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Özet 
 

Şaplar, endüstriyel zeminler ve döşemeler üzerinde kullanılan önemli yapı 

elemanlarındandır. Yapımında kullanılan malzeme tipine (çimento şapı, alçı şapı, 

manyezi şapı vb.) ve kullanım amacına bağlı olarak eğim, düzeltme, koruma, dolgu, 

yüzer şap gibi farklı adlarla anılırlar.  

 

Yapılardaki şap uygulamalarında yaygın olarak çimento bağlayıcı olarak 

kullanılmaktadır ve şap bileşimi; çimento, 4 mm elekten geçmiş kum ve sudan 

oluşmaktadır. Çimento şaplarının yapılmasında çimento harcının rötresi nedeni ile 

oluşacak çatlamaları önlemek için, şapın kalıcı veya geçici anolu olarak yapılması 

önerilmekte, ancak pratikte buna yaygın olarak uyulmamaktadır. Yine pratikte, kuru 

kıvamlı olarak üretilen şap bileşimleri kullanılmakta bunlar da imalat süresini oldukça 

uzatmaktadır. 

 

Kendiliğinden yayılan, çatlama riski en aza indirilmiş, pompalanabilen, derzsiz, hızlı 

sertleşen, yaya trafiğine 48 saatte açılabilen, basınç dayanımı 30 MPa civarında olan, 

hızlı bir şekilde uygulanabilen, ince kaplama yapabilme özelliği nedeni ile ölü yükleri 

azaltabilen, yeni şap sistemi ile geleneksel çimentolu şaplarda yaşanan çeşitli sorunların 

önlenmesi amaçlanmaktadır.  
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Bu çalışmada, kendiliğinden yayılan çimento esaslı şap imalatı için öncelikle 

laboratuvar deneyleri ve endüstiyel denemeler yapılmıştır. Yapılan deneysel 

çalışmalarda beklenen uygun sonucu veren bileşimin saha uygulamasında doğrulanması 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar irdelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

 

Abstract 
 

Screeds are one of the construction materials used in the production of industrial floors 

and floor coverings. Depending on the type (cement, gypsum or magnesia based) and 

intended use of the material, they are classified as slope, correction, protection, padding 

or floating screeds. 

 

Cement binder is used in screed applications in structures extensively and composition 

of screed consists of cement, water and sand that is passed through the 4 mm sieve. In 

the production process of cement screeds, to prevent the cracks of cement mortar due to 

shrinkage, it is recommended to cast the screed with permanent or temporary joints, 

although rarely complied in practice. In practice, semi dry produced screeds are used 

which prolongs the duration of casting. 

 

The aim of this new self-levelling screed system, is to minimize the risk of cracking, 

achieve pumpability, reduce joints, fast curing, which allows for the pedestrian traffic in 

48 hours, compressive strengths of around 30 MPa, decrease the production time, with 

an ability for a thinner coating which reduces the dead loads, prevent various problems 

in traditional cement screeds. 

 

During this study, laboratory experiments and industrial trials have been made 

primarily, to manufacture the self-levelling cement based screed. The compound which 

has been given the expected appropriate result in the trials, is also verified in field. The 

results obtained are examined and evaluated. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Şaplar, yapılarda yoğun olarak kullanılan çimento esaslı malzemelerden biridir. 

Yapılarda kullanılan çimento esaslı malzemeler içerisinde şapların oranı yaklaşık % 

10’dur. TS EN 13318’e [1] göre şaplar; 

Herhangi bir zemin üzerinde istenilen kotta bir yüzey oluşturmak 

Son yüzey kaplamasını taşıyıcı zemin oluşturmak 

Son yüzey olarak aşınma tabakası oluşturmak 

amaçlarından en az birini gerçekleştirmek için; tabaka veya tabakalar halinde; zemine 

bağlı ya da zeminden ayrı olarak, bir ayırıcı tabaka veya yalıtım tabakası üzerine serilen 

malzemeler olarak tarif edilmektedir.  

