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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Boya Üretimi ve Uygulama 

MODÜLÜN ADI Yaş Boya Özellikleri  

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, kalite ve kalite kontrol, viskozite ve tanecik 

büyüklüğü testi, boyalarda katı madde miktarı tayini ve boya 

kuruma mekanizmaları ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 
ÖN KOŞUL  

YETERLİK Yaş boya özelliklerini kontrol etmek.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, TSE ve DIN 

standartlarına uygun yaş boya özelliklerini kontrol 

edebileceksiniz. 

Amaçlar 

Gerekli ortam sağlandığında kurallarına uygun olarak 

1. Yaş boya özelliklerini gözle inceleyebileceksiniz. 

2. Boyada viskozite ve tanecik büyüklüğü testi 

yapabileceksiniz. 

3. Yaş boyada katı madde miktarını tayin edebileceksiniz. 

4. Yaş boyada kuruma zamanını ölçebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuar, işletme, ev, malzeme laboratuarı, 

işletme, kütüphane, bireysel öğrenme, bilgi teknolojileri ortamı 

(Internet ) vb. 

Donanım: 

Malzeme laboratuvarı, ambalajlanmış boya, DIN CUP 4, 6, 8, 

termometre, kronometre, ayak, cam panel, ceketleme sistemi, 

termostat, numune boya, grindometre (15,25,50,100 mikron), 

alüminyum kapak, terazi, spatula, hava sirkülasyonlu fırın, 

etüv, ksilen veya mineral çözücü, pamuk ve bez, deney 

numunesi, soğutucu, metal yada plastik kapaklı kap, cam 

panel, beklemiş boyalar, metal kap, kriptometre, Zebra kağıdı, 

aplikatör, metal kap, tartı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde kısaca ‘amaca uygunluk derecesi’ olarak da tanımlanan kalite, önceleri 

‘standartlara uygunluk’ şeklinde ifade edilmekteydi. Ancak tüketici istek ve beklentilerinin 

zamanla değişiklik göstermesi üzerine kalite ‘kullanmaya uygunluk’ olarak algılanmaya 

başlanmıştır. Bu tanım ışığı altında kaliteyi, şirketler için bir ürünün performansı, nitelikleri, 

güvenirliği, standartlara uygunluğu, dayanıklılığı, estetiği ve algılanabilirliği itibarıyla birçok 

boyutu olan önemli bir stratejik silah olarak görmek mümkündür. Çünkü kalite, bir yandan 

verimlilik, maliyet, diğer yandan yöneticiler dahil tüm elemanların nitelik veya uzlaşma 

derecesi gibi işletme içi birçok kriterde belirleyici rol oynarken sağlık, eğitim, kültür ve 

ahlaki normlara katkısıyla da tüm toplum için vazgeçilmez bir öğe olmuştur. 

 

İyi bir boyada bulunması gereken tüm özelliklerin alt sınırı bugün boyada zorunlu 

standart olarak TSE tarafından tanımlamış durumdadır. Boya bugün hayatımızın her 

evresinde mevcuttur. Yaşadığımız mekânlar, okuduğumuz gazete, giydiğimiz giysiler hatta 

yediğimiz yiyeceklere kadar boyanın girmediği hiçbir yer yoktur.  

 

Boya iki önemli unsuru içerir. Birincisi korumaktır. Bu tamamen teknik bir içeriktir. 

Ancak, korumak kadar önemli bir unsur da boyanın bize hoş gelen ruhumuza hitap eden 

renklerin dünyası olmasıdır. Boyasız bir meta bizde hep bitmemiş yarım kalmış hissini 

uyandırır. 

 

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda, ASTM, TSE, DIN’a uygun olarak yaş boya 

kalite kontrol, viskozite ve tanecik büyüklüğü testi, katı madde miktarı tayini (solid tayini), 

boya kuruma mekanizmaları gibi özelliklerinin kontrolünün nasıl yapıldığını 

kavrayabileceksiniz. Bunun için, planlı, sabırlı, titiz ve düzenli, kurallara uygun çalışmalar 

yapabilmeli ve bu modülde hedeflenen yeterlilikleri kazanmanız sonucunda, fabrika ve 

çeşitli işyeri laboratuarlarında iş bulmanızın kolaylaşacağını unutmamalısınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak yaş boyanın kalite ve kalite 

kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

 Kalite ile ilgili araştırma yapınız. 

 Boyayı oluşturan ana ögeleri araştırınız. 

 Viskozite ve ölçümü ile ilgili araştırma yapınız. 

 Katı madde miktar tayini ile ilgili araştırma yapınız. 

 

1. KALİTE VE KALİTE KONTROL  
 

1.1. Tanımı 
 

Önceleri kalite ile ilgili olarak ürünün sağlamlığı ve uzun ömürlü olması eş anlamda 

değerlendirilmiş ve yapılan bir eşyanın ya da aletin sağlamlığı onun kaliteli olarak 

değerlendirilmesi için yeterli olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte ürünlerde ölçülere uyum, 

bir başka ifadeyle standart kavramı gündeme gelmiştir. Ürünlerin standartlara uygun olarak 

üretilmesi, ürünün belirlenen standartlara uygunluğu ve kusursuzluğu kalite kontrol olarak 

kabul edilmiştir. Günümüzde kalite, yoğun rekabet ortamında işletmelerin rekabet güçlerinin 

göstergesi olarak karşımıza çıkmakta ve sürdürülebilir başarının ve yok edici rekabet 

ortamında firmaların varlıklarını korumaları için anahtar bir kavram olarak görülmektedir. 

 

Kalite kavramı ile ilgili çok sayıda tanım mevcut olup, bunlar arasında bir tanım 

birliği mevcut değildir. Ayrıca kalite kavramlarının çoğunlukla ürün ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Ancak bir takım gereksinimlerin karşılanması, işlerin gerçekleştirilmesi için 

yapılan hizmetlerden de kalite beklenmektedir. Hizmeti de kapsayan ve uluslararası düzeyde 

kabul gören kalite tanımlarından bazıları şunlardır: 

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 

yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır (TS-ISO 9005/1991, ISO 8402/1986). 

Kalite, bir mal veya hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini 

ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür (Amerikan Kalite Kontrol Derneği, ASQC). 

Kalite, bir ürün veya hizmetin amaca ve isteklere uygun olmasıdır. Bir başka deyişle 

ürün veya hizmetin müşteriyi tatmin etmesi, müşteri isteklerini karşılamasıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Kalite, müşteri ihtiyaçlarının tatmini, operasyonun performansının iyileştirilmesi ve 

maliyetlerin düşürülmesi amacıyla kullanılan bir araçtır.  

Kalite kullanıma uygunluktur (J. M. Juran).  

Kalite, bir hizmet veya ürünün isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite 

Kontrol Organizasyonu). 

Kalite, müşterinin şimdiki ve gelecekteki isteklerinin karşılanmasıdır (Deming). 

 

Kalite kontrolü, kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve 

faaliyetleridir (TS 6005 / 07.1988). Kalite kontrolü, hataları saptamak ve trendleri görmek 

amacıyla kullanılan teknikler ve araçlardır. Örnek olarak, istatistiksel proses kontrolü (İPK), 

muayene, ölçme, deney vb. 

 

Tüketici ihtiyaçlarının kaliteli ve ekonomik ürünler ile giderilmesi, kalite kontrolün 

kendisini oluşturur. Kalite kontrol, ürünlerde aranılan özelliklerin sağlanabilmesi için 

üreticinin yürütmek zorunda olduğu faaliyetlerdir. Aslında kalite kontrolü, bir yönetsel 

faaliyet için yetki ve sorumluluğun verilmesidir. Bu yetkilendirme, gereksiz ayrıntılarla 

zaman harcanmadan sonuçların incelenmesini ve düzeltici kararların etkin bir biçimde 

alınmasını kolaylaştırır. Kalite kontrole gereken önemin verilmesi en az harcama ile en iyi 

kaliteyi elde etmeyi mümkün kılar. 

 

 Kalite kontrol ile üretim sonunda ürüne muayene ve test yapılır.  

 Düzeltilebilir durumdaki ürünler, düzeltici faaliyet için yeniden işlenir.  

 Hammadde olmaya uygun bir malzeme ise yeniden ham madde yapılarak 

kullanılır.  

 Eğer bunlar mümkün değilse hurda olarak atılır.  

 

1.2. Kalite Kontrolün Sınıflandırılması 
 

ISO, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu’nun İngilizce adından 

(International Organisation for Standardization) türetilmiş bir kısaltmadır. 1947 yılında 

kurulan ISO, dünya genelinde, uluslararası üretim, ticaret ve haberleşmeye yönelik 

standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Birçok ülkenin ulusal standart örgütü ve Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) de ISO’nun üyesidir. 

 

1987’de Avrupa Topluluğu (şimdiki adıyla Avrupa Birliği-AB) tarafından yayınlanan 

‘ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standartları’ kalite yönetim sistemine ulaşmadaki asgarî 

(minimum) yeterliliklerin belirlendiği, uluslararası düzeyde tanınmış ve birçok ülkece 

benimsenmiş kalite sistem modelini tanımlar. 

 

Önceleri Avrupa Birliği’ne ihracat yapabilmenin bir şartı olarak algılanan bu sistem, 

daha sonra sanayi kuruluşlarının tedarikçilerinden talep ettiği bir ön şart hâline gelmeye 

başlamıştır. Kendini kısaca ‘Kalite Sistemi’ olarak tanımlayan ISO 9000 Kalite Güvence 

Sistemi, bir seri standarttan oluşmaktadır.  
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ISO 9000: Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve Kullanım 

Kılavuzu. ISO 9000, başlangıçta 1987 yılında ISO tarafından yayınlanmış olan beş ayrı 

kalite standardının birleştirici çerçevesini oluşturmaktadır. 

