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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL  Gemi ĠnĢa 

MODÜLÜN ADI Yüzey Boyama 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye yüzey hazırlıkları ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Gemi yapı elemanlarının yüzeylerinin boyanması için 

boya cinsine göre tiner hazırlayarak, bölgeyi boyaya 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Gemi yapı elemanları yüzeylerinin ön hazırlığını 

yaparak boya uygulamaları yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı gemi inĢa atölyeleri, boya atölyesi 

Donanım: Boya, kompresör, fırça veya boya tabancası, 

macun, ıspatula, zımpara, inceltici (tiner), temizleme 

elemanları, diğer boyama aparatları 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Günümüzde gemi gövdelerinin büyük bölümü çelik ve ahĢap malzemeden imal 

edilmektedir. Bu malzemeler su veya havayla temas ettiğinde korozyona uğrar.  Korozyona 

uğrayan bir yüzeyse malzemenin dayanımını azaltır ve kullanım ömrünü kısaltır. Bu sebeple 

gemi yapı elamanlarının dayanımını arttırmak, yüzeylerini korumak için yüzey kaplama 

yöntemleri kullanılır.  

 

Bu modülde taĢımacılıkta önemli bir yeri olan gemilerin yeni inĢa, bakım onarım 

zamanı ve seyir halinde iken gemi yapı elemanlarının yüzeylerinin boyanması ve korunması 

ile ilgili yöntem ve tekniklerini öğrenecek, boya ön hazırlığı ve boya uygulamalarının nasıl 

yapıldığının becerisini kazanmıĢ olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gemi yapı elemanlarının yüzeylerinin boyanması için boya cinsine göre tiner 

hazırlayarak, bölgeyi boya iĢlemine hazırlayacaksınız. 

 

 

 

 

 Gemi boyamasında uygulanan bu yöntem hakkında bilgi toplayarak sınıfa 

getiriniz ve diğer öğrencilerle bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Tersane ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan, broĢürlerden, 

internetten ve gemi tamir bakım ve onarım ile ilgili sektörlerden araĢtırarak 

bilgi edininiz. 

 

1. BOYAYA HAZIRLIK ĠġLEMLERĠ 
 

Bir gemi, kullanım amaçlarına göre çeĢitli ortamlara maruz kalır. Gemiyi oluĢturan 

yapı elemanının maruz kaldığı koĢullar düĢünüldüğünde ilk akla gelen deniz ortamı 

koĢullarıdır. 

Deniz ortamı ise; deniz suyu, güneĢ ıĢınları, bitkisel ve hayvansal kalıntılar, rutubet, 

deniz akıntısı gibi kuvvetli tahribat yapan faktörleri içerir. Bu yıpratıcı çevre içinde gemileri, 

denizin içinde bulunan platform ve liman gibi tesisleri, yüzer havuz, terminal ve diğer 

yapıları korumak için özel üretilmiĢ deniz boyaları ve kaplamaları denilen malzemelere 

ihtiyaç vardır. 

 

Resim 1.1: Yükleme alanı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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1.1. Boya ve Kaplama Maddeleri 
 

Deniz boyalarının uygun olarak seçilebilmesi ve uygulamalarının yapılabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilgileri aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 

 Boya ve kaplama maddeleri ile ilgili bilgiler, 

 Boya sistemini oluĢturan özellikler, 

 Deniz korozyonu, 

 Deniz canlılarının karinada yaptığı birikintiler, 

 Ekonomik faktörler. 

 

Gemi endüstrisinde boyanın önemini kavramak ve yapacağımız iĢi planlayabilmek 

için boya malzemesi hakkında bilgi sahibi olmamız gereklidir.  

 

 Boya 
Yüzeye uygulandıktan sonra, kuru bir film tabakası oluĢturarak, temel amaç olarak 

uygulanan malzemenin dıĢ etkilere (korozyon, çürüme, aĢınma, yosunlaĢma, kirlilik) karĢı 

korunmasını sağlayan, ayrıca dekorasyon, uyarı, kamuflaj amacı için de kullanılan renkli sıvı 

malzeme olarak tanımlanır. 

 

Bu malzeme belirli karıĢma oranlarıyla formüle edilen ve bünyesinde dört esas unsur 

bulunan kimyevi bir karıĢımdır. 

 

 

Tablo 1.1: Boyayı oluĢturan bileĢenler 
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Boyaları temel olarak oluĢturan bileĢenler: 

 

 Bağlayıcılar  

 

Solvent uçması ve reaksiyon sonucu sıvı halden katı hale dönüĢerek boya filmini 

meydana getiren akıĢkanlardır. Bağlayıcının kullanımı zorunludur çünkü boya içerisindeki 

katı dolgu maddelerini bağlayarak kurumuĢ boya filminin oluĢmasını sağlayan ve yüzeye 

yapıĢtıran, bağlayıcı maddedir.  

 

Resim 1.2:Molekülün bağlanması 

Boyalar bağlayıcının cinsine bağlı olarak su bazlı ve solvent bazlı olarak ikiye ayrılırlar. 

Bağlayıcının cinsi ve miktarı boyanın sertlik, sağlamlık, parlaklık, yapıĢma, hava 

koĢullarına, güneĢ ıĢınlarına ve kimyasallara direnç gösterme gibi özelliklerini belirler. 

Bağlayıcı, boyanın temel direği olup tipine göre, boyaya ismini verir.  

 

 Pigmentler  

 

Organik – inorganik, sentetik veya doğal yapıdaki pigmentler örtücülük, yoğunluk, 

fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklılık özelliğine sahip tüm nesnelerin renklerini oluĢturan 

moleküllerdir.  

 

Resim 1.3: Renkli toz boyalar 
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Pigmentler boyaya renk ve örtücülük özelliği verir. Pigmentler boya sıvısının içinde 

dağılarak, boyaya renk vermenin yanında, opaklık, katılık, dayanıklılık katarak boyanın 

özelliklerini iyileĢtirirler.  

 

 Çözücüler 

 

Boyanın uçucu kısmını oluĢturan kimyasal maddelerdir. Çözücüler, boyanın 

viskozitesini ayarlamak için kullanılır. Uçucu olup film tabakasının oluĢumuna katkıda 

bulunmaz, fakat yüzey yayılımını gerçekleĢtirir. Çözücüler ayrıca bağlayıcıya ve boyaya 

uygun bir uygulama kıvamı kazandıran, bağlayıcı ve pigmentin yüzeyde düzgün bir Ģekilde 

yayılmasını sağlayan, boyanın kuruması sırasında tamamen buharlaĢan, kullanılan boyanın 

özelliklerinde değiĢiklik yapmadan incelten sıvılardır. 

 

Resim 1.4: Çözücüler boyaya akıĢkanlık kazandırır 

 Çözücü çeĢitleri 

 Toluen,  

 Ksilen,  

 White sprit,  

 Aseton,  

 Su, 

 Benzin  

 Tiner 

 

 Katkı maddeleri 

 

Resim 1.5: Katkı maddeleri 
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Bu grupta yer alan maddeler çok değiĢik özelliklerde olan ve boyaya çok az miktarda 

giren kimyasallardır. Katkı maddeleri boyanın özelliklerini iyileĢtirmek, istenmeyen  

olumsuz değiĢimleri engellemek için kullanılır. Katılan her katkı maddesi film tabakasıyla 

birleĢerek boyaya fiziksel ve kimyasal özellik verir. 

 

BaĢlıca katkı maddeleri: Islatıcılar, kurutucular, matlaĢtırıcılar, kaymak kesici, çökme 

engelleyici, köpük kesiciler, UV ıĢınlarından koruyucular, optik beyazlaĢtırıcılardır. 

 

1.2. Boya ÇeĢitleri 

 

ġekil 1.1: Boya çeĢitleri 

Gemi endüstrisinde genel olarak kullanılan boya çeĢitleri 6 baĢlıkta aĢağıdaki gibi 

düzenlenmiĢtir.  

 

1.2.1. Alkid Reçineli Boyalar  
 

Alkid,  bir tür polyester sentetik reçinedir. Boyanın fiziksel ve kimyasal özeliklerinin 

büyük kısmını boyanın yapısındaki bağlayıcı olarak kullanılan reçineler verir. Alkid reçine 

kullanmanın boyaya kattığı özellikler Ģunlardır: 

 

 Mükemmel dayanıklılık, elastikiyet ve sertlik 

 Mükemmel parlaklık ve renk koruma 

 Pigmenti ıslatma 

 Suya karĢı dayanıklılık – silinebilme özelliği 

 Isıya karĢı dayanıklılık 
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1.2.2.Polivinil Klorür Esaslı Boyalar  
 

Tek bileĢenli ve tekrar boyanma özelliği iyi olan ürünlerdir. Bu tip ürünler sabunlaĢma 

yapmadıklarından dolayı su ve birçok kimyasala karĢı iyi direnç gösterir fakat yağlara ve 

solventlere karĢı dirençleri zayıftır. 

 

Boyaya kattığı özellikler Ģunlardır: 

 

  Dayanıklılık, 

  Genellikle su geçirmez, 

  Hızlı uygulanır,  

  Koku yapmaz,  

  Kolay yıpranmaz,  

  Yağ geçirmez.  

  

1.2.3.Epoksi Boyalar  
 

Epoksi, termosetler grubundan yapıĢtırıcı özelliği çok kuvvetli olan kimyasal bir 

reçinedir. Suya, aside ve alkaliye karĢı direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. 

 

Epoksi boyalar uygun kürlenme ( kuruma) sonunda çok iyi yapıĢma, iyi mekanik ve 

antikorozif özellikler gösterirler. Epoksi boyalarda tekrar boyalamalarda kat aralarında 

minimum ve maksimum kürlenme zamanları dikkatli bir Ģekilde gözlenmelidir. Epoksi 

boyalar çok yönlü ürünlerdir ve epoksiler ürün değiĢimine göre bütün tank yüzeylerinde 

kullanılabilirler. Genellikle iki komponentli olan epoksi, diğer termoset plastikler gibi sıvı 

hâlden katı hâle geçer ve takriben bir, iki hafta içinde kür alarak final sertliklerine ulaĢır. 

 

Resim 1.6: Epoksi boya uygulaması 
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Temel uygulama alanı malzeme yüzeyini korumak olmasına rağmen yalıtım, 

güçlendirme ve yer döĢemelerinde kendini gösterir. Geleneksel yapıĢtırıcılarla 

karĢılaĢtırıldığında çok tercih edilmelerinin sebepleri Ģunlardır: 
 

 AhĢap, seramik, cam, plastik, beton, demir, çelik ve diğer metallerde yüksek 

yapıĢtırma özelliğine sahiptir. 

 Metallerle olan birleĢtirmelerde korozyona sebep olmaz. 

 150° C‟ye kadar dayanım gösterir. 

 Diğer eklentilerle beraber kullanıma hazır hâle getirilmesi kolaydır. 

 Tepkime sırasında hiçbir madde tutkaldan ayrılmaz ve buharlaĢmaz. 

 Tam sertleĢen tutkal dıĢ etkilerden bozulmaz. Özellikle kimyasal etkili 

maddelere karĢı büyük bir dayanım gösterir. 

 Suya karĢı üstün bir koruma sağlar. 

 Çok iyi bir yalıtım malzemesidir 

 

Bilgi notu: Cam veya karbon elyafı ile epoksi kombinasyonu mükemmel mekanik 

dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında 

çok kullanılır 

 

1.2.4.Poliüretan Boyalar  
 

Bu boyalar iki komponentli kimyasal olarak kürlenen ürünlerdir. Ġçerdiği poliüretan 

reçinelerden dolayı çizilme, darbe ve sararma direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere 

karĢı dayanıklıdır. Mobilya ve ahĢap aksamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluĢturur. 

Gemilerde yaĢam mahallerinde, ahĢap yüzeylerde kullanılır. 

 

1.2.5.Ġnorganik Çinko Silikat Esaslı Boyalar  
 

Bu ürünler iki bileĢenli ürünlerdir. Ġçeriğindeki yüksek çinko oranı (kuru filmde 

ağırlıkça %65-85 aralığında) olan,  atmosferik korozyona en dayanaklı astar olarak 

kullanılmakta ve özellikle çelik yapıları uzun süreler korumaktadır. 

 

KürlenmiĢ boya filmi,  çoğu diğer boya tiplerine göre daha sert ve darbeye daha 

dayanımlıdır. 

Aynı anda hem korozyon hem sıcaklık dayanımı (420°C ) sunar.  

Sağlığa zararlı ağır metaller içermez. 

Kalınlığı ayarlamak kolaydır. 

 

1.2.6. Slikosan ve Polisilikosan Esaslı Boyalar 
 

Parlak, dekoratif ve koruyucu son kat olarak yüksek korozyona maruz kalacak yeni 

çelik yapılarda kullanılır. Minimum kürlenme sıcaklığı 0 °C‟dir.  Alüminyum pigmenti katkı 

olarak katılmasıyla sıcak boru hatları, egzoz boruları, bacalar ve diğer sıcak yüzeylerin uzun 

süreli korumasında kullanılır. 
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Boya firmaları gemi endüstrisinde kullanılmak için geliĢtirdikleri özel boyalar 

geminin kullanıldığı yere göre ( tatlı su – tuzlu su ), geminin bakıma alınacağı zamana göre 

ve geminin temas ettiği yüzeye göre değiĢiklik gösterir. 

 

Resim 1.7: Soğuk sularda yüzen gemi 

Bu boyalar seçilirken geminin hangi sularda yüzeceği çok önemlidir. Örneğin; sıcak 

iklimin olduğu bölgede kullanılan boya özelliği ile soğuk iklimde kullanılan boya özelliği 

farklıdır. Deniz suyunun tuzluluk oranının farklı olması da boya seçiminde son derece 

etkilidir. 

 

ġekil 1.2: Yüzey üzerine sırasıyla astar, ara kat ve son kat boya 
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Deniz boyaları; denizin kenarında, üzerinde ve içinde bulunan bütün yapıları 

korumakta kullanılan boya ve kaplamalardır. Bu boyaların özelliği tek bir uygulama için 

belirli bir boya seçiminden farklı olarak bir boyama sisteminin gerekli olmasıdır. Bu 

sistemde özel astar boyalar( antikorozif-sülyen), ara katlar (bağlayıcılar- yapıĢma köprüsü)  

ve son kat boyaları yer alır. Boya firmaları ürettikleri bu özel boyalar için ürün tanıtım föyü 

hazırlar ve hazırlanan bu ürün teknik bilgi föyü boya içeriği ve uygulama açısından bize yol 

gösterici olur. 

Deniz ortamına maruz kalan yapılar için boya ve koruyucu boya sistemleri kullanımı, 

ISO (Uluslararası Standartlar TeĢkilatı) ve IMO-PSPC‟ye  (Uluslararası denizcilik örgütü) 

uymak kaydıyla yapılabilir. 

 

1.3. Astar Boya 

 

Resim 1.8: Astar boya uygulaması 

Astar boya üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir temel oluĢturan, iyi yapıĢma 

özelliğine sahip katkılı koruyucu boyadır. Astar boya seçimi geminin yapı elemanlarının 

kullanım ömrünün korunması açısından son derece önemlidir. 

 

Gemi inĢasında kullanılan çelik malzemenin uzun yıllar görevini sürdürebilmesi için 

malzemenin oksijenle temasını engellemeliyiz. Çelik yüzey havanın içerisinde bulunan 

oksijen ile temas ettiğinde, zaman içerisinde oksitlenir. Yağmur suyu, deniz suyu ve bazı 

asitlerde bu oksitlenmeyi daha da hızlandırır. Oksitlenmenin artması ise çeliğin direncini 

kırar ve çürümesine neden olur.  

 

Astar boya gemi yapı elemanlarını koruyan ilk katman olduğu için yaĢanabilecek 

olumsuzluklara karĢı seçimi oldukça önemlidir. Astar boya üniversal primer olmalıdır. Rengi 

gri ya da kırmızı olarak seçilebilir. Gemi endüstrisinde kullanılan astar boya çeĢitleri: Epoksi 

özellikli, çinko fosfatlı, polyester esaslı, alüminyum esaslı, poliüretan ve sentetik (sülyen) 

özellikli astar boyadır. 
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1.3.1.Metal Yüzey Ġçin Astar Boya 
 

Metal boya astarları genellikle metale iyi yapıĢan ve üstüne uygulanacak boyalar için 

uygun zemin hazırlayan boyalardır. Bu boyalar içerdikleri özel reçineler sayesinde 

temizlenmiĢ metal yüzeyine mekanik ve kimyasal olarak iyi bir yapıĢma gösterirler Metal 

astar boyalarında antikorozif pigmentlerin kullanılmasıyla korozyona karĢı direnç de 

sağlanabilir.  