 

Bu çalışmada, insan faktörünün azaltılması ve imalat hızının arttırılması gibi amaçlarla, 

BS EN 13813’e [2] göre bir şap malzemesin sahip olması gereken özellikler olan yeterli 

basınç ve eğilme dayanımı, yüzey sertliği, aşınma ve darbe direnci ve yüksek yapışma 

dayanımına sahip, aynı zamanda da kendiliğinden yerleşebilme özelliği gösteren şap 

üretimi hedeflenmiştir. Kendiliğinden yerleşen şapların, katkı maddelerinin ve yüksek 

bağlayıcı oranının getirdiği ek maliyetlerden dolayı kaçınılmaz olarak diğer şaplardan 
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daha pahalı olacağı; ancak yapım aşamasında uygulama süresi ve işçilik miktarı ile ilgili 

getireceği avantajların bu ek maliyetleri telafi edecek oranlara ulaşacağı 

öngörülmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında, öncelikle kendiliğinden yayılan şap ürününden beklenen 

özelikler;  

• 28 günlük Basınç Dayanımı  30 MPa 

• 28 günlük Eğilme Dayanımı  3 MPa 

• % 4 ile 12 hava sürükleme 

• 20 cm ile 28 cm serbest yayılma  

• 2 saat 30 dakika kıvam koruma  

• Rötre  28. Gün < 500 µm/m  

• Birim Ağırlık 2.2 ± 0.2 kg/m
3
 

• 20°C’de priz süresi < 24 saat  

olarak belirlenmiş ve bu özeliklerin karşılanabilmesi için uygun tasarımın belirlenmesi 

amacıyla laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Uygun tasarım belirlendikten sonra, şap 

ürününden beklenen özelliklerin karşılanması için kimyasal katkı geliştirilmiştir. 

 

Laboratuvar koşullarında beklenen tasarım kriterlerini karşılayan bileşimlerin ve 

kimyasal katkıların, şantiye koşullarındaki performansını ölçmek amacıyla endüstriyel 

denemeler yapılmıştır.        

 

 

2. LABORATUVAR DENEYLERĠ VE SONUÇLARI 
 

2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 

Deneylerde, endüstriyel üretimlerin yapılması planlanan Betonsa Halkalı tesisinin 

kullanmakta olduğu; Akçansa Büyükçekmece Fabrikasından temin edilen CEM I 42,5 R 

tip çimento, Karabük demir çelik tesislerinden temin edilen Öğütülmüş Yüksek Fırın 

Cürufu, Cebeci Agrega ocaklarından temin edilen kırma kum ve Mil-Ten Yeniköy 

Kömür işletmelerinden temin edilen doğal kum kullanılmıştır. Kullanılan malzemelere 

ait fiziksel, kimyasal ve mekanik özelikleri Tablo 1,2 ve 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çimento fiziksel, kimyasal, mekanik özelikleri 

 

Blaine özgül yüzeyi (cm²/gr) 3630 

Klorür (%) 0,041 

SO3 (%) 2,96 

Çözünmez kalıntı (%) 0,34 

Hacim genleşmesi (mm)  1,00 

Kızdırma kaybı (%) 1,35 

Özgül ağırlık (gr/cm³)  3,14 

45μm elek kalıntısı (%)  6,70 

90μm elek kalıntısı (%)  0,20 

2 günlük basınç dayanımı (MPa)  27,50 

7 günlük basınç dayanımı (MPa)  40,40 

28 günlük basınç dayanımı (MPa)  52,60 

Priz başlangıcı / sonu (dakika / dakika)  128 / 177 
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Tablo 2. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu fiziksel ve kimyasal özelikleri 

 

H2O (%) 0,20 

Klorür (%) 0,025 

Çözünmez kalıntı (%) 0,00 

Kızdırma kaybı (%) 0,00 

SiO2 (%) 44,32 

Al2O3 (%) 9,29 

Fe2O3 (%) 1,68 

CaO (%) 35,97 

MgO (%) 5,88 

S (%) 0,29 

Na2O (%) 0,23 

K2O (%) 1,15 

Özgül ağırlık (gr/cm³) 2,92 

Blaine özgül yüzeyi (cm²/gr) 4430 

0,045 mm elekte kalıntı (%) 1,00 

0,090 mm elekte kalıntı (%) 0,00 

 

