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Kendiliğinden-Yayılan Şap Kuru Harç
Teknolojisi – Son Yeniliklere Odaklanan Bir
İnceleme
Kendiliğinden yayılan şaplar, harcın kıvamının sağlanması,
açık uygulama olması, kürlenen ürünün homojen ve sert
bir yüzeye sahip olması gibi sayısız gereksinimleri sebebiyle kuru harçlar arasında en komplike olanlarıdır.
Bütün bu gereksinimler, hammadde özelliklerini ve ortak
etkileşim mekanizmalarını anlamayı da içeren ileri kuru
harç teknolojisi bazında komplike formülasyonlar ile karşılanabilir. Karşılaşılan bir başka zorluk ise formülasyonda
birçok bileşenin kullanılması ve bunların homojen olarak
karışabilmesidir.
Yapı kimya endüstrisi, kendiliğinden yayılan şap harçlarının basitleştirilmiş üretimi ve pratik uygulaması için yenilikçi çözümler sunmaktadır. ELOTEX® FLOWKIT teknolojisi özellikle çimentolu ve üçlü karışık-bağlayıcılar için geliştirilmiştir (etrenjit sistemler). ELOTEX® CAST ise tüm kalsiyum sülfat sistemleri için geliştirilmiş çok yeni bir teknolojidir. Tahmin edileceği gibi bu teknolojiyi geliştirirken karşılaşılan en büyük zorluk, farklı kalsiyum sülfat kaynaklarının çelişen kaliteleri ve fazlasıyla değişken özelliklerinin olmasıydı.
1. Giriş
Kuru Harç Tipleri: Kuru harç formülasyonları karmaşıklıklarına göre dört farklı alt bölüme ayrılabilir (Tablo 1). Bu çalışmada, sülfat bağlayıcılar, karışımlar veya çimento bazlı
zemin kaplama sistemleri üzerine odaklanıyoruz.
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Geleneksel zemin şapları (tip 1, Tablo 1) kalın-viskoz yoğunluğa ve uygulama esnasında yoğun işgücüne gereksinim duyar. Geleneksel şapların aksine, akışkan şaplar (tip
2, Tablo 1) kolayca pompalanabilir ve yayılır. Zemin şapları (geleneksel veya akışkan) 15-80 mm kalınlıkta katmanlar halinde uygulanmaktadır.
Kendiliğinden yayılan şaplar, (i) harcın sıvı tutarlılığı, (ii)
ince tabaka (1-15 mm, genellikle 3-5 mm) olarak uygulanması, (iii) görsel ve fiziksel özellikleri olarak lekesiz, çatlaksız, esnek, güçlü ve sert yüzey sağlanması; gibi birçok gereksinimi yüzünden kuru harçlar içerisinde en zorlu sınıfı
temsil etmektedir (tip 4, Tablo 1)
Kendiliğinden yayılan tesviye şapları, beton veya zemin şapları üzerine dökülen ve mala ile eşit olarak dağıtılarak yayılan, kirpi rulo ile havası alınan düşük viskoziteli bir harçtır.
Birkaç saat içerisinde hazır ve bir günlük direnci sonucunda
üzerinde yürünebilir hale gelmelidir (erken trafik). Sonuç
olarak sertleşmiş olan harç, son katın (halı, linolyum, PVC,
ahşap parke veya fayans gibi.) üzerine uygulanması öncesinde, %2’den daha düşük artık nem içeren homojen, sert
ve düzgün bir yüzey sağlamalıdır. Günümüzde, bu son kat
materyallerin birçoğu için çevre dostu su-bazlı yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Bu amaçla, kendiliğinden yayılan tesviye şaplarının, dispersiyonun erken yapışma sağlayabilmesi için, su emici olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu,
son katın kolay uygulanması için önemlidir. /1/.
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Tablo 1. Kuru harç tipleri, formülasyonların karmaşık yapılarına göre sıralanmıştır.
Akışkan Zemin Harçlarının Terminolojisi: Çimento bazlı,
sülfat bağlayıcılı veya her ikisinin karışımından oluşan farklı
akışkan zemin harçları bulunmaktadır. Kaplama üstü (eğer
son kat olarak uygulandıysa) veya kaplama altı (eğer orta
kat olarak uygulandıysa) harçlar olarak adlandırılırlar. Her
iki harç da, akışkan şaplar (tip 2, Tablo 1) ve kendiliğinden
yayılan (tip 4, Tablo 1) şaplar olarak iki alt gruba ayrılırlar.
Kendiliğinden yayılan tesviye şapları çok daha ince tabakalar olarak uygulanır ve reolojik gereksinimleri çok fazladır.
Bu sebeple, çok daha ince tanelidirler ve formülasyonları
10 veya daha fazla sayıda bileşen içerebilir.
Buna rağmen; zemin şapları ve kendiliğinden yayılan tesviye şapları için genel gereksinimler ve formülasyon esasları
çok benzerdir ve birçok ticari ürün her iki amaçla da uygulanabilir. Bu sebeple bu makalede üzerinde duracağımız,
kısaltması SLU olan kendiliğinden yayılan şaplar hem akışkan zemin şaplarını hem de kendiliğinden yayılan tesviye
şaplarını içerecektir.
Bağlayıcı Sistemler ve Özel Katkılar: Geçmiş çalışmalarımızda /2-4/, Portland çimentosu bazlı ve Portland çimentosu ve/veya kalsiyum alüminat çimentosu ve kalsiyum sülfat (genellikle α-hemihidrat ve/veya anhidrit) bazlı SLU’ları
inceledik.
Temel olarak bu tip çimentolu SLU’lar için köpük kesme,
akışkanlaştırma, stabilizasyon ve güçlendirme gibi başlıca
fonksiyonların bir kombinasyonunu sunan ELOTEX® FLOWKIT geliştirilmiştir. Bu fonksiyonlara ek olarak, SLU formülasyonlarının karmaşıklığını azaltır ve kazein benzeri akış
özellikleri sunar (makalenin son kısmında tekrar bahsedile-

