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Dünyada selülozdan sonra en yaygın doğal polimer olan
kitin karides, ıstakoz ve yengeç gibi eklembacaklılardan
elde edilmektedir. Dünyada yıllık kitin üretiminin yaklaşık
150x103 ton civarında olduğu belirtilmektedir. Bunun 56x103
tonu karidesten, 39x103 tonu çeşitli deniz kabuklularından,
32x103 tonu mantarlardan ve 23x103 tonu istiridyelerden
elde edilmektedir. Günümüzde kitinin asıl kullanım alanı
biyomedikal uygulamalarıdır. Bu çalışmada kitin katkılı
biyopolimer esaslı çimentoların donma-çözülme etkisine karşı
dayanıklılığı araştırılmıştır. Kitin, çimento ağırlığınca %0,3 ve
%1 oranlarında ikame edilerek kullanılmıştır. Doğal polimerlerin
neden olduğu viskozite artışından dolayı 3 farklı oranda (%0,4
%0,8 ve %1,0) 3 farklı kimyasal katkı (polikarboksilat, naftalin
sülfonat ve melamin sülfonat) kullanılmıştır. Bu kapsamda
hazırlanan 21 farklı karışım üzerinde yayılma çapı, 7 ve 28
günlük basınç ve eğilme dayanımları ile donma-çözülme
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda
elde edilen verileri benzerliklerine göre sınıflandırmak için
kümeleme analizi yapılmıştır. Kitin katkısının donma-çözülme
dayanıklılığını arttırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kitin, Durabilite, Viskozite, Kümeleme,
Kimyasal katkı
Abstract
Chitin which is the most common natural polymer in the world
after cellulose, is derived from arthropods such as shrimp,
lobster and crab. The annual production of chitin in the world
is stated to be about 150x103 tons. 56x103 tons of these are
derived from shrimps, 39x103 tons from various shellfish, 32x103