Tablo 3. Agregaların özellikleri ve elek analizi sonuçları 

 

 Kırma Kum Doğal Kum 

E
le

k
 A

n
al

iz
i 

(G
eç

en
 %

) 

31,5 100 100 

16 100 100 

8 100 100 

4 93 100 

2 65 100 

1 63 97 

0,5 40 87 

0,25 18 72 

0,125 11 2 

0,075 4 0,3 

Özgül Ağırlık (gr/cm³) 2,55 2,60 

Su Emme (%) 2,7 1,64 

Metilen Mavisi 1,25 1,25 

Kum Eşdeğerliği 46,5 69,1 

    

2.2. Katkılar 

 

Kendiliğinden yerleşen şap üretimi sırasında 4 çeşit polikarboksilat esaslı polimer 

çözeltisi kullanılmış ve bu çözeltilere farklı oranlarda ve farklı çeşitlerde eklenen diğer 

katkı malzemeleriyle, ana katkılar oluşturulmuştur. Çalışma boyunca taze halde 

görünüm, yayılma miktarı, kıvam koruma özelliği, hava miktarı gibi verilerle; 

sertleşmiş halde de basınç ve eğilme dayanımı, rötre oranları gibi verilere dayanarak en 

uygun katkı karışımının elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma esnasında toplam 18 

farklı katkı üretilmiştir. Tablo 4’de polikarboksilat esaslı polimer çözeltilerinin 

özelikleri verilmiştir. 
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Tablo 4. Polikarboksilat esaslı polimer çözeltilerinin özellikleri 

 
Madde adı Görünüm Yoğunluk  

 

pH Katı oranı (%) Suda çözünebilir   

Klor Yüzdesi 

Fonksiyon 

 

P1 Sarı berrak 

likit 

1,1045 3,76 50,00 0,0052 

 

Erken dayanımı 

yüksek polimer 

P2 Sarı berrak 

likit 

1,1075 5,12 50,00 0,0055 

 

Kıvam koruma 

özellikli polimer 

P3 Sarımsı 

berrak likit 

1,1067 3,90 50,00 0,0086 

 

Çimento tiplerine 

uyumluluğu yüksek 

polimer 

P4 Açık 

Kahverengi 

1,1630 1,73 70,00 0,0070 Su azaltma özelliği 

yüksek polimer 

 

Çalışmada, polikarboksilat esaslı polimer çözeltileri dışında, Tablo 5’de özelikleri 

verilen, geciktirici, 5 farklı tip hava sürükleyici, köpük kesici, ayrışmayı önleyici 

kollaidal silika, rötre ayarlayıcı ve fermantasyon önleyici kullanılmıştır. Tablo 6’da ise 

üretilen 18 farklı katkının içeriği tanımlanmıştır. Üretilen bu katkılar, şap karışımında 

bağlayıcı ağırlığının %1.5 oranında kullanılmıştır. Bu katkılar dışında farklı 

karışımlarda bağlayıcı ağırlığının %1 ve %2’si oranında karışıma bağımsız olarak 

eklenmiş rötre azaltıcı katkı (SRA) bulunmaktadır. SRA olarak Tablo 7’de özellikleri 

verilen katkı kullanılmıştır. Teknik bilgi formunda çimento ağırlığının %2 oranında 

kullanılan bu katkının uzun süreli rötreyi %40 oranında azalttığı fakat rötre miktarındaki 

azalmanın beton bileşenlerine, karışım dizaynına bağlı olduğu belirtilmektedir.  

