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Özet 
 

Sülfat beton veya betonarme yapıların bozulmasına yol açan önemli bir kimyasal 

tehlikedir. Bu çalışmada, Taban külü ikameli çimento harçlarına sülfatın etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla Taban külünün çimento hamurundaki etkisini görmek 

maksadı ile CEM I 42.5 çimentosuna, değişik oranlarda Taban külü ikame edilmiştir 

Hazırlanan çimento hamurlarına TS EN 196–3’e uygun olarak priz başlangıcı, priz bitişi 

ve hacimsel genleşme deneyleri yapılmıştır.   TS EN 196–1’e uygun olarak Eğilme ve 

basınç dayanımları için 40x40x160mm boyutunda, örnekler hazırlanmıştır. İçme suyu 

ve sodyum sülfat çözeltisinde olgunlaştırılan örnekler üzerinde basınç ve eğilme 

dayanımları yapılmıştır.  

Örnekler ASTM C 1012’ye uygun şekilde hazırlanmış, 100 g/l Na2SO4 çözeltisinde 3 ay 

süre ile bekletilmiş ve sonuçlar suda kür edilmiş kontrol karışımları ile kıyaslamalı 

olarak sunulmuştur. 

Sülfat etkisiyle oluşan genleşmeler 25x25x285 mm boyutlu prizmatik harç çubukları 

üzerinde gözlenmiştir.  

Sonuç olarak en iyi dayanım ve en az genleşme, basınç dayanımı 54,99 Mpa olan ve 

normal su küründe bekletilen % 15 taban külü ikameli olan karışımlarda gözlenmiştir..  

  

Anahtar Kelimeler: Taban külü; Sülfat etkisi; Basınç dayanımı; Genleşme 
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Abstract 
 

Sulfate is a substantial chemical threat leading to the detriment of concrete and concrete 

constructions.In this study, the effects of sulfate on the cement mortars containing 

bottom ash were investigated. To this end, bottom ash was added in different 

proportions to the CEM 42.5 cement mortar so as to see its effects on the mortar. Initial 

setting, final setting and volumetric expansion tests were applied to the prepared cement 

paste in compliance with TS EN 196-3.  Samples 40x40x160 mms in size were formed 

in conformity with TS EN 196-1 to test bending and compressive strength. Bending and 

compressive strength tests were applied to the samples digested in drinking water and 

sodium sulfate solution. 

Samples were prepared in accordance with ASTM C 1012, they were kept in 100 g/l 

Na2SO4 solution for a period of three months and the results were presented in 

comparison with the control mixtures cured in water.   

Expansions occurring due to the effects of sulfate were observed on prismatic mortar 

bars sized 25x25x285 mms. 

To conclude, the best strength and least expansions were observed on the mixtures with 

15% bottom ash replacement kept in normal water cure and having a compressive 

strength of 54,99 Mpa. 

 

Keywords: Bottom ash; Sulfate effect; Compressive strength; Expansion 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Yaşam döngüsü ve sürdürülebilir mühendislik yaklaşımlarının beton tasarımında esas 

alınması günümüzde zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlayışı betonun durabilitesinin 

iyileştirilmesi, malzemenin korunumu, atık ve ilave çimentolu malzemelerin kullanımı 

ve betonun geri dönüşümü gibi çok sayıda bileşen içermektedir [1]. 

 

Mineral katkıların ilavesi beton ve harçların taze ve sertleşmiş haldeki performansını, 

mekanik ve durabilite özelliklerini iyileştirmektedir [2, 3]. Ayrıca mineral katkı ilavesi 

CO2 emisyonunu ve enerji tüketimini azaltarak çimento üretiminin neden olduğu 

olumsuz çevresel etkiyi de azaltabilir [2, 4]. 

 

Özellikle endüstriyel yakıt olarak kullanılma imkânı olmayan düşük kalorili kömür 

yatakları yakınına büyük kapasiteli termik santraller kurulması enerji üretimini artırmak 

maksadıyla yürütülen çalışmalar arasında başta gelenlerden birisidir. Ancak enerji 

üretiminin arttırılmasında tutarlı bir çözüm olarak gözüken kömüre dayalı termik 

santrallerin artması önemli ekolojik, ekonomik ve teknik sorunları da beraberinde 

getirebilecek olan kül üretiminin de artmasına neden olmaktadır [5]. 

 

Taban külü pulverize kömürün termik santrallerde yanmasıyla oluşan bir üründür. 

