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Özet 
 

Bu çalışmada; CEM II A-B/W tipi çimento üretiminde kullanılan çimento 
kimyasallarının taze ve sertleşmiş harç özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çimentoların 
üretiminde iki adet öğütme kolaylaştırıcı, erken ve nihai yaş için dayanım arttırıcı olmak 
üzere dört farklı çimento kimyasalı kullanılmıştır. Katkılar 200 g/t ve 800 g/t dozaj ile 
değirmen içerisindeki karışıma ilave edilmiştir. Mineral katkı olarak %12,86 CaO 
değerine sahip uçucu kül Yatağan Termik Santralinden temin edilmiştir. Uçucu kül 
klinker yerine %5,20 ve 35 oranlarında kullanılmıştır. Çimento üretiminde Portland 
çimentosu klinkeri kullanılmıştır. Klinker, alçıtaşı (%5) ve uçucu kül birlikte öğütme 
tekniği kullanılarak 120 dakika süre ile öğütülmüştür. 24 adet uçucu kül ve çimento 
kimyasalı katkılı, 8 adet uçucu külsüz çimento kimyasalı katkılı ve 1 adet referans 
(uçucu kül ve çimento kimyasalı kullanılmamıştır) olmak üzere toplam 33 farklı 
çimento hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında; Çimentolar üzerinde Blaine inceliği,  
harçlar üzerinde ise yayılma çapı ve basınç dayanımı  deneyleri (2-7 ve 28. günlerde) 
gerçekleştirilmiştir. Çimento kimyasalının türü ve dozajı taze harçlar üzerinde olumlu 



 
 

yada olumsuz bir özellik göstermemiştir. Ancak uçucu kül oranının artması sonucunda 
yayılma çapları azalmaktadır. Ayrıca uçucu kül içeriğinin artması ile birlikte Blaine 
inceliklerinde artışlar elde edilmiştir. Erken yaşlarda %5 ve 20 oranında uçucu kül 
kullanılması basınç dayanımı açısından herhangi bir olumsuz özellik göstermemiştir. 
Uçucu kül kullanılması durumunda erken yaş dayanım arttırıcı katkının kullanılması 
daha uygun olmaktadır. Sonuç olarak; uçucu külün klinker ile birlikte öğütülmesi ve 
çimento kimyasallarının kullanılması ile sürdürülebilirlik açısından çimento sektörüne 
katkı sağlanmaktadır. Özellikle %20 oranında uçucu kül kullanılması durumunda 
mekanik özellikleri yüksek çimentolar elde edilmiştir. 

 
 

Abstract 
 

This study investigates the effects of cement chemicals used in the production of type 
CEM II A-B/W cement on the properties of fresh and hardened mortar. Four cement 
chemicals were used for the cement production, namely, two grinding aids, and two 
additives for improving the early and final cement strength. The additives were mixed 
into the mixture in the mill at amounts of 200 g/t and 800 g/t. The fly ash with 12.86% 
CaO content was obtained from the Yatağan Thermal Power Plant as mineral 
admixture. Fly ash was used as a replacement for clinker at 5.20% and 35% in ratio. 
Portland cement clinker was used in the cement production. Clinker was then ground 
for 120 minutes in combination with gypsum (5%) and fly ash. A total number of 33 
cement samples, 24 of which including cement chemical and fly ash, 8 of which 
including cement chemical without fly ash, and 1 reference sample (without the use of 
fly ash and cement chemical), were prepared. Blaine’s cement fineness test was 
conducted on cement, while flow diameter and compressive strength tests were 
conducted on mortars produced in this study (on 2nd, 7th and 28th days). The type and 
amount of cement chemical used were not found to have any significant effect, negative 
or positive, on the fresh mortars. However, it was found that increasing the fly ash ratio 
decreases the flow diameter. Moreover, it was shown that Blaine fineness increases with 
the increasing fly ash content. The use of fly ash at the ratios of 5% and 20% was not 
found to have any negative effects on the early compressive strength. It is suggested that 
the use of additive for improving the early strength will be suitable in case of fly ash 
use. As a result, grinding fly ash with clinker and the use of cement chemicals 
contribute to the cement sector in terms of sustainability. It was possible to produce 
cements with improved mechanical properties especially with the use of 20% fly ash. 

