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Özet 
 

Bilindiği gibi geleneksel sıva ve harçlarda kalite istikrarının sağlanmasında büyük 
değişiklikler yaşanmaktadır.Çok sayıda inşaatta hala daha herhangi bir kontrol 
yapılmaksızın sıva ve harç üretilmektedir. Bunun sonucu olarak maliyeti yüksek 
paketlenmiş kuru sıvaların kullanımı artmaktadır. Ancak çok sayıda batı ülkesinde ; 
inşaatta tümüyle kullanıma hazır olarak tedarik edilen, bileşenleri homojen bir karışım 
elde edilene kadar fabrikada hazırlanan, ağırlıklarına göre dozları belirlene , karıştırılan, 
ıslak, endüstriyel yaş sıva yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada EN 934-3 standardına uygun kimyasal katkılar kullanımı ile değişik 
kaynaklardan farklı dozda CEM I 42,5 çimento, uçucu küllü, ve külsüz çeşitli doğal ve 
kırma kum kullanılarak üretilen, işlenebilirlik süresi en az 24 saat olacak şekilde 
hazırlanan, genel amaçlı, CS IV mukavemet ve W2 kılcal su emme sınıflarında hazır 
yaş sıvaların (harçların) taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri incelendi. Elde edilen 
deney neticeleri EN 998-1 standard değerleri ile karşılaştırıldı, sıvanın bina duvarlarına 
uygulanmasında kullanım tavsiyeleri yapıldı. Ayrıca endüstriyel uygulama örneği 
verildi. 
 
 



Abstract 
 

There has been a significant change in the quality of the conventional masonary mortar. 
Mortars are still being produced in the most of the construction in Turkey without any 
quality control. Because of that, the usage of high cost package dry mortar is increasing. 
However, a wide range of ready-mix mortar is being  manufactured and applicated in 
the modern concrete batching plants, with adequate equipment for dispatching, properly 
dosed and mixed in in most of the Euripan countries.  
In this paper, mortars are produced with  using the chemical admixture, which is 
suitable to EN 934-3 standard, and different sorces of CEM I 42,5 cements, fly ashes 
and different fine materials.  The hardened and fresh morter properties are investigated 
and some recommendations are given  for application of mortar and also a site result is 
given. 
 
       

1.GİRİŞ 
 

Harç, inşaat ile ilgili temel malzemelerden bir tanesidir. Bileşim  üretim ve  uygulama 
teknolojileri açısından devamlı bir gelişim göstermiştir.Harçlar (sıvalar) duvarcılık 
ürünlerini ( tuğlalar, bloklar, duvar karoları, yer karoları, vb) birbirleri arasında veya bir 
destek üzerine bağlamak için ve aynı zamanda hem iç hem de dış duvarların koruyucu 
kaplaması olarak kullanılırlar.Harçlardan beklenen özellikler bunların kullanımı ile 
ilişkilidir. Bu nedenle harçların teknik özellikleri iki grup halinde sınıflandırılırlar; 
donmamış taze harç ve donmuş harç özellikleri olmak üzere. 
 
 

2.PERFORMANS 
 

2.1.SERTLEŞMİŞ SIVA ÖZELLİKLERİ 
 
 EN 988-1 [1] standardı sertleşmiş sıva özelliklerinde aranan sınır değerlerİlgili 
standardın endüstriiyel hazır yaş sıvalarda aradığı  mukavemet sınıfları  aşağıdaki Tablo 
1’de görülmektedir. 
 
Tablo 1 Sertleşmiş hazır yaş sıva özellikleri 

Özellikler Sınıflar Değerler 
Basınç Dayanımı CSI 

CSII 
CSIII 
CSIV 

0,4-2,5 N/mm² 
1,5-5,0 N/mm² 
3,5-7,5 N/mm² 
≥ 6,0 N/mm² 

Kılcal su geçirimliliği Wo 
W1 
W2 

- 
c≤ 0,40 kg/m².dak½ 
c≤ 0,2 kg/m². dak½ 

Isıl İletkenliği 
 

T1 
T2 

≤ 0,1 W/m.K 
≤ 0,2 W/m.K 

 
 
 
 



2.2.TAZE SIVA ÖZELLİKLERİ 
 
İşlenebilirlik süresi : Üreticisi tarafından beyan edilen değerin altında olmaması 
gerekmektedir [1]. 
Taze harcın hava muhtevası : Üretici tarafından beyan edilen değerin altında olmaması 
gerekmektedir [1]. 
 
