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PİGMENTLER

Reçine ve/veya çözgen içerisinde genellikle çözünmeyen
(dyestuff hariç)
Boya sistemlerine renk, örtücülük ve görsel efekt kazandıran 
Organik ve/veya inorganik yapıda taneciklerdir. 

Renk pigmentleri: 

Kütle tonu (masstone)
Alt ton (under tone)
Renk şiddeti (tinting/color strength)
Örtücülük (hiding power/contrast ratio)



PB: Pigment Blue
PBk: Pigment Black
PBr: Pigment Brown
PG: Pigment Green
PM: Pigment Metal
PO: Pigment Orange
PV: Pigment Violet
PR: Pigment Red
PW: Pigment White
PY: Pigment Yellow

PİGMENTLER Renk İndisi (Color Index-CI)



Ruti l

Anataz

PİGMENTLER Beyaz Pigmentler-Titanyum Dioksit

Beyaz pigment olarak büyük ölçüde TiO2 kullanılır
Titanyum dioksitin 2 farklı kristal formu vardır. 

Diğer pigmentler; 
antimuan oksit, 
çinko oksit, 
bazik kurşun karbonat, 
litopon

Antimon oksit + alüminyum oksit

Dış Dayanım

•İnorganik: zirkonyum oksit, alüminyum, silikon oksit

•Organik: poliol, amin, organo silikon

Dağıtı labi l i r l ik

Aluminyum ya da çinko doping 

UV Dayanımı
Daha örtücü

Daha stabil

Sarı yönlü

Örtücülük ve dış dayanım zayıf

Yüzey Modifikasyonu: 



PİGMENTLER Beyaz Pigmentler-Titanyum Dioksit



PİGMENTLER Beyaz Pigmentler-Titanyum Dioksit



PİGMENTLER Siyah Pigmentler

KARBON SİYAHI 
(>%90 C)

•Fırın Siyahı
•Kanal Siyahı (PBk 7)
•Lamba Siyahı (PBk 7)
•Isıl Siyah
•Asetilen Siyah

KARBONLU
PİGMENTLER 

(% 8-88 C)

Mineral Siyahlar
•Kömür ve şist türevleri
• Karbon, aluminyum
silikat, silika ve demir
oksit
•Renk şiddeti çok düşük
•Kahverengi alt tonlu

Kemik Siyahlar (PBk 9)
(% 8-17 C)
•Kalsiyum fosfat
•Renk şiddeti çok düşük
•Su içerisinde
dağıtılabilirlik çok iyi

 

DEMİR OKSİT
SİYAHI
(FE3O4)

•Sentetik (PBk 6)
•Kimyasal reaksiyon 
•Doğal (PBk 6)
•Magnetite
•
•Işık haslıkları
mükemmel
•Kimyasal dirençleri
yüksek
•Yüksek sıcaklıklarda
okside olup demir oksit
kırmızıya dönüşür
(Fe2O3)
•Renk şiddetleri düşük



PİGMENTLER Karbon Siyahı

*Dibutil ftalat



PİGMENTLER Karbon Siyahı



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Kırmızı

İyonik grup içerirler (sülfonik (-SO3H), karboksilik asit (-COOH))
İyonik grubun metal katyonu (kalsiyum, mangan, stronsiyum,
baryum) ile tepkimesi sonucu oluşurlar.

Metal katyonu içermezler
Kuvvetli asidik ve bazik ortamlarda metal azo kırmızılara göre
daha stabildirler



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Kırmızı

METALİZE AZO KIRMIZILAR (-N=N-)
Permanent Kırmızı (PR 48): 1-amino-3-kloro-4-metil benzen sulfonik asit (2B asit) + hidroksi naftolik asit (BONA)



N-arilamid + 2-hidroksi naftolik asit (anyonik,
tuz oluşturan gruplar içermez)
Orta performanslı kırmızı (Toluidin ve
Kinakridon arasında)
Renk şiddetleri yüksek
Isıl ve solvent dayanımları orta
Asit ve alkali dayanımları çok iyi
Lateks sistemler

Ortalama performanslı kırmızı
Transparan ve opak türleri mevcut
Demiroksit kırmızılarla kombinlenerek ışık
haslıkları, örtücülükleri artırılabilir
Kinakridon kırmızı ile karışımları yüksek
dayanım gösterir (oto tamir)
Asit ve alkali dayanımları çok iyi
Lateks sistemler