 
 
 

1. GİRİŞ 
 

Çimento ve klinker dünyanın 150'den fazla ülkesinde üretilen bir malzemedir [1]. 
Çimento, yapı üretimi ve diğer inşaat faaliyetleri için gerekli olan betonun üretimine 
önemli bir girdidir [2]. Endüstriyel uygulamalarda çimento üretimi en çok enerji tüketen 
sektörlerin başında gelmektedir. Toplam sanayi enerji kullanımının %12-15'i çimento 
sektörü tarafından kullanılmaktadır [2,3]. Sanayi sektörü global enerji tüketiminde 
önemli bir rol oynamaktadır. Enerji talebi büyük oranda ülkelerin nüfusu ve sosyo-
ekonomik faaliyetleri tarafından belirlenmektedir. Toplam CO2 antropojenik 
emisyonlarının %5-7'si çimento sektöründen kaynaklanmaktadır [4,5]. Cembureau 
tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre 2015 yılında dünya çapında yaklaşık 4.6 



 
 

milyar ton çimento üretilmiştir [6].  Malzeme üretiminde kullanılan enerji genellikle 
fosil yakıtlara dayalı olduğundan, çevre sorunları daha da artmaktadır. Bu yüzden enerji 
tüketimini azaltmak için enerji kullanımı ve tasarrufları hakkında detaylı bir inceleme 
gerekmektedir. Çimento gibi sektörlerde enerji tüketimini azaltmak için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir [2,7]. Çimento sektörü günümüzde enerji tüketimini 
azaltmak için çeşitli tedbirler alarak uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamalar arasında; 
gelişmiş ön ısıtma teknolojileri (yeni süspansiyon ön ısıtma teknolojisi), atık ısı 
kazanımı (organik rankine çevrimi ve kaline çevrimi), alternatif yakıtların kullanımı 
(atık yağ ve lastiklerin kullanımı vb.), oksijen yakıtı ile yanma teknolojisi kullanımı, 
amin ve amonyak esaslı solventler ile  CO2 yakalanması, endüstriyel atıkların kullanımı 
(uçucu kül, yükse fırın cürufu vb.) ve öğütme kolaylaştırıcı katkı kullanımı yer 
almaktadır [8]. Uçucu kül, kömürle çalışan elektrik santrallerinde açığa çıkan yan 
üründür ve beton üretiminde mineral katkı olarak kullanılabilen alümina silikat esaslı 
puzolanik bir malzeme olarak kabul edilmektedir [9]. ASTM C618-12'ye göre C sınıfı 
olarak adlandırılan kalkersi uçucu kül, Portland çimentosunun bileşeni olarak ve 
betonda mineral katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Çimento ve beton üretiminde 
geniş kullanım alanına sahip uçucu küller portland çimentosunun hidratasyon ürünü 
(CaOH2) ile reaksiyona girerek C-S-H, kalsiyum alümina hidrate ürünleri (C2AH8 ve 
C4AH13) ve kalsiyum alüminasilikat hidrate ürünlerini (C2ASH8) oluşturmaktadır [10]. 
Literatürde yer alan bilgilere göre uçucu külün; tane boyutu dağılımı, özgül yüzey alanı, 
kimyasal ve mineralojik özellikleri puzolanik aktivite indeksini doğrudan etkilemektedir 
[11]. ASTM C379-65T Standardına göre küller 0-45 μm tane aralığına göre 
tanımlanmıştır. Uçucu külün 0-45 μm aralığında daha fazla aktif bileşen (yaklaşık %15-
20 oranında SiO2-Al2O3)  bulunmaktadır. Tane boyutu büyük olan (kaba küller) küllerin 
aktif silis ve alümina içerikleri daha az olmaktadır. Bu yüzden elektrostatik filtreler 
yardımıyla kömürün yanmasından sonra uçucu küller tane boyutlarına göre 
sınıflandırılmalıdır [11]. Sonuç olarak ince taneli uçucu kül kullanılması (özellikle 45 
μm altı) mekanik özellikleri daha çok iyileştirmektedir. Çimento üretimi açısından tane 
boyutu 20 μm'dan daha küçük kül kullanılması daha uygun olmaktadır. Tane boyutu 0-
20 μm olan uçucu külün %20 oranında kullanılması sonucunda 42,5 R ve 52,5 N sınıfı 
çimentolar üretilmektedir [12,13]. Endüstriyel çimento üretiminde kullanılan bilyalı 
değirmenler, 8 m çap ve 20 m uzunluğa kadar dönen çift bölmeli bir silindirden 
oluşmaktadır. Bu tür fabrikalarda değirmenler, 20-40 MW aralığında elektrikli 
motorlarla hareket ederler ve çimento üretim zincirindeki toplam elektrik enerjisinin % 
30'unu tüketirler [2,14-16]. Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 5’i öğütme 
proseslerinde harcanmaktadır. Bu yüzden son yıllarda klinkerin öğütülebilirliği üzerine 
yapılan araştırmalar artış göstermiştir [17]. Öğütme kolaylaştırıcılar, çimento tanelerinin 
elektrostatik kuvvetlerini ve aglomerasyonunu azaltmak için klinkerin öğütülmesi 
esnasında kullanılmaktadır. Kimyasal olarak daha çok trietanolamin, triisopropanolamin 
esaslı etanolaminler ve dietilen glikol, propilen glikol gibi glikol esaslı maddeler 
kullanılmaktadır [18-20]. Çimento endüstrisine yapılan bu ilavelerin pratik sonuçları 
genel olarak iki yöne ayrılabilir: birincisi, çimento blaine inceliğinin ve basınç 
dayanımının artmasıdır. İkincisi ise belirli incelik değeri için enerji tüketimini azaltarak 
yada enerji korunumu sağlayarak değirmen verimliliğini arttırmaktadır. ASTM 
standardına yer alan Tip III çimentoların üretilmesinde inceliğin arttırılması sonucunda 
erken yaş dayanımları artmaktadır [21]. Laboratuarda yapılan öğütme uygulamalarında 
öğütme kolaylaştırıcıların klinker üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi daha basittir. 
Bu uygulamalar, çimento inceliği ve diğer özelliklerin belirlenmesinde öğütme 
kolaylaştırıcıların verimi hakkında ön bilgi sağlamaktadır. Ancak laboratuvarda yapılan 
bu uygulamalar henüz endüstriyel uygulamalara aktarılamamıştır. Çünkü endüstriyel 