 

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aĢınmaya maruz kalan her türlü ahĢap, metal ve 

mineral yüzeyin astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda antikorozif 

astar kullanılır. Antikorozif veya bariyer denilen bu boyalar; metal ile deniz suyu, tatlı su, dıĢ 

etkenler vb. arasında fiziksel bir engel oluĢtururlar.  

 

Bu boyaların etkisi film kalınlığı ile doğrudan orantılı olmamakla birlikte genellikle su 

geçirgenliği ile ölçülür. . Yani antikorozif astarlar özellikle su ve nem ile temasta bulunan, 

çelik yüzeylerde, katodik koruma yaparak paslanmaya karĢı uzun süreli direnç sağlar.  

 

Antikorozif astar boya seçilirken gemi yapı elemanlarının karĢılaĢacağı Ģartlar dikkate 

alınır. Özellikle su ve nem ile temasta bulunan çelik yüzeylerde, katodik koruma yaparak 

paslanmaya karĢı uzun süreli direnç sağlanması isteniyorsa çinko tozu içeren astar boya 

seçilir. 

 

Yüzey temizliğinin çok iyi yapılamadığı metal yüzeylerin dıĢ etkilere karĢı 

korunmasında antikorozif astar kullanılması gerekiyorsa, yüksek katkılı yüzey toleranslı 

astar boya seçilir. 

 

Suya gömülü çelik yapıların korunmasında, aĢınma, pas, tuzlu su ve kimyasallara karĢı 

direnç yüksekliği istenen yerlerde kömür katranı içeren astar boya seçilir.Her türlü metal 

yüzeylerde korozyona karĢı, koruyucu astar olarak özellikle fiziksel ve kimyasal direncin 

oldukça yüksek olmasını istediğimiz yerlerde kromat pigment içeren astar boya seçilir. 

 

1.3.2.Astar Boya ve Boya Ġçin Ġnceltme / KarıĢım Oranı 
 

Seçeceğimiz boyanın teknik özelliklerine göre inceltici türü ve oranı belirlenir. 

Boyanın sertleĢtirici ve inceltici karıĢım oranı boyanın özelliğine, uygulanacak yüzeye, hava 

sıcaklığına ve havadaki neme göre değiĢiklik gösterir. Ürünün teknik bilgi föyünde bu 

bilgiler yazılmaktadır. 

 

Hava sıcaklığının yüksek olduğu durumda tiner oranı azaltılırken hava sıcaklığının 

düĢük olduğu durumda tiner oranı arttırılır. Ayrıca kullandığımız boyanın raf ömrü 

yaklaĢtıkça boyanın içerisindeki pigmentler dibe çökeceğinden, raf ömrü bitmeye yaklaĢan 

boyayı inceltirken katacağımız tiner oranı arttırılır. Uygulayacağımız yönteme göre de tiner 

oranı değiĢir. Boya tabancası ile uygulamada bu oran %15‟e kadar iken boya tabancasının 

uygulanamadığı yüzeylerde kestirme fırçası ile uygulamada tiner oranı %50‟ye kadar 

arttırılabilir. 
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Kullanacağımız boya ister astar isterse son kat olsun, endüstriye özel olarak üretilen 

bu boyalarda boya incelticisi ve inceltici oranı hazır olarak boya tenekesi içerisine konulmuĢ 

olarak sunulur. Kullanılan boya sertleĢtiricisi ve tineri boyaya özel üretilmiĢ uygun 

özelliklerde olur. 

 

Örneğin: 

 Epoksi boya – epoksi boya sertleĢtiricisi- epoksi boya tineri 

 Akrilik boya – akrilik boya sertleĢtiricisi- akrilik boya tineri 

 Poliüretan boya – poliüretan boya sertleĢtiricisi- poliüretan boya tineri 

 Rapid boya – rapid boya tineri 

 Selülozik boya – selülozik boya tineri 

 Sentetik boya – sentetik boya tineri 

 

Endüstriye özel olarak hazırlanmamıĢ her alanda kullanılan selülozik boyalar için 

selülozik tiner, sentetik boyalar için sentetik tinerlerde inceltici olarak kullanılır. 

 

 Astar ve ara kat boya için hazırlanmıĢ boya teknik bilgi föyü 

 

17634: ANA KOMPONENT 17636: SERTLEġTĠRĠCĠ 97334 

Açıklama: 

Ġki komponentli universal epoksi boyadır. Sert bir yapıya 

sahip olup kürlendikten sonra deniz suyuna, aĢınmaya ve 

değiĢik yağlara dayanıklı bir kaplamadır. 

Önerilen kullanım 

alanı: 

Yüksek performans istenen atmosferik ve sualtı boya 

sistemlerinde universal astar veya ara kat olarak uygulanır, 

balast ve kargo yağ tank uygulamaları IMO-PSPC(MSC 

215(82) ve MSC288(87)Regülasyonları) gereği dahil. 

Özellikler: 
Mükemmel korozyon önleyici ve çok iyi mekanik özellikler. 

Kısa kuruma süresi. En düĢük -10°C'ye kadar kürlenme. 

Servis sıcaklığı: 

Maksimum, sadece kuru ortam: 120°C/248°F 

Balast suyu hizmeti. Denizde normal ortam sıcaklıklarına 

dayanıklıdır (negatif sıcaklık gradyanlarına uzun süreli 

maruz bırakmadan sakının). 

Diğer sıvılar: Üreticiye baĢvurun. 

Sertifikalar/Onaylar: 

PSPC tip onaylı. (Belirli Tip Onay Sertifikaları için Üreticiye 

baĢvurun) 

Kuru Gıda - Federal Düzenlemeler BaĢlık 21 Kanununun 

175.300 maddesine uygundur. Ayrıntılar için üreticiye 

danıĢın. 

Newcastle Occupational Health & Hygiene, Ġngiltere‟de 

hububat yükleri için test edilmiĢtir. 

Approved as a low flame spread material when used as part 

of a predefined paint system. Please refer 

to “Declaration of Conformity” on www.Hempel.com for 

further details. 

Stok durumu: 
Grup ürün gamındadır. Yerel stok durumu firma onayına 

tabidir. 
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FĠZĠKSEL 

DEĞERLER: 

 

Renk tonu no/Renk 50630*/ Kırmızı 

Son kat boya Yarı mat 

Hacimce katı madde,  % 72 ± 1 

Teorik boyama alanı: 5.8 m2/l [232.6 sq.ft./US gallon] - 125 mikron/5 mili inç 

Parlama noktası: 27 °C [80.6 °F] 

Özgül ağırlık: 1.4 kg/litre [11.6 lbs/ABD galonu] 

Yüzey - kuruma: 2 saat(ler) 20°C/68°F 

Tam kuruma: 5 saat(ler) 20°C/68°F 

Tam kürlenme: 
7 gün(ler) 20°C/68°F 

20 gün(ler) 5°C/41°F 

Uçucu organik madde 

(VOC) içeriği 

275 g/l [2.3 lbs/ABD galonu] 

Raf Ömrü 
3 yıllar Ana Komponentli için: SertleĢtirici için (kapalı kapta 

saklanır) 3 yıl. 

UYGULAMA 

ÖNERĠLERĠ: 

 

Sürüm, karıĢık ürün: 17634 

KarıĢım oranı: 
ANA KOMPONENT 17636: SERTLEġTĠRĠCĠ 97334 

4:1 hacimce 

Uygulama yöntemi: Havasız sprey / Fırça / Rulo 

Tiner (maks. hacimce): 08450 (5%) / 08450 (5%) / 08450 (5%) 

KarıĢım ömrü (Havasız 

sprey): 

2 saat(ler) 20°C/68°F 

KarıĢım ömrü (Fırça): 2 saat(ler) 20°C/68°F 

Ġndüksiyon süresi: “AÇIKLAMALAR" bölümüne bakınız. 

Nozul çapı: 0.021 - 0.025 " 

Nozul basıncı: 
250 bar [3625 psi] 

(Havasız sprey verileri belirleyicidir ve ayarlamaya tabidir.) 

Aletlerin temizlenmesi TOOL CLEANER 99610 

Film kalınlığı, kuru: 125 mikron [5 mils] 

Film kalınlığı, ıslak: 175 mikron [7 mils] 

Katlar arası bekleme, 

min: 

“AÇIKLAMALAR" bölümüne bakınız. 

Katlar arası bekleme, 

maks: 

Arka sayfadaki "AÇIKLAMALAR" bölümüne bakınız. 

Güvenlik: 

Dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce ve kullanın sırasında 

ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine 

dikkat ediniz.  Malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz. 

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yeni çelik: Yağ ve gresi vs. uygun deterjan ile giderin. 

Yüksek basınçlı tatlı su temizliği yoluyla tuz ve diğer 

kontaminantları giderin. Rugotest No. 3, N9a ila N10, 

tercihen BN9a ile BN10, Keane-Tator Komparatör, 2.0 G/S 
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ya da ISO Komparatör, Orta (G)'ye karĢılık gelen bir yüzey 

profiline sahip minimum Sa 2½'ye (ISO 8501-1:2007) 

aĢındırıcı raspa. Temizlikten sonra hemen uygulayın.  

Atölye ön imalat astarındaki tüm hasarlar ve saklama ve 

imalattan kaynaklanan kontaminasyon, koruyucu 

kaplamadan önce iyice temizlenmelidir. Onarım ve rötuĢ 

kullanımı için: QUATTRO 17634. 

Balast ve kargo yağ tankları: Ayrıca uygulama talimatlarına 

baĢvurun çelik, bakım yağ, gres vs.yi uygun deterjan ile 

çıkartın. (Yüksek basınçlı) tatlı su temizliği yoluyla tuz ve 

diğer kontaminantları giderin. Hasarlı alanları mekanik alet 

temizliği yoluyla St 3'e (küçük alanlar) ya da aĢındırıcı raspa 

yoluyla min. Sa 2, tercihan Sa 2½'ye iyice temizleyin. 

ĠyileĢtirilen yüzey hazırlığı boya performansını da iyileĢtirir. 

Sağlam ve iyi yapıĢan boya katı ve/veya çelik için kuru 

temizliğe alternatif olarak su jeti uygulayın. Su jeti 

uygulandıktan sonra pürüzlü yüzeyde bozulmamıĢ boya katı 

görünmelidir. Çeliğe su jeti uygulayarak Wa 2 - WA 2½ 

(atmosferik maruz kalma) / minimum Wa 2½ ( 

batırma) (ISO 8501-4:2006) temizlik elde edilir. 

Uygulamadan önce maksimum M (atmosferik maruz kalma) 

/ M, tercihen L (su altı/toprak altı) (ISO 8501-4:2006) 

derecesinde anlık paslanma kabul edilebilir. 

 Sağlam ve bozulmamıĢ boya için kenarlardaki çapakları 

giderin. Artık tozları silin. Tam film kalınlığına kadar rötuĢ 

yapın. Pitting korozyonlu yüzeylerde fazla miktarda tuz 

artığı; su jeti ya da ıslak aĢındırıcı raspa, alternatif olarak 

kuru aĢındırıcı raspa ve ardından yüksek basınçlı tatlı su 

uygulama, kurutma ve son olarak yeniden kuru aĢındırıcı 

raspa gerektirebilir. 

Diğer önceki katlar: Üreticiye baĢvurun. 

 

UYGULAMA 

KOġULLARI: 

 

Yalnızca uygulamanın ve kürlenmenin aĢağıdaki 

sıcaklıkların üzerinde devam edebileceği durumlarda 

kullanın: -10°C/14°F. Bizzat boyanın sıcaklığı 

aĢağıdakilerden yüksek olmalıdır: 15°C/59°F. YoğuĢmayı 

önlemek için yalnız çiğ noktasının üzerindeki sıcaklığa sahip 

kuru ve temiz bir yüzeye uygulayın. Etrafı kapalı alanlarda 

uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. 

 

ÖNCEKĠ KAT: 

 

Yok veya spesifikasyona göre. Ürün %25-30'a 

seyreltildiğinde ürünün tam katı atılmadan önce raspa astarı 

olarak kullanılabilir. 
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SONRAKĠ KAT: Spefikasyona göre. 

NOT:  

Renk/Renk stabilitesi: 
Uygulamadan sonra sararma eğilimine sahiptir. Bunun 

performans üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Kötü havadan 

aĢınma/çalıĢma 

Sıcaklıkları: 

Epoksi boyaların açık havada tebeĢirlenmeye ve yüksek 

sıcaklıklarda mekanik hasara ve kimyasal maruz kalmalara 

daha hassas olma eğilimleri bu ürün için de geçerlidir. 

Ġndüksiyon süresi: 

Düzgün uygulama özelliklerini kolaylaĢtırmak amacıyla 

iyice karıĢtırılan ana komponent ile sertleĢtirici uygulamadan 

önce belirtilen sıcaklıkların altında ön tepkimeye girmesine 

imkân tanınması önerilir. 15°C/59°F. 

 

KarıĢık boyanın karıĢım ömrü: 

3 saat - 15°C/59°F, 2 saat - 20°C/68°F, 1.5 saat - 25°C/77°F, 

1 saat - 30°C/86°F 

AĢağıdaki sıcaklığın altında havasız sprey uygulaması için 

viskozite çok yüksek olabilir:  

15°C/59°F. 30C/86 ° F üzerindeki sıcaklıklardan tercihen 

kaçınılmalıdır. 

Film kalınlığı/inceltme 

Ġki bileĢenli sprey teçhizatının kullanılması durumunda ayrı 

uygulama talimatlarına baĢvurun. 

Kullanım amacı ve alanına bağlı olarak belirtilenin dıĢında 

film kalınlığı öngörülebilir. Bu iĢlem yayılma oranını 

değiĢtirir, kuruma süresi ile katlar arası bekleme süresini 

etkileyebilir. Normal kuru film aralığı: 100-200 mikron/4-8 

mili inç. For ballast tanks and cargo oil tanks at newbuilding 

stage minimum 

specified dft is: 2 x 160 mikron. (Ayrı uygulama 

talimatlarına baĢvurun) 

Renk tonu 

Additionally to a range of standard shades there are various 

aluminium pigmented shades available. 

The higher aluminium content shades may have slightly 

different VS% and VOC than the standard 

shades. Further, the product also comes in special shades 

available with micro-fibre reinforcing 

pigments for extended durability in harsh service conditions. 

Yeniden kat atma: 

 

Katlar arası süreler sonraki maruz kalma koĢullarıyla 

bağlıdır. Katlar arası maksimum bekleme süresi aĢılırsa, 

katlar arası yapıĢmayı sağlamak için yüzey 

pürüzlendirilmelidir. 

Kontaminasyonlu ortama maruz bıraktıktan sonra yeniden 

kat atmadan önce yüksek basınçlı tatlı suyu uygulayarak 

yüzeyi temizleyip kurumaya bırakın. 

Tablo 1.2: Örnek astar ve ara kat boya teknik bilgi föyü 
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Spesifikasyon bu tablodaki belirtilen katlar arası sürelerini yerini alır. 

 

m=dakika, h=saat, d=gün 

 

Çevre Atmosferik, ortam 

YÜZEY 

SICAKLIĞI: 

-10°C (14°F) 0°C (32°F) 20°C (68°F) 

Min Max Min Max Min Max 

HEMPADUR 36 h 90 d 18 h 90 d 4 h 30 d 

HEMPATEX 36 h 68 h 18 h 34 h 4 h 8 h 

HEMPATHANE 36 h 90 d 18 h 90 d 4 h 20 d 

ÇEVRE Su altı/Toprak altı 

HEMPADUR 36 h 90 d 18 h 90 d 4 h 30 d 

Tablo 1.3: Örnek astar ve ara kat boya için katlar arası bekleme süreleri 

 Yukarıdaki astar boya bilgi föyünde belirtildiği gibi kullanılan tiner cinsinden 

uygulama Ģekline, yüzey hazırlığından güvenlik önlemlerine, kuruma süresi, 

tabanca nozul çapı, film kalınlığı, renk tonu, uygulama karıĢımı, karıĢım ömrü, 

uygulama sıcaklığı ve benzeri tüm boya uygulama aĢamalarında bize gerekli 

olan bilgiyi bulmamızı sağlıyor. 