tons form mushrooms and 23x103 tons from oysters. Todays,
the main application areas of chitin is biomedical applications.
In this study, chitin added biopolymer based cements’
resistance, against freeze-thaw effect, is investigated. Chitin
is used by substituting 0.3% and 1% by weight of cement. Due
to the increase in viscosity caused by the natural polymers, in
3 different ratios (0.4%, 0.8% and 1.0%) of 3 different chemical
additives (polycarboxylates, naphthalene, sulphonate or
melamine sulphonate) is used. Flow diameter, 7 and 28 days
compressive and flexural strength, and freezing-thawing
experiments were carried out over 21 different mixtures
prepared in this context. In order to classify the data, obtained
from the results of experimental studies, with respect to
similarity, clustering analysis has been made. It is determined
that Chitin additive increases the freezing-thawing stability.
Keywords: Chitin, Durability, Viscosity, Clustering, Chemical
additives
1. Giriş
Kitin dünyada selülozdan sonra gelen en yaygın ikinci doğal
polimerdir. Bu biyopolimer çok sayıdaki canlı organizmalar
tarafından sentezlenmektedir. Kitin, mantar ve mayaların hücre
duvarlarında yada eklembacaklıların (Karides, yengeç, ıstakoz
vb.) dış iskeletinde düzenli kristal ve mikrolif yapıdan oluşmuş
bir biyopolimerdir [1]. Dünyada yıllık kitin üretiminin yaklaşık
150x103 ton civarında olduğu belirtilmektedir. Bunun 56x103
tonu karidesten, 39x103 tonu çeşitli deniz kabuklularından,
32x103 tonu mantarlardan ve 23x103 tonu istiridyelerden elde
edilmektedir. Böcek kabuklarında yaklaşık % 23,5 oranında kitin
bulunurken bu oran yengeç ve karideste sırasıyla % 17 ile % 32
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arasında değişmektedir [2]. İlk kez 1884 yılında kullanılmış ve
büyük bir öneme sahip olan doğal polisakkarid olarak günümüzde
de kullanılmaktadır. Kitinin elde edilmesinde ilk olarak çeşitli
asitler kullanılarak eklembacaklılardan elde edilen kabuklardaki
kalsiyum karbonatım çözünmesi sağlanır. Daha sonra elde edilen
ürün alkali ortamda bekletilerek proteinlerin çözünmesi sağlanır.
Ayrıca renksiz kitin elde etmek için ve pigmentleri uzaklaştırmak
için renksizleştirme işlemi de uygulanmaktadır [1].
Kitin ve kitosan üretiminde karşılaşılan en büyük sorun ise
maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Üretim tekniği ve kalitesine
bağlı olarak kitin ve kitosanın kilogram ücreti 10-1000 dolar
arasında değişmektedir. Günümüzde kitinin kilogram ücreti 3-6
dolar arasında değişirken kitosanın kilogram ücreti 15-20 dolar
arasında değişmektedir [3].
Kitin kaynağına bağlı olarak α ve β şeklinde iki alomorftan
oluşmaktadır [4,5]. α türü kitin daha çok mantar ve mayaların
hücre duvarları, karides, yengeç ve ıstakoz kabukları, böcek
üstderilerinden elde edilmektedir [6]. β türü kitin ise mürekkep
balığındaki proteinlerden ve solucanlar tarafından sentezlenen
tüplerden elde edildiği için doğada bulunması daha zordur [7,8].
Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en
önemlisi kitosandır [9]. Kitin ve kitosanın moleküler yapıları
benzer görünmesine rağmen kimyasal özellikleri önemli
derecede farklıdır. Kitin, yapısındaki molekül içi ve moleküller
arası hidrojen bağları veya hidrofobik intereaksiyonlar
nedeniyle, daha yüksek stabiliteye sahiptir. Ayrıca kitinin
kitosandan daha fazla kristalizasyona sahip olması, çeşitli
uygulamalarda daha az reaktif olmasına neden olmaktadır [10].
Kitin ve kitosan gibi biyopolimerlerde diğer önemli bir husus
ise çözünebilirlik etkisidir. Kitosanın zincir boyunca çok sayıda
katyonik kısmının olması polariteyi ve elektrostatik itme
derecesini artırarak çözünürlüğü arttırmaktadır. Çözünürlük
derecesi kitosanı kitinden ayıran en önemli özelliklerden
birisidir. Kitinin çözünürlüğü sınırlı olup, çözücü konusunda
oldukça seçici bir biyopolimerdir [11[
Kitin, kitosan gibi organik polimerler kalsiyum iyonları gibi
inorganik bileşiklerin çekim kuvvetini azalttığı için basınç
dayanımında azalmalar gerçekleşebilir. Kalsiyum iyonlarının
çekim kuvveti açısından en iyi bağ kurduğu bileşikler fosfatlar
> karboksilat > amino grupları > hidroksil gruplarıdır [12].
Kitin, kitosan gibi biyopolimerler kullanım dozajına bağlı
olarak viskoziteyi arttırmakla beraber karışımın akışkanlığını
azaltmaktadır. Ayrıca molekül ağırlığı fazla olan kitosan
kalsiyumca zengin karışımlarda kullanıldığında çapraz bağlardaki
artış ve bu bağların birbirine karışması sonucu akışkanlık ve
kıvam olumsuz etkilenmektedir. Düşük dozajlarda priz süresini
polimerin molekül ağırlığı etkilerken, yüksek dozajlarda
polimerin deasitilasyon derecesi priz süresini etkilemektedir.
Kitinden elde edilen kitosan çimento esaslı malzemelerde priz
geciktirici olarak kullanılabilinir. Kitosunun alkali ortamlarda
çözünmemesi ise çimento esaslı malzemelerde kullanımını
sınırlandırmaktadır [13].