 
 

uygulamadaki, öğütme kuvvetleri, eleme işlemleri, klinker sıcaklığı gibi öğütme 
parametreleri ve farklı çalışma stilleri sonuçları değiştirmektedir [22,23].  
 
Bu çalışmada; yüksek C3A içeriğine sahip portland çimentosu klinkeri %5,20 ve 35 
oranlarında C sınıfı uçucu kül ile birlikte öğütülerek yüksek performanslı çimento 
üretimi araştırılmıştır. Çimentoların elde edilmesinde öğütme kolaylaştırıcı ve dayanım 
arttırıcı katkılarda kullanılarak çimento üretimine etkisi incelenmiştir.  

 
 

2. MALZEME ve YÖNTEM 
 

Deneysel çalışmada, portland çimentosu klinkeri kullanılmıştır.. Klinkere ait kimyasal 
özellikler Çizelge 2.1'de sunulmuştur. Çimentoların üretiminde priz süresini kontrol 
etmek için %5 oranında (klinker ağırlığınca) alçıtaşı kullanılmıştır. Alçıtaşının SO3 
içeriği %39,59 olarak belirlenmiştir. Numunelerin hazırlanması için EN 196-1 
standardına uygun standart kum kullanılmıştır. Çimento üretiminde klinker yerine 
Yatağan termik santralinden temin edilen uçucu kül kullanılmıştır. Yatağan uçucu külü, 
reaktif kireç miktarının %10'un üzerinde olması nedeniyle TS EN 197-1'de verilen W 
sınıfı (kalkersi uçucu kül) kapsamına girmektedir. Yine SiO2+AI2O3+Fe2O3 değerinin 
%50'in üzerinde ve CaO'in %10'un üzerinde olması nedeniyle ASTM C 618 standardına 
göre C sınıfı (yüksek kireçli) uçucu küle uygun olmaktadır. Uçucu küle ait özellikler 
Çizelge 2.1'de sunulmuştur. Uçucu kül ve çimento kimyasalı kullanılarak üretilen 
çimentoların (%0, 5, 20, 35) kimyasal özellikleri Çizelge 2.1'de verilmiştir. Uçucu kül 
ve çimentolara ait özgül ağırlık değerleri de Çizelge 2.1'de gösterilmiştir.  
 