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Kırmızı

NAFTOL KIRMIZILAR: PR 170: 

AZO KIRMIZILAR



Kinakridon Kırmızısı (PR 122 & PR 202):
Heterosiklik yapıda, metil & klor okzokromlar
•Magenta
•Dış dayanımları ve ışık haslıkları çok yüksek
•Renk şiddetleri ve solvent dayanımları yüksek
•Isıl ve kimyasal dayanımları yüksek
•Otomotiv ve endüstriyel boyalar
•Zayıf reolojik özellikleri (maks %20 pigmentasyon,
PR 202 daha iyi)
•PR 122 su bazlı sistemlerde daha iyi

Antrakinon Kırmızısı (PR 177): Canlı, mavi yönde
kırmızı

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Kırmızı

YÜKSEK PERFORMANSLI KIRMIZILAR: 

Dış dayanım: Karbonil (=C=O) ve
imino (=N-H) grupları arasında H-bağı



Diketo Pirrol Pirrol (DPP) Kırmızılar:
•Canlı sarı yönlü kırmızıdan mavi yönlü kırmızıya
•Transparan ya da opak
•Otomotiv ve endüstriyel sistemler, plastik, yüksek
performansı baskı mürekkepleri

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Kırmızı

YÜKSEK PERFORMANSLI KIRMIZILAR: 



Alfa kristali: PB 15, PB 15:1 ve PB 15:2
Canlı kırmızı tonda mavi
Stabil değil β kristaline dönmeye meyilli

Beta kristali: PB 15:3 ve PB 15:4
Canlı yeşil tonda mavi
Daha stabil kristal formu

İki farklı kristal formda bulunur: alfa (α) ve beta (β).

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Mavi

BAKIR FTALO MAVİSİ (PB 15): 

Yüzey modifikasyonu: 
Stabil olmayan kristallerin (α)
dispersiyon sırasında kuvvetli
solventlerin varlığında ya da
aşırı ısınma sonucunda ton
değişimi (β kristaline
dönüşüm) ve taneciklenme



Bakır İçermeyen Ftalo Mavi (PB 16): yeşil tonda
mavi
•Isıl dayanımı ve kimyasal direnci zayıf
•Dış dayanımları PB 15 ten iyi
•PB 15 ten daha maliyetli

Alüminyum Ftalo Mavi (PB 79): su bazlı
mürekkepler

Indantron Mavisi (PB 60): kırmızı tonda,
flokülasyona karşı dirençli, dış dayanımı yüksek

Karbazol Viyole (PV 23): pentasiklik yapı
•Dış ortam dayanımı mükemmel
•Boya, plastik ve mürekkep
•Yüzey alanı geniş, renk şiddeti yüksek

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Mavi



Yeşil tonda
Ekonomik
Kusma yatkınlığı düşük
Isı dayanımları iyi
Ortalama kimyasal dayanım
Monoazolara göre performansı daha yüksek
Opak versiyonları mevcut, ışık haslıkları transparanlara
göre daha iyi
Matbaa mürekkepleri ve kurşunsuz boyalar
PY 97: kusma yatkınlığı ve ışık haslığı görece iyi (yüksek
kaliteli dekoratif sistemler, genel sanayi boyaları)

Diarilit Sarılar: 3,3-diklorobenzidin modifikasyonları

Yeşil veya kırmızı tonda
Kusma yatkınlığı yüksek
Isı dayanımları zayıf
Kristallenmeye karşı yatkınlıkları düşük
Dış dayanımları genellikle zayıf
Emülsiyon sistemler, lateks sistemler
PY 116: Dış ortam, ısı ve solvent dayanımı görece iyi,
PY 34 alternatifi

Monoarilid Sarılar: 

PİGMENTLER Organik Pigmentler/Sarı



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Sarı

Benzimidazolon Sarılar: 5-
asetoasetil-
aminobenzimidazolon 
•Isı ve solvent dayanımları, ışık
haslıkları yüksek
•Yüksek dayanım istenen boyalar
ve plastikler

PY 151: Pigment, zayıf bazlara
tolerans göstermesine karşın, güçlü
alkaliler karşısında kırmızımsı sarı
tonları yönünde belirgin bir renk
değişikliğine uğrayacaktır. Bu pigment
aynı zamanda kireçten etkilenir.
Neredeyse tümüyle emülsiyon
boyalardaki kullanımı
engellenmiştir.