 

 Astar boyada olduğu gibi ara kat boyada ve son kat boyada ürün bilgi föyü, 

boya yapmak için çok önemli bir yol göstericidir. Ayrıca firmaların boya 

uygulamalarından yaĢanılabilecek olumsuzluklara karĢı önlem almak için ürün 

güvenlik föyünü de bulundurur. 

 

1.4. Ara Kat Boya (YapıĢma Köprüsü) 
 

Boyanacak yüzeyde yeterli toplam kalınlığı sağlamak amacıyla, astar kat ile son kat 

arasında uygulanan boya katına ara kat boya (yapıĢma köprüsü) veya son astar adı verilir.  
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Resim 1.9: Ara kat boya uygulaması 

Ara kat boya; astar katı ile son kat arasında bir köprü görevi görür, astar katı ile son 

katı birbirine bağlar. Bu yüzden astar kata uyumlu, son kata uygun toleranslı boya kullanılır. 

Gemi yapı elemanları boyanırken hizmet ettiği yere göre boya kalınlıkları farklılık 

gösterebilir. Ara kat boya, uygulanan toplam boyaya ekstra derinlik sağlar ve tüm boya 

sisteminin mukavemetini ve film kalınlığını arttır.  

 

Ara kat boyalar; tek bileĢenli, solvent esaslı, tek katta 1000 mikrona kadar akma 

olmadan uygulanabilen, uluslararası laboratuvarlar tarafından test edilip değerlendirme 

raporuna ve sertifikasına sahip, yangın geciktirme sağlayacak malzemeden seçilmelidir.  

 

Ara kat boyalar kendine has özellikleri olabileceği gibi son kat boya ile aynı özellikte 

de olabilir. Ara kat boyalarını uygularken astar boyanın yeterli derecede kuruması gereklidir. 

Bu kuruluğa kürlenme adı verilir.  



 

 19 

 Kürlenme 

 

Sıvı haldeki maddenin geri dönüĢü olmayacak Ģekilde katı hale dönüĢmesine denir.  

 

ġekil 1.3: Fiziksel kürlenme 

Eğer tekrar boyama aralığı aĢılırsa, altta bulunan kat ne olursa olsun, katlar arası en 

uygun yapıĢmanın sağlanabilmesi için yüzeyin pürüzlendirilmesi ya da ilave ince bir kat 

uygulaması yapılmalıdır. 

 

ġekil 1.4: Oksijenle kürlenme 
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ġekil 1.5: Kimyasal kürlenme 

 

Özellikle katlar arası uzun bekleme sürelerinde, katlar arası yapıĢmanın sağlanması 

için tamamıyla temiz bir yüzey gereklidir. Uzun süre bekleyen astar katta meydana gelen her 

türlü bozulmuĢ yüzey tabakası kaldırılmalı, kir, yağ, gres vb. astar boyanın yüzeyinde  

boyanın kabiliyetini azaltacak her türlü madde temizlendikten sonra ara kat boya uygulaması 

yapılmalıdır. 

 

Yabancı maddeler uygun deterjanla yıkanmalı, takiben yüzey yüksek basınçlı tatlı su 

yıkaması ile temizlenmelidir. Tuzlar tatlı su tutularak yüzeyden arındırılmalıdır. 

 

1.4.1. Kuruma/Kürlenme Süresi  
 

YaĢ boyanın uygulanmasının ardından istenen kuruma düzeyine eriĢilme süresi 

kuruma süresi veya kuruma zamanı olarak adlandırılır. Boyanın teknik özelliğine, istenilen 

film kalınlığına, havadaki neme ve hava sıcaklığına bağlı olarak dokunma kuruması, 

kürlenme ve mekanik kuruma zamanı değiĢiklik gösterir. Bu yüzden uygulayacağımız astar 

boyanın teknik özelliklerini bilmemiz gerekir.  

 

 Dokunma kuruması 

 

Dokunma kuruması bir boya filminin, parmakla temas edildiğinde iz kalmayacak 

derecede kurumasıdır. Boyanın dokunma kuruma zamanı 6 saate kadar hava Ģartlarına göre 

değiĢir. Ġki kat arasında bekleme zamanı (ilk kürlenme) ise yine boyanın özelliğine ve hava 

Ģartlarının durumuna göre 24 saate kadar değiĢiklik gösterir. Uygulanan astar, ara kat, son 

kat boya mekanik direncine film kalınlığı, hava sıcaklığı, havadaki nem ve boya özelliklerine 

göre değiĢiklik gösterir. 
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 Kuruma/kürlenmeyi etkileyen faktörler 

 Bağıl nem % cinsinden 

  Uygulanan boya katı sayısı 

 Solventlerin buharlaĢma hızı 

 Havalandırma 

 Film kalınlığı 

 Sıcaklık değeri 

 

Örneğin; bir balast tanka uygulanan 150 mikron film kalınlığında boya için aĢağıdaki 

tablo oluĢturulmuĢtur. 

 

Yüzey sıcaklığı  0°C 10°C 20°C 30°C 

Kuruma süresi 32 saat 14 saat 7 saat 5 saat 

Ġlk kürlenme 20 gün 10 gün 5 gün 2,5 gün 

Kürlenme süresi 28 gün 14 gün 7 gün 3,5 gün 

Tablo 1.4: 150 mikron film kalınlığında boya kuruma değerleri 

1.5. Son Kat Boya (Asıl Boya) 
 

Gemi inĢasında boya seçiminin her aĢaması oldukça önemlidir. Son katta kullanılacak 

boya seçimi ise gemi yapı elemanını dıĢ çevreden koruyan ilk katman olduğu için seçimi çok 

önemlidir. Son katta kullanılacak boya, gemi yapı elemanının kullanım amacına göre 

değiĢiklik gösterir. Örneğin; geminin tuzlu su ile sürekli temas eden bölümü (karina) da 

boyayı tahribata uğratacak birçok farklı etken varken makine dairesinde boyayı tahribata 

uğratacak daha az etken vardır. Gemi boyası seçilirken seçilen boya türü gemi yapı 

elemanının maruz kaldığı koĢullara göre farklı özellikler taĢır.  

 

Bunun için gemi yapı elemanlarında kullanılan boyaları kısımlarına göre 

incelemeliyiz. 

 

ġekil 1.6: Gemi kısımları 
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1.5.1. Karina Boyası 
 

Karina geminin sürekli su ile temas edilen bölümüne verilen isimdir. Sürekli tuzlu 

suyun etkisine maruz kalan geminin karina bölgesini boyamada antifouling (zehirli) isimli 

boyalar kullanılır.  

 

 Neden antifouling (zehirli) boya kullanılır?  

 

Denizde yaĢayan canlıların bir kısmı hayatını sürdürebilmek için sert bir yüzeye 

tutunmak zorundadır. Gemi karinası gibi sert bir yüzey bu canlılar için uygun bir ortamdır. 

Bitki ve hayvanların burada yerleĢmelerine fouling denir.  

 

Resim 1.10: Fouling oluĢmuĢ tekne 

Antifouling boyaların ana reaksiyonu, geminin karinasında kirlenme (fouling) 

oluĢturan organizmaların çökmesini önlemektir. Fouling, sacı pürüzlendirerek suyun 

sürtünme etkisini arttırır. Sürtünme etkisinin artması yakıt sarfiyatını arttırırken geminin 

hızını düĢürür. 

 

Bu yerleĢme eğer midye ve diğer sert kabuklu hayvanlardan oluĢursa bunlar boya 

filmini tahrip ederek çıplak metalin ortaya çıkmasına ve korozyona sebep olurlar. Eğer 

birikintiler yosun ve diğer bitkisel kirliliği de içeriyorsa bu durumda hem bitkisel hem de 

hayvansal kirlenmeden oluĢan ve sakal olarak adlandırılan büyük bir tabaka oluĢur.  

 

Karinadaki bu tabaka sürtünme direncini artırarak geminin hızını azaltır ve yakıt 

sarfiyatını artırır. Bu bakımdan zehirli boyanın fonksiyonu çok önemlidir.  

 

Boyadaki zehirli madde organizmanın embriyosunun yüzeye yapıĢmasına engel 

olmalıdır. Foulingi kontrol altında tutmak için antifouling boyalarda deniz canlılarının 

geliĢmesini önleyen veya onları öldüren kimyasal maddeler bulunmaktadır.  
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  Anti-Fouling (Zehirli) Boya  

 

Zehirli boyalar deniz suyu ile kimyasal reaksiyona girerek kontrollü bir Ģekilde eriyen 

boyalardır. Bir zehirli boyanın performansını belirleyen en önemli unsur reçine yapısı ve 

biosid denilen yosun ve diğer canlı oluĢumlarını önleyen ajanlardır.  

Boya filmi deniz suyu ile reaksiyona girerek yumuĢar ve seyir esnasındaki sürtünme 

ile yumuĢayan tabaka yavaĢ yavaĢ erir ve boya filmi içindeki biyosidler yüzeye çıkarak zehir 

etkisi oluĢturur. Eğer gemiler seyir yapmaz ise zehirli boyanın da koruması beklediği yerde 

eridiği kadar olur. Boya filmi içinde kalan ajanlar yüzeye çıkamazlar ve kirlenme baĢlar.  

Örnek olarak aĢağıdaki Ģekli inceleyelim: Boya içindeki kırmızılar zehir etkisi yaratan 

ajanlardır hâkî renkli matriste reçinedir. Görüldüğü gibi üst kısımlardaki kırmızı ajanlar 

eriyip boya filmini terk eder. Geride içinde aktif ajan olmayan ölü bir tabaka kalır. Bu 

tabakasının seyir yapılarak yüzeyden uzaklaĢması sağlanır. Eğer gemi bu tabakayı atacak 

seyri yapamaz ise bu tabaka bu Ģekildeki gibi kalır ve alttaki ajanların yukarı gelmesine 

engel olur bu da kirlenmeyi baĢlatır. 

 

ġekil 1.7: Biyosidlerin boya filminden çıkıĢı 

Antifouling boyalar sadece kirliliği önlemekle kalmaz, yüzey dokusunu da 

güçlendirirler. 4000‟den fazla deniz kirliliği türü olduğundan antifouling boyalar gemi 

yüzeyini canlılardan korumak için iyi özelliklere sahip olmalıdırlar. 

Anti-fouling boyalar arasında; kendi kendini temizleyen kopolimerler, bakır içerikli 

antifouling boyalar, fouling salınımlı antifouling boyalar, tributilin (TBT) içermeyen SPC 

boyalar, tributilin içermeyen kendisini temizleyen hibrit boyalar sıralanabilir. 

Zehirli boyalar, deniz suyunda eriyebilen biosid maddelerini kontrollü olarak suya 

vermeye çalıĢırlar. Eğer verilme hızı çok yüksekse boya ömrü kısa olur, az ise boya etkili 

olmaz. Bu hız kullanılan reçineye göre de değiĢir. 
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ġekil 1.8: Anti-fouling boyanın çalıĢma dayanımı 

 Zehirli maddenin erime miktarına etki eden faktörler 
 

 Sıcaklık, tuzluluk ve deniz suyunun pH değeri, 

 Su akımının hızı, 

 Astar ve antikorozif boyanın tipi, 

 Fouling tabakasının etkisi, 

 Zehirli boya filminin kalınlığı sıralanabilir. 

 

  Bakır bazlı karina boyaları  

 

Yalnız denizde yaĢayan organizmalar hayvanlara (midye vb) karĢı etkilidir. Bitki 

öldürücüler de eklenerek florada da etkili hale getirilebilir.  

 

  Kalay içermeyen karina boyaları  

 

Kalay içeren antifouling boyanın deniz ekosistemlerine verdiği kalıcı zararlar 

belirlenmiĢ ve bu nedenle baĢta Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kullanımına 

kısıtlama ve yasaklar getirilmiĢtir. Bu nedenle kalay içermeyen boya kullanmamız 

gerekmektedir.   

Kalay içermeyen karina boyası foulinge karĢı çok etkili değildir, bu nedenle sık sefer 

yapmayan gemiler için kullanılması uygundur. 

 

1.5.2. Faça Hattı Boyası 
 

Gemi gövdesinin sürekli su ile temas ettiği karina bölgesi ile gemi gövdesinin 

güverteye kadar uzanan borda bölgesi arasında kalan yere bir kuĢak Ģeklinde sürülen hem 

deniz suyuna hem de hava Ģartlarına karĢı koruyucu niteliği olan boyalardır.  

Geminin yük ile yol aldığı durumlarda faça hattı kısmı sürekli deniz suyuna maruz 

kalacağı için antifooling boya kullanılmaktadır. Geminin yüksüz yol aldığı durumlarda faça 

hattı kısmı dıĢ koĢullara maruz kalacağı için içeriğinde UV ıĢınına karĢı mükemmel derecede 

dayanımı olan katkılı boya tercih edilmelidir. Yani geminin faça hattı kısmında 

kullanacağımız boya antifooling özellikli olup içerisine UV ıĢınlarından koruyucu katkı 

malzemesi eklenmiĢ bir boya olmalıdır. 
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1.5.3. Borda Boyaları 
 

Gemi gövdesinde su hattı üzerinde bulunan bordayı boyamak için hem suyun 

yaratabileceği etkiye hem de hava koĢullarından oluĢabilecek etkiye göre boya seçimi 

yapılır. Borda boyaları, faça boyasının kesim yerinden yukarıya doğru sürülen; deniz suyu 

serpintileri ve doğa etkilerine karĢı koruyucu niteliği olan boyalardır. 

Yüksek derecede güneĢe maruz kalacağı için içerinde UV ıĢınına karĢı mükemmel 

derecede dayanımı olan katkılı boya tercih edilmelidir. Borda boyanırken parlaklık düzeyi 

yüksek boya olması istenir. Bu yüzden alkid esaslı boya tercih edilir.  

 

 Alkid bazlı reçine kullanmanın boyaya kattığı özellikler Ģunlardır: 

 

 Mükemmel dayanıklılık, elastikiyet ve sertlik 

 Mükemmel parlaklık ve renk koruma 

 Pigmenti ıslatma 

 Suya karĢı dayanıklılık – silinebilme özelliği 

 Isıya karĢı dayanıklılık 

 

1.5.4. Güverte ve Kasara Boyaları 
 

Güverte; gemilerde gövde, depo ve kamaraların üzerini kaplayan, sabit, sert 

malzemelerden inĢa edilmiĢ yüzeye denir. Güvertede birçok ağır tonajlı malzeme taĢındığı 

gibi güverte güçlü güneĢ ıĢınları ve değiĢik hava koĢullarıyla karĢı karĢıya da kalır. 
 

Güverte boyası seçilirken; 

 GüneĢ ıĢınlarını yansıtmaması için mat olması  

 GüneĢ ıĢınlarını düĢük seviyede emen boya olması 

 Esnek olması,  

 Fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklı olması  

 Kaymaz bir yapıda olması  

 AĢınmaya karĢı dayanıklı olması 

 ÇeĢitli antikorozif astarlara iyi yapıĢma özelliğine ve esnekliğine sahip olması 

tercih edilir. 

 

Güvertelerde genelde özel tasarlanmıĢ katkılı epoksi esaslı boyalar tercih edilir. 
 

1.5.5. Ambar Boyaları 
 

Ambar boyaları yükleme sırasında yüklerin neden olduğu aĢınma ve hasarlara karĢı 

yüzeyleri korumak üzere tasarlanmıĢ olmalıdır. Yükleme sırasında hasar ve aĢınma 

kaçınılmaz olduğundan seçeceğimiz boya yeniden boyamaya olanak verecek Ģekilde iyi 

koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Gemi ambarı boyamasında genellikle alkid esaslı boya 

tercih edilir. 



 

 26 

1.5.6. Ġçme Suyu Tankı Boyaları 
 

Sağlıklı içme suyunu muhafaza etmek için pas önleyici, su geçirimsiz her türlü su altı 

yüzeylerde kullanılabilen ve toksik olmayan bir boya seçilmelidir. Ġçme suyu tankı 

boyasında kesinlikle solvent olmamalıdır. 

Ġçme suyu tankı boyası seçilirken genellikle epoksi esaslı boyalar tercih edilir. Çünkü 

epoksi esaslı boyalar suya, aside karĢı direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. 

 

1.5.7. Balast Tank Boyaları 
 

Balast tankları geminin baĢ, kıç, iskele ve sancak tarafında yer alan deniz suyu 

depolarıdır. Geminin boyutuna, çalıĢtığı yere ( göl, deniz vb.) ve taĢıdığı yüke (sıvı, kuru 

vb.) göre dizayn edilir. Gemi seyir halindeyken balast tanklarının tamiri güç olduğundan 

balast tankı boyası seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli faktörler vardır. 

 Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO), yeni inĢa gemilerde, balast tanklarının 

boyanması ile ilgili bir standardı vardır. Bu standartta boya sisteminde ön imalat astarının 

çinko silikat bazlı olacağını, son katı açık renk olacak Ģekilde epoksi bazlı sistemler 

kullanılacağı, boyaların genelde 250-300 mikron toplam kalınlık uygulanmasına karĢın 

toplam nominal kuru film kalınlığının 320 mikron olacağı bildirilmektedir. 

 

Balast tank boyasının sahip olması gereken özellikler; 

 Korozyona karĢı performansının kanıtlanmıĢ olması 

 Açık renkli olması 

 Kömür katran içermemesi  

 Yüzey toleranslı olması  

 Nem toleranslı olması 

 KıĢ Ģartlarında uygulanabilir (-5°'ye kadar) olması 

 Uygulama kolaylığı sağlaması 

 

1.5.8. YaĢam Mahalli Boyaları 
 

YaĢam mahalleri yanmaz malzeme ile yapılır ve yangından korumalı koridor ve 

merdivenlerle ulaĢılır. Bu mahallin ısı, rutubet ve kokuya karĢı izole edilmesi gerekir. 

Burada kullanılacak boya insan sağlığına zarar vermemelidir. 

Bu alanın zemininde elastik kabiliyeti olan elastik özellikli epoksi esaslı boya tercih 

edilirken,  zemin dıĢında kalan yüzeylerde genellikle su bazlı özellikli epoksi esaslı boya 

tercih edilir. Su bazlı epoksi esaslı boya kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahip olup sert 

bir film oluĢturur. Solventsiz oluĢundan dolayı yangın tehlikesi yoktur. Film yüzeyi yarı mat 

ve kaymazdır. Kolay temizlenir, bakteri barındırmaz, tozumaz, sağlığa zararı yoktur. Benzin 

alkol ve uçucu organik kimyasallar içermez. Su buharı geçirgenliğine sahip oluĢu nemli 

yüzeylere uygulanmasına imkân verir. Darbe dayanımı yüksektir. Yüksek aĢınma direncine 

sahiptir.  

Epoksi elastik zemin kaplama yapılan yüzeyler geminin titreĢimine %300 elastik 

kabiliyeti sağlar ve asla kırılmaz bu elastik epoksi zemin kaplama  sistemi gemilerde  en çok 

kullanılan zemin  kaplama sistemi olarak geçmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek boyaya karıĢtırılan tiner oranına göre 

yüzey kuruma sürelerini değerlendiriniz. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Yüzeyi boya uygulaması için uygun 

olan iĢ parçasını boyamak üzere 

hazırlayınız. 

  Hava sıcaklığını ve nem değerini 

ölçerek not ediniz. 

  Boya uygulaması yapacağımız iĢ 

parçasının yüzeyi en az sa 2½ 

düzeyinde olmalıdır ve yüzeyi kirden 

arındırılmıĢ olmalıdır. 

 Uygulayacağınız astar boyanın teknik 

özelliklerini inceleyiniz. 
 Teknik özellikler mutlaka okunmalıdır. 

 Gerekli tedbirleri alınız.  

 Boyayı dört farklı kaba ayırınız. 

 Güvenlik ayakkabısı 

 ĠĢ tulumu 

 Koruyucu gözlük  

 Koruyucu eldiven 

 

 Farklı kaptaki astar boyaya ağırlıkça 

%10 oranında tiner ilave edip 

karıĢtırınız. Fırça veya rulo ile malzeme 

yüzeyine sürünüz. 

 

 Sürdüğünüz saati ve dakikayı bir yere 

not ediniz. 

  Sac sıcaklığı değerini ölçerek not 

ediniz. 

 Farklı kaptaki astar boyaya ağırlıkça 

%25 oranında tiner ilave edip 

karıĢtırınız. Fırça veya rulo ile malzeme 

yüzeyine sürünüz. 

 Sürdüğünüz saati ve dakikayı bir yere 

not ediniz. 

 Sac sıcaklığı değerini ölçerek not 

ediniz. 

 Farklı kaptaki astar boyaya ağırlıkça 

%40 oranında tiner ilave edip 

karıĢtırınız. Fırça veya rulo ile malzeme 

yüzeyine sürünüz. 

 Sürdüğünüz saati ve dakikayı bir yere 

not ediniz. 

 Sac sıcaklığı değerini ölçerek not 

ediniz. 

 Farklı kaptaki astar boyaya ağırlıkça 

%50 oranında tiner ilave edip 

karıĢtırınız. Fırça veya rulo ile malzeme 

yüzeyine sürünüz. 

 Sürdüğünüz saati ve dakikayı bir yere 

not ediniz. 

 Sac sıcaklığı değerini ölçerek not 

ediniz. 

 Uyguladığınız boyayı kuruyana kadar 

takip ediniz. 

 Dokunduğunuzda elinizde boya izi 

oluĢmuyorsa dokunma kuruması 

gerçekleĢmiĢtir. 

 Kuruyan yüzeyin kuruma saatini ve 

dakikasını yazınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kuruma süresinin inceltici oranıyla 

arasındaki bağıntıyı tartıĢınız. 

 Boya kalınlık ölçer cihazıyla kuru film 

kalınlığını ölçünüz. 

 Boya film kalınlığı ile inceltici oranı 

arasındaki bağıntıyı tartıĢınız. 

 Bu uygulama faaliyetinde boyaya 

katılan inceltici oranının, boya film 

kalınlığını ve boya filminin kuruma 

süresini nasıl etkilediğinin bağıntısını 

araĢtırdık. 

 Kuruma süresini etkileyen faktörleri 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi boyaya rengini veren boya bileĢimidir? 

A) Pigmentler 

B) Tinerler 

C) Bağlayıcılar 

D) Katkı maddeleri  

E) Reçineler 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi balast tank boyasının sahip olması gereken özelliklerden 

değildir? 

A) Kömür katran içermemesi  

B) Nem toleranslı olması 

C) Yüzey toleranslı olması 

D) Koyu renkli olması 

E) Uygulama kolaylığı sağlaması 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sıvı haldeki boyanın geri dönüĢü olmayacak Ģekilde katı hale 

dönüĢmesine verilen isimdir? 

A) Film kalınlığı 

B) Fouling 

C) Kürlenme  

D) Mekanik sertleĢme  

E) SüblimleĢme 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi karinada son kat olarak kullanılan boya cinsidir? 

A) Poliüretan esaslı boya 

B) Antifouling esaslı boya 

C) TBT esaslı boya 

D) Epoksi esaslı boya 

E) Anti kozorif boya 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi son kat ile ilk kat arasında olan boya katına verilen isimdir?  

A) Borda boyası 

B) YapıĢma köprüsü 

C) Asıl kat bağlantısı 

D) Sıcak kat boyası 

E) Reçine 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yalnız denizde yaĢayan organizmalara, hayvanlara (midye vb) karĢı etkili olan bu 

boyalar……………………………………... boyalardır. 

 

2. Özel astar boyalar, antikorrozif ara katlar, yapıĢma köprüsü katı ve antifouling 

(zehirli) son kat boyaların yer aldığı bu sisteme genel olarak 

………………….boyaları denir. 

 

3. Uzay, havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok yaygın kullanılan 

…………….………………………..boyalar aynı zamanda mükemmel dayanıklılığa 

sahiptir. 

 

4. Bir  zehirli boyanın performansını belirleyen…………………….karinada yosun ve  

diğer  canlı  oluĢumlarını  önleyen ajanlardır 

 

5. ……………….......Ġçeren karina boyalarına Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 

kullanımına kısıtlama ve yasaklar getirilmiĢtir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gemi yapı elemanları yüzeylerinin ön hazırlığını yaparak boya uygulamaları 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemi boyamasında uygulanan bu yöntem hakkında bilgi toplayarak sınıfa 

getiriniz ve diğer öğrencilerle bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Tersane ve limanlarda bulunan gemilerdeki kataloglardan, broĢürlerden, 

internetten ve gemi tamir bakım ve onarım ile ilgili sektörlerden araĢtırarak 

bilgi edininiz 

 

2. BOYA UYGULAMA YÖNTEMLERĠ 
 

Bir geminin inĢa çizelgesi ve yapımın çeĢitli aĢamaları, boya sisteminin nasıl ve ne 

zaman uygulanması gerektiğini belirler. ĠnĢa edilen gemi hem kendi karasularımızda hem de 

uluslararası sularda da seyir edeceğinden hem ülkemiz tarafından hem de bağımsız 

kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ standartlara göre boya uygulaması yapılmalı, gerekli teknik 

Ģartnameler yerine getirilmelidir. 

 

ġekil 2.1: Boya uygulaması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Yüzey hazırlığı ve boyanın kuruma/ kürlenme süreleri, sıcaklık ve nemlilik değerleri 

göz önünde bulundurularak iĢin planlanması gerekir. Aynı zamanda gemi yapı elemanlarının 

bir aĢaması korumalı atölye ortamında boyanır ise bir diğer aĢaması Ģantiyede boyanırsa 

katlar arası bekleme sürelerinin dikkate alınması gerekir. 

 

Boya uygulaması öncesi ortam koĢulları ( hava sıcaklığı, çiğlenme noktası, havanın 

nemi, vb. ) değerlerini ölçümü gerekli cihazlarla yapılır. Boya uygulaması esnasında ve 

uygulama sonrası boyanın yaĢ film kalınlıkları, yaĢ film tarağı ile kuru film kalınlıkları, kuru 

film ölçme cihazı yardımıyla ölçümlü yapılır. Yapılan ölçümler günlük olarak raporlanır. 

 

 Uygulama süresince testler ve kontroller yapılmalıdır. Bu testler: 

 Test ekipman yaĢ film kalınlığı kontrolü 

 YaĢ film tarakları 

 Kuru film kalınlığı kontrolü 

 Kuru film kalınlık ölçme cihazı 

 Kumlama temizliği kontrol standardı ISO 8501: 1 

 Yüzey pürüzlülüğü kontrolü Testex Tape and Comparat 

Boya uygulamaları baĢladığı andan itibaren rutubet oranı %80 üzerine kesinlikle 

çıkmamalıdır. Sac sıcaklığı en az 10 ºC, en fazla 40 ºC olmalıdır. Sac sıcaklığı ile çiğlenme 

noktası arasında en az 3 ºC fark her zaman bulunmalıdır.  

 

2.1. Boya Uygulama Araçları 
 

Boya uygulamasında ilk önce kullanacağımız aparatları tanımalı ve nasıl kullanmamız 

gerektiğini bilmeliyiz. Boya uygulama yöntemi üç farklı Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bunlar; 

boya fırçası, boya rulosu veya boya tabancasıyla yapılır. 

 

2.1.1. Boya Fırçası ile Yüzey Boyama 
 

Boya fırçaları ahĢap saplı ve plastik saplı olarak piyasada bulunurlar. Parmak 

cinsinden ölçülendirilirler. Fırça kıllarına göre kalitelendirilirler. 

Fırçalar kıl sıklığına ve kalitesine göre seçilmelidir. Boya uygulamasında fırça 

kıllarının çıkmaması ve boyanan yüzeyde fırça kılı kalmaması gerekir. Bu sebeple kaliteli 

fırçalar seçilmelidir. Boya uygulanacak yüzeye göre fırçanın büyüklük veya küçüklük seçimi 

yapılır. 

 

Resim 2.1: Boya fırçası çeĢitleri 
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2.1.2. Fırça Uygulama Tekniği 
 

Fırça ile yapılan boya uygulamaları için, boyaların kuruma sürelerinin uzun olması 

gerekir. Boyanın kuruma süresini uzatmak katılan incelticinin oranını arttırmakla mümkün 

olur. Aksi takdirde erken kuruma sonucu yüzeyde fırça, iz bırakabilir.  

Boya, fırça ile uygulamaya elveriĢli biçimde inceltilmelidir. Bu oran boya için % 

50‟ye kadar olabilir. Boya fırçası sapından el ile tutulur. Fırça kullanırken kıl boyuna göre 

boya miktarı ayarlanmalıdır. Fırça boyaya kıllarının yarısına gelecek kadar sokulmalı, fazla 

boyanın damlamasını önlemek için kutunun ağız kısmına sürerek fazlası alınmalıdır. Fırça, 

boyaya batırılıp gerekli boya miktarı ayarlanır.  

 

Resim 2.2: Boya fırçası kıl boyunun yarısı kadar batırılır 

Fırça sapından hafif kuvvet vererek boyanacak yüzeyin boyu doğrultusunda, fırçanın 

kılları yaylanmıĢ olarak yukarı- aĢağı hareket ettirilerek fırçadaki boya yüzeye aktarılır. Fırça 

boĢ olarak ve bastırmadan, hareket yönünün tersine tekrar gezdirilir. Bu zıt yönlü fırça 

hareketleriyle boyanın yüzeye düzgün ve eĢit dağılımı sağlanmıĢ olur. Bu Ģekildeki 

uygulamaya boyanın yedirilmesi veya perdahlama denir.  

 

Resim 2.3: Boya fırçası ile uygulama 
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Gemi inĢada fırça ile boyama genellikle kestirme amaçlı yapılır. Sprey ve rulo ile 

ulaĢılması güç alanlarda, yapı elemanının iç köĢesine, deliklerde, dıĢ köĢelerde, keskin 

kenarlarda, kaynak dikiĢlerinde ve tabancanın ulaĢamadığı bölgelerde kullanılır. 

 

Boya fırçalarının boyama iĢi bitince neft veya tinerle yıkanıp taranmalıdır. Daha sonra 

yağlı kâğıtla kıl kısımları sarıldıktan sonra uygun ortamda muhafaza edilmelidir. Fırçalar 

kesinlikle boyalı bırakılmamalıdır. Çünkü boya fırça üzerindeyken kurursa fırça 

kullanılamaz hale gelir. 

 

Resim 2.4: Neft ve tiner 

Fırça ile boya yapmanın avantajları 

 Ġyi yüzey ıslaklığı elde edilir 

 Boyanın yüzeye nüfuzu arttırılır 

 Zor ulaĢılan yerlerde kolaylıkla kullanılır 

 Ġlk kat uygulamasında ruloya göre daha iyidir 

 

Fırça ile boya yapmanın dezavantajları 

 DüĢük film kalınlığı verir, çok kat gerektirir. 

 EĢit olmayan bir film oluĢturur 

 Uygulama hızı yavaĢtır. 

 

2.1.3. Rulo ile Boyama 

 

Resim 2.5: Rulo ile boya 
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Boyama iĢleminin iyi sonuç vermesi, seçilecek boyanın kalitesi kadar kullanılacak 

aparatın kalitesi ve bakımına da bağlıdır. Rulo seçerken solvente dayanıklı, boyayı iyi emen, 

düzgün yüzeylerde iyi hareket eden rulo tercih edilmelidir. Örneğin: perlon rulolar, özel imal 

edilmiĢ geniĢ alan ruloları gemi sanayide kullanımı uygun olan rulolardır. 

 

Resim 2.6: Boya rulosu ÇeĢitleri 

Boya rulosu fırçaya göre daha hızlı uygulandığından kestirme yapılan yerlerde fırça 

yerine tercih edilir.  

 

Resim 2.7: Rulo ile boya 

Uygulama için rulo sapından el ile tutulur ihtiyaca göre uzatma sapı kullanılır. Boya 

rulosu boyaya daldırılır ve boyaya doyurulur. Boya rulosu geliĢigüzel sürülmez, bir yönde 

hareket ettirilir. Önce dikey olarak üç bant sürüp, sürülen bant üzerine üst kısımlarda çapraz 

alt kısımlarda yatay tarama yapılır. Son tarama dik yapılır yani son taramada boya rulosu her 

zaman ilk tarama yönünde hareket ettirilmelidir. Uygulama yaparken yarıda kesmeyin, ek 

yeri izine yol açar. 
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ġekil 2.2: Rulo ile boya için hareket yönleri 

Boyanacak yüzeyin boyutuna ve Ģekline göre boya rulosu seçimi yapılır. Örneğin 

;rulonun rahat hareket edemediği dar alanlarda parmak rulo ismi verilen küçük hacimli 

rulolar kullanılır.  

 

Resim 2.8: Parmak rulo ile boyama 

Rulo uygulamalarında bazı yardımcı aparatların kullanılması uygulamayı kolaylaĢtırır. 