Çizelge 2.1. Klinker, uçucu kül ve çimentolara ait kimyasal özellikler 
 

(%) PÇ Klinkeri Uçucu Kül 0% 5% 20% 35% 

CaO 66.26 12,86 63,71 61,73 56,11 47,04 
SiO2 21.77 50,41 19,45 23,49 27,21 32,08 
Al203 5.6 22,68 5,55 6,72 8,93 11,81 
Fe203 3,67 6,55 3,48 3,84 4,22 4,71 
MgO 1,52 1,19 1,71 1,50 1,46 1,40 
Na2O 0,27 0,43 0,22 0,28 0,30 0,33 
K2O 0,37 1,69 0,63 0,45 0,62 0,85 
SO3 0,26 1,71 2,98 2,80 2,33 1,95 
Cl 0,0159 - 0,02 0,02 0,02 0,02 

Kızd. Kayb. 0,10 1,03 2,11 0,16 0,28 0,43 
S. CaO 1,99 

 
C3S 52,59 
C2S 22,75 
C3A 8,64 

C4AF 11,16 
Özgül Ağırlık 2,15 3,14 3,08 2,94 2,81 

 
Çimentoların üretiminde iki adet öğütme kolaylaştırıcı, erken ve nihai yaş için dayanım 
arttırıcı olmak üzere dört farklı çimento kimyasalı kullanılmıştır. Çimento 
kimyasallarına ait özellikler Çizelge 2.2'de verilmiştir. 
 
Klinker, alçıtaşı ve uçucu kül kullanılarak hazırlanan çimentolarda birlikte öğütme 
tekniği kullanılmıştır. Çimento hammaddelerinin öğütülmesinde laboratuvar tipi bilyalı 
değirmen (bond tipi) kullanılmıştır. Klinker, alçıtaşı ve uçucu kül değirmen içerisine 



 
 

yerleştirildikten sonra çimento kimyasalları karışım üzerine ilave edilmiştir. Öğütme 
kolaylaştırıcı ve mukavemet arttırıcı özelliğe sahip çimento kimyasalları 200-800 g/t 
dozaj ile uygulanmıştır. Uçucu kül ise %5,20 ve 35 oranlarında klinker ile yer 
değiştirilerek kullanılmıştır. Tüm çimentolar için öğütme süresi 120 dakika olarak 
belirlenmiştir. Çimentolar üç grup şeklinde hazırlanmıştır. 24 adet uçucu kül ve çimento 
kimyasalı katkılı, 8 adet uçucu külsüz çimento kimyasalı katkılı ve 1 adet referans 
(uçucu kül ve çimento kimyasalı bulunmayan) olmak üzere toplam 33 farklı çimento 
hazırlanmıştır.  
 

Çizelge 2.2. Çimento kimyasallarına ait özellikler 
 

Katkı Hammadde Yoğunluk pH Renk 
Öğütme kolaylaştırıcı (Ö1) Polietanolamin asetat 1,14 6-7 Açık Kahverengi 

Öğütme kolaylaştırıcı (Ö2) 
Glikol ile modifiye edilmiş 

polietanolamin asetat 
1,12 6-7 Kahverengi 

Erken yaş dayanım arttırıcı (E) 
Modifiye edilmiş hidroksil 

aminler 
1,15 10-12 Kahverengi 

Nihai yaş dayanım arttırıcı (N) 
Modifiye edilmiş hidroksil 

aminler 
1,16 11-12 Kahverengi 

 
Üretilen çimentolarda ilk olarak Blaine incelik tayini yapılmıştır. Çimentolardan 
hazırlanan taze harçlar üzerinde ASTM C 230  standardına uygun olarak yayılma tablası 
deneyi gerçekleştirilmiştir. Harçlarda, çimento:agrega:su bileşenleri 1:3:0,5 oranlarında 
kullanılmıştır.  Yayılma deneyi sonunda her bir karışım için 3 adet 4x4x16 cm üretilen 
harç numuneleri TS EN 196-1standardına uygun olarak yapılmıştır. Sertleşmiş harç 
örnekleri, dökümünden 24 saat sonra kalıptan çıkarılarak deney gününe kadar 20 oC’de 
kireçli suda kür işlemine tabi tutulmuştur. Sertleşmiş harç örneklerinde 2, 7 ve 28. 
günlerde tek eksenli basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Uçucu kül oranındaki artış ile 
çimento harçlarının işlenebilirliğinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Bu olumsuz 
etkinin azaltılması için bazı ön deneyler yapılmış ve uçucu külün kalker tozu ile birlikte 
kullanımı araştırılmıştır. İşlenebilirlik açısından %35 oranında uçucu kül kullanımı 
harçların kıvamını oldukça olumsuz etkilediği için %35 uçucu kül %5 kalker tozu ile 
kullanılarak seriden farklı olarak 34. çimento tipi üretilmiştir. 