Kömür küllerinin yaklaşık %20`sini taban külleri oluşturur ve bu küllerin hemen hemen 

tamamı imha edilir [6]. 

Taban külünün en önemli özellikleri boyutu, parça şekli ve porozitesidir. Bu özellikler 

yanma becerisine, taban külünün nasıl elde edildiğine ve yanma şekline bağlıdır [7]. 

Taban külünün bu özelliklerinden dolayı yapılan bu çalışmada kullanılan taban külünün 

çimento yerine ikame edilebilmesi ve özelliklerinin standart hale getirilebilmesi için 

öğütülüp kalsine edilmiştir. 
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Her yıl termik santrallerde kömürün yanmasıyla çok büyük miktarlarda taban külü atık 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle endüstriyel ekoloji kavramı içerisinde bu atığa 

yeni kullanım alanları geliştirilmesi gereklidir [8].  

 

Yapılan bu çalışma ile taban külünün çimento harçlarında %20 oranına kadar çimento 

yerine ikame edilerek basınç dayanımı, eğilme dayanımı, boy uzamaları ve taban külü 

ikameli çimento harçlarının zararlı ortamlarda dayanıklılığı araştırılmıştır.   

 

 

2. MALZEME VE METOT 
 

2.1. Malzeme 

 

Yapılan çalışmada TS 197-1’e uygun CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu 

kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1`de 

verilmiştir. Çalışmada kullanılan kum TS 196-1 standardında belirtilen CEN referans 

kumudur. Çalışmada Çatalağzı termik santralinden elde edilen 900˚C de kalsine edilmiş 

Blaine inceliği 4350 cm
2
/gr olan taban külü kullanılmıştır. Kullanılan taban külünün 

kimyasal analizi Tablo 2`de verilmiştir.  

 

Tablo 1. CEM I 42.5 R çimentosunun kimyasal ve fiziksel özellikleri 
 

Kimyasal bileşim CEM I 42,5 R 

CaO (%) 66,04 

MgO (%) 1,23 

Na2O (%) 0,27 

K2O (%) 0,93 

SO3 (%) 4,6 

Özgül ağırlık 3,18 

Özgül yüzey (Blaine) (cm²/g) 33,52 

Kızdırma Kaybı (%) 1,98 

Na2O +0,658x K2O 0,88 

 

 

 

 

Tablo 2. Taban külünün kimyasal bileşimi 
 

Kimyasal Bileşim Taban Külü (%) 

SiO2  37,45 

Al2O3  9,03 

Fe2O3  8,02 

CaO  18,08 

MgO  5,79 

Na2O  1,67 

P2O5  11,75 

K2O  1,88 

SO3  6,29 

 

Deneyde içme suyu kullanılmış ve ASTM C 1012 standardınca 100 g/l Na2SO4 çözeltisi 

kürü hazırlanmıştır. 
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2.2. Metot 
 

2.2.1 Harç Numuneleri Üretimi 
 

Yapılan çalışmada; TK %0.0, 5.0, 10.0, 15 ve 20.0 oranlarında çimento yerine mineral 

katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Hazırlanan çimento hamurlarının kıvam, priz süresi 

ve hacim genleşmesi değerleri TS EN 196-3’e uygun olarak belirlenmiştir [9].  
 

Bu çalışmada ASTM C 1012`ye uygun olarak 25×25×285 mm ve eğilme ve basınç 

deneyleri için TS EN 196-1 standardına uygun olarak 40×40×160 cm boyutlarında 

numuneler hazırlanmıştır. Harç üretiminde kullanılan malzeme miktarları Tablo 3`de 

verilmiştir [10, 11]. 
 

Tablo 3. Harç üretiminde kullanılan malzeme miktarları 
 

Taban Külü İkame 

Oranı (%) 

Çimento 

Miktarı (gr) 

Taban Külü 

Miktarı (gr) 

Su Miktarı 

(ml) 

CEN Standart 

Kum Miktarı (gr) 

5 427,5 22,5 225 1350±5 

10 405 45 225 1350±5 

15 382,5 67,5 225 1350±5 

20 360 90 225 1350±5 

 

Tablo 3’de miktarları verilen taban külü, çimento ve su kullanılarak TS EN 196-1’e 

göre eğilme ve basınç deneyleri için harç örnekleri hazırlanmıştır [10]. Çalışmada 

üretilen harç örnekleri aşağıda Tablo 4`deki gibi adlandırılmıştır. 
 