 

ISO 9001: Kalite Sistemleri -tasarım/geliştirme, üretim, tesis ve hizmette kalite 

güvencesi modeli. ISO 9001, ürünün geliştirilmesi ve tasarımlarından, üretim, ürünün 

kurulup çalıştırılması ve servis işletmelerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar 

için kalite güvencesi standardıdır. Standart, büyüklüğe değil fonksiyona dayanır. ISO 9001 

on iki maddeden oluşmaktadır. 

 

ISO 9002: Kalite sistemleri, üretim ve tesiste Kalite Güvencesi modeli. ISO 9002, bir 

ürünün üretimi ve kurulması ile ilgilenen ve özellikle uzun tek bir prosesi veya çok sayıda 

prosesi olan firmaların kalite güvencesi standardıdır. ISO 9002 on sekiz madde içinde 

açıklanmaktadır. 

 

ISO 9003: Son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli. ISO 9003, nispeten 

basit ve düzgün bir imalatı olan veya müşterilerine üretim sürecine ilişkin kalite güvencesi 

vermek isteyen firmalar için sadece test aşamalarını içeren bir kalite güvencesi standardıdır. 

Bu standart ürün testi yapan tesisleri olan firmalar için uygun olabilir. Standart on iki madde 

de açıklanmıştır. 

 

ISO 9004: Kalite yönetimi ve kalite sistemleri elemanları (kılavuz). ISO 9004, 

yukarıdaki üç standarttan “standardın istediği hususları kontrol eden bir liste olarak 

sunulmaması” bakımından farklıdır. Daha çok ISO 9000 başvurusunda temel olması gereken 

kalite yönetim felsefesi ve politikaları için rehberlik yapacak olan hususları açık bir şekilde 

ifade eder. ISO 9004 hataları önleme müşteriye yönelme maliyet hususları proses kontrol 

belgeleme, satın alma, istatistiksel araçların (kontrol şemaları) kullanılması, eğitim ve hatta 

çalışanların motivasyonu gibi temel kalite kavramları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu standart 

9001, 9002 veya 9003’e başvuran herkes tarafından okunmalı, anlaşılmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 

ISO 9005: Kalite Tanımlamaları. Görüldüğü gibi, ISO 9001, 9002 ve 9003 birer 

standart özelliğindedir ve kapsadıkları faaliyetler farklıdır. ISO 9004 bir çeşit kalite 

güvencesi ders kitabı özetini andırmaktadır. Bu standartların birçok ülkede eşdeğerleri 

olmasına rağmen ISO 9000 en çok kullanılan kalite güvencesi sembolüdür. Serinin 

öğelerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi ISO 9001, 9002 ve 9003 serisi birbirini içeren 

kapsamdadır. 

 

Klasik kalite sisteminde uygulanan hataların aranması yerine, bunların nedenleri 

üzerine gidilmesi ve hata kaynaklarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen kalite güvencesi 

ile sağlanan faydaları şöyle sıralamak mümkündür:  

 Kalitede süreklilik  

 Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkililiğinin iyileştirilmesi  

 Daha iyi ürün tasarımı yapılması  

 Hurda/yeniden işleme ve müşteri şikâyetlerinde azalma  

 İş ortamında stresin azalması  
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 Şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi  

 Daha iyi rekabet olanağı  

 Müşterinin güven duygusu  

 Zaman içerisinde ve sistemin başarısı oranında kalite kontrol işleminin 

kapsamına girerek daraltılması  

 Yüksek verim  

 Çağdaş bir çalışma ortamı  

 Çalışanlarda yüksek motivasyon  

 Minimum maliyet  

 Maksimum güvence  

 

1.3. Kalite Kontrolün Boya İmalatındaki Önemi 
 

Organik kaplama malzemeleri, üretim tesislerinde yaş boya veya kuru boya biçiminde 

bir malzeme olarak üretilmekte ve satılmaktadır. Kullanma ortamındaysa, bu maddeler 

yüzeye ince bir film halinde uygulandıktan sonra sertleşip, boyanın eşyayı süsleyen ve 

koruyan bir kuru film olarak kullanıma girmektedir. Bu nedenle, boyayla ilgili müşteri 

ihtiyaçlarının büyük bir bölümü, uygulama sonucunda elde edilen kuru filmin renk, 

görünüm, yapışma, sertlik, dayanıklılık ve direnç gibi özellikleriyle ilgilidir. Dolayısıyla 

boya sanayinde kalite yönetiminden söz ederken sadece boya üretim tesisini hedef alan bir 

kalite sağlama yaklaşımı ve örgütlenmesinden bahsetmek yanlış olur.  

 

Oluşturulacak olan kalite yönetim sisteminin boya üretim sisteminde kalite 

güvenirliğini sağlamasının yanı sıra boyanın uygulanması ve süsleyici/koruyucu bir film 

olarak yüzey üzerinde kullanılması sırasında da kalite güvenirliğini sağlayacak biçimde 

oluşturulması gerekir. 

 

1.4. Kalite Güvence Sistemleri 
 

Kalite güvencesi, ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak 

maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür 

(TS 6005 / 07.1988). 

 

ISO 9000, faaliyetlerin firmalarda nasıl gerçekleştirileceğini ortaya koyan ve 

uluslararası düzeyde denetimi yapılan bir sistemdir. Bu sistemin, üzerine oturduğu kavram 

ise en genel ifadesi ile kalite güvence sistemidir. Kalite kontrol ile kalite güvencesinin ürün 

ve müşteri tepkilerini değerlendirme felsefeleri, temel farkı yansıtmaktadır.  

 

 Kalite kontrol ürüne odaklanır.  

 Kalite güvencesi üretim sistemi üzerine odaklanır.  

 

Kalite kontrolü, ürün üretildikten sonra gerçeği meydana çıkarmayı hedeflemektedir. 

Kalite güvencesi ise sistem üzerinde gerçekleştirildiğinden kaliteyi sağlamaya, başka bir 

deyişle güvenceye almaya dönüktür. İşlem yapıldıktan sonraki sonuçlara değil, işlemin 

doğru yapılmasına yöneliktir. 
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Kalite kontrolü uygulamasının bilimsel ve dolayısıyla ölçülebilir temellere oturtulması 

ile bir ürünün kalitesi belli kriterlerle ifade edilebilir hâle gelmiştir. Bu kriterlerin en yaygın 

olarak kullanılanı, Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (KKD)’dir. Bu kavram, ürünlerin kabul 

edilebilirliği ile yani hatanın müşteri tarafından kabul edilebilir düzeyde olması ile ilgilidir.  

 

Kalite güvencesi sistemi, kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş 

yapısı, sorumluluklar, prosedürler, işlemler ve kaynaklardır (TS 6005 / 07.1988). Yüksek 

kaliteyi sağlamaya yönelik çalışmalar önceleri üretim süreçlerinde başlamış, sonraki 

dönemlerde ise tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Günümüzün kalite 

anlayışında ‘sistem’ yaklaşımı yatmaktadır. Kalite güvencesi sistemi, kalite yönetiminin 

gerçekleştirilebilmesi için bir araçtır ve iki kısımdan oluşur. Bunlardan ilki, organizasyonel 

yapı ve sorumluluklardır, diğeri ise belirlenmiş olan sorumlulukları ve aktiviteleri 

organizasyon içerisindeki bireylere ulaştırmak için oluşturulan dokümantasyondur. 

 

Kalite olgusunu bir kuruluşa kazandırmanın en iyi yolu, o kuruluşta kalite güvencesi 

sistemini kurmaktır. Kalite güvencesi sistemi müşteriye sunulan kalite seviyesini güvence 

altına alan bir sistemdir. Daha iyiyi üretmek ise üretilen ürünlerin kontrol edilmesiyle değil, 

tam tersine kurulan kalite güvencesi sisteminin kaliteyi üretmesiyle sağlanabilmektedir. 

 

Kalite güvencesi sisteminin temelinde, hatayı bulmak, tekrar oluşmasını önleyecek 

şekilde sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak vardır. Hataların oluşmasını önlemeye 

yönelik maliyetler kuruluşa kâr olarak geri dönecektir. 

 

1.5. VOC Kavramı 
 

VOC'ler (Volatile Organic Components-uçucu organik bileşikler)  alifatik veya 

aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250 ºC'ye kadar olan ve atmosferik fotokimyasal 

reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. Fosil yakıtlarla çalışan 

motorların egzozları, çözücüler ve benzinin buharlaşması, kimyasal madde üretimi, petrol 

rafinasyonu, atık giderme sahaları ve atık su arıtma tesislerinden yapılan emisyonlar ve 

buharlaşma ile atmosfere yayılır. Ozon habercisi özelliği taşır. Azot oksitlerle güneş ışıması 

altında reaksiyona girerek ozon oluşumuna yol açar. 

 

VOC + NOx + Isı + Güneş Işığı = Ozon 

 

Genel olarak boyalar; reçineler, pigmentler, çözücüler ve katkı maddelerinden oluşur. 

Reçine ve pigmentler boyanın buharlaşmayan ya da uçucu olmayan kısımları olup boyanın 

katı kısmını oluşturmaktadır. Uçucu kısım ise su, çözücü, tiner ve katkı maddelerinden 

oluşmaktadır. Uçucu kısımdaki bu bileşikler boyanın karıştırılması, uygulanması ve 

kuruması sırasında buharlaşmaktadır. Birçok çözücü, katkı maddeleri ve tinerler, VOC içerir. 