 

 Plastik süzgeç 

 

Boya kovasının iç yüzeyine üzerindeki plastik tırnaklarla takılır. Rulo üzerindeki fazla 

boyanın alınması için kullanılır. Aynı aparattan metal olanlarda mevcuttur 

 

Resim 2.9: Boya teknesi             Resim 2.10: Plastik süzgeç 
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 Boya teknesi 

Boya kovasının taĢınmasının güç olduğu durumlarda boyayı taĢımak için kullanılan 

yardımcı aparata denir. 

 

Ruloların kullanıldıktan sonra temizlenmeleri, bir sonraki kullanım açısından 

önemlidir Sentetik boyaların kullanılmasından sonra, bir gazete kâğıdı üzerinde rulodaki 

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

sudan geçirilip asılarak saklanır. 

 

Rulolar yeniden kullanılmadan önce, kullanılan boyanın incelticisi ile hafifçe 

ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır. 

 

 Avantajları 

o Uygulanması fırçaya göre daha hızlıdır. 

o Zor ulaĢılan noktalarda faydalıdır. 

 

 Dezavantajları 

o Boya filmi oluĢumunda bava ile birleĢir. 

o DüĢük film kalınlığı verir, çok kat gerektirir. 

 

2.1.4. Kompresörlü Boya Tabancasıyla Yüzey Boyama 

 

Resim 2.11: Kompresörle boya yapma 

Gemi inĢa sanayisinde gemi yapı elemanlarının boya uygulamasında boyanacak 

yüzeyin çok büyük bir alan kaplaması ve eĢit film kalınlığı ihtiyacından dolayı boya 

tabancasıyla yüzey boyaması yapılır. Boya tabancasının ulaĢamadığı bölgeler fırça veya rulo 

ile boyanır.  
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Kullanacağımız boyanın özelliğine göre; tabanca basınç ayarı ve tabanca çeĢidi 

değiĢiklik gösterir. Bu yöntemi kullanabilmek için bir kompresöre, boya tabancasına ve 

yardımcı ekipmanlara ihtiyacımız vardır.  

 

Püskürtme yöntemi ile yapılan bu iĢlemde amaç boyayı ince tanecikler halinde 

boyanacak yüzeylere göndermektir. Boyanın yüzeylere gönderilmesi basınçlı hava ile 

sağlanır. Bu basınçlı havayı sağlayan araçlar vardır. Bu araçlar kompresör olarak 

adlandırılırlar. 

 

Resim 2.12: Kompresör 

 Kompresör 

 

Basınçlı hava üreten makinelere kompresör denir. Elektrik motoru veya içten yanmalı 

motorlarla çalıĢırlar. En çok kullanılan kompresör çeĢidi, hava tankı üzerine monte edilmiĢ 

elektrik motoru ile çalıĢan seyyar kompresörlerdir. 

Kompresörle gelen hava süzgeçten geçirilmeli ve fazla nemden arıtılmalıdır. Çünkü 

havadaki kirlilikler ve yüksek nem, yüzey boyama iĢlemlerini olumsuz yönde etkiler, önemli 

boya kusurlarına neden olur. 

 

Kompresörlerde aranan özellikler: 

 Kesintisiz hava basıncı 

 Gürültüsüz çalıĢma 

 Valf sistemi 

 Ġyi soğutma 

 

 Hava filtreleri  

 

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

gelen havanın tozsuz, yağsız ve kuru olmasıdır. 

 

Kompresörden çıkan hava içerisinde yalnız rutubet taĢımakla kalmaz kompresör 

silindirlerini yağlamak maksadıyla kullanılan yağın zerrelerini de ihtiva eder. Yağ ve suyun 

boya tabancasına gelmeden önce süzülmüĢ olması gerekir. Aksi halde yağ ve su zerrecikleri 

tabanca tarafından boyanan yüzeye püskürtülür ve yüzeydeki boyanın bozuk olmasına sebep 
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olur. Kompresörden gelen havanın içindeki yağı, suyu ve tozu tutmak için hava filtresi 

kullanmak gerekir. 

 

Resim 2.13: Hava filtresi 

Basınçlanan hava, içerdiği nem sebebiyle su tanecikleri oluĢturarak boya yüzeyine 

ulaĢıp boyanın kabarcıklaĢmasına neden olabilir. 

Bununla beraber kompresörde kullanılan yağ ve suyun da aktarılan havaya karıĢması 

mümkündür.  

 

 Hava hortumları ve bağlantı elemanları 

 

Resim 2.14: Hava hortumu ve bağlantı elemanları 

Havayı ve boyayı püskürtmek için boyacılık alanında kullanılan hava hortumlarının, 

boya tabancasının hareketini, serbestçe sağlamak için esnek olmaları ve yerlerde sürtünmesi 

göz önüne alınarak hortumların dayanıklı olması gerekir.  

 

Hortumun iç yüzeyi boyadan ve diğer maddelerden zarar görmeyecek bir madde ile 

kaplanmıĢ ve yüksek çalıĢma basıncına dayanıklılıktadır. Kullanacağımız hava tabancası 

özelliğine göre hava hortumu iç değiĢebilir. Tabanca ile boya iĢlemi yaparken boya tabancası 

ile hava hortumunu sık sık birbirinden ayırmak gerekir. Bu sökme iĢlemleri yapılırken fazla 

zaman kaybına meydan vermeyecek Ģekilde bağlantı elemanları ile kolayca sökülmesi 

sağlanmıĢ olur. 

 

 Mikrometre 

Kompresörden gelen havanın basıncını kontrol etmek amacı ile hava hortumunun 

ucuna ek olarak manometreli bir hava mikrometresi takılmalıdır. 
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Resim 2.15: Mikrometre 

2.2. Boya Tabancaları 
 

Boya tabancası, boyanın yüzeye uygulanması sırasında homojen bir yayılma ve görsel 

efekt oluĢturmak için kullanılan prensipte görevi; boyayı atomize etmek ve aynı zamanda 

boya transfer verimliliğini yükseltmek olan boya ekipmanıdır. 

ġekil 2.3: Boya tabancasını oluĢturan parçalar 

No Parça adı No Parça adı 

1 Boynuz tutucu        10 Saplama 

2 Boynuz   11 Yaylı rondela 

3 Meme 12 Dağıtıcı valf 

4 Meme salmastrası 13 Yay 

5 Dağıtıcı 14 Ayar vidası 

6 6 Ġğne                  16 Depo kazanı 

7 Salmastra 17 Depo kapağı 

8 Salmastra somunu 18 Komple depo 

9 Tetik   

Tablo 2.1: Boya tabancasını oluĢturan parçalar 
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Boya tabancasının en çok aĢınan ve en önemli parçaları; hava baĢlığı, boya memesi ve 

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

 

Boya uygulandıktan sonra tabancanın meme setinin sökülerek temizlenmesi gerekir. 

Hava hücresi ve boya memesinin üzerindeki deliklerin açık olması ve boya iğnesinin düzgün 

olması gerekir. Aksi halde tabancanın boya atıĢı düzgün olmaz. Bu meme setini meydana 

getiren parçaların görevleri; 

 

  Hava baĢlığı 

Püskürtme tabancasının ön kısmında bulunan basınçlı havayı boya uygulayan yüzey 

üzerine sevk ederek atomize eden ve püskürtme Ģekli meydana getiren parçadır. 

 

  Boya memesi 

Hava hücresinin hemen arkasında bulunan ve boyayı belirli miktarda basınçlı hava 

akımı içine sevk eden parçadır. 

 

  Boya iğnesi 

Boya akımını açıp kapamaya yarayan ve boyanın, boya memesine düzgün bir Ģekilde 

gelmesini sağlayan parçadır. Boya iğnesinin ucunun düzgünlüğü çok önemlidir. Aksi 

takdirde boya tabancasının tetiği verimli çalıĢmaz ve tabancadan boya düzgün çıkmaz.  

 

Kullanılan boya ve boyanacak yüzeye göre farklı boya sistemleri ve boya tabancaları 

bulunur. 
 

2.2.1.Konvansiyonel (Havalı) Sprey Uygulamaları 
 

Boya uygulamasında en yaygın boya uygulama metodu olan sprey uygulamaları, 

boyanın küçük damlacıklar halinde atomize edilecek Ģekilde püskürtülerek uygulanması 

temeline dayanır. ÇeĢitliliğinden ve uygulama kolaylığından dolayı çok geniĢ bir kullanım 

alanı vardır. 

Düzgün kalınlık dağılımına sahip olan ve iyi yayılan yüzeylerin elde edilmesi bu 

yöntemin gemi sanayide yaygın kullanılmasını sağlamıĢtır. Ancak uygulayıcının maske ve 

benzeri kiĢisel korucu ekipmanlar kullanması gerekmektedir. Ayrıca uygulama esnasında, 

ortama yayılan boya miktarı, diğer bir deyiĢle boya transferi verimliliği her sprey 

uygulamasına göre değiĢkenlik göstermektedir. 
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Resim 2.16:Konvansiyonel (Havalı) tabanca 

Bu yöntemin temeli, sıvı boyanın tabancaya bağlı hava basıncıyla karıĢıp çok küçük 

damlacıklar halinde tabanca memesinden yüzeye püskürtülmesidir. 

Her boya besleme yöntemi için farklı tabanca türleri tasarlanmıĢtır. 

 

 Basınçlı (Beslemeli) kaplı tabanca 

Bu sistem daha çok geniĢ yüzey uygulamalarında kullanılır ve ortama saçılan boya 

parçacıkları daha az olmakla beraber daha iyi atomizasyon gerçekleĢir. (Atomizasyon; sıvı 

ve gazların bir basınç altında mikron boyutunda küçük zerreciklere ayrılması iĢlemidir) Kova 

tarzında bir kabın içerisinden 0.1 – 0.5 atmosfer basınç ile itilen boya tabancaya ulaĢır ve 

yüzeye uygulanır. 

 

 Üstten hazneli tabanca 

 

Resim 2.17: Üstten hazneli havalı tabanca 

Farklı renkler ve küçük uygulama alanları için çok ideal olan bu tabanca, boyanın 

akıĢkanlığından yararlanılarak tasarlanmıĢtır. Haznedeki boya, tabancaya kendi hızıyla akar 

ve tabancanın püskürtme ucunu beslemesiyle çalıĢır. 
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 Alttan hazneli tabanca 

 

Resim 2.18:Alttan hazneli havalı tabanca 

Üstten hazneli tabancalarda olduğu gibi farklı renkler ve az miktarlı uygulamalarda bu 

tabanca da çok kullanıĢlıdır. Emme basıncıyla hazneden tabanca memesine aktarılan boya 

yüzeye uygulanır. 

 Ġç KarıĢım 

 

ġekil.2.4:Tabancada iç karıĢım 

ġekildeki gibi, hava ve boyanın buluĢması, tabanca ağzının hemen öncesinde tabanca 

içerisinde gerçekleĢmektedir. Ġç karıĢımda daha az ve daha düĢük basınçta hava kullanımını 

sağlamaktadır. Basıncın düĢük olması daha büyük boya zerrecikleri elde etmeyi sağlar. Her 

boyamadan sonra iğne ve memenin sökülmesi ve temizlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

yavaĢ kuruyan malzemelerin kullanımı için daha uygundur. 
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 DıĢ KarıĢım  

 

ġekil 2.5: Tabancada dıĢ karıĢım 

Bu karıĢım türünde; tabanca baĢlığında bulunan kanallardan püskürtülen hava, tabanca 

ağzına gelen boya ile karıĢım oluĢturur. Yani karıĢım tabancanın içinde değil dıĢ ortamda 

gerçekleĢir. DıĢ karıĢım ile daha iyi bir atomizasyon sağlanabilmektedir. 

Huzme daha iyi kontrol edilebilmekte ve yüksek basınç sağlanabilmesi nedeniyle 

alttan hazneli tabancalarda kullanılabilmektedir. 

Kaliteli boyama ve kaliteli yüzey beklentisi olan uygulamalarda, çabuk kuruyan 

yüzeylerde tercih edilmektedir. Bu tabancaların temizliği daha kolaydır. 

 

Boyanın atomizasyon edilerek parçacıklara ayrılması, aĢağıda belirtilen faktörlere göre 

belirlenir. 

 Boya uygulama akıĢkanlığı (boyanın akıĢkanlığı arttıkça damlalar irileĢir) 

 Meme deliğinin çapı (meme deliğinin çapı küçüldükçe damlalar küçülür) 

 Boya basıncının hava basıncına oranı (bu oran küçüldükçe damlalar küçülür) 

 Boyanın yüzey gerilimi (yüzey gerilimi düĢtükçe damlalar küçülür) 

 Boyayı meme deliğine ileten boya basıncı (boya basıncı/hava basıncı farkının 

sabit  kalması koĢuluyla, boya basıncı arttıkça damlalar küçülür) 

 

Spreyleme uygulamalarında kullanılması gereken boya ve hava ölçüsü; „ 1 hacim boya 

için 600 hacim hava‟ Ģeklindedir. Ġdeal karıĢım sağlanamadığında havalı spreyle püskürtülen 

boya belirsiz bir bulut halinde hedefe gitmemesi veya hava ile beraber yüksek basınçlara 

ulaĢan boya taneciklerinin yüzeye hızla çarpıp, çarpan boyanın önemli bir kısmı geriye 

sıçrayarak çevreye yayılmasına neden olabilir. Hatta geri sıçrayan boya zerreciklerine 

tabancadan çıkan boyanın bir kısmının çarpması, boya sarfiyatını da arttırmaktadır. 

 

 Avantajları 

 Her türlü yüzeyde kullanılabilir. 

 Ġyi atomizasyon sağlamaktadır. 

 Uygulama alanı geniĢtir. Uygun tabanca seçilerek 100 gr.‟ dan tonlarca 

boyanın kullanıldığı çeĢitli alanlarda kullanılabilir. 

 Ġyi yüzey kalitesi sağlamaktadır. 

 Alttan hazneli, üstten hazneli ve basınçlı kapla kullanılabilme çeĢitliliği 

vardır. 

 Havanın – boyanın basıncını ve debisini ve huzmenin karıĢım oranını 

değiĢtirme imkânı sağlamaktadır. 
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 Renk hassasiyetinin önemli olduğu ve efektif çalıĢmalarda iyi sonuç 

vermektedir. Efektli boyalar için en ideal uygulama yöntemidir. 

 Araç gereç maliyeti göreceli olarak daha uygundur. 

 

 Dezavantajları 

 Uygulama esnasında çevreye boya tozu ve solvent saçılmaktadır. Bu 

nedenle, özel uygulama kabinlerinin kurulması gerekmektedir. Kabin 

filtreleri sık sık değiĢtirilmelidir. 

 Bu uygulama tipinde tabancanın temizliği çok önemlidir. Her 

uygulamada tabancanın temizliği belli zaman gerektirir. 

 Boyanın aktarım verimi düĢüktür. 

 

2.2.2. Yüksek Hacimli DüĢük Basınçlı (HVLP) Sprey Uygulamaları 
 

Boyanın akıĢkanlığı ve yüzey gerilimi tabancaya bağlı olmayıp, bu etmenler boyanın 

formülüyle ilgili bir durumdur. Tabancaya bağlı bir değiĢken olan yüksek hava basıncı 

atomizasyon kalitesini arttıran bir faktördür. Meme çapının etkisi basınca oranla daha azdır 

ve boya akıĢkanlığına göre değiĢtirilebilir.  

 

Boya basıncı da hazne tiplerine göre değiĢiklik gösterebilir bu yüzden düĢük 

basınçlarla iyi atomizasyon elde edebilmek için hava hacmini yükseltmek gerekmektedir. Bu 

yöntemle boya taneciklerinin arasına giren hava dıĢ ortama maruz kalmasıyla birlikte 

genleĢerek boya parçacıklarını daha da küçük parçalara ayırır. Bu tabancaların (HVLP) 

çalıĢma prensibi bu unsurlara dayanmaktadır. 

 

Resim 2.19: Yüksek hacimli düĢük basınçlı (HVLP) tabanca 

Bu teknik ile boya, yüksek debide fakat düĢük basınçta püskürtülmektedir. DüĢük 

hava basıncı, yüzeyden geri sıçrama etkisini azaltacağı gibi transfer etkinliğinin artmasına 

yol açmaktadır. 

