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Köpük Kesiciler/Hava Atıcılar

Pigment ve dolguların içerisine hapsolmuş olan, üre-
tim ve uygulama aşamasında bünyeye giren, uygula-
ma yapılan yüzey (örneğin; ahşap) tarafından absorp-
lanan hava ve reaksiyon sonucu oluşan karbondioksit 
gibi gazlar boyada köpük oluşumuna neden olur. 
Köpük oluşumu, üretim ve uygulama süreci optimi-
ze edilerek; ayrıca formülde köpük oluşumuna neden 
olan yüzey aktif maddelerin minimize edilmesi gibi 
yöntemler ile önlenebilir. Peki bunları yapmamıza 
karşın köpük oluşmaya devam ettiğinde ne yapaca-
ğız? İşte bu noktada köpük kesici ve hava atıcı ajanlar 
imdadımıza yetişiyor. 

Köpük Oluşumu 
Köpük sıvı içerisinde dağılmış gaz fazı olarak tanım-
lanabilir. Saf sıvılar içerisinde oluşan köpük termodi-
namik açıdan stabil değildir. Bu nedenle, köpük ko-
laylıkla sıvı içerisinden yüzeye doğru hareket eder ve 
yüzeyde patlayarak yok olur. Boya içerisinde yer alan 
yüzey aktif maddeler amfifil karakterleri nedeniyle kö-
pük lameline yerleşerek (Şekil 1.) köpüğün stabil kal-
masına neden olur.

Köpük Kesici Türleri
Köpük kesicileri bileşimlerine göre 3 gruba ayırabiliriz. 
•	 Mineral yağ bazlı köpük kesiciler,
•	 Silikon bazlı köpük kesiciler,
•	 Silikon içermeyen köpük kesiciler,

Mineral yağ bazlı köpük kesicilerin yapısını yüksek 
oranda mineral yağ (%92), hidrofobik partiküller ve 
emülgatörler oluşturmaktadır. Bu sistemler perfor-
manslarını geliştirmek için düşük miktarda organo-
modifiye polisiloksanlar (%1-3) ile desteklenebilir. 
Burada miktarı düşük olmasına karşın köpük kesicinin 
performansını etkileyen en önemli bileşen hidrofobik 
partiküllerdir.  Mineral yağ bazlı köpük kesiciler emül-
siyon boya sistemleri için tasarlanmıştır. Yüzey kusur-
larına ve yayılma problemlerine neden olabilecekleri 
için su bazlı endüstriyel sistemlerde ve solvent bazlı 
sistemlerde kullanımları uygun değildir. Köpük kesici-
ler arasında en uygun maliyetli olan türdür.

Silikon bazlı köpük kesiciler genellikle modifiye edil-
miş polidimetilsiloksan (PDMS) ve bunların çözeltile-
rinden oluşmaktadır. Konvansiyonel olanların mole-
kül ağırlıkları 10000-20000 mertebelerindedir. Düşük 
zincir uzunluğuna sahip polisiloksanların stabil köpük 
oluşturma etkileri vardır. PDMS zinciri farklı polieter 
grupları ile modifiye edilerek uyuşurluk ve köpük kes-
me etkileri optimize edilebilmektedir. Sistemle uyu-
şur olmayan/çözünmeyen polisiloksanlar köpük kesici 
olarak işlev görebilirler. Etilen oksit (EO) bazlı polie-
ter yan zincirlerin silikon ana zincirine eklenmesi ile 
oluşan modifikasyon sonucunda, köpük kesici polar 
sistemle daha uyuşur hale gelir. Propilen oksit (PO) 
bazlı polieterlerin eklenmesi ile de hidrofobik karak-
terli köpük kesiciler elde edilebilir. Ayrıca perflorlu 
bileşiklerin yapıya eklenmesi sonucunda elde edilen 
florlu silikon köpük kesiciler çok düşük yüzey gerilimi-
ne ve yüksek köpük kesme performansına sahiptirler. 
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Şekil 1. Stabil köpük oluşumu.