Tablo 4. Örneklerin adlandırılması 
 

Şahit numune    TK 0 

% 5 Taban külü ikameli numune TK 5 

% 10 Taban külü ikameli numune TK 10 

% 15 Taban külü ikameli numune TK 15 

% 20 Taban külü ikameli numune TK 20 

 

 

 

 

 

2.2.2. Priz Başlangıç Bitiş ve Hacimsel genleşme 
 

Yapılan çalışmada; TK %0.0, 5.0, 10.0, 15 ve 20.0 oranlarında çimento yerine mineral 

katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Hazırlanan çimento hamurlarının kıvam, priz süresi 

ve hacim genleşmesi değerleri TS EN 196-3’e uygun olarak belirlenmiştir [9].  
 

2.2.3. Boyca Genleşme Deneyi 
 

ASTM C 1012 standardına uygun olarak üretilen 2525285 cm boyutundaki 

numuneler %100 g/l Na2SO4 çözeltisinde bekletilerek 2, 7, 28, 90 günlük boy ölçümleri 

yapılarak boy uzamaları belirlenmiştir [11]. 
 

2.2.4. Eğilme ve Basınç Dayanımı Deneyleri 
 

Basınç ve eğilme dayanımı deneyleri TS EN 196-1’de belirtildiği kriterler dâhilinde 

gerçekleştirilmiştir.   
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2.2.4.1. Eğilme Dayanımı 
 

Eğilme dayanımı cihazı 10 kN yükleme kapasitesinde, (50±10) N/s yükleme hızında 

kullanılan ölçüm aralığının üstteki beşte dörtlük kısmında kaydedilen yük ±%1,0 

doğruluktadır. Cihaz, birbirinden uzaklığı (100.0±0.5) mm olan, (10.0±0.5) mm çapında 

iki adet çelik mesnet silindiri ile her ikisi arasına merkezî olarak yerleştirilen aynı 

çaptaki bir üçüncü çelik yükleme silindirin oluşturduğu eğilme düzeneğinden ibarettir.  
 

2.2.4.2. Basınç Dayanımı  
 

Basınç dayanımı cihazı deney için uygun kapasitede ve (2400±200)N/s yükleme hızında 

ayarlanmıştır. Cihazda yükleme hızını ayarlayabilen ve sonuçları kaydedebilen 

sistemler kullanılmıştır. Eğilme deneyinden sonra elde edilen yarım prizmalar cihazın 

plakaları arasına ±5 mm’den fazla taşmayacak şekilde merkezlenerek yerleştirilmiştir. 

Cihaz (2400±200) N/s hızda prizma kırılana kadar yükleme yapılmıştır [10]. 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 
  

3.1. Çimentoya Taban Külü İkamesinin Priz ve Hacim Genleşmesine Etkisi 
 

Yapılan çalışmada kullanılan çimentonun ve taban külü ikameli çimentoların priz 

başlangıcı, priz sonu ve hacimce genleşme deneyleri sonucu elde edilen veriler                     

tablo 5. ‘de verilmiştir. 
 

Tablo 5. Priz başlangıcı, priz sonu süreleri ve boyca genleşme değerleri  
 

Seriler 
Priz  

Başlangıcı (dk) 

Priz  

sonu (dk) 

Katılaşma 

süresi(dk) 

Hacim 

Genleşmesi (mm) 

CEM I 42,5 195 280 85 0,13 

CEM I 42,5+ %5 Taban külü 190 290 100 0,1 

CEM I 42,5+ %10 Taban külü 180 300 120 0,1 

CEM I 42,5+ %15 Taban külü 170 300 130 0,2 

CEM I 42,5+ %20 Taban külü 155 300 145 0,1 

 

Çimento hamurunda TK oranı arttıkça priz başlangıç sürelerini azaltmaktadır. Çimento 

hamurunda TK oranı arttıkça priz sonu süreleri de artmaktadır. Çimentoda TK oranı 

artıkça katılaşma süresi de artmaktadır.   
 

 3.2. Taban Külü İkameli Çimento Harçlarının Eğilme ve Basınç Dayanımları 
 

3.2.1. Eğilme Dayanımları 
 

Yapılan çalışmalarda üretilen numunelerden TK0 diye adlandırılan ve içerisinde taban 

külü bulunmayan harç numunesi ile ( Referans ) Çatalağzı Termik Santralinden alınan 

ve çimento yerine %5 (TK5), %10 (TK10), %15 (TK15), %20 (TK20)  oranlarında 

taban külü ikameli normal su (NS) ve %10 sodyum sülfat çözeltisinde (SS) bekletilen 

örnekler üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen Eğilme 

dayanımı değerleri Tablo 6, Tablo 7 ve Şekil 1 de verilmiştir.  