 

3.LABORATUVAR ÇALIŞMASI 
 

3.1. ÇİMENTO 
 
Deneylerde farklı kaynaklara ait   PÇ 42,5 çimentosu kullanıldı. 
 
3.2. AGREGA 
 
İnce kum olarak farklı kaynaklara ait maksimum boyutu 1 mm olan doğal kum 
kullanıldı. İri kum olarak ise maksimum boyutu 4,76 mm olan farklı kaynaklara ait 
kalker esaslı kırma kum kullanıldı.  
 
3.3. KİMYASAL KATKILAR 
 
Üretici firma tarafından  EN 934-3 [2] standardına uygun özellikleri Tablo 2 (hava 
sürükleyici kimyasal katkı ) ve Tablo 3’de (uzun dönem geciktirici kimyasal katkı) de 
verilen kimyasal katkılar kullanıldı. 
 
Tablo 2 Hava sürükleyici katkılar  

• Özellik • Gereklilik 

Standard karıştırmadan 
sonra hava miktarı 

Toplam hava miktarı 
A1= % 17 ± 3 

1 saat sonraki hava miktarı > A1- 3% 

Uzatılmış karıştırmadan 
sonraki hava miktarı 

≤A1+%5 ve 
≥ A1-%5 

Su ihtiyacında düşme ≥ %8 kütlece 

28 günlük basınç dayanımı 
 

Test karışımı > kontrol 
karışımının % 70 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 3 Uzun dönem gecikmiş harç katkıları 
Özellik Gereklilik 

Standart karışımdan sonraki 
hava miktarı (A2 %) 

Toplam hava miktarı 
A2: % 17 ± 3 

28  saat sonraki hava 
miktarı 

≥  % 70 A2 

Uzatılmış karıştırmadan 
sonraki hava miktarı 

≤A2+%5 ve 
≥ A2-%5 

52 saat sonraki penetrasyon 
direnci 

Test karışımı ≥ 5 N/mm² 

28 günlük basınç dayanımı  Test karışımı > kontrol 
karışımının % 70 

 
3.4. ÜRETİLEN HAZIR YAŞ SIVALARIN ÖZELLİKLERİ 
 
Çalışmada su/çimento oranları, hava miktarı içeriği farklı olmak üzere toplam 16 seri 
ince ve kaba sıva üretilmiştir.Üretimde farklı kaynaklardan PÇ 42,5 ve Çatalağzı termik 
santralı külü kullanılmıştır.Kimyasal katkı dozajları işlenebilirlik ve hava miktarı % 
‘sine göre seçilmiştir.Tablo 4’ de üretilen kaba sıvaların gerçek bileşimleri ve taze sıva 
özellikleri; Tablo 5’de üretilen ince sıvaların gerçek bileşimleri ve taze sıva özellikleri 
verildi. 
 
Tablo 4 Kaba sıvaların gerçek bileşimleri ve taze sıva özellikleri 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Çimento (Kg/m³) 240 180 230 230 180 250 250 200 
Kül (Kg/m³)  50   50   50 
Kum (Kg/m³) 570 538  418 413 358 345 667 

Kırma Kum (Kg/m³) 692 717 1474 994 982 513 495 699 
Hava sürükleyici 

(Kg/m³) 
1,5 1,7 1,7 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

Geciktirici katkı 
(Kg/m³) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

         
Su/(Çimento+U.Kül) 0,83 1,13 0,87 0,83 0,83 0,74 0,72 0,78 

Yayılma (cm) 20 20 20 20 20 20 20 20 
Hava Miktarı (%) 22 11 12 13 13 16 18 17 

İşlenebilirlik Süresi 
(saat) 

24 24 24 24 24 24 24 24 

Yapışma 
mukavemeti 

28 gün (N/mm²) 

