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EN ETKİLİ 

EN AZ ETKİLİ 

Yanıcı madde miktarını azaltma, etkin 
havalandırma, kapalı sistemler gibi. 

Çalışma izni, bölge sınıfına uygun 
kategoride exproof ekipman kullanımı, 
sigara içmenin yasaklanması, 
topraklamalar gibi.    

Patlamaya dirençli tasarım, 
patlama tahliyesi, patlama 
bastırma, patlama yalıtımı gibi. 

Risk Kontrol Hiyerarşisi



Tutuşturma Kaynakları

• Sıcak yüzeyler
• Alev veya sıcak gazlar
• Mekanik işlem sonucu oluşan

kıvılcımlar
• Elektrikli aletler
• Aydınlatma

• Statik elektrik

• 9 k. Hz ile 300 GHz veya dalga boyu
1. 000 – 0. 1 mikron olan elektro
manyetik radyasyon

• İyonlaştırıcı radyasyon
• Adiabatik sıkıştırma, şok dalgaları, gaz

akımı
• Yıldırım 
• Kimyasal reaksiyonlar

EN 1127-1 ‘e göre tutuşturma kaynakları



Sürtünme ile yüklenme
Yüklerin büyüklüğü ve polaritesi ;

• Maddelerin doğası

• Sürtünmenin gerçekleştiği alan

• Temas ve ayrılmanın hızına ve tipi

gibi faktörlere bağlıdır.

Elektrostatik Yük Oluşumu



Elektrostatik Yük Oluşumu

Boya endüstrisinde sürtünme ile yüklenme örnekleri



İndüksiyon Yüklenme

• Yüklenme mekanizması malzemeler

arasındaki harekete ihtiyaç duymaz

• Topraklanmamış iletken nesne yüklü bir

nesnenin yanına geldiğinde elektriksel

yükler yeniden dağılır.

Elektrostatik Yük Oluşumu



Elektrostatik Yük Birikimi

Yük oluşur
Yük

birikir
Deşarj

olur

Deşarj Enerjisi > Minimum Tutuşma Enerjisi



Elektrostatik Yük Birikimi

İnsan hareketleri Yük birikimi ( kV)

Naylon halı üzerinde yürümek 2.0 - 2.5

Sandalyeden kalkmak 5.0 - 6.0

Polyester bir iş kıyafetini
çıkarmak

4.0 - 4.5

Akrilik bir battaniyeyi katlamak 5.0 - 6.0 

Temp．20deg.C Humid．30RH (RH:Relative Humidity)

Statik elektrik , insan vücudunun küçük bir hareketi ve bir yalıtkanla
sürtünmesi sonucu kolaylıkla oluşur !



Elektrostatik Deşarj

Yüklerin bulundukları ortamdan ayrılmalarına kısaca verilen addır.
Aşağıdaki yüzeylerde/cisimlerde oluşan yük birikimi elektrostatik
deşarjlara neden olur ;

• Elektrostatik olarak izole edilmiş iletkenler
• Elektrostatik olarak yalıtkan nesneler
• İletken olmayan sıvılar
• Yalıtkan tozlar



Elektrostatik Deşarj

Ark deşarjı

• İki iletken
arasında

• W=1/2CV²

Fırça deşarjı

• Bir iletken bir
yalıtkan
arasında

• Maks. 4mJ  

Yayılan fırça
deşarjı

• İletkenle
kaplanmış
yalıtkan
yüzey

• yalıtkan boru

Yığın fırça
deşarjı

• Tozların
konteynere
doldurulması
sırasında

• Maks. 25mJ  



Elektrostatik Deşarj

Hesaplama yapılırken kılavuz olarak kullanılacak

değerler;

1. Küçük nesneler (civata, kürek vb.): 3 – 10 pF

2. Orta ölçekli kaplar (5 galon kova, 55 galon varil

vb.):

10 – 100 pF

1. Büyük metal nesneler (proses kazanları, kaldırma

ekipmanları, tank vagonları): 100 – 1000 pF

2. İnsanlar: 100 – 300 pF

W :Enerji (J)
C : Elektik kapasitans (F)
V : Potansiyel yük (V) 

İnsan vücudunun kapasitans değeri Ｃ＝ 200 [ｐＦ] ＝ 200×10E-12 [Ｆ] 
İnsan vücudunda birikebilecek yük Ｖ＝5000 [Ｖ] 
Ｗ＝0,0025 [Ｊ]＝2,5 [ｍＪ]



Elektrostatik Deşarj

KİMYASAL MADDE MIE (mJ)

ACETONE 1,15 

ETHANE 0,24

ETHER 0,19

ETHYL ACETATE 1,42

METHANOL 0,14

ISOPROPYL ALCOHOL 0,65 

TOLUENE 0,24 

METHYL ETHYL KETONE 0,53

HYDROGEN 0,011

HYDROGEN SULPHIDE 0,068

2,5 mJ >



Elektrostatik Deşarj

1960-2010 yılları arasında Japonya petrol ve kimya endüstrisinde
meydana gelen yangınların istatiksel analizi.
İncelenen yangın sayısı : 310 Statik elektrik kaynaklı : 153

