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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI Elektrostatik Toz Boyama 

MODÜLÜN TANIMI 

Elektrostatik toz boya ile çift kat boyamanın risk faktörleri ve 

çözümleri, elektrostatik toz boya kaplamanın getirdiği 

avantajlar, elektrostatik toz boya öncesi yüzey hazırlığı, 

elektrostatik toz boyayı fırınlama ve elektrostatik boya 

kontrolü ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Elektrostatik Toz Boyama İçin Yüzey Hazırlığı modülünü 

başarmış olmak 

YETERLİK Elektrostatik toz boyama işlemi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

elektrostatik toz boyama işlemi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Elektrostatik toz boyanın fırınlanması işlemini 

yapabileceksiniz. 

2. Elektrostatik toz boyayı yüzeye uygulama işlemini 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya laboratuvar, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: Yıkama havuzları, asit havuzları, parça koymak 

için uygun askılı sepet, silme bezi, toz boya, basınçlı hava, toz 

boya tabancası, fırın, toz boyama kabini 

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.      
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

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

duyarlılığın ortaya çıkışıyla bağdaştırılır. Elektrostatik toz boyama, yeni bir boya teknolojisi 

olarak elektrik malzemeleri yalıtımı yapma ve arttırılmış dayanıklı boru kaplama amacı ile 

1960'lı yılların başında uygulanmaya başlandı. Ancak elektrostatik toz boyama metodu tam 

anlamı ile kaplama dünyasına 1965’te girmiştir.  

 

Bu modül ile elektrostatik toz boya ile boyama ekipmanlarının kullanımı, çift kat 

boyamanın risk faktörleri ve çözümleri, elektrostatik toz boya kaplamanın getirdiği 

avantajlar, elektrostatik toz boya öncesi yüzey hazırlığı, elektrostatik toz boyayı fırınlama ve 

elektrostatik boya kontrolü ile ilgili bilgileri öğrenmeniz amaçlanmaktadır. 

 

Bu modül ile hedeflenen yeterliği edinmeniz durumunda, ‘Kimya Teknolojisi Alanı 

Boya Üretimi ve Uygulamaları Dalı`nda’ nitelikli bir boya teknisyeni olarak yetişecek ve 

sektörde aranılan bir elaman olarak istihdam edileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak elektrostatik toz boyanın 

fırınlanması işlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

gidip elektrostatik toz boyama işleminde fırınlamanın nasıl yapıldığını 

araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Elektrostatik toz boyamadaki kontrollerin nasıl yapıldığını araştırınız ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ELEKTROSTATİK TOZ BOYANIN 

FIRINLANMASI 
 

1.1. Elektrostatik Toz Boyayı Fırınlama 
 

Toz boya fırınları, elektrostatik yöntemle kabin içerisinde boyanmış parçaların 

pişirilmesi ve boyama işinin tamamlanması için kullanılan aygıtlardır (Resim 1.1). Toz 

boyanın pişirilmesi işlemi, fırının her yerine ulaşan sıcak hava akımı sayesinde gerçekleşir. 

 

Resim 1.1: Elektrostatik boya fırını ve kısımları 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 
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Bir uygulama için en uygun fırının belirlenmesinde boyanacak parçanın ölçüleri, şekli, 

kalınlığı, yapıldığı malzeme, üretim hızı, işletme maliyeti ve kullanılacak toz boya tipi gibi 

birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Toz boyalar reçinenin çapraz bağlanması (polimerizasyonu) ile sertleştiğinden 

(kürlenme), süre ve sıcaklık kritik faktörlerdir. Bir ölçüye kadar, düşük sıcaklıkta belirli bir 

süre, daha yüksek sıcaklıklarda daha kısa bir süreye karşılık gelir. Ancak toz boya ikmalcisi 

tarafından belirtilen kürlenme sıcaklığının, fırın içi hava sıcaklığı ya da fırın sıcaklık 

göstergesinin gösterdiği sıcaklık değil, parça sıcaklığı olduğu vurgulanmalıdır. 

 

Elektrostatik yöntemle parçalar fırına verilmeden önce fırın sıcaklığının ayarlanması, 

boyanacak parçalar fırına verildikten sonra ise fırınlama zaman ayarı, işlemin doğru ve 

kaliteli olabilmesi için son derece önem taşır. Boya ancak doğru fırınlandığı takdirde pişer ve 

istenilen yüzey ve mukavemet değerine ulaşılır. 

 

Her toz boyanın bir fırınlama sıcaklık derecesi ve zamanı bulunur. Bu özellik, 

kullanıcıdan alınan bilgiler doğrultusunda, toz boyayı üretici firma tarafından belirlenir. Bu 

yüzden toz boya üzerindeki teknik bülten dikkatlice okunmalıdır. Burada önemli olan, 

verilen bilgiler ışığında boyalı yüzeyin (metalin) istenilen sıcaklığa kadar fırında 

tutulmasıdır. 

 

Her boyanın kendine özgü bir sıcaklık-zaman eğrisi bulunur. Bunun için yine detaylar 

boyayı üretici firmadan alınmalıdır veya toz boya üzerindeki teknik bülten okunmalıdır. 

Genel olarak fırınlama işleminde aşağıdaki tablodaki değerler kullanılır. Sıcaklık arttıkça 

fırınlama süresi düşer.  

 

 

Şekil 1.1: Elektrostatik boya fırınlama işleminde kullanılan sıcaklık-zaman değerleri 
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Kullanılmakta olan toz boyaların yapısındaki termoset reçine ve sertleştirici belirli bir 

sıcaklığın üzerine çıkarıldığında reaksiyona girerek çapraz bağlar oluşturarak, bütün boya 

yüzey alanında, dayanıklı bir ağ yapı oluşturur. Bu ağ yapı bir inşaat iskelesine 

benzetilebilir. 

 

Kürlendirmenin amacı bu reaksiyonu başlatmak ve toz boyayı jel hâline getirerek 

metal yüzeyi ıslatmasını sağlamaktır. 

 

Fırın, üretim işçiliği verimli olarak kullanılabilecek ve en az seviyede bakım 

gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yakıttan azami ölçüde yararlanılmalı ve mümkün olan 

her yerde, fırından çıkan sıcak hava tekrar kullanılmalıdır. 

  

Resim 1.2: Arabalı toz boyama fırını ve üstten konveyörlü boya fırını 

Sıcaklık, uygun cihazlarla çok hassas olarak, mümkünse ‘kürlenme sıcaklığı 3 C’ 

sınırları içinde, kontrol altında olmalıdır. Sıcaklık ölçüm uçları (termokupıllar) boyalı 

parçanın fırında izlediği yola olabildiğince yakın yerleştirilmiş olmalıdır. 

 

Fırın tasarlanırken, daha sonra uzatabilmek üzere ve içinden geçebilecek parça tip ve 

boyutunu değiştirebilmek üzere pay bırakılmalıdır. 

 

Fırın içindeki hava akımının, tozu parçadan dökecek derecede güçlü olmamasına 

dikkat edilmelidir. Hava hızının kabul edilebilir sınırları 1-2 m/s civarındadır. 

 

Eğer fırın gövdesindeki açıklıklar küçük ise, normal bir egzoz bacası uygundur. Ancak 

fırında nispeten büyük açıklıklar bulunuyorsa, egzoz bacasının sirkülasyon yaparak, ısıyı 

koruyan türde olması gereklidir. 

 

Uygulamada kürlendirme amacıyla; konveksiyon fırınları, kızılötesi (IR) fırınlar 

yoğun olarak kullanılır. 

 

 Konveksiyon Fırınlar: Bu fırınlar günümüzde en çok kullanılan fırınlardır. 

Konveksiyon fırınlarında parçayı ısıtmak için ortam havası elektrik yardımıyla 

veya gaz yakılarak ısıtılır. Isıtılan hava fırın içinde, bir hava akımı yaratılarak 

yayılır.  
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Endirekt yanmalı (Brülörlü) fırınlarda, gaz ayrı bir yerde yakılıp, ısıtılan hava 

fırın içine verilirken, ‘Direk Gaz’ fırınlarda yanan gaz direk olarak fırının içine 

verilir. Endirekt gaz fırınlarında gaz artıkları boya filmine ulaşmayacağından, 

daha az kusurlu bir yüzey elde edilebilir. Direk Gaz fırınlarda kusursuz bir 

yüzey için kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş toz boyalar da her renk ve 

efektte mevcuttur. 

 

Konveksiyon fırınından tahliye edilen hava, fırın içinde biriken gaz hacmini en 

az patlama limitinin altında tutacak miktarda olmalıdır. 

 

Fırının iç duvarlarında zamanla is tabakası oluşabileceğinden, özellikle direk 

gaz fırınlarında, fırın içi düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlenmediğinde, bu 

is tabakası zaman zaman kalkacak ve fırından geçirilmekte olan malzemeyi 

kirletecektir. 

 

 Kızılötesi Fırınlar: Kızılötesi (IR) fırınlarda ısının, havaya başvurmaksızın, 

direk olarak parçaya aktarılması verimi, ısıtma hızını ve hassasiyetini büyük 

ölçüde artırmaktadır. Bu durum bu tür fırınların kullanımını gün geçtikçe 

yaygınlaştırmaktadır. 

 

Temel olarak, kızılötesi enerji sıcak bir parça tarafından yayılarak, başka bir 

madde tarafından yakalanıp soğuruluncaya kadar doğru bir çizgi üzerinde 

hareket eder. Işıma ile ısıtmanın ana avantajı parça ısısının çok hızla 

yükseltilebilmesidir. Işıma kaynağının ısısı arttıkça, kaynaktan yayılan enerjinin 

içinde ışımanın payı, konveksiyona göre, hızla artar. Her hangi bir maddeden 

yayılan ışıma enerjisi o parçanın yüzey alanına, ısısına ve yayıcılık özelliğine 

bağlıdır. 

