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Özet 
 

Bu çalışmada, farklı kür ortamlarının, krom atıklarının puzolanik aktivitesi ve 

kapileritesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Afyonkarahisar içilebilir nitelikte mineralli 

suları ve normal Isparta içme suyundan oluşan iki farklı kür ortamı oluşturulmuştur. Bu 

kür ortamlarında 0-200 mic. büyüklüğüne kadar öğütülmüş krom atıklarından oluşan 

42,5’luk CEM-II Portland Çimentosu ile TS EN 196-1’standartına göre hazırlanan 6’sı 

şahit (3’ü normal, 3’ü mineralli su için) , 6’sı krom atıklı (3 tanesi mineralli suda ve 3 

tanesi normal içme suyu için) olmak üzere toplam 12 harç çubuğu üzerinde TS EN 

450’ye göre puzolanik aktivite deneyleri yapılmıştır. Bu numuneler 7 ve 28 günlük 

farklı kür ortamlarında bekletilerek eğilme, basınç ve TS EN 772-11’e göre kapiler su 

emme deneylerine tabi tutulmuştur. Mineralli sulu kür ortamının normal kür ortamına 

göre, krom atıkları üzerinde puzolanik aktifliği artırdığı ve kapiler su emme oranını ise 

azalttığı görülmüştür.   
 

Anahtar kelimeler: Krom atıkları, Puzolanik aktivite, kapilarite, çimentolu harç çubuğu 

 

 

Abstract 
 

In this study, effects of different cure mediums on the pozzolanic and cappilarity 

activity of chromium waste are examined. Two different cure mediums formed with 

Kızılay mineral water and Isparta drinking water. In these cure mediums, according to 

TS EN 450 pozzolanic activity experiments were done on 42.5 CEM-II Portland 

concrete with chromium waste and total 12 mortar bar 6 of which were reference ( 3 for 
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normal, 3 for mineral water), 6 of which were with chromium waste ( 3 for mineral 

water, 3 for normal drinkable water)  prepared according to TS EN 196-1. These 

samples were subjected to capillary water absorption tests according to TS EN 772-11 

by kept in different cure mediums for 7 and 28 days. It was seen that mineral cure 

medium rather than normal cure medium enhances pozzolanic activity and decreases 

capillary water absorption ratio of chromium waste additive mortars. 
 

 

1.GİRİŞ 
 

Puzolan; tek başına bağlayıcılık özeliği olmayan ancak ince öğütülüp normal 

sıcaklıktaki nemli ortamda kalsiyum hidroksitle kimyasal reaksiyona girerek 

bağlayıcılık özeliği gösteren malzeme olarak tanımlanır[1,2]. Puzolanları doğal ve 

yapay olmak üzere iki kısımda toplamak mümkündür. Doğada bulunan volkanik küller, 

volkanik tüfler, volkanik camlar, ısıl işlem görmüş killer ve şeyller ile diatomlu 

topraklar bu grup içerisindeki puzolanlardır[3].Yapay puzolanlara örnek olarak ise 

uçucu küller, silis dumanı, granüle yüksek fırın cürufu gibi endüstriyel yan ürünler 

verilebilir[4]. 

 

Puzolanik aktivite, puzolanın içindeki aktif (amorf silisin) Ca(OH)2 ile reaksiyona 

girebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu reaksiyon sonunda portlandit ( Ca(OH)2) 

miktarı azalır, kalsiyum silikat hidrat (CSH) artar [5,6]. Puzalonik aktiviteyi belirlemek 

için kimyasal ve mekanik çeşitli deneyler standartta yer almaktadır [6-8].  

 

Puzolanik malzemenin, çimento yerine ve çimentoya yardımcı bir malzeme olarak 

kullanılması nedeni ile çimento inceliğine getirilmesi gerekmektedir [7,8]. Bu husus göz 

önünde bulundurulduğunda maden zenginleştirilmesi esnasında ortaya çıkan atık 

maddeler genelde ince bir yapıya sahip olduklarından öğütülme işleminde hem 

enerjiden tasarruf hem de zamandan tasarruf sağlayabilirler. Bunun, atık malzemenin 

çimento üretiminde kullanımı ile olumlu bir katkı sağlaması ve atıkların bertaraf 

edilmesine yeni bir imkan sunmasını mümkün kılmaktadır. 