 

Tablo 5. Üretimde kullanılan diğer katkılar 

 

Madde adı Görünüm Yoğunluk pH 

Katı 

oranı 

(%) 

Suda 

çözünebilir 

klor 

yüzdesi 

Kimyasal yapısı Fonksiyon 

R  
Beyaz 

kristalize toz 
- 7,00 100,00 Max. 0,07 

Glukonik asitin 

sodyum tuzu 
Geciktirici 

H1 
Sarımsı 

bulanık likit 
0,9980 12,00 11,50 0,0065 

Doğal reçineden 

yapılmış potasyum 

sabunu 

Hava 

Sürükleyici 

H2 
Renksiz 

berrak likit 
1,0441 7,10 28,00 0,6224 

Sodyum loril eter 

sülfat 

Hava 

Sürükleyici 

H3 

Amber 

renkli temiz 

solusyon 

1,1032 11,75 30,00 0,0060 

Modifiye ve 

nötralize edilmiş 

reçine 

Hava 

Sürükleyici 

H4 
Renksiz 

berrak likit 
1,0370 8,72 27,71 0,0000 Kokamide 

Hava 

Sürükleyici 

H5 
Sarı berrak 

likit 
0,9710 9,36 98,23 0,0059 

Sodyum loril eter 

sülfat 

Hava 

Sürükleyici 

D 
Renksiz 

berrak likit 
1,0219 7,01 99,58 0,0091 

Propilenoksit tip 

köpük kesici 
Köpük kesici 

S 
Renksiz 

berrak likit 
1,0990 9,54 15,59 Max. 0,1 Kollaidal silika 

Betonda 

ayrışmayı önler 

ASA 
Renksiz 

berrak likit 
0,9997 10,87 0,82 Max. 0,1 Hidroksil bileşimi 

Rötre 

Ayarlayıcı 

B 
Renksiz 

berrak likit 
1,1900 7,05 2,46 0,0051 

Su bazlı 

izotiazolinler ve 

glikol formaldehit 

Fermantasyon 

önleyici 
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Tablo 6. Kendiliğinden yerleşen şap üretimi sırasında geliştirilen katkılar 

 

 
 

Tablo 7. SRA olarak kullanılan katkının teknik özellikleri 

 

Teknik Özellikler 

Form : Sıvı hydroxy bileşimi 

Renk : Kırmızı 

Özgül ağırlık* (kg/lt) : 1 

pH değeri * : 10.0 ± 1.0 

Dozaj aralığı (%) : 0.5 - 1.5 

Klorür : 0 

TEA (triethanolamine) : 0 

Hava sürükleme : Karışıma bağlı etkili 

Priz süresine etkisi : Düşük sıcaklıklarda geciktirebilir 

* 20 °C için verilen değerlerdir.   

 

2.3. ġap KarıĢımları 

 

Çalışma boyunca şap karışımları 17 dm
3
’lük partiler halinde üretilmiştir. Toplam 

bağlayıcı miktarı 550 kg/m
3
’te sabit tutularak, çimento miktarının 350kg/m

3
 ve 300 

kg/m
3

 olarak değiştirildiği iki tip karışım vardır. Üretilen katkılar çalışmanın büyük 

bölümünde bağlayıcı ağırlığının %1,5’i oranında kullanılmıştır. Polipropilen lif 

kullanılan karışımlarda lif miktarı 0,3 kg/m3‘tür. Karışımlarda su / toplam bağlayıcı 

oranı 0,45 olarak hedeflenmiştir. Ancak karıştırma işlemi esnasında, karışımların, 

katkıların değişmesinden kaynaklanan su ihtiyaçları gözlemlenmiş ve su/bağlayıcı 

oranında 0,40-0,50 aralığını geçmemek üzere değişiklikler yapılmıştır. Kendiliğinden 

yerleşen şapın başlangıç ve 150 dakika sonundaki yayılma miktarının, başlangıç ve son 

değerler arasında büyük farklar oluşmadan 200 mm - 280 mm aralığında olması; hava 

miktarının da aynı şekilde hacimce %4 - %12 aralığında değerler alması hedeflenmiştir. 