 

Orta dalga ışıma termoset toz boyaların kürlendirilmesi  için en etkili kaynağı 

sağlar. Yayıcı paneller genellikle 850-950 ºC yüzey ısısına sahip gaz ısıtmalı 

veya 750-850 ºC yüzey ısısı sağlayan elektrik ısıtmalı olarak kullanılırlar. Parça 

yayıcıdan en az 15 cm, ortalama 30 cm uzaklıkta tutularak ısıtılır. 

 

Açık renkler nispeten daha fazla kızılötesi enerji yansıtarak ısınma süresini 

uzatacağından, toz boyanın rengi önemlidir. Bu demektir ki her toz boya, en iyi 

kürlenme koşullarını belirlemek üzere test edilmelidir. 

 

Işıma enerjisi doğrusal bir yol izlediğinden, karmaşık şekilli ve/veya ışıma 

kaynağıyla arasında başka bir cisim bulunan yüzeylere sahip parçalar bu şekilde 

kürlendirilemez. İdeal olarak kızılötesi kürlendirme paneller gibi basit parçalar 

için kullanılmalıdır. 
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1.2. Elektrostatik Boya Kontrolü 
 

Elektrostatik toz boya ile boyama yapıldığında boyamanın veya boyanın kalitesi 

mutlaka kontrol edilmelidir. Elektrostatik toz boyamada bazı problemler ve çözüm önerileri 

aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir. 

 

 Boya yüzeyinde krater oluşumu  

 

Resim 1.3: Krater 

 Yetersiz ön işlem uygulanmış ve boyanacak parçalarda yağ ve kimyasal 

kalıntıları iyi temizlenememiştir. Bunun çözümü ise ön işlemler tekrar 

kontrol edilir ve tedarikçi firmadan bilgi alınır. 

 Silikon yağı ile kirlenme meydana gelmiştir. Silikonsuz temizlik 

malzemeleri kullanılmalıdır. 

 Boyanan parça nemlidir. Kurutma süresi ya da sıcaklığı artırılmalıdır. 

 Farklı bir toz boya ile kirlenme olmuştur. Renk ve cins değişiminde 

ekipmanlar mutlaka temizlenmeli ve fırın içindeki taşıyıcı hava kontrol 

edilmelidir. 

 Geri iyonlaşma etkisi oluşmuştur. Topraklama kontrol edilmelidir. 

 

 Yüzeyde iğne deliklerinin oluşması 

 

Resim 1.4: İğne delikleri 

 Toz boyanın nem oranını yüksektir. Depolama sıcaklığı kontrol edilmeli 

ve ürün etiketinde belirtilen koşullarda depolanmalıdır. 
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 Uyuşmayan başka toz boya ile kirlenme olmuştur. Renk ve cins 

değişiminde ekipmanlar mutlaka iyice temizlenmelidir. 

 Boya içinde bulunan gaz çıkışı olmuştur. Film kalınlığı düşürülmelidir. 

 

 Yetersiz film kalınlığı ve zayıf örtücülük  

 

Resim 1.5: Zayıf örtücülük 

 Topraklama yetersizdir. Topraklama teması konveyör rayından, parçaya 

kadar kontrol edilmelidir.  Bütün temas yüzeyleri toz boya, yağ ve diğer 

yalıtkan malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 

 Toz boya beslemesi çok yüksektir. Toz boya beslemesi yeterli yükleme 

sağlanana kadar kısılmalıdır. 

 Kabin içindeki hava nemlidir. Nemli havadaki rutubet, toz boya 

taneciklerindeki yükü dağıtma eğilimindedir. Püskürtme alanının nemi 

kontrol altına alınmalıdır.  

 Toz boya çok incedir. Aynı zamanda toz boyanın tanecik dağılımı kontrol 

edilerek üreticisi ile bağlantı kurulmalıdır. 

 Toz boya tipi/formülasyonu yanlış yüklenmiş olabilir. Bazı toz boyalar 

formülasyonları diğerlerine göre daha iyi yüklenir. Diğer bazı boyalar ise 

ince film uygulamaları için geliştirilmişlerdir. Üretici ile bağlantı 

kurulmalıdır. 

 Hava basıncı çok yüksek ve toz boya parçadan dökülüyor. Hava basıncı 

ayarı düşürülmeli veya tabanca parçadan uzaklaştırılmalıdır. 
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 Girintilere yetersiz nüfuz  

 

Resim 1.6: Girintileri boyama 

 Toz boya beslemesi çok düşüktür. Toz boya besleme ayarı 

yükseltilmelidir. 

 Yetersiz topraklama yapılmıştır. Topraklama teması konveyör rayından, 

parçaya kadar kontrol edilmelidir. Bütün temas yüzeyleri toz boya, yağ 

ve diğer yalıtkan malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 

 Gerilim çok yüksektir. Gerilim ayarını düşürerek tabancaya daha yakın 

köşelerin toz boyayı itmesi engellenmelidir. 

 Hava basıncı çok yüksektir. Hava basıncını azaltarak, girintilerde boyanın 

süpürülmesi önlenmelidir. 

 Hatalı püskürtme hüzmesi: Püskürtme hüzmesini ayarlanmalıdır ve 

alternatif ağızlıkları denenmelidir. 

 Hatalı püskürtme yön ve açısı vardır. Püskürtme yönünü,  hüzme 

girintilere tam karşıdan ulaşacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

 Çerçeve etkisi (parçanın köselerinde yüksek film kalınlığının oluşması) 

 

Resim 1.7: Çerçeve etkisi 
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 Yüksek voltaj uygulanmıştır. Voltaj çalıştığınız parçaya uygun hâle 

getirilmelidir. 

 Tabanca uygun konumda kullanılmamıştır. Tabancanın malzemeye olan 

uzaklığı optimize edilmelidir. 

 Film kalınlığının homojen değildir. Tabanca konumu ve besleme uygun 

hâle getirilmelidir. 

 Sıkışmış ya da nemlenmiş boya kullanılmış olabilir. Hava basıncı 

yükseltilmeli, elle karıştırılmalı ve basınçlı havanın nemi tekrar kontrol 

edilmelidir. 

 

 Yüzeyde portakallı görüntü oluşumu  

 

Resim 1.8: Portakal görüntüsü 

 Film kalınlığı fazla ya da azdır. Çalışma koşulları kontrol edilmelidir. 

 Fırının ısınması uzun sürmüştür. Fırın sıcaklığı yükseltilmelidir. 

 Yüksek voltaj uygulanmıştır. Voltaj çalıştığınız parçaya uygun hâle 

getirilmelidir. 

 Geri iyonlaşma meydana gelmiştir. Topraklamalar kontrol edilmeli ve 

tabancanın malzemeye olan uzaklığı artırılmalıdır. 

 Uyuşmayan başka toz boya ile kirlenme olmuştur. Renk ve cins 

değişiminde ekipmanlar mutlaka temizlenmelidir. 

 Boya rengi ya da parlaklığının farklı çıkması  

 

Resim 1.9: Renk farkı 
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 Film kalınlığı değişkenlik göstermiştir. Film kalınlığı her nokta için 

eşitlenmeye çalışılmalıdır. 

 Boya fırınlama koşulları değişkenlik göstermiştir. Fırın çalışması 

optimize edilmelidir. 

 Toz boya farklı bir toz boya ile karışmıştır. Boya rengi ve cinsi 

değişiminde ekipmanlar yeterli temizlenmelidir. 

 Boyamadan önce yağ, su, yüzey işlem ve kimyasal kalıntıları kalmıştır. 

Parçalar yüzeyi boyama işleminden önce kontrol edilmeli ve 

temizlenmelidir.  

 

 Film üzerinde puslanma (boya filmi üzerinde sisli ve buğulu görünüm) 

 

Resim 1.10: Pus 

 Toz boya farklı bir toz boya ile karışmıştır. Boya rengi ve cinsi 

değişiminde ekipmanlar yeterli temizlenmelidir. 

 Boyamadan önce yağ, su, yüzey işlem ve kimyasal kalıntıları kalmıştır. 

Parçalar yüzeyi boyama işleminden önce kontrol edilmeli ve 

temizlenmelidir.  

 Katkı malzemelerini kusmuştur. Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol edilip, 

sıcaklık veya zaman yükseltilmelidir. 

 

 Mekanik ve kimyasal dayanımın düşük olması  

 

Resim 1.11: Düşük mekanik dayanım 

 Boyanın kürlenmesi yeterli değildir. Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol 

edilmelidir. 
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 Yetersiz ön işlem uygulanmış ve boyanacak parçalarda yağ ve kimyasal 

kalıntıları iyi temizlenememiştir. Bunun çözümü ise ön işlemler tekrar 

kontrol edilir ve tedarikçi firmadan bilgi alınır. 

 Film kalınlığı fazla ya da azdır. Tabanca ayarlanarak film kalınlığı 

ayarlanmalıdır. 

 

 Korozyon dayanımının yeterli olmaması  

 

Resim 1.12: Korozyon 

 Yetersiz ön işlem uygulanmış ve boyanacak parçalarda yağ, kimyasal 

kalıntılar iyi temizlenememiştir. Bunun çözümü ise ön işlemler tekrar 

kontrol edilir ve tedarikçi firmadan bilgi alınır. 

 Boyanın kürlenmesi yeterli değildir. Fırın sıcaklığı ve süresi kontrol 

edilip, sıcaklık veya zaman yükseltilmelidir. 

 Uygun toz boya seçilmemiştir. Üreticiye başvurulmalıdır. 
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 Parça yüzeyi kirliliği  

 

Resim 1.13: Parça yüzeyi 

 Kabin içine konveyör veya askılardan kir ve toz dökülmüştür. Konveyör 

düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Konveyör rulmanlarını doğru yağ ile 

ve yeterli sıklıkta yağlanmalı, rulmanların bloklanmasına izin 

verilmemelidir. Askılar zamanında temizlenmelidir. 

 Kabine giren parçalar kirlidir. Yağ alma ve yüzey işlem prosesleri kontrol 

edilmelidir. Parçanın kabine girmeden yeterince kurutulmuş olduğu 

kontrol edilmelidir. 