 

Krom, yeryüzünde nispeten az mevcut olan bir metaldir. Kroma, kromlu demir halinde 

ve daha nadir olarak da kurşun kromatı veya krom okru (oksit) şeklinde tesadüf 

olunur[9]. Bu mineralin kimya, refrakter sanayi gibi kullanım alanları bulunmaktadır 

[10]. Bu madenin zenginleştirilmesi esnasında yaklaşık 0-1 mm boyutlarında atıklar 

ortaya çıkmaktadır. Büyük miktarlarda ortaya çıkan atıklar için gün geçtikçe artan 

depolama sahası ihtiyacı ve bertaraf etme zorunluluğu büyük bir çevre problemi 

oluşturmaktadır. Bu atıklar; inceliğinden dolayı öğütülme aşamasında zamandan, 

enerjiden tasarruf sağlayacağı göz önünde bulundurularak bu çalışmada kullanılmıştır. 

 

Kapilarite etkisi, gözenekli bir yapı elemanının sıvı suya doymasıyla birlikte, suyun 

kılcallık etkisi ile dikey olarak yapı elemanı içinde yükselmesi ve yapı elemanının 

yüzeyinden buharlaşması olayıdır. Kapilarite etkisi ile oluşan nemin kaynağı genellikle 

üst tabakalarda birikmiş zemin suyu veya temelde bulunan sabit bir su kaynağıdır[11]. 

Yüksek kapilarite katsayısına sahip yapı malzemeleri ve yapı elemanları 

sürdürülebilirlik bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan yapıların ömrü ile ilgili 

önemli oranda söz sahibi olan kapiler su emme özelliği sinsi bir yapı hastalığıdır ve 

erken teşhisi yapıya tesir eden etkenlerin her boyutu (deprem, yapı doğal servis ömrü) 

açısından zamanında önlenmelidir. 
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Betonun prizini alması ve ideal dayanımına ulaşması bakımından ise kür ortam ve 

şartları yapının servis ömründe söz sahibi olan önemli diğer etkenlerdir. Bakımı iyi 

yapılan ve kür ortamı standartlardaki ölçütleri sağlayan betonlar görevlerinin gereğini 

yapabilmektedir[12]. Ayrıca yapılar servis ömürleri boyunca hizmet verdikleri 

zeminlerden kaynaklanan farklı içerikli sularla daima temas halindedirler.  

 

Bazı araştırmalarda bakım ve kür sularının harç ve beton üretiminde etkileri 

araştırılmıştır. 

 

Demir ve ark.(2008) yapmış oldukları çalışmalarında Seyitömer uçucu külünün ve 

volkanik tüfünün TS EN 450’ye uygun olarak puzolanik aktivitelerine etkilerini 

araştırmak için ürettikleri numuneleri 7 ve 28 gün normal kür ve otoklav kürüne tabi 

tutmuşlardır. Deneyler sonunda otoklav kürünün puzolanik aktiviteyi attırdığını tespit 

etmişlerdir[13].    

 

Çelik ve ark.(2005) yaptıkları çalışmada BS20 beton sınıflı 10x10x10 cm ebatlarında 

ürettikleri beton numuneleri Beypazarı doğal maden suyu, Ayaş içmece suyu ve Ankara 

içme suyundan oluşan farklı kür ortamlarında beklettikten sonra basınç dayanımı 

deneyine tabi tutmuşlardır.  Deneyler sonunda Beypazarı doğal maden suyunun kür 

suyu olarak kullanılması betonunun basınç dayanımını referans betona göre %6.5 

artırmıştır[14]. 

 

Uygunoğlu vd.(2007) yapmış oldukları çalışmada pomza hafif agregası ile ürettikleri 

hafif beton harçlarının otoklavda basınçlı buhar ile kür ettikten sonra fiziksel ve 

mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Ürettikleri hafif beton harç numuneleri çeşitli 

sürelerde otoklav buhar kürüne maruz bırakmış ve aynı özellikteki numunelerden bir 

bölümünü de 7 ve 28 gün suda ve havada kür etmişlerdir. Elde edilen veriler sonucunda 

otoklav buhar kürüne tabi tutulan numunelerin hava ve su kürüne tabi tutulan 

numunelerden fiziksel ve mekanik özelliklerinin daha iyi performans gösterdiği 

sonucuna varmışlardır[15]. 

