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Özet 
 

Son yıllarda, çimento esaslı kompozitlerin mekanik ve durabilite özelliklerinin 

geliştirilmesinde kullanılan mineral katkı maddelerinin yanında daha büyük yüzey alanı 

ve daha güçlü elektrostatik yüke sahip olmalarından dolayı nano boyutlu malzemelerin 

kullanımı da önem kazanmıştır.   

 

Bu çalışmada silis dumanı katkılı harçlara çimentonun ana oksitlerinden nano-SiO2 

(NS), nano-Al2O3 (NA) ve nano-Fe2O3 (NF) tozları 3 farklı oranda (%0.5, %1.25 ve 

%2.5) eklenerek basınç dayanımları ve boşluk yapıları (MIP ve BET yöntemleri 

kullanılarak) incelenmiştir. 

 

Deneyler sonucunda silis dumanlı çimento harçlarının basınç dayanımlarını, boşluk 

yapılarını; üretim süreci, eklenen nano malzeme türü ve oranının önemli ölçüde 

etkilediği görülmüştür. %1.25 NA‘nın kullanıldığı harçlar kontrole göre poroziteyi an 

çok azaltan grup olmuştur. Boşluk oranındaki bu azalış nano malzemelerin filler 

etkisinden ve puzolanik etkiden kaynaklanmaktadır. 

 

Abstract 

 

In recent years, it has been important to use nano-sized materials because of their high 

specific surface area and stronger electrostatic force along with mineral additives as an 

effort to improve the mechanical and durability properties of cement based composites.   

 

In this study, the compressive strengths and pore structures (through MIP and BET 

analyses) of the cement mortars produced with the addition of silica fume and nano-

SiO2 (NS), nano-Al2O3 (NA) and nano-Fe2O3 (NF) powders at 3 different proportions 

(0.5%, 1.25% and 2.5%) of the binder content were investigated.  

As a result, it was found that the pore structure and compressive strength of the mortars 

were influenced by the production process, the content and type of nano powder added 

into the mortars having silica fume. The highest reductions in porosity in mortars were 

obtained by using NA powder at 1.25%.  The reduction in pore volume could be 

explained by the filler effect and pozzolanic reactivity of nano powders. 
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1. GİRİŞ 
 

Harçların dayanım ve performans özelliklerinin geliştirilmesinde boşluk yapılarının 

iyileştirilmesi çok büyük öneme sahiptir. Mineral katkı malzemeleri kullanılarak kısmen 

iyileştirilen boşluk yapılarının [1-4], gelişen nano teknoloji ile birlikte çok daha küçük, 

özellikleri makro ve mezo boyuttakilerden farklı nano malzemeler kullanılarak değişimi 

araştırılmaktadır [5-8]. Bu araştırmalarda homojen dağılım sağlandığı takdirde 

kullanılan malzeme tipi ve oranına bağlı olarak mekanik özellikleri ve durabilitesi 

yüksek kompozitler üretilmektedir [9]. Nano tozlar kullanılarak yapılan çalışmalardan 

en çok NS (nano-SiO2) [7,8,10]  olmakla birlikte NA (nano-Al2O3) [11,12], NF (nano-

Fe2O3) [13] ve nano kil [3,14] kullanılmıştır.   

Nano tozlu harçların boşluk yapısının belirlenmesinde metodlardan en yaygın 

kullanılanlarından MIP ve BET seçilmiştir. Mindess et al. (2003)[15] ve Abell (1999) 

[16], kapiler boşluk sistemi için MIP yönteminin, mezo ve mikro boşluklar ile jel boşluk 

sisteminin analizinde ise BET’in daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmiştir. Moon et al. 

(2006) [17] ise betonda BET ile 1-3 nm arasındaki, MIP ile 3 nm–30 μm arasındaki, 

elektron mikroskobu ile de 30 μm–1 mm arasındaki boşlukların dağılımının 

belirlenebileceğini bildirmiştir. Buradan, gözenekli malzemelerde boşluk-boyut 

dağılımının tam olarak yapılmak istenmesi durumunda birden fazla metodun bir arada 

kullanılması gerektiği sonucu çıkmaktadır. 

Belirtilen hususlar ile bu çalışmada çimento ana oksitlerinden üçünün nano boyutlu 

tozlarının (nano-SiO2, nano-Al2O3 ve nano-Fe2O3) silis dumanlı çimento harçlarının 

boşluk yapısı üzerine (MIP ve BET analizleri ile) etkisi incelenerek daha yoğun 

harçların elde edilebilirliği araştırılmıştır.  