Günümüzde en büyük durabilite problemlerinden olan asit
etkisine karşı dayanıklılık petrol endüstrisinde ön plana
çıkmaktadır. Petrol ve gaz kuyularının yapımında genellikle
çimento esaslı malzemeler kullanılmaktadır. [14,15]. Petrol
kuyularında belli zamanlarda asitleme işlemi yapılmakta ve bu
işlemde kuyunun etrafında yer alan çimento enjeksiyon harcına
zarar vermektedir. Asitleme işlemi çimento harcından yapılan
yüzeylerde dökülmelere neden olduğu için uzun dönemde
çevresel sorunlara neden olmaktadır. Yüzeyde meydana gelen
bu dökülmelerden dolayı özel polimer esaslı malzemelerin
kullanımı yaygınlaşmıştır [16-18]. Petrol kuyularında meydana
gelen fiziko-kimyasal etkilere karşı çimento-polimer esaslı
malzemeler geliştirilmiş ve bu amaçla polimer malzeme içinde
asit direnci yüksek olan epoksi seçilmiştir. Ancak epoksi reçineleri
kimyasal yapılarından dolayı insan sağlığı için oldukça zararlıdır.
Epoksi reçinesinin seyreltilmesinde kullanılan toksin sıvılar
için test hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda olumsuz
sonuçlar (Kanserli hücreler, hatalı doğumlar gibi) elde edilmiştir
[19]. Bu yüzden günümüzde epoksi/çimento karışımlarında
kitin, kitosan gibi biyopolimerler kullanılarak zararlı kimyasal
maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri azaltılmıştır.
Kitin ve kitosanın uygulama alanları, eczacılık, medikal, atık su
arıtma, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat şeklinde
sıralanmaktadır [9]. Bu çalışmada, kitinin kullanım alanlarını
genişletmek için çimento ve beton teknolojisinde kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Bu yüzden durabilite problemlerinden birisi olan
donma-çözülme etkisine karşı dayanıklı bir ürün geliştirilmesi
için çimento/biyopolimer karışımları hazırlanarak taze ve
sertleşmiş harçlar üzerinde deneyler gerçekleştirilmiştir.
2. MALZEME ve YÖNTEM
2.1. Malzeme
Araştırmada TS EN 197-1’e uygun CEM I 42,5 R tipi çimento
kullanılmıştır. Çimentoya ait kimyasal ve fiziksel özellikler
Çizelge 1’de verilmiştir.
Araştırma kapsamında etken maddeleri farklı olan naftalin
sülfonat, melamin sülfonat ve polikarboksilat olmak üzere üç
tür kimyasal katkı kullanılmıştır. Karışımlarda agrega olarak
TSE EN 196-1’e uygun olan Rilem Cembureau Standart kumu
kullanılmıştır.

Çizelge 1. CEM I 42,R tipi çimentosuna ait özellikler
Kimyasal Bileşim

(%)

SiO2
Fe2O3
MgO
Na2O
Kızdırma Kaybı (%)
C3S
55,55
İncelik (cm2/gr)

20,31
3,27
1,64
0,87

Özgül Ağırlık

C2S
16,50

Kimyasal
Bileşim
Al2O3
CaO
SO3
K2O
2,17
C3A
9,41
3110
3,10

(%)
5,64
64,02
2,86
0,80
C4AF
1,48
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2.2. Yöntem
Biyopolimer hammaddesi olan kitin için ikame oranı çimento
ağırlığının % 0,3 ve %1’i olarak belirlenmiştir. Kitin karışımın
viskozitesini arttırarak akışkanlığı olumsuz etkilendiği için
%0,4 0,8 ve %1 oranlarında 3 farklı akışkanlaştırıcı katkı
kullanılmıştır. Hazırlanan karışımlar üzerinde yayılma çapı, 7 ve
28. günlerde basınç ve eğilme dayanımı, 50 ve 100 çevrimden
oluşan donma-çözülme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla 21 farklı karışım hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar
üzerinde kümeleme analizi yapılarak sınıflandırılmıştır.
Donma-çözülme deneyi ASTM C 666 standardına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Numuneler 14. gün sonuna kadar 20 °C
sıcaklıkta su kürüne tabi tutulmuştur. 14. gün sonunda kür
havuzundan çıkartılan numuneler, bir su tankının içerisindeki
donma-çözülme aparatına yerleştirilmiştir.
-17,8°C ile
+4,4°C arasında donma-çözülme çevrimine tabi tutulmuştur.
Her çevrim 1 saati çözülme 2 saati donma olmak üzere 3
saatten oluşan 50 ve 100 çevrime maruz bırakılmıştır. ASTM
C 666 standardına göre yapılan donma-çözülme döngüsünde
otomatik çevrim uygulayan bir cihaz kullanılmıştır. Donmaçözülme çevrimi öncesi ve sonrası numuneler üzerinde basınç
ve eğilme dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir.

