıkan polyester toz boyalarda TGIC adı 

verilen kürlendirici uzunca bir süre başarıyla kullanılagelmiştir. 

Son yıllarda TGIC kullanılan boyaların çok sınırlı da olsa yan 

etkileri tespit edildiğinden Avrupa'da kullanımları durdurulmuş, 

yerini yeni geliştirilen kürlendiriciler almıştır. Dış ortam boyaları 

olarak bilinen Polyester/TGIC boya sistemleri dış ortamlarda 

mükemmel parlaklık dayanımı ve sararma direnci gösterir. Bu 

yüzden söz konusu boyaların en önemli uygulamaları mimari dış 

cephe uygulamalarıdır. Yüzey çoğu zaman alüminyum olmakla 

birlikte, galvanizli çelik de olabilir. Genellikle 60-80 mikronluk 

film kalınlıkları uygulanır. Polyester/TGIC boyaların kullanıldığı 

diğer yerler, dış ortam bahçe mobilyaları, oto aksesuar ve yedek 

parçalarıdır. Polyester/TGIC sistemi boyaların zayıf yanları 

akışkanlıkları ve düzgün yüzey oluşumuyla ilgilidir. Portakallanma 

bu tür boyalarda daha çok görülür. 

 

o Polyester/Polianhidrit toz boyalar; Sararma dayanımı çok 

yüksek, ısıya dayanıklı ve yüksek yüzey sertliğine sahiptirler. Boya 

ev aletleri, aydınlatma elemanları, fırınlar, radyatörler, tencereler 

ve diğer pişirme gereçleri gibi ısıya maruz kalacak yüzeylerde 

kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. 
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o Epoksi-Polyester hibrid toz boyalar; Hibrid (ikiz) toz boyalar da 

denir. Epoksi-Polyester boyalar, epoksi boyaların yüksek kimyasal 

ve mekanik dayanım özellikleri ile polyester boyaların mor ötesi 

(UV) ve sararma direnci arasında bir orta yoldur. Bütün bu 

özellikleri bünyesinde bulundurur, ancak bu özellikler epoksi veya 

polyesterin ayrı ayrı sahip olduğu kadar iyi değildir. Hâlen 

kullanılmakta olan toz boyaların yarıya yakını bu gruptandır. Ana 

kullanım alanları arasında; buzdolapları, derin dondurucular, 

çamaşır makineleri, fırınlar gibi beyaz eşya ve mutfak aletleri, 

madeni mobilya, mimaride kullanılan tavan panelleri, duş 

kabinleri, otomobil parçaları, tarım alet ve makineleri, elektriksel 

ve mekanik parçalar sayılabilir. 

 

Resim 1.4: Epoksi polyester hibrid toz boya 

 Poliüretan toz boyalar;  

 

o Poliüretan toz boyalar hidroksi fonksiyonlu polyester reçinelerin 

izosiyanatlarla kürlendirilmesinden elde edilir. İyi fiziksel ve 

kimyasal özellikler sağladığı kadar iyi dış dayanım da verir. 

Özellikle dış cepheler için kullanılır. Daha çok Amerika'da 

popülarite kazanmışlardır. 

 

o Poliüretan toz boyaların en önemli dezavantajları üretimlerinde 

izosiyanatların kullanılmasıdır. Birkaç izosiyanat haricinde bütün 

izosiyanatlar toksiktir.  

 

o Bu tip boyaların diğer bir dezavantajı kürlenme sırasında gaz çıkışı 

olmasıdır. Fakat bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Resim 1.5: Antikorozif epoksi poliüretan boyalar  
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 Akrilik toz boyalar:  

 

Yaş boyalarda akrilik boyalar dış ortama en uygun boyalar olmasına rağmen, bu tür 

toz boyalar popülarite kazanamamıştır. En çok kullanıldığı Japonya'da bile pazar 

kaybetmektedir.  

 

Akrilik toz boyaların mekanik özelikleri diğer toz boyalara nazaran kötüdür. İyi 

olması beklenen dış ortam dayanıklılığı da yaş boya da sergiledikleri ölçüde değildir. Ancak 

son yıllarda geliştirilen akrilik bazlı toz boyalar, çok düzgün bir yüzeyle beraber iyi bir dış 

ortam dayanımı gösterdiklerinden, gelecekte bu tür boyalar özellikle otomotiv sanayisinde 

daha çok dikkat çekecek gibidir. 

 

1.2. Elekrostatik Toz Boya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken 

Kurallar 
 

Toz boyalar yaş boyalarla kıyaslandığında, tehlike seviyelerinin oldukça düşük olduğu 

görülür. Ancak bu durum, teknik emniyet gereklerinin sağlanması mecburiyetini ortadan 

kaldırmaz. 

 

 Toz boyanın elektrostatik uygulamasında mevcut ana teknik emniyet riskleri 

şunlardır: 

 

 Toz patlaması 

 Yangın 

 Elektrik şoku 

 Zararlı maddelere maruz kalma 

 Basınçlı hava 

 

 Genel olarak denebilir ki, en güvenli uygulama prosedürleri aynı zamanda en 

verimli yöntemlerdir. İş emniyetiyle ilgili konular, bütün işletme ve bakım 

prosedürlerine konulmalıdır. Bu prosedürler, işletmenin aşağıdaki faaliyetleri de 

içeren her kısmını kapsamalıdır. 

 

 Toz boyaların depolanması ve nakledilmesi 

 Parçaların kabin içinde boyanması 

 Parçaların kabin içerisinden konveyör ile geçirilmesi 

 Ekipmanın temizlik ve bakımı 

 Sorun tespit ve çözme ekipmanı 

 Sistemin çalıştırılması ve kapatılması 

 Kontrol göstergelerinin ve regülâtörlerin okunması, ayarlanması, 

kalibrasyonu 

 Havalandırma basınç verilerinin günlük kaydı 

 Alarmlara, sistem güvenlik uyarıcılarına tepki 

 Atıkların uzaklaştırılması 
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Toz boya püskürtme işlemleri sadece tesisin bu işe ayrılmış alanlarında, doğru 

tasarlanmış kabinler içerisinde yapılmalıdır.  

