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ELEKTROSTATİK ENERJİ VE ETKİLERİ  
 

1. ELEKTROSTATİK BOŞALMA (ELECTROSTATIC DISCHARGE-ESD) VE 

ELEKTROSTATİĞE HASSAS CİHAZLAR (ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES) 
 

A. ELEKTROSTATİĞE HASSAS CİHAZLAR 
 

    Elektrostatiğe Boşalma (ESD) statik elektrikten etkilenerek hasarlanabilen elektronik 

komponent ve parcalardir. 

    Büyük ve kaliıcı hasar bu cihazlara hatalı şekilde tutmadan ve taşımadan, uygun olmayan 

metodlarla saklamadan kaynaklanmaktadır. 

 

STATİK ELEKTRİK (STATIC ELECTRICITY) 

    İki farkli iletken ve baslangıçta hiç bir elektriksel yükü olmayan malzeme birbirleriyle 

sürtüldüklerinde bir malzemeden diğerine elektrik yük (elektron) transferi olusur. Elektron 

transferi işlevi triboelektrik şarj olarak adlandırılır. Şarj  miktarı nem, elektron ayrılma oranı gibi 

faktörlere bağlıdır. 

 

POZİTİF TRİBOELEKTRIK MALZEMELER 

Aşağıdaki malzemeler negatif triboelektrik malzemelere sürtüldüğünde elektronlar vererek pozitif 

yüklenir: 

– Hava 

– Kuru insan derisi ve insan saçı 

– Deri, 

– Kedi ve Tavsan Kürkü 

– Cam 

– Naylon 

– Yün 

– Kurşun 

– Ipek 

– Aluminyum 



– Kağıt 

 

NEGATIF TRIBOELEKTRIK MALZEMELER 

 

    Aşağıdaki malzemeler pozitif triboelektrik malzemelere sürtüldüğünde elektronları çekerek 

negatif yüklenir: 

– Odun,  

– reçine,  

– sert lastik,  

– nikel, bakır, bronz, altın, platin,  

– polyester,  

– polystyrene,  

– polyurethane,  

– polyethylene,  

– polyyvinylcloride (PVC),  

– silicon,  

– teflon 

 

Yüzde Nem Değerlerine Bağlı Olarak Maddelerin Elektrostatik Voltaj Üretimi. 

ELEKTROSTATİĞE HASSAS CİHAZ UYARI PLACARDLARI (AFİŞLERİ) 



    Uçaklarda veya elektronik aksamın yoğun ve hasarların ciddi olabileceği mekanik yerlerde 

elektrostatik enerjiden etkilenebilecek cihazlar uyarı afişleri (placard) ile donatılmalıdır. Özellikle 

güvenliğin ön planda olduğu uygulamalarda, kişinin üzerinde hava yolu sürtünmeden bile kaynaklı 

voltaj değerleri cihazlara zarar verebilecek değerde olabilmektedir. Uyarı levhaları olmadığı 

takdirde kişi kendini topraklamayıp ESD işlemini gerçekleştirmezse cihaza enerji aktarımı ile 

cihaza hasar vermektedir. 

     

 

 

 

Elektrostatik Elektriklenmeden Etkilenecek Cihaz Uyarı Afişi. 

 



 

Semboller ve Kullanımları. 

 

ELEKTROSTATİĞE HASSAS EKİPMANLARIN TUTULMASI 

• Elektrostatiğe hassas ekipman LRU’lara placardlar takılmalı, 

• Elektrostatiğe hassas ekipman devre kartları statik duyarlı placardlarla belirtilmeli, 

• Elektrostatiğe hassas ekipman sensitive cihazlardan istenmeyen ve kirli malzemeler 

uzaklaştırılmalı, 

• Wrist strap Elektrostatik atölyede Toprakli Prizin toprağına veya Ucağın ESD ground 

point’ina (topraklama noktası) takılmalı,  

• LRU veya devre kartlari Elektrostatiğe hassas ekipman etiketi olan doğru iletken plastik 

torbalarına veya kaplarına konulmalı. 