ise kitin oranının %0,3 değerini geçmesi durumunda olumsuz
sonuçlar gözlenmiştir. %0,3 oranında kitin kullanılması
durumunda harçların yayılma çapı %16 artmaktadır. Ancak
%1 kitin kullanılması durumunda yayılma çapında göz ardı
edilebilecek bir oranda azalma gerçekleşmektedir. Kitin oranın
artması işlenebilirliği olumsuz etkilemekte ve kimyasal katkı
dozajının artmasına yol açmaktadır.
3.2. Sertleşmiş Harç Özellikleri (Basınç ve Eğilme Dayanımı)
Harçlar üzerinde 7 - 28. günlerde tek eksenli basınç ve 3 eksenli
eğilme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Dayanımlara ait sonuçlar
Şekil 2’de sunulmuştur.

3. BULGULAR
3.1. Taze Harç Özellikleri (Yayılma Çapı)
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Kimyasal katkı türü ve dozajı ile kitin dozajının yayılma çapı
üzerindeki etkisi Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Taze harçlara ait yayılma çapları
Karışım içerisinde polikarboksilat esaslı katkı kullanılması
durumunda yayılma çapında %30 artış elde edilmiştir. Naftalin
ve melamin sülfonat esaslı katkı kullanımı ise yayılma çapın
üzerinde önemli bir etki göstermemiştir. Polikarboksilat esaslı
katkıların etki mekanizması gereği yayılma çapında daha
ciddi artışlar sağlamıştır. Kimyasal katkı dozajının artması
ile yayılma çapında da artışlar gözlenmiştir. Kimyasal katkı
dozajının artması sonucu yayılma çapında %5-20 oranında
artışlar elde edilmiştir. Kitin dozajının etkisi incelendiğinde

Şekil 2. Sertleşmiş harçlara ait basınç dayanımı
değerleri
Karışım içerisinde polikarboksilat ve naftalin sülfonat esaslı
katkı kullanımı durumunda 7 ve 28 günlük basınç dayanımlarında
%4-5’lik artış gözlenmiştir. Melamin sülfonat esaslı katkıların
ise 7 ve 28 günlük basınç dayanımı değerlerine çok etki etmediği
belirlenmiştir. Basınç dayanımının artmasında polikarbiksilat
esaslı katkıların daha etkili olduğu görülmektedir. Kimyasal
katkı dozajının artması yayılma çapında olduğu gibi basınç
dayanımında da artışa neden olmuştur. Ancak 7 ve 28 günlük
basınç dayanımı değerleri incelendiğinde bu artış oranının
ihmal edilebilir bir değer (%1-2,4) olduğu belirlenmiştir. Karışım
içerisindeki kitin oranının artması ile basınç dayanımında
azalmalar olduğu görülmüştür. Özellikle %1 kitin kullanımı 7
ve 28 günlük basınç dayanımlarında sırasıyla %3 ve %2’lik bir
azalmaya yol açmıştır. Basınç dayanımı değerleri incelendiğinde
kitin dozajının sertleşmiş harçlar üzerinde daha etkili olduğu
belirlenmiştir.
Şekil 3’de sertleşmiş harçlar üzerinde gerçekleştirilen 3 eksenli
eğilme deneylerinin sonuçları (7 ve 28.güne ait) görülmektedir.
Kimyasal katkı türünün eğilme dayanımı üzerindeki etkisi basınç
dayanımına benzer özellik göstermektedir. Polikarboksilat ve
naftalin sülfonat esaslı katkılar ile üretilen harçların 7 ve 28
günlük eğilme dayanımlarında daha fazla artış elde edilmiştir.
Ancak kimyasal katkı kullanımı ile elde edilen dayanım
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artışlarının ihmal edilebilir bir değerde kaldığı görülmektedir.
Kimyasal katkı dozajı incelendiğinde ise 7 ve 28 günlük eğilme
dayanımları arasında farklılıklar görülmektedir. %1 kimyasal
katkı kullanımı durumunda 7 günlük eğilme dayanımında %7
oranında artış elde edilirken, 28 günlük eğilme dayanımında %2
oranında azalma gerçekleşmiştir. Kimyasal katkı dozajındaki
artış 28 günlük eğilme dayanımında azalmalara yol açmaktadır.