 

 Avrupa Topluluğu "Toz Boya" teknik komisyonu, toz boyaya ilişkin bilimin 

mevcut durumuna dayanarak, bazı tavsiyeler hazırlamış ve yayınlamıştır.  

 

 "Toz boyalar, genel bir ifade ile, yanıcıdır ve toz-hava konsantrasyonu belirli 

sınırları içinde potansiyel olarak patlayıcı bir karışımdır. Ticari olarak mevcut 

toz boyaların taban patlayıcılık konsantrasyonunun 35-90 g/m
3
 civarında olduğu 

belirlenmiştir." (DIN 55990-6 veya ISO 8130-4) 

 

 Her toz boya üreticisi, her ürünü için bir Teknik Emniyet Bilgi Formu 

hazırlamalı; her uygulayıcı da bu formları ürünle birlikte temin ederek 

gereklerini yerine getirmelidir. 

 

 Toz boyaların solunmaması önlenmelidir. 

 

 Verimli bir havalandırma ile atölyelerin atmosferinde bulunan tozun 

olabildiğince azaltılması tavsiye edilir. 

 

 Toz boya uygulanmasında çalışan personele uygun toz maskeleri 

sağlanmalıdır. 

 

 Soluma güçlüğü çeken ya da alerjisi bulunan personel, boya 

uygulamasında çalıştırılmamalıdır. 

 

 Toz boya işlemleri yapılan bütün alanlarda sigara içmek,  birtakım şeyler 

yemek, içmek yasaklanmalıdır. 

 

1.3. Elektrostatik Püskürtme  
 

Genellikle boya uygulama kabini yanında bulunan bir toz boya kazanından, hava 

akımı ile elektrostatik püskürtme tabancasına iletilen toz boya parçacıkları elektrik yükü 

kazanırlar ve topraklanmış parça yüzeyinde birikirler. Daha sonra boyalı parça fırına 

alındığında, erime ve kürlenme gerçekleşir. Parça üzerine tutunmayan boya toplanır ve tekrar 

kullanılır. 

 

Resim1.6: Elektrostatik toz boya püskürtme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elektrostatik yaş boyama için yüzey hazırlayınız. 

  

 Kullanılan araç ve gereçler: Yıkama havuzları, asit havuzları, parça koymak 

için uygun askılı sepet, silme bezi, basınçlı hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi yağ, kir gibi etkileri uzaklaştırmak 

için temiz su ile yıkayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 Temiz su ile yıkanmış boyanacak yüzeyleri 

sıcak kuru hava ile kurutunuz. 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Kurutulmuş boyanacak yüzeyleri 

bekletmeden uygun asit banyosuna koyunuz. 

 

 Asit banyosu sizin için tehlikeli 

olabilir, dikkatli ve titiz olunuz. 

 Asit banyosundan çıkan boyanacak yüzeyi 

durulama havuzuna koyunuz. 

 

 Ellerinize eldiven giymeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Durulama havuzundan çıkan boyanacak 

yüzeyi kurutma havuzuna koyunuz. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Malzemelerin çizilmesini 

engelleyiniz. 

 Kurutma havuzundan çıkarılan boyanacak 

yüzeyi hazırlamak 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Kullanılan araç ve gereçleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek kurulayarak yerlerine 

teslim ediniz. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz. 

 Deney sırasında almış olduğunuz 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

yazınız ve öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüzeyi yağ, kir gibi etkilerden uzaklaştırmak için temiz su ile 

yıkadınız mı? 
  

2. Temiz su ile yıkanmış boyanacak yüzeyleri sıcak kuru hava ile 

kuruttunuz mu? 
  

3. Kurutulmuş boyanacak yüzeyleri bekletmeden uygun asit 

banyosuna koydunuz mu? 
  

4. Asit banyosundan çıkan boyanacak yüzeyi durulama havuzuna 

koydunuz mu? 
  

5. Durulama havuzundan çıkan boyanacak yüzeyi kurutma 

havuzuna koydunuz mu? 
  

6. Kurutma havuzundan çıkarılan boyanacak yüzeyi hazırladınız 

mı? 
  

7. Kullanılan araç ve gereçleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

8. Raporunuzu yazdınız 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 termoset toz boya üretimlerinde kullanılan reçinelerden 

değildir? 

A) Epoksi toz boya  

B) Polyester toz boya 

C) Akrilik toz boya 

D) Plastik boya 

 

2. Epoksi boyaların en önemli dezavantajı nedir? 

A) Sararması 

B) Kükürt dioksitli atmosfere direnç göstermesi 

C) Kimyasallara direnç göstermesi 

D) Çözücülere direnç göstermesi 

 

3. Polyester boyaların genellikle uygulanan film kalınlıkları kaç mikrondur?  

A) 60-100 

B) 60-80  

C) 66-80 

D) 70-85 

 

4. Sararma dayanımı çok yüksek, ısıya dayanıklı ve yüksek yüzey sertliğine sahip boya 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Polyester/Polianhidrit Toz Boyalar 

B) Epoksi-Polyester Hibrid Toz Boyalar 

C) Akrilik toz boyalar 

D) Poliakrilik toz boyalar 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Günümüzde………..…… ve …………......olmak üzere iki tip toz boya 

bulunmaktadır. 

 

6. Termoset boyalarda reçine oranı termoplastik boyalardaki gibi dispersiyon prosesinin 

verimliliğini değil boyanın…….………………… etkiler. 