 

2. DENEYSEL PROGRAM 
 

2.1. Malzeme 

 

Tüm karışımlarda EN-196-1 [18]’e uygun CEN referans kumu kullanılmıştır. Kum 

düzenli küresel yapıda olup maksimum boyutu 2 mm, yoğunluğu ise 2.6 gr/cm
3
’dür. 

Kumun SiO2 içeriği en az %98’dir. Tüm karışımlarda EN 197-1 [19]’e uygun CEM I 

42.5 R tipi çimento kullanılmıştır. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

sırasıyla, Çizelge 1’de verilmiştir. Deneylerde mineral katkı malzemesi olarak, kimyasal 

özellikleri Çizelge 1’de verilen ve maksimum boyutu 0,1 µm olan, silis dumanı (SF) 

kullanılmıştır 

Çalışmada nano-SiO2 (NS), nano-Al2O3 (NA) ve nano-Fe2O3 (NF) tozları kullanılmıştır.  

NS’nın maksimum tane boyutu 12 nm, Blaine değeri 200m
2
/g ve %99.8 oranında saflığı 

vardır. NA’nın bu değerleri sırası ile 13 nm, 100±15 m
2
/g ve %99.8’dir. NF’nin 

değerleride sırası ile 20-60 nm, 60 m
2
/g ve %98’dir. Nano tozların SEM görüntüleri 

Şekil 1’de verilmiştir.   

Çalışmada kullanılan kimyasal katkılar polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı ve 

köpük kesicidir. Süper akışkanlaştırıcının yoğunluğu 1,09±0.02 olup bağlayıcı 

miktarının %0.75’i oranında kullanılmıştır. Literatürden hareketle  [6,13]  ek 

boşlukların oluşmaması için propilen glikol esaslı köpük kesici kullanılmıştır.  Köpük 

kesicinin yoğunluğu 1,35 olup bağlayıcı malzemenin %1’i oranında kullanılmıştır. 
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Akışkanlaştırıcı katkı- çimento uyumuna karar vermek ve en uygun akışkanlaştırıcı 

oranını belirlemek maksadıyla Marsh konisi metodu [20]  kullanılmıştır. 

Çizelge 1. Çimento ve silis dumanının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nano-SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nano-Al2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Nano-Fe2O3 

 

 
Şekil 1. Nano tozların SEM görüntüleri 

 

2.2. Karışım Oranları 

 

Çalışmada 10 farklı grup harç numunesi üretilmiştir. Çimento:kum oranı 1:3 (ağırlıkça) 

[21-23], silis dumanı çimento ağırlığının % 5’i kadar ve karışımların su/bağlayıcı oranı 

0,40 olarak seçilmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında nano malzemelerin optimum 

kullanılma oranları hakkında  bir bilgi verilmemekle beraber bazı araştırmacılar NS’yı 

çimento miktarının %10’u kadar kullanımı uygun görürken, diğerleri %5’den fazla 

kullanılan toz oranlarının kompozitlerde olumsuz etkiler oluşturacağından 

bahsetmişlerdir [24]. Bu çalışmada, NS ile yapılan ön çalışmalara bağlı olarak nano 

tozların bağlayıcı oranının %0,5’i, %1,25’i ve %2,5’i oranlarında kullanılması 

belirlenmiştir. 

 CEM I Silis Dumanı 

Kimyasal Kompozisyon (%) 

SiO2 19,33 79,94 

Al2O3 5,11 0,83 

Fe2O3 3,28 0,41 

CaO 61,31 2,53 

MgO 2,38 7,68 

SO3 3,02 0,92 

Na2O 0,28 - 

K2O 0,78 - 

Cl 0,01 - 

Kızdırma Kaybı 2,49 2,96 

Özgül Ağırlık   3,16 2,20 

Blaine (cm
2
/gr) 3500 - 

Priz Başlangıç süresi (dk) 110 - 

Priz Bitiş Süresi (dk) 175 - 

Hacim Genişlemesi (mm) 2,00 - 

Basınç 

dayanımı 

(MPa) 

2 günlük 28,90 - 

7 günlük 45,10 - 

28  günlük 55,40 - 
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2.3. Numune hazırlanması ve Sertleşmiş Harç Numuneleri  

 

Nano tozların yüzey alanlarından dolayı [13,25] karışıma homojen katılması zor 

olmaktadır.  Aslında nano tozlar harç karışımında homojen olarak dağılmazsa harcın 

fiziko-mekanik özellikleri olumsuz etkileneceğinden yapılan ön çalışmalarla en ideal 

karıştırma şekli bulunmuştur. Numune üretimindeki aşamalar literatürden hareketle [24] 

verilmiştir.      

