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Boyada Dispersant Seçimi
			 ve Analiz Metotları
Renkli boyalarda dispersantlar, formülasyonun en
ilginç ve en değerli parçasıdır. Her ne kadar formülasyonda küçük bir yer tutsalar da, boyanın performansına çok büyük bir etkileri vardır.
Bu yazımızda Afcona olarak formülatörlerle, seçtikleri dispersantın etkisini çabuk değerlendirmeye yardımcı bazı test metotlarını paylaşacağız. Tabii bunu
yaparken, etkisiz ve uygun olmayan bir dispersant
seçimine bağlı olarak ortaya çıkabilecek genel problemlere de değineceğiz.
Dispersantlarda Optimum Stabiliteyi Analiz Eden
Test Metotları
Kullandığınız dispersantın stabilizasyon performansını değerlendirebileceğiniz farklı test metotları
mevcuttur. En yaygın ve hızlı olanı leneta kartlarına
çekilerek renk şiddetinin ve transparanlığın gözlemlenmesidir.İnorganik pigmentler için, opak; organik
pigmentler ve karbon siyahı için yüksek transparanlık
önemlidir. Daha sonra bu dispersiyonlar 50-60° C’de
hızlandırılmış çevre koşullarında saklanarak uzun vadede stabiliteleri gözlenir.
Bu metotla dispersantların performansları kontrol
edilebilir ve diğer dispersantlarla karşılaştırmalar yapılabilir ancak uzun vadede dispersiyonun stabilitesi
konusunda hemen bir sonuç vermez. Uzun süreli stabilite, dispersantın performans kabiliyetini yansıtacağı için en önemli faktörlerden biridir. Tüm pigment
dispersiyonlarının, sonucu görebilmek için birkaç
hafta süreyle bekletilmesi iyi bir boya formüle etmek
için çok fazla zaman kaybedileceği anlamına gelir. Bu
yüzden doğru pigment dispersiyonunu seçmek için 2
hızlı metot öneriyoruz.

Ovalama Testi
Dispersiyon hazırlandıktan sonra renkli pigment
pasta veya boya, beyaz baz boyaya eklenir ve karta
çekilir; boya yarı kuruduğunda tek bir noktada parmakla dairesel şekilde ovalanır.Boyanın kuruma süresi uzunsa, birkaç dakikada bir ovalama tekrarlanır.
Sonrasında ovalanan bölgeyle dokunulmamış bölge
karşılaştırılır. Rengin koyulaştığı gözlenirse, bu renkli
pigment pasta veya boyanın iyi stabilize olmadığını
gösterir; rengin açık kaldığı gözlenirse beyaz bazın
iyi stabilize olmadığı anlaşılır.
Ovalamanın teoriğine bakmak gerekirse; belirli pigmentlerde oluşan flokülasyon daha büyük tanecik
büyüklüğüne sahip olduklarını gösterir. Bilindiği gibi
daha büyük tanecikler pigmentin renk şiddetini azaltır.Ancak bu floküle olmuş tanecikler arasındaki bağ
zayıftır; parmakla ovalama gibi küçük bir kesme kuvvetiyle flokülasyon kırılır ve normal disperse boyutuna ulaşılır; bu da renk farkı gözlenmesine neden olur.
Çoğu mavi pigmentin
floküle olduğu ve boya
filminin altında biriktiği
floküle olmuş sistem

Ovalama ile uygulanan kesme gücü

Orijinal renk ovalanan
bölgede görülür
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Makale
dolayısıyla akma testi sonuçlarında yanlış bir gözlem yapılmasını önlemektir.
Sonrasında boya, dikey pozisyondaki cam bir panele veya
yüksek hacimli polyester parçasına yavaşca dökülür. Boya
yarı kuruyana kadar panel dikey pozisyonda tutulur. Laboratuvarınızdaki şartlara göre (etüv ya da oda sıcaklığında)
kuruma değişik yollarla sağlanabilir.
Sistem: Poliüretan
Stabil olmayan sistem,
dispersant kullanılmadığı
için mavi pigment stabile
olmamış

Sistem : Poliüretan
AFCONA 4071 formülasyonda, TiO2 ve mavi pigmenti
stabilize etmek için optimum
dozajın % 80’i oranında kullanılmış. Daha stabil olmasına
rağmen tam olarak stabil bir
sistem değil. Optimum dozaj
TiO2 ‘de % 3 ; mavi pigmentde % 25 olmalı.