 

Bu çalışmada, atıkların bertarafında alternatif sahalar ve yeni kullanım imkanlarını 

belirlemek amacı ile mineral sulu ve normal sulu kür ortamlarının krom atıklarından 

faydalanılarak üretilen harçların puzolanik aktivite ve kapileritelerine etkisi 

araştırılmıştır.  

 

 

2. MATERYAL METOT 

 
2.1. Materyal 
 

Bu çalışmada çimento, krom atığı, standart CEN referans (RİLEM) kumu, karışım suyu 

materyal olarak kullanılmıştır.  

 

2.1.1. Çimento 

 

Bu çalışmada, çimento olarak Isparta Göltaş A.Ş.’nin ürettiği, CEM-II Portland 42,5 R 

çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik 

özellikleri Tablo2.1’de verilmiştir. 
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Tablo 2.1. CEM-II Portland 42,5 R çimentosunun kimyasal bileşimi, fiziksel, ve 

mekanik özellikleri 

 

Kimyasal Bileşim (%) Fiziksel Özellikler 

SiO2 22.64 Özgül Ağırlık (gr/cm
3
) 3.08 

Al2O3 4.96 Blaine (incelik) modülü (cm
2
/gr) 4485 

Fe2O3 3.40 Priz Başlama Süresi (dakika) 154 

CaO 57.26 Hacimsel Genleşme (mm) 0.49 

MgO 1.33 Mekanik Özellikler 

SO3 2.49 2 günlük basınç dayanımı  (N/mm
2
) 23.04 

Na2O 0.77 7 günlük basınç dayanımı (N/mm
2
) 41.2 

K2O 1.31 28 günlük basınç dayanımı (N/mm
2
) 48.9 

B2O3 -   

Cl
-
 0.004   

 

2.1.3. Krom atığı 

 

Çalışmada araştırmanın temel materyali olarak Bursa/Orhaneli Şetat Madencilik 

AŞ.’nin atık havuzundan temin edilen krom atıkları kullanılmıştır. Krom atıklarının 

kimyasal özellikleri Tablo 2.3’ te verilmiştir.   

 

Araştırmada kullanılan krom atığının puzolanikliği ile fikir vermek üzere toplam kütle 

içerisinde SiO2 miktarı incelendiğinde %30.85 oranında bulunan ikinci ana oksit olduğu 

görülmektedir. Yeterli inceliğe getirilen krom atıkları, karışımlarda çimentoyla yer 

değiştirerek kullanılmıştır. 

 

Tablo2.3. Krom atıklarının kimyasal özellikleri [16] 

 

Oksit Kromit Pasası (%) 

SiO2  30.85 

Al2O3  1.05 

TiO2  0.02 

Fe2O3  7.11 

CaO 0.51 

MgO 40.5 

Na2O  0.01 

K2O  0.01 

Cr2O3  4.3 

MnO 0.09 

NiO 0.3 

A.Z  15.18 

Krom atıklarının inceltilmesinde bilyalı değirmen adı verilen, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama atölyelerinde Şekil 2.1 ‘de 

gösterilen öğütme cihazı kullanılmıştır. 
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Şekil 2.1. Öğütme cihazı 

 

2.1.4. Karma suyu 

 

Çalışmada, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi şebeke suyu karışım suyu olarak 

kullanılmıştır. 

 

2.2. Metot 

 

2.2.1. Deney örneklerinin hazırlanması 

 

Çimento inceliğine getirilen krom atıkları (0-200mic), 42.5’lik CEM-II Portland 

çimentosu ile birlikte TS EN 196-1’e göre harç çubuğu örneği üretiminde kullanılmıştır. 

Harç çubuğu örnekleri Tablo 2.4’te verilen oranlarda TS EN 450’ye uygun olarak, 6’sı 

şahit (3’ü normal, 3’ü mineralli su için) , 6’sı krom atıklı (3 tanesi mineralli su ve 3 

tanesi normal içme suyu için) olmak üzere toplam 12 adet üretilmiştir. (Şekil 2.3).  