Boya filmi kuruyana kadar boyanın formülasyonunda bulunan organik çözücüler 

buharlaşarak doğrudan odanın içinde VOC emisyonuna neden olmaktadır. Çözücü oranı çok 

düşük olsa dahi odanın hava kalitesini düşürmeye yeterli olmakta ve kuruma prosesinde 

çözücüden kaynaklanan emisyonu düşürmek için bazen kaynama noktası 250 °C’nin 
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üzerinde olan plastifiyanlar kullanılmaktadır. Çözücü bazlı boyaların VOC emisyonu % 

75’in üzerindedir. 

 

Dekoratif boyaları ana emisyon kaynaklarıyla karşılaştırırsak diğerlerine nazaran daha 

küçük VOC emisyonuna sahiptir. Boya filmi kuruyana kadar formülasyonda bulunan 

organik çözücüler buharlaşarak doğrudan boyanan odanın içinde VOC emisyonuna neden 

olmaktadır. Esas olarak, su hariç bütün boya çözücüleri VOC’dur. VOC'ler ozon oluşumuna 

katkıları, toksik ve kanserojen yapıları, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle 

giderek üzerinde daha fazla çalışma yapılan çevre ve iş hijyeninin aktüel konuları 

arasındadır. VOC azaltma maksadıyla üretimi yenileme göz önüne alındığında insanlar 

doğrudan çözücü bazlı sistemden aynı özellikte su bazlı sisteme geçişi düşünmektedir. 

 

Çözücü bazlı sistemlerde VOC emisyonunu düşürmek için çözücü bazlı sistemden su 

bazlı sisteme geçmek, çözücü bazlı sistemde yüksek katılı (high solid) sisteme geçmek, 

farklı uygulama yöntemlerine geçerek örneğin HVLP (High Volume Low Pressure) yüksek 

yoğunluk-düşük basınçlı sprey tabancası ve elektrostatik uygulamalar ile transfer etkisini en 

üst seviyeye çıkarmak, geleneksel olarak kullanılan çözücü bazlı boyaların gereksiz olarak 

kullanımını yasaklamak ve kullanım alanlarını kısıtlamak, müsaade edilen geleneksel çözücü 

bazlı boyaların VOC içeriğini dolayısıyla emisyonu belli limitlere çekmek, etkili bir şekilde 

boya kullanımını azaltmak yani tasarrufu ve çözücü geri dönüşümünü sağlamak, çözücü 

ambalaj kapaklarını ve depolarının çok iyi bir şekilde izole ederek çözücü buharlaşmasını 

engellemek, VOC’lerin kontrol teknikleri ile örneğin termal veya katalitik yakma ya da 

biyolojik işlem ile bozunmalarını sağlamak gibi önlemler alınabilir. 
 

Su bazlı sistemlerde VOC emisyonunu düşürmek için MFFT (Minimum Film 

Oluşturma Sıcaklığı) değeri düşük, geçiş sıcaklığı yüksek bağlayıcılarla formülasyonlarda 

düşük VOC ya da hiç VOC içermeyen alternatif ürünler kullanmak, kaynama noktası 250 

°C’den düşük çözücüler yerine kaynama noktası 250 °C’nin üzerinde plastifiyan olarak 

bilinen film oluşturma ajanları kullanmak, su bazlı boyalarda VOC içeriğini belli sınır 

değerlere çekmek, VOC değeri düşük veya hiç olmayan katkı maddelerinin (biosit, köpük 

kesiciler vb.) kullanılmasını sağlamak uygundur. 

 

1.6. Risk (R) ve Güvenlik (S) Uyarıları 
 

Sanayi yapıları, bir ulusun en büyük mal varlıkları ve ulusun ihtiyacı olan ekonomik 

gücün en önemli parçalarıdırlar. Her birisi birer milli servettir. Ürettikleri ürünlerin 

nitelikleri ve nicelikleri, ithalat ve ihracat potansiyelleri, doğrudan ulusun dünya ekonomisi 

içindeki durumunu etkilemektedir. Bu yapıların oluşturulması için büyük finansal kaynaklar 

kullanılmakta, bu kaynaklar kimi zaman ulusal krediler kimi zaman da uluslararası krediler 

olabilmektedir. En önemli nokta ise bu üretim yapılarında binlerce insan çalışabilmektedir. 

Bu nedenle bu tür yapılarda can ve mal varlıklarının korunması çok önemlidir. 

 

Yapılan Araştırmalarda iş kazalarının % 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar 

olduğu, % 48’inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2’sinin ise önlenemeyeceği 

ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının % 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya 
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koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike 

kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskler kontrol altına alınabilirse 

olabilecek kazaları azaltmak ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak mümkün olabilecektir. 

Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Bu 

uygulamalar iş yerlerinde Risk Değerlendirme Çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.  

 

Risk, bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep 

olacağı etkinin ciddiyeti olarak ele alındığında aşağıdaki bağlantı elde edilir. 

 

Risk = Tehditin Olma İhtimali (likelihood) x Tehditin Etkisi (impact)  

formülü nicel risk analizinin temel formülüdür.  

 

 Gönüllü (istekli) ve gönülsüz (isteksiz) riskler 

 

Sigara içme, uyuşturucu/ilaç kullanımı veya doygun yağ (tereyağı/margarin) yeme gibi 

riskler gönüllü, ev/ofis/otel vb. gibi yerlerde zemin malzemelerinden çıkan formaldehit 

(uçucu organik madde-VOC) solunumu veya sokakta duman teneffüsü gönülsüz 

risklerdendir.  

 

 Risk belirlemede 4 aşama vardır: 

 

o Veri toplama: Ne kadar ve nerede risk vardır. 

o  Maruziyet: İnsanların tehlikeli maddeye maruz kalma yoğunluğu, 

sıklığı, süresi, yolu (hava, su, toprak). 

o  Zehirlilik (Toksiklik): Zehirli/tehlikeli maddenin miktarı, dozu, 

tepkisi. 

o  Risk: Maruz kalanların sağlık etkilerini maruziyet ve doz/tepkisini 

matematiksel belirleme. 

 

Çözücüler sanayide en çok kullanılan maddeler arasındadır. Çözücü (solvent) olarak 

en çok kullanılan madde su olmakla birlikte sanayide çözücü kullanımı söz konusu 

olduğunda genellikle petrol ürünleri olan organik çözücüler ifade edilir. Başlıca örnekleri 

benzen ve türevleri, eter, formaldehit, alkoller, triklor etilen, hekzan gibi maddelerdir. Bu 

maddelerin çoğu merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir. Ayrıca bazılarının (triklor etilen, 

toluen vb.) bağımlılık yapıcı etkisi vardır. Benzenin kimya sanayisinde kullanılışı kapalı 

sistemler içinde olduğundan çalışanlar açısından önemli risk söz konusu değildir. Ancak 

benzenin çözücü olarak kullanılması risklidir. Başlıca riskli işler arasında boya üretimi ve 

boya uygulanması, çeşitli cilaların yapımı ve uygulanması, yapıştırıcı yapımı ve kullanımı, 

ayakkabı yapımı, metallerden boya ve yağ çıkarılması gibi işler sayılabilir.  

 

Boyaları inceltmek amacı ile yaygın kullanımı olan ve tiner (thinner: inceltici) olarak 

adlandırılan bileşiklerin içinde benzen bulunmaktadır. Benzenin kanserojen niteliği ortaya 

konduktan sonra benzen kullanımına çok katı kısıtlamalar getirilmiş, pek çok alanda, 

özellikle de yapıştırıcı imalatında benzen yerine toluen, hekzan vb. çözücülerin kullanımı 
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yoluna gidilmiştir. Kullanımda olan çözücü karışımlarının benzen içerikleri de 

sınırlandırılmıştır.  

 

Bunlar dışında kullanım sırasında da alınması gereken teknik önlemler vardır. Örneğin 

benzenin açık olarak kullanıldığı işlerde havalandırma sistemleri kurulmalıdır. Gereken 

durumlarda maskelerden yararlanılır. Havalandırma sistemlerinden amaç ortamdaki benzen 

konsantrasyonunu düşürmektir. Benzen için işyeri ortamında izin verilen limit değer (ESD; 

Eşik Sınır Değer) pek çok ülkede 10 ppm (parts per million; milyonda kısım) veya daha 

düşüktür. 

Ambalaj içindeki ürünün kullanımında özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar ile 

ilgili uyarı sembolleri, sağlık ve güvenlik ile ilgili bilgiler bulunur. İşe başlamadan mutlaka 

ambalajın üzerindeki bu uyarılar okunmalıdır.  

Bazı uyarı sembollerinin anlamları aşağıda verilmiştir. 

 

Korozif (Corrosive) : Bu ürün gözle ve deri ile teması hâlinde yanık oluşturabilir. 

Zararlı (Harmful) : Bu ürün deri teması, solunum veya yutma durumunda zararlı 

olabilir. 

Tahriş edici (Irritant) : Bu ürün deride tahriş oluşturabilir. 

Çok yanıcı (Highly Flammable) : Bir kıvılcım veya sigara izmariti yangın 

oluşturabilir. 

 

Tenekedeki boya ve tinerler veya havadaki buharları tutuşabilir ya da patlayabilir. 

Boya yapılan veya depolanan alanlarda yiyecek ve içecek hazırlanmamalı ve 

tüketilmemelidir. Boyadaki çözücü buharı veya zımpara tozunu solumaktan korunmak için 

gerekli havalandırma yapılmalıdır. Eğer havalandırma yetersiz ise veya ambalajda 

belirtiliyorsa kişisel solunum önlemleri alınmalıdır. Boya kutusu üzerindeki uyarıların 

dikkatle okunması ve tavsiye edilen kişisel korunma tedbirlerinin alınması gerekir.  

 

Boyanın göz ile temas etme riski olan durumlarda TSE standartlarına uygun güvenlik 

gözlükleri kullanılmalıdır. Boya ürünlerinin deri ile teması sonucu deri tahriş 

olabileceğinden tüm boyaları karıştırırken ve uygularken koruyucu elbise ve eldiven 

giyilmelidir. Tiner el temizlemek için kullanılmamalıdır. 