Diagram 2: Ovalama testinde stabilize olmuş ve olmamış
sistemleri gösteren kartlar

Sistem: Poliüretan
Mükemmel bir stabil sistem - mavi ve siyah pigmentlerde
AFCONA 4071 + AFCONA 6745, TiO2’de AFCONA 4011
optimum dozajda kullanılmış.
Ovalama testi, pigment dispersiyonunun stabilizasyonunu
kabaca belirlemek için uygulanan hızlı bir testtir. Diagram 1
ve 2’ye dayanarak; ovalama test sonuçlarını gözlemlediğimizde yine de sistemin iyi stabilize olduğundan %100 emin
olamayız. Şayet beyaz ve renkli pigmentlerin flokülasyon
derecesi aynı ise, ovalamada herhangi bir farklılık gözlemlemeyebiliriz. Bu yüzden tam olarak emin olabilmemiz için
Akma Testi uygulanmasını öneririz.
Akma Testi
Akma testi uygulaması oldukça kolay bir testtir. Dispersiyon tamamlandıktan sonra, son formulasyona katılır ve
viskozite F#4 kap veya NK#2 kap’ta 13-15 saniye elde edilene kadar inceltilir. Benard Cells oluşumunu önlemek amacıyla %0,1-0,2 gibi çok küçük miktarda AFCONA 3030 gibi
Polisiloksan bazlı yayılma ajanı eklenir. AFCONA 3030’un
eklenmesinin amacı Benard Cells oluşumunu engellemek;
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Panel üzerinde yarı kuruyan boya gözlemlenir. İyi stabilize
olmuş sistemde boya filmi düzgün olmalı; organik pigmentler ve karbon siyahında yüksek parlaklıkta ve transparan;
inorganik pigmentlerde ise opak ve yine yüksek parlaklıkta
olmalıdır.
Teorik açıdan bakıldığında, Akma Testinde, dispersiyonda
oluşan flokülasyonu bozmamak amacıyla herhangi bir kesme kuvveti uygulanmaz.. Böylelikle boyayı düşük viskozitede incelterek, birbiriyle çarpışan pigment taneciklerinin
oranını, yani Brownian Hareketini arttırmış oluruz; ki bu
da, sistem stabil değilse, flokülasyon oranını arttırır.
Kısacası Akma testi flokülasyonu tespit etmekte çok daha
doğru ve kesin sonuç veren bir yöntemdir. Çoğu zaman
Akma testini geçmiş bir pigment dispersiyonu, hem depolamada hem de renk uyumu ve yüksek parlaklıkta iyi sonuçlar verecektir.
Aşağıda Akma testi sonuçlarına göre iyi stabilize olmuş sistemle, olmamış sistemi gösteren panel görsellerini bulabilirsiniz.
Diagram 3 :
Akma Testinde iyi
stabilize olmuş ve
stabilize olmamış
organik kırmızı
sonuçları
Sistem: Akrilik/Melamin
Kullanılan dispersant:
AFCONA 4080 Organik kırmızıda yüksek trasparanlık
ve yüksek parlaklık veren
iyi stabilize olmuş sistem

Sistem: Akrilik/Melamin
Kullanılan Dispersant:
Organik kırmızıda düşük
transparanlık ve mat
görünüme sahip flok
oluşmuş sistem.

Boyanın kutu içinde depolanması durumunda da flokülasyon gözlenebilir. Çoğumuz bu durumla karşılaşmışızdır, ancak karıştırma sonrasında boya homojen hale geldiğinden bu durumun üzerinde fazla durmayız.
Bu durumu gözlemlemek için stabilize olmuş bir sistemle,
flok oluşmuş bir sistemi cam şişeler içinde karşılaştırabiliriz. Bu iki sisteme Akma Testi uygulansa, panel üzerinde
de aynı sonuçları verecektir. Bahsettiğimiz bu farklılığı
aşağıda görebilirsiniz.