 

Tablo 6. Normal su küründe olgunlaştırılan harçların eğilme dayanımları 
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Seri 

Eğilme 

Dayanımı 

(MPa) (7 gün) 

Eğilme 

Dayanımı 

(MPa) (28 gün) 

Eğilme 

Dayanımı 

(MPa) (90 gün) 

TK 0 5 6,78 7,11 

TK 5 6,48 7,07 7,25 

TK 10 5,99 6,83 7,68 

TK 15 5,9 6,64 8,21 

TK 20 5,85 6,47 7,11 

 

İçme suyunda (İS) ortamında olgunlaştırılan %5 TK ikameli çimento harçlarının 7 

günlük eğilme dayanım değerlerinin 6,48 MPa ile en yüksek değer aldığı, ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak eğilme dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 28 günlük 

eğilme dayanımlarında ise %5 TK ikameli çimento harçlarının eğilme dayanım 

değerlerinin 7.07 MPa ile en yüksek değeri aldığı, %5’den daha yüksek ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak eğilme dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 90 günlük 

eğilme dayanımlarında ise %15 TK ikameli çimento harçlarının eğilme dayanım 

değerlerinin 8.21 MPa ile en yüksek değeri aldığı, %15’den daha yüksek ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak eğilme dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre İS’de olgunlaştırılan TK ikameli çimento harçlarının 7 ve 28 gün gibi 

erken yaşlarda eğilme dayanımına çok fazla etkisi görülmezken 90 günkü ileriki 

yaşlarda eğilme dayanım artışı sağlamıştır. 
 

Tablo 7. %10 sodyum sülfatta tutulan numunelerin eğilme dayanımları 
 

Seri 
Eğilme Dayanımı 

(Mpa) (7 gün) 

Eğilme Dayanımı 

(Mpa)  (28 gün) 

Eğilme Dayanımı 

(Mpa)  (90 gün) 

TK 0 5,98 8,87 5,68 

TK 5 7,16 8,86 9,31 

TK 10 6,72 7,75 9,48 

TK 15 5,86 7,3 8,83 

TK 20 5,56 6.95 8,37 

 

Sodyum sülfat çözeltisinde (SSÇ)  ortamında olgunlaştırılan %5 TK ikameli çimento 

harçlarının 7 günlük eğilme dayanım değerlerinin 7,16 MPa ile en yüksek değeri aldığı, 

ikame oranlarındaki artışa bağlı olarak eğilme dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 28 

günlük basınç dayanımlarında ise şahit numune eğilme dayanımı değerlerinin 8,87 MPa 

ile en yüksek değeri aldığı, ikame oranlarındaki artışa bağlı olarak eğilme 

dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 90 günlük eğilme dayanımlarında ise %10 TK 

ikameli çimento harçlarının eğilme dayanım değerlerinin 9,48 MPa ile en yüksek değeri 

aldığı gözlenmiştir. %15 ve %20 oranlarında ise eğilme dayanımının azaldığı 

gözlenmiştir. 
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Şekil 1. Normal su kürü (NS) ve sodyum sülfat çözeltisi (SS) gören numunelerin eğilme 

dayanımları 
 

3.2.2. Basınç Dayanımları 
 

Yapılan çalışmalarda üretilen numunelerden TK0 diye adlandırılan ve içerisinde taban 

külü bulunmayan harç numunesi ile ( Referans ) Çatalağzı Termik Santralinden alınan 

ve çimento yerine %5 (TK5), %10 (TK10), %15 (TK15), %20 (TK20)  oranlarında 

taban külü ikameli normal su (NS) ve %10 sodyum sülfat çözeltisinde (SS) bekletilen 

örnekler üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen basınç 

dayanımı değerleri Tablo 8, Tablo 9 ve Şekil 2`de verilmiştir.  
 