HVLP tabanca ile atomize olan boya tanecikleri, konvansiyonel tabancaya göre biraz 

daha iridir. DüĢük hava basıncı boya taneciklerinin hızla yüzeye çarparak geri sekmesini 

engeller. Bu da boya sarfiyatında tasarruf edilerek uygulama etkinliğine katkı sağlar. 

HVLP ve konvansiyonel tabancalarda havanın tabancaya giriĢ ve çıkıĢ basıncı Tablo–

1‟ de belirtilmiĢtir. Tablodaki değerlere göre, HVLP tabancalarının aktarım verimi 

konvansiyonel tabancalara göre daha yüksektir. 
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Tabanca tipi 
GiriĢ 

Basıncı 

ÇıkıĢ 

Basıncı 

Transfer 

verimi 

Konvansiyonel 

tabanca 
3 – 5 Bar 2.5 – 4 Bar 30 -50 

HVLP 2 -2.5 Bar 0,7 Bar 70-75 

Tablo 2.2: Konvansiyonel tabanca ile HVLP tabanca karĢılaĢtırılması 

Bu iki yöntemin uygulama Ģekilleri incelendiğinde, HVLP tabanca yüzeye daha 

yakın ve konvansiyonel tabancalara göre biraz daha yavaĢ uygulanmalıdır.  

Tablo 2 Yüzeye Mesafe Uygulama 

Konvansiyonel tabanca 20 -22 cm Hızlı 

HVLP 10-15 cm YavaĢ 

Tablo 2.3: Konvansiyonel tabanca ile HVLP tabanca karĢılaĢtırılması 

Toz kat uygulamalarında, konvansiyonel tabancada olduğu gibi basıncı düĢürmek 

tavsiye edilmeyen bir durumdur. Basıncın çok fazla düĢürülmesi atomizasyon kalitesini 

olumsuz etkileyeceği için bunun yerine uygulama mesafesinin arttırılması daha etkili bir 

çözüm olacaktır. 

HVLP tabancalarda kullanılan hava kompresörlerinin gücü, üretici firma, meme çapı, 

tabanca kalitesi ve hava baĢlığına göre değiĢim gösterir. 

HVLP tabancalarda kullanılan hava hacmi fazla olacağı için kullanılması gereken 

hortumlarının da buna uygun olarak iç çaplarının 0,9 cm olması gerekmektedir. 

Konvansiyonel tabancalarda bu ölçü 0,8 cm‟ dir. Bu iki tabanca arası geçiĢlerde de 

kullanıcının; tabanca kompresör ve hava hortumunu değiĢtirmesi gerekmektedir. 

HVLP uygulamalarında, konvansiyonel uygulamalarda olduğu gibi, basınçlı kaplı, alttan 

hazneli ve üstten hazneli tabanca tipleri kullanılabilmektedir.  

 

2.2.3. DüĢük Hacimli DüĢük Basınçlı (LVLP) Sprey Uygulamaları 

 

Resim 2.20: DüĢük hacimli düĢük basınçlı (LVLP) tabancası 
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Bu tabancalarda hava basıncı baĢlığında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiĢtir. Aynı 

zamanda, HVLP tabancalarına göre hava baĢlığı basıncının yüksek oluĢu uygulama kolaylığı 

ve uygulama hızını olumlu etkilemiĢtir.  

Tabanca tipi 
GiriĢ 

Basıncı 

ÇıkıĢ 

Basıncı 

Transfer 

verimi 

Konvensiyon

el tabanca 

3 – 5 

Bar 

2.5 – 4 

Bar 
30 -50 

HVLP 
2 -2.2 

Bar 
0,7 Bar 70-75 

LVLP 
2 -2.5 

Bar 

>0,7 

Bar 
65-70 

Tablo 2.4: Konvansiyonel, HVLP ve LVLP tabancaların karĢılaĢtırılması 

Tablo incelendiğinde ise, HVLP ve LVLP tabancalarının transfer verimlerinin 

neredeyse aynı olduğu ancak konvansiyonel tabancalara göre transfer verimlerinin yüksek 

oldukları görülmektedir. 

Üretici firma, tabanca kalitesi, meme çapı ve hava baĢlığı her LVLP tabanca çeĢidi 

için değiĢkenlik gösterebilir. Sarf edilen hava hacminin düĢük olması nedeniyle kullanılan 

hortumların iç çaplarının değiĢtirilmesine gerek olmamaktadır. 

Tabanca tipi Hava Tüketimi 
Kompresör 

Gücü 

Konvansiyonel 

tabanca 

275-350 L/min 

9,7-12,4 cfm 

1,6-2,1 kW / 

2,2-2,8 HP 

HVLP 
410-460 L/min 

14,5-16,5 cfm 

1,6-2,1 kW / 

2,2-2,8 HP 

LVLP 
260-300 L/min 

9,2-10,6 cfm 

1,5-1,9 kW / 

2,0-2,6 HP 

Tablo 2.5: Konvansiyonel, HVLP ve LVLP tabancaların karĢılaĢtırılması 

Tüketilen hava miktarı tabancaların baĢlıklarındaki delik sayısı ve delik çaplarına göre 

değiĢiklik göstermektedir. Tüketilen hava miktarına göre tabancaları HVLP, LVLP ya da 

konvansiyonel olarak adlandırmak yanlıĢ olacaktır. Bunun nedeni hava baĢlığındaki basıncın 

değiĢiklik göstermesidir. Bu tip bir ayrıĢtırma yapabilmek için hava baĢlığındaki basınç 

temel alınmalıdır. Konvansiyonel tabancalarda bu basınç; 2,5 – 4 bar, HVLP tabancalarda; 

0,7 bar, LVLP tabancalarda ise 0,7-0,8 bar aralıklarında olması beklenmektedir.  
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2.2.4. Elektrostatik Sprey Uygulamaları 
 

Toz boya uygulamalarında tercih edilen bu teknik karmaĢık Ģekilli metal yüzeylere 

yapılacak uygulamalarda kullanılır.  

 

Bu uygulamayla boyanın püskürtüldüğü noktanın etrafındaki hava akım verilerek 

iyonlaĢtırılır. Bu sayede serbest kalan elektronlar o bölgeden geçen boya taneciklerine 

negatif(-) yüklemesi yaparlar. Bu aĢamaya kadar boya uygulanacak yüzeye de topraklanarak 

pozitif(+) yüklemesi yapılır. Bu Ģekilde yüzey elektrostatik bir alan oluĢturur ve negatif 

yüklü boya taneciklerinin elektriksel etki ile yüzeye uygulanması sağlanır. 

 

Bu elektriksel çekim, serpinti ve geri sıçramayla oluĢan sprey kayıplarını minimum 

düzeylere indirir. Bu özellik de en çok sprey kaybına yol açan; boru ve profil boyamalarında 

verimlilik sağlar. 

 

Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın merkezkaç kuvveti etkisiyle çok küçük 

damlacıklara parçalandığı disk ya da çan biçimli döner baĢlıklı uygulama araçları da 

kullanılır. 

 

Döner disklerde dakikada 1000 devir ve üzerinde bir dönme hızı uygulanırken, yüksek 

devirli çanlarda ise bu hız 25000 ile 60000 devir arası değiĢmektedir. Yüksek devirlerle 

uygulanan boya da düĢük parlaklık sorunu yaĢanır. 

 

 Resim 2.21:Elektrostatik sprey tabanca 

 Avantajları 

 Bütün sprey uygulamaları içinde düĢük boya kaybı ve minimum boya 

tozu elektrostatik uygulamalarda elde edilmektedir. 

 Transfer verimi daha fazladır. 

 Elektrostatik uygulamalarda, köĢeli, yuvarlak ve girintili-çıkıntılı metal 

malzemelerin eĢit film kalınlığında kaplanması sağlanabilir. 

 Uygulayıcı açısından temiz çalıĢma alanı sağlamaktadır. 
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 Dezavantajları 

 Elektrostatik sprey, sadece iletken malzemelerin boyanmasında 

kullanılabilir. 

 Yüksek film kalınlıklarına ulaĢmak mümkün olmakla birlikte bir kat boya 

atıldıktan sonra yüzey izole edilmiĢ olacağından, ikinci bir kat 

elektrostatik olarak atılamaz. 

 Ekipman maliyeti fazladır. 

 GeniĢ yüzeylerde kullanıĢlı değildir. 

 Yüksek sıcaklıklarda (>25-30 ºC) tehlikeli olabilir. 

 Metalik boyalarda, elektrostatik olmayan bir uygulamaya göre farklı 

görünüm verebilir. 

 

Resim 2.22: Sprey uygulaması 

2.2.5. Havasız sprey uygulamaları 
 

Bu uygulamalarda boya, 5 atm ile 35 atm arasında basınca maruz bırakılarak havasız 

sprey tabancasından geçirilir. Bu püskürmeyle memeden ince bir perde ve yüksek hızla çıkan 

boya huzmesi, tabanca dıĢındaki statik hava moleküllerine çarpıp parçalanarak partiküllerine 

dönüĢür. Bu damlacıkların boyutu aĢağıdaki faktörlere göre değiĢiklik gösterir. 

 Boya çıkıĢ hızı arttıkça, 

 Boya basıncı arttıkça, 

 Boya viskozitesi azaldıkça, 

 Boyanın yüzey gerilimi azaldıkça küçülür. 

 

Delik büyüklüğü ve Ģekline göre de huzmenin boyutu değiĢiklik gösterir. Havasız sprey 

uygulamalarında hava kullanılmadığı için eĢit kalınlık uygulamak zordur. 
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ġekil.2.6: Havasız tabanca çalıĢma prensibi 

Havasız sprey sistemlerinde, boyaya karıĢan basınçlı hava olmayacağı için boya 

yüzeye uygulanırken uçan solvent daha azdır ve boyanın yüzeye daha geç nüfuz etmesine 

neden olur. 

Havasız sprey uygulamalarında, çevreye yayılan boya parçaları daha az olmakla 

beraber, geri sıçrama etkisi de daha azdır. Bu da transfer veriminin yüksek olmasına neden 

olan faktörlerdendir. 

  

Resim 2.23: Havasız sprey tabancası 
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ġekil 2.7: Uyarı 

Hava destekli ama havasız sistemlerin kullanıldığı durumlarda mevcuttur. 

 

2.3.Boya Tabancası Kullanımı 
 

Boya uygulaması yapılacak yüzey boya kabiliyetini azaltacak her türlü maddeden 

temizlenmelidir. Eğer yüzeylerde kumlama iĢlemi yapılmıĢsa, ideal yöntem olan en az SA2 

½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Astar boya ile astarlanmalıdır.  

 

Kullanılan boyanın özelliğine, uygulama alanının sıcaklığına göre karıĢtırma oranı ve 

kuruma zamanı farklılık gösterir. O yüzden uygulayacağımız boyanın teknik özelliklerini 

incelemeli ona göre iĢ planı oluĢturmalıyız. 

 

Örneğin; herhangi bir markanın epoksi özellikli astar boyası 7 kısım epoksi astar ve 1 

kısım epoksi astar sertleĢtiricisi 3 - 4 dakika boyunca boya karıĢtırıcı ile karıĢtırılıp 10-15 

dakika beklendikten sonra uygulamaya hazır olurken, farklı bir markanın epoksi özellikli 

astar boyası  4 kısım epoksi astar ve 1 kısım epoksi astar sertleĢtiricisi ile karıĢtırılır. Boya 

sertleĢtiricinin tamamen karıĢmasından sonra inceltici tiner ile hava Ģartlarına göre %15‟e 

kadar inceltilir. 

 

Oranların farklı karıĢtırılması kullanılan reçinenin boya içerisindeki oranı ile ilgili 

olup uygulanacak boyanın teknik özelliklerine göre karıĢım yapılmalıdır. Uygulanacak 

yüzey ve ortam sıcaklığına bağlı olarak epoksi tiner ile %10-15 oranında inceltilir. Hava 

sıcaklığının 5 dereceden az veya 35 dereceden yüksek olduğu durumda boya uygulaması 

önerilmemektedir. 

 

Boya uygulaması için hazırladığımız boyanın da belirli karıĢım ömrü vardır. Bu 

bağıntı hava sıcaklığı ile ters orantılıdır. 

KarıĢtırılan boyanın 

sıcaklığı 

15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 

KarıĢım ömrü 3 saat 2saat 1,5 

saat 

1 saat 

Tablo 2.6: Astar boyaya sertleĢtirici katıldıktan sonra kullanım süresi 
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Gemimizi boyarken gemi yapı elemanlarını oluĢturan parçaların hepsinin tüm boya 

katları boya sprey tabancalarıyla yapılmalıdır.  

 

Boya uygulayıcısının tecrübeli ve teknik bilgilerine sahip olması gerekmektedir. 

Uygulayıcı hatasına dayanan boya kusurlarında yüzeyde tekrardan raspa yapılması söz 

konusu olur. Bu husus kesinlikle göz önünde tutulmalıdır.  

 

Uygulayıcı sağlam pompa ve tabanca ekipmanı kullanmak zorundadır. Boya tabancası 

yüzeye 90 ºC dik ve 30-50 cm mesafede tutulmalıdır. Uygulama esnasında sürekli yaĢ boya 

kalınlıklarının ölçülmesi ve gerekli ayarlamaların yapılması gerekir. Boya pompasının basınç 

göstergelerinin çalıĢır durumda olmasına özen gösterilmelidir 

 
2.3.1. Boya Tabancası Kullanım Teknikleri 
 

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

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

hazırlanmalıdır.  

 

Boya iĢlemine baĢlamadan önce, tabancada boya varken hava ayarı, tetik ayarı, dar 

geniĢ ayarı açılarak boya bir yüzey üzerine 15-20 cm. mesafeden püskürtülerek tabanca 

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

düzgün atıp atmadığı anlaĢılır. Bu Ģekillerin ifadeleri ve nedenleri Ģöyledir. 

  

ġekil 2.7: Normal atım 

 Atım  

 

Hava basıncı 4 atm‟ e ayarlanır. Boya tabancaya doldurulur. Hava ayar-boya miktar 

dar ve geniĢ vidalarını sonuna kadar açılır. Dik bir yüzeye 20 cm mesafeden bir defa 

kuvvetlice sprey yapılır. 
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ġekil 2.8:. Hatalı atım 

 Püskürtme ortada çok kuvvetli nedenleri 

 Malzemenin(boya) viskozitesi fazladır. 

 Hava basıncı yeterli değildir. 

 Boya basıncı çok yüksektir. 

 Boya meme çapı çok büyüktür. 

 

ġekil 2.9: Hatalı atım 

 Püskürtme ortada çok zayıftır nedenleri 

 Malzeme giriĢi yetersizdir. 

 Hava basıncı çok fazladır. 

 Malzeme basıncı çok azdır. 
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2.3.2. Boya Miktarının Ayarlanması 
 

Uygulanacak olan boyanın kalınlığına göre uygun meme çapında boya tabancası 

kullanılmalıdır. Kalın bir malzeme ince meme çaplı tabanca ile uygulamamalıdır. Ġnce bir 

malzemede kalın meme çaplı boya tabancası ile uygulanırsa tabancadan fazla boya çıkacağı 

için yayılma iyi olmaz ve akma olayı meydana gelir. Bu nedenle boya tabancasının meme 

çapı, uygulanacak boyanın viskozitesine uygun seçilmelidir.  

 

Tüm boyalarda etiket bilgileri dikkatlice okunarak inceltilme oranına ve kullanılacak 

meme çapına dikkat edilmelidir. Boyanacak materyalin alanına yetecek kadar alınan boya, 

uygun inceltme oranına göre hazırlanır ve tabanca deposuna aktarılır. 

 

2.3.3. Hava Basıncının Ayarlanması 
 

Ġlk olarak uygulanacak olan boyanın koyuluğu arttıkça, kompresörden gelen hava 

basıncı yükseltilmelidir. 

 

En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında 2-3 Atm. ,Konvansiyonel 

tabancalarda 4-5 Atm. olmalıdır. Daha yüksek ve daha düĢük basınçta boya uygulandığı 

zaman boyanın yüzeyinin düzgünlüğünden renk tonuna kadar farklılıklar meydana gelir. Bu 

yüzden tabancaya gelen havanın basıncı çok önemlidir. 

 

Basınçlı havanın elde edildiği kompresördeki ayarlanmıĢ olan hava basıncı ile boya 

tabancasına gelen hava basıncı arasındaki fark, hava hortumunun uzunluğuna ve hortumun 

çapına bağlıdır. Uygun olan hortum uzunluğu 10 m, hortum çapı ise 9 mm‟dir. Küçük çaplı 

hava hortumları kullanılırsa basınç kaybı nedeniyle tabancaya az hava gelir. 