 

 



ELEKTROSTATİĞE HASSAS EKİPMANLARIN TAŞINMASI 

• Wrist (bilek icin) ve heel (ESD topuk bandı) strap giyilmeli, 

• Çok kuru cevrelerden kaçınılmalı, 

• Statik elektrik geçiren zemin kullanılmalı, 

• Atölyelerde Prizlerde Topraklama bulunmalı, 

• Test ekipmanlari topraklanmalı, 

• Düşük gerilimli lehim ekipmanları kullanılmalı, 

• Lehim yapma yerleri antistatik olmalı, 

• Yüksek gerilim kaynaklarından uzak durulmalı, 

• Antistatik paketleme kullanılmalı. 

 

 

Wrist Strap (Bilek Kayışı). 

 

 

 

 



B. ESD (ELEKTROSTATİK DEŞARJ) 
 

    ESD, Elektro Statik Deşarj (boşalma) anlamına gelmektedir. Elektro statik elektrik deşarjları 

her gün günlük hayatta yaşayabileceğiniz fiziksel olaylardır.İş hayatında statik elektrikle yüklü 

olmak çalışılan işe göre tehlike oluşturmaktadır.  Statik yükler; iletken ve iletken olmayan 

maddeler üzerinde olabileceği gibi insanlar üzerinde de oluşabilir. İnsan vücudu bir direnç olduğu 

kadar aynı zamanda bir kondansatördür. İnsanlar; yürüme esnasındaki sürtünmeler, araçlara inip- 

binme, masada çalışırken, giyilip-çıkarılan elbiseler,saçlarda oluşan elektriklenmeler  gibi günlük 

aktiviteler sırasında (+) veya (-) elektrik yükü ile yüklenirler. Günlük hayatta tokalaşırken, kapı 

koluna dokunulduğunda çarpılma hissi yaşanılır. Tüm bu oluşumlar insan üzerinde biriken 

elektrostatik yükün boşalmasıdır. 

    Bu statik elektriğin sebep olabileceği zararları engellemek için kullanılan malzemelere antistatik 

malzemeler denmektedir. Bu malzemelerin oluşabilecek tehlikeleri önleyebiliyor olması için ise 

statik yük kaynağı olmamalıdır. Aynı şekilde tam iletken de olmamalıdır. 

    Statik elektrik; elektronik aletlerin bozulmalarına ya da büyük patlamalara sebep olabilir. Bir 

elektronik aletin imalat edilmesinden çalıştırılmasına kadar yer alan tüm süreçte antistatik 

malzeme kullanımı gerçekleşmelidir. Antistatik malzeme satın almadan önce; mutlaka antistatik 

ölçü aletine sahip olmamız kritiktir. Bu satın aldığınız malzemenin hangi direnç aralıklarında 

bulunduğundan daha emin olmamızı sağlar.  

    Antistatik malzemelerin direnç değerleri oldukça yüksektir. 106 ila 1011 ohm değerindedir. 

Antistatik malzemenin direnç ölçümü yapılarak ESD bilekliğin veya Statik fitillerin sağlamlık 

testleri yapılabilmelidir. Direnç değerinin büyük olması, voltaj değerinin çok yükseldiği statik 

voltaj durumlarında voltajın düşük bir akım seviyesinde sistemden çıkarılmasının sağlanmak 

istenmesidir. 

 

 

ESD’ IN VERDİĞİ ZARARLAR 

 

    İnsanlar yaklaşık olarak 3000 voltluk elektrostatik deşarjı hissedebilirler. 3000 voltun altındaki 

ESD‟yi insanlar hissetmezler ve elektronik ekipmanla temas ettikleri zaman bu yükleri hiç 

hissetmeseler bile, ekipmana transfer ederler. Çok küçük seviyedeki boşalma elektronik 

ekipmanlara çok büyük zarar verir. ESD ye duyarlı malzemelerin zarar göreceği en küçük boşalma 

değeri 10 volttur. 

 



 
Yükün Çalışma Ortamoında Boşalması. 

 

    Bu zarar hemen tespit edilebildiği gibi kullanım sırasında da ortaya çıkabilir. Bu zararın tespit 

edilmesi çoğu zaman imkânsızdır. Ancak bir elektron mikroskobu ile incelenirse fark edilebilir. 