 
 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 
 

3.1. Çimentoların Fizksel Özellikleri 
 

Deneysel çalışma kapsamında elde edilen çimentoların blaine incelikleri tespit 
edilmiştir. Çimento kimyasalı türü ve dozajının blaine incelikleri üzerinde etkili 
olmadığı ANOVA analizi ile tespit edilmiştir. Ancak uçucu kül oranının blaine 
inceliklerini etkilediği belirlenmiştir. ANOVA analizine ait sonuçlar Çizelge 3.1'de 
sunulmuştur. Çizelge 3.1'de görüldüğü gibi çimento kimyasalı türü ve dozajının p değeri 
0,05'den büyük olduğu için blaine inceliğinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Uçucu 
kül oranının blaine inceliği, kıvam suyu ve priz süreleri üzerindeki etkisi Şekil 3.1'de 
sunulmuştur.  
 
 



 
 

Uçucu kül kullanılmadan sadece çimento kimyasalı kullanılarak üretilen çimentoların 
(%0) blaine incelikleri referans çimentoya göre %7 oranında artış göstermektedir. 
Ancak uçucu kül kullanımı ile birlikte blaine inceliklerinde büyük artışlar elde 
edilmektedir. Özellikle uçucu kül oranının %20 olması durumunda blaine inceliği 3570-
3660 cm2/g arasında değişmektedir. Uçucu kül oranının %35 oranında kullanılması 
halinde ise blaine inceliği yaklaşık 3800 cm2/g değerine ulaşmaktadır. %35 uçucu kül 
ve %5 kalker tozu ile üretilen çimento (%40M) için blaine inceliği 3770 cm2/g olarak 
belirlenmiştir. Uçucu kül oranının artması çimentoların blaine inceliklerini 
arttırmaktadır.  
 

Çizelge 3.1. Blaine inceliği için gerçekleştirilen ANOVA analizi 
 

Değişken SD Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
Çimento kimyasalı 3 8499 2833 0,05 0,987 

Kimyasal Katkı Doz. 1 21324 21324 0,37 0,548 
Uçucu Kül 3 1674035 558012 205,05 0,000 
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Şekil 3.1. Uçucu kül oranının blaine inceliği, priz süresi ve kıvam suyu üzerindeki etkisi 
 

Elde edilen çimentolarda çimento kimyasalı türü ve dozajının kıvam suyu ve priz 
sürelerinde etkili olmadığı ANOVA analizi ile tespit edilmiştir. Uçucu kül oranının priz 
süresi ve kıvam suyu oranını etkilediği ANOVA analizi ile belirlenmiştir. Kıvam suyu 
ve priz süresi için gerçekleştirilen ANOVA analizi sonuçları Çizelge 3.2'de verilmiştir.  
 

Çizelge 3.2. Kıvam suyu ve priz süresi için gerçekleştirilen ANOVA analizi 
 

 Değişken SD Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

K
ıv

am
 

Su
yu

 Çimento kimyasalı 3 9,443 3,148 0,10 0,958 
Kimyasal Katkı Doz. 1 23,69 23,69 0,84 0,367 

Uçucu Kül 3 786,05 262,018 86,66 0,000 

Pr
iz

 
Sü

re
si

 Çimento kimyasalı 3 236,1 78,69 0,10 0,958 
Kimyasal Katkı Doz. 1 592,3 592,3 0,84 0,367 

Uçucu Kül 3 19651 6550,45 86,66 0,000 
 
Uçucu kül oranının kıvam suyu üzerindeki etkisi Şekil 3.1'de verilmiştir. Uçucu kül 
oranındaki artış kıvam suyu miktarını arttırmaktadır. Sadece çimento kimyasalı 
üretilerek elde edilen çimentoların kıvam suyu oranı referans çimentoya göre daha fazla 



 
 

olmaktadır. Bu durum, referans çimentonun blaine inceliğinin daha düşük bir değere 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Uçucu kül oranının %35 olması durumunda 
kıvam suyu oranı %33,5-36,0 arasında değişmektedir. Uçucu kül oranının artması 
sonucu oluşacak işlenebilirlik kaybı için %5 kalker tozu ilavesi yapılarak üretilen 
çimentonun kıvam suyu değeri ise %32,2 olarak belirlenmiştir. Bu durumda yapılan 
kalker tozunun yüksek bliane inceliğine rağmen su ihtiyacını azalttığı görülmektedir. 
Uçucu kül oranının priz başlangıç ve bitiş süreleri üzerindeki etkisi Şekil 3.1'de 
verilmiştir. Uçucu kül oranındaki artış priz başlangıç ve bitiş sürelerini uzatmaktadır. 
Çimento kimyasalı kullanılan ancak uçucu kül kullanılmayan çimentoların (%0) priz 
başlangıç ve bitiş süreleri referans çimentoya göre daha kısa olmaktadır. İçerisinde %5 
kalker tozu kullanılan çimentonun (%40M) priz süreleri ise %35 uçucu kül katkılı 
çimentoya oldukça benzer özellik göstermektedir.  
 