0,4 0,4 0,8 0,7 0,4 0,7 0,7 0,6 

Basınç Dayanımı 
28 gün (N/mm²) 

70 68 134 103 61 106 99 86 

 
 
 
 



Tablo 5 İnce sıvaların gerçek bileşimleri ve taze sıva özellikleri 
 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Çimento (Kg/m³) 320 235 230 320 270 310 320 280 
Kül (Kg/m³)  100   50   50 
Kum (Kg/m³) 1018 486 1419 1292 1274 1367 1401 1195 

Kırma Kum (Kg/m³)         
Hava sürükleyici 

(Kg/m³) 
1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Geciktirici katkı 
(Kg/m³) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

         
Su/(Çimento+U.Kül) 0,78 0,81 0,87 0,63 0,63 0,65 0,63 0,65 

Yayılma (cm) 20 20 22 20 20 18 20 20 
Hava Miktarı (%) 21 19 22 17 13 16 18 18 

İşlenebilirlik Süresi 
(saat) 

24 24 24 24 24 24 24 24 

Yapışma 
mukavemeti 

28 gün (N/mm²) 

0,8 0,3 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 

Basınç Dayanımı 
28 gün (N/mm²) 

144 52 68 127 71 85 77 87 

 
 

4. DENEYSEL YÖNTEM 
 

Deneysel çalışmada takip edilen yöntemler TS EN 1015 [3] serisinde öngörüldüğü 
şekilde uygulanmıştır. 
Amaçlanan deney programı için gerekli olan numunelerin üretiminde işlenebilirlik 
süreleri sabit tutulmuş, ±2 cm tolerans ile 20 cm’lik   yayılma değerine ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Üretilen 16 adet sıva numunesinde hava miktarı ölçülmüştür.Üretilen 
sıvalar 4x4x16 cm boyutundaki prizma kalıplara yerleştirilmiş, takip eden 5 gün kalıp 
içerisinde, 2 gün kalıpsız  20 ºC ±2 ºC sıcaklıkta % 95 ±% 5 bağıl nem de,  21 gün 
kalıpsız % 65 ±% 5 bağıl nemli ortamda saklanmıştır.Her seriye ait numuneler üzerinde 
28 günlük basınç dayanımı, aderans ve kılcal su emme deneyleri yapılmıştır 
 
4.1.SIVALARIN ÜRETİMİ 
 
Sıva karışımları 50 dm³ kapasiteli cebri karıştırıcıda önce kuru olarak 2 dakika , daha  
sonra karışım suyunun % 70 verilerek 2 dakika daha karıştırıldı.  Kimyasal katkılar ve 
kalan karışım suyu verilerek 2 dakika daha karıştırma yapılmıştır. Bütün deneyler 
laboratuvar ortamında 20 ±2 ºC de yapılmıştır. 
 
4.2. KIVAM TAYİNİ 
 
Taze harçların  kıvam tayini (yayılma tablası) ile yapılmıştır.Yayılma değeri TS EN 
1015-3 [4] standardının öngördüğü şekilde tayin edildi. 
 



 
Şekil 1 Kıvam tayini 
 
4.3. HAVA MİKTARI TAYİNİ 
 
Taze harçların hava muhtevası  hava ölçme cihazı ile TS EN 1015-7 [5] standardının 
öngördüğü şekilde tayin edildi. 
 

 
 
şekil 2 Hava muhtevası tayini 
 
4.4. TAZE HARCIN İŞLENEBİLME SÜRESİ 
 
TS EN 1015-9 [6] standardı 4.2-B metodunun öngördüğü şekilde tayin edildi. 
 
4.5. SERTLEŞMİŞ HARCI BASINÇ MUKAVEMETİ TAYİNİ 
 
EN 1015-11 [7] standardının  öngördüğü şekilde 28 gün lük basınç dayanımları ölçüldü.  
 
4.6. SERTLEŞMİŞ  HARCININ ALT TABAKAYA YAPIŞMA (ADERANS)  
DAYANIMININ TAYİNİ 
 
EN 1015-12 [7] standardının  öngördüğü şekilde 28 gün sonra yapışma  dayanımları 
ölçüldü. 
 