Tek bir elemanın bozulması küçük bir sorun gibi gözükse de bu elemanın kullanıldığı cihazın 

çalışmaması, arıza tespiti için geçen süre ve arıza tespitinin zorluğu gibi etmenler düşünüldüğünde 

aslında bu zararın maliyetinin çok büyük boyutlara ulaşacağını söylemek yanlış olmaz. Dünyadaki 

ESD arızalarının günümüze kadar maliyeti 25 trilyon dolar civarındadır. İşte bu nedenle ileri 

teknoloji imalatı yapan ve kullanılan her yerde ESD önlemi almak gerekmektedir. Bu tür yerlere 

örnek olarak; uçak bakım ve üretim tesisleri, radar kontrol birimleri, ameliyathaneler, yoğun bakım 

üniteleri, MR ve röntgen odaları, elektrik elektronik imalat montaj ve test birimleri, bilgi işlem 

merkezleri, matbaalar, ilaç sanayi gibi yerler örnek verilebilir. 

 

 

Bazı Elektronik Devre Elemanlarının Bozulabileceği Eşik Voltaj Değerleri. 

 



    Uçaklarda, kabinde oluşan statik elektrik uçuş güvenliğini tehdit etmektedir. Bazen 15000 volta 

çıkan statik elektrik yolculara büyük zarar verebilir. Ayrıca elektronik aletlerin bozulmasına sebep 

olabilir. Kokpitte bulunan ve çok hassas olan uçuş bilgisayarı, radar veya kabindeki kişisel ekranlar 

çok sık statik elektrik nedeniyle arıza yapmaktadır. Yapılan araştırmalarda, çok uzun menzilli 

uçuşlarda, dijital yolcu kontrol ünitesinde, değişik uçak tiplerinde 5000–10000 volt civarında statik 

elektrik görülmüştür. Uzun menzilli uçuşlarda yolcular üzerinde yaklaşık 15000 volt statik yük 

birikebilir. Uçakların dış yüzeylerinde de bulutlardan ve hava zerreciklerinden dolayı statik 

elektrik yükü oluşur. Bu yükün deşarj edilmesi için uçaklarda deşarj püskülleri bulunur. Ayrıca 

uçaklar yakıt ikmali sırasında da topraklama yapılarak ESD koruma önlemi alınır. 

 

ANTİSTATİKLİK 

 

    İletkenlerin yüzey direnci 10−4 ile 105 ohm arasındadır ve hızlı deşarj sağlarlar, yalıtkanların 

yüzey direnci 108 ohm'dan büyüktür ve tam bir statik yük oluşturma kaynağıdır. Bu malzemelerin 

tam arasında kalan, yüzey direnci 106 - 1011 ohm olan ve istediğimiz özellikleri bize sağlayan 

malzeme; ANTİSTATİK malzemedir. 

    Antistatik malzemeler statik elektriğin oluşturmayan ve bundan dolayı oluşacak patlama nedeni 

ile zarar görülmesini önleyebilen malzemelerdir. Binlerce volt yüklenen insanlar farkına varmadan 

patlayıcı ortamda patlamaya yol açabilir. 

    Statik elektrik elektronik aletlere de zarar verebilir. Bir elektronik aletin imalatından, 

nakliyesine, paketlenmesinden, depolanmasına, çalıştırılmasında yada tamir devam ederken 

elektronik aletleri korumak maksadıyla antistatik tedbirlerin alınması gereklidir. Yapılan 

araştırmalarda nemli ortamların statik enerji oluşumunu önemli ölçüde azalttığı saptanmış, ortamı 

nemli kılmak için ionizer cihazları kullanılmıştır, ancak bu defada elektronik malzemeler kısmen 

korunurken insanlarda astım, bronşit gibi solunum yolu ve kalp hastalıklarına rastlanmıştır. Bu 

nedenle daha başka tedbirler düşünülmüş ve antistatik malzemeler oluşturulmuştur. Antistatik 

malzemeler hızlı deşarj=boşalma sağlamamalı, belli bir yüzey direnci olmalı ve aynı zamanda 

elektrostatik yükün boşaltılmasını  sağlayarak dereceli olarak iletim ortamı sağlamalıdır. EK-2’ de 

Elektrostatik malzemeler verilmiştir. 