Yüzey 
aktif madde
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Su bazlı sistemler için geliştirilen silikon bazlı köpük 
kesicilerin mineral yağ bazlı olanlardan temel farkı, 
filmin parlaklığını olumsuz yönde etkilemeleridir.

Silikon içermeyen köpük kesiciler poliakrilatlar gibi 
polimerik yapıdadırlar. Genellikle hava atıcılık özelliği-
nin, yüzeydeki köpüğün yok edilmesinden daha kritik 
olduğu durumlarda tercih edilirler. Su bazlı sistemler 
için kullanılan köpük kesici polimerler suda çözünme-
meli ve düşük yüzey gerilimine sahip olmalıdırlar. Bu 
polimerlerin köpük kesme etkisini artırmak amacıyla 
hidrofobik tanelerden yararlanılabilir. Solvent bazlı ve 
solventsiz sistemler için ise dallanmış polimerik yapı-
lar daha etkilidir. Polimerik yapıdaki köpük kesicilerin 
uyumlulukları monomer seçimi ve molekül ağırlığı ile 
ayarlanabilir.
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Şekil 2. PDMS’lerin zincir uzunluklarının uyuşurluğa etkisi.

• Aktif içerik bulunduğu boya fazına çözünmemelidir,
• Yüzey gerilimi düşük olmalıdır,
• Köpük lameline girebilmeli ve sıvı/gaz arafazında yayılabilmelidir (yüzey aktif özelliği). Küçük damlacıklar/

tanecikler halinde bulunmalı ve bu sayede arafaza kolaylıkla göç edebilmelidir.

Köpük kesme aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Köpük kesici damlacıkları köpük lamelinde girer. Yüzey aktif özelliği sayesinde sıvı/gaz ara fazına kolaylıkla 

yerleşir (Şekil 3-a).
2. Damlacıklar köpük lamelinde yayılarak, köpüğün stabilitesini sağlayan yüzey aktifleri kenarlara doğru ittirir-

ler. Bu sayede köpük lamelinde yüzey aktif oranı azalmış, elastik olmayan noktalar oluşur (Şekil 3-b).
3. Köpüğün stabilitesi bozulur ve lamel yırtılarak köpük patlar.

Köpük Giderme Mekanizmaları
Köpük kesme teorisi ile ilgili literatürde farklı yaklaşım-
lar bulunmaktadır. Bu kısma gelmeden önce ideal bir 
köpük kesicinin özelliklerinden bahsedelim.
•	 Köpük kesici sistem içerisinde kontrollü bir uyuş-

mazlığa sahip olmalıdır ve bu durumun stabilite 
sonrası değişmemesi gereklidir. Uyuşurluk-uyuş-
mazlık dengesi köpük kesicinin etkinliği için olduk-
ça kritiktir. Köpük kesici sistemle çok uyuşur olursa 
köpük lameline giremez, ortamda homojen olarak 
dağılır hatta stabil köpük oluşumuna neden ola-
bilir. Diğer yandan çok fazla uyuşmazlık ise boya 
filminde pusluluk, krater gibi yüzey kusurlarına yol 
açabilir. Bu nedenle sistem için ideal köpük kesici-
nin belirlenmesi uyuşurluk-uyuşmazlık dengesinin 
çok iyi sağlanmasını gerektirmektedir (Şekil 2.).

Şekil 3. Köpük kesme mekanizması.
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Köpük kesicilere etkinliğinin artması için yaygın ola-
rak hidrofobik tanecikler (silikalar, vakslar vb.) ilave 
edilir. Bu taneler köpük kesici lameline girerek köpük 
stabilitesini bozarlar. 