 

Tablo 2.4. Referans çimento ve puzolanlı harç çubuklarının karışım yüzdeleri ve 

karışım miktarları   

 

Karışım 

Oranları 

Rilem 

Kumu(gr) 
Çimento (%) 

Puzolanlı 

Numune 

(Krom)(%) 

Çimento 

Miktarı (gr) 

Puzolanlı 

Numune 

(Krom)(gr) 

Su (gr) 

Referans 

Numune 
1350 100 - 450 - 225 

Puzolanlı 

Numune 
1350 75 25 337.5 112.5 225 

 

Harç çubukları çimento karıştırma mikseri ile karıştırılarak ile 40x40x160 mm’ lik 

prizmatik kalıplara TS EN 196-1’de belirtilen karıştırma ve yerleştirme tekniğine uygun 

olarak; 7 ve 28 gün mineralli ve normal sulu ortamda kür edilmiştir.  

 

2.2.2. Krom atıklı harç çubuklarının eğilmede çekme ve basınç mukavemetlerinin 

belirlenmesi 

 

7 günlük kür sürelerini tamamlayan harç çubukları TS EN 196-1’e göre eğilmede çekme 

ve basınç mukavemetleri,  28 günlük kür sürelerini tamamlayan harç çubukları ise yine 

TS EN 196-1’ e göre basınç mukavemeti deneyine tabi tutulmuştur.  

2.2.3. Krom atıklı harç çubuklarının kapiler (kılcal) su emme değerlerinin belirlenmesi 

 

28 gün mineralli ve normal kür ortamına maruz bırakılan harç çubukları dört yüzeyi 

Şekil 2.3’te verildiği gibi parafinle kaplanarak 5., 10., 15., 30., 60., 120. dakikalarda 
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olmak üzere TS EN 772-11’ e göre kapiler su emme deneyine maruz bırakılmıştır(Şekil 

2.4). Elde edilen değerler aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (2.3). 

 

                                                    (2.3) 
 

Cw,s  : Beton ve yapay taş kagir birimlerin kapiler su emme katsayısını [g/(m
2 
x s

0,5
)], 

mdry,s : Deney numunesinin kurutma sonrasındaki kütlesini (g), 

mso,s : Deney numunesinin (t) süreyle suya temas ettirildikten sonraki kütlesini (g), 

As: Deney numunesinin suya temas ettirilen yüzeyinin brüt alanını (mm
2
), 

tso: Deney numunesinin suya temas ettirilme süresini (s) belirtmektedir [18.]   

 

  

Şekil 2.3.Kapiler (kılcal) su emme deney 

sistemi[19,20] 
Şekil 2.4. Kapiler (kılcal) su emme 

deneyinin uygulanması 

 

2.2.4.Krom atıklı harç çubuğu örneklerinin puzolanik aktivite indekslerinin belirlenmesi 

 

Basınç dayanımları belirlenen mineral sulu ve normal sulu kür ortamında kürlenen harç 

çubuğu numunelerinin TS EN 450’ye uygun olarak puzolanik aktivite indeksleri 

aşağıda verilen formül yardımıyla hesaplanmıştır (2.4).  

 

                                   Dayanım aktivite indeksi = (A/B) x 100                                   (2.4) 

 

Burada; 

 

A: Puzolanlı harç numunelerinin ortalama basınç dayanımı, 

B: Kontrol harç numunelerinin ortalama basınç dayanımını belirtmektedir [8]. 

 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMALAR 
 

3.1. Krom Atıklı Harç Çubuklarının Eğilmede Çekme Mukavemeti Bulguları 

 

Krom atıklı harç çubuğu ve referans örnekler 7 gün mineral sulu ve normal sulu 

ortamda kür edildikten sonra TS EN 196-1’e uygun olarak eğilmede çekme dayanımı 

deneyine tabi tutulmuştur. Deney sonunda elde edilen bulgular Şekil 3.1’ de grafik 

olarak verilmiştir. 
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Şekil 3.1.  Mineralli ve normal sulu ortamlarda 7 gün kür edilmiş krom atıklı örneklerin 

eğilmede çekme dayanımları (N/mm
2
) 

 