3.2. Çimentoların Basınç Dayanımları 
 
3.2.1. Uçucu Kül Oranının Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi 
 
Uçucu kül oranının 2 günlük basınç dayanımı üzerindeki etkisi Şekil 3.2'de 
sunulmuştur. Uçucu kül oranının %5 olması durumunda basınç dayanımında artışlar 
elde edilmektedir. Basınç dayanımı; uçucu kül oranının %5 olması durumunda 22,97-
26,62 MPa, %20 olması durumunda 20,87-24,52 MPa, %35 olması durumunda ise 
10,46-14,11 MPa arasında değişmektedir. Uçucu kül kullanılmayan ancak çimento 
kimyasalı kullanılan (%0) çimentoların 2 günlük basınç dayanımı ise 22,54-26,19 MPa 
arasında değişmektedir. Uçucu kül oranının %5 olması durumunda basınç dayanımı 
referans çimentoya göre yaklaşık %7,1 oranında artarken, uçucu kül oranının %35 
olması durumunda basınç dayanımı yaklaşık %46,9 oranında azalmaktadır. %35 uçucu 
kül ve %5 kalker tozu kullanılarak üretilen (%40M) çimentonun 2 günlük basınç 
dayanımı 10,92 MPa  olarak tespit edilmiştir. Çimentoların 2 ve 7 günlük basınç 
dayanımlarının benzer özellikler gösterdiği Şekil 3.2'de görülmektedir.  
 
Uçucu kül oranının %5 ve 20 olması durumunda 7 günlük basınç dayanımlarında 
artışlar gözlenmiştir. 7 günlük basınç dayanımları, uçucu kül oranının % 5 olması 
durumunda 36,94-40,71 MPa, %20 olması durumunda 36,69-40,69 MPa, %35 olması 
durumunda 26,77-30,55 MPa arasında değişmektedir. Uçucu külün %5 ve 20 oranında 
kullanılması halinde basınç dayanımı referans çimentoya göre yaklaşık %0,75 oranında 
artmaktadır. Ancak uçucu külün %35 olması durumunda 7 günlük basınç dayanımı 
yaklaşık %25,3 oranında azalmaktadır. %40 oranında mineral katkı kullanılan (%40M) 
çimentonun 7 günlük basınç dayanımı yaklaşık 25 MPa olarak belirlenmiştir. Çimento 
kimyasalı kullanılarak üretilen uçucu külsüz çimentonun (%0) basınç dayanımının 
referans çimentoya yakın olduğu görülmektedir.  

28 günlük basınç dayanımı değerleri incelendiğinde 2 ve 7 günlük basınç 
dayanımlarından oldukça farklı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle %35 oranında uçucu 
kül kullanımının 28 günlük basınç dayanımlarını oldukça arttırdığı görülmektedir. 28 
günlük basınç dayanımları; uçucu kül oranının %5 olması halinde 45,07-50,11 MPa, 
%20 olması halinde 51,84-56,87 MPa, %35 olması halinde 46,03-51,07 MPa arasında 
değişmektedir. Uçucu kül kullanılmayan ancak çimento kimyasalı kullanılan (%0) 
çimetonun 28 günlük basınç dayanımı ise 43,86-48,66 MPa arasında bir değer 
almaktadır. Uçucu kül oranının %20 olması durumunda referans çimentoya göre 28 
günlük basınç dayanımı yaklaşık %20,7 oranında artmaktadır. Ayrıca 2 ve 7 günlük 



 
 

basınç dayanımları oldukça düşük olan %35 uçucu kül katkılı çimentoların basınç 
dayanımı da yaklaşık %7,8 oranında artış göstermektedir. %35 uçucu kül ve %5 kalker 
tozu kullanılan çimentonun 28 günlük basınç dayanımının referans çimentoya yakın 
olduğu Şekil 3.2'de görülmektedir.  
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Şekil 3.2. Uçucu kül oranının basınç dayanımı üzerindeki etkisi 