Köpük kesicinin sistemde performansını etkileyen di-
ğer parametreler ise; sisteme ekleme modu ve mik-
tarıdır. Ön karıştırma sırasında sisteme girilen köpük 
kesicilere (yüksek konsantrasyonlular) gerektiğinde 
fazla kesme kuvveti uygulanması, köpük kesicinin 
sistem içerisinde küçük damlacıklar halinde homojen 
olarak dağılmasına ve daha uyumlu hale gelmesine 
neden olabilir. Uyumluluk arttıkça köpük kesici işle-
vini kaybedebilir. Diğer yandan yeterli kesme kuvveti 
uygulanmazsa, köpük kesici damlacıklarının boyutla-
rı büyük olur ve yüzey kusurları oluşabilir (Şekil 4.). 
Emülsiyon formunda olan köpük kesiciler ise düşük 
devirde karıştırma ile sisteme dahil edilmelidirler. 

Optimum köpük kesici miktarının belirlenmesi için de-
taylı bir oran çalışması gereklidir. Az miktar köpük ke-
sici ilavesi ile yüzey kusurlarının oluşumu önlenirken 
köpük kesme performansı yeterli olmayabilir. Köpük 
kesme performansı ise genellikle köpük kesici miktarı 
ile doğru orantılı olarak artar.

Köpük Kesici Test Yöntemleri
Köpük kesicilerin performanslarının test edilmesi için 
genellikle karşılaştırmalı yöntemler kullanılmaktadır. 
Test edilecek sistemde köpük, karıştırma ve çalkala-
ma gibi yöntemlerle oluşturulabilir. Oluşan köpüğün 
hacmi ve sistemin yoğunluk değeri karşılaştırmalı 
testlerde sıklıkla kullanılır (Şekil 5.). Köpük kesicinin 
etkinliğinin tespit edilmesi için boya sistemleri dök-
me/akıtma, fırça/rulo/sprey gibi yöntemler ile uygula-
nabilmektedir. Nihai değerlendirme her zaman nihai 
uygulama yöntemi sonrasında yapılmalıdır. Köpük 
kesiciler sistemde zamanla etkinliklerini kaybedebilir-
ler. Bu nedenle köpük kesici performans değerlendir-
meleri yaklaşık 24 saat sonra ve stabilite sonrası tek-
rarlanmalıdır. 

Standart yöntemlerden bir diğerinde, boya homojeni-
zatörde yüksek devirde karıştırıldıktan sonra eğimli bir 
cam plaka ya da asetat üzerine dökülür. Dökme işlemi 
sırasında köpük patlamaları gözlemlenebilir ve kürlen-
me sonrası boya filmi ışıklı stant üzerinde veya mikros-
kop altında incelenebilir (Şekil 6.). Bu inceleme mikro 
köpüklerin gözlemlenebilmesi açısından kritiktir. 

56 Şubat - Mart 2021

Şekil 4. Karıştırma hızının uyuşurluğa etkisi

Şekil 6. Mikro köpüklerin ışıklı stant üzerinde 
incelenmesi.

Şekil 5. Köpük kesici etkinliğinin hacim ile test 
edilmesi
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Hava Atıcılar
Köpük kesici terimi sıklıkla hava atıcılar için de kulla-
nılmaktadır, fakat iki kavram arasında keskin bir fark-
lılaşma söz konusudur. Köpük kesiciler yüzeyde bulu-
nan köpüklerin giderilmesinde etkiliyken hava atıcılar 
köpüğün yüzeye taşınmasını sağlarlar yani kaplama 
filmi boyunca etkindirler. Hava atıcıların yüzeye taşı-
ma dışında diğer bir görevi ise; stabil köpük oluşuma 
ne den olan yüzey aktif maddelerin uzaklaştırılması ve 
köpüğün yüzeyde patlatılmasıdır. Köpük kesici ve hava 
atıcı olarak sınıflandırma çoğu zaman oldukça zordur. 
Bu nedenle sıklıkla iki etki için de köpük kesici terimi 
kullanılmaktadır.