 

Hemen tüm boyalarda organik çözücüler bulunur ve bunların bazıları teneke açılır 

açılmaz havaya karışır. Alınacak birkaç küçük önlem ile tehlikeler azaltılabilir. Alevli 

yakıcılar kullanılmamalı, boya kullanılan ve depolanan yerlerde ateş yakılmamalı, sigara 

içilmemeli, boyalar iyi havalandırılan kuru bir yerde saklanmalı, doğrudan güneş ışığından 

ve sıcaklıktan korunmalı, ambalaj sıkıca kapatılmalı, elektrik tesisatı ve düğmelerin kıvılcım 

çıkarmamasına dikkat edilmeli, tinerli bezler etrafta bırakılmamalı, çöpe atılmamalıdır. 

 

Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere havalandırılmalı, 

çalışma saatlerinde işin özelliğine göre sağlığa zararlı bir hâl almaması için ortamın havası 

sık sık değiştirilmelidir. Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, 

bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılarak ve yapılan işin niteliğine göre bu 

tedbirlerin yetmediği hâllerde diğer teknik tedbirler alınmalıdır. 
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Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin 

hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için havalandırma tesisatı yapılarak ve işçilere 

ayrıca yapılan işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler verilmelidir 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:21). İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgâh, makine ve 

tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun 

aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılmalıdır (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Tüzüğü Madde:191). 

 

 

1.7.Malzeme Güvenlik Bilgi Etiketleri 
 

Ürünlerin tüketiciye sunulmasında, tüketicinin bilgilendirilmesi son derece önemlidir. 

Ambalajın güvenilir ve kolay taşınabilir olmasının yanında genelde aşağıda sıralanan 

bilgilerin etiket üzerinde olması istenir. 

 Ürünün markası, üreticinin ismi ve adresi 

 Ürünün cinsi, yapısını tanıtıcı bilgi 

 Ürünün kullanım amacı ve yeri 

 Kullanma ve saklamada dikkat edilecek hususlar 

 Renk örneği 

 

Resim1.1: Bilgi etiketi örneği 

 

 Ürünün net hacmi ve kaplama gücü 

 Çift bileşenli ise karışım oranı ve pot-life süresi 

 Kuruma süresi 

 Üretim tarihi, seri numarası ve tavsiye edilen son kullanma tarihi 

 

Resim 1.2: Bilgi etiketi örneği 
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1.8. Yaş Boya Özelliklerini Gözle İnceleme 
 

Boya ambalajının kapağı açılarak faz ayrımı, jelleşme, çökme, kabuklaşma-

kaymaklanma olup olmadığına bakılır.   

Boyada peltemsi bir görüntü olmamalı varsa bu durum boya karıştırıldığı zaman yok 

olmalıdır. Kötü koşullarda uzun süre depolama, yanlış tiner (inceltici) kullanımı, yanlış 

karışım, kötü muhafazalı ambalaj ve raf ömrünü doldurma jelleşmeyi kolaylaştıran 

etmenlerdir. Jelleşmeyi önlemek için optimum depolama koşulları, doğru tiner kullanımı 

doğru sistem seçimi, boyayı kullanmadan önce iyice karıştırmak iyi ambalajlama ve 

kullanılacak miktarda boya hazırlamak gerekir. 

 

Çökme, pigment ve dolguların ambalajın tabanında çökelek oluşturmasıdır. Boyada 

sert ve kalın bir çöküntü olmamalı, karıştırılınca çöküntünün dağılması gerekir. Uzun süre 

bekletme, viskozitenin çok düşmesi, yüksek yoğunluklu malzemeleri kullanma çökme 

olayına sebep olur. Çökmeyi önlemek için boyayı kullanmadan önce yüksek devirli 

karıştırıcı ile iyice karıştırmak, viskoziteyi kontrollü ayarlamak ve formülasyonu iyi 

tasarlamak gereklidir. 

Ambalajı açılan boyanın yüzeyinin kuruyup kurumadığına varsa kabuğun kalınlığına bakılır. 

 

 

Resim 1.3: Yaş boya özelliklerini gözle inceleme 

Kabuklaşmaya, yetersiz kabuk önleyici veya çok fazla kurutucu kullanımı, ambalaj 

kapağının iyi kapatılmaması, az miktarda boyanın büyük ambalajda depolanması sebep olur. 

Kabuklaşmayı önlemek için ambalaj içindeki boya seviyesinin iyi ayarlanması, kurutucu ve 

kabuk önleyici oranlarının iyi ayarlanması, kabuğun ayrılıp boyanın tekrar filtre edilmesi 

gerekir. 

 

Astar boyaların gözle incelenmesinde ise boyanın opak, sıvı hâlde ve macun 

kıvamında olup olmadığına bakılır. Astar boyaların karıştırıldıktan sonra homojen hâle 

gelmesi, boya içinde topaklaşmanın olmaması ve gözle görülür yabancı madde ihtiva 

etmemesi gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Gözle inceleme yapınız. 

Kullanılan araç gereçler: Malzeme laboratuvarı, ambalajlanmış boya, ayak,  numune 

boya, bez, karıştırıcı çubuk, kullanılmış bekletilmiş boya 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Ambalajda boş hacmi tespit ediniz.  

 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz.  

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma 

masanızı düzenleyiniz. 

 Uygulama ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Boyada kaymaklaşmayı kontrol ediniz.  

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Boyada jel oluşumunu kontrol ediniz. 

 

 Kontrollerinizi dikkatli yapınız. 

 Boyada faz ayrışmasını kontrol ediniz.  Kontrollerinizi dikkatli yapınız. 

UYGULAMA 

FAALİYETİUYGULAMA 

FAALİYETİ 
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 Boyada çökmeyi kontrol ediniz. 

 

 Kontrollerinizi dikkatli yapınız. 

 Boyada yabancı maddeleri kontrol ediniz. 

 

 Boyanın yüzeyini kabuk bağlamasına 

dikkat ediniz. 

 Boya kabındaki etiketi kontrol ediniz. 

 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 

gösteriniz. 

 Uygulamanın amacını doğru yazınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Ambalajda boş hacmi tespit ettiniz mi?    
2. Boyada kaymaklaşmayı kontrol ettiniz mi?   
3. Boyada jel oluşumunu kontrol ettiniz mi?   
4. Boyada faz ayrışmasını kontrol ettiniz mi?   
5. Boyada çökmeyi kontrol ettiniz mi?   
6. Boyada yabancı maddeleri kontrol ettiniz mi?   
7. Boyada etiketleri kontrol ettiniz mi?   
8. Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımlarından değildir? 

A) Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 

yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. 

B) Kalite, bir mal veya hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini 

ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. 

C) Kalite, tüketime özendirerek tüketimi artırmaktır. 

D) Kalite, müşterinin şimdiki ve gelecekteki isteklerinin karşılanmasıdır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kalite güvencesinin sağladığı faydalardan değildir?  

A) Yönetim kontrolünün ve organizasyonunun toplam etkililiğinin iyileştirilmesi 

B) Hurda/yeniden işleme ve müşteri şikâyetlerinde azalma 

C) Daha iyi rekabet olanağı 

D) Maksimum maliyet 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kalite güvencesinin sağladığı faydalardan değildir?  

A) Daha iyi ürün tasarımı yapılması 

B) Düşük verim 

C) Çalışanlarda yüksek motivasyon 

D) Maksimum güvence 

 

4. Hangisi risk belirlemenin aşamalarından değildir? 

A) Bilgisizlik 

B) Maruziyet 

C) Zehirlilik 

D) Veri Toplama 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Kalite güvencesi, ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak 

maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken ……………….. faaliyetlerin 

bütünüdür. 

 

6. Kalite olgusunu bir kuruluşa kazandırmanın en iyi yolu, o kuruluşta ……………… 

kurmaktır. 

 

7. Kalite güvencesi sisteminin temelinde ………………., tekrar oluşmasını önleyecek 

şekilde sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak vardır. 

 

8. VOC + NOx + …………………. = Ozon 

 

9. Risk = ………………………….. x Tehditin Etkisi (impact) 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

10. (    ) Kalite, bir ürün veya hizmetin amaca ve isteklere uygun olmasıdır. 

 

11. (    ) Kalite, ürün veya hizmetin müşteriyi tatmin etmemesi, müşteri isteklerini 

karşılamamasıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak viskozite ve tanecik büyüklüğü 

testi yapabileceksiniz.  

 

 
  

 Boya çeşitlerini araştırınız. 

 Boyaların viskozite ve ezilme inceliğini araştırınız. 

2.VİSKOZİTE VE TANECİK BÜYÜKLÜĞÜ 

TESTİ 
2.1. Boyada Viskozite Ölçümü 

 

Viskozite (viscosity), bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yaş boyanın 

kıvamının yani viskozitesinin ölçülmesi, üretilen boyanın tasarımı sırasında öngörülen 

reolojik yapıya sahip olup olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. Bu belirlemeyi 

yapmak için genellikle akış kapları kullanılır.  