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Sarı

Heterosiklik Sarılar: 3,3-diklorobenzidin modifikasyonları



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Turuncu



PİGMENTLER Organik Pigmentler/Yeşil

Bakır Ftalo Yeşili: 
•Mükemmel dış dayanım
•Renk şiddeti yüksek

PG 7: Mavi yönde yeşil
PG 36: Sarı yönde yeşil



Kurşun Kromatlar
PY 34: Işık haslıkları ve örtücülükleri iyi, reolojik özellikleri iyi, kimyasal dirençleri ve
dış dayanımları zayıf, yol çizgi boyaları

•Limon Sarı (%23-30 PbSO4)
•Orta Krom Sarı
•Koyu Krom Sarı (%0-6 PbSO4)
 

PR 104: Sarı yönde kırmızı, opak, solvent dayanımı yüksek, ortalama ısıl dayanım,
ekonomik, alkali ve asit direnci zayıf

•Molibdat Oranj
 

PO 21: Sülfür içeren dış ortam ile temasları kararmalarına neden olur,
ekonomiktirler, ışık haslıkları ortalama, antikorozif boyalar

•Açık Krom Oranj
•Koyu Krom Oranj
 

PG 15: Yeşil yönlü krom sarı (PY 34) ile demir mavisi (PB 27) karışımıdır,
kapatıcılığı ve renk şiddeti yüksektir, kimyasal dayanımı ortalama

•Krom Yeşil

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler

•Kurşun Kromatlar
•Metal Oksitler
•Sülfitler ve Sülfoselenitler
•Diğer İnorganik Pigmentler



PY 42: Demir Oksit Sarı -Sentetik
PR 101: Demir Oksit Kırmızı-Sentetik
Işık haslıkları mükemmel, dış dayanımları yüksektir, akış davranışları iyidir, kütle tonlarında canlı
değildirler, renk şiddetleri düşük, ısıl dayanımları ortalamadır, transparan tipleri otomotiv ve mobilya
boyalarında kullanılır, asit ve alkali dirençleri yüksektir, örtücülükleri yüksektir, ekonomiktirler

 
PBr 6: Demir Oksit Kahverengi-Sentetik
Demir oksit siyahların oksidasyonu ile oluşurlar, kimyasal dirençleri yüksek, renk şiddeti yüksek,
kozmetik ve çimento

 
PBr 43: Çinko Demir Krom Oksit Kahverengi
Çok yüksek dış dayanım, kimyasal direnç ve iyi ısıl direnç

 
PG 17: Krom Oksit Yeşil
Kamuflaj boyalarında (infrared yansıtma) ve çimentoda kullanılırlar, mükemmel dış dayanım ve
kimyasal direnç

PG 18: Hidratlı Krom Oksit Yeşil
Sodyum bikromatla borik asitin kalsinasyonu ile sentezlenir, kütle ve alt tonlarında dış dayanımları
yüksek

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Metal Oksitler



PY 35: Kadmiyum Çinko Sarı
•Çinko sülfit oranı: %14-21 limon sarı, %1-7 kırmızı yönde
•Mükemmel ısı, ışık ve solvent dayanımı, mineral asitlere karşı dayanıksız, tintlerinde solma eğilimi

PY 37: Kadmiyum Sülfit Sarı
•Kalsinasyon parametreleri renk tonunu belirler
•Mükemmel ısı, ışık, asit ve alkali dayanımı
•Nemli ortamlarda solma eğilimi

 
PO 20: Kadmiyum Litopone Oranj
•Kimyasal direnci ve ısı dayanımı yüksek
•Endüstriyel boyalar, seramik endüstrisi

PR 108: Kadmiyum Kırmızı
•Mükemmel ısı, ışık, alkali ve solvent dayanımı
•Temiz ve kroması yüksek kırmızı, tintlerde dayanımı azalır.