cektir). Mevcut araştırmalar ise geçmiş çalışmaların sonuçları üzerine fakat kalsiyum sülfat bazlı SLU’lara odaklanarak inşa edilmiştir.
Bir sonraki bölümde, reolojik yöntemler tarif edilecektir.
3. Bölüm sonuçları ve sonuçlar üzerine yapılan tartışmaları içerir. 4. Bölüm çimento, sülfat bağlayıcılar ve her ikisinin
karışımı bazlı SLU’ların geliştirilmesi için mevcut olan teknolojiler üzerine hazırlanmıştır.
2. Yöntemler
İki basit testin kombinasyonu ile, (i) yayılma testi (EN
12706) ve (ii) 6 mm ağızlı Ford Cup (100ml) akış süresi
testi, (kaplama endüstrisi için standart DIN EN ISO 2431),
SLU’ların reolojik özellikleri ile ilgili bazı anahtar safhalar
tanımlanabilir. Şu bir gerçek ki nihai yayılma derecesi, kendiliğinden yayılmayla en çok ilgili olan kesme gücünün (verim) bir fonksiyonudur. Akış süresi kinematik viskozitenin
bir ölçütüdür ve sedimentasyon (çökme) davranışı ile bağlantılıdır.
Üçlü bağlayıcı sistem (etrenjit sistemler olarak da bilinirler) bazlı dört ticari ürünün reolojik verileri Şekil 1’de görülmektedir. İlk adımda, her SLU önerilen su ihtiyacına (Şekil 1’de asterisk ile işaretlenmiştir) göre hazırlanmıştır. Sonraki numuneler ise, akışkanlıktaki azalmayı belirlemek için
doz altı ve kanama başlangıcını belirlemek için doz üstü su
verilerek hazırlanmıştır. Böylelikle, ortaya çıkan akış eğrileri
reolojiyi su miktarının bir fonksiyonu olarak tanımlamaktadır ve farklı viskozite düzenleri ile aşırı dozda suya karşı dayanıklılığın karşılaştırmasını vermektedir.
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Şekil 1. Seçilmiş üçlü bağlayıcı karışım bazlı ticari ürünlerin yayılma-akış diyagramı. Her eğri değişken miktarlarda su
içeren formülasyonları yansıtmaktadır.
3. Sonuçların Tartışması
Şekil 1’deki yayılma-akış diyagramında görüldüğü gibi yaygın SLU’ların ortak zorluğu yayılma ve viskozite için uygun derecenin, sistemin kanamaya veya çökmeye başladığı noktalardan çok uzak olmamasıdır. Bu yüzden iyi bir
formülasyon, mineral bağlayıcı sistemden (çimentolu, üçlü
veya kalsiyum sülfat bazlı) bağımsız ve tüm reolojik gereksinimleri karşılayan, ayrıca aşırı su kullanımı durumunda
kanamaya veya çökmeye dirençli olmalıdır.
Yayılma-akış diyagramında (Şekil 1) görüldüğü gibi, SLU’da
iki karşıt etki dengelenmelidir. Bir taraftan yayılma özellikleri maksimum derecede yayılım gerektirirken, diğer taraftan sistem kanamamalı ve çökmemelidir. Çimento bazlı
SLU’lar için istenen reolojik gereksinimlerin tam olarak aynısı, kalsiyum-sülfat bağlayıcılı SLU’lar için de gerekmektedir.
Şimdiye kadar, α-hemihidrat ve anhidrit, yüksek kalitede
SLU formülasyonu (Şekil 2a’da 5 ve 6 numaralı eğrilere bakınız) için tercih edilen kalsiyum-sülfat evreleri olmuştur.
Fakat bu tip kalsiyum sülfat bağlayıcıların hem tedarik edilmeleri kolay değildir hem de ekonomik değillerdir, diğer
yandan β-hemihidrat bulunması çok daha kolay ve ucuz
4