Akış kapları, konik veya düz tabanlı, taban yüzeyinin merkezinde bir delik bulunan 

silindirik kaplardır. Çeşitli ulusal ve uluslararası standartlara göre şekli, hacmi ve delik çapı 

belirlenmiş olan çeşitli akış kapları mevcuttur. Akış kabına doldurulan sıvının kaptan 

boşalma süresi kronometre ile saniye cinsinden ölçülür. Ölçülen zaman, o sıvının, söz 

konusu akış kabıyla o sıcaklıkta ölçülen viskozitesi olarak belirtilir. Örneğin; x CUP t, y
o
C, z 

sn. Burada, 

 

x: viskozite kabı tipi (DIN, FORD, ANFOR, vb.) 

t: viskozite kabı akma deliği çapı, mm.(2.5, 4, 6, 8) 

y: ölçüm sıcaklığı 

z: viskozite değeri (sn) 

 

Resim 2.1: DIN Viskozimetresi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Üzerine uygulanan kesme hızının büyüklüğüyle değişen akış davranışı gösteren boya 

viskozitelerinin akış kabıyla ölçülmesi sınırlı bir bilgi temin eder. Çünkü akış kapları değişik 

kesme hızları altındaki boyanın viskozite değerlerini veremez. 
  

Bu durumlar için bir karıştırıcı ucun (spindle) değişken dönme hızlarıyla karıştırdığı 

boyanın bu hızlardaki viskozitelerinin ölçüldüğü dönmeli kıvam ölçerler (rotational 

viscometers) kullanılır. 

 

Resim2.2: Kıvam ölçer (Rotational  Viscometers) 

Daha ayrıntılı reolojik analizler için ise kesme hızının veya kesme geriliminin 

kontrollü değiştirildiği dönmeli veya titreşimli reometreler kullanılır.  

 

 

Resim 2.3: Reometre 
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Sabit kesme hızı altındaki viskozite ölçümleri için Krebbs-Stormer viskozimetreleri de 

kullanılır. Saydam malzemelerin yine tek değerli viskozite ölçümleri için düşen top veya 

yükselen kabarcık yöntemleri kullanılır. 

 

Birincisinde saydam malzeme içinde sabit bir yükseklikten aşağı düşen bir çelik topun 

düşme süresi, ikincisinde ise saydam malzeme içinde yükselen bir hava kabarcığının yine 

belirlenmiş bir yüksekliğe çıkma süresi saniye cinsinden ölçülür. Standart değerler 220–300 

saniye arasıdır 

 

Resim 2.4: Hava kabarcığı ile viskozite ölçümü 

2.2. Tanecik Büyüklüğü Testi 
 

Pigment ve dolguların dispersiyon işlemleri sonucunda tüm taneciklerin belirlenen bir 

sınır boyutun altına çekilmesi hedeflenir. Bu sınır boyut ezilme inceliği olarak adlandırılır.  

 

Boyalarda ezilme inceliği tayini grindometre ile yapılır. Ezilme inceliğinin son kat 

boyalarda 25 μ’dan, astar boyada 40 μ’dan küçük olması uygundur. 

 

2.2.1.Grindometre 

           

Resim 2.5: Grindometreler 

Grindometreler, en derin kısmı 100, 50 veya 25, diğer ucu 0 mikrometre derinlikte 

olan oyuklar içerirler. Bu oyukların derin uçlarına taşacak miktarda yerleştirilen boya veya 

pigment pastası numunesi, grindometre aplikatörü ile çekilir. 
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Oyuğun sığ kısımlarına gelindikçe oyuk derinliğine sığamayan tanecikler yüzeyden 

gözlenir hâle gelirler. Buradan hareketle, tüm taneciklerin hangi sınır değerin altında 

kaldıkları belirlenir.   

 

Yöntemin tekrarlanabilirlik hatalarına yol açabilecek en kritik yanı, tanecik 

gözlenmesinin kısa sürede ve gözle yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle, gözlem süresi başta 

olmak üzere, odaya homojen dağılan yeterli ışığın olması, gözlemcinin göz kusurunun 

olmaması önemlidir.  

 

Aplikatör ile çekme işleminde tanecik değerini okuma süresi 10 saniyeyi 

geçmemelidir. İlk 10 saniye içindeki kurumalara bağlı gözlem hatalarını azaltmak için test 

edilecek numuneye testten önce %5–10 oranında uçuculuğu yüksek olmayan iyi bir çözücü 

ekleyip karıştırmak yararlı olur.  

 

Testin hatalı sonuçlar vermesine yol açabilecek bir başka uygulama hatası ise boyutu 

oyuk derinliğinden büyük olan bir taneciğin aplikatör yüzeyde çekilirken süpürülmesinden 

kaynaklanabilir. Bu durumda, bu iri tanecik gözlemlenmemiş olur ve ezme inceliği, gerçek 

durumdan daha düşük bulunabilir.  

 

Resim  2.6: Grindometre ile tanecik büyüklüğü ölçümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Viskozite ve tanecik büyüklüğü testi yapınız. 

Kullanılan araç gereçler: Malzeme laboratuvarı, ambalajlanmış boya, ayak, cam panel, 

numune boya, DIN Kabı, kronometre, boya kabı, ceketleme sistemi, grindometre 

(15,25,50,100 mikron), alüminyum kapak, terazi, spatula, pamuk ve bez, cam panel, 

aplikatör, metal kap 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Boyanın viskozitesini ölçmek için 
 Test edilecek numuneyi safsızlıklardan 

arındırılmış numune kabına alınız. 

 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz.  

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma 

masanızı düzenleyiniz. 

 Uygulama ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Sıcaklığı ceketleme sistemiyle 23 
o
C’de 

tutunuz. 

  Sıcaklığı kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 DIN kabının yerleştirildiği ayağı sabit 

tutarak yüzeyin yatay kalmasını sağlayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Akış memesini parmakla kapayınız.  

 Numuneyi taşacak şekilde kaba doldurunuz.  

 

 Sıvıyı DIN kabından taşırmamaya 

dikkat ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

23 

 

 Cam plaka ile fazlalıkları boşluk 

bırakmadan yatay olarak sıyırarak 

uzaklaştırınız.  

 Cam plakayla kabın yüzeyini dikkatli 

sıyırınız. Boşluk bırakmayınız. 

 Parmağınızı kaldırarak kronometreyi de 

aynı anda çalıştırınız. 

 

 

 Sıvı ipliğinin bittiği ilk an kronometreyi 

durdurunuz. 

 

 Sıvı ipliğinin bittiği ana dikkat 

ediniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu kuralına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 

gösteriniz.  

 Raporunuza uygulamanın amacını 

doğru yazınız. 

 Bulduğunuz sonuçları 

arkadaşlarınızla karşılaştırınız.  

Tanecik büyüklüğü testi yapmak için 

 Deney numunesini grindometre kanalının 

kalın ucuna biraz taşacak şekilde koyunuz. 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz.  

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma 

masanızı düzenleyiniz. 

 Uygulama ile ilgili güvenlik 
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tedbirlerini alınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Grindometrenin aplikatörü ile derin yönden 

sıfır noktaya doğru bastırarak çekim 

yapınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 En az 3 sn. içinde grindometrenin 30 ile 20 

derecelik bir açıda yandan bakarak oluşan 

çizgileri gözlemleyiniz. 

 

 Kronometre ile zaman tutmayı 

unutmayınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu kuralına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 

gösteriniz. Raporunuza uygulamanın 

amacını doğru yazınız. 

 Bulduğunuz sonuçları 

arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Test edilecek numuneyi safsızlıklardan arındırılmış 

numune kabına aldınız mı? 

  

2. Sıcaklığı ceketleme sistemiyle 23 
o
C tuttunuz mu?   

3. DIN kabının yerleştirildiği ayağı sabit tutarak 

yüzeyin yatay kalmasını sağladınız mı? 
  

4. Akış memesini parmakla kapattınız mı?   

5. Numuneyi taşacak şekilde doldurdunuz mu?   

6. Cam plaka ile fazlalıkları boşluk bırakmadan yatay 

olarak sıyırarak uzaklaştırdınız mı? 

  

7. Parmağı kaldırarak kronometreyi çalıştırdınız mı?   

8. Sıvı ipliğinin bittiği ilk an kronometreyi durdurdunuz 

mu? 

  

9. Numuneyi kanalın kalın ucuna biraz taşacak şekilde 

koydunuz mu? 

  

10. Grindometrenin aplikatörü ile derin yönden sıfır 

noktaya doğru bastırarak çekim yaptınız mı? 

  

11. En az 3 sn. içinde grindometrenin 30 ile 20 derecelik 

bir açı ile yandan baktınız mı? 

  

12. Sonuçları rapor ettiniz mi?   

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Akış kapları, konik veya düztabanlı, taban yüzeyinin merkezinde bir delik bulunan 

silindirik kaplardır.  

B) Saydam malzemelerin yine tek değerli viskozite ölçümleri için Krebbs-Stormer 

viskozimetresi kullanılır.  

C) Aplikatör ile çekme işleminde tanecik değerini okuma süresi 10 saniyeyi 

geçmemelidir. 

D) Boyalarda ezilme inceliği tayini grindometre ile yapılır. 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) A) Akış kabına doldurulan sıvının kaptan boşalma süresi kronometre ile dakika 

cinsinden ölçülür.  

B) B) Ezilme inceliğinin, son kat boyalarda 25 μ’dan, astar boyada 40 μ’dan büyük 

olması uygundur. 

C) C) Viskozimetre ile ölçülen zaman, o sıvının, söz konusu akış kabıyla o sıcaklıkta 

ölçülen viskozitesi olarak belirtilir. 

D) D) Viskozimetre ile ezilme inceliği tayininde, odaya homojen dağılan yeterli ışığın 

olması, gözlemcinin göz kusurunun olmaması önemlidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (    ) Grindometre ile ezilme inceliği ölçümünde aplikatörle çekme işlemi sonunda 

tanecik değerini okuma süresi 10 dakikayı geçmemelidir. 
 