Elde edilen harç karışımı 5x5x5 cm’lik kalıplara dökülmüş ve kalıplar vibrasyon 

masasında 10 sn süre ile sarsılarak yerleştirilmiştir. 1 gün sonra kalıbı sökülen harç 

numuneleri 22±3
o
C’deki kirece doygun su içeren kür havuzlarında deney sürelerine 

kadar bekletilmiştir.  Her bir deney için 3 numune üretilmiştir. Numunelerin basınç 

dayanımı deneylerinde yükleme hızı 0,4 MPa/sn alınmıştır. Harçların boşluk yapısı 56 

günlük numuneler üzerinde MIP ve BET analizleri ile incelenmiştir.  

MIP analizinin esası ıslatımsız sıvı (temas açısı 90
o’

den büyük) olan civanın basınç 

etkisi altında boşluklu malzemenin boşluklarına girmesi esasına dayanır. Boşlukların 

boyutsal dağılımı, her bir basınç artışında emdirilen civanın hacmi cinsinden belirlenir. 

Toplam porozite, emdirilen civanın toplam hacim miktarı cinsinden bulunur [26]. 

Basınç ve kapiler çap arasındaki ilişki Washburn tarafından tanımlanmış olup Formül 1 

ile hesaplanmaktadır.  

P=(-4γcosθ)/d    (1) 

P = Basınç; γ= Akışkanın yüzey gerilimi; θ = Akışkanın temas açısı; d = Boşluk çapıdır. 

MIP analizleri 379 MPa basınç uygulayabilen cihaz ile gerçekleştirilmiştir.  Temas açısı 

140
o
 ve civa yüzey gerilimi 0,49 N/m’dir. 

BET analizi ile sorbentin yüzeyini tek bir tabaka ile kaplamak için gereken molekül 

sayısı bulunur ve bu büyüklük tek bir molekülün adsorpsiyonu ile işgal edilen alanla 

çarpılırsa, yüzey alanı elde edilir [27,28]. Bu metotta iki adsorban (nitrojen ve su 

buharı) çoğunlukla kullanılmakta olup numunelerin hazırlanmasında kurutma işlemi 

gerektirdiğinden [27-29] numuneler MIP analizlerinde olduğu gibi 56. günde analizler 

öncesi 100
o
C’de kurumaya bırakılmış sonra analizleri yapılmıştır. Boşluk boyut 

dağılımı Barrett-Joyner-Hallenda (BJH) metodu ile belirlenmiştir. 

2.4. Kodlama 

Çalışmada S ile silis dumanı içeren kontrol numuneleri gösterilmiştir. Tozların 

harçlarda bulundukları oran ise yüzde işareti konulmadan S harfinden hemen sonra 

yazılmıştır. Örneğin S1.25NA kodu, toplamda %1.25 oranında NA tozu içeren silis 

dumanlı çimento harcını göstermektedir.    

 

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 
 

3.1.Basınç Dayanımı  Sonuçları 

 

Nano malzeme içeren SD’li harçların basınç dayanımları ile ilgili bilgiler Çizelge 2’de 

ve Şekil 2’de verilmiştir. Çizelgede verilen A sütunundan da görüldüğü gibi, tekli nano 
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toz içeren bütün harç gruplarındaki artış kontrol numunesinde görülen artıştan (%45) 

daha fazla olmuştur. Şekil 2’den, referans numuneler dahil, tüm grupların 

dayanımlarında zamanla artış olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 2. SD’li nano tozlu harçların basınç dayanımları  

 

No Kod 
Basınç Dayanımı (MPa)   

Kontrole göre değişim 

(%) 