 

C. UÇAKLARDA STATİK ELEKTRİK 
 

    Uçaklar uçarken daima statik elektrik ile şarj olmaktadır. Ticari jet uçakları için normal uçuş 

yüksekliği olan 10.000 metre yükseklikte atmosfer doğal olarak yaklaşık 100.000 Volt'luk pozitif 

bir yük taşır. Bunun nedeni, Dünya ile iyonosfer arasında bulunan elektrik alanından 

kaynaklanmaktadır. İyonosfer yaklaşık 300.000 Volt'dur. Atmosferde uçan bir uçak gibi nesne ve 

hava arasındaki sürtünme ile indüklenen pozitif yük elbette mevcut 100.000 Volt'a eklenir. 

    10.000 metre yükseklikte havanın nemi son derece düşüktür ve bu nedenle büyük elektrostatik 

yüklerin artması için mükemmel bir ortamdır. Bir uçakta bir milyon Volt veya daha fazla bir yük 



olabilmektedir. Bir uçak nemin çok az olduğu kuru hava koşulları altında indiğinde, uçak yere 

temas ettiği anda Dünya'ya büyük kıvılcımlar salmaktadır. Bu deşarj toprağa bir kıvılcım ile uçağın 

üzerindeki yükü salmaktadır. 

 

 

Deşarj Olayı. 

 

İNSANLARDAKİ STATİK ELEKTRİKLENME 

    İnsan vücudu da bir elektro iletkendir ve bu nedenle kuru bir ortamda birkaç yüz Volt'a kadar 

statik elektrik biriktirir. Yürüyüş sırasında insan üzerinde sürtünmeden dolayı elektrostatik yük 

oluşmaktadır. Ortalama bir insan vücudunun elektrik kapasitesi yaklaşık 250 pF'dirç Bu değer hem 

insanın boyu (ağırlık değil) hem de üzerinde yürüdüğü zemini kaplayan malzeme ile doğru 

orantılıdır. Deneyler, lastik ayakkabılarla beton zeminden yürüme 1.000 V yük oluşturmakta, yün 

halıdan aşağı yürürmek 14.000 V yük oluşturmakta, plastik ile sürtünme ise 18, 400 V yük 

oluşturmaktadır. 300 pF vücut kapasiteli ve 2.500 V statik elektrik yüklü 1mJ’lük statik elektriğin 

deşarjı insan vücudu tarafından algılanabilmektedir. Bulunulan ortamın nemi azaldıkça oluşan 

yüklerin gerilimler artmakta ve daha büyük tehlike arz etmektedir.  

 

STATİK ELEKTRİKLENME SONUCU OLUŞAN KAZA ÖRNEKLERİ 

    Uçağa yakıt doldurulması sırasında statik elektrik zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. 

Büyük uçaklarda kanat yakıt deposunun doldurulması uçak kanadının alt tarafından yapılmaktadır. 

Yakıt antistatik katkı maddeleri içerirken, hava taşıtının elektrostatik potansiyelin dengelenmesi 

için bir kablo kullanılarak tankı yoluna bağlanması zorunludur. Bu önlemin uçaktaki statik 

elektriği dışarı atacağından ilk anda bir kıvılcım riski bulunmaktadır. 



  

Yakıt Doldurulması Esnasında Statik Elektriklenmeden Dolayı “Towerair” Uçak Yangını. 

 

    Hava taşıtlarından sorumlu işçiler antistatik kıyafetler ve ayakkabılar giymelidir ve işin güvenli 

bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimleri almalıdır. Ancak tüm bunlara rağmen, 

çoğunlukla “insan faktörü” yangınların oluşmasına sebep olabilmektedir. 5 Mayıs 2000'de Belgrad 

havaalanında yakıt dolduruması sırasında meydana geldi. Uçak topraklanmadığından yakıt 

dolumu bittiğinde doldurma tabancası çıkarılırken oluşan kıvılcım yangına sebep olmuştur. 

 

 
 

Kaza Sonrası TWA Boeing 747-100 Uçağı. 