 Kabine giren tesis ortamı havası kirlidir. Toz boya uygulama ortamı 

bölmelerle tesisin geri kalanından ayrılmalıdır. Toz varsa toz toplanmalı 

ve nemi kontrollü bir bölmeye yerleştirilmelidir. Uygulama odasına 

pozitif basınç uygulanmalıdır. Civarda bulunan diğer prosesleri 

inceleyerek, bir kirlenme yaratmadıklarından emin olunmalıdır. 

 Basınçlı hava kirlidir. Hava kompresörü ve hava besleme sistemi kontrol 

edilmelidir. 

 Elek teli yırtık veya hasarlı olabilir. Elek teli değiştirilmeli ve yerine rahat 

oturup oturmadığı kontrol edilmelidir. 

 Elek çalışmıyordur. Elek veya elek kontrol devreleri onarılmalı ya da 

değiştirilmelidir. 

 

 Yetersiz yapışma 

 

 Temizleme ve ön hazırlama yetersizdir. On hazırlama tesisi ve kullanılan 

kimyasal maddeler kontrol edilmelidir. 

 Boyanacak zeminde değişiklik olmuştur. Tedarikçi firmaya 

danışılmalıdır. 

 Yetersiz fırınlama yapılmıştır. Fırın sıcaklığı ve fırınlama süresi 

artırılmalıdır. 
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 Kalem sertliğinin ve aşınmaya karşı dayanıklılığın az olması 

 

 Yetersiz fırınlama yapılmıştır. Fırınlama süresi artırılmalıdır. 

 

 Yetersiz parlaklık 

 

 Uyuşmaz bir toz boya karışmış olabilir. Yeni tozu koymadan önce bütün 

uygulama teçhizatı temizlenmelidir. 

 Gaz çıkışına bağlı iğne delikleri oluşmuştur. Boyanacak zeminin 

gözenekli olmadığından emin olunmalıdır. Zeminin nemli olup 

olmadığını kontrol edilmelidir. Boyanın geri kazanma işlemi sırasında 

nemlenmemiş olduğundan emin olunmalıdır. Basınçlı havanın içinde nem 

olup olmadığını kontrol edilmelidir. Film kalınlığı çok fazla olabilir; 

kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elektrostatik toz boyanın fırınlanması işlemini yapınız. 

 

 Araç ve gereçler: Yıkama havuzları, asit havuzları, parça koymak için uygun 

askılı sepet, silme bezi, basınçlı hava, hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Boyanan parçaları araba üzerine asınız. 

 

 Askıya birden çok boyanmış parça 

konuluyorsa parçalar arası 

mesafeye dikkat ediniz. 

 Konveyörlü sistemlerde uygun askı 

kullanınız. 

 

 Uygun askı sistemleri kullanmaya 

dikkat ediniz. 

 Boya cinsine göre fırın sıcaklığını 

ayarlayınız. 

 

 Her toz boyanın bir fırınlama 

sıcaklık derecesi ve zamanı vardır. 

Size verilen sıcaklık ayarına 

uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Boyalı malzemeleri fırına alınız. 

 

 

 Boyanmış parçaları fırın içine 

düzgün bir biçimde yerleştiriniz. 

 Parçayı fırına sürerek uygun zaman 

ve sıcaklıkta pişiriniz. 

 Fırında kalış süresi boyunca fırın kapılarını 

açmayınız. 

 

 Pişirme işleminden sonra parçayı 

dışarı çıkararak kendi hâlinde 

soğumasını sağlayınız. 

 Boyanın son kontrolünü yapınız. 
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 Konveyörlü tünel fırın sistemlerinde, 

malzemenin kürlenmesi için konveyör hızını 

ayarlayınız. 

 

 Pişirme işleminden sonra parçayı 

dışarı çıkararak kendi hâlinde 

soğumasını sağlayınız. 

 

 Boyanın son kontrolünü yapınız. 
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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. Boyanan parçaları araba üzerine astınız mı?   

2. Konveyörlü sistemlerde uygun askı kullandınız mı?   

3. Boya cinsine göre fırın sıcaklığını ayarladınız mı?   

4. Boyalı malzemeleri fırına aldınız mı?   

5. Fırında kalış süresi boyunca fırın kapılarını açmamaya özen 

gösterdiniz mi? 
  

6. Konveyörlü tünel fırın sistemlerinde, malzemenin kürlenmesi 

için konveyör hızını ayarladınız 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. Fırın içindeki hava hızının kabul edilebilir sınırları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) 1-2 m/s 

B) 1-4 m/s 

C) 2-3 m/s 

D) 2-4 m/s         

 

2. Toz boya fırınlama işleminde aşağıdaki sıcaklık-zaman ilişkisinden aşağıdakilerden 

hangisinin kullanılması doğru olur? 

A) 5000C-30 dakika 

B) 4000C-20 dakika 

C) 2000C-10 dakika 

D) 500C-3 dakika 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik yöntemle boyanmış parçaların pişirilmesi ve 

boyama işinin tamamlanması için kullanılan aygıtlardır? 

A) Boyama kabini 

B) Geri dönüşüm ünitesi  

C) Konveyör 

D) Toz boya fırınları 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi toz boyama fırınları parçalarından biri değildir? 

A) Geri dönüşüm filtresi 

B) Termostat  

C) Burülör 

D) Baca  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kürlendirmenin amaçlarından biri değildir?  

A) Reaksiyonu başlatmak 

B) Boyanmış parçayı temizlemek 

C) Toz boyayı jel hâline getirmek 

D) Metal yüzeyi ıslatmasını sağlamak 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak elektrostatik toz boyayı yüzeye 

uygulama işlemini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

giderek elektrostatik toz boya öncesi yüzey hazırlığının nasıl yapıldığını 

araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Elektrostatik toz boyama işleminin yüzeye nasıl uygulandığını araştırınız ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ELEKTROSTATİK TOZ BOYA 
 

Boya teknolojisinde püskürtme uygulamaları, boyanın küçük damlacıklar hâlinde 

atomize edilecek biçimde püskürtülerek (sprey) uygulanması ile düzgün bir kalınlık 

dağılımına sahip olan ve iyi yayılan yüzeylerin elde edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu 

yöntem sanayi boyası uygulamalarında çeşitlenerek yaygınlaşmıştır. Bu yöntemlerden biride 

elektrostatik toz boya uygulamasıdır. 

 

Resim 2.1: Sprey boya uygulamaları 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Elektrostatik toz boya on yıl öncesine kadar çok fazla bilinmeyen fakat bugün 

itibariyle geldiği noktada imalat sanayide kullanılan boyaların önemli bir yüzdesini 

kapsamaktadır.  

 

 Elektrostatik toz boyanın başlıca kullanım alanları şunlardır: 

 

 Alüminyum sanayi,  

 Çelik kapı sanayi,  

 Makine sanayi,  

 Aydınlatma sanayi, 

 Beyaz eşya sanayi, 

 Otomotiv yan sanayi,  

 Metal mobilya sanayi,  

 Çelik raf sanayi,  

 Masa, sandalye, kapı kolu, menfez ve stant imalatı,  

 Park bahçe mobilyaları ve çit imalatı,  

 Çocuk oyun parkları imalatı,  

 Tarım araç ve gereçleri imalatı, 

 Elektrik panoları imalatı,  

 Bisiklet imalatı, 

 Panel radyatör imalatı,  

 Mutfak araç ve gereçleri imalatı (tava, tencere, vs.),  

 Cam ve ahşap sanayi 

 

Elektrostatik toz boya kaplama, üründe bir damla solvent kullanmaksızın boyanıp 

piyasaya verilir hâle getirilmesidir. Toz boya, bir hava akımı ile özel olarak geliştirilen bir 

toz boya tabancasına taşınır ve bir toz bulutu hâlinde toz boya kabini içinde pulverize edilir. 

Burada statik elektrik ile yüklenen toz boya, topraklama yapılmış ürün üzerine her tarafına 

eşit ve muntazam olarak dağıtacak şekilde kaplanır. Aşırı olarak püskürtülmüş bulunan toz 

boya (ürün üzerine yapışmayan) tekrar kullanılmak üzere toz boya kabini içindeki emme 

sistemiyle havadan ayrılıp geri kazanılır. Geri kazanılan tozun tekrar kullanılabilme özelliği 

toz boya tekniğinin en ekonomik avantajlarından biridir. Ürün daha sonra bir fırında pişirme 

işlemine tabi tutulur. Isı, tozun erimesine ve ürün üzerinde akışına neden olur ve polimerize 

olarak kimyasal sertleşme ile üzerine yapışır. Belirtilen özellikleriyle toz boya tekniği 

geleneksel yaş boyaya nazaran daha cazip hâle gelmiştir. 

 

Resim 2.2: Elektrostatik toz boyama 
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Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın püskürtüldüğü noktanın civarındaki 

hava 50–125 kV elektrik gerilimi uygulanarak iyonlaştırılır. Havanın iyonlaşması sonucunda 

serbest kalan elektronlar, bu bölgeden geçen boya zerreciklerinin yüzeylerine tutunarak 

onları eksi (–) yükle yüklerler. Öte yandan boyanacak malzeme topraklanarak artı (+) uç 

konumuna getirilir. Yüzeyin boya zerreciklerine uyguladığı elektriksel çekim hem serpintiye 

bağlı hem de geri sıçrama etkisine bağlı sprey kayıplarını büyük ölçüde azaltır.  

 

Şekil 2.1: Elektrostatik kaplama prensibi 

Bu yöntemle özellikle çok sprey kaybına yol açan boru, profil vb. nesneler arka 

yüzleri de dahil olmak üzere kayıpsız boyanabilir.  

 

Yüzeye ulaşan boya zerreciklerinin, üzerlerindeki yükü yüzey üzerinden toprağa 

aktarabilmeleri için boyanın elektriksel iletkenliğinin yeterli olması gerekir. Çözgenli 

boyaların elektrostatik uygulamalarında, ürünün içine ya da incelticisine alkoller gibi yüksek 

iletkenlikli çözgenler ya da katkılar (aminler, kuaterner amonyum tuzları gibi) eklenir. Yaş 

boya iletkenliği için uygun olan en geniş aralık 0,05–20 M Ω arasındadır. Ancak, 

uygulamaların pek çoğu için 0,5–5 M Ω arasında bir iletkenlik tercih edilir. 