3 7 28 56 180 A*  3 7 28  56 180 

1 S  44,7 54,3 56,9 63,9 65,0 45,4 
     

2 S0.5NS 47,1 57,1 60,8 68,2 72,0 52,7 5,5 5,1 6,9 6,8 10,8 

3 S1.25NS 49,2 59,1 63,6 71,0 75,0 52,6 10,0 8,7 11,7 11,1 15,4 

4 S2.5NS 19,2 21,5 32,2 33,6 35,0 82,1 -57,0 -60,5 -43,4 -47,4 -46,2 

5 S0.5NA 45,1 55,4 60,2 68,3 69,9 54,9 0,9 2,0 5,8 7,0 7,5 

6 S1.25NA 49,6 61,6 68,4 77,8 78,9 59,0 11,0 13,4 20,2 21,8 21,3 

7 S2.5NA 42,2 52,1 60,3 68,4 70,7 67,6 -5,6 -4,1 6,0 7,1 8,8 

8 S0.5NF 48,6 57,1 70,8 73,2 74,6 53,7 8,6 5,2 24,5 14,6 14,8 

9 S1.25NF 44,9 54,7 65,9 66,3 67,6 50,7 0,4 0,7 15,9 3,8 4,1 

10 S2.5NF 43,8 54,0 64,0 65,0 69,4 58,6 -2,0 -0,6 12,5 1,8 6,8 

 *: A=Harçların 3 günlük basınç dayanımlarına oranla 180 gündeki artış oranı (%) 

 

%0.5 ve %1.25 oranında katılan NS tozunun harçların basınç dayanımını, kontrol 

numunelerine göre, her yaşta artırmış olduğu Çizelge 2’den görülmektedir. Artış 

oranının %5 ila %15 arasında değiştiği bu toz oranlarında NS erken yaşlarda dayanımı 

artırmış olması Ye vd. 2006 [30] ve Senff vd. 2009 [9] ile uyumlu çıkmıştır. Jo vd. 

2007[31] ve Givi vd.. 2010 [32]’a benzer şekilde ileri yaşlardaki artış oranları erken 

yaşlardakinden daha fazla olmuştur. Bu sonuçlar NS tozunun, puzolanların gösterdiği 

etkiye benzer şekilde, zaman ilerledikçe dayanımdaki artışı daha da belirginleştirdiğini 

göstermektedir. %2.5 oranında NS tozu içeren numunelerde (S2.5NS grubu) ise, kontrol 

numunelerine göre, %43 ila %61 arasında değişen oranlarda dayanım azalması tesbit 

edilmiştir. Bu iki sonuç, silis dumanı içeren çimento harçlarının basınç dayanımlarının 

NS tozu katılımı ile artırılabileceğini ancak NS tozu kullanımının bir üst sınırı olduğunu 

göstermektedir. 

  

NA içeren harçlarda ise, S2.5NA grubunun 3 ve 7 günlük dayanımları hariç, nano toz 

bütün yaşlardaki harçların dayanımlarını artırmıştır. Özellikle NA tozunun erken 

yaşlardaki dayanımı artırabileceği sonucu Campillo vd. 2007 [12]  ile uyumlu çıkmıştır. 

Çizelge 2’de verilen oranlardan, Li vd. 2006 [11]’daki gibi belli bir üst sınır geçmemek 

koşulu ile, NA tozunun miktarının artmasının harcın dayanımını artıracağı ve bu artışın, 

puzolanik etki gibi, ilerleyen yaşlarda çok daha belirgin hale geleceği sonucu 

çıkarılabilir. Çizelge 2 ve Şekil 2’den, %1,25 oranındaki NA tozunun harçların basınç 

dayanımını en fazla artırdığı görülmektedir. NF tozu da, S1.25NF ve S2.5NF 

gruplarının erken dayanımları hariç, harçların basınç dayanımlarını artırmıştır. Çizelge 

2’den, NF tozunun harçların basınç dayanımını üzerindeki etkisinin 28. günde çok daha 

belirgin olduğu görülmektedir. En yüksek artış oranları ise %0.5 oranında NF tozu 

katılan numunelerde görülmüştür. NF içeren harçlarda toz oranı arttıkça, erken yaşlarda 

daha fazla olmak üzere, bütün yaşlarda dayanımda düşme eğilimi görülmüştür. Bu 
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durum NF tozu için karışımda ideal oranın % 0,5 olduğu ve diğer yüksek oranlarda NF 

kullanımının işlenebilirliği olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

 

 

Şekil 2. SD içeren harçların 3, 7, 28, 56 ve 180 günlük basınç dayanımlarının nano 

tozların türü ve oranına bağlı olarak değişimi  

 

3.2.  MIP analizi sonuçları ve değerlendirilmesi  

 

Nano toz içeren harçlar üzerinde yapılan MIP analizlerinden elde edilen eğriler Şekil 