 

    17 Temmuz 1996'da, 800 sefer sayılı “TWA” havayolu şirketinin New York'tan Paris'e yapılan 

uçuşu esnasında, merkezi yakıt deposunda patlama nedeniyle “Boeing 747-100” uçak tipi uçakta 

212 yolcu ve 18 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Kaza  statik elektriklenme sebiyle yakıt 

pompasında ortaya çıkan bir kıvılcım sonucu oluştuğu uzmanlar tarafından ortaya konulmuştur.  



GELENEKSEL KORUYUCU ÖNLEMLER  

 

    Statik elektriğin, navigasyonun ve diğer enstrümanların güvenli çalışması üzerinde olumsuz bir 

etkisi vardır. Bu nedenle uçaklar statik elektriğin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için sistemler 

kurmuştur. Uçakların kanatlarında ve kuyruk kısımlarında, işlevinin statik elektriğin uçuştaki uçak 

üzerindeki etkisini azaltmak olan antenlere benzer bazı uzantılar, statik deşarjırlar bulunmaktadır. 

Uçak üzerindeki statik yük atmosfere bunlarla atılmaktadır. 

 

 

STATİK DEŞARJ EDİCİLER / STATIC FİTİLLER (STATIC DISCHARGES / STATIC 

WICKS)  

 

    Statik elektriği havaya zararsız bir şekilde boşaltmak için kontrol yüzeylerinin arka kenarlarına 

bağlanan elemanlardır. Statik elektrik yüklerini radyo alıcılarında parazitlenmeye neden 

olmayacak şekilde havaya boşaltırlar. Radyo alıcısının statik boşalmalardan kaynaklanan 

parazitleri azaltmak için uçaklara statik deşarjırlar veya wickler takılmaktadır. Bu parazitler, statik 

boşalmanın bir sonucu olarak uçaktan yayılan korona deşarjından kaynaklanır. Korona, radyo 

frekans spektrumunda gürültü üreten kısa darbeler (pulses) olarak oluşur. Statik deşarjırlar normal 

olarak kontrol yüzeylerinin, kanat uçlarının ve dikey stabilizatörün (vertical stabilizer) firar 

kenarlarına (trailing edges) monte edilir. Parazit veya gürültüye neden olacak şekilde statik 

etkileşimin çok az olduğu veya hiç olmadığı, yani aviyonik antenlerin etkilenmeyeceği şekilde 

antenlerden kritik bir mesafede statik elektriği boşaltırlar. 

 

    Esnek ve yarı esnek deşarjırlar uçak yapısına metal vidalar, perçinler veya epoksi ile 

tutturulurlar. Bağlantılar düzenli olarak uçuş emniyeti açısından kontrol edilmelidir. Bağlantıdan 

gövdeye temas direnci ölçümü 0,1 ohm'u geçmemelidir. Tüm statik deşarj cihazlarının durumu, 

üreticinin talimatlarına göre muayene edilmektedir. Aşağıdaki şekillerde, statik deşarj örnekleri 

gösterilmektedir. 



 

Statik deşarjırlar veya wickler, radyo frekansı parazitini önlemek için aviyonik 

antenlerden güvenli bir mesafede uçuşta biriken statik enerjiyi dağıtırlar. 

 

 
 

Statik Deşarj Ediciler (Deşarj Püskülleri). 

 

 

D. YERDE BAKIM veya KOMPONENT ATÖLYESİNDE ALINAN ÖNLEMLER 
 

    Uçak yerde iken bakım, test ve yakıt ikmali sırasında bağlantı noktalarından mutlaka 

topraklanmalıdır. Uçak park halinde iken generatörler çalışmamaktadır. Uçak bakım veya park 

haline iken uçağın güç ünitesi (generatörler) tarafından sağlanan enerji yerine harici enerji kaynağı 

kullanılmaktadır. Uçağın harici güç (External power) ünitesine girişinden besleme yapılmaktadır 

ve güvenlik amaçlı potansiyel oluşmaması amacıyla topraklama yapılmaktadır (115 V Faz-Nötr / 

200 V Fazlar arası, 400 Hz frekans, DC 28 V besleme !). 

 



 

Mobile (Self Contained) Aircraft External Power Supply. 