 

Elektrostatik sprey uygulamalarında, itici olarak havanın kullanıldığı sprey tabancaları 

kullanılır. Bu uygulamalarda hem havalı spreyin yayılma düzeyi elde edilir hem de sprey 

kayıpları en alt düzeye indirgenir. Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın merkezkaç 

kuvveti etkisiyle çok küçük damlacıklara parçalandığı disk ya da çan biçimli, döner başlıklı 

uygulama araçları da kullanılır. 

 

 Otomotiv gövde boyası amaçlı bir “çok yüksek devirli çan”: Merkezkaç 

etkisiyle çanın iç yüzeylerinden yanlara doğru fırlayan çok küçük zerrecikler, 

hem çanın çevresinden beslenen “şekillendirme havası”nın hem de elektrostatik 

çekimin etkisiyle saçılmadan araç gövdesine yönelir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2: Çan şeklinde döner başlık 

 

 Beyaz eşya boyama amaçlı bir “döner disk”: Merkezkaç (santrifüj) etkisiyle 

diskin dış yüzeylerinden yanlara doğru fırlayan damlacıklar, elektrostatik çekim 

etkisiyle eşyanın yüzeyine yönelir. 

 

Şekil 2.3: Disk şeklinde döner başlık 

 

Döner disklerde dakikada 1000 devir (1000 devir/dk.) ve üzerinde dönme hızları 

uygulanması olağandır. Çok yüksek devirli çanlarda ise 25.000 devir/dk. ile 60.000 devir/dk. 

arası dönme hızları uygulanır. Bu ölçüde yüksek devirlerde uygulanan boyalarda parlaklık 

düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılması olasıdır. Dolayısıyla, yüksek devrin yol açabileceği 

matlaşma eğilimine karşı önlemlerin boyanın tasarımı sırasında alınması gerekir. 

 

Pigmentleri ıslatan bağlayıcı katmanlarının yüksek devirin etkisiyle pigment 

yüzeylerinden sıyrılması sonucunda çıplak kalan pigmentler küçük çarpışmalarla birbirlerine 

tutunarak kümeleşmektedir (flocculation). Kümeleşmiş pigmentlerin oluşturduğu “mikro 

pürüzlü” yüzeyler ışığı saçtıkları için, boya filminin parlaklığı düşmektedir. Daha çok, 

düşük yüzey alanlarına sahip olan inorganik pigmentleri içeren renklerde karşılaşılan bu 

sorun, pigmentlerin daha kararlı dispersiyonlar hâline getirilmesiyle aşılabilmektedir. 
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Bir miktar organik çözgen girişiyle ve uygulama donanımı üzerinde uygun elektriksel 

yalıtımların yapılmasıyla sulu boyaların da elektrostatik yöntemle uygulanmaları mümkün 

olmaktadır. 

 

Öte yandan kendisi iletken olmayan plastik, ahşap gibi yüzeylere önce ince bir kat 

iletken astar, normal havalı sprey yöntemiyle uygulanarak yüzeyler iletken hâle getirilebilir. 

Daha sonraki kaplama katları elektrostatik püskürtme yöntemiyle yapılabilir. Gerek tabanca 

ile gerekse döner disk ya da çanlarla yapılan elektrostatik sprey uygulamalarıyla hem sprey 

kayıpları azaltılabilmekte hem de son derece iyi yayılmış boya yüzeyleri elde 

edilebilmektedir. Buna karşın, bu yöntemin de bazı dezavantajları vardır. Özellikle yüzey 

üzerindeki girintili kısımlar “Faraday Kafesi Etkisi” denilen bir sorun nedeniyle yeterince 

boya alamayabilir. 

 

Gerilim farkına bağlı olarak çan veya disk ya da tabanca ile yüzey arasında oluşan 

elektrik alan çizgileri şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Eksi (–) yüklü boya damlacıkları, 

elektrik alan çizgileri boyunca hareket edip yüzeye ulaştıklarından girintili kısma boya 

damlacıklarının ulaşma olasılığı çok düşük olur. Buna bağlı olarak girinti kısımlarda istenen 

boya kalınlığı elde edilemez. 

 

Şekil 2.4: Faraday kafesi etkisi 

İkinci olası sorun kaynağı yangın riskidir. Çözgenli boyalarda kullanılan çözgenlerin 

önemli bir kısmı oda sıcaklığında ve altındaki sıcaklıklarda parlayıcı olabilir. Elektrostatik 

uygulamalarda, uygulanan gerilim dolayısıyla oluşabilecek kıvılcımlar bu çözgenlerin 

parlamasına neden olabilir. Yangın riskini azaltmak için, inceltilmiş boyanın parlama 

noktasının 26°C ve üzerinde olacak şekilde ayarlanması gereklidir. 
 

Elektrostatik toz boyama uygulama ilkeleri, yaş boyanınkilerle önemli ölçüde 

benzeşir. Dolayısıyla, Faraday Kafesi Etkisi toz boya uygulamalarında da söz konusudur. 

Buna karşın parlamaya bağlı yangın riski yoktur. Diğer taraftan, toz boya tane iriliğine bağlı 

olarak yayılma kalitesi yaş boyadakinden azdır. Ayrıca, toz boya uygulamalarında yaş 

boyada olduğu kadar basit bir tabanca temizliğiyle yeni renk uygulamasına geçmek mümkün 

olmaz. 
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Günümüzde neredeyse tüm toz boyalar elektrostatik boyama ile uygulanmaktadır. 

Elektrostatik toz boya uygulamalarında toz boya tanecikleri aşağıda detaylıca açıklanan iki 

yöntemden biri ile elektrikle yüklenebilir: 
 

 Geleneksel elektrostatik yükleme (Korona yükleme) :Elektrostatik yöntemle 

uygulamalarda, 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 eski yüklü iyonların bir bölümü toz boya 

parçacıklarının yüzeylerine tutunarak onları eksi yükle yükler. Topraklama 

yoluyla artı (+) elektrot konumuna geçen boyanacak malzeme bu toz 

parçacıklarını kendine çeker. Yüzeye ulaşan toz boya zerreleri yüzeyle temas 

sonucu yüksüzleşir. Dolayısıyla, yüzeydeki kaplama kalınlığı arttıkça 

elektriksel çekim etkisi azalır. Yüzeye iyi tutunamayıp dökülen toz boya 

zerrecikleri bir toplama kabininde biriktirilerek geri kazanılır. Toz boya 

uygulamalarında geri dönüşüm sık görülse de geri dönüşüme giden toz boya 

miktarı minimumda tutulmalıdır. 
 

Diğer yandan gerekenden fazla voltaj fazla serbest iyon oluşumuna sebep olur 

ve iyi bir uygulamayı zorlaştırır. Akışkanlığı düşürür ve geri iyonizasyona 

neden olur. Malzemeye yetersiz topraklama yapılması durumunda durum daha 

da kötüleşir. 
 

Yüksek voltaj ayarları tabancanın ağzı (nozzle) ile malzeme arasında elektriksel 

alan yolları oluşturur ve toz boya tanecikleri bu yolları takip eder. Dış 

yüzeydeki köşeler başta olmak üzere girift şekilli malzemelerin dış yüzeyleri 

elektriksel alan yollarının en yoğun olduğu yerlerdir. Benzer şekilde iç 

kısımlardaki köşe ve girintilerde bu alan yollarının yoğunluğu daha azdır. 
 

Yüksek voltaj aynı zamanda Faraday Kafesi etkisini arttırır. Malzeme 

yüzeyinde kolay ulaşılan yerlerde daha kalın film kalınlığı, zor ulaşılan yerlerde 

daha ince film kalınlığı elde edilmesine sebep olur. Tabanca voltajını yeterli 

yüksekliğe ayarlamak çok önemlidir. Gerekenden yüksek ayarlanmış voltaj 

istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. En uygun voltaj ayarını bulmak toz boya 

operatörünün becerisini gösterir. 

 

Resim 2.3: Tipik korona otomatik püskürtmeli tabanca 
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 Sürtünme ile yükleme (tribostatik yükleme) : Toz boya tanecikleri 

tabancanın 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.  

 

Tribo tabancaların içerisindeki özel tasarlanmış yükleme yolları mekaniksel 

özelliğinden dolayı toz boya birikimini önleyen ve yüzeye yapışmadan hızlı bir 

yüklemeye olanak veren maddelerden yapılmıştır.  

 

Resim 2.4: Tribo boya tabancası 

 

Sürtünme ile yükleme işleminde serbest iyon ve elektriksel alan oluşumuna 

sebep olacak yüksek voltaj bulunmamaktadır. Sürtünme ile yapılan yüklemenin 

verimli olması her taneciğin tabanca tüpüne sürtünmesine bağlıdır. Bu ise en 

uygun performansın alınması için tabancadan geçen hava akımının ve toz 

boya/hava oranının ayarlanması ile yapılabilir. 

 

Sürtünme ile yükleme yapan çoğu cihaz dolaylı yoldan toz taneciklerinin 

yüklenmesini ölçen mikro ampermetreler ile donatılmıştır. Elektrik akımının bu 

ölçümü tabancadan geçen toz boya miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu 

yüzden yüksek mA değerleri her zaman iyi bir uygulama anlamına 

gelmemektedir. En önemli unsur tabancadan çıkan yüklü toz boya tanecikleri 

oranını olabildiğince yükseltmektir. 

 

 Boya kabini 

 

Elektrostatik toz boyama uygulamaları elektrostatik toz boyama kabinlerinde 

yapılmaktadır. Toz boya kabinleri, elektrostatik boyama ve kaplama 

sistemlerinin vazgeçilmez elemanlarıdır. Maliyeti yüksek olan toz boyaların 

geri kazanımını sağlamak ve bunun yanında çevre kirliliğinin önüne 

geçilebilmesi için sistemde kabin bulunması şarttır.  
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Boya kabini, boyanacak parçanın asılarak boyama işleminin yapıldığı yerdir. 