 

2.4. Üretim Süreci 

 

Çalışmada toplam 34 parti şap hazırlanmıştır. Bunlardan bazıları tekrar karışımı 

niteliğindedir. İlk olarak karışımların görünümleri ve ani yayılma miktarlarına göre 

öngörülen karışım oranları değerlendirilmiştir. Üretilen ilk karışımlardan elde edilen 
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bilgilerden; üretilen şapların görünümü ve ilk yayılma değerleri incelenmiştir. Buna 

göre çalışmanın bundan sonraki bölümünde; 

Katkıların, bağlayıcı ağırlığının %1,5’i oranında kullanılmasına 

Hedeflenen Su/Bağlayıcı oranının 0,45 olmasına 

Şaplardaki agrega ağırlığının %30’unun doğal kum ve %70’inin kırma kum 

olmasına karar verilmiştir. 

 

Sonraki deneylerde Tablo 6’da detayları verilen 18 farklı katkı ile şap üretimleri 

gerçekleştirilmiş ve buna göre VC 18 kodlu katkı diğer bileşenlerle en uyumlu katkı 

olarak belirlenmiştir. Daha sonra deneylere VC 18 katkısı ile devam edilmiştir. Bu 

deneylerin sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. VC 18 katkısı ile yapılan deneylerin sonuçları 

 
KarıĢım No. K27 K28 K29 K30 K31 K33 K34 

K.Katkı Cinsi 
VC18+SR

A 

VC18+SR

A 
VC18 VC18 VC18 

VC18+SR

A 

VC18+SR

A 

B
il

e
Ģi

m
 Ö

z
el

li
k

le
r
i 

Çimento 350 350 350 300 300 300 300 

Mineral Katkı 200 200 200 250 250 250 250 

Doğal k./kırma k. 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 30/70 

Su 250 237 250 250 250 250 250 

İlave Su (17 dm³ için) 0 -235gr 0 0 0 0 0 

1.Katkı Dozajı, (%,B) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.Katkı Dozajı, (%,B) 1,0 2,0 - - - 1,0 2,0 

Hedef S/B 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Gerçekleşen S/B 0,45 0,43 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

T
a
z
e
  

Ö
ze

ll
ik

le
r 

Yayılma, (mm), 0'    254 285 260 292 265 265 290 

Yayılma, (mm), 30'    280 286 242 275 270 275 292 

Yayılma, (mm), 60'    295 280 250 285 275 290 295 

Yayılma, (mm), 90'    272 283 256 280 272 287 295 

Yayılma, (mm), 120'    273 290 250 278 270 288 290 

Yayılma, (mm), 150'    268 285 243 275 270 280 287 

Hava (%)  0' 11,0 8,0 7,0  8,0  9,0  11,0  11,0  

Hava (%) 150'   6,8 6,5 7,8 10,2 10,4 

Birim ağırlık (kg/m³) 2013 2103 2106 2076 2100 1950 1970 

S
e
r
tl

e
Ģm

iĢ
 

Ö
ze

ll
ik

le
r 1 Gün E.Day.,(MPa) - - 1,6 1,1 1,0 - - 

28 Gün E.Day.,(MPa) 5,2- 5,9 5,2 4,9 6,0 5,4 5,4 

1 Gün B.Day.,(MPa) - - 5,2 3,6 2,9 - - 

28 Gün B.Day.,(MPa) 31,4 41,3 48,2 42,6 40,7 36,2 29,3 

 

2.5. Taze ve SertleĢmiĢ ġap Deney Sonuçları 

 

2.5.1. Yayılma Deneyi 

 

TS EN 1015-3’e [3] göre taze şap numunesinin yayılma değeri, su emmez bir yüzey 

üzerinde, örneğin cam bir plaka, Şekil 1’de boyutları verilen kesik koni biçimindeki bir 

kalıba yerleştirilen numunenin, koni dik doğrultuda yukarıya çekilerek kaldırıldıktan 

sonra, plaka üzerinde yaptığı yayılma miktarıyla ifade edilir. Yayılma çapı birbirine dik 

iki doğrultuda ölçülerek bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 

Ölçme sonuçları mm olarak ve en yakın milimetreye yuvarlatılarak verilir. 
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Şekil 1. Yayılma konisi ve boyutları 