%1 oranında kimyasal katkı kullanıldığında ise 50 donmaçözülme çevrimi sonucu %9, 100 donma-çözülme çevrimi
sonucu %20 oranında dayanım kaybı gerçekleşmiştir. Kimyasal
katkı dozajının artması donma-çözülme dayanıklılığını
olumsuz etkilemektedir. En fazla dayanım kaybı, 28 günlük
basınç dayanımı en yüksek olan %1 kimyasal katkı kullanılan
harçlarda meydana gelmiştir.

Şekil 3. Sertleşmiş harçlara ait eğilme dayanımı
değerleri

Şekil 4. 50 ve 100 donma-çözülme çevrimi sonucu
basınç dayanımı değerleri

Kitin dozajının artması sonucu 7 ve 28 günlük eğilme
dayanımlarının azaldığı Şekil 3’de görülmektedir. %1 kitin
kullanılması durumunda 7 günlük eğilme dayanımı %3, 28
günlük eğilme dayanımı ise %8 oranında azalmaktadır. Kitin
ilavesi sertleşmiş harç özelliklerinin nihai dayanım üzerinde
etkili olmasına yol açmıştır. Kitin ilavesi taze harç özelliklerini
olumsuz etkilediği için sertleşmiş harç özelliklerinde de
dayanım kayıpları gerçeklemiştir.

%0,3 oranında kitin kullanılması durumunda 50 donmaçözülme çevrimi sonucu %11, 100 donma-çözülme çevrimi
sonucu %20 oranında dayanım kaybı gerçekleşmiştir. Kitin
oranının %1 olması durumunda ise 50 donma-çözülme çevrimi
sonucu %9, 100 donma-çözülme çevrimi sonucu %20 oranında
dayanım kaybı gerçekleşmiştir. Kitin oranının artması 50 ve
100 donma-çözülme çevrimi sonucu oluşan dayanım kaybının
azalmasını sağlamıştır.