4. (    ) Yaş boyanın kıvamının yani viskozitesinin ölçülmesi, üretilen boyanın tasarımı 

sırasında öngörülen reolojik yapıya sahip olup olmadığının belirlenmesi açısından 

önemlidir.  
5. (    ) Viskozite ölçmede daha ayrıntılı reolojik analizler için kesme hızının veya kesme 

geriliminin kontrollü değiştirildiği dönmeli veya titreşimli reometreler kullanılır.  
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Yükselen kabarcık yönteminde, saydam malzeme içinde yükselen hava kabarcığının 

belirlenen yüksekliğe çıkma süresi ………………….….  cinsinden ölçülür.  

 

7. İlk 10 saniye içindeki kurumalara bağlı gözlem hatalarını azaltmak için test edilecek 

numuneye testten önce …………………….…. oranında uçuculuğu yüksek olmayan 

iyi bir çözücü ekleyip karıştırmak yararlı olur.  

 

DEĞERLENDİRME 
 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak yaş boyada katı madde miktarını 

tayin edebileceksiniz. 

 

 

 Boyada bulunan katı maddeler hakkında araştırma yapınız. 

 Katı madde miktar tayini ile ilgili araştırma yapınız. 

 Westphal terazisi ile ilgili araştırma yapınız. 

 Katı madde miktarı tayini hesaplamaları ile ilgili araştırma yapınız. 

 

3. YAŞ BOYALARDA KATI MADDE 

MİKTARI TAYİNİ (SOLİD TAYİNİ) 
 

Boya, bir yüzey üzerine tatbik edildiğinde, dekortif ve koruyucu bir tabaka oluşturan 

kimyasal bir malzeme olarak tanımlanır. Bu malzeme belli prensipler dâhilinde formüle 

edilen ve bünyesinde dört esas unsur bulunan kimyevi bir karışımdır. Boyayı oluşturan dört 

esas unsur, 

 Bağlayıcılar 

 Pigmentler ve dolgu maddeleri 

 Çözücüler (solvent + su) 

 Kimyasal katkı maddeleri (kurutucular, ısıtıcılar, kabuk önleyiciler ve 

stabilizatörler), olarak gruplanır. 

 

Bunlardan ilk üç grupta bulunan maddeler boyanın yaklaşık % 95-99’nu oluşturur. 

Katkı maddelerini dikkate almazsak boyanın katı madde miktarı, boya içindeki 

bağlayıcı, pigment ve dolgu maddeleri miktarının toplam boya miktarına oranıdır. 

 

3.1. Yöntemin Prensibi 
 

Yaş boyaların uçucu olmayan kısmının kütlesinin toplam yaş boya kütlesine oranı, 

boyanın ağırlıkça katı maddesi olarak anılır. Ağırlıkça katı madde testleri, yaklaşık 2 gram 

yaş boyanın en az  ± 0,01 gr hassasiyetle tartılmasının ardından ± 1
o
C’ye ayarlı fırında veya 

etüvde kurutulması ve buharlaşmayan kısmın aynı hassasiyetle tartılması ile gerçekleştirilir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Katı madde testlerinin amacı, fırınlanmanın yapıldığı sıcaklık ve sürenin ölçülmesidir. 

Özellikle film oluşumunun kimyasal tepkime sonucunda oluştuğu boyaların katı madde 

testleri yapıldığında bu parametrelerin seçimi daha fazla önem kazanır. Ortaya çıkan kuru 

film miktarı ve kalınlığı hakkında bilgi edinmek istendiğinde, testlerde kullanılan fırınlama 

sıcaklığının ve süresinin boyanın kullanımı sırasında uygulanacak koşullardan daha yumuşak 

tutulmaması önemlidir. 

 

3.2. Westphal Terazisi 
 

Boya yoğunluğu piknometre ile uçucu olmayan kısmın yani katı maddenin yoğunluğu 

ise Westphal terazisi kullanılarak ölçülebilir.  

 

Resim 3.1: Termometreli piknometre 

 

Resim 3.2: Westphal terazisi 

 

3.3. Hesaplamalar 
 

Katı madde tayininde aşağıdaki formül kullanılır ve bulunan sonucun % 50’den az 

olmaması gerekir. 

 

                                                      c - a 

                        % Katı madde  =  -------- . 100 

                                          b - a 

Burada; 

 a: kap darası, g 

 b: kap + yaş boya, g  (etüve koymadan önce) 

 c: kap + kuru boya, g  (etüvden çıktıktan sonra ) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yaş boyada katı madde miktarını bulunuz  

Kullanılan araç gereçler: Malzeme laboratuarı, ambalajlanmış boya, termostat, 

numune boya, terazi, spatula, hava sirkülâsyonlu fırın, etüv, pamuk ve bez, deney numunesi, 

cam panel, tartı, desikatör, saat camı. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Saat camını temizleyerek darasını alınız. 

 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz.  

 Uygulama ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Terazi ayarını yapınız. 

 Saat camına 1–2 g kadar boya numunesi 

tartınız ve gerekirse spatula ile yüzeyine 

iyice yayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Boyayı dışarıya taşırmayınız. 

 Boya tarttığınız saat camını hava 

sirkülâsyonlu bir fırında 105 
o
C’de  3 saat 

bekletiniz.  

 Etüvü önceden hazırlayınız. 

 Desikatörde soğutunuz ve tekrar tartınız. 

 

 Tartımı dikkatli yapınız. 

 Bulduğunuz sonuçlarla hesaplamaları 

yapınız. 

 Bulduğunuz sonuçları 

arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Çok 

farklı bir sonuç çıkıyorsa 

öğretmeninize başvurunuz. Şayet 

bulduğunuz değer 

arkadaşlarınızınkine yakınsa 

bulduğunuz sonuçları rapor ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Saat camını temizleyerek darasını aldınız mı?   

2. Saat camına 1–2 g kadar boya numunesi koyarak tartıp ve 

gerekirse spatula ile yüzeyine iyice yaydınız mı? 

  

3. Boya tarttığınız saat camını hava sirkülâsyonlu bir fırında 

105 
o
C’de  3 saat beklettiniz mi? 

  

4. Desikatörde soğutup tekrar tarttınız mı?   

5. Bulduğunuz sonuçlarla hesaplamaları yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi boyayı oluşturan esas unsurlardan değildir? 

A) Kimyasal katkı maddesi 

B) Aplikatör 

C) Pigmentler ve dolgu maddeleri 

D) Bağlayıcılar 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

2. Yaş boyaların uçucu olmayan kısmının kütlesinin, toplam yaş boya kütlesine oranı, 

boyanın  …………………….katı maddesi olarak anılır.  

 

3. Katı madde testlerinin amacı, fırınlanmanın yapıldığı ………… ve …………… 

ölçülmesidir. 

 

4. Boya yoğunluğu ………………….kullanılarak ölçülebilir. 

 

5. Katı maddenin yoğunluğu ise ………………………. kullanılarak ölçülebilir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak boya kuruma mekanizmalarını 

yapabileceksiniz.  

 

 

 Boyayı oluşturan ana öğeleri araştırınız. 

 Boya kuruma mekanizmaları hakkında bilgi edininiz. 

 

4. BOYA KURUMA MEKANİZMALARI 
 

Boya filmini oluşturmak için kuruyan yağlar, vernikler, sentetik reçineler ve selülozik 

ya da vinil polimerler kullanılır. Genelde film oluşturucu madde uçucu bir çözücünün içinde 

çözünmüş olarak bulunur. Böylece fırça, tabanca daldırma ya da başka bir uygulama metodu 

için uygun kıvam elde edilir. Çoğu yağ ve reçineye, sıvı fazdan kuru filme geçiş sürecini 

hızlandırmak için metalik kurutucular da eklenir. 

 

4.1. Solvent Buharlaşması ile Kuruma 
 

Çözücünün (solvent) boyadan normal oda koşullarında uçması beklenir ya da 

buharlaşmanın hızlanması için boyanmış ürün fırında ısıtılabilir. Bu tür kuruyan boyalara 

fiziksel kurumalı boyalar da denir. Kuruma, boyanın bileşimindeki çözücünün uçması 

sırasında boyadaki bağlayıcı molekülleri birbirine yaklaşarak sert bir film tabakası meydana 

getirmesiyle olur. Buharlaştırılan çözücülere maruz bırakılırsa boya filmi yüzeyden tekrar 

alınabilir. Çözücü buharlaşması ile kuruyan boyalara, alkollü boyalar, klorkauçuk, vinil, 

bitümlü ve selülozik boyalar örnek olarak verilebilir. 

 

Çözücü buharlaşması ile kuruma 10-30 dakika arasında gerçekleşir. Bu tip kurumalar 

genellikle verniklerde olur. 

 

4.2. Kimyasal Reaksiyon ile Kuruma 
 

Üç başlık altında incelenir. Bunlar, oksidasyon ile kuruma, yüksek sıcaklık ile kuruma 

ve ikinci bir bileşen ile kurumadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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4.2.1. Oksidasyon ile Kuruma 
 

Oksidasyon ile kuruma süresi genelde 1-20 saattir. Bu metot, kuruyan yağlara ve 

kuruyan yağ içeren alkid reçineli boyalara uygulanabilir. Kuruma, bağlayıcı moleküllerinin 

havanın oksijenini alıp kimyasal bağlar oluşturacak şekilde reaksiyona girmesiyle olur. 

Böyle oluşan filmlerin dış dayanımları yüksek değildir. Sararma yatkınlığı vardır ve 

ambalajları herhangi bir şekilde oksijen alırsa boyanın üst yüzeyi kabuk bağlayabilir. 

Oksidatif kurumalı boyalara alkid reçineli boyalar (bağlayıcı olarak alkid reçinesi kullanılan 

tek bileşenli boyalar) ve yağlı boyalar örnek olarak verilebilir. 