 

7. Termoset boyalar………………….gerektirmezler. 

 

8. Yapışması mükemmel olan yüksek parlaklık ve yumuşak yüzey veren boyalar 

……………... boyalardır. 

 

9. Epoksi toz boyalar dış ortam şartlarında hızla ……………………… 

 

10. Polyester toz boyaların ultraviyole ışığa ve ısıya karşı dirençleri ………………….. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Polyester toz boyaların kimyasal dirençleri epoksi toz boyalara göre daha 

……………... 

 

12. Portakallanma ………………….. boyalarda daha çok görülür. 

 

13. ……………………toz boyalar özellikle dış cepheler için kullanılır. 

 

14. Poliüretan toz boyaların en önemli dezavantajları üretimlerinde …………. 

kullanılmasıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak elektrostatik toz boyama için 

yüzey hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sanayide elektrostatik toz boyama yapan yerlere gidiniz ve uygulama teknikleri 

hakkında bilgi edinerek arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız. 

 

2. ELEKTROSTATİK TOZ BOYA 

UYGULAMA TEKNİLERİ 
 

2.1. Elektrostatik Toz Boya Çalışma Prensipleri 
 

Elektro statik boyama, farklı elektrikle yüklenmiş cisimlerin birbirini çekmesi 

prensibine dayanır. Bu boyama sistemi solvent kullanılmadan yapılan bir uygulamadır. 

 

Boya deposundan emilen toz boya, hortumdan tabancaya taşınır. Elektrostatik 

püskürtme ekipmanları, toz taneciklerini (negatif) yükler. Bu tanecikler pozitif (+) 

topraklanmış olan parçayı sarar. Daha sonra fırınlama (120-200°C) pişme safhasına geçilir. 

 

Bu safhada, fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. 

Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik ve parlak bir yüzey boyaması yapılmış olur. 

 

Toz boyamada fazla atılan boya geri dönüşüm sistemi ile yeniden kullanılır. Bu 

nedenle yaş boyamaya göre % 50 ile % 30 oranında daha az boya kullanılır. Bu nedenlerden 

ötürü toz boya kullanım verimi %100’e yakındır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Elektrostatik boya prensip şeması 

Toz boyada boya partikülleri genel olarak 2 şekilde parçaya yüklenir. Bunlar Corona 

(iyonlaşma) ve Tribo (elektro-kinetik) metotlarıdır. Corona yönteminde yükleme; tabancanın 

içerisindeki kaskattan namlu ucundaki iğneye yüksek voltajın, havanın nötral durumunu 

bozarak, oluşturduğu eksi iyonların toz partiküllerine tutunması ile yüklenir. Tribo 

yönteminde ise yükleme; hareketli toz tanelerinin tabancanın özel yapılmış yükleme 

yollarına sürtünmesi ile yüklenir. 

 

Corona yönteminde, havayla karıştırılarak akışkanlaştırılan toz boya, ucunda bir 

meme bulunan tüp biçimindeki toz boya tabancasından püskürtülür. Memeye yerleştirilen bir 

eksi (-) elektroda 40-100 kV civarı yüksek gerilim uygulanır. Eksi elektrot, hava 

moleküllerini iyonlaştırır. Oluşan bu iyon bulutu, ‘’korona’’ olarak adlandırılır. Oluşan eksi 

yüklü iyonların bir bölümü toz boya parçacıklarının yüzeylerine tutunarak onları eksi yükle 

yüklerler. Topraklama yoluyla artı(+) elektrot konumuna geçen boyanacak nesne bu toz 

parçacıklarını kendine çeker.Yüzeye ulaşan toz boya zerreleri yüzeyle temas sonucu 

yüksüzleşirler. Dolayısıyla, yüzeydeki kaplama kalınlığı arttıkça elektriksel çekim etkisi 

azalır. Yüzeye iyi tutunamayıp dökülen toz boya zerrecikleri bir toplama kabininde 

biriktirilip geri kazanılırlar. Yüzeye tutunan zerreciklerle birlikte boyanan nesne fırına 

sokulur. Toz boya zerrecikleri eriyip akışkanlaşıp yüzeye düzgün biçimde yayılırlar 
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Şekil 2.2: Toz parçaları tabancadan parçaya doğru hareketlenirken corona tabancadan çıkan 

elektrik akımının içerisinde şarjlanması 

Tribo yönteminde, toz boya tanecikleri tabancının tüpü içerisinde yer alan yalıtkan 

malzemeye sürtünerek yüklenir. Bu mekanizma farklı yüklerdeki iki maddenin (birisi 

elektron almaya, diğeri elektron vermeye meyilli) birbirleriyle teması sonucu harekete geçer. 

 

Resim 2.1: Tribo boya tabancası 

Corona, Her türlü termoset boyaya uygulanabilir. Tribo yöntem Epoksi üzerinde 

mükemmel sonuç verir fakat polyester boyada epoksi kadar başarı sağlamaz. Bu nedenle 

tribo için üretilmiş boya kullanılmalıdır. 

 

Eğer uygulanan toz boya termoplastik karakterli ise, fırın çıkışında soğuyunca sert bir 

film oluşturur. Eğer kimyasal olarak sertleşen yani termoset karakterli ise içerdiği 

bağlayıcılar yüksek sıcaklıkta birbirleriyle tepkimeye girerek sert bir film oluştururlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Elektrostatik toz boyama için yüzey hazırlayınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler: Yıkama havuzları, asit havuzları, parça koymak 

için uygun askılı sepet, silme bezi, basınçlı hava, hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Banyo sıcaklık sürelerine dikkat ediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Yağ alma işlemini yapınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Durulama işlemini yapınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

  Aktivasyon işlemini yapınız.  Dikkatli ve titiz olunuz. 