3.3. Dayanıklılık Özellikleri (Donma-Çözülme Deneyi)

Kitin katkılı harçların 50 ve 100 donma çözülme çevrimi sonucu
eğilme dayanımı değerleri Şekil 5’de görülmektedir. Donma
çözülme çevrimi sonucunda eğilme etkisinde oluşan dayanım
kayıpları incelendiğinde basınç etkisinde oluşan dayanım
kayıplarına benzer olduğu görülmektedir. Donma çözülme
çevrimleri sonucunda en az dayanım kaybı polikarboksilat
esaslı katkı ile üretilen harçlarda elde edilmiştir. Kimyasal
katkı dozajının artması donma çözülme çevrimleri sonucunda
eğilme etkisinde oluşan dayanım kayıplarını arttırmıştır. Kitin
oranındaki artış ile eğilme etkisinde oluşan dayanım kayıpları
azaltılmıştır. Kitin oranın artması hem basınç hem de eğilme
etkisinde oluşan donma çözülme dayanıklılığını arttırmaktadır.
Ayrıca eğilme etkisinde de görüldüğü gibi naftalin ve melamin
sülfonat esaslı katkıların donma çözülme dayanıklılığı üzerinde
çok etkili olmadığı görülmüştür. Donma çözülme çevrimi
sonucunda oluşan dayanım kayıpları incelendiğinde eğilme
etkisinin bu süreçten daha çok etkilendiği belirlenmiştir. Bu
olayın sebebi çimento esaslı kompozitlerin çekme dayanımının
düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kitin katkılı sertleşmiş harç örnekleri üzerinde 50 ve 100
çevrimden oluşan donma çözülme deneyi (ASTM C 666
standardına uygun) gerçekleştirilmiştir.
Kimyasal katkı kullanılmaması durumunda 50 donma-çözülme
çevrimi sonucu %8, 100 donma-çözülme çevrimi sonucu %18
oranında dayanım kaybı gerçekleşmiştir. Kimyasal katkı kullanımı
durumunda polikarboksilat esaslı katkılar donma-çözülme
direncini oldukça arttırmaktadır. Ancak naftalin sülfonat esaslı
katkı ile üretilen harçlarda 50 donma-çözülme çevrimi sonucu
%9, 100 donma-çözülme çevrimi sonucu %20 oranında dayanım
kaybı gerçekleşmiştir. Melamin sülfonat esaslı katkı kullanılarak
üretilen harçlarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumda
naftalin ve melamin sülfonat esaslı katkıların donma-çözülme
dayanıklılığı üzerinde olumlu bir etkisi gözlenememiştir.
%0,4 oranında kimyasal katkı kullanılması durumunda 50
donma-çözülme çevrimi sonucu %5, 100 donma-çözülme
çevrimi sonucu %16 oranında dayanım kaybı gerçekleşmiştir.
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Kümeleme analizi sonucu elde edilen Aglomeratif Çizelge ise
Çizelge 3’de görülmektedir. Aglomeratif çizelge incelendiğinde
birbirlerine en çok benzeyen (1,488) karışımlar, 1. sıradaki
Karışım 7 ve Karışım 16, 2. sıradaki Karışım 1 ve Karışım
5, 3. sıradaki Karışım 7 ve Karışım 8 olmuştur. Birbirine en
az benzeyen karışımlar ise Karışım 1 ve Karışım 6 olmuştur.
Katsayıl sütünü dikkate alındığında birbirlerine en çok benzeyen
harç karışımları ilk basamaklarda yer alırken, birbirlerine daha
az benzeyen karışımlar ise daha sonraki basamaklarda yer
almaktadır.

Çizelge 3. Aglomeratif Çizelge
Şekil 5. 50 ve 100 donma-çözülme çevrimi sonucu
eğilme dayanımı değerleri

Karışım No.