Toz boya kabinlerinde tabancanın ağzından çıkan toz hâldeki boya elektrostatik 

yöntemle boyanacak parçanın üzerine yapışır. Boyanacak parça üzerine 

yapışmayan boya tozları fan yardımı ile filtreye gelir ve filtrenin üzerinde kalır. 

Bir kısmı da kabin içine dökülür.  

 

Filtre, belirli aralıklarla geri patlama havası yardımı ile temizlenir. Bu geri 

patlamalı basınçlı hava sayesinde filtre üzerinde biriken tozlar kabin içine 

dökülür. Dökülen boyalar toz boya haznesinde toplanarak tekrar kullanılır. 

 

 Boya kabinleri bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler: 

 

 Toz boyada filtre sistemli geri kazanımlı toz boya sistemi çok kullanışlı 

ve pratiktir. 

 Toz boya kabinlerinin standardı elektrostatik kaplamalıdır. 

 Genellikle pano üzerinde otomatik ve manüel filtre temizleme butonları 

mevcuttur. 

 Kabin altında bulunan elekli toz boya deposu sistemlerinde, dökülen 

boyanın elenerek tekrar kullanılması sağlanır. 

 Renk değiştirilmesi istendiğinde temizlenmesi çok kolay, bunun için 

gerekli zaman çok kısadır. 

 

Resim 2.5: Toz boyama kabinleri 

Boya uygulaması sonunda yüzeye tutunan zerreciklerle birlikte boyanan malzeme 

fırına sokulur. Toz boya zerrecikleri eriyip akışkanlaşıp yüzeye düzgün biçimde yayılır. 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 oluşturur. 
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2.1. Elektrostatik Toz Boya İle Çift Kat Boyama Risk Faktörleri ve 

Çözümleri 
 

Elektrostatik Toz Boya İle Çift Kat Boyama Risk Faktörleri ve Çözümleri: 

 

 Malzemenin iyi topraklanmaması 

 

Geleneksel elektrostatik toz boya uygulaması büyük miktarda negatif yükün 

malzemeye geçmesine sebep olur. Eğer fazla olan elektronlar verimli bir şekilde 

topraklanmazsa boyanan yüzey negatif yüklenerek püskürtme tabancasından gelen negatif 

yüklü toz boya taneciklerini iter. Bu sebeple iyi bir topraklama yapılmazsa iyi bir yüzey 

görünümüne sahip kalın bir kaplama elde edilemez. Sürtünme ile yükleme yapılan toz boya 

uygulamasında toz boya tabancadan pozitif yüklü olarak çıkar, bu da yetersiz sayıda elektron 

olması anlamına gelmektedir.  

 

 Toz boyanın malzeme yüzeyine yapışması için topraktan elektron 

çekilerek toz boyanın nötralize edilmesi gerekir. Eğer bu işlem hızla 

gerçekleşmezse kaplanan yüzey pozitif yüklenir ve tabancadan çıkan toz 

boya taneciklerinin yüzeye yapışmasını engeller. Bu olay yüksek voltajlı 

ekipman kullanımında olduğu gibi gerekenden ince film kalınlıkları ile 

sonuçlanır. 

 Yetersiz topraklama kaplanan malzemenin askı yerlerinde hiç ve yetersiz 

boya birikmesi ile anlaşılabilir. 

 

 Püskürtme ekipmanlarının iyi topraklanmaması 

 

Tesisin güvenliğini sağlamak için püskürtme ekipmanlarının püskürtme kabinlerinin 

ve ilgili ekipmanların topraklanması şarttır. Bu sayede yüksek voltaj boşalmaları ve 

sonucunda oluşan elektrik kıvılcımları önlenebilir. 

 

Sürtünme ile yükleme yapan ekipmanlarda başarılı bir uygulama için püskürtme 

tabancasının iyi bir şekilde topraklanması şarttır. Toz boya pozitif olarak yüklendiğinde 

alıkoyulan elektronlar topraklanmalıdır. Tabancalar etkin bir şekilde topraklanmazsa negatif 

yükler birikir ve toz tanecikleri yüklenmeden tabancadan çıkar. 

 

 Düşük hava kalitesi 

 

Çalışma ortamındaki bağıl nem püskürtme verimliliği için son derece önemlidir. İdeal 

bağıl nem seviyesi %45-55 arasında olmalıdır. Bağıl nemin kontrol altında tutulması ile elde 

edilen iki avantaj toz boyanın daha çabuk malzeme yüzeyinde birikmesi ve malzemenin 

farklı bölgelerinde daha eşit film kalınlıklarına ulaşılmasıdır. Bağıl nem basit ve ucuz 

cihazlarla ölçülebilir. 
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 Basınçlı havanın kalitesi 

 

Toz boya uygulama ekipmanlarına sadece temiz, kuru ve basınçlı hava verilmelidir.  

 

Basınçlı havanın kalitesi elektrostatik yüklemeyi ve toz boyanın malzeme yüzeyine 

transferini etkileyebilir. Kirli olan basınçlı hava kaplama yüzeyinde gözle görülür hatalar 

oluşmasına da yol açar. 

 

Basınçlı hava yağ ve sudan arındırılmış ve olabildiğince kuru olmalıdır. Mekanik 

su/yağ ayırtıcılarına ek olarak kullanılan soğutucular basınçlı havadan nemin alınmasını 

sağlar. Soğutucu/kurutucuyu terk eden havanın 3 ºC veya daha düşük bir sıcaklıkta olması 

kuru ve uygulamaya uygun olduğunu gösterir. 

 

 Püskürtme tabancasının kullanım pozisyonu 

 

Tüm toz boya uygulamalarında havada asılı kalan toz boyanın malzemeye 

olabildiğince yakın olması gerekmektedir.  

 

Toz tanecikleri ile malzeme birbirinden uzaklaştıkça aralarındaki elektrostatik çekim 

gücü aralarındaki mesafenin karesi kadar azalmaktadır. Bu da toz boyanın malzeme 
yüzeyine ancak birkaç santimetre uzakta olduğunda ona çekileceğini göstermektedir. 

Püskürtme tabancasının doğru pozisyona getirilmesi malzeme yüzeyinde biriken küçük ve 

büyük tanecik oranının kullanılmamış toz boyadaki gibi korunmasını sağlar. 
 

 Yanlış askı tekniği 
 

Püskürtme verimliliğini arttırmak için malzemeleri konveyör hattı boyunca 

birbirlerine olabildiğince yakın asmak gerekir. Bu sayede geri dönüşüme giden toz boya 

miktarı azalır ve ince tanelerin toz boya rezervine geri dönmesi önlenmiş olur. 

 

Tüm malzemelerde aynı film kalınlığına ulaşmak için arada bırakılan boşluklar 

malzemelerin boyutlarına göre aşağıda gösterildiği gibi ayarlanmalıdır: 

 

 Aralardaki boşluklar çok az olunca malzemeler eşit kalınlıklarda 

boyanmamaktadır. 

 

Şekil 2.5: Yanlış askı tekniği (boşluk az olma hâli) 
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 Malzemelerin uygulama kalınlıkları aralarındaki mesafe arttırılarak 

eşitlenebilir. 

 

Şekil 2.6: Doğru askı tekniği 

 Küçük boyutlu malzeme daha sık yolları olan bir elektriksel alana maruz 

kaldığı için büyük malzemeye göre daha kalın film ile kaplanır. 

 

Konveyör boyunca benzer boyutlardaki malzemelerin yan yana asılması avantajlıdır. 

 

Malzemelerin konveyöre doğru biçimde asılmaları sürtünme ile yükleme yapan 

püskürtme sistemlerine göre geleneksel elektrostatik püskürtme uygulamalarında elde edilen 

başarıyı daha çok etkiler. 

 

 Geri iyonlaşma 

 

Toz Partikülleri parçadan kopar ve/veya birbirlerini itmeye başlar buda yüzeyde eşit 

olmayan partikül dağılımına sebep olur. Buna geri iyonlaşma denir.Geri iyonlaşmanın 

muhtemel sebepleri: 

 

 Yüksek boya kalınlığı uygulanması 

 İkinci kat uygulaması – parça yüzeyi kaplanmış ve topraklamadan 

yalıtılmış olması  

 Tabanca voltajı çok yüksek (ikinci kat için voltaj düşür.) 

 Boya uygulama süresinin çok uzun olması 

 Toz Boya çok ince-geri dönüşüm boyasının çok fazla olması 
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Şekil 2.7: Geri iyonlaşma 

2.2. Elektrostatik Toz Boya Kaplamanın Getirdiği Avantajlar 
 

Elektrostatik Toz Boya Kaplamanın Getirdiği Avantajlar: 

 

 Kullanıma hazırdır. Toz boyaya katkı maddesi veya çözücü ilavesine gerek 

yoktur. Kullanmaya hazır olarak gelir. Bu özelliği sayesinde geleneksel boya 

sistemlerinde gayet kritik olan çözücü miktarların yanlış koyulmasından 

doğacak hatalar söz konusu değildir. Bu şekilde de belirli tecrübe gerektiren 

karıştırma işlemlerinden yer ve zamandan büyük tasarruf sağlar.  

 

 Maliyeti yüksek çözücülerin atıkları yoktur. Çevre kirliliği yapmaz. 
Geleneksel boyalarda çok miktarda kullanılan petrol kaynaklı ve petrol fiyatları 

ile direkt olarak bağlantılı, maliyeti yüksek, karıştırıcı ve çözücüleri ihtiva 

etmediğinden büyük tasarruf sağlar.  