 Bu basınç kaybı, hortumun iç duvarları ile hortum içinde geçen hava arasında meydana 

gelen sürtünmeden kaynaklanır. 

 

Yüksek basınçla boya uygulaması sonucunda boya sarfiyatı fazla olacağından çevreye 

fazla boya yayılır.  

 

Normal basınçla boya uygulaması sonucunda boya sarfiyatı azalır ve çevreye fazla 

boya yayılmaz. 

 

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

parlak olmaz. 

 

2.3.4. Yelpaze Ayarı 
 

Yelpaze ayarı boyanın tabancadan çıkıp, yüzeye değdiği ve yayıldığı alanın bir 

ölçüsüdür. Boya uygularken boyanın uygulanacağı yüzeye göre boya tabancasını ayarlamak 

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

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

ayar düğmesinden de hava basıncı çok az düĢürülür, bu Ģekilde boya uygulanır. 
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2.3.5. Püskürtme Tekniği 
 

Sprey iĢleminde tabancanın doğru ve açıda tutulması önemli bir teknik kuraldır. 

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

biçimde hareket ettirilmelidir. 

 Boya partikülleri yüzeye vurarak düz bir Ģekil alırlar Sonra üst üste binerek sürekli bir 

boya filmi oluĢtururlar. 

 

ġekil 2.10: Boyanın yüzeye yayılarak film oluĢumu 

2.3.6. Tabancanın doğru kullanılması 

 

ġekil 2.11: Tabanca pozisyonları 

Ortadaki bilekte tabanca doğru tutulmuĢ, sağ ve soldaki bileklerde ise tabanca yanlıĢ 

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

yapılırsa boyanın % 65‟i ziyan olur. 
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ġekil 2.12: Tabancanın uygulama esnasında yüzeye karĢı tutuluĢu 

Tabanca - yüzey arasındaki mesafe bozulmamalıdır. Tabanca yüzeye daima dik olarak 

gezdirilmelidir. Aksi takdirde boya filmi ortada kalın, kenarlarda ince olur. Bir alt sıranın 

boyamasına geçtiğinizde, püskürtülen boyanın yarısı bir önceki boya yapılan sıranın 

yüzeyine gelmeli diğer yarısı yeni boyanan yüzeye denk gelmelidir. 

  

ġekil 2.13: Bindirme yöntemi 
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ġekil 2.14: Tabancanın yanlıĢ kullanılması 

 

ġekilde yay biçiminde bir yol izleyerek kullanılan tabancanın yapacağı, dengesiz 

kalınlıktaki boya filmine dikkat ediniz. 

 

2.4. Boya Filminin OluĢumu 

 

ġekil 2.15: Film tabakasının rulo, fırça ve tabanca yöntemiyle oluĢumu 
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Bütün boya uygulaması katında devamlı ve deliksiz bir boya filminin elde edilmesi 

son derece önemlidir. Tüm yüzeylerde iyi film oluĢumunu sağlayacak bir uygulama tekniği 

benimsenmelidir.  

 

Boya tabancasında doğru boyutta nozulların kullanılması çok önemlidir ve boya 

tabancasının yüzeye uzaklığının doğru ve sabit olması (30- 50cm) hedeflenmelidir. Buna 

ilaveten kenarların, açıklıkların, stifnerlerin arka taraflarının vs. kapanması için özel ilgi 

gösterilmelidir. Bu yüzden bu alanlarda genellikle bir kestirme kat gerekli olacaktır. Ġyi ve 

sabit bir püskürme elde etmek için, boyanın akıĢkanlığı uygun olmalı ve sprey ekipmanı 

yeterli çıkıĢ basıncı ve kapasitesinde olmalıdır.  

 

Yüksek çalıĢma sıcaklıklarında, toz spreyin engellenmesi için ilave tiner kullanımı 

gerekli olabilir. Boya tabakası homojen olarak ve istenilen film kalınlığına mümkün 

olabildiğince yakın olacak Ģekilde uygulanmalıdır.  

 

Boya harcı, aĢırı film kalınlığının engellenebilmesi için kontrol edilmelidir. Örneğin 

karıĢımı sağlanmıĢ bir boya 6 saat sonra özelliğini kaybeder veya bu süre içinde çökme 

olabilir bu yüzden boya harcını kontrol etmek ve uyguladığımız yüzeyde oluĢan yaĢ film 

kalınlığını ölçmek gerekir. Biten boya, pürüzsüz yüzeyli homojen bir film olarak görünmeli 

ve toz, kuru sprey, aĢındırıcılar gibi düzensizlikler giderilmelidir.  

 

ġekil 2.16: Film tabakasının oluĢumu 
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ġekil 2.17: Tabancanın yüzeye mesafesinin film tabakasının oluĢumuna etkisi 

 Film kalınlığını etkileyen unsurlar   

 

Meme-yüzey uzaklığı, tabanca püskürtme hızı, pompa basıncı, meme çapıdır. 

 

2.4.1. Kestirme Boya 

 

ġekil 2.18: Ġç köĢelerdeki uygulamalar 

Kestirme boya; havasız sprey ile (nispeten küçük, dar açılı nozullar), veya el fırçası, 

boya rulosu gibi el aletleri ile uygulanabilir. KöĢe için tabanca ile uygulamada düzensiz film 

oluĢur. Düzensiz film oluĢan köĢelerde fırça veya boya rulosu ile boya uygulaması yapılır. 
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Kestirme katı, hava sıkıĢması sonucu çukurların oluĢumunu engellemek üzere, fazla fırça ve 

rulo izleri olmadan düzenli, normal bir kat olarak uygulanmalıdır. 

 

ġekil 2.19: Ġç köĢelerdeki uygulamalar 

Tabanca ile uygulama yapılacaksa her köĢeye ayrı ayrı uygulayın, tabancayı dikey 

pozisyonda kullanın. Bu size doğru film kalınlığı verecektir. 

 

ġekil 2.20: DıĢ köĢelerdeki uygulamalar 

Boya sistemi hazırlanırken ortam Ģartları göz önüne alınarak yüzeylerin SA 2,5 

düzeyinde kumlanıp ISO Ģartlarına göre boyanması gereklidir.  
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2.4.2.Kaynak Bölgeleri ve Tamiratlar 
 

Gemi bakım onarımı, gemi yapı elemanlarının zaman içinde deniz Ģartlarından 

kaynaklanan korozyon ve erozyon ile aĢınan, kullanım ve kazalar ile yapısal yetersizliklere 

sahip olan ekipmanları, bakım onarım gerektiren gemilerin kurallara uygun, güvenli ve 

güvenilir koĢullarda tutulmasını içermektedir. 

 

Gemi yapı elemanlarının yüzey kaplamasında oluĢan sorunlar tespit edilir ve uygun 

çözüm yolları geliĢtirilir.  

 

Resim 2.24: Bakım yapılan gemi 

 Kontroller 

 

Boya uygulaması Ģartları üretici firmanın teknik föyünde belirtilen sıcaklık ve 

uygulama Ģartları dikkate alınarak kontrollü olarak yapılır; ortam sıcaklığı, sac sıcaklığı, 

bağıl nem ve çiğlenme noktası değerleri kayıt altında tutulur. 

Her geminin bir boya teknik dosyası vardır. Gerekli tamiratlar yapılırken ve boya 

uygulamasında bu teknik dosyadan yararlanılır. Boya teknik dosyası aynı zamanda bizim 

için önemli bir yol göstericisidir. 

 

Boya teknik dosyasında en az aĢağıda verilen baĢlıkları içerecek bilgiler bulunmalıdır. 

Bunlar: 

 

1. Boya üreticisinden bağımsız akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluĢundan 

kaplamanın tip onay sertifikasının ve/veya uygunluk beyanının onaylı sureti.  

2. Ürün bilgi föyü; ürün adı, tanımlayıcı markası ve numarası, kaplama sisteminin 

kompozisyonu, renkleri, bileĢenleri, materyalleri, minimum ve maksimum kuru 

film kalınlıkları, uygulama araçları, yöntemleri ve makineleri, uygulanacak 

yüzeyin kondisyonu (paslanma derecesi, yüzey profili, temizlik vb.), çevresel 

sınırlamalar (nem ve sıcaklık).  

3. Kaplama uygulamasında tesis çalıĢma kayıtları; yüzey hazırlama metodu, 

uygulama esnasındaki çevre Ģartları, uygulanan sistem, her bölüm için 
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metrekare olarak uygulanan gerçek alan, uygulama süresi, kalınlığı ve kat sayısı 

gibi diğer teknik bilgiler.  

4. Gemi montajı sırasında kaplama sisteminin onarım ve denetimi için prosedürler. 

5. Gemi boya denetmeninin günlük kayıtları, boya sözleĢmesinden özel 

sapmaların kayıtları, uygulamanın boya tedarikçisi temsilcisinin 

spesifikasyonlarına göre yapıldığının beyan edildiği kayıtlar.  

6. Tersanenin denetim raporu doğrulaması; denetimin bitiĢ tarihi, denetim 

sonuçları, yorumlar (gerekirse), denetmen imzası.  

7. Servise giriĢ sonrası boya sisteminin bakım ve onarım prosedürleri.  

8. Gemi boya denetmeninin sertifikasının fotokopisi.  

9. Teknik dosyanın içerisinde yer alacak yüzey hazırlama ve boya uygulama 

prosesi hakkındaki denetimler konusunda tersane, gemi sahibi ve boya 

üretici/temsilcisi arasında imzalanan anlaĢma 
10. Gemi boya, bakım ve onarım iĢlerinde günlük kayıtların tutulması ve tutulan 

kayıtların boya teknik dosyasına konulması gereklidir. 
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GÜNLÜK KAYITLARIN 

TUTULMASI ĠÇĠN FORM 

 

Sayfa No: 

 

Gemi:                                                             Tank/Ambar No:                                  

Veri tabanı: 

 

 

Yapının Bölümü: 

 

 

YÜZEY HAZIRLAMA 

 

Metot:                                                                                                        Alan: 

 

AĢındırıcı:                                                                                    Partikül ebadı: 

 

Yüzey Sıcaklığı:                                                                          Hava Sıcaklığı: 

 

Bağıl Nem(maksimum):                                                        Çiğlenme Noktası: 

 

Standardın Uygulanması: 

 

Kenarların Yuvarlanması: 

 

Yorumlar: 

ĠĢ No:                                                        Tarih:                                     Ġmza: 

 

 

KAPLAMA SĠSTEMĠ UYGULAMASI 

 

Yöntem 

 

Sistem Kat No:     Parti No       Tarih         Hava        Yüzey       BN           Çiğ             

KFK           

                                                                     Sıc.        Sıc.        %            Nok.      

Ölçümleri Diğer Hususlar 

 

 

 

Not: Maksimum ve minimum ölçülen kuru film kalınlıkları( KFK) ölçümleri günlük 

kayıtlara eklenecektir. 

ġekil 2.21: Günlük kayıtların tutulması için örnek form 
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Farklı tip ve özelliklere sahip gemiler kullanım amaçları ne olursa olsun yıllık, iki 

yıllık veya beĢ yıllık denetime tabi tutulur.  

 

Bir geminin seyrine devam edebilmesi belirli klasta (sınıflandırmada) kalabilmesi 

sınıflandırma kuruluĢları sörveyörleri tarafından sörveylere tabi tutulması ve bu 

kontrollerden geçmesiyle mümkündür. 

 

Gemi yapı elemanlarının yüzeyinde oluĢan kusur çeĢidine göre uygulama için yöntem 

belirlenir. Öncelikle yüzeyde oluĢan sorun tanımlanır. 

 

Muhtemel tamir tehlikelerinin anlaĢılmasına yardımcı olmak üzere ilk düĢünce, 

mevcut boya kusurunun tipi olmalıdır. Çoğu zaman boya tamiri, görünümde ani bir iyileĢme 

sağlayan ama gerçekte temel problemin orijinal boyaya verdiği hasarı gizleyen geçici bir 

çözümdür. Bunun anlamı tamirin denenmemesi gerektiği değildir. Ancak prosedürlerinin 

zorunlulukları ve dikkat edilmesi gereken noktalar iyice anlaĢılmalıdır. 

 

2.5.Bazı Boya Kusurları 
 

2.5.1. Korozyon  
 

Korozyon; gemi yapı elemanlarının yüzeyinde oluĢan oksitlenmeden meydana gelen 

bozulmalardır. Korozyon oluĢan yüzeyde boya tabakası kalkar ve yüzey dıĢ etkenlere açık 

hale gelir. Korozyonun ara kat ve son kat boyanın hemen altında oluĢması, genellikle boyada 

yetersiz yapıĢma sorunu nedeniyle ya da hatalı yüzey hazırlığı sebebiyle ortaya çıkar. 

 

Resim 2.25: Korozyona uğramıĢ gemi çapası 
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2.5.2. Boya Laminasyonu 
 

Boya laminasyonu;  bir tip yapıĢma problemidir. Ancak kusur genellikle katlar 

arasındadır. Genellikle boya tamirinin denendiği, çoğunlukla da oksitlenerek ya da kimyasal 

olarak kürlenmiĢ boyanın söz konusu olduğu durumlarda karĢılaĢılır.  

 

Katlar arası yeniden boyama süresi aĢıldığında laminasyon problemleri olabilir. Yüzey 

toz nem kimyasal çökelmeler ya da hava yoluyla gelen tuz deniz ortamı gibi sebeplerle 

kirlendiğinde tüm boyalar lamine olacaktır. 

 

2.5.3. Ġğne BaĢı Paslanma 
 

Ġğne baĢı Ģeklinde oluĢan paslanma boya kusurunun ilk iĢareti olabilir. Tozlanma 

nedeniyle incelme ya da aĢınma ile filmin koruma sağlayamayacağı kalınlığa inmesi, yeterli 

kalınlıkta olmayan hatalı boya uygulaması ya da orijinal uygulama sırasında hava boĢlukları 

oluĢması gibi sebepleri olabilir.  

 

2.5.4. Tozlanma ( TebeĢirlenme ) 
 

Tozlanma; yaĢlanmıĢ çoğu boyada görülebilir. Birincil olarak havadan kaynaklanır ve 

bu yüzden genellikle boyalı yapıların dıĢ yüzeyinde bulunur. 

 

Resim 2.26: Kullanım ömrünü doldurarak toz haline gelmiĢ yüzey 

2.5.6. Kabarcık OluĢması 
 

KabarcıklaĢma, boya kusuru, zayıf yüzey hazırlığı, katodik ayrılma, yüzey kirliliği ve 

benzeri nedeniyle meydana gelen en basit yapıĢma problemidir. Kabarma durumu daha çok 

gemilerin dibi, balast tankları ve nakliye ya da depolama tanklarının içleri gibi sıvı içine 

batmıĢ boyalarda bulunur. Ancak, aynı zamanda nemin yüksek olduğu ve yoğunlaĢmanın sık 

yaĢandığı yerlerde de görülür. 
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 Nedenleri 

 

 Boya uygulamalarından önce yüzeyde su, tuz, toz vb. maddelerin 

bulunması 

 Boyanın kalın veya ikinci katın bekleme sürelerine dikkat edilmeden 

çabuk uygulanmasından dolayı solventin yüzeyin altında hapsolup 

çıkamaması. 

 Farklı ürün arsalarında doğru zımpara iĢleminin yapılmaması. 

 Boya uygulanması sırasında nemin çok yüksek olması nedeniyle veya 

uygulama hatası sonucu nemin boya altında hapsolması. 

 Yüksek boya film kalınlığı. 

 Çok yüksek sıcaklıkta uygulama yapılması. 

 Doğru olmayan hızda tiner ve sertleĢtirici kullanımı. 

 

2.5.7. Boyanın Çatlaması 

 

Resim 2.27: Yüzeyi çatlamıĢ boya 

Neredeyse tamamen uygulama hataları ve çevre Ģartlarına dikkat edilmemesi sonucu 

ortaya çıkan bir problemdir. 

 

 Nedenleri 

 

 Boya uygulaması sırasında çok büyük sıcaklık değiĢikliklerinin olması, 

 Uyumsuz boyaların üst üste uygulanması ve özellikle uygun astar-son kat 

boya uyumuna dikkat edilmemesi, 

 Boyanın çok kalın uygulanması veya ikinci katların bekleme sürelerine 

dikkat edilmeden çok çabuk uygulanması. 

