
 

 
 

 
 
 

 

 

Hemen Yayınlanacaktır 
 

Axalta, dünyanın en büyük ikinci radyo teleskobunu benzersiz ve 
özel bir boyayla kapladı 
 
PercoTop yıldızlara yol alıyor 
 
Effelsberg/Almanya - 30 Nisan 2015 - Sıvı ve toz kaplamalar alanında dünyanın lider 

tedarikçilerinden biri olan Axalta Coating Systems, Effelsberg/Almanya'da bulunan, dünyanın 

en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu (aynı zamanda en güçlü kısa dalga ışınımına 

sahiptir) için ilkbaharda bir kez daha özel bir boya üretti. Effelsberg teleskobu puslar, soğuk 

gaz ve toz bulutları, yıldız oluşumları, kara deliklerin püskürttüğü maddeler ve uzak 

galaksilerin merkezlerini gözlemlemek için kullanılıyor. Bunun yanında, en yüksek 

çözünürlüklerde astronomik gözlemler yapan, dünya çapında bir radyo teleskop ağının bir 

parçasıdır. 

 

Axalta, PercoTop® CS551 Foliflex Topcoat adlı mat beyaz polivinil kaplamayla teleskobun 

hava koşulları ve UV ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Özel olarak formüle edilmiş ve 

üretilmiş bu kaplama, teleskoba faaliyete başladığı 1972 yılından beri yaklaşık her 18 yılda 

bir uygulanmıştır.  

 

Teleskobun boyanması için en az altı özel eğitimli boyacı birkaç hafta süreyle çalışır. 

Effelsberg teleskobunun teknik bakımından sorumlu olan, Max Planck Radyo Astronomi 

Enstitüsü'nden Klaus Bruns, "5400m2'lik yüzeyi ve 1500 ayrı paneliyle, boyanması gereken 

alan oldukça büyüktür.  

 

Teleskopla doğru ölçümler yapabilmek için reflektörlerin hassas alüminyum alt tabakasını 

sabit bir yüzey sıcaklığında tutabilmek çok önemlidir. Bu yüzden, alüminyumu 
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deformasyondan, hava koşullarından, kuş pisliğinden ve UV ışınlarından koruyan bir 

kaplama kullanmak elzemdir," diyor. 

 

Axalta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstriyel ve Ulaşım Boyaları Teknik Ürün 

Müdürü ve Uygulama Mühendisi olan Dr. Harald Paulussen ise, "Teleskop yapım 

aşamasındayken orijinal boyama testleri 1968 yılında gerçekleştirilmiştir. Teleskop için en 

uygun formülasyonu geliştirmek üzere pek çok testin uygulanması gerekti. Hava koşullarına 

direncinin yanı sıra, boyanın elektromanyetik dalgalara hiçbir şekilde müdahale etmemesi, 

bu dalgalar karşısında neredeyse görünmez olması ihtiyacı da açık hale geldi. Bu 'şeffaflık', 

gelen radyo dalgalarının teleskobun üzerindeki boya yerine metal yüzeyden yansımalarına 

yardım eder. Buna ek olarak, reflektörlerin geniş yüzey alanları yüksek ısı üretebileceğinden 

dolayı kızılötesi ışımanın parçalı bir şekilde yansıtılmasını sağlamak da önemli olmuştur. Son 

uygulama için tam olarak neyin gerekli olduğunu öğrendikten sonra, bu ihtiyaçları ele alacak 

bir formülasyon geliştirdik," diyor. 

 

Boya, yüzey yaklaşık 20 cm çapında büyük zımpara makinasıyla zımparalandıktan sonra 

astarsız olarak ve rulolarla uygulanır. Elektrikli süpürgelere benzeyen büyük zımpara 

makinaları, boyacılara zımpara yapma ve ortaya çıkan tozu yıkama imkanını aynı anda tanır. 

 

Çalışma 2015 yazında tamamlanacak ve Effelsberg radyo teleskobu, Axalta'nın PercoTop 

CS551 Foliflex Topcoat ürününün koruması altında hassas ölçümler yapmaya devam 

edecektir.  

 

Axalta Coating Systems Hakkında 

Axalta, yalnızca boya çeşitlerine odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve 

sürdürülebilir çözümler sunan, dünya çapında lider bir şirkettir. Boyalarımız, hafif OEM 

araçlarından ticari araçlara, son kat uygulamalardan elektrikli motorlar, bina ve borulara, 

aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun süre 

kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Boya sektöründe 145 yılı aşkın 

deneyimle, 12.000 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 120.000'den fazla 

müşterimize en iyi boyalar, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet vermenin 

yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com adresini 

ziyaret edin ve Twitter'da @axalta hesabından bizi takip edin. 
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