 

Geleneksel boyadaki maddelerin fırınlama esnasında bir daha toplanıp kullanılmamak 

üzere uçup gitmesini geleneksel boyaların içerisinde yüksek miktarda bulunan bu maddelerin 

ziyan olmasını göz önüne alırsak toz boyanın sağladığı avantajın büyüklüğü tekrar ortaya 

çıkar. Bir kg. boyanın ortalama %50′si karıştırıcı ve çözücüdür. Geleneksel uygulamalarda 

ortaya çıkan bir önemli problem de fazla sıkılmış artık boyanın çöpe atılmasıdır (Resim: 

1.6). Çoğunlukla geleneksel yöntemlerde kullanılan sprey kabinlerindeki atık ve fazla 

sıkılmış boya su ile karıştırarak fabrika alanının dışına çıkartılır. Buda çevreyi hem çok 

kirleten hem de çok masraflı bir işlemdir. Toz boya uygulamalarında atık ve fazla harcanmış 

boya toplanarak tekrar kullanıldığından böyle bir masraf ve problem doğmaz. 
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Resim 2.6: Boyama atıkları 

 

 Yanma ve parlama riskini azaltır. Aşırı yanıcı olarak kabul edilen karıştırıcı 

ve çözücüleri ihtiva etmediği için geleneksel boya ile karşılaştırıldığında yanma 

ve parlama riski çok düşüktür. Aynı zamanda toz boyanın yanması ve parlaması 

için saniyede 40 MW gücünde bir enerji tatbiki gereklidir.  

 

 Çalışanları sağlığına zarar vermez. Toz boya karıştırıcı ve çözücülerin 

buharları ihtiva etmediği için burun - boğaz tahrişlerine ve yanmalarına sebep 

olmaz. Geleneksel boyaların uygulamasında, boya ile temas edenlerde bazı 

solunum yolları ve deri tahriş hastalıklarına rastlanır. Geleneksel boyaların 

içindeki karışımlar hem sağlığa zarar verir hem de temizleme işlemi için tekrar 

bazı çözücülerin kullanılması şarttır. Toz boya uygulaması bu tür tehlike ve 

masrafları ortadan kaldırmaktadır. 

 

Boyacıların sağlığı açısından çok daha az tehlikelidir. Toz boyalar solvent 

içermediklerinden, sıvı boya tesislerinde özellikle sıcak havalarda iyice ortaya çıkan kulak, 

burun, boğaz alerjileri ve iltihaplarına neden olmazlar. Boyacının cildine temas eden bir sıvı 

boya öncelikle bir solventle temizlenmeli, ardından sıcak su ve sabunla yıkanmalıdır. Bazı 

boyalarda bu temizlik için özel endüstriyel yıkama deterjanları da gerekebilir. Bütün bu 

yıkayıcılar, vücut için gerekli bazı yağları ciltten aldıklarından, alerjiye sebep olabilirler. 

Genel olarak toz boyalar alerjik değildir. Ancak bazı özel durumlarda nadir olarak bazı 

kişiler bir takım toz boyalara karşı hassasiyet duyabilirler. Bu boya ılık su ile yıkanarak 

kolayca ciltten uzaklaştırılabilir. 

 

 Üretimi hızlandırır. Toz boya kullanımı imalat süresini kısaltır ve üretimi 

hızlandırır. Çünkü toz boya 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tatbik edilerek 

kullanılmaya hazır hâle getirilir. Toz boya uygulamalarında geleneksel 

boyalarda olduğu gibi çözücülerin karıştırılmasından ve fırınlamaya girmeden 

önce söndürme (flas-off) işleminden doğan zaman kaybı yoktur. 

 

 Üstün kalite bir kaplama sağlar. Üstün yapışma özelliği sayesinde korozyona, 

mekanik ve kimyasal darbelere, ısıya, hava şartlarına karşı büyük bir 

dayanıklılık gösterir. Geleneksel boya uygulamasında çok kritik olan çözücü ile 

karıştırıcı fazlalığından ve akmasından meydana gelen bozukluklar toz boya 

uygulamasında ortadan kalkar. 
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 Toz ve metal parçalarının yapışmasını önleme kolaylığı sağlar. Toz boya 

uygulamalarında yapışkan çözücü ve karıştırıcılar kullanılmadığından, fabrika 

içindeki toz ve metal parçacıkların boyanmış malzeme üzerine yapışma ihtimali 

çok azdır. Ayrıca toz boya kaplanmış malzeme hemen fırınlamaya girdiğinden 

dışarıda kalma süresi çok azdır. Geleneksel boya uygulamasında malzeme 

fırınlamaya girmeden evvel bir söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir (flash-

off). Bu da yabancı maddelerin boyanmış parçaların üzerine yapışma oranını 

çok fazla arttırır. 

 

 Yanlış ve bozuk uygulamalar kolaylıkla düzeltilebilir. Yanlış veya bozuk 

tozboya ile kaplanmış parçalar fırınlamaya girmeden evvel basınçlı hava 

püskürtmek suretiyle temizlenebilir ve tekrar kaplanabilir. Geleneksel boya 

uygulamalarında bu tür uygulama imkânsızdır. 

 

 Köşeleri ve şekilli parçaları üstün bir kalite ile kaplar. Elektrostatik olarak 

toz hâlinde uygulanan boya geleneksel boyaya nazaran şekilli parçalara daha iyi 

intibak eder. 

 

 Parçalar toz boya ile kaplandıktan sonra işlem görebilir. Toz boyanın üstün 

yapışma ve darbelere dayanıklılık özellikleri sayesinde parçaları kapladıktan 

sonra kesip şekillendirmek mümkündür. 

 
 Hava ihtiyacını azaltır. Geleneksel boya sistemlerine nazaran hava dolaşımı ve 

fabrika alanının ısıtılıp havalandırılması için gerekli hava ihtiyacı çok azdır ve 

bu nedenle büyük tasarruf sağlar. 

 

 Değişik tip ve renkler uygulanabilir. Metalik, yaldız, parlak, mat, yarı mat ve 

portakallı dâhil her rengin ve her özellikteki toz boyanın tatbiki mümkündür. 

 
 Kaplama kalınlığının daimi kontrolünü sağlar. Tek kat püskürtme ile 

istenilen kalınlıkta homojen bir kaplama sağlanır. Boya kalınlığı kontrol altında 

tutulabilir. 

 

 Metal olmayan parçalar da kaplanabilir. Metal olmayan cam, bakalit gibi 

fırınlama sıcaklığına dayanabilen parçaları da toz boya ile kaplamak 

mümkündür. 

 

 Kalın kaplamalarda emaye özelliği gösterir. Toz boya ile 125 mikronluk bir 

kaplama kalınlığının üzerine çıkıldığı zaman üretilen malzemede emayeden çok 

daha dayanıklı ve ucuz bir kaplama elde etmek mümkündür.  

 

Bu tip kaplama 2150°C sıcaklıktaki bir fırın ile gerçekleştirilir. Emaye fırınlarını 750-

7800°C sıcaklıklarda çalıştığını ve malzeme temizleme ameliyesinin zorluğunu ve ayrıca 

yüksek derecedeki fırınlamalarda meydana gelen döküm bozukluklarını da göz önünde 

bulundurursak toz boyanın tasarruf ve kolaylık sağladığı görülür. 
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 Maskeleme kolaylığı sağlar. Kapanması istenmeyen bölümler, toz boya 

uygulamalarında kuru fırça ile temizlenerek maskeleme masrafını tamamen 

ortadan kaldırır. 

 

 Daha çok alanı boya ile kaplar. Toz boyanın yaş boyadan bir başka üstünlüğü 

de daha çok alan kaplayabilme özelliğidir. Bir kilogram toz boya ile 14 m
2
 lik 

bir alanı 50-55 µ kalınlıkta kaplamak mümkündür. Geleneksel boya ile aynı 

büyüklükteki bir alanı aynı kalınlıkta kaplamak mümkün değildir. 

 

 Depolama ve paketleme kolaylığı sağlar. Toz boyanın geleneksel boyada 

olduğu gibi teneke kutularına konulmasına ihtiyaç yoktur. Polietilen (Naylon) 

torbalar içinde paketlenir. Buda toz boyanın maliyet ucuzluğunda etki eden 

önemli özelliklerden biridir. Toz boyayı 25 °C sıcaklığın altında kapalı bir 

depoda 12 ay hiç bir özelliğini kaybetmeden depolamak mümkündür. Paketleme 

değişikliği ve çözücü, karıştırıcının depolaması gerekmediğinden daha az bir 

depolama alanına ihtiyaç gösterir. 

 

 Toz boya tekniğinin işlem verimliliği (geri dönüşüm) yüksektir. Toz boyada 

malzeme kullanım verimi % 100'e yaklaşmaktadır. Fazladan püskürtülen toz 

boya zerrecikleri toz boya geri kazanım sistemi tarafından tekrar geri 

kazanılarak yeniden kullanım için boyama sistemine döndürülürler. Bunun 

sonucu toz boyamada yaş boyamaya kıyasla 1/2 ile 1/3 oranında daha az 

malzeme gerekir. 

 

Toz boya Geri Kazanım Sistemi’nin görevi, kabin içine saçılan tozu toplamak ve 

yeniden kullanım için uygun hâle getirmek aynı zamanda ortama bırakılan hava içindeki 

tozu almaktır. Geri kazanım sistemleri iki tip toz toplayıcıya dayanır. 

 

 Siklon toz toplayıcılar: Siklonun girişi kabin çıkışına, çıkışı da uygun 

bir tahliye fanına bağlıdır. Kabinden toplanan toz siklon girişine yaklaşık 

20 m/s hızla ulaşır. 

 

Resim 2.7: Siklon toz toplayıcı 
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Siklona doğrusal olarak giren hava/toz karışımının içeride kazandığı dairesel hareket 

nedeniyle bir tür girdap oluşur. Bu girdaba giren toz boya taneciklerine merkezkaç bir 

kuvvet etki eder. Büyük ve ağır tanecikler dışarıya siklon duvarlarına doğru çekilir, sonra da 

siklon dibine düşerek buradan boşaltılır. Hafif tanecikler hava akımında asılı kalır ve hava 

akımı ile siklondan çıkarak bir filtre toz toplayıcıya gider. 