3’de, numunelere giren yığışımlı civa hacmi değerleri ise Çizelge 3 ’de verilmiştir. NS 
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tozunun harçlara %0,5 oranında katılması ile %45, %1,25 oranında katılması ile %48 

oranında giren civa miktarında azalma olduğu, buna karşın, %2,5 oranında katılmasının 

ise civa miktarını %43 oranında artırdığı tesbit edilmiştir (Çizelge 3). Buradan NS tozu 

içeren harçlar içinde en fazla boşluğa sahip olan grubun S2.5NS, en az gözenekliliğe 

sahip olanın ise S1.25NS grubu olduğu sonucu çıkmaktadır. Çalışmada kullanılan tozlar 

içerisinde en yüksek yüzey alanına sahip (200±25 m
2
/g) olan NS miktarının artırılması 

(S2.5NS) taneciklerin kendi aralarında birleşmesine yol açmakta, dolayısıyla, tozlar 

karışım içinde homojen dağılamamaktadır. Kuo vd. (2006) [3]’da bu düşüncede 

olduğunu belirtmiştir. NS tozunun boşluk yapısı üzerindeki bu etkisi basınç 

dayanımındaki düşüş  ile de teyid edilmiştir (Çizelge 2).  

Harçlara NA katılması ile yığışımlı giren civa hacmi düşmüştür. En düşük değerler ise 

S1.25NA grubunda görülmüştür. Çizelge 3’den kontrol numunesine göre yığışımlı giren 

civa hacminin S0.5NA, S1.25NA ve S2.5NA gruplarında, sırasıyla, %15, %87 ve %31 

oranlarında azaldığı görülmektedir. Bu durum %1,25 oranlı NA içeren grupta tozların 

filler etkisi ile boşluk oranını düşürdüğü ve %2,5 oranlı numunelerde ise topaklaşma 

etkisiyle boşlukların arttığı ile açıklanabilmektedir.  

NF katkılı gruplarda ise %1.25 oranının kontrolle hemen hemen aynı yığışımlı civa 

hacmine sahip olmasına rağmen %0.5 ve %2.5 oranlarının yığışımlı giren civa hacmini 

kontrole göre daha da düşürdüğü görülmüştür (Çizelge 3). En fazla düşüş (%41) ise 

S0.5NF grubunda görülmüştür. Diğer taraftan, Şekil 3’den görüleceği üzere, kontrol 

numunesi ile S1.25NF grubunun boşluk çapları aralıkları hemen hemen aynı olup 

S0.5NF ve S2.5NF gruplarında ise boşluk çaplarında bir incelme söz konusudur. 

Tozların kendi boyutlarındaki boşluk çapı aralıklarını azaltmaları filler etkisi ile 

açıklanabilmektedir. 

Çizelge 3. Nano tozların türü ve oranının harçların boşluk yapısı üzerindeki etkisini 

belirlemek için yapılan MIP ve BET analizlerinin sonuçları  

 

KOD 

MIP Analiz Sonuçları BET Analiz Sonuçları 

Civa Hacmi   

(cm
3
/g) 

Çaplarına (nm) göre boşluk 

oranları (%) 
Özgül 

Yüzey 

alanları 

(m
2
/g) 

Çaplarına (nm) göre 

boşluk oranları (%) 

4
-1

0
  

1
0

-5
0

  

5
0

-1
0

0
  
 

1
0

0
-5

0
0

  

5
0

0
-1

0
0
0
 

>
1

0
0

0
  

<2,5  2,5-10   >10  

S (kontrol) 0,0353 36 42 7 2 4 9 5,1 - 45 55 

S0.5NS 0,0193(-45) 12 52 - - 5 31 6,0 5 48 47 

S1.25NS 0,0184(-48) 86 14 - - - - 7,5 10 42 48 

S2.5NS 0,0505(+43) 39 45 1 2 3 10 4,4 - 42 58 

S0.5NA 0,0299(-15) 55 40 1 1 - 3 5,7 - 44 56 

S1.25NA 0,0047(-87) 50 - - 3

6 

8 6 14,3 15 45 40 

S2.5NA 0,0245(-31) 40 55 3 1 - 1 5,1 - 40 60 

S0.5NF 0,0207(-41) 47 38 5 6 - 4 6,9 10 48 42 

S1.25NF 0,0349(-1) 35 46 3 8 1 7 7,5 - 45 55 

S2.5NF 0,0284(-20) 52 32 - 1 1 14 6,1 - 45 55 

Not: Parantez içindeki değerler kontrol numunesine göre değişim oranlarını vermektedir.  
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 Şekil 3. Harçların MIP ile belirlenen boşluk yapısı üzerine tekli nano tozların türü ve 

oranının etkisi  
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3.3. BET analizi sonuçları ve değerlendirilmesi 

 

Nano toz içeren harçlar üzerinde yapılan BET analizlerinden belirlenebilen aralıklardaki 

boşlukların oranları Çizelge 3’de verilmiştir. BET analizlerinde özgül yüzey alanının 

artması boşluk boyutların düşmesi anlamına gelmektedir [33].  