  Fosfat kaplama işlemini yapınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. Kaplamanın 

tam gerçekleşip gerçekleşmediğini 

kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Durulama işlemini yapınız. 

 

 Havalandırmanın olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Pasivasyon işlemini yapınız. 

 

 Asite dayanıklı bir yüzey 

kaplamasının olduğu yerde 

çalışmanız gerektiğini unutmayınız. 

 Demineralize su ile durulayınız. 
 Durulama suyu mutlaka nötr 

olmalıdır. Dikkat ediniz. 

 Kurutma işlemi yapınız. 
 Şartlara göre kurutma işlemini 

yapınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 
 Kirliliklere uygun çözelti kullanınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Banyo sıcaklık sürelerine dikkat ettiniz mi?   

3. Yağ alma işlemini yaptınız mı?   

4. Durulama işlemini yaptınız mı?   

5. Aktivasyon işlemini yaptınız mı?   

6. Fosfat kaplama işlemini yaptınız mı?   

7. Durulama işlemini yaptınız mı?   

8. Pasivasyon işlemini yaptınız mı?   

9. Demineralize su (saf su) ile duruladınız mı?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

11. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Yaş boya iletkenliği için uygun olan en geniş aralık kaç mµ arasındadır? 

A) 0,05-20  

B) 0,5-20 

C) 0,5-2 

D) 0,05-2 

 

2. Elektrostatik toz boya uygulamalarında memeye yerleştirilen eksi elektroda kaç  kV 

yüksek gerilim uygulanır? 

A) 4-100 

B) 40-100 

C) 10-400 

D) 10-40 

 

3. Eksi yüklü elektrodun hava moleküllerini iyonlaştırması ile oluşan iyon bulutuna ne 

ad verilir? 

A) koroner 

B) korozyon 

C) korona 

D) kuarter 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın püskürtüldüğü noktanın civarındaki 

hava, …………..… elektrik gerilimi uygulanarak iyonlaştırılır.  

 

5. Yangın riskini azaltmak için, inceltilmiş boyanın parlama noktasının …… 
o
C ve 

üzerinde olacak şekilde ayarlanması gereklidir. 

 

6. ………………….…, hava moleküllerini iyonlaştırır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Katoferez için yüzeyleri 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 
 

 Çevrenizde bulunan otomotiv sanayi varsa buraya giderek katoferez tekniğinin 

uygulanıp uygulanmadığını araştırınız. 

 

3. KATOFEREZİN HAZIRLANIŞ TEKNİĞİ 
 

3.1. Katoferezin Yüzeye Uygulanması  
 

Katoferez boya günümüzün kalite bakımından, dayanıklılık esasından boya 

sektöründe rakipsiz, özellikle otomotiv ve yan sanayinde kullanılması zorunlu hâle gelmiş 

olan üstün kaliteye sahip bir sistemdir. 

 

Elektrokimya prensiplerine dayanan bir elektrokaplama prosesi olan katoferez boya 

uygulaması, tüm gövde üzerinde her türlü parça geometrisinin eşit ve komple olarak 

kaplanabilirliği, yüksek korozyon direnci sağlaması, geri kazanım sistemi ile mükemmel 

verimlilik, su bazlı bir sistem olmasından dolayı daha az çevre kirliliği yaratması ve yangın 

riskinin daha az olması gibi üstün ve teknolojik özellikleri nedeniyle günümüzde pek çok 

sektör tarafından aranılan bir uygulama konumundadır. Dayanıklı ekonomik ve kaliteli 

olmak için metal konstriksüyonla üretilen ve özellikle dış saha ortamında yoğun olarak 

kullanılan ürünlerin karşılaştığı en önemli yıpranma paslanmadır. Bu durum; ürün ömrünü 

çok büyük bir ölçüde kısaltır. İşte katoferez bu olumsuz etkiyi minimuma indiren, hatta 

ekonomik ömür açısından bu sorunu ortadan kaldıran işlemdir.  

 

Elektrokimya prensiplerine dayanan bir elektro kaplama prosesi olan katoferez 

uygulaması, tüm gövde üzerinde her türlü parça ve detayın milimetre ölçeğinde eşit ve 

komple olarak kaplanabilirliğini, yüksek korozyon direnci sağlayarak üründen maksimum 

sürede sonsuz fayda edilmesini sağlayan bir sistemler bütünüdür. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Ayrıca geri kazanım sistemi ile mükemmel verimlilik, su bazlı bir sistem olmasından 

dolayı daha az çevre kirliliği yaratması gibi üstün çevresel ve teknolojik özellikleri nedeniyle 

korozyona-paslanmaya müsait metalle üretilen ürünlerde, günümüzde otomotivden beyaz 

eşyaya, pek çok sektör tarafından aranılan ve yaygın olarak kullanılan bir anti-korozyon (pas 

önleyici) yöntemidir. Aynı zamanda pürüzsüz ve kaliteli yüzey elde etme yöntemidir. 

 

Resim 3.1: Otomotiv jantları 

 Katoferez işlem basamakları: 

 

 Yüzey hazırlama - fosfatlama 

 ED tankı işlemi (elektrodeposition coating) 

 Boya besleme işlemi 

 Boya sirkülasyonu ve filtrasyon işlemi 

 Soğutma / ısıtma işlemi 

 Ultra filtrasyon işlemi 

 Anolit sirkülasyon işlemi 

 Elektrifikasyon işlemi 

 Yıkama işlemi 

 Durulama işlemi 

 Fırınlama işlemi 

 

Tüm bu süreç son kat boya işlemi öncesi ürünün olumsuz dış etkenlere karşı uzun 

yıllar dayanabilmesini sağlamak için yapılmaktadır. Yatırım ve işlem maliyeti yüksek 

olmasına rağmen ürünlerin uzun yıllar problemsizce kullanılmasını sağlaması bu işlemin 

ürünlerimizin üretiminde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 



 

 12 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Katoferez için yüzeyleri hazırlayınız. 
 