 

Şekil 2.8: Siklonlu toz toplama 

Standart bir toz boya için geri kazanım verimi % 95’lere kadar çıkabilir. İçindeki 10 

mikrondan küçük tanecik yüzdesi yüksek toz boyalarda ise geri kazanım oranı % 85’lere 

kadar düşebilir. Dolayısıyla bir siklonla beraber sırf ince tozları atmosfere salınmaması için 

bir filtre grubu da kaçınılmaz olarak bulunur. 

 

Bu sınırlamalarına rağmen öncelikle renk değişimi yapılıyorsa, filtre gruplarına göre 

oldukça kolay temizlenebilen siklonlar gayet popülerdir. Ayrıca otomatik yüksek kapasiteli 

sistemlerde siklonlar etrafa saçılan toz boyanın istenen hızda ve sürekli olarak 

toplanabilmesini mümkün kılar. 

 

Siklonlu toz toplamanın renk değişimi açısından bir diğer avantajı, sürtünme ve 

çarpışma sonucu siklon duvarlarında toz boya yapışmasının çok az ya da hiç olmamasıdır. 

Bu demektir ki renk değişimlerinde çoğu zaman sadece siklonun altında bulunan toz toplama 

kutusunun temizlenmesi yeterlidir. Çoğu siklonda koniler takılıp sökülebilir ve yedekleri 

mevcutsa kolayca değiştirilebilir. Daha sonra yedek koni çalışırken kirli koni temizlenebilir. 

 

Geri kazanılan toz boya siklondan döner bir vana (hava kilidi) aracılığıyla boşaltılarak 

ve bir elekten geçirilerek içindeki boya topakları ve yabancı maddelerden arındırılır. Daha 

sonra geri kazanılan toz boya yeni boya ile belirli oranda karıştırılarak kullanılır. 

 

Siklon verimi içinde yüksek bir tanecik hızının sağlanabilmesine bağlı olduğundan, 

takip eden filtre grubu da gereksinim duyulan hava hızının kararlılığını sağlayabilecek 

şekilde tasarlanmalıdır. 

 

Filtre malzemesi kolay ve sık temizliğe izin verecek yapıda olmalıdır. Eskiden 

kullanılmakta olan kumaş filtrelerde toz, sık sık temizlenmesi gereken bir torbanın dışında 

toplanırdı. Bu durum yüksek kapasitede çalışan bir sisteme uygun değildi. 
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Daha üstün bir yöntem, bir filtre grubunu metal bir muhafaza içinde, toz filtrelerin 

dışında kalacak ve filtreler 30 saniyede bir verilen ters yönlü bir hava darbesi ile 

temizlenecek şekilde düzenlemektir. 

 

Böyle bir filtre grubunun direnci siklonun direnci ile dengelenerek siklonun verimli 

çalışması sağlanabilir. 

 

 Filtre toz toplayıcılar (Resim 1.9): Bu tür sistemlerde kabinden 

toplanan boya içinde bir kaç filtre (kâğıt filtreler, plastik fitreler ve 

polyester kumaş) bulunan bir bölmeye gelir.  

 

Filtreler toz/hava karışımını filtrenin dışından içine doğru tozu tutan ve havayı geçiren 

bir filtre malzemesi katmanı içinden geçirerek tozu havadan ayırır. 

 

Filtrasyon devam ederken toz, filtrenin dışında birikir ve toz tutma verimini artırır. 

Ancak aynı zamanda hava akımına direnç de artar.  

 

Filtre direncini kontrol edebilmek için bu biriken toz sürekli olarak alınmalıdır. 

Tutulan toz boya tanecikleri içerden dışarı bir hava darbesi ile periyodik olarak dökülür. 

Yüksek hızlı, yüksek basınçlı hava darbesi 0,2 saniyeden kısa sürer ve 30 saniye aralıkla 

verilir.  

 

Filtrenin bir kısmına ve çok kısa bir süre uygulandığından esas hava akımına pratik 

olarak hiç bir etkisi olmaz ve sürekli hava akımının özellikleri bozulmaz. 

 

Şekil 2.9: Filtre toz toplama 

Filtreden hava darbesi ile dökülen boya tanecikleri, elenmek ve sisteme geri 

döndürülmek üzere bir toz boya kutusuna düşer. 

 

Filtre toplayıcılar son derece, % 99 seviyelerinde etkilidir. Verimin derecesi kullanılan 

filtre tipine ve temizleme sıklığına bağlıdır. 
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Hem siklon hem de filtre toz toplayıcılarda geri kazanılan toz boya çıkışına bir hava 

ve toz yalıtımı örneğin bir döner vana konmalıdır. Geri kazanılan toz boya elendikten sonra, 

yeni boyaya üretici tarafından belirtilen sınırı aşmayacak şekilde ve ölçülü olarak 

karıştırılmalıdır. 

 

Ayrıca her iki sistemi de kullanan birçok toz toplayıcı tasarımı da mevcuttur. 

 

2.3. Elektrostatik Toz Boya Öncesi Yüzey Hazırlığı 
 

Başarılı toz boya sistemlerinde önkoşul yüzeylerin temiz ve kirden arındırılmış 

olmasıdır. 

 

Yüzeylerin kirlenmesi kaplamada estetik bazı kusurların (tümsekler, kraterler vs.) 

oluşmasına, kaplama ve malzeme yüzeyi arasında yapışmada zafiyetler olmasına sebep 

olmaktadır. Yüzeylerde en çok rastlanan kirler; yağlar, yüzeydeki paslar, preslerden çıkan 

metal tozları ve genel olarak yüzeye yapışık olan ve olmayan tüm taneciklerdir. 

 

Tek başına temiz bir yüzey korozyonu önlemeye yeterli değildir. Korozyondan 

korumanın öncelikli olduğu durumlarda kimyasal ön işlemler tercih edilmelidir.  

 

Aynı zamanda ürünün son kullanım alanına uygun ön işlemler uygulanmalıdır. 

"Solventli yağ alma" toz boya uygulamasından önce yapılan en temel ön işlemdir. 

Korozyonu hızlandıran ortamlara maruz kalan yüzeylere ne olacağını görmek için 

malzemeler tuzlu su testlerine tabi tutulabilir. Yüksek korozyon sınıfları için önerilen ön-

işlemler kullanılabilir. Uygun ön işlem yöntemine karar verilir. Kullanıcıya özel olan çeşitli 

unsurlar ön işlem yöntemi seçiminde etkili olmaktadır. Bu unsurlar: 

 

 Metalin çeşidi ve kalitesi  

 Yüzeyin durumu: kirlilik derecesi ve yüzeyden temizlenmesi gereken kir 

çeşitleri  

 Bitmiş ürünler, kullanım alanları ve gereken koruyuculuk seviyesi  

 Ekonomik ve çevresel unsurlar  

 

 Temizleme/Yağ Alma 

 

Temizleme/yağ alma işlemini ister tek ön işlem olarak, isterse daha kapsamlı bir ön-

işlemin bir parçası olarak uygulamış olun kullanılan yöntem yüzeyden alınacak kirlerin ve 

boyanacak yüzeyin çeşidine bağlı olarak seçilmelidir (Resim 2.8). 

 

Solvent, sıvı ve katı yağlar vs. gibi "yağlar"ın yüzeyden alınmasında kullanılır. En çok 

kullanılan solventler trikloretilen ve perkloretilendir. Solvent ile yağ alma işleminden sonra 

durulama yapılması gerekmemektedir. 

 

Yağ alma asidik, nötr veya alkali kimyasallar ile de yapılabilir. Bu kimyasallar yüzeyi 

korozyon, metal tozları ve diğer oksitlerden temizlemektedir. 
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Bu operasyonun uygulanmasının birçok yolu vardır ve en çok kullanılan metotların 

bazıları: 

 

 Solvent ile silme: Gres alınması boyanacak yüzeyin uygun solventle 

ıslatılmış bezle silinmesi ile sağlanabilir. 

 

Resim 2.8: Yağ alma 

 Solvente daldırma: Bu metotta parça, içi solvent dolu tanka daldırılır ve 

çıkarıldıktan sonra solvent buharlaştığı zaman bütün yağ ve gres 

temizlenmiş olmalıdır.  

 

 Solvent buharı ile yağ alma: Bu teknikte, parça özel dizayn edilmiş bir 

fabrika içinde trikloretilen gibi klorlanmış solvent buharında bekletilir ve 

solvent buharının soğuk metal yüzey üzerinde yoğuşmasıyla yüzeydeki 

gres ve yağı çözerek temizlenmesini sağlar. Parçalardan akan gres ve 

yağlı sıvı solvent toplama haznesine geri döner. 

 

 Mekanik temizleme 

 

Mekanik yöntemler hem kaynak makinesi izleri, metal tozlar vs. gibi kirleri çıkarmak 

hem de kaplamanın yüzeye yapışmasını arttırmak için kullanılır. 

 

Aşındırıcı temizleme yöntemi kullanıldığında yağlı kirler önceden alınmalıdır. 

Aşındırmada kullanılacak maddeye yüzey ve istenilen pürüzlülük göz önüne alınarak karar 

verilmelidir. 

 

 Demir fosfatlama 

 

Demir fosfat uygulaması ince tabaka fosfatlama olarak ta bilinir. Demir fosfat 

uygulaması ile çok iyi yapışma özellikleri elde edilir. Bu uygulama toz boyanın mekanik 

özellikleri üzerinde ters bir etki yapmaz. Demir fosfat, çinko fosfat kadar olmasa da düşük ve 

orta seviye sınıf korozyonlara maruz kalan yüzeylerde iyi bir korozyon koruması sağlar. 

Demir fosfat püskürtme veya daldırma yöntemleri ile uygulanabilir.  
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İşlemdeki adım sayısı metal yüzeye ve istenilen koruma seviyesine bağlı olarak 2-7 

arasında değişebilir. Demir fosfat işlemi, çinko fosfata göre daha uygun maliyetlidir ve 

uygulaması daha kolaydır. Fosfat tabakasının ağırlığı genellikle 0,3-1,0 g/m
2
 arasında 

değişmektedir. 