 

     

 

Elektrostatik Deşarj İşlemi Deney Ortamı. 

 

 

 

 

Antistatik bilekliğin bileğe takılarak süreklilik kontrolü ve direnç ölçümü yapımı. 



EK-1: EFM-51 ESD CİHAZI KULLANICI KILAVUZU 
 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2: ELEKTROSTATİK MALZEMELER 
 

1. Poşetler: Metalik Poşetler, sürtünmeden dolayı elektronik malzemenin üzerindeki statik 

elektriği önler, üç katmanlıdır, dağıtkan yüzey, iletken yüzey, dağıtkan yüzey. 

 

Pembe Poşetler; statik elektriğin dağıtımını sağlar, tek katmanlıdır. Siyah Poşetler; tek 

katmanlıdır, iletken ortam sağlar. Elektromanyetik dalgalar iletken ortamlardan geçemezler. 

İletken poşetler manyetik alandan bozulabilecek disket vb. malzemelerin taşınması için idealdir. 

Tüm poşetlerde antistatik uyarı işareti, üretim tarihi ve raf ömrü ile üreten firma işareti olması 

gerekmektedir. 

 

2.Ambalaj köpükleri: Pembe olan antistatik, siyah ise iletkendir. 

 

3. Masa örtüleri/kaplamaları: 105 ohm ve 1012 ohm arasında alan dirençleri vardır. 1 ila 2 

Mohm'luk direnç teşkil ederler. 

 

Üç katmanlıdır bunlar; 

1) Disipative: dağıtkan=yani ortama statik elektrik verici, bu nedenle de patlayıcı ortamın 

patlamasına neden olabilecek maddeler), 

2) Conductive: iletken  

3) (Disipative :dağıtkan: yani ortama statik elektrik verici, bu nedenle de patlayıcı ortamın 

patlamasına neden olabilecek maddeler), 

 

4. Antistatik bileklik kordonu ve kablosu: Sarı renkli kablo, mavi renkli karbon yedirilmiş 

bileklik ve kordondan oluşmuştur. Kullanıcı personeli topraklamak sureti ile elektronik kartların 

zarar görmesini önler. 1-2 Mohm'luk direnç teşkil eder, test cihazlarıyla kullanmadan önce test 

edilmeleri gerekir. 

 

5. Antistatik önlük ve ayakkabılar: Önlükler değişik boylarda, %89 naylon, %11 karbon 

alaşımlıdır. Karbon yedirilmiş kumaş elektriğin iletkenliğini sağlar. Dışarıdan yada kıyafetlerin 

oluşturacağı statik yüklenmeyi önler. Tek katmanlı ve iletken olmaları gerekmektedir.Bilekikle 

de bağlanabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir.  

 

6. Antistastik yer kaplamaları: Karbon yedirilmiş plastik alaşımlıdırlar. Tabanı bakır baralarla 

örülmüş ve topraklanmıştır. Yapışkanı karbonludur, iletim sağlanmış aynı zamanda yürüme 

esnasında statik elektrik oluşturması önlenmiştir. Özel kimyasallarından başka bir şeyle 

silinmemelidir. Özellikle deterjan vb. malzemelerle silindiğinde üzerinde lak oluşacağı 

düşünülerek, kimyasal temizleyiciler yoksa yalnızca temiz nemli bez ile silinmelidir. 

 

 



7. Antistatik kimyasallar: 

AFC-400 gibi PCB temizleme kimyasalları olup çok çeşitleri mevcuttur. Halı, vinylex gibi 

malzemelere tatbik edildiğinde çok ince antistatik katman oluştururlar. Antistatik örtü, yer 

kaplaması gibi zeminlere sürüldüğünde antistatik özelliklerini artırır ve uzun ömürlü olmalarını 

sağlar. 

 

Bir odadaki statik yük, hava yoluyla + ve - yüklü iyonlar gönderilerek de nötr hale getirilebilir. Bu 

sistemler biraz pahalı olduğundan çok ekonomik çözümler olarak görülmezler. İyon üreteci, statik 

yüklü cisimlerin üzerine o cisimleri nötr edecek şekilde iyonları üflerler. 

 