 
Şekil 3 Aderans tayini 
 
 

5. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ 
 

Harçların farklı su ve (çimento+ uçucu kül) miktarları   , kum cinsi ve hava miktarı 
içerikleri elde edilen deney sonuçlarında belirleyici rol oynayan faktörler olmuştur. 
Tablo 4 ve Tablo 5 de  görüldüğü gibi en az 24 saat lik işlenebilirlik süresi 1kg /m³  
geciktirici kimyasal katkı kullanılarak sağlanmıştır. İnce ve kaba sıvalarda hedeflenen 
mukavemet değerleri sıvaların farklı hava miktarlarına rağmen sağlanmıştır.  
Üretilen sıvalardaki hava miktarları kullnılan katkının dozajına bağlı olmakla beraber 
kullanılan agreganın tane büyüklüğü değeri ve kumun cinsine göre (doğal veya kırma ) 
farklılık göstermiştir. 
 

6.SONUÇ 
 

• Kimyasal katkılar kullanılarak üretilen ince ve kaba sıvalar  , basınç dayanımı için 
hedeflenen CS IV sınıfı harçlar; aynı  işlenebilirlik süreleri  ve farklı hava içerikleri 
farklı Su/ bağlayıcı oranlarına rağmen  bütün serilerde elde edilmiştir. 

• Hedeflenen en az 24 saatlik işlenebilirlik süresi bütün karışımlarda 1kg/m³ 
geciktirici kimyasal katkı kullanılarak sağlandı. 

• Alt tabakaya yapışma mukavemetlerinde sıvalardaki farklı  mukavemet değerlerine 
ve farklı hava muhtevası değerlerine göre 0,3-0,8 N/mm² aralığında değişen 
sonuçlar elde edildi.  

 
7. KULLANIM VE UYGULAMA TAVSİYELERİ 

 

7.1. HARCIN BİNA DUVARLARINA UYGULANMASI VE KULLANIM 

TAVSİYELERİ 

Harçların bina duvarlarında uygulanmasının temel amacı bir duvar veya bölme 
oluşturmak için tuğlaları birleştirme malzemesi olarak kullanılmasıdır.  
İnşaat işleri aşağıdaki fonksiyonlara sahip olabilir: 
- Yapısal (temel atmalar, yük duvarları, kolonları, vb.) 
- Kapatma (cephe duvarları, bölme duvarları, çitler, vb.) 
- Dağıtım (ara duvarları, ince duvarlar, vb. ....) 



• Duvarı örmede kullanılacak olan elemanlar uygun bir nem içeriğine sahip 
olmalıdırlar.  
Çoğu durumda bunların ıslatılması gereklidir.  
Tuğlanın aşırı şekilde su emmesi önlenmelidir, çünkü bu harçtaki suyun zamanından 
önce kaybolmasına neden olur. Bu da harç çimentosunun hiçbir şekilde reaksiyona 
girmemesine neden olur ve böylece boğulma  olayı meydana gelir.  

 
• Duvar örme elemanları birbirlerine sürtünecek şekilde yerleştirilirler, işlem yerine 

getirildikten sonra bir daha hareket ettirilmezler. Eğer bir parçanın yerini 
değiştirmek gerekli olursa harcın çıkartılması gerekecektir.  

 
• Harç bağlantıları tümüyle doldurmalıdır. Eğer tuğla yerleştirildikten sonra bağlı 

tümüyle dolmaz ise, ıspatula ile sıkıştırılarak gereken harç ilave edilecektir.  
• Bir gün içinde inşa edilen duvar yüksekliği aşırı olmamalıdır, bu duvar ve bağlantı 

kalınlıklarına, harç tipine ve parçaların ağırlıklarına bağlıdır.  
• Havadaki nisbi  nem düşük olduğunda veya hava sıcaklığı yüksek olduğunda 

ve/veya rüzgarlar güçlü olduğunda yeni inşa edilmiş duvar nemli olarak tutulacaktır.  
• Yağmurlu havalarda yüzey korunmuş halde değilse çalışma durdurulacaktır. Yeni 

inşa edilmiş olan kısımlar bağlantıların erozyona maruz kalmasını önlemek için 
korunacaktır.  