Katsayı

Küme 1

Küme 2

1

7. Karışım

16. Karışım

1,488

2

1. Karışım

5. Karışım

2,214

3

7. Karışım

8. Karışım

4,046

4

2. Karışım

17. Karışım

5,215

5

7. Karışım

10. Karışım

6,772

6

2. Karışım

18. Karışım

8,450

7

2. Karışım

12. Karışım

8,528

8

3. Karışım

11. Karışım

8,529

9

2. Karışım

14. Karışım

18,135

10

1. Karışım

4. Karışım

21,227

11

7. Karışım

13. Karışım

33,215

12

1. Karışım

21. Karışım

34,774

13

3. Karışım

7. Karışım

36,424

14

3. Karışım

19. Karışım

36,638

15

1. Karışım

3. Karışım

44,813

16

2. Karışım

20. Karışım

53,409

17

1. Karışım

2. Karışım

66,836

Kitin Oranı

18

1. Karışım

15. Karışım

72,459

%0,3
%0,3

19

6. Karışım

9. Karışım

256,113

20

1. Karışım

6. Karışım

1031,051

3.4. Kümeleme Analizi (Sınıflandırma)

114

Sıra No

Kümeleme analizi, bir araştırmada incelenen birimleri
aralarındaki benzerliklerine göre belirli gruplar içinde
toplayarak sınıflandırma yapmayı, birimlerin ortak özelliklerini
ortaya koymayı ve bu sınıflar ile ilgili genel tanımlar yapmayı
sağlayan bir yöntemdir [20]. Bu çalışmada hiyerarşik kümeleme
analizi tekniği kullanılmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan
değişkenler ve deney tasarımına ait matris Çizelge 2’de
verilmiştir. Kümeleme analizinde mesafe ölçüsü olarak Kareli
Öklid mesafesi ve Pearson Yakınlık Matriksi kullanılmıştır. Ayrıca
küme kombinasyonu sırasında ise Basit Bağlantı ve En Yakın
Komşu Tekniği kullanılmıştır. Hiyerarşik kümeleme sonuçlarının
değerlendirilmesinde dendrogram yöntemi de kullanılmıştır.

Çizelge 2. Tam Faktöriyel Deney Tasarımı
Karışım
No
1
2
3

Kimyasal Katkı
T.
Polikrbkslt.

Kimyasal Katkı
O.
%0,4

4

Naftalin

%0,4

%0,3

5

Melamin

%0,4

%0,3

6

Polikrbkslt.

%0,8

%0,3

7

Naftalin

%0,8

%0,3

8

Melamin

%0,8

%0,3

9
10

Polikrbkslt.
Naftalin

%1
%1

%0,3
%0,3

11

Melamin

%1

%0,3

12

-

-

%1

13

Polikrbkslt.

%0,4

%1

14
15

Naftalin
Melamin

%0,4
%0,4

%1
%1

16

Polikrbkslt.

%0,8

%1

17

Naftalin

%0,8

%1

18

Melamin

%0,8

%1

19
20
21

Polikrbkslt.
Naftalin
Melamin

%1
%1
%1

%1
%1
%1

Birbirine en çok benzeyen 7 ve 16 numaralı karışımlar incelendiğinde
birbirinden çok farklı harç karışımları olduğu görülmektedir.
7. Karışımda %0,8 oranında naftalin sülfonat esaslı katkı ile
%0,3 oranında kitin kullanılırken, 16. karışımda %0,8 oranında
polikarboksilat esaslı katkı ile %1 oranında kitin kullanılmıştır.
%1 kitin kullanılması durumunda harç hacmindeki artış ile
polikarboksilat esaslı katkıların kullanım olanağı artmaktadır.
2. basamakta yer alan referans karışıma (1 Numaralı Karışım) en
yakın özelliği melamin sülfonat esaslı katkı kullanılan 5 numaralı
karışım göstermiştir. 5 numaralı karışımda kitin oranı %0,3 ve
katkı oranı %0,4 olarak kullanılmıştır. Ayrıca 5 numaralı karışım
tam faktöriyel tasarım içerisindeki en ekonomik çözüm olmaktadır.
10. basamakta yer alan 4 numaralı karışımda ise %0,4 oranında
naftalin sülfonat esaslı katkı ve %0,3 oranında kitin kullanılmıştır.
Ancak kümeleme analizine göre melamin sülfonat esaslı katkı
ile üretilen 5 numaralı karışım taze ve sertleşmiş harç özellikleri
açısından daha üstün performans göstermiştir.
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Hiyerarşik kümeleme sonuçlarını göstermede kullanılan
dendrogram Şekil 6’da verilmiştir. Dendrogram soldan sağa
0–25 birim olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Dendrogram
incelendiğinde kullanılan değişkenler bakımından birbirlerine
en çok benzeyen karışımlar 1 birimlik mesafede küme
oluştururken, birbirlerine en az benzeyen karışımlar ise en son
aşama olan 25 birimlik mesafede bir araya gelmiştir.
7. Karışım - 16. Karışım ve 1. Karışım - 5. Karışım arasında
benzerlikler çok kuvvetli olduğu için bu profiller 1 birimlik
mesafede küme oluşturmuştur. 6. Karışım ve 9.karışım
birbirlerine çok benzeyen özellikleri bulunmaktadır, ancak bunlar
dendrogramda 7 birimlik mesafede bir araya gelmektedirler.
Aglomeratif çizelge ile dendrogram incelendiğinde birbirine
en az benzeyen 1 ve 6 numaralı karışımların taze/sertleşmiş
harç özelliklerinin çok farklı olduğu tespit edilmiştir. 6 numaralı
karışım içerisinde %0,8 oranında polikarboksilat esaslı katkı ve
%0,3 oranında kitin kullanılmıştır. 3. nesil olarak adlandırılan
polikarboksilat esaslı katkı taze harç özelliklerini büyük
oranda geliştirmesine rağmen sertleşmiş harç özelliklerinde
aynı etkiyi gösterememiştir. 1 numaralı karışımın sertleşmiş
harç özellikleri diğer karışımlara göre daha üstün performans
göstermiştir.