A. Ohsawa Electrical Safety Research Group, National Institute of Occupational Safety and Health, 1-4-6 
Umezono, Kiyose, Tokyo 204-0024, Japan E-mail: ohsawa@s.jniosh.go.jp



Elektrostatik Deşarj

Kanada’daki petrol ve gaz endüstrisine 
özgü bir istatistik

http://webapps2.ucalgary.ca/~ursenbac/haza
rds/ignition_sources.php

http://webapps2.ucalgary.ca/~ursenbac/hazards/ignition_sources.php


Statik Elektriğin Kontrolü

1

• Ekipmanları ve prosesi iyileştirerek statik elektrik
oluşumunu engelle veya kontrol altında tut (hızı
azalt, sürtünmeyi azalt, yalıtkan malzeme kullanma)

2
• Oluşan statik elektriğin birikmemesini sağla

(topraklama, eş potansiyel bağlantısı ) 

3
• Statik elektrik arkının tutuşmaya yol açmasını

engelle (inert ortam, nemlendirme, iyonlaştırma)



Ölçmeden bilemezsin,
Bilmeden yönetemezsin… 



Statik Elektriğin Ölçümü

Yüzey direnci ; katı yüzeylerin yükleri yayma özelliğini
tanımlar.   

Birim : ohm/kare

Yüzey Özdirenci ticari olarak temin edilebilen, kullanımı
kolay cihazlarla belirlenir. 21°C'de ve % 20-30 bağıl nemde
1x10E11 ohm/kare veya daha az yüzey direncine sahip
malzemeler, tehlikeli düzeylerde statik yük birikimini
önlemek için yeterli yüzey özdirencine sahiptir.

Bknz. ASTM D257 (veya IEC 60079-32-2)

Yüzey direnci
ölçüm cihazı



Statik Elektriğin Ölçümü



Statik Elektriğin Ölçümü

Zemin yüzey
direnci <1x10E9

Zemin ölçümleri



Statik Elektriğin Ölçümü

Patlayıcı ortamlarda statik elektrik açısından uygun zeminler ;

1. Antistatik epoksi kaplama :  Kaplama altına bakır çubuklar döşenir. Kullanılan
epoksi kaplama malzemesi antistatik katkılıdır.  Son 10 yıldır edindiğimiz
tecrübeye göre ≤ 10E8 altında direnç değeri sağlamak çok zordur. Özellikle
zaman içinde direnç değeri yükselir.

2. Beton : Yüzey direnci 10E5 – 10E6 düzeylerinde ölçülmektedir. Zeminde kirlilik
birikmediği sürece bu değerde değişim görülmez.

3. Metal : Statik elektrik açısından emniyetlidir. Özellikle reaktör vb. üretim
ekipmanlarının etrafında kullanımı tercih edilebilir.  



Statik Elektriğin Ölçümü

Direnç Ölçer
(megger)

Tesisteki tüm tesisat “megger”  olarak bilinen
cihazla yılda en az 1 kez kontrol edilmelidir.  

• Toprağa karşı direnç > 1MΩ ise yük birikmesi olur
• Arkın enerjisi metal nesnenin kapasitansına ve biriken
yük miktarına bağlıdır

• R<10 ohm olmalıdır. 
10 ohmun üzerindeki değerler, potansiyel sorunların
(örn. korozyon veya gevşek bağlantı) erken bir
göstergesi olabilir ve araştırılmalıdır



Statik Elektriğin Ölçümü

Süreklilik kontrol cihazları
Ayakkabı kontrol
cihazı

Elektrostatik voltmetre



Statik Elektriğin Ölçümü

Topraklama sürekliliğini ölçerek işleme izin
veren veya uyarı veren cihazlar



Statik Elektriğin Ölçümü

Sıvıların öziletkenlik ölçümü ;

Sıvıların elektrostatik yük tutma özelliğini tanımlar

İletkenlik birimi :  Siemens/meter 

İletkenlik (pS/m) Örnek

Düşük iletkenlik <100 Toluen, ksilen, 
nafta

Orta iletkenlik 100-10.000 Isopropil eter

Yüksek iletkenlik >10.000 Aseton



Statik Elektriğin Kontrolü-
İletken cisimler



Statik Elektriğin Kontrolü-
İletken cisimler

İletkenlerde topraklama sürekliliğinin sağlanması



Statik Elektriğin Kontrolü-
İletken cisimler



Statik Elektriğin Kontrolü-
Yalıtkan cisimler

• Çalışanların kıyafetleri
• Plastik bidonlar
• Plastik IBC’ler
• Platik torbalar
• Çöp poşetleri
• Plastik fırça ve faraşlar
• Karıştırıların plastik sıyırıcıları
• Solvent aktarımında kullanılan kaplar
• Plastik paletler

Yüzey direnci < 
10E11 ohm/kare

Aşağıdaki nesneler patlayıcı ortamda kullanılacaksa yüzey direnci
ve potansiyel yük ölçümü yapılır;



Statik Elektriğin Kontrolü-
Kişiler

Iletken
zemin

Kıyafet : ≤ 10E11 ohm/kare
Eldiven : ≤ 10E7  ohm/kare
Ayakkabı : ≤ 10E6 ohm/kare
Zemin     :  ≤ 10E8  ohm/kare



Statik Elektriğin Kontrolü-
Sıvılar

Dolum, numune alma, filtrasyon, karıştırma gibi işlemlerde statik elektrik
tehlikesi oluşur.