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Sülfitler ve Sülfoselenitler



PB 27: Demir Mavisi
Zayıf asitlere karşı dayanıklı, alkali dayanımı zayıf, zamanla stokta renk
solması, kütle tonunda kabul edilebilir ışık haslığı, renk şiddeti düşük ve
zamanla solmaya yatkın

PB 28: Kobalt Mavi
Çok yüksek dış dayanım ve ısıl dayanım, yüksek örtücülük, ftalo mavilere
göre daha pahalıdırlar, bobin boyaları

 
PB 29: Ultramarin Mavi
Alkali direnci yüksek, ışık haslığı ortalama, optik beyaz hazırlama,
deterjanlarda kullanılır, iç cephe boyaları

 
PV 15: Ultramarin Viyole
Isıl dayanımı ve ışık haslığı yüksek, parlak kırmızı yönde viyole, metaller ile
reaksiyone girerek sülfit oluşturur, kozmetik endüstrisi

 
PV 16: Mangan Viyole
Ortalama örtücülük ve zayıf alkali direnci, solvent dayanımı ve ışık haslığı
mükemmel, plastik ve kozmetik endüstrisi

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Diğer

PB 28



PG 26: Kobalt Kromit Yeşili
Çok yüksek dış dayanım, ısıl dayanımı, near-IR soğurma,
bobin boyaları, kamuflaj boyaları

PG 50: Kobalt Titanat Yeşili
Çok yüksek dış dayanım ve ısıl dayanım, nitelikli sanayi
boyaları, bobin boyaları

 
PB 36: Kobalt Kromat Alüminat Mavisi
Turkuaz, çok yüksek dış dayanım, ısıl dayanım, yüksek
örütücülük, bobin boyaları

 
PY 53: Nikel Antimon Titanat
Düşük renk şiddeti, yüksek ısıl direnç (200ºC üzerinde renk
kırmızı yöne kayar), yüksek dış dayanım, bobin boyaları

 
PY 184: Bizmut Vanadat/Molibdat sarı
Mükemmel dış dayanım, örtücülükleri yüksek, kalıcı parlaklık,
termal kararlılıkları yüksek, açık krom sarı alternatifi, otomotiv
ve endüstriyel boyalar

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Diğer



Yüksek sıcaklık dayanımı
Asit dayanımı
IR yansıtma
Kobalt mavisine göre daha düşük
kobalt içeriği
Shepherd Color

Oregon Blue:

PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Yeni

Kobalt mavilere göre kırmızı yönde
Asit ve baz dayanımı
UV absorpsiyonu

Hibonite Blue

Duell et al. (2019) Hibonite Blue: A New Class of Intense Inorganic Blue Colorants. ACS Omega.
DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.9b03255



PİGMENTLER İnorganik Pigmentler/Yeni



PİGMENTLER

İNORGANİK / ORGANİK PİGMENTLER



DOLGULAR



DOLGULAR



 
İdeal Geometri

h=2a

D=2a-4a

b=a.1/2

h: boya yüksekliği

a: çark çapı

D: kazan çapı

b: çark ile kazan tabanı arası

İdeal çevresel hız: 20-25 m/sn

Dispersiyon Alt İlaveÖn Karıştırma Renk Eşleme Final Kontrol Filtrasyon ve
Dolum 

DİSPERSİYON Boya Üretim Prosesi



DİSPERSİYON

Islatma

Pigment ve dolguların, bağlayıcı ve solvent tarafından ıslatılması ve sarılması

İyi bir dispersiyon için birinci koşul

Bağlayıcı ve solvent yüzey gerilimi, katı yüzeyin yüzey enerjisinden düşük ise yüzeyi ıslatır.

Ön karıştırma sırasında sıcaklığın artması, solvent ve bağlayıcıların yüzey gerilimini

düşürdüğü için ıslanma iyileşir ve dispersiyon kolaylaşır.

Islatma



Pigment dispersiyonu

Disperse edilmiş pigment taneler arasındaki etkileşimin

engellenmesi

2 kısımdan oluşurlar:

Polimer zinciri

Ankor grup

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



DİSPERSİYON



DİSPERSİYON

 DENSURF SM 114



Flokülasyon

Hızı :  Yüksek

Flokülasyon

Hızı :  Düşük

DİSPERSİYON

Düşük viskozite

Yüksek sıcaklık

Hacim başına tane sayısı düşük

Yüksek viskozite

Düşük sıcaklık

Hacim başına tane sayısı düşük

t 1/2 : (viskozite) /

(sıcaklık * hacim

başına birincil tane

sayısı)

t 1/2 : tanelerin %50 sinin floküle

olmasına kadar geçen süre

Flokülasyon Hızı

Stoke's Law



POLİMER ZİNCİRİ

Reçineler ile uyumluk:
Zincirlerin ortam ile uyumluluğu boya

içerisindeki pigment taneciklerinin

topaklaşmasını önler 

İdeal olarak zincirler, dağıtma

ortamında iyi çözülerek serbestçe

hareket etmelidir. 