 

Bilgi notu: Tamir zorunluluklarının birçoğu, tamir için kullanılan yöntemlerden 

kaynaklanmaktadır 
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2.6.Boya ve Yüzey Tamiri  
 

Yüzeyde oluĢan sorunlara müdahale etmeden önce tuzlu suyun gemi yüzeyinden 

arındırılması gerekir. Bunun için basınçlı tatlı su ile yıkanır. Tuzluluk oranı ölçülür, 

gerekiyorsa tekrar tatlı su ile yüzey yıkanır. Daha sonra raspalama iĢlemi yapılır. 

 

2.6.1.Raspalama 
 

Raspalama; eski boyalı yapı yüzeylerinden bozulmuĢ olan boya tabakasının sökülmesi 

iĢlemidir. Yüzeydeki gevĢek ve zayıflamıĢ olan kısımlar raspalama ile temizlenmiĢ olur. 

 

Resim 2.28: Raspa ile boya sökümü 

Yüzeyde oluĢan kusurun büyüklüğüne göre kullanacağımız alet belirlenir. Spatula 

yardımıyla, taĢlama makinesiyle, zımpara, tel fırça veya kum püskürtme yöntemiyle yüzey 

üzerinden boya kalıntıları kazınır. 

 

Raspa yöntemi, paslı alanların giderilmesi için iyidir. Bununla beraber, etkin 

olabilmesi için, tüm korozyon ürünlerinin giderilmesi gerekir. Yüzey Sa2½ - Sa3 

seviyesinde temizlenmelidir. AĢındırılmıĢ yüzey, korozyonun devam etmesi açısından kalan 

eski boya katmanlarının altındaki alana göre daha hassastır. AĢındırılan yüzeye el dahi 

dokundurulmamalıdır. 

 

Gemilerin yükseklikleri bir insanın boyundan oldukça yüksek olduğundan raspa veya 

boya yaparken yüksek olan kısımlara uzanabilmek için genellikle iskele ya da cherry-picker 

kullanılmalıdır.  
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Resim 2.29: Cherry-picker 

Korozyona uğramıĢ birçok noktanın olduğu alanlarda tam raspa uygulanmaktadır. 

GeçiĢ alanı bir daire taĢ kullanılarak yumuĢatılmalıdır. 

BozulmamıĢ boyayı temizlemek ve hafifçe pürüzler getirmek için çok ince kum 

kullanma iĢlemi gerçekleĢtirilmelidir. 

 

2.6.3. Hasarlı Alanlara UHP Su Jeti 
 

Su jeti, boya bütünlüğüne, raspanın gösterdiği darbe etkisini göstermez. Bu nedenle 

spot temizlemek mümkündür ve yumuĢatma çok daha emniyetlidir. Dahası su jeti tuz 

kirliliğini de temizler. 

 

Resim 2.30: Basınçlı su uygulama 

Pasın uygun Ģekilde temizlenebilmesi için en az 1700 bar basınç gereklidir. 
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 Hasarlı alanların diğer tamirat uygulamaları 

 

Boyadaki bozulmanın ciddiyetine bağlı olarak, diğer yüzey hazırlığı yöntemleri de 

kullanılabilir. 

 

Elektrikle ya da hava ile çalıĢan tel fırça, spiral taĢ (disk), zımpara gibi aletler 

kullanılarak metal yüzeyinde bulunan eski boya kalıntıları, kaynak çapakları ve pas tabakası 

kazınarak giderilir. 

 

Özellikle boya sadece ayrık bir bölgede önemsiz bir kusur gösteriyorsa, bu alanın 

raspa edilmesi, kumun sekmesi nedeniyle sağlanacak faydadan daha fazla zarar meydana 

getirebilir.  

 

Makineli aletler, kum raspası kadar temiz bir yüzey bırakmasa da, ayrık korozyon 

noktalarının (iğne baĢı pas noktaları ya da küçük boya çatlakları) etkin bir Ģekilde 

temizlenmesi ve yumuĢatılmasını sağlarken, çevreleyen sağlam boyada hasar yaratmaz.  

 

 Boya tamirinin zamanlanması 

 

Boya tamir edilecekse, tamirin zamanlaması kritiktir. Küçük kenar korozyonları ve 

belki birkaç iğne baĢı pas görülmeye baĢlanan boya, muhtemelen oldukça kolay tamir 

edilebilir. Korozyona uğramıĢ alanların sayısı azdır. Tamir edilecek alanlar küçüktür. Bu 

yüzden sağlam boyanın göreceği muhtemel hasar en az seviyede tutulmuĢtur. 

 

Tamire erken baĢlandığında, hafifçe korozyona uğramıĢ kenarların ya da izole iğne 

baĢı pasların çoğunun çaresine mekanik yüzey hazırlığı yöntemleri ile bakılabilir. Böylelikle 

ileride tüm boyanın hasar görmesi engellenmiĢ olur. Bu erken gerçekleĢtirilen tamir, etkin 

tedavi için en iyi Ģans ve boya ömrünün ilave bir süre için daha arttırılmasını sağlayacak en 

iyi yoldur.  

 

Eğer boyadaki bozulmaya uzun bir süre göz yumulmuĢsa, mevcut boyanın tamir 

edilmesindense tüm boyanın yenilenmesi daha az maliyetli olacaktır.  

 

Prosedürün en iyi uygulanma yöntemi, boya tamiri söz konusu olduğunda, mümkün 

olan en kısa sürede baĢlanarak korozyona uğramıĢ alanlar en az seviyede tutulmalı ve bu 

uygulamaya boya ömrünün tamamında devam edilmelidir. 

 

2.7. Koruyucu Ekipmanlar 
 

Uygulama safhasına göre teknik emniyet tedbirlerini almanız gerekmektedir. 

(Aydınlatma, havalandırma, personel kiĢisel koruma ekipmanları, uyarı yazıları ve çevre 

koruma önlemlerini alma). Kullanılacak olan boyaların ve tinerlerin sağlık uyarıları ürünlerin 

etiketlerinde ve teknik föylerde belirtilmektedir. 
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 KiĢisel korunma ekipmanı (KKE) 

 

Boyanın içerisinde bulunan kimyasallar solunum yolu veya temas ile bize zarar 

verebilir. Boyanın içerisinde bulunan kimyasallardan korunmamız ve tedbirler almamız 

gerekir. Tedbir almadığımız takdirde çeĢitli hastalıklara yakalanma riskiyle karĢı karĢıya 

kalırız. Kullandığımız malzemenin teknik bültenini incelemeli ve ihtiyacımız olan kiĢisel 

koruyucumuzu mutlaka kullanmalıyız. Herhangi bir iĢe baĢlamadan önce mutlaka ihtiyacınız 

olan kiĢisel koruyucu ekipmanı düĢünün; bu elinizdeki iĢe veya kullanıyor olduğunuz ürüne 

göre değiĢir. AĢağıda en genel malzemelerden bazıları kullanılması gerektiği durumlarla 

beraber sıralanmıĢtır.  

 

ġekil 2.22: Yüz maskesi 

Giyilmesi gereken maske tipi boyanın tehlikesine, iĢin uzunluğuna, kullanılan boya 

miktarına ve iĢin yapıldığı yere göre değiĢmektedir. Sprey uygulamaları tam yüz maskesi ve 

solunum koruması gerektirir ve uzman ekipmanlara sahip profesyoneller tarafından 

yapılması tavsiye edilir. 

 

ġekil 2.23: Baret 

Takılması gereken baret boya yapılan mahalde yukardan parça cisim vb. Ģeylerin 

düĢme riskine karĢı koruma sağlar. Boyanın saçımıza yapıĢmasını önler. 
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 Koruyucu gözlükler ve tam korumalı gözlükler 

 

ġekil 2.24: Koruyucu gözlük 

Boya kullanırken her zaman göz koruması takılmalıdır. Ġstenen koruma tipi yapılan iĢe 

bağlıdır. Koruyucu gözlükler küçük serpintileri önler. Tam korumalı gözlükler ise daha iyi 

koruma sunar. 

 

 ĠĢ ayakkabısı 

 

ġekil 2.25: ĠĢ ayakkabıları 

Çelik parmak korumalı, anti statik iĢ ayakkabıları boya yaparken tavsiye edilir. Bunlar 

en azından bileği korumalıdır. 

  

 Eldivenler 

 

ġekil 2.26: Eldiven 

Boya yaparken, kimyasala karĢı dirençli temiz eldivenler giyilmelidir. Eldivenler iç 

kısmı kirlenmeye baĢladığında her zaman değiĢtirilmelidir. 
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 Tulumlar 

 

ġekil 2.27: Tulum 

Boyayla temas edilme potansiyeli yüksek olan her durumda uzun kollu pamuklu tulum 

(en az %60 pamuklu) giyilmelidir. Boya temas olasılığı düĢük durumlarda ise alternatif 

olarak tek kullanımlık tulumlar kullanılabilir. 

 

 Koruyucu krem 

 

ġekil 2.28: Koruyucu krem 

Koruyucu ekipmanın cildinizi koruyamadığı boĢta kalan kısımları koruyucu bir krem 

ile kaplanmalıdır. Fakat ekipmanın yerine krem asla kullanılmamalıdır. Boyanın cilt 

tarafından emilmesini kolaylaĢtıracağı için asla petrol türevi jel ürünler kullanmayınız. 

 

 Uyarı levhaları 

 

Tablo 2.7: Boyaların depolarda korunması için semboller
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ġekil 2.29: Tehlike iĢaretleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 Atölye çalıĢma kurallarını gözden 

geçirerek, güvenlik tertibatını kontrol 

ediniz. 

 Atölyede elektrik, havalandırma ve 

yangın ekipmanları çalıĢır durumda 

olmasına dikkat ediniz. 

 ÇalıĢmaya özel dikkat edilecek hususları 

belirleyiniz. 

 Gerekli araç ve gereci tespit edip 

hazırlayınız. 

 

 Boyanacak malzemenin alanına yetecek 

kadar boya kullanınız. 

 Kullanacağınız diğer gereçlerin temiz 

olduğundan emin olunuz. 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Kullanılacak tabancayı seçiniz ve 

deposunu spreyleĢecek sıvı ile 

doldurunuz. 

 

 Boyayı süzülerek boya tabancasının 

haznesine aktarmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Uygun basınç ayarını yapınız. 

 

 Tabancaya gelen basınç, atılacak sıvıya 

uygun olmalıdır. 

 Tabancanın yüzeye olan mesafesini 

ayarlayınız. 

 

 Tabancanın yüzeye dik açısını ve 

uzaklığını değiĢtirmeden gezdiriniz. 

 Mesafenin 15-20 cm. olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bileğinizi faaliyet bilgilerinde 

anlatıldığı gibi hareket ettiriniz. 

 

Atım Ģeklini kontrol ediniz 

 Doğru atım Ģekli oluĢuncaya kadar hava 

ayar vidası ve tarak vidasından ayar 

yapınız. 

 

 

 Atım Ģekli, normal atım olmalıdır. 

 Yüzeye sağdan sola 1 pas atım ve 

yukarıdan aĢağıya 1 pas atım 

yapınız(Çapraz kat atım). 

 1.pas atımda, tetiği hiç bırakmadan 

iĢlemi tamamlayınız. 

 

 2. pas atımına geçmeden (sıvının ürün 

bilgisine dayanarak) gereken süreyi 

bekleyiniz. 
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 Doğru atım Ģekli oluĢunca iĢ 

malzememizi hiç boĢluk olmayacak 

Ģekilde boyayalım. 

 

 Astar kat, ara kat veya son kat boya 

iĢleminde uyguladığımız boyanın, 

yüzeye eĢit dağılımını sağlayabilmek 

için bindirme metoduna göre yüzeyi 

boyayınız. 

 Boyama iĢlemimizi bitirdikten sonra 

tabancayı kapatarak hortum 

bağlantılarını sökünüz. 

 

 Tabanca bağlantısından önce mutlaka 

hortumlara gelen havayı kesiniz. 

 Tabancanın parçalarını sökünüz. 

 Sökülen parçaları tinerle veya yıkama 

makinesinde temizleyiniz. 

 Tabancadaki plastik aksamları ayırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. AĢağıdakilerden hangisinde boya uygulama yöntemi yanlıĢ verilmiĢtir? 

A) Boya fırçası boyaya tamamen emecek Ģekilde daldırılır. 

B) Boya rulosu boyaya tamamen emecek Ģekilde daldırılır. 

C) Boya rulosu yüzeye son olarak ilk sürülme yönünde sürülür. 

D) Boya tabancası yüzeye paralel tutulur. 

E) Boya tabancasında ilk olarak atım testi yapılır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi düĢük hacimli düĢük basınçlı boya tabancasıdır? 

A) Elektrostatik tabanca 

B) Havasız tabanca 

C) Konvansiyonel tabanca 

D) HVLP tabanca 

E) LVLP tabanca 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi yüksek hacimli düĢük basınçlı boya tabancasıdır? 

A) Elektrostatik tabanca 

B) Havasız tabanca 

C) Konvansiyonel tabanca 

D) HVLP tabanca 

E) LVLP tabanca 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi boya kurumasını etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Uygulanan boya katı sayısı    

B) Havadaki nem oranı 

C) Astar boyanın cinsi 

D) Sıcaklık değeri 

E) Film kalınlığı 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi boyanacak yüzey alanının büyüklüğüne göre yapılan ayar 

iĢlemidir?  

A) Hava basınç ayarı  

B) Boya miktarı ayarı 

C) Atım ayarı 

D) Nozul ayarı 

E) Yelpaze ayarı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. KöĢelerde kalmıĢ girintili yüzeylerde hava tabancası ile boyama yapılamayan 

yüzeylerde el fırçası veya rulo ile kaplanan boya uygulamasına 

……………………………….denir. 

7. Tabanca baĢlığında bulunan kanallardan püskürtülen hava, tabanca ağzına gelen boya 

ile karıĢım oluĢturmasına ………………………………..denir. 

8. Havayı ve boyayı püskürtmek için boyacılık alanında kullanılan 

……………………….. , boya tabancasının hareketini serbestçe sağlamak için esnek 

olmaları ve yerlerde sürtünmesi göz önüne alınarak dayanıklı olması gerekir 

9. Boya kovasının iç yüzeyine üzerindeki plastik tırnakları vardır. Rulo üzerindeki fazla 

boyanın alınması için ……………………………..ihtiyaç duyulur. 

10. Havadaki kirlilikler ve yüksek nem, yüzey boyama iĢlemlerini olumsuz yönde etkiler, 

.üzerindeki valfler ve süzgeçten geçirilen havayı basınçlı Ģekilde kullanıma sunan 

ekipmana …………………… denir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise“Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 79 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

3. Havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?   

4. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

5. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

6. Metal paneli kademeli olarak zımparaladınız mı?   

7. Uygun tabanca seçimini yaptınız mı?   

8. Basıncı kontrol ettiniz mi?   

9. Tabancayı kuralına uygun olarak bağladınız mı?   

10. Tabancanın yüzeye olan mesafesini ayarladınız mı?   

11. Doğru atım denemesini yaptınız mı?   

12. Öngörülen atım tekniğini uyguladınız mı?   

13. ĠĢi bitirdikten sonra ilk önce tabancaya gelen havayı 

kestiniz mi? 
  

14. Tabanca bağlantılarını sırasına göre sökerek temizlediniz 

mi? 
  

15. ĠĢ güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

16. Verilen iĢi zamanında bitirdiniz mi?   

17. Yapılan iĢin raporunu hazırladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI  
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 B 

6 BAKIR BAZLI 

7 DENĠZ 

8 EPOKSĠ ESASLI 

9 BĠYOSĠDLER 

10 KALAY 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 A 

2 E 

3 D 

4 C 

5 E 

6 
KESTĠRME 

BOYA 

7 DIġ KARIġIM 

8 
HAVA 

HORTUMLARI 

9 
PLASTĠK 

SÜZGEÇ 

10 KOMPRESÖR 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 JOTUN BOYA jbo/2007 boya uygulama sunumu 

 http://www.hempel.com.tr/25.04.2016/16.04 

 http://www.ecelak.com.tr/26.04.2016/15.31 

 http://www.bertadenizcilik.com.tr/27.04.2016/11.30 

 http://www.boyaturk.com.tr/25.04.2016/10.15 

 http://www.brv.com.tr25.04.2016/11.05 

 http://polisan.com.tr/tr26.04.2016/09.30 

 http://interboya.com.tr27.04.2016/16.45 

 http://www.yachtpaint.com.tr27.04.2016/09.45 

 

KAYNAKÇA 