 

Çalışma boyunca üretilen 34 parti şap numunesinde 150 dakika boyunca her 30 

dakikada bir yapılan yayılma deneylerine göre, polikarboksilat esaslı polimer 

çözeltilerinden P3 ve P4 kullanılarak hazırlanan katkıların ani yayılma miktarı ve kıvam 

koruma kabiliyeti açışından hedef değerler olan 200 mm – 280 mm aralığı için en iyi 

sonuçları verdiği gözlemlenmiştir. Şapların ani yayılma değerleri Şekil 2’de, 150 dakika 

sonundaki yayılma değerleri ise Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Şapların ani yayılma değerleri 

 

 
 

Şekil 3. Şapların üretimden 150 dakika sonraki yayılma değerleri 



188 

 

2.5.2. Hava Miktarı Deneyi 

 

TS 22-2 EN 413-2’ye [4] göre taze harçta hava miktarı basınç uygulandığında, harç 

hacminde meydana gelen azalmanın tespiti yoluyla belirlenir. Şapların hava miktarı 

deney sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Şapların hacimsel hava yüzdeleri 

 

2.5.3. Basınç ve Eğilme Dayanımı Deneyleri 

 

Her karışımdan 3’ü 1 günlük dayanımları 3’ü de 28 günlük dayanımları incelemek 

amacıyla toplam 6 adet 4cmx4cmx16cm boyutlarında prizmatik numuneler alınmıştır. 

Deney numuneleri 28 gün boyunca kür havuzunda bekletilmiştir. Şapların basınç 

dayanımı değerleri Şekil 5’de, eğilme dayanımı değerleri ise Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Basınç dayanımı değerleri 
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Şekil 6. Eğilme dayanımı değerleri 

 

2.5.4. Büzülme oranı (rötre) deneyi 
 

Doygun halden kurumaya geçişte oluşan büzülme oranının (rötre) belirlenmesi 

amacıyla, şaplardan 2,5 cm x 2,5 cm x 22,5 cm boyutlarında her dökümden toplam 3 

adet olmak üzere prizmatik numune alınmıştır. Rötre ölçümü amacıyla VC18 ana 

katkısıyla hazırlanmış 3 farklı şap üretilmiştir. Şaplardan ikisine üretim esnasında ana 

katkıdan bağımsız olarak, sırasıyla bağlayıcı ağırlığının %1 ve %2 oranlarında rötre 

azaltıcı katkı eklenmiştir. Diğer şapa ise ana katkıdan bağımsız olarak bir katkı 

verilmemiştir. Bu şaplardan alınan numunelerde 7, 14 ve 28. günlerde rötre okumaları 

yapılmıştır. 28 gün sonunda yapılan ölçümlere göre %2 oranında SRA içeren şapta, 

SRA içermeyen şapa göre %35 dolaylarında, %1 oranında SRA içeren şapta da %15 

dolaylarında daha az rötre gözlemlenmiştir (Şekil 7). 

 

 

Şekil 7. Şapların rötre deney sonuçları 

 

 

 

 

VC 18- SRA %1 

VC 18- SRA %2 
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2.6. Saha Uygulamaları ve Çatlak Kontrolü 

 

Bu çalışma sonucunda üretilen şapın görünümünü değerlendirmek ve çatlak kontrolleri 

yapmak amacıyla saha uygulamaları yapılmıştır. Saha uygulamaları için iki farklı 

kendiliğinden yerleşen şap ve performans karşılaştırması yapabilmek amacıyla da iki 

farklı normal şap üretilmiştir. VC 18 katkısı kullanılarak üretilen kendiliğinden yerleşen 

şapların (KYŞ) tüm karışım oranları aynı olmakla beraber, birine bağlayıcı hacminin 