Molekül ağırlığı:
Optimum zincir uzunluğu: 600 ila 5000

MW 

Zincirler çok kısaysa;

Zayıf bariyer etkisi

Viskozite artışı

Renk şiddetinde azalma 

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



ANKOR GRUP

Asidik ankor gruplar

Aminik ankor gruplar

Çoklu-halkalı ankor gruplar

Organik pigmentlerin çoğu zayıf asidik

yüzeye sahiptir.

İnorganik pigmentlerin ve dolgu

maddelerinin çoğu amfoteriktir.

Pigmentin yüzeyinde ne kadar fazla polar

grup varsa, ankor grup o kadar kolay

bağlanabilir.

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



Dispersiyon Stabilitesi

Pigment dispersiyonlarının

stabilizasyonu için temelde iki farklı

teknik kullanılmaktadır.

Elektrostatik stabilizasyon

Sterik stabilizasyon

Her iki mekanizmada da

stabilizasyonu sağlayan moleküllerin

(ankor gruplar) pigment yüzeyi ile

etkileşime girmesi gereklidir.

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



Elektrostatik Stabilizasyon

Çift tabakalı bir yük bulutu 

Elektriksel itme kuvvetleri, parçacık

etkileşimlerine etkili bir şekilde bir

engel oluşturur.

Makul ölçüde yüksek dielektrik sabiti

olan, (su bazlı) ortamlarda etkilidir. 

Elektro-sterik stabilizasyon:  sterik ve

elektrostatik stabilizasyonunun bir

kombinasyonu 

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



Sterik Stabilizasyon

Pigment partikülleri birbirine yaklaştıkça,

bu adsorbe edilmiş polimerik zincirler

birbirine karışır ve serbestlik derecesini

kaybederler. 

Hareket özgürlüğünün kısıtlanması daha

düşük bir entropi düzeyi ile sonuçlanır ve

partiküller arasında bir enerji bariyeri

oluşturur (sterik engelleme).
Polimer zincilerinin birbirine yaklaşması sonucunda

çözücü zincirlerin arasından dışarıya doğru
harekete zorlanır (ozmotik basınç). 

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



Miktar Optimizasyonu

Optimum dozaj, pigmentlerin veya dolgu maddelerinin yüzey alanına bağlıdır.

Optimum doz teorik olarak şu şekilde hesaplanabilir:

Optimum dozaj (%) = Yüzey alanı ÷ 5

Stabilitenin yanı sıra; boyanın örtücülük, parlaklık ve renk şiddetini artırmak için optimum

dozajın belirlenmesi kritiktir. 

DİSPERSİYON Dispersiyon Ajanları



DİSPERSİYON Pigmentasyon



DENSURF DA 405

DENSURF DA 412

DENSURF DA 413

DENSURF DA 202

69 ±3 

100 ±10

Karboksilik asit
esteri

Yüzey aktif
grupların
kombinasyonu

Karboksilik Asit
Fonksiyonlu
Kopolimer

Kimyasal
Yapısı

Asit Değeri
mgKOH/g

Aktif Madde
%

99 ± 1

Amin Değeri
mgKOH/g

--

50 ± 0.5

57 ± 2

55 ±5 -

DENSURF DA SERİSİ

Pigment Sistem 
Önerisi

98.5 ± 1.5

İnorganik
Organik 

Karbon Siyahı
Dolgu

İnorganik 
Dolgu

İnorganik 
Dolgu

İnorganik 
Dolgu

Alkid

Alkid
Akrilik
Epoksi

  Polyester

Alkid

Solvent

Ksilen:
n-Butil Asetat 

(3:1)

Alkid 
Akrilik
Epoksi

Polyester

-

- 34 ±3 

-

Karboksilik Asit
Fonksiyonlu
Kopolimer

Propilen Glikol:
Su 
(5:1)
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