 Kullanılan araç ve gereçler: Katoferez, katoferez banyo, zımpara, tiner, 

silme bezi, basınçlı hava, hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Katoferezi hazırlayınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Katoferez banyosunu  hazırlayınız. 

 

 Eski boyalı yüzeyi iyice yıkayarak 

temizleyiniz. 

 Katoferez uygulanacak yüzeyin 

temizliğini yapınız. 

 

 Önce, eski boyalı yüzeyi yıkayarak iyice 

temizleyiniz. Sonra zift, wax, yağ ve 

silikon artıklarının alınması için yüzeyi 

temizleme tineri ile siliniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Parçayı katoferezle kaplayınız. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Katoferezden çıkan parçayı temizleyiniz  

ve kurutunuz. 

 

 

 Dikkatli ve temiz kullanınız. 

 Yüzeyi temizleme tineri ile temizleyiniz. 

 

 

 Yeni parçaların yağ ve pastan 

arındırılmaları için zımpara yapılıp 

yüzey temizleme tineri ile silinmesi, 

yapışmanın sağlıklı olması açısından 

önemlidir. Dikkatli bir şekilde tinerle 

temizleyiniz. 

 Uygun zımpara ile zımpara yapınız. 

 

 Zımparadan sonra suyun tamamen 

buharlaşması için yeterli süre bekleyiniz. 
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 Yüzeyi basınçlı hava ile temizleyiniz. 

 

 Maske kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 
 Temiz çalışınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Katoferezi hazırladınız mı?   

3. Katoferez banyosunun hazırladınız mı?   

4. Katoferez uygulanacak yüzeyin temizliğinin yaptınız mı?   

5. Parçayı katoferezle kaplandınız mı?   

6. Katoferezden çıkan parçayı temizleyip kuruttunuz mu?   

7. Yüzeyi temizleme tineri ile temizlediniz mi?   

8. Uygun zımpara yaptınız mı?   

9. Yüzeyi basınçlı hava ile temizlediniz mi?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

11. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi katoferez işlem basamaklarından değildir? 

A) Elektrifikasyon işlemi 

B) Yıkama işlemi 

C) Durulama işlemi 

D) Eleme işlemi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi katoferezin aranan bir yüzey uygulama yöntemi olmasının 

sebeplerinden biri değildir? 

A) Ucuz olması 

B) Yüksek korozyon direnci sağlaması  

C) Geri kazanım sistemi ile mükemmel verimlilik 

D) Su bazlı bir sistem olmasından dolayı daha az çevre kirliliği yaratması 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. ………………elektrokimya prensiplerine dayanan bir elektrokaplama prosesidir.   

 

4. Metal konstriksüyonla üretilen ürünlerin karşılaştığı en önemli yıpranma paslanmadır. 

…………….. bu olumsuz etkiyi minimuma indirir.  

 

5. Katoferez bir …………………….. yöntemidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Kumlama yöntemiyle yüzeyleri 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki sanayi bölgesinde kumlama işlemi nasıl yapılmaktadır? 

Araştırınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. KUMLAMA 
 

4.1. Kumlama İşleminin Yapılışı 
 

Kumlama, yüksek hava basıncı ile birlikte pürüzlendirme işlemidir. Ham maddesi 

kum ya da grit olan ve bu taneleri yüzeye çarparak temizleme ya da pürüzlendirme işlemleri 

kumlama ile yapılır. Uygulanacak malzeme ve basınca göre kumlama işlemi farklılıklar 

gösterir. Kumlama işleminde kullanılan kum ya da grit türü malzemelerin kuvars nitelikli 

olup içinde demir, tuz ve kil bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca kumlamada kullanılan 

aşındırıcı malzemeler tekrar başka bir işlemde kullanılamaz. Bunun nedeni kumlama 

sırasında kullanılan malzemenin üzerindeki tüm pislik aşındırıcının içine karışacak ve onun 

bütün özelliğini bozacaktır. Bu tür malzemelerle yapılacak kumlama işlemi yarardan çok 

zarara neden olacaktır. 

 

Resim 4.1: Kum kazanı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 
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Kumlama işlemi ülkemizde bir çok alanda ihtiyaç duyulan bir iş dalıdır. İnşaattan 

sanayiye, dekorasyondan otomotive bir çok iş dalında başarıyla uygulanan bir yöntemdir. 

Kumlama işleminde unutulmaması gereken en önemli gerçek, maliyetleri düşürmek için 

kalitesiz işçilik ve malzeme kullanımına izin verilmemesidir. 

 

Resim 4.2: Yakma fırını 

Kumlama kabinlerinde temel prensip yerçekimi etkisiyle alt haznesinde biriken 

kumun, içinden basınçlı hava geçirilen bir kumlama tabancası vasıtasıyla emilerek 

püskürtülmesidir. Operatör,  kabine koruyucu eldivenler vasıtasıyla ellerini sokar ve bir 

eliyle kumlanacak malzemeyi, diğer eliyle de kumlama tabancasını tutar ve kumlama 

işlemini gerçekleştirir. Malzemeler kabinin içine yan taraftaki bölmelerden yerleştirilir ve 

havanın kontrolü ayak pedalından sağlanır. Bu tip kabinler özellikle elle tutulabilecek kadar 

küçük parçaların kumlanmasında oldukça pratiktir. İşlem basıncı 4-8 bar arasındadır ve emiş 

gücünün yetiştirilebildiği tüm sarf malzemeleri bu işlemde kullanılır. 