 
3.3.2. Çimento Kimyasalı Türünün Basınç Dayanımına Etkisi 
 
Çimento üretiminde kullanılan kimyasal katkıların basınç dayanımı üzerindeki etkileri 
Şekil 3.3'de sunulmuştur. 2 günlük basınç dayanımları; Ö1 katkısının kullanılması 
durumunda 16,38-24,83 MPa, N katkısının kullanılması durumunda, 16,66-25,12 MPa, 
E katkısının kullanılması durumunda, 19,00-27,45 MPa, Ö2 katkısı kullanılması 
durumunda ise 15,19-23,65 MPa arasında değişmektedir. Erken yaş dayanımları 
üzerinde etkili olan E katkısının ortalama 2 günlük basınç dayanımı referans çimentoya 
oldukça yakın olmaktadır. Ö1 ve N katkılarının 2 günlük basınç dayanımları benzer 
özellikler göstermektedir. Öğütme kolaylaştırıcı olan Ö2 katkısının ise mukavemet 
üzerinde (erken yaşlar için) çok etkili olmadığı tespit edilmiştir. 
 
Uçucu kül oranında olduğu gibi çimento kimyasalı türü içinde 2 ve 7 günlük basınç 
dayanımlarının benzer özellikler gösterdiği görülmektedir. 7 günlük basınç dayanımları 
açısından E katkısı ile 41,47 MPa gibi oldukça yüksek mukavemet değeri elde 
edilmiştir. E katkısının ortalama 7 günlük basınç dayanımı referans çimentoya yakın bir 
özellik göstermektedir. Ö1 ve N katkıları 7 günlük basınç dayanımları açısından da 
benzer özellikler göstermektedir. Ö2 katkısının 7 günlük basınç dayanımları 30,51-
37,77 MPa arasında değişmektedir. Ö2 katkısı kullanılarak üretilen çimentoların basınç 
dayanımı referans çimentoya göre yaklaşık %10,9 oranında azalmaktadır. Ö2 katkısının 
7 günlük basınç dayanımı üzerinde olumlu katkısına rastlanılmamıştır.  
 
Ö1 ve N katkıları 28 günlük basınç dayanımları açsından benzer özellikler 
göstermektedir. Ö1 ve N katkılarının basınç dayanımı 46,00-52,88 MPa arasında 
değişmektedir. E katkısı kullanılması durumunda basınç dayanımı referans çimentoya 
göre %12,1 oranında artmaktadır. Ö2 katkısı kullanılması durumunda ise 28 günlük 
basınç dayanımları 44,13-50,82 MPa arasında değişmektedir. Ö2 katkısının 2 ve 7 
günlük basınç dayanımları üzerinde olumlu katkısı olmamasına rağmen, 28 günlük 
basınç dayanımlarında belirgin özelliği tespit edilmiştir.  
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Şekil 3.3. Çimento kimyasalı türünün basınç dayanımı üzerindeki etkisi 

 
3.3.3. Çimento Kimyasalı Dozajının Basınç Dayanımına Etkisi 
 
Çimento kimyasalı dozajının basınç dayanımı üzerindeki etkileri Şekil 3.4'de 
sunulmuştur. Çimento kimyasalının 200 g/t dozajı ile uygulanması halinde 2 günlük 
basınç dayanımı 18,88-24,76 MPa arasında değişmektedir. Çimento kimyasalının 800 
g/t dozajı ile uygulanması halinde 2 günlük basınç dayanımı referans çimentoya göre 
yaklaşık %12,5 oranında azalmaktadır. Kimyasal katkı dozajının artması durumunda 
basınç dayanımının azaldığı Şekil 3.4'de görülmektedir. 
 
7 günlük basınç deneyi sonuçları incelendiğinde kimyasal katkı dozajının artması 
durumunda dayanım kaybı gerçekleşmektedir. Özellikle çimento kimyasalının 800 g/t 
dozaj ile kullanılması durumunda referans çimentoya göre daha düşük dayanımlar 
ortaya çıkmaktadır. Çimento kimyasalının 200 g/t dozaj ile kullanılması durumunda 7 
günlük basınç dayanımı 38,94 MPa değerine sahip çimentolar üretilmiştir. 
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Şekil 3.4. Çimento kimyasalı dozajının basınç dayanımı üzerindeki etkisi 

 



 
 

Çimento kimyasalı dozajının 28 günlük basınç dayanımı üzerindeki etkileri Şekil 3.4'de 
sunulmuştur. Çimento kimyasalındaki dozajın artması 2 ve 7. günde olduğu gibi 28 
günlük basınç dayanımlarını da olumsuz etkilemektedir. Çimento kimyasalının 200 g/t 
dozaj ile kullanılması durumunda basınç dayanımı referans çimentoya göre yaklaşık 
%13,1 oranında artmaktadır. Dozajın 800 g/t olması durumunda ise 28 günlük basınç 
dayanımları yaklaşık %5,5 oranında artış göstermektedir. Kalker tozu katkılı çimento ile 
(%40M) referans çimentonun benzer özellikler gösterdiği Şekil 3.4'de görülmektedir. 
 