Harçlara NS tozunun %0,5 ve %1,25 oranlarında katılması özgül yüzey alanlarını, 

kontrol numunesine göre arttırmış %2,5 oranında katılması ise azaltmıştır (Çizelge 3). 

Bu durum, boşluk-boyut dağılımın değişmesine yol açmıştır. MIP sonuçlarına paralel 

bir şekilde NS tozunun %1,25 oranının boşluk yapısını daha da inceltmiş olması bu 

grubu oluşturan harçların fiziko-mekanik özellikleri üzerinde de etkisini göstermiştir. 

Nitekim, Şekil 2’den de görülebileceği gibi, S1.25NS grubunun basınç dayanımı en 

yüksek, kılcal geçirimliliği en düşüktür. Diğer taraftan, yine MIP analiz sonuçlarında 

olduğu gibi, BET sonuçlarında da S2.5NS grubunda boşlukların çaplarının irileşmesi, 

tozun karışırken topaklaştığını ve yerleşmeyi etkileyerek ek boşluklar oluşturması ile 

açıklanabilir.  

NA tozu eklenen harçlarda ise %0,5 ve %1,25 oranları özgül yüzey alanlarını kontrol 

numunesine göre, sırasıyla, %12 ve %180 oranlarında artırmışken %2,5 oranının her 

hangi bir etkisi olmamıştır (Çizelge 3). Çalışmadaki tüm gruplar içinde S1.25NA 

oranında kullanıldığı karışımın özgül yüzey alanını en fazla artırmış olması dikkat 

çekmektedir. Bu sonuçlar, silis dumanı içeren harçlara NA tozu katılması ile boşluk 

boyutlarının inceldiğinin açık bir göstergesidir.  

NF tozu eklenen gruplarda ise tozun %1.25 ve %2.5 oranları spesifik yüzey alanını 

kontrole göre, sırasıyla, %47 ve %20 oranlarında artırmış olmasına rağmen boşluk-

boyut dağılımı üzerinde bir etkisinin olmamış olması (Çizelge 3) ilginç bulunmuştur. 

S0.5NF grubunun fiziko-mekanik özellikleri de diğer iki oranda NF tozu içeren harçlara 

göre daha iyi çıkmıştır. 

 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

1- Çimento harçlarına nano tozların katılması tozların türüne ve toz oranına bağlı olarak 

harçların basınç dayanımlarını ve MIP ile belirlenen boşluk yapısını etkilemiştir. 

Toplam giren civa miktarı değerlerinden hareketle NS ve NA tozlarının %1.25 oranının, 

NF tozunun ise %0.5 oranının en iyi sonuçları verdiği belirlenmiştir. Toz türüne ve 

kombinasyonuna bağlı olarak, nano tozların silis dumanı içeren harçlarda kullanımının 

belli bir üst sınırının olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma çerçevesinde %1.25 olarak 

belirlenen bu üst sınır aşılınca topaklaşma nedeniyle boşluk miktarının arttığı tesbit 

edilmiştir. 

  

2- Çimento harçlarına nano tozların katılması BET ile belirlenen boşluk yapısını da 

etkilemiştir. Harçların spesifik yüzey alanlarını NS ve NA tozlarının %1.25, NF 

tozunun ise %0.5 oranı daha fazla artırmıştır. NA tozunun %1.25 oranı spesifik yüzey 

alanını en fazla artırmıştır. MIP ve BET analizleri sonucunda silis dumanı içeren 

harçlara %1.25 oranında NA tozu katılması ile boşluk oranının azaldığı belirlenmiştir. 
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3- MIP ve BET ile elde belirlenen büyüklükler ve boşluk-boyut dağılımları ile harçların 

basınç dayanımı arasında, genelde, anlamlı ilişkiler olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca, 

harçların boşluk miktarının azalması, boşluk-boyut dağılımının incelmesi ve fiziko-

mekanik özelliklerinin iyileşmesi, nano tozların filler etkisi ve puzolanik etki göstermesi 

ile açıklanabilir. 
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