 

Kumlama Yöntemleri 

Karşılaştırılması 

Basınçlı Kumlama 

Yöntemi 

Vakumlu Kumlama 

Yöntemi 

Çalışma basıncı  5-8 bar 5-8 bar 

Hava tüketimi(8mm nozul) 5-8 

bar  

0,8-3,50m
3
/dak 0,6-1,20m

3
/dak 

Parça büyüklüğü  Büyük parçalar  Küçük parçalar  

Kum ve hava çıkış hızı 200-250 m/sn 60-100 m/sn 

Kontrollü kumlama imkanı Düşük  Yüksek  

Yatırım maliyeti Yüksek  Düşük  

Seyyar kumlama imkanı  Var  Yok  

Sürekli çalışma olanağı  Yok  Var  

Kumlama süresi Hızlı  Yavaş  

Kumlama etkisi Fazla  Az  

Tablo 4.1: Kumlama yöntemlerinin karşılaştırılması 
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4.2. Kumlamanın Derecelendirilmesi 
 

Kumlamanın derecelendirilmesi işlemi çeliğin veya saç yüzeyinde istenmeyen 

oluşumların ne ölçüde temizlendiğine ve yüzeyin hangi ölçüde aşındırıldığına göre 

derecelendirilir. Bu konuda dünyada bazı standart derecelendirmeler vardır. Türkiye’de İsveç 

standardı olan “Swedish Standards For Ground Vibrations And Airblast” Sa 1, Sa 2, Sa 2,5 

Ve Sa 3 dereceleri kullanılır. Bu derecelendirme ölçüleri TSE Kurumunca 8.4.1999 

Tarihinde TS En ISO 8501-1 olarak aynen kabul edilmiştir. 

 

 Sa 1: Son derece yüzeysel bir temizlik derecesidir. Paslanmış yüzeylerde son 

derece yüzeysel bir temizlik biçimi olup piyasa da “süpürme “ olarak 

adlandırılır. 

 

 Sa 2: Oldukça temizlenmiş çelik  veya sac yüzeyin bir hayli pürüzlendirildiği  

bir kumlama derecesidir.  

 

 Sa 2,5: Çelik veya sac yüzeyin gayet iyi pürüzlendirildiği, istenmeyen 

oluşumların tamamına yakın bölümünün temizlendiği ve çeliğin kendine has gri 

renginin kolaylıkla görüldüğü, piyasada en çok tercih edilen kumlama 

derecesidir. 

  

 Sa 3: Çelik veya sac yüzeyin çok iyi pürüzlendirildiği, istenmeyen oluşumların 

tamamen temizlendiği, çeliğin kendine has gri renginin tamamen ortaya çıktığı 

bir kumlama derecesi olup piyasada tercih edilmeyen bir kumlama derecesidir. 

Çünkü uygulama zamanı ve maliyeti oldukça yüksektir. 

 

Kumlama işlemi kuru havalarda mümkün olan en kısa zamanda yapılıp bitirilmeli ve 

boya işlemine geçilmelidir. Çünkü üzerindeki pas ve istenmeyen oluşumlar temizlendikten 

sonra çelik, paslanmaya karşı daha da savunmasız hâldedir. Eğer hava da rutubetli ise 

kumlanmış çelik derhâl kararmaya ve paslanmaya başlar. 

 

Çelik kumlandıktan sonra önce astar boyası (antipas) atılmalı daha sonra asıl boya 

yapılmalıdır. Bu konuda çeliğin veya saçın kullanıldığı alan çok önemlidir. Örneğin bir 

gemiye atılacak boya ile bir konteynere atılacak boya birbirinden farklıdır. Ayrıca 

uygulanacak boyanın ne kadar kalınlıkta olacağı da yine çeliğin maruz kalacağı şartlar göz 

önüne alınarak kararlaştırılmalıdır. Bu konu o kadar hassas ve önemlidir ki örneğin bir 

geminin hangi denizlerde daha çok seyir yapacağı, (tuzluluk ve sıcaklık oranı değişeceği 

için) hangi süratlerde devamlı seyir yapacağı (deniz suyunun sürtünme oranı değişeceği için) 

gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Boyama işleminin ne tür bir aletle yapılacağı da son 

derece önemli olup en uygun metot airless boya makinelerinin kullanılmasıdır. Çünkü airless 

boya makineleri boyayı hava ile karıştırmadan yüksek basınçla çelik yüzeye yapıştırır. Eğer 

eskiden olduğu gibi havalı boya tabancaları kullanılırsa boyanın zerrecikleri arasında mikron 

seviyesinde hava kabarcıkları kalır ve boyanma işleminin kalitesi düşer. Yani; çelik kullanım 

alanı son derece geniş bir materyal olup zamana ve diğer dış etkenlere karşı en dayanıklı 

maddelerden biridir. Ama eğer kumlanıp uygun şekilde boyanırsa uzun süre aşınmadan 

dayanır. 
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4.3. Vakumlu Kumlama 
 

Vakumlu kumlama vakumlu kumlama makineleri ile yapılır. Makine, granülleri 

emerek nozul içine getirir ve basınçlı hava yardımıyla kumlanacak yüzeye fırlatır. En büyük 

avantajı ve özelliği nazik kumlanacak yüzeyler içindir ve basınçlı hava ihtiyacı düşüktür 

(yaklaşık 0,5 m
3
/dk.). 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Kumlama yöntemiyle yüzeyleri hazırlayınız. 
 

 Kullanılan araç ve gereçler: Kumlama makinesi, muhtelif çapta temizleme 

kumları, basınçlı hava, hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Koruyucu kıyafetleri giyiniz. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Kumlama kabinin içine malzemeyi alınız.  Dikkatli ve titiz olunuz. 

 8 mm’lik nozul alınız.  

 

 Dikkatli ve titiz olunuz.İstenilen 

özelliklerde  nozul alınız. 