3.4. Çimento Harçlarının Taze Hal Özellikleri 
 
Deneysel çalışma kapsamında üretilen çimentolardan elde edilen harçlarda yayılma 
deneyi gerçekleştirilmiştir. Çimentolara ait yayılma çapları Çizelge 3.3'de sunulmuştur. 
 

Çizelge 3.3. Harçların taze hal özellikleri 
 

 R %0 %5 %20 %35 40M 
Yayılma Çapı (mm) 189 185 144 135 130 156 

 
Uçucu kül oranının artması sonucunda yayılma çapı azalmaktadır. Ancak %35 uçucu 
kül ile birlikte %5 kalker tozu kullanımı işlenebilirliği oldukça olumlu yönde 
etkilemektedir. 
 

 
4. SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, portland çimentosu klinkeri %5,20 ve 35 oranlarından C sınıfı uçucu kül 
ile yer değiştirilerek CEM II A-B/W tipi çimento üretimi araştırılmıştır. Çimentoların 
öğütülmesi aşamasında 4 farklı çimento kimyasalı 200-800 g/t dozaj ile uygulanmıştır. 
Yapılan çalışma sonucunda aşağıda verilen bulgular elde edilmiştir; 

 
1. Çimento kimyasalı türü ve dozajının kıvam suyu ve priz süreleri üzerinde çok 

belirgin bir etkisine rastlanılmamıştır. Ancak uçucu kül oranı kıvam suyu ve priz 
sürelerini etkilemektedir. Uçucu kül oranındaki artış su ihtiyacını arttırmaktadır. 
Ayrıca uçucu kül oranının artması ile priz başlangıç ve sonu süreleri uzamaktadır.  
 

2. Uçucu kül oranındaki artış çimentoların blaine inceliğini doğrudan etkilemektedir. 
%35 oranında uçucu kül kullanımı ile yaklaşık 3800 cm2/g blaine inceliğine sahip 
çimentolar elde edilmiştir. Ayrıca uçucu kül kullanılmadan çimento kimyasalı ile 
üretilen çimentoların blaine incelikleri yaklaşık %7 oranında artış göstermektedir.  
 

3. Uçucu kül oranındaki artış erken yaş dayanımlarını (2-7 gün) azaltmaktadır ancak 
nihai yaş dayanımları açısından uçucu kül oranındaki artış basınç dayanımlarını 
olumlu etkilemektedir. Özellikle %20 oranında uçucu kül kullanımı 52,5 N dayanım 
sınıfına sahip çimento üretimine imkan vermektedir.  
 

4. Uçucu kül oranının %35 olması durumunda 42,5 N dayanım sınıfına ait çimento 
üretmek mümkündür. Ayrıca %35 uçucu kül ile  CEM III tipi çimentolar için geçerli 
olan 52,5 L dayanım sınıfına uygun çimentolarda elde edilmiştir.  
 



 
 

5. Çimento kimyasallarından E ve N (dayanım arttırıcı) katkıları çimentoların mekanik 
özelliklerini olumlu etkilemektedir. Ancak katkı dozajının artması çimentoların 
basınç dayanımlarını azaltmaktadır. Uçucu kül katkılı çimentolarda dayanım arttırıcı 
katkıların kullanımı daha olumlu sonuçlar vermektedir. 
 

6. Uçucu kül oranındaki artış ile birlikte harçların taze hal özellikleri olumsuz 
etkilenmektedir. Bu durum beton üretiminde akışkanlaştırıcı katkı oranının artmasına 
yol açabilir. Ancak çimento üretiminde %35 uçucu kül için %5 kalker tozu kullanımı 
harçların işlenebilirliğini oldukça iyileştirmektedir. Uçucu kül katkılı çimentolardan 
üretilen betonlarda oluşabilecek işlenebilirlik problemleri için kalker tozu alternatif 
bir çözüm olacaktır.  
 

7. Sonuç olarak; uçucu kül kullanarak yüksek performanslı çimento üretmek mümkün 
olmaktadır. Özellikle %20 ve 35 oranlarında uçucu kül kullanımı CO2 emisyonlarını 
azaltmada oldukça etkili bir yöntem olacaktır. Uçucu kül katkılı çimentoların 
üretiminde dayanım arttırıcı katkıların kullanımı daha uygun olmaktadır.  
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