Şekil 3.1’ den de görüleceği üzere 7 günlük kür süresi sonunda mineralli ve normal su 

kürlerine maruz bırakılan krom atıklı numunelerin eğilme dayanımları incelendiğinde; 

normal kür ortamında kür edilen referans numunelerin mineralli ortamda kür edilen 

referans numunelere göre eğilme mukavemetleri daha yüksek çıkmıştır. Örnekler kendi 

aralarında karşılaştırıldığında; normal kür ortamında bekletilen puzolanlı örneklerde, 

referans örneklere göre eğilme mukavemetlerinde % 26’ lık bir düşüş meydana gelirken, 

mineral sulu ortamda bekletilen puzolanlı örneklerde, referans örneklere göre % 18 

oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Buradan görüleceği gibi mineral su kürünün 

dayanım kaybı oranının, normal ortam kürüne göre referans örneklerdeki dayanım kaybı 

oranına nazaran daha düşük düzeyde kaldığı görülmektedir.  Puzolanlı örnekler için 

mineral sulu ortamın, normal sulu ortama göre numuneyi içindeki Na, Ca ve Mg gibi 

mineraller yardımıyla iyileştirerek eğilmede çekme dayanımlarını arttırdığı söylenebilir. 

Ancak mineral su kürünün 7 günlük deney sonuçlarına göre krom atıklarının 

puzolaniklik özelliğine bir katkısı olduğu söylenemez.  

 

3.2. Krom Atıklı Harç Çubuklarının Basınç Mukavemeti Bulguları 

 

Krom atıklı harç çubuğu ve referans örnekler 7 ve 28 gün mineralli su ve normal sulu 

ortamda kür edildikten sonra TS EN 196-1’ e uygun olarak basınç deneyine tabi 

tutulmuşlardır. Bu deneyler sonunda elde edilen sonuçlar Şekil 3.2’de grafik olarak 

verilmiştir. 
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Şekil 3.2. 7 ve 28 gün mineralli ve normal sulu ortamda kür edilmiş krom atıklı 

örneklerin basınç mukavemetleri (N/mm
2
) 

 

Şekil 3.2’de verilen değerler ele alındığında 7 günlük mineral sulu ortamda bekletilen 

örneklerin basınç dayanımları referans örnekler ile kıyaslandığında belirgin bir değişme 

görülmezken puzolanların referanslara kıyasla düştüğü görülmektedir. 28 günlük harç 

çubuklarında, mineral kür ortamında bekletilen numunelerde normal kür 

ortamındakilere göre düşüş meydana gelmiştir. Referans örnekler puzolanlar ile 

kıyaslandığında ise normal kür ortamında kürlenen örneklerde %29.9 düşüş meydana 

gelirken, mineral su ortamında kürlenen örneklerde % 24.8’lik bir düşüş meydana 

gelmiştir. Buna göre mineral sulu ortamın basınç dayanımındaki düşüşü yavaşlattığı 

söylenebilir. 

 

3.3. Krom Atıklı Harç Çubuklarının Kapiler (Kılcal) Su Emme Bulguları 

 

Krom atıklı ve referans örnekler 28 gün mineral sulu ve normal sulu ortamda kür edilen 

numuneler TS EN 771-11’ e göre kapiler (kılcal) su emme deneyine tabi tutulmuştur. 

Deneyden elde edilen bulgular Şekil 3.3’ te ve Şekil 3.4’ te grafik olarak verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.3. Mineral su ve normal sulu ortamda 28 gün kür edilmiş krom atıklı örneklerin 

kapiler (kılcal) su emme katsayıları [g/(m
2
xs

0,5
)] 

 

Şekil 3.3’ te verilen grafikte mineral sulu ve normal sulu ortamda kür edilmiş krom 

atıklı ve referans numunelerin kapiler (kılcal) su emme değerleri verilmiştir. Mineral su 

kürünün kapiler (kılcal) su emme oranında, normal sulu ortama göre % 34.3 azalma 

meydana gelmiştir. Normal sulu ortamda kür edilmiş krom atıklı numunelerin kapiler 

