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Özet 
 
Katkılı çimento üretiminde yeni endüstriyel atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılan 
bu çalışmada silis dumanı ve Ovacık altın madeni tesisinden alınan atık çamur 
kullanılmıştır.  Atık çamur ve silis dumanının SEM görüntüleri ve tane boyu dağılımları 
çalışmada sunulmuştur. Kullanılan atık çamur PÇ 42.5 klinkerine %5, 15 ve 25 
oranlarında; silis dumanı ise %15, 25 ve 35 oranlarında katılmıştır.  Ayrıca silis dumanı 
ve atık çamur değişik oranlarda harmanlanarak PÇ 42.5 klinkerine katılmıştır. Üretilen 
çimento harçlarının 2, 7, 28 ve 56. günlerdeki basınç dayanımları ölçülmüştür ve PÇ 
42.5 çimento harçlarının ölçülen basınç dayanım değerleri ile kıyaslanmıştır.   
 
 

Abstract 
 

The utilization of the industrial wastes in blended cement production is the purpose of 
the study in which sludge waste taken from Ovacık gold mine and silica fume is used. 
SEM scenes and particle size distributions of the sludge waste and silica fume are 
presented in the study. Used sludge waste and silica fume is added in 5, 15, 25% ; 15, 
25, 35% respectively by weight in PÇ 42.5 clinker. 2, 7, 28 and 56-day compressive 
strengths of the produced cement mortars are measured and the measured compressive 
strengths are compared with the strengths of PÇ 42.5 cement mortars. 

 
 

1. GİRİŞ 
 
Yapay bir puzolan olan silis dumanı, silisyum metali veya ferrosilisyum (FeSi) 
alaşımlarının üretimi sırasında kullanılan elektrik ark fırınlarında yüksek saflıktaki 
kuvarsitin kömür ve odun parçacıkları ile indirgenmesi sonucu elde edilen çok ince 



taneli tozdur.  Fırınların düşük sıcaklıktaki üst bölümlerinde SiO gazı hava ile temas 
ederek hızla okside olur ve amorf SiO2 alarak yoğunlaşarak silis dumanı bileşiminin 
hemen tamamını oluşturur [1]. Kaynakları ne olursa olsun puzolanların esası silistir.  
Doyurucu özelliklere sahip puzolanlar %40’dan %90’a kadar SiO2 içerebilirler.  [2]. 
Silis dumanı betonda kullanılış şekli kısmen çimento yerine veya ilave olarak katılması 
şeklindedir.  Beton basınç dayanımını artırması nedeniyle yapılan araştırmalar 
sonucunda, çimento ağırlığının %20-25’i arasında bir miktarının çimento yerine 
konmasının optimizasyonu sağladığı belirtilmiştir [3]. 
 
Bu çalışmada yeni bir endüstriyel atık denemek amacıyla, Bergama yöresindeki altın 
madeni  tesisinden doğaya bırakılan atık çamur kullanılmıştır. Altın cevheri toz hale 
getirildikten sonra içindeki altın tutulmakta ve içerdiği toprak ve safsızlıklar tesisi yaş 
halde terketmektedir [4]. Yüksek  SiO2 içeriğne sahip olması nedeniyle çimento 
harçlarında katkı malzemesi olarak kullanılması uygun görülmektedir. Çalışmada ayrıca 
silis dumanı da kullanılmıştır ve her iki atık hem ayrı ayrı hem de birlikte, değişen 
oranlarda PÇ 42.5 klinkerine katılarak basınç dayanımları üzerine olan etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

 
 

2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
 

2.1 Kullanılan malzemeler 
 
2.1.1 Çimento 
 
Çalışmada, Bursa çimento A.Ş’ de üretilen PÇ 42.5 (TS 19) tip çimento kullanılmıştır. 
Kimyasal özellikleri Tablo’1 de özgül ağırlıkları ve ölçülen Blaine değerleri 
Çizelge2’de sunulmuştur. 
 
2.1.2 Silis dumanı  
 
Deneylerde kullanılan silis dumanı Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayii İşletmesi 
kurumundan temin edilmiştir ve ferrosilisyum üretimi sırasında yan ürün olarak çıkan 
çok ince taneli tozdur. Kimyasal özellikleri Çizelge1’ de özgül ağırlıkları ve ölçülen 
Blaine değerleri Çizelge2’de sunulmuştur. 
 
2.1.3 Atık çamur 
 
Ovacık altın madeninde ölçülen ve gösterilen kategorilerdeki cevher rezervi yaklaşık 
2.4 milyon ton ve 10g altın/ton’dur.Tesiste, kayaç öğütüldükten sonra sulu hale 
getirilmekte, içindeki altın ayrıldıktan sonra çıkan atık çamur havuzlarda toplandıktan 
sonra tesis dışına verilmektedir. Kimyasal özellikleri  Çizelge1’de, özgül ağırlıkları ve 
ölçülen Blaine değerleri Çizelge2’de sunulmuştur. 
 
2.2 Yöntem 
 
Atık çamur kinkere %5, 15 ve 25 oranlarında, silis dumanı ise %15, 25 ve 35 
oranlarında katılmıştır.  Ayrıca atık çamur ve silis dumanı değişen oranlarda klinkere 
katılmış ve ölçülen basınç dayanım değerleri Çizelge 3’de sunulmuştur. 



Çimento harçlarının hazırlanmasında 1350gr standart kum, 225gr su, 450gr (çimento + 
katkı) kullanılmış, su /(çimento+katkı ) oranı 0.5 olarak alınmıştır. Deneyler üç grup 
halinde yapılarak, kür süreleri 2, 7, 28 gün olarak seçilmiştir. Kür havuzunun sıcaklığı  
20 ± 1oC’de sabit tutulmuştur. Elde edilen ürünlerin basınç dayanımları  Çimento 
Fiziksel Muayene Metodları Standardı TS 24’e göre ölçülmüştür.  Her bir dayanım 
değeri için üç adet numune üretilmiş ve bu üç numunenin ortalama değerleri alınmıştır. 
 
 

3. BULGULAR 
 
Çizelge 1. Kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri 
 