 

 Çinko fosfatlama 

 

Çinko fosfat işlemi demir fosfata göre daha kalın bir tabaka oluşmasına sebep olur, bu 

kalınlık uygulama yapılan malzemeye bağlı olarak değişmektedir. Çinko fosfat çok iyi 

yapışma özellikleri gösterir, fakat bazı durumlarda sistemin mekanik bütünlüğünü (esnekliği) 

düşürebilir. Çinko fosfat mükemmel korozyon koruması sağlar. Yüksek korozyon 

seviyelerine maruz kalacak çelik ve galvanizli çelik yüzeyler için ön-işlem olarak önerilir. 

Çinko fosfat uygulaması püskürtme (Resim: 2.9) veya daldırma yöntemleri ile yapılabilir. 

İşlem 4-8 adımdan oluşabilir. 

 

Resim 2.9: Püskürtme ile çinko fosfatlama 

 

Şekil 2.10: Metal yüzeye uygulanan inorganik fosfat kaplamaları 

Çinko fosfatlama, tesis masrafları ve yüksek işletim maliyetleri sebebi ile demir 

fosfatlamadan daha pahalıya mal olmaktadır. 
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 Kromatlama işlemi 

 

Kromat işlemleri arasında birçok farklı sistem bulunmaktadır. Sistem; metal veya 

alaşımın çeşidine, malzemenin türüne (üretilme yöntemi: döküm, ekstrüzyon vs.) ve kalite 

gerekliliklerine bağlı olarak seçilir. Kromat işlemi ince kat kromat işlemi, yeşil kromat 

işlemi ve sarı kromat işlemi olmak üzere alt işlemlerden oluşmaktadır. 

 

 Filiform korozyon 

 

Bu özel korozyon türü genellikle alüminyum yüzeyler üzerinde görülür (Resim 2.10). 

Bu olay kaplamanın altında ilerleyen bir solucanı andırır, her zaman kesim noktaları veya 

hasar görmüş bir tabakadan başlar. 

 

Resim 2.10: Filiform korozyon 

Filiform korozyon kaplanan malzemenin tuzlu, 30-40º C arasında sıcaklıklarda ve 

%60-90 arasında bağıl neme sahip ortamlara maruz kalması durumunda sık sık görülür. Bu 

sebeple bu problem sadece deniz kıyısındaki alanlarda ve yanlış ön işlemlere maruz kalmış 

alüminyum yüzeylerde görülür. 

 

Filiform korozyonu en aza indirmek için kromat ile kaplamadan önce uygun bir alkali 

ile dağlama yapılması daha sonra da asitli yıkama yapılması önerilir. Alüminyum yüzeyden 

2 g/m
2
 (minimum 1,5 g/m

2
) çıkarılması önerilir. 

 

Eloksa, alüminyum yüzeylere yapılan bir ön işlem olarak, özellikle filiform 

korozyonları önlemek için geliştirilmiştir. Eloksal tabakasının kalınlık ve gözenekliliği çok 

önemli olduğunda özel bir eloksal işlemi yapılmalıdır. 

 

Sonuç olarak geleneksel kimyasal ön işlemlerde kullanılan kimyasallar ile ilgili katı 

kanunlar bulunabilir, bu yüzden de su/atık su, diğer atıklar ve çöpleri yok etmek çok 

pahalıya mal olabilir. 

 

Daha çevre dostu olan ön işlem sistemleri geliştirilmektedir. Bunlara örnek olarak 

durulama gerektirmeyen işlemler ve krom içermeyen sistemler verilebilir. Bu yeni 

sistemlerden bazıları toz boya ile yapılan uygulamalarda daha iyi görünümler elde edilmesini 

sağlamaktadır. 

 

Tanınmış ön işlem kimyasalları tedarikçileri ürünlerinin toz boya ile geçmiş 

kullanımları hakkında bilgi vermekte ve gerekli belgeleri tedarik etmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Elektrostatik toz boyanın yüzeye uygulanması işlemini yapınız. 

 

 Araç ve gereçler: Yıkama havuzları, asit havuzları, parça koymak için uygun 

askılı sepet, silme bezi, basınçlı hava, hava tabancası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Toz boya deposundaki boyanın 

kaynatılarak havalandırılmasını 

sağlayınız. 

 

 

 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Toz boya deposuna istenilen miktar 

kadar toz boya ilave ediniz. 

 Havalandırmanın iyi yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Tabanca havasını ayarlayınız. 

 

 

 Boya uygulanacak yüzeydeki kir, pas, 

yağ vb maddeleri kimyasal veya 

mekanik olarak temizlemeyi 

unutmayınız. 

 Uygun değerleri girmeyi unutmayınız. 

 Yardımcı havanın ayarını yapınız. 

 

 
 

 Uygun değerleri girmeyi unutmayınız. 
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 Kabin aydınlatmalarını yapınız.  

 

 Aydınlatmanın yeterli olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 Selonoid valflerin devrede olmasını 

sağlayınız. 

 

 Selonoid valflerin devrede olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Elek (filtre) ve fan motorlarını 

çalıştırınız. 

 Güvenlik kurallarına uygun çalışınız.  

 Eleklerin (fitre) temiz olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
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 Boyanacak parçaya uygun deflektör 

seçiniz. 

 

 Uygun deflektör seçimine dikkat ediniz. 

 

 

 Toz boya tabancasını çıplak el ile 

tutunuz. 

 

 Boyanacak parçaya topraklama takılıp 

takılmadığını kontrol ediniz. 

 Tabancanın malzemeye olan uzaklığını 

ayarlayınız. 

 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 

 Uygun mesafeyi ayarlayınız. 
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 Tabancayı devreye sokunuz. 

 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 

 Tabancanın boya püskürtme ayarını 

yapmayı unutmayınız. 

 Geniş yüzeyler, dar yüzey ve köşeler 

için tabanca ayarını yapmayı 

unutmayınız. 

 Boya işlemini yapınız. 

 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 

 Boyama hususlarına dikkat ederek 

boyama yapınız. 

 Uygulama esnasında emniyet 

tedbirlerine uyunuz. 
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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. Toz boya deposundaki boyanın kaynatılarak 

havalandırılmasını sağladınız mı? 
  

2. Tabanca havasını ayarladınız mı?   

3. Yardımcı havanın ayarını yaptınız mı?   

4. Kabin aydınlatmalarını yaptınız mı?   

5. Selonoid valflerin devrede olmasını sağladınız mı?   

6. Malzemeleri uygun şekilde yerleştirdiniz mi?   

7. Elek ve fan motorlarını çalıştırdınız mı?   

8. Boyanacak parçaya uygun deflektör seçtiniz mi?   

9. Toz boya tabancasını çıplak el ile tuttunuz mu?   

10. Tabancanın malzemeye olan uzaklığını ayarladınız mı?   

11. Tabancayı devreye soktunuz mu?   

12. Boya işlemi yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi toz boya özelliklerinden biri değildir? 

A) Toz boya çevreyi kirletmez. 

B) İnsan sağlığına zararları diğer boyalara göre çok azdır. 

C) Toz boya her hangi bir karışıma gerek olmadan kullanılır. 

D) Toz boya kullanım tekniği çok zordur. 
 

2. Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın püskürtüldüğü noktanın civarındaki 

havanın iyonlaştırıldığı elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  

A) 25- 50 Kv 

B) 50–125 kV 

C) 125- 220 kV 

D) 220-250 kV 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik toz boya ile çift kat boyama risk faktörlerinden 

biri değildir? 

A) Malzemenin iyi topraklanmaması 

B) Püskürtme ekipmanlarının iyi topraklanmaması 

C) Yüksek hava kalitesi 

D) Püskürtme tabancasının kullanım pozisyonu 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi geri iyonlaşmanın muhtemel nedenlerinden biri değildir? 

A) Düşük boya kalınlığı uygulanması 

B) Parça yüzeyi kaplanmış ve topraklamadan yalıtılmış olması 

C) Boya uygulama süresinin çok uzun olması 

D) Tabanca voltajı çok yüksek olması 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik toz boya kaplamanın getirdiği avantajlardan biri 

değildir? 

A) Maliyeti yüksek çözücülerin atıkları yoktur.  

B) Kullanıma hazırdır. 

C) Yanma ve parlama riskini azaltır. 
D) Geri dönüşümü yoktur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz 

 

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

 

1. Aşağıdaki fırın çeşitlerinden hangileri toz boya uygulamalarında kullanılır? 

A) Endirekt yanmalı fırınlar   

B) Direk Gaz fırınlar 

C) Kızılötesi (IR) tipi fırınlar    

D) Hepsi 

 

2. Elektrostatik toz boyamada ortaya çıkan problemlerden değildir? 

A) Yüzeyde iğne deliklerinin oluşması 

B) Girintilere yetersiz nüfuz 

C) Malzemenin İyi Topraklanmaması 

D) Boya rengi ya da parlaklığının farklı çıkması  

 

3. Kürlenme sıcaklığının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Fırın içi hava sıcaklığı  

B) Fırın sıcaklık göstergesinin gösterdiği sıcaklık  

C) Parça sıcaklığı 

D) Fırın cidarının sıcaklığı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi fırınlarda mutlaka istenilen özelliklerden değildir? 

A) İçinde çok fazla sayıda askı bulunmalı 

B) En az seviyede bakım gerektirecek şekilde tasarlanmalı 

C) Yakıttan azami ölçüde yararlanılmalı 

D) Fırından çıkan sıcak hava tekrar kullanılmalı 

 

5. Her hangi bir maddeden yayılan ışıma enerjisinin bağlı olduğu faktörler 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Parçanın yüzey alanına 

B) Parçanın ısısına  

C) Parçanın yayıcılık özelliğine  

D) Hepsine 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik toz boya öncesi yüzey hazırlığı aşamalarından 

biri değildir? 

A) Parlatma 
B) Demir Fosfatlama 

C) Çinko Fosfatlama 

D) Yağ Alma 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 A 

5 D 

6 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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