(kılcal) su emme katsayılarında, referans numunelere göre % 160’lık bir artış meydana 

gelmiştir. Mineral sulu ortamda kür edilen krom atıklı numunelerin kapiler (kılcal) su 

emme katsayılarında ise %37.47’ lik bir artış meydana gelmiştir. Buradan, mineral sulu 

ortamın kapiler su emme katsayısındaki artış oranını azalttığını söylemek mümkündür. 
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Şekil 3.4. 28 gün mineral sulu ve normal sulu ortamda kür edilmiş krom atıklı 

örneklerin kütlece su emme yüzdeleri (%) 

 

Şekil 3.4’ te 28 gün mineral sulu ve normal sulu ortamda kür edilmiş krom atıklı 

örneklerin kütlece su emme yüzdeleri verilmiştir. Normal ortamda kür edilen krom 

atıklı harç çubuğu örnekleri ile yine bu ortamda kür edilen referans harç çubuğu 

örnekleri karşılaştırıldığında %35.12 oranında artış meydana gelmiştir. 

 

Mineral sulu ortamda kür edilen krom atıklı örnekler, aynı ortamda kür edilen referans 

örnekler ile karşılaştırıldığında ise %14.37’ lik bir artış meydana gelmiştir. Bu durum, 

mineral sulu kür ortamının, normal sulu kür ortamına göre kütlece su emme oranını 

azaltarak yavaşlattığını göstermektedir. 

 

3.4. Krom Atıklı Harç Çubuklarının Puzolanik Aktivite Bulguları 

 

TS EN 450’ye uygun olarak hesaplanan puzolanik aktivite indeksi bulguları Şekil 3.5’ 

te grafik olarak verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.5. 7 ve 28 günlük normal sulu ve mineral sulu ortamda kür edilen krom atıklı 

harç çubuklarının puzolanik aktivite indeksleri (%) 

 

7 ve 28 gün normal sulu ve mineral sulu ortamda kür edilen krom atıklı harç 

numunelerinin puzolanik aktivite indeksleri 28 günlük değerler için, sırası ile %70.13 ve 

% 75.18 bulunmuştur. Puzolanik aktivite indeksinin TS EN 450’ye göre en az %75 

olması gerektiğinden, mineral sulu ortamda bulunan krom atıklı harç örnekleri 

puzolanik olarak aktif çıkmıştır. Yine %70.13 değeri % 75 oranına çok uzak 

kalmamıştır. Bu durum, mineral sulu kür ortamının normal kür ortamına göre puzolanik 

aktiviteyi arttırdığını göstermektedir. 
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Kür ortamının numunelerin dayanımlarını etkilemesiyle ilgili olarak Çelik vd., 2005 

yapmış oldukları çalışmada elde ettikleri deneysel bulgular ve sonuçlar bu çalışmayı 

desteklemektedir. 

 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada mineral sulu ve normal sulu ortamların krom atıklarının puzolanik aktivite 

ve kapileritelerine etkisi araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

7 gün mineral sulu ve normal sulu ortamlarda kür edilen krom atıklı harç çubuğu 

örneklerine uygulanan eğilmede çekme dayanımları deneyi sonucunda puzolanlı 

örneklerin referans örneklere göre genel bir düşüş eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. 

7 ve 28 gün mineral sulu ve normal sulu ortamda kür edilen örneklerin basınç 

dayanımlarında azalma meydana gelmiştir. Mineral sulu ortamdaki azalma oranı normal 

ortamda kür edilen örneklere göre daha düşük düzeyde kalmıştır. 

28 günlük krom atıklı harç çubuğu örneklerinde, mineral sulu kür ortamı normal sulu 

kür ortamına göre kapiler (kılcal) su emme katsayısını düşürmüştür. 

28 gün krom atıklı harç çubuğu örneklerinin puzolanik aktivite indeksi değerlerine göre 

mineral sulu ortamda kür edilenlerin TS EN 450’ye göre puzolanik olarak aktif olduğu 

belirlenmiştir. Normal suda kür edilen numuneler puzolanik özellik göstermemiştir. 

Genel olarak krom atıklı harçların kürlenmesinde mineral sulu ortamın, normal sulu 

ortama göre kılcal su emme oranının azalmasında ve puzolanik aktifliğin artırılmasında 

katkı sağlayacağı sonucuna varılabilir.   
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