Nisan - Mayıs 2016

olmasına karşın (doğal alçı taşından üretilmekte veya endüstriyel olarak baca gazının desülferizasyonundan türetilmektedir) genel manada elverişli bir bağlayıcı sayılmaz.
Bu gerekçeyle, β-hemihidrat bazlı SLU’ların tasarlanmasına olanak sağlayan yeni Kalsiyum Sülfat Teknolojisi (diğer
adıyla ELOTEX® CAST) geliştirilmiştir.
β-hemihidrat bazlı sistemler için bu yeni teknolojinin potansiyeli Şekil 2a’da gösterilen üç eğride 7-9 görülmektedir. 7 numaralı eğri akışın polikarboksilat eter ile sağlandığı formülasyonu temsil etmektedir. 145 mm yayılma ve
70 s akış zamanı ürün geliştirmek için bir başlangıç noktası
olarak alınabilir, fakat herhangi bir direnç eksikliği, ürünü
geliştirmenin devam ettirilmesine daha fazla izin vermez.
Akışkan bir sistemden kanamanın meydana geldiği orana
olan sınırın,%1’in altında fazla su ile oluştuğu dikkate alınmalıdır. İlk önce CAST’ın ideal dozajı (Şekil 2a’daki eğri 8)
ayarlanmalı ve ikinci adım olarak formülasyonun, aşırı su
eklenmesi durumunda göstereceği direnç test edilmelidir.
(Şekil 2a’daki eğri 9)
Aynı prosedür FGD (baca gazı desülfürizasyonu) ile elde
edilmiş β-hemihidrat için de uygulanmıştır. Şekil 2b, CAST
ile reoloji ve direnç bazındaki performansı göstermektedir.
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Şekil 2. Kalsiyum-sülfat bazlı SLU’ların reolojisi. (a) α-hemihidrat bazlı ticari ürünler ve β-hemihidrat bazlı
formülasyonlar; (b) FGD-β-hemihidrat (baca-gazı desülfürizasyonu ile elde edilmiş) formülasyonları.
4. Sonuç
Bağlayıcı sistemden bağımsız olarak, herhangi bir SLU
için reolojik gereksinimler aynıdır; kanamaya ve çökmeye karşı dirençli, optimum yayılımda mükemmel kendiliğinden yayılma.
Tüm yayılma-akış hızı eğrilerinin gözden geçirilmesinin
sonucunda yayılma ve kanama alanları arasındaki genel
sınır çizgisinin eğik olduğu belirgindir (Şekil 3). Y ekse-

nini yaklaşık 160 mm civarı yayılmada keser ve 1/3 mm/
s’lik (=20 mm/ 60s) pozitif bir eğim içerir. Böylelikle (Şekil 3’te “Kazein, CAST, FLOWKIT” olarak ifade edilen) açık
gri alanda formülasyon oluşturmak daha yüksek yayılmaya olanak tanırken, hala dirençli bir reolojiye sahip olabilmektedir. “Yeteri kadar yayılma ve akışın sağlanamadığı”
alt sınır, harç teknisyenleri tarafından yapılmış olan genel
bir gözleme dayanmaktadır.

Şekil 3. Farklı reolojik teknolojilerdeki akış performansı trendleri
Boyatürk
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Fakat herhangi bir SLU’nun çok benzer reolojik gereksinimleri olsa da, esas zorluk bölgenizde tedarik edebildiğiniz mineral bağlayıcıların kalitesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çimentolu bağlayıcılar çimentoların kalitesine en çok bağımlı olan bağlayıcılardır. Kalsiyum sülfat
sistemler β-hemihidrata göre hem daha pahalı hem de
daha az bulunmalarına rağmen, şu ana kadar çoğunlukla α-hemihidrat ve anhidrit bazında formüle edilmektedir.
β-hemihidrat (doğal alçı taşından veya endüstriyel olarak
baca gazının desülfürizasyonundan türetilen) kontrollü
reolojiyi çok zor kılan ve çoğunlukla kürlendiğinde direncini kaybeden, geniş veya dar tane boyutlu, belli bir sabit
şekli olmayıp ve submikron düzeyinde gözenekli olabilir.
ELOTEX® CAST, dünya çapında farklı bölgelerden 50’den
fazla β-hemihidrat ürünü ile (doğal veya FGD’den türemiş) test edilmiştir ve bu vakaların %90’ında, akışkanlık,
kendiliğinden yayılma, kanama ve sedimentasyona karşı
stabil, daha az büzülme, erken sertleşme ve mukavemet
alma özelliklerine sahip iyi bir SLU performansına ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak,bu yeni ürün SLU formülasyonlarındaki karmaşıklığı büyük oranda azaltmaktadır ve tüm
lojistik zinciri için önem taşıyan uzun bir raf ömrüne sahiptir.
Bu bakış açısıyla, ELOTEX® CAST neredeyse tüm kalsiyum
sülfat kaynaklarını iyi kalitede SLU’ları geliştirmek için kullanıma uygun hale getiren gerçek bir teknik inovasyondur. Alçı bazlı sistemler için en büyük zorluk, yapılarından
kaynaklı düşük su dirençleridir. CAST, nemli koşullar altında bile SLU’nun yüzeyini pürüzsüz, gözeneksiz, sert, üst
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düzey mukavemetli ve aşınma dayanımlı su geçirmez bir
yüzeye dönüştürür.
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