 

Hava kurumalı sistem olarak da adlandırılan yöntemde bir yandan buharlaşan 

çözücüler filmin kurumasına yol açar, öte yandan da hava oksijeninin bir çapraz bağlayıcı 

gibi davranması sonucunda, alkid reçinesinin yapısında mevcut olan yağ asitleri üzerinden 

bir polimerleşme gerçekleşmektedir. Oksijenle kuruma (oksidatif kuruma) bir katalizör 

kullanılmadığı durumlarda, oda sıcaklığında yavaş ilerleyen bir süreçtir. Bu nedenle, hava 

kurumalı boya formüllerinde, bu süreci katalizleyen ve kurutucu adı verilen katkılara yer 

verilir. Kurutucuların önemli bir bölümünü metal sabunları oluşturur. Hava oksijeniyle 

sertleşen kaplamalar, fiziksel korumalarını birkaç saatten 1-2 güne kadar değişen aralıklarda 

yapmalarına karşın, sahip olmaları beklenen mekanik ve kimyasal dayanıklılıklarına 

erişmeleri 1-4 hafta arasında değişen sürelerde gerçekleşir. 

 

Hava kurutmalı alkid boyaların kuruma hızlarını ve nihai mekanik ve kimyasal 

özelliklerini belirleyen en önemli unsur; içerdiği alkid reçinesinde bulunan yağ asitlerinin 

niteliği ve miktarıdır. Yağ asitlerinin içerdikleri doymamışlığın oranına göre, alkid ile hava 

oksijeninin çapraz bağlanması sonucunda filmde oluşan kafesin gözenek sıklığı belirlenmiş 

olur. Diğer taraftan, alkid reçinesinin yapısında bulunan yağ asidi oranının artması da, aynı 

türde yağ asidini daha az oranda içeren alkid reçinesiyle yapılan boyaya göre daha yumuşak 

filmler veren boyalara yol açar. 

 

Çözücü buharlaşmasıyla film oluşturan boyaların olduğu gibi hava oksijeniyle 

sertleşen boyaların da gerek ayrıntılı kullanım bilgisi, gerekse karmaşık uygulama donanımı 

(pişirme fırını gibi) gerektirmemeleri; bunun yanı sıra en ekonomik boya seçeneğini 

oluşturmaları kullanımlarının temel nedenlerini oluşturmaktadır. 

 

4.2.2. Yüksek Sıcaklık ile Kuruma 
 

Bu yöntem genellikle endüstriyel boyama işlemlerinde kullanılır. Bir başka deyişle 

fırında kuruyan kaplamalar, yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım gerekli olduğu ve üretim 

hızının yüksek olmasının önem taşıdığı sektörlerde kullanılır. Buharlaşma sonunda kalan 

kısım sert ve dayanıklı bir film oluşturacak özelliktedir.  
 

Molekül ağırlıkları birkaç bin dolayında olan polimerler, içinde bulundukları çözücü 

buharlaştıktan sonra da tırnakla kolayca çizilebilecek yumuşaklıkta kalan kuru filmler 

verirler. 
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Dolayısyla, bu molekül büyüklüğündeki bir termoplastik polimer kullanılarak uygun 

bir organik kaplama oluşturulamaz. Öte yandan, küçük molekül ağırlıklı polimerlerle 

hazırlanan yaş boyalar, az miktarda çözgen girilerek uygulama kıvamına (viskozitesine) 

getirilebilir. 

 

Resim 4.1: Laboratuvar ölçekli boya kurutma fırını 

Bu özellik iki açıdan önemli ve yararlıdır. Daha az çözücü, dolayısıyla daha çok katı 

madde içeren boya, daha az sayıda kat uygulanarak yani daha kısa sürede istenen kalınlıkta 

bir kuru film verebilir, diğer taraftan uygulama sonunda çevreye yayılan çözücü miktarı daha 

az olacağından çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etki azalır. 

 

Yukarıda belirtilen dezavantajı aşabilmek fakat avantajı da saklı tutmak amacıyla, 

boya bileşimlerinde, küçük ve reaktif polimerlere yer verilir. Söz konusu reaktif gruplar 

üzerinden yürüyecek çapraz bağlanma tepkimesinin başlaması için bir eşik enerjisine ihtiyaç 

vardır ve tüm kimyasal tepkimelerde olduğu gibi bu tepkimenin hızı da ortam sıcaklığı 

yükseldikçe artar. Dolayısıyla bu biçimde hazırlanan boyalar yüzey üzerine uygulandıktan 

sonra boyalı nesne ısıtılır. Bu amaçla kullanılan polimerler, termoset (ısıyla sertleşen) 

polimerler olarak bu polimerler kullanılarak yapılan kaplamalar ise termoset kaplamalar 

olarak anılırlar.  

 

Termoset kaplamalarla kaplanan nesneler boya pişirme ya da boya kurutma fırınları 

olarak anılan fırınlarda 80 
o
C ile 300 

o
C arasında değişebilen sıcaklıklarda 1 dakika ile 1 saat 

arasında değişen sürelerde tutulurlar.  

 

Isıyla sertleşen kaplamalarda kullanılan reaktif polimerler genellikle iki grup altında 

toplanırlar: asıl bağlayıcılar (main binders) ve çapraz bağlayıcılar (crosslinkers). Asıl 

bağlayıcı olarak genellikle -OH reaktif grupları içeren polimerler (kurumayan yağlı alkid, 

doymuş polyester, akrilik reçineleri vb.) kullanılırlar. En yaygın kullanılan çapraz bağlayıcı 

sınıfını, metilol (-CH2OH) ve metiloeter (-CH2OR) gruplarını içeren formeldehit reçineleri 

oluşturur. 

 

Yüksek sıcaklıkta sertleşen boya ve verniklerde, çapraz bağlayıcı olarak, normal 

olarak oda sıcaklığında da tepkime yatkınlığında olan, bloklanmış izosiyanat prepolimerleri 

ve bloklanmış poliamid reçineleri de kullanılır.  
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4.2.3. İkinci Bir Bileşen ile Kuruma 
 

Bu şekil kurumalarda reaksiyon tipi bağlayıcının kimyasal yapısına ve sıcaklığa bağlı 

olarak değişmektedir. Polimerizasyon bazı boya tiplerinde normal hava koşullarında 

gerçekleşirken bazılarında 80 
o
C üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleşir. 10-15 

o
C altındaki 

sıcaklıklarda reaksiyon olmaz.  

 

İki bileşenli boyalar önerilen oranda karıştırılmalı ve boyalar günlük tüketilebilecek 

miktardan fazla inceltilmemelidir. İki bileşenli boyalarda kullanım ömrü mutlaka göz önünde 

tutulmalıdır. 

 

4.3. Kuruma Zamanını Ölçme 
 

Kuruma, ıslak boyanın kuruyarak ince bir film tabakası hâlini almasıdır. Kuruma 

zamanı ise uygulanan kaplama ya da boyanın istenilen sertliğe gelebilmesi için gerekli olan 

zamandır. Kuruma, boyanın hava ve tatbik edilen yüzey şartlarına bağlı olarak değişik 

karakteristikler gösterir. Havanın sıcaklığı arttıkça kuruma artar, nem oranının yükselmesiyle 

ise azalır. Genellikle kuruma şartları ve süresi 25 
o
C’de belirlenir. Gece veya gündüz olması 

ve ışık durumu da kurumayı etkiler. Kuruma olayı gece yavaş gündüz hızlı olur. Ayrıca 

kurşun ve demir yüzeylerde boya daha çabuk kururken bakır ve çinko yüzeylerde yavaş 

kurur. 

 

Film kalınlığı arttıkça kuruma yavaşlar çünkü boya filminin alt tabakasına hava ile O2 

gidemediği için polimerizasyon yavaşlar. Buna paralel olarak alt kısımda bulunan tinerin 

yüzeyde zarlaşan kısımdan çıkamaması sonucu film tabakasının alt kısmında kuruma 

gecikecektir. 

 

Resim 4.2: Parmakla kuruma ölçümü 

Kuruma süresi tayin edilecek boya, yüzeye (cam, saç, teneke vb.) belirlenmiş 

kalınlıkta tatbik edilir. İşlem sonucunda hemen kronometre çalıştırılır ve öngörülen sürelerde 

parmakla filme temas edilir. Filmin parmağa bulaşmadığı süre belirlenir ve toz kuruma 

süresi olarak kaydedilir. Daha sonra  0,5 kg basınç ile bastırıldığında yüzeyde parmak izinin 

kalmadığı süre belirlenir ve bu dokunma kuruma süresi olarak kaydedilir. 
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Boya sistemlerinin genel kuruma süreleri aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 

birbirinden farklıdır. 

 

   Boya   Sert kuruma süresi (saat) 

      Su bazlı boyalar                  24 

      Sentetik boyalar     24 

      Selülozik boyalar            3 

      Poliüretan boyalar     24 

 

Kurumada gecikme, düşük sıcaklık, kötü havalandırma, yüksek nem, yavaş tiner 

kullanımı, kalın film ve kurutucuların pigment yüzeylerinde adsorplanmasının yol açtığı bir 

sorundur. Kuruma süresinin gecikmesini önlemek için, kuruma koşulları iyileştirilmeli, etkin 

temizlik yapılmalı, doğru tiner ve karışım oranlarının sağlanması ve film kalınlığının 

düşürülmesi gerekir. 

 

4.4.Dona Dayanıklılık Testi  
 

Teste tabi tutulan boya incelendiğinde, faz ayrılması, çökme ve ayrışma gibi hata 

getiren değişiklikler olmamalıdır. Su ihtiva eden emülsiyon boyalarda, donma sonucu su 

kristaller şeklinde ayrılır. 

 

Ağzı hava almayacak şekilde kapatılabilen bir kabın içine doldurulan boya numunesi 

aşağıda belirtilen şekilde ve 3 gün süre ile ısı çevrimine alınır. 