Makale
Diagram 4: flok oluşmuş sistemle stabil bir sistemin kutu
içinde görünümü

Sistem: Su bazlı PUD +
Poliakrilik
Dispersant: Düşük molekül ağırlıklı standart ıslatıcı Pigmentin ayrıştığı ve
homojen olmayan bir film
oluşturduğu flok oluşmuş
sistem

Sistem: Su bazlı PUD +
Poliakrilik
Dispersant: AFCONA 4595 Pigment dispersiyonun homojen bir film
oluşturduğu stabilize
sistem

Düşük Stabilizasyona Bağlı Oluşacak Problemler
Eğer sistem iyi stabilize olmamışsa, pek çok problem gözlenebilir ve bu da boyanın performansında azalma veya
kullanılan pigmentten tam olarak yararlanılmamasından
kaynaklanan maksimum renk şiddetinin elde edilememesi gibi sonuçlar doğurur.
Düşük Renk Şiddeti
Pigmentin renk şiddeti fazlasıyla tanecik büyüklüğüne
bağlıdır.Tanecik boyutu ne kadar büyük olursa, renk şiddeti de o kadar düşük olur. Böylelikle eğer sistem floküle
olmuşsa, flok oluşturmuş pigmentler bir araya toplanarak tek bir tanecik oluştururlar; bu da sonuç olarak düşük
renk şiddetine neden olur.

Pigment yapısına ve
rengine bağlı olarak
optimum aralık,
0.01 - 5µm

Renk
Şiddeti

Pigment tanecik boyutu, µm
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Diagram 5: Pigment Tanecik Boyutuna karşılık Renk Şiddeti

Sistem: Termoplastik
Akrilik
Dispersant: Yok
Flok oluşmuş mavi pigment düşük renk şiddetine
neden olur

Sistem: Termoplastik
Akrilik
Dispersant: AFCONA 4201
Daha iyi stabilize olmuş
mavi pigment daha iyi bir
renk şiddeti verir.

Renk Stabilizasyonu
Stabilize olmamış bir sistemde, dispersiyon prosesinin hemen sonrasında flokülasyon meydana gelir. Ancak flokülasyon derecesi, kullanılan dispersanta ve formülasyona
göre farklılık gösterir. Sistem floküle olmuşsa, Akma Testi
bu sorunu hemen tespit etmekte yarar sağlayacaktır.
Flokülasyon ayrıca zaman içinde artabilir. Stabilize olmamış bir sistemde er ya da geç ciddi bir flokülasyon problemi ortaya çıkacaktır. Bu durum bazen günler sonra, bazen
de aylar sonra gözlenebilir. Flokülasyon oluşumu devam
ettikçe, renk şiddeti azalacak bu da zaman içinde renk
değişimlerine neden olacaktır. Belirli bir renk işleminde
kullanılan zor bir pigmentin tinting ayarında bu açıkca
gözlenecektir.
∆E 0.5 ‘den daha az olsa da gri renkteki farklılıklar çıplak
gözle görülmesi en kolay olanıdır. Ancak siyah pigment
stabilite sağlaması en zor pigmenttir. Bu yüzden iyi stabilize olmuş karbon siyahı dispersiyonu için gri renk açılımının iyi olması gerekir.
Tabii ki bu problem de uygun bir dispersant kullanımıyla
çözülecektir.
Ayrışma ve Yüzme Problemi
Ayrışma ve yüzme aslında hemen hemen aynı görünse de
aralarındaki fark ayrışmada renk seperasyonunun yatay
olarak; yüzme de ise renk seperasyonunun yüzeyde, diğer
bir deyişle dikey olarak oluşması olarak açıklanabilir.

Makale

Renk seperasyonunun yatay olarak
oluştuğu ayrışma
problemi

Yandan
görünüş

Renk seperasyonunun
yüzeyde dikey olarak
oluştuğu yüzme problemi

Kutu içinde
yukarıdan
görünüş

pigmentlerin işgal ettiği alanı azaltır. Çünkü tanecikler
arasındaki mesafe daha da kısalmıştır.Sonuç olarak bu
durum pigment fazının dibe çökmesi (pigment yoğunluğunun reçine solvent karışımından daha fazla olduğu
durumlarda) ve reçine solvent fazının yüzeyde kalması
olarak açıklayacağımız ayrışmaya neden olur.

Tüm pigmentlerin birbirine bağlanması flokülasyona sebep olur.Bu da
her taneciğin arasındaki mesafenin
kısalması anlamına gelir.

Diagram 7: Yukarıda - Ayrışma ve Yüzme problemini gösteren basit bir model; Aşağıda - Yüzme probleminin görünümü

Reçine & Solvent
fazı

İşgal edilen alanın daralması büzülmeye neden olur ki böylelikle sistem
2 faza ayrılır.
Pigment fazı
Pigment tanecikleri

Diagram 10: Floküle olmuş sistemde Faz Ayrışması

Sistem: Su bazlı saf
akrilik
Dispersant : Yok Yüzme
probleminin görünümü

Sistem: Su bazlı saf akrilik Kullanılan dispersant:
AFCONA 5071 Sistemde
daha az yüzme gözlenmekte

Faz Ayrışması (Syneresis)
Stabilize olmamış bir sistem , depolama esnasında faz ayrışmasına eğilimli olacaktır. Bu problem likit fazın pigment
fazından ayrışması olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle
bu iki katmanlı ayrışmada, üst katman reçine, solvent ve
diğer çözünebilen katkıları içerirken, alt katman reçine ve
solvent içerisindeki floküle olmuş pigment dispersiyonunu içerir.Diagram 9 bu problemi göstermektedir.