• Donma hallerinin söz konusu olduğu hava şartlarında çalışma durdurulacaktır ve 
işlere yeniden başlamadan önce bir önceki gün inşa edilmiş olan kısım kontrol 
edilecektir.  

 
7.2. HARCIN KORUMASIZ CEPHE DUVARLARI ÜZERİNE 
UYGULANMASI VE KULLANIM TAVSİYELERİ 
 

Gerçekte bina duvarları uygulamalarının bir çeşididir, ancak isminin de işaret ettiği gibi, 
hiçbir şey ile kaplanamaz ve korunamazdır, bu nedenle "korumasızdır" ve kötü hava 
şartlarına açıktır 
Bu duvarların ana fonksiyonu konutu dıştan korumaktır, bu nedenle güvenlik, 
yaşanabilirlik, sıhhatlilik, dayanıklılık ve görünüm ihtiyaçları normal bina duvarlarına 
göre çok daha yüksek olacaktır.  
Bu nedenle yapışma, geçirgen olmama, direnç, vb. nitelikleri daha önemli bir göreve 
sahiptirler.  
Kullanım tavsiyeleri: 
 
Korumasız cephe duvarlarının elemanlarının döşenmesi sırasında, normal 
duvarlardakiler ile aynı önlemlerin alınması gereklidir.  
Suya karşı dirençli hale getirilmiş veya vitrifiye edilmiş olan tuğlaların söz konusu 
olması halinde tüm yüzeyleri bu elemanları temin eden tedarikçinin talimatlarına göre 
işleme tabi tutulacaktır, şöyle ki bu işlem nedeniyle harçların yapışma nitelikleri 
değişime uğrayabilir, bu şekilde duvarın su geçirmezliği ve izolasyonu tehlikeye 
girebilir.  
Bir kaba sıvanın temel fonksiyonları duvarları kaplamak ve korumaktır, aynı  zamanda 
bunun estetik fonksiyonu da çok önemlidir.  
 
Harcın bağlandığı yüzey pürtüklü ve temiz olmalıdır. Tuğlanın söz konusu olması 
halinde, yüzeyin zımparalanması gereklidir.  



Kaba sıva yapmadan önce bağlanılacak yüzeyin ıslatılması gereklidir bunun amacı harç 
içindeki suyun zamanından önce kaybedilmesini önlemektir. 
24 saat geçtikten sonra kaba sıvanın yüzeyi ıslak olarak tutulacaktır.  
15 mm.’den kalın kaba sıvalar iç kısımdaki daha dirençli olmak üzere birden fazla 
katmandan oluşturulacaktır.  
Birincisi donana kadar ikinci bir katman uygulanmayacaktır.  
Donana kadar kaba sıva üzerine herhangi bir şey sabitlenmeyecektir ve bu donma 
durumu da 7 günden önce gerçekleşmeyecektir. [8] 

 
8.ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 

 
2m³ CS IV mukavemet sınıflı kaba hazır yaş sıva  Betonsa firması tarafından 
verilmiştir. 
Sıva karışım oranları aşağıda ki tabloda verilmiştir. 
 
  
Çimento (Kg/m³) 250 
Kül (Kg/m³)  
Kum (Kg/m³) 570 
Kırma Kum (Kg/m³) 692 
Hava sürükleyici (Kg/m³) 1,5 
Geciktirici katkı (Kg/m³) 1,0 
Su/(Çimento+U.Kül) 0,83 
Yayılma (cm) 20 
Hava Miktarı (%) 18 
İşlenebilirlik Süresi (saat) 24 
Yapışma mukavemeti 
28 gün (N/mm²) 

0,6 

Basınç Dayanımı 
28 gün (N/mm²) 

75 

 

  
resim 1 Sıvanın üretimi   resim 2  Bilgisayar kontrollu santral 
 



 

  
 
resim 3. Sıvanın şantiyeye nakliyesi  resim 4. Sıvanın kaplara boşaltılması 
 
 

resim 5 Sıvanın son görünümü 
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