DENSURF AF 200, hidrofobik parçacıklar içeren organo 
modifiye polisiloksan bazlı bir hava atıcıdır. Özellikle 
yüksek viskoziteli poliüretan sistemler, solvent bazlı ve 
solventsiz 2K epoksi sistemlerde mikro ve makro köpük 
gideriminde etkili bir üründür. DENSURF AF 200, kö-
pük problemlerinin en çok görüldüğü sistemlerden biri 
olan solventsiz epoksi formülasyonunda denenmiştir. 
Yüksek miktarda dolgu (talk+barit) içeren oksit kırmı-
zı bir baz boya hazırlanmış, köpük kesiciler alt ilavede 
%0,5 oranında ilave edilmiştir. Tüm testlerde köpük 
kesici içermeyen baz boya (kör numune) referans alın-
mıştır. Baz boyanın teorik yoğunluğu hammaddelerin 
standart yoğunlukları baz alınarak yaklaşık olarak he-
saplanmıştır (1.5268 gr/ml).

Köpük kesici ilavesi sonrasında boyanın yoğunluk taki-
bi yapılmıştır. Ölçümler Tablo 1’de yer almaktadır.

Sonuçlar incelendiğinde yoğunlukların bir gün sonrasın-
da eşitlendiği görülmektedir. Reçine viskozitesi düşük ol-
duğu ve stabil köpük oluşmasına neden olacak bir katkı 
içermediği için, köpük kesici ilavesinden bağımsız olarak 
24 saat sonrasında yoğunlukların eşitlendiği görülmek-
tedir. Yoğunluk ölçümlerinin yanı sıra sertleştirici ilave 
edilen boyaların sarkma performansları değerlendirilmiş 
ve birbirine yakın sonuçlar alınmıştır. Boyalar 100µm ap-
likatör ile zebra kartlara uygulanmış ve parlaklıkları öl-
çülmüştür. Ayrıca boyaların viskoziteleri de ölçülmüştür. 
Sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır.

Parlaklık ölçümlerine göre DENSURF AF 200 ile en iyi 
sonuçlar alınmıştır. Yüzeyler incelendiğinde tipik ola-
rak portakallanmaya neden olan rakibin parlaklığı gö-
rece fazla etkilediği görülmektedir. 

Son olarak boyaların DKP saç panel üzerinde kat-üstü-
kat performansını tespit etmek amacı ile uygulamalar 
yapılmıştır. İlk olarak 100 µ boya uygulanmış ve 1 saat 
80ºC’de kürlenmesi sağlanmış, ardından oda sıcaklı-
ğına getirilerek kürlenmiş film üzerine 2. uygulama 
yapılmış ve 80ºC 2 saat daha kürlendirilmiştir. İşlem 
sonrasında yapışma testi gerçekleştirilmiş, sonuçlar 
Şekil 7’de verilmiştir.

Şekilde görüldüğü üzere tüm sonuçlar Gt-0 çıkmıştır. 
Katkıların kat-üstü-kat uygulamalarda sorun çıkarma-
yacağı görülmektedir.
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t=0 (h) t=6 (h) t=24 (h)

Kör numune 1.3877 1.3865 1.3893

DENSURF AF 200 1.4977 1.4924 1.4959

Rakip 1.4891 1.4892 1.4878

Tablo 1. Yoğunluk ölçümleri (gr/ml) – Boya

Tablo 3. Parlaklık (gloss) ve viskozite ölçümleri (mPas)

Tablo 2. Yoğunluk ölçümleri (gr/ml) – Reçine

Yoğunluk ölçüm sonuçlarından anlaşılacağı üzere 
DENSURF AF 200’ün köpük kesme performansı raki-
be göre daha yüksektir. Boya yoğunluk ölçümleri ek 
olarak direkt reçine sistemine yine %0,5 köpük kesici 
ilavesi yapılarak da gerçekleştirilmiştir (Tablo 2.).

t=0 (h) t=24 (h)

Kör numune 1.0348 1.1069

DENSURF AF 200 1.0988 1.1062

Rakip 1.0997 1.1041

Parlaklık Viskozite
(R6/60 rpm)60º 85º

Kör numune 69.7 91.9 14300

DENSURF AF 200 75.3 95.4 12700

Rakip 64.5 93.0 14500

Şekil 7. Cross-cut yapışma testi sonuçları