 22 Kwh ‘lık vidalı kompresörü çalıştırınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

Kompresörü istenilen 

özelliklerde kullanınız. 

 6 barlık basınç uygulayınız. 
 Dikkatli ve titiz olunuz. İstenilen  

basınçı uygulayınız. 

 Kabin içine koruyucu eldivenler vasıtasıyla 

elinizi sokunuz. 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Bir elinizle kumlanacak malzemeyi, diğer 

elinizle kumlama tabancasını tutunuz. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Kumları püskürtünüz.  Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz. 
 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 Raporunuzu yazınız. 

 Almış olduğunuz notlardan 

faydalanarak raporunuzu 

yazarak teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Koruyucu kıyafetleri giydiniz mi?   

2. Kumlama kabinin içine malzemeyi aldınız mı?   

3. 8 mm’lik nozul aldınız mı?    

4. 22 KWH ‘lık vidalı kompresörü çalıştırdınız mı?   

5. 6 barlık basınç uyguladınız mı?   

6. Kabin içine koruyucu eldivenler vasıtasıyla elinizi soktunuz 

mu? 
  

7. Bir elinizle kumlanacak malzemeyi, diğer elinizle kumlama 

tabancasını tuttunuz mu? 

  

8. Kumları püskürttünüz mü?   

9. Raporunuzu yazdınız 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. Basınçlı kumlama yönteminde çalışma basıncı kaç bar olmalıdır? 

A) 50-800 

B) 5-8 

C) 5-80 

D) 0,5-8 

 

2. Çeliğin kendine has gri renginin tamamen ortaya çıktığı kumlama derecesi hangisidir? 

A) Sa 1 

B) Sa 2 

C) Sa 3 

D) Sa2,5 

 

3. Vakumlu kumlama yaparken basınçlı hava dakikada kaç m
3
 olmalıdır? 

A) 0,5 

B) 5 

C) 50 

D) 0,05 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. ……………….., yüksek hava basıncı ile birlikte pürüzlendirme işlemidir. 

 

5. Kumlama işleminde kullanılan grit türü malzemelerin içinde ………, …………. 

bulunmamalıdır. 

6. ……….son derece yüzeysel bir temizlik derecesidir. 

 

7. Kumlama işlemi………..… Havalarda mümkün olan…………..… Zamanda yapılıp 

bitirilmeli ve boya işlemine geçilmelidir. 

 

8. Çelik kumlandıktan sonra önce ……….. boyası atılmalı daha sonra ……… boya 

yapılmalıdır. 

 

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 uygun olarak Yakma yöntemiyle yüzeyleri 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Elektrostatik toz boya uygulamasını yapan çevrenizdeki en yakın sanayi 

kuruluşuna giderek uygulama sırasında çıkabilecek aksaklıkları öğrenmeye 

çalışınız. 

 

5. ELEKTROSTATİK TOZ BOYA 

PERFORMANSINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 
 

5.1. Test Sonuçları  
 

Boyaya bağlı performansı etkileyen faktörler: 

 

 Boyanın hazırlanması ve karışımı (zayıf karışım, aşırı köpük oluşumu, 

aşınmış mikser bıçakları); aşırı köpük oluşumu boya performansını düşürdüğü 

gibi mikser ucundaki bıçakların aşınmış olması da karıştırma işleminin tam 

yapılamamasına sebebiyet verir. 

 

 Boyanın viskozitesi/bomesi; istenilen viskozitede üretilemeyen boya, 

performansı düşük boyadır. 

 

 Boyanın raf ömrü; raf ömründen daha uzun süre bekleyen boyalar uygulanırken 

düşük performanstadırlar. 

 

 Boyanın depolama  şartları (yüksek sıcaklıkta bekletme,direk güneş ışığına 

maruz bırakma) 

 

 Kalıp/Maçanın boyamadan sonra bekletilme zamanı 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 
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 Boyanın kumun içine penetrasyon miktarı; yani girintilerde zayıf penetrasyon 

olması durumundaki olası nedenleri şöyle sıralamak mümkün olabilir: 

 

 Kazandaki Toz seviyesi az,  

 Sprey basıncı çok yüksek,  

 Parçalar birbirine çok yakın,  

 Parçaların topraklaması zayıf,  

 Spreyleme örneği/modeli yanlış,  

 Tabanca pozisyonu uygun değil,  

 Geri dönüşün taze boyaya oranı fazla –İnce toz boya,  

 Tabanca voltajı çok yüksek olabilir.  
 

 Kurutulmuş boyanın kalıp/maça yüzeyindeki kalınlığı; 

 

 Standart Toz Boya Kaplamaları 40 ila 80 mikron arasında uygulanmak 

için tasarlanmıştır.  

 Dış garantilerin geçerli olması için minimum 60 mikron kalınlık olması 

gerekmektedir.  

 Pütürlü, tekstüre, hammertone, vs. Uygulamalar 80 ila 120 mikron arası 

uygulanır.  

 

 Kalıp/Maça yüzeyindeki boya kalınlığının homojen olması 

 

Film kalınlığı çok düşükse olası nedenler: 

 

 Toz debisi çok düşük, 

 Toz yüklenmesi çok düşük, 

 Parçalarda zayıf topraklama, 

 Askılar uygun değil, 

 Tabanca pozisyonunun uygun olmaması olabilir. 

 

 Film kalınlığı çok yüksekse olası nedenler; 

 

 Tabanca toz debisi çok yüksek,  

 Kaplama zamanı fazla, konveyör çok yavaş,  

 İkinci kat uygulanan parçalar, 

 Kalın kenarlar, Tabancalar çok erken ve çok geç püskürtme yapıyor,  

 Parçalar birbirlerinden çok uzağa asılıyor olabilir.  