 

(-10
o
C) ± 1

o
C’de 16 saat bekletilmeyi takiben 23 ± 2

o
C’de 8 saat bekletilir (Bir günlük 

çevrim).  

 

Üçüncü gün sonunda ürünün homojen hâle gelecek şekilde karışıp karışmadığı ve ilk 

durumundaki ovalamaya dayanım özelliğine bakılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yaş boyada kuruma zamanını ölçünüz ve dona dayanıklılık testini yapınız. 

Kullanılan araç gereçler: Malzeme laboratuarı, ambalajlanmış boya, ayak, cam panel, 

ceketleme sistemi, termostat, numune boya, spatula, , pamuk ve bez, metal kap, aplikatör, 

tartı, kuru film kâğıdı, alüminyum kapak, terazi,  soğutucu, metal ya da plastik kapaklı kap 

 

İşlem basamakları Öneriler 

Kuruma Zamanını Ölçmek İçin 

 Panelin üzerindeki yağı siliniz veya yağ 

kalıntılarının tamamını uzaklaştırmak için 

uygun çözücü ile yıkayınız. 

 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz. . 

 Uygulama ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Film üzerinde yağ kalıntısı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Kuru film kalınlığı 45 mikron olacak 

şekilde boya uygulayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Boya inceliğine özen gösteriniz. 

 Dokunulabilir boya filmi oluşmasını tespit 

ediniz.  
 Boyanın tamamen kurumasını 

bekleyiniz. 

 Bulduğunuz sonuçları 

arkadaşlarınızla karşılaştırınız.  

 Çok farklı bir sonuç çıkıyorsa, 

öğretmeninize başvurunuz. 

 Toz kurumasını tespit ediniz. 

 Yüzeyi kurumuş boya filmi oluşmasını 

tespit ediniz. 

 Kuru boya filmi oluşmasını tespit ediniz. 

 Sert kuruluğunu kontrol ediniz. 

 Tamamı kurumuş boya filmi oluşmasını 

tespit ediniz. 

 Diğer bir kat boyanın tatbik edilebileceği 

kadar kuru boya filmi oluşmasını tespit 

ediniz. 

 

 Tespitlerde dikkatli olunuz, hata 

yapmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Raporunuzu yazınız 

 Şayet bulduğunuz değer standartlara 

yakınsa, bulduğunuz sonuçları rapor 

ediniz. 

Dona dayanıklılık testi yapmak için 

 Numune boyadan, iki adet 1,25 kg’lık metal 

ya da plastik kutuya koyunuz ve ağzını 

hava almayacak şekilde kapatınız. 

 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

hazırlayınız ve kontrol ediniz. . 

 Uygulama ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Kutuları dışına taşırmayınız. 

 Kutuların ağzını sıkıca kapatınız. 

 10oC soğutucuda 16 saat saklayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Buzdolabında kalacak süreye özen 

gösteriniz. 

 23 oC’ de 8 saat saklayınız.  Sıcaklık ve süreye dikkat ediniz. 

 Bu işlemi arka arkaya 3 kez tekrarlayınız.  Tekrarları titizlikle yapınız. 

 Boyanın durumunu gözleyerek raporunuzu 

yazınız. 

 Bulduğunuz sonuçları standartlarla 

karşılaştırınız.  

 Çok farklı bir sonuç çıkıyorsa 

öğretmeninize başvurunuz. Şayet 

bulduğunuz değer standartlara 

yakınsa bulduğunuz sonuçları rapor 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Panelin üzerindeki yağı silmek veya yağ kalıntılarının 

tamamını uzaklaştırmak için uygun çözücü ile yıkadınız mı? 

  

2. Kuru film kalınlığı 45 mikron olacak şekilde boya uyguladınız 

mı? 

  

3. Dokunulabilir boya filmi oluşmasını tespit ettiniz mi?   

4. Toz kurumasını tespit ettiniz mi?   

5. Yüzeyi kurumuş boya filmi oluşmasını tespit ettiniz mi?   

6. Kuru boya filmi oluşmasını tespit ettiniz mi?   

7. Sert kuruluğunu kontrol ettiniz mi?   

8. Tamamı kurumuş boya filmi oluşmasını tespit ettiniz mi?   

9. Diğer bir kat boyanın tatbik edilebileceği kadar kuru boya filmi 

oluşmasını tespit ettiniz mi? 

  

10. Numune boyadan, iki adet 1,25 kg’lık metal ya da plastik 

kutuya koyunuz ve ağzını hava almayacak şekilde kapattınız 

mı? 

  

11. 10 
o
C soğutucuda 16 saat sakladınız mı?   

12. 23 
o
C’de 8 saat sakladınız mı?   

13. Bu işlemi arka arkaya 3 kez tekrarladınız mı?   

14. Boyanın durumunu gözleyerek raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal reaksiyon ile kuruma yöntemlerinden 

değildir? 
A) İkinci bir bileşenle kuruma 

B) Oksidasyon ile kuruma 

C) Yüksek sıcaklık ile kuruma 

D) Çözücü buharlaşması ile kuruma 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Katı madde testlerinin amacı, fırınlanmanın yapıldığı sıcaklık ve sürenin 

ölçülmesidir 

B) Yaş boyaların uçucu olmayan kısmının kütlesinin, toplam yaş boya kütlesine oranı, 

boyanın ağırlıkça katı maddesi olarak anılır. 

C) Katı madde tayininde, hesaplama sonucu çıkan değerin % 25’ten az olması gerekir. 

D) Boya yoğunluğu piknometre ile, uçucu olmayan kısmın yani katı maddenin 

yoğunluğu ise Westphal terasi kullanılarak ölçülebilir 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
3. (   ) Kuruma zamanı, uygulanan kaplama ya da boyanın istenilen sertliğe gelmesi için 

geçen süredir.  

 

4. (   ) Çözücü buharlaşması ile kuruyan boyalara fiziksel kurumalı boyalar da denir.  

 

5. (   ) Boya filmini oluşturmak için, kuruyan yağlar, vernikler, sentetik reçineler ve 

selülozik ya da vinil polimerler kullanılır.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Dokunma kuruma süresi, filme  ……………..…… basınçla bastırıldığında, yüzeyde 

parmak izinin kalmadığı süredir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
  

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaş boyayı gözle incelerken göz önüne alınmaz? 

A) Jelleşme 

B) Çökme 

C) Boyanın kokusu 

D) Faz ayrımı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi etiketi üzerindeki bilgilerden 

değildir? 

A) Ürünün markası ve cinsi 

B) Ürünü yapan işçinin adı  

C) Kullanma ve saklamada dikkat edilecek hususlar 

D) Kuruma süresi 

 

3. Aşağıdaki sembol-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Korozif (Corrosive) : Bu ürün gözle ve deri ile teması halinde yanık oluşturabilir. 

B) Zararlı (Harmful) : Bu ürün deri teması, solunum veya yutma durumunda zararlı 

olabilir.  

C) Tahriş Edici (Irritant) : Bu ürün gözde tahriş oluşturabilir. 

D) Çok Yanıcı (Highly Flammable) : Bir kıvılcım veya sigara izmariti yangın 

oluşturabilir. 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Su ihtiva eden emülsiyon boyalarda, donma sonucu, su kristaller şeklinde ayrılır. 

B) Çözücü buharlaşması ile kuruyan boyalara, fiziksel kurumalı boyalar da denir.   

C) Boyanın katı madde miktarı, boya içindeki bağlayıcı, pigment ve dolgu 

maddelerinin, katkı maddeleri toplamına oranıdır. 

D) Oksidasyon ile kuruma süresi genelde 1–20 saattir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

5. (   ) Çözücü bazlı boyaların VOC emisyonu % 75’in üzerindedir.  
 

6. (   ) Çözücü buharlaşması ile kuruma 1–2 saat içinde gerçekleşir. 

 

7. (   ) Saydam malzemelerin yine tek değerli viskozite ölçümleri için düşen top 

veya yükselen kabarcık yöntemleri kullanılır.  
 

8. (   ) Grindometreler, en derin kısmı 100, 50 veya 25 milimetre, diğer ucu 0 milimetre 

derinlikte olan oyuklar içerirler. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. (   ) Boya filmi kuruyana kadar formülasyonda bulunan organik çözücüler 

buharlaşarak doğrudan boyanan odanın içinde VOC emisyonuna neden olmaktadır. 

10. (   ) Molekül ağırlıkları birkaç bin dolayında olan polimerler, içinde bulundukları 

çözücü buharlaştıktan sonra da tırnakla kolayca çizilebilecek yumuşaklıkta kalan kuru 

filmler verirler.  
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

11. Risk, bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep 

olacağı …………… ciddiyetidir.  

 

12. Hava kurutmalı ……… boyaların kuruma hızlarını ve nihai mekanik ve kimyasal 

özelliklerini belirleyen en önemli unsur, içerilen alkid reçinesinde bulunan yağ 

asitlerinin niteliği ve miktarıdır.  

 

13. Kullanılan ………………………. sistemin özelliğine göre farklı yapılar gösterir.  

 

14. Film yüzeyinin ………………… yapısını incelemek için gözümüzü filmin tam 

yüzeyine odaklarız.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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



 

43 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 Planlı ve Sistematik 

6 Kalite Güvencesi Sistemini 

7 Hatayı Bulmak 

8 Isı + Güneş Işığı 

9 Tehditin Olma İhtimali (Likelihood) 

10 Doğru 

11 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Saniye 

7 % 5-10 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHATRI 
 

1 B 

2 Ağırlıkça 

3 sıcaklık ve sürenin 

4 Piknometre 

5 Westphal terazisi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHATARI 
 

1 D 

2 C 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 O,5 kg 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 C 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Etkinin 

12 Alkid 

13 Çökme Önleyiciler 

14 Üç Boyutlu 
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