Depolama

Solvent ve
reçine karışımı,
transparan
Pigment, solvent ve reçine
karışımı, opak

Diagram 9: Faz Ayrışması Görünümü
Flok oluşmuş bir sistemin depolaması esnasında flokülasyon derecesi, gittikçe daha fazla pigmentin birbirine yapışması sonucu artacaktır. 2 taneciğin floküle olduğu her
seferde bu tanecikler arasındaki mesafe kısalır. Sistemdeki hemen hemen tüm pigmentlerin komşu pigment tanecikleriyle birleştiğini varsayarsak, her bir tanecik arasındaki mesafe gittikçe daralacaktır ki bu büzülme; sistemdeki
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Çoğu boya formulatörü faz ayrışmasını çökme problemi
olarak görür ve uygun bir çökme önleyici ajan kullanarak
çözüme ulaşır. Ancak bu tamamiyle doğru bir yol değildir.
Çökme önleyiciler bu problemin oluşma süresini uzatabilir ancak oluşmasını tümüyle önleyemez. Bu problemin
çözümü, pigment dispersiyonunun iyi stabilize olmasını
sağlayacak doğru bir dispersantın kullanılmasıdır.
Düşük Parlaklık / Parlaklık Kaybı
Pratikte bakıldığında bariz olarak görülür ki; iyi stabilize
olmamış bir sistemin parlaklığı, stabil bir sistemden çok
daha düşüktür. Parlaklık, ışık yansımasının belirli bir açıda
kullanılması ve nüfuz etmeyen ışık derecesinin sensör yardımıyla ölçülmesi sayesinde tespit edilir.
Işık Kaynağı

Sensör

Yüksek parlaklık

Işık Kaynağı

Sensör

Işık kaynağının dağılmasıyla tespit edilen düşük
parlaklık

Diagram 11: Parlaklığın Ölçülmesi
Flok oluşmuş bir sistem yüzeyde mikro boyutunda yüzmeye ve deformasyona sahiptir; bu durum ışığın dağılmasına
ve düşük parlaklık ve bulanık bir görünüme neden olur.
Organik pigmentlerde ve karbon siyahında transparanlık
ışık spektrumuna baktığımızda dalgaboyu aralığının, ultraviole için 200nm (0.2µm)‘dan, kırmızı ışık için 700nm
(0.7µm)’a kadar değiştiğini görürüz. Diagram 12 full ışık
spektrumunu göstermektedir.

Makale

Diagram 12: Full Işık Spektrumu

Basitçe açıklamak gerekirse, pigment tanecik boyutları
görülebilen spektrum aralığında veya daha büyükse, görünüm opak olacaktır. Şayet tanecik boyutları görülebilen
spektrum aralığından küçükse, boya filmi transparana yakın yarı şeffaf bir görünüm verecektir. Ancak tanecikler
0.2µm’dan küçükse tam bir transparan görünüm elde
edilir. Bu durum, dispersiyon sonrası 0.2 – 5.0µm tanecik boyutu aralığına sahip inorganik pigmentlerin neden
opak bir görünüm verdiğini açıklar. Organik pigmentlerin
ve karbon siyahının ise tanecik boyutu aralıkları 0.01 –
0.10µm olduğundan, çoğu durumda transparan bir görünüm verecektir.
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Sistem: Poliüretan
Dispersant : AFCONA 4071
Tanecik boyutu 0.10 –
0.15µm olan stabil sistem

Sistem: Poliüretan
Dispersant : yok
Tanecik boyutu 0.2 –
0.4µm olan flok oluşmuş
sistem

Diagram 13: Pigment boyutunda bulanık ve transparan
görünüm
Boya formülasyonları pek çok kimyasal içerir ki dispersantlar da bunlardan biridir ve aslında çok küçük bir bölümü oluşturmasına rağmen formülasyonun çok önemli
bir parçasıdır. Formülasyondaki diğer girdilerin doğru bir
şekilde seçilmemesinin, dispersantın performansını etkileyeceği de unutulmamalıdır.