%2’si oranında rötre azaltıcı katkı eklenmiştir. Normal şaplardan birinde sadece doğal 

kum kullanılmış ve Normal 1 olarak isimlendirilmiş, diğerinde ise hem doğal kum hem 

de kırma kum kullanılmış ve Normal 2 olarak isimlendirilmiştir. Üretilen bu şaplar 60 

cm x 120 cm boyutlarındaki kalıplara 3 cm ve 6 cm yüksekliklerde olmak üzere 

yerleştirilmişlerdir. Böylelikle 4 farklı şapla üretilmiş 2 farklı yükseklikte toplam 8 adet 

uygulama yapılmıştır. Şapların karışım oranları Tablo 9’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 9. Saha uygulamaları için üretilen şapların karışım oranları 

 

Malzeme (Kg/m
3
) KYŞ Normal 1 Normal 2 

Çimento 300 370 370 

Ö.Y.F. Cürufu 250 - - 

Doğal Kum 407 1550 507 

Kırma Kum 931 - 1160 

S/B 0,45 0,68 0,56 

 

Bu uygulamalarda dökümden itibaren 28 gün boyunca çatlak kontrolleri yapılmıştır. 

Normal şaplarda yapılan gözlemlemelerde çatlak oluşumu gözlemlenmemiştir. Ayrıca 

her iki yükseklikte üretilmiş kendiliğinden yerleşen şapta da kayda değer nitelikte bir 

çatlak oluşumu gözlemlenmemiştir. Saha uygulamalarına ait bir fotoğraf Şekil 8’de 

verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 8. Saha uygulama fotoğrafı 

 

 

3. SONUÇLAR 
 

Çalışmada kullanılan sulu polikarboksilat esaslı polimer çözeltilerinden P3 ve P4 

çözeltileri karışımlarının ani yayılma ve kıvam koruma kabiliyeti açısından en etkili 

sonuçları verdikleri gözlemlenmiştir. 
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Hava sürükleyici katkılar ile hazırlanan şaplarda hedeflenen hava miktarı olan 

hacimce %4 - %12 aralığındaki değerlere ulaşılmıştır. Bu hava sürükleyicilerle üretilen 

şaplarda, 150 dakika sonunda dahi hava miktarında kayda değer azalmalar 

gözlemlenmemiş ve dengeli sonuçlar elde edilmiştir. 

Propilenoksit tipi köpük kesicinin, üretilen ana katkı malzemelerinin içeriğinden 

çıkarılmasının hava miktarının dengelenmesinde etkili olduğu gözlenmiştir. 

İçeriğinde P3 ve P4 polimer çözeltilerinin karışımı, H4 ve H5 hava sürükleyicilerinin 

karışımı, geciktirici ve fermantasyon önleyici bulunan VC18 katkısı; görünüm, ani 

yayılma miktarları, kıvam koruma kabiliyeti, hava içeriği ve hava içeriğini koruma 

kabiliyeti açısından en etkili sonuçları vermiştir. 

Üretilen şaplarda hava miktarının hacimce %10 dolaylarına ulaşması, basınç 

dayanımlarında hava sürükleme işlemi yapılmadan önceki değerlere göre %20’ye varan 

azalmalara sebep olsa da, basınç dayanımları hedeflenen değerlerin üzerinde gerçekleşip 

30 MPa seviyesinin altına inmemiştir. 

Çalışmada kullanılan rötre azaltıcı katkı (SRA), kendiliğinden yerleşen şap 

karışımlarına bağlayıcı ağırlığının %1’i oranında eklendiğinde rötre değerlerini %15, 

bağlayıcı ağırlığının %2’si oranında eklendiğinde de rötre değerlerini %35 oranlarında 

azaltmıştır. 

Yapılan saha uygulamalarında 60 cm eninde ve 120 cm boyundaki kalıplara, 3 cm ve 

6 cm olmak üzere iki farklı kalınlıkta yerleştirilen şaplarda 28 gün süren gözlemler 

sonucunda kayda değer nitelikte bir çatlak oluşumu tespit edilmemiştir. 
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