» İletken ve topraklamış tesisat; tüm borular, kazanlar, konteynerler, kaplar , 
makine ve ekipmanlar

» Sıvı iletkenliği ;  Antistatik katkı kullanılarak sıvı iletkenliği arttırılabilir

» Filtre ve vanalar ; mümkün olan en büyük çaplı vanayı kullanmak ,  filtre ve
vanaları dolum yapılacak kaba en uzak mesafede konumlandırmak



Statik Elektriğin Kontrolü-
Sıvılar

Mutlaka dipten ve sıçramasız dolum yapılmalıdır !  



Statik Elektriğin Kontrolü-
Sıvılar

Akış hızının kontrolü ;

• Sıvı iletkenliği > 100pS/m ise hız kısıtlaması yok

• Sıvı iletkenliği < 100pS/m ve karışmayan bileşen yok  ( %99.5 saf ) ise
akış hızı 7m/s ‘nin altında olmalı

• Sıvı iletkenliği < 100pS/m ve karışmayan bileşen içeriyor ise ( %99.5 saf
değil ) ise akış hızı 1 m/s ‘nin altında olmalı



Statik Elektriğin Kontrolü-
Tozlar

1. Tüm iletken parçalar topraklanmalıdır.

• Metal kürekler (kepçeler)

• Metal huniler

• Metal oluklar

• Havalandırma üzerindeki metal bağlantı parçaları

• Metal el arabaları

• Elleçleme yapan insanlar

2. Palet üzerindeki streç malzemeleri patlayıcı olmayan alanlarda çıkartılmalıdır.

3. Transfer hızı azaltılmalıdır.

4. Çuvallar boşaldıktan sonra sallanmamalıdır.

5. Lokal aspirasyon sistemi ile tozlar operasyon bölgesinden toplanmalıdır.



Statik Elektriğin Kontrolü
Özet

Yük oluşumunu kolaylaştıran faktörler Yük iletimini zorlaştıran faktörler

1. Filtrasyon sırasında filtre aralıklarının 
küçük olması, filtre basıncının yüksek 
olması, filtrasyon süresinin uzun olması

2. Solvent transferi sırasında akış hızının
uzun olması

3. Spreyleme ve duşlama
4. Sıçramalı dolum
5. Iş kıyafetinin giyilmesi, çıkarılması
6. Plastik yüzeylerin hareketi
7. Tozların hızlı boşaltılması

1. Düşük ortam bağıl nemi
2. Düşük sıcaklık
3. Sıvı ve tozların öz dirençlerinin yüksek 

olması
4. Hortumların öz dirençlerinin yüksek 

olması
5. Filtrasyon malzemesinin direncinin 

yüksek olması
6. Zeminin toprağa karşı direncinin yüksek 

olması
7. Yalıtkan palet kullanılması
8. Yalıtkan eldiven kullanılması
9. Ayakkabının veya zeminin kirli olması



Statik Elektriğin Kontrolü
Eğitim ve bilinç



Statik Elektriğin Kontrolü
Eğitim ve bilinç



Statik Elektriğin Kontrolü
Eğitim ve bilinç

Van de graaf
jenaratörü

Yüzey
direnci
ölçümü



27 Eylül 2021 Pazartesi Sıcaklık Nem
Dış Ortam - B Kapı 25,3 °C % 41,1
Boya Üretim I 20,5 °C % 47,4
Boya Üretim II Alt Kat 17,3 °C % 53,5
Polimer Üretim 2 / Zemin Kat 21,5 °C % 53,4
Çözelti Üretim tesisi 25,4 °C % 46,0
Ahşap Boyaları Üretim Bölümü 24,9 °C % 40,2
SOBT 2 1. Kat 23,5 °C % 58,9

Statik Elektriğin Kontrolü
Eğitim ve bilinç

Bağıl Nem Statik elektrik üzerindeki etkisi

65%  veya yüksek Tutuşma için yeterli elektriksel potansiyel yok

35% Bazı hassas karışımların tutuşması için yeterli elektriksel potansiyel

25% Tutuşma kaynağı içn yüksek elektriksel potansiyel

20% veya az Tehlikeli elektriksel potansiyel; bir çok hidrokarbonun tutuşması için uygun

seviye



Kaynaklar

• NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity
• IEC TS 60079-32-1 Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic

hazards, guidance
• Generation and Control of Static Electricity in Coatings Operations, 

Coatings Care, American Coatings Association, 2010