 

 Boya uygulaması esnasında kalıp/maça sıcaklığı; ısı artış derecesi çok yavaşsa 

yüzeyde pütürlenme, portakallanma görülür. 

 

 Kurutma şekli (fırın,havada) 

 

 Kullanılan alkolün yapısı  



 

 27 

 Boyadan bağımsız performansı etkileyen faktörler:  

 

 Döküm parçasının kalınlığı 

 Metalin döküm sıcaklığı 

 Metalin aşılama türü 

 Kalıp/Maça yoğunluğu 

 Reçine sistemi 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Yakma yöntemiyle yüzeyleri hazırlayınız. 
 

 Kullanılan araç ve gereçler: Pürmüz makinası, tel fırca, basınçlı hava, hava 

tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi temizlenecek malzemeye pürmüz 

veya sıcak hava tabancasıyla ısı uygulayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Tel fırça ile zımparalayınız.  Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Basınçlı hava ile yüzeyi temizlemek 
 Hava ile temizlerken dikkatli 

olunuz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz. 
 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 Raporunuzu yazınız. 

 Almış olduğunuz notlardan 

faydalanarak raporunuzu yazarak 

teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüzeyi temizlenecek malzemeye pürmüz veya sıcak hava 

tabancasıyla ısı uyguladınız mı? 
  

2. Tel fırça ile zımparaladınız mı?   

3. Basınçlı hava ile yüzeyi temizlediniz mi?   

4. Raporunuzu yazdınız 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 hazırlanması ve karıştırılması sırasında boya performansını etkileyen etkenler 

aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A). Zayıf karışım 

B). Aşırı köpük 

C). Aşınmış mikser bıçakları 

D). Boyanın rengi 

 

2. Kalıp/Maça yüzeyindeki boya kalınlığının homojenizasyonu sırasında film 

kalınlığının çok düşük olması nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A). Toz debisi çok düşük.  

B). Toz yüklenmesi çok düşük 

C). Tabanca toz debisi çok yüksek  

D). Parçalarda zayıf topraklama 

 

3. Kalıp/Maça yüzeyindeki boya kalınlığının homojenizasyonu sırasında film 

kalınlığının çok yüksek olması nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

 

A). Tabanca pozisyonunun uygun olmaması 

B). Tabanca toz debisi çok yüksek  

C). Kaplama zamanı fazla, konveyör çok yavaş  

D). İkinci kat uygulanan parçalar.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Standart Toz Boya Kaplamaları …………..… mikron arasında uygulanmak için 

tasarlanmıştır.  

 

5. Pütürlü, tekstüre, hammertone, vs. uygulamalar ………………. mikron arası 

uygulanır.  

 

6. Boya uygulaması esnasında kalıp sıcaklığı; ısı artış derecesi çok yavaşsa yüzeyde 

………......... görülür. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Epoksi toz boya hangi tür boya üretimlerinde kullanılan reçinelerdendir? 

A) Termoset toz boya   

B) Termoplastik toz boya 

C) Akrilik toz boya 

D) Polyester toz boya 

 

2. Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın püskürtüldüğü noktanın civarındaki 

hava, kaç kV elektrik gerilimi uygulanarak iyonlaştırılır? 

A) 5-125 

B) 50-125 

C) 5-12,5 

D) 5-122 

 

3. Yangın riskini azaltmak için, inceltilmiş boyanın parlama noktasının kaç 
o
C’ye  

ayarlanması gereklidir. 

A) 20  
0
C  

B) 26 
0
C ve üzeri 

C) 25
 o
 C 

D) 15
 o
 C 

 

4. Kumlama işleminde kullanılan ve  son derece yüzeysel bir temizleme derecesi 

aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir. 

A) Sa1 

B) Sa 2 

C) Sa 2,5 

D) Sa 3 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Polyester  boyaların genellikle uygulanan film kalınlıkları …………….mikrondur. 

 

6. …………..… toz boyalar sararma dayanımı çok yüksek, ısıya dayanıklı ve yüksek 

yüzey sertliğine sahip boyalardır. 

 

7. Astar gerektirmeyen boyalar …………… toz boyalardır. 

 

8. Elektrostatik toz boya uygulamalarında memeye yerleştirilen eksi elektroda………… 

kV yüksek gerilim uygulanır. 

 

9. Yaş boya iletkenliği için uygun olan en geniş aralık ……….…  mµ arasındadır. 

 

10. Eksi yüklü elektrotun hava moleküllerini iyonlaştırması ile oluşan iyon bulutuna 

…………… adı  verilir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11. Elektrokimya prensiplerine dayanan  elektrokaplama prosesine ……………… denir. 

 

12. Basınçlı kumlama yönteminde çalışma basıncı …..…  bar olmalıdır. 

 

13. Çeliğin kendine has gri renginin tamamen ortaya çıktığı  kumlama derecesi 

………….. derecesidir. 

 

14. Vakumlu kumlama yaparken basınçlı hava dakikada ….…  m
3
 olmalıdır. 

 

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 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 Termoplastikler ve Termosetler 

6 Akma Özellikleri 

8 Epoksi Toz 

9 Tebeşirlenirler  

10 Yüksektir  

11 Düşüktür  

12 Polyester/Tgıc 

13 Poliüretan  

14 İzosiyanat  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 50-125 

5 26 

6 Eksi Elektrot 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 Katoferez 

4 Katoferez 

5 Antikorozyon 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 Kumlama 

5 Demir,Kum,Kil 

6 Sa1 

7 Kuru-En Kısa 

8 Astar-Asıl 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 40-80 

5 80-120 

6 Pütürlenme veya Portakallanma 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 B 

4 A 

5 60-80 

6 Polyester  

7 Termoset  

8 40-100 

9 0,05-20 

10 Korona  

11 Katoferez  

12 5-8 

13 Sa3 

14 0,5 

15  

16  
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