Tablo 8. Normal su küründe olgunlaştırılan numunelerin basınç dayanımları 
 

Seri 
Basınç Dayanımı 

(MPa) (7 Gün) 

Basınç Dayanımı 

(MPa) (28 Gün) 

Basınç Dayanımı 

(MPa) (90 Gün) 

TK 0 34,65 42,6 52,43 

TK 5 36,51 43,15 54,14 

TK 10 34,51 43,01 54,26 

TK 15 33,39 42,74 54,99 

TK 20 32,05 40,59 52,17 

 

İçme suyunda (İS)  ortamında olgunlaştırılan %5 TK ikameli çimento harçlarının 7 

günlük basınç dayanım değerlerinin 36,51MPa ile en yüksek değer aldığı, ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 28 günlük 

basınç dayanımlarında ise %5 TK ikameli çimento harçlarının basınç dayanım 

değerlerinin 43.15 MPa ile en yüksek değeri aldığı, %5’den daha yüksek ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 90 günlük 

basınç dayanımlarında ise %15 TK ikameli çimento harçlarının basınç dayanım 

değerlerinin 54.99 MPa ile en yüksek değeri aldığı, %15’den daha yüksek ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 
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Tablo 9. %10 sodyum sülfat çözeltisinde tutulan numunelerin basınç dayanımları 
 

Seri 

Basınç 

Dayanımı (MPa) 

(7 Gün) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa)(28 Gün) 

Basınç 

Dayanımı (MPa) 

(90 Gün) 

TK 0 34,47 41,86 50,4 

TK 5 34,9 42,08 49,71 

TK 10 33,97 41,27 50,57 

TK 15 31,74 40,97 51,03 

TK 20 29,84 40,08 52.00 

 

Sodyum sülfat çözeltisinde (SSÇ)  ortamında olgunlaştırılan %5 TK ikameli çimento 

harçlarının 7 günlük basınç dayanımlarının en yüksek değerinin 34,9 MPa olduğu, 

ikame oranlarındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 28 

günlük basınç dayanımlarında ise %5 TK ikameli çimento harçlarının basınç dayanımı 

değerlerinin 42,08 MPa ile en yüksek değeri aldığı, %5’den daha yüksek ikame 

oranlarındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 90 günlük 

basınç dayanımlarında ise %20 TK ikameli çimento harçlarının basınç dayanımı 

değerlerinin 52 MPa ile en yüksek değeri aldığı görülmektedir.  
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Şekil 2. Normal su kürü (NS) ve sodyum sülfat çözeltisi (SS) gören numunelerin basınç 

dayanımları 
 

3.3. Örneklerin boy uzama değerleri 
 

Normal su ve %10 sodyum sülfat çözeltisinde bekletilen deney örnekleri üzerinde 

yapılan deneysel çalışmalar sonucunda ölçülen boy uzamaları Tablo 10, Tablo 11 ve 

Şekil 3`de verilmiştir.  
 

Tablo 10. Normal su kürü gören numunelerin boy uzamaları 
 

Seri 
 Boy Uzaması 

(mm)   (7 gün) 

 Boy Uzaması 

(mm)   (28 gün) 

 Boy Uzaması 

(mm)   (90 gün) 

TK 0 -0,05 -0,016 0,021 

TK 5 0,024 0,067 0,084 

TK 10 0,153 0,212 0,252 

TK 15 0,193 0,25 0,3 

TK 20 0,015 0,072 0,119 
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Tablo 11. %10 sodyum sülfat çözeltisinde tutulan numunelerin boy uzamaları 
 

Seri 
 Boy Uzaması 

(mm) (7 gün) 

 Boy Uzaması 

(mm) (28 gün) 

 Boy Uzaması 

(mm) (90 gün) 

TK 0 0,025 0,101 0,166 

TK 5 0,108 0,209 0,406 

TK 10 0,137 0,249 0,436 

TK 15 0,082 0,158 0,388 

TK 20 0,045 0,156 0,338 

 

Harç çubuklarının 7, 28 ve 90 günlük boy değişim değerlerine en az boy uzama şahit 

numune olarak adlandırdığımız ikamesiz harç çubuklarında görülmüştür. Bununla 

birlikte ikameli numunelerde ise aşağıdaki gibi sonuçlar elde edilmiştir.Harç 

çubuklarının 7 günlük boy değişim değerleri incelendiğinde; SSÇ ve NS’lı ortamların 

harç çubuklarının boy değişimlerinde SSÇ’ li ortamların boy değişiminde etkili olduğu 

görülmüştür. SSÇ’li ortamlarda boy değişiminde TK ikame oranı %15’i geçtiğinde boy 

değişim değerlerini azalttığı belirlenmiştir 

 28 günlük boy değişim değerleri dikkate alındığında; SSÇ’li ortamların boy değişim 

değerleri üzerinde daha etkili olduğu; TK’nın %15 ve %20’lik ikame oranlarında boy 

değişim değerlerini azalttığı belirlenmiştir. TK’nın 90 günlük boy değişim değerleri 