Naftalin ve melamin sülfonat esaslı katkıların dozajı
arttırıldığı takdirde basınç dayanımı değerleri artmıştır.
Ancak polikarboksilat esaslı katkı dozajının artması basınç
dayanımı değerlerinin azalmasına yol açmıştır. Bu durum
harç bünyesinde boşluk yapısı azaltıldığı zaman kür sürecinin
olumsuz etkilendiğini göstermektedir.
Kitin oranının %0,3 olması durumunda naftalin ve melamin
sülfonat esaslı katkılar donma-çözülme etkisine karşı daha
yüksek basınç dayanımı değerleri vermiştir. Ancak kitin oranının
%1 olması durumunda ise polikarboksilat esaslı katkı donmaçözülme etkisine karşı daha üstün performans göstermiştir.
Kimyasal katkı dozajının artması ile daha boşluksuz bir yapı ve
daha küçük çapta kapiler boşluklar oluşmaktadır. Bu sayede
kapiler boşlukların içerisindeki suyun donma noktası da
azalmaktadır. Bu yüzden kimyasal katkı dozajının artması ile
donma-çözülme etkisine karşı daha dayanıklı yapı elemanları
elde etmek mümkündür.
Literatürde belirtildiği gibi doğal polimerler kalsiyum
açısından zengin karışımlarda viskoziteyi arttırarak akışkanlığı
azaltmaktadır. Bu etkiyi azaltmak için akışkanlaştırıcı katkı
kullanımı zorunlu hale gelmektedir.
Biyopolimer esaslı çimento üretiminde kitin kullanılması
donma-çözülme dayanıklılığını arttırmaktadır. Özellik kitin
oranının %1 olması durumunda ve polikarboksilat esaslı katkı
kullanımı ile donma-çözülme etkisine karşı oldukça dayanıklı
harçlar elde edilmiştir.
Kitinin yüksek maliyetlerinin düşürülmesi durumunda çimento
endüstrisinde kullanılabilirliği kanıtlanmıştır. Çimento
üretiminde kitin kullanılması durumunda daha dayanıklı beton
ve betonarme yapılar elde edilecektir.

Şekil 6. Dendrogram

Kümeleme analizi sonucu 21 farklı karışım içerisinde %0,4
kimyasal katkı (melamin sülfonat esaslı) ile %0,3 oranında
kitin ilavesi ile elde edilen 5 numaralı karışım en ekonomik/
optimum yol olmuştur. Ayrıca kümeleme analizi benzerliklerin
ortaya çıkarılmasında ve referans karışımlara en yakın olan
karışımın bulunmasında etkili bir rol oynamaktadır.

4. SONUÇ

KAYNAKLAR

Biyopolimer esaslı çimentolarda kitin kullanılması durumunda
polikarboksilat esaslı kimyasal katkı kullanılması taze harç
özellikleri açısından olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak maliyet
faktörü dikkate alındığında melamin sülfonat esaslı katkı
kullanımı taze/sertleşmiş harç özellikleri ve donma-çözülme
dayanıklılığı açısından daha etkili olmuştur.
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