üzerinde %15–20 ikame oranlarında etkili olduğu görülmektedir.  
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Şekil 3. Normal su kürü (NS) ve sodyum sülfat çözeltisi (SS) gören numunelerin boy 

uzamaları 
 

 

4. SONUÇLAR 
 

• İçme suyunda olgunlaşan 90 günlük numunelerin kırım sonuçlarına göre %15 taban 

külü katkılı karışımın basınç dayanımının en yüksek olduğu gözlenmiştir. 

• 90 günlük kırım sonuçlarına göre zararlı ortamda %20 taban külü katkılı karışımın 

basınç dayanımının en yüksek olduğu gözlenmiştir. 

• İçme suyunda olgunlaşan 90 günlük numunelerin kırım sonuçlarına göre taban külü 

ikamesinin %15’e kadar dayanımı arttırdığı, %20 ikamesinde ise basınç dayanımını 

düşürdüğü fakat şahit numuneye yakın olduğu gözlenmiştir. 
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• İçme suyunda olgunlaşan 90 günlük boy uzama sonuçlarına göre %20 taban külü 

katkısının boy uzamasını azalttığı, zararlı ortamda olgunlaştırılan numunelerde ise 

%15 taban külü ikamesinin boy uzamasını azalttığı gözlenmiştir. 

• Taban külü ikamesinin etkisinin ikame oranını arttırdıkça 90 günlük basınç 

dayanımını arttırdığı (%15 en yüksek ) 7 ve 28. günde ise en yüksek dayanımın %5 

mertebesinde olduğu gözlenmiştir. 

• Zararlı ortamda olgunlaştırılan numunelerden %20 taban külü ikameli numunenin 90 

günlük basınç dayanımının içme suyunda olgunlaştırılan şahit numunenin 90 günlük 

basınç dayanımına çok yakın olduğu bundan dolayı taban külü ikamesinin zararlı 

ortama karşı etkili olduğu gözlenmiştir. 

• Taban külünün kimyasal kompozisyonunda bulunan SiO2 miktarının çimentoda 

bulunan SiO2 miktarından fazla olması (Tablo 1- Tablo-2) ikame oranına bağlı 

olarak harçlardaki SiO2 birleşenini arttırmaktadır. Silikat miktarının artışı bogue 

denklemleri göz önüne alındığında çimentonun ana birleşenlerinden olan ve 

çimentonun ileriki yaşlarda basınç dayanımını arttıran C2S miktarının artmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca taban külünde CaO miktarının düşük olması betonun erken 

yaşlarda yüksek dayanım kazanmasına neden olan C3S miktarının oluşumunu 

azaltmıştır.Bu çerçevede yapılan çalışmada %20 taban külü ikameli örneklerin 7 

günlük basınç dayanımlarının en düşük değeri vermesine karşın 90 günlük basınç 

dayanımlarında TK0 şahit numuneye yakın basınç dayanımı sağladığı gözlenmiştir. 

• Taban külü ikame miktarının artması ile priz başlangıcı süresinin azaldığı 

gözlenmiştir. En kısa süreyi TK20 numuneleri için kullanılan ikameli çimentolar 

vermiştir.En uzun süre ise kullanılan CEM-1 42,5R çimentosunda  gözlenmiştir. 

• Hacimsel  genleşmelerde ikame oranına göre herhangi bir artış ve azalış 

gözlenmemiştir. Hacimsel olarak en büyük genleşme değerini TK15 için kullanılan 

ikameli çimentolardan elde edilmiştir. 

• Priz başlangıcı ve priz sonu süreleri dikkate alındığında ikame miktarının artması 

priz süresinin uzamasını etkilediği gözlemiştir. En uzun priz süresi TK20 numuneleri 

için kullanılan ikameli çimentoda gözlenmiştir. En kısa süre ise kullanılan CEM-1 

42,5R çimentosunda gözlenmiştir. 
 

Bundan sonraki çalışmalarda taban külü ikamesinin 180 ve 360 günlük etkilerine de 

bakılması ve ayrıca SEM görüntülerinin de incelenmesi daha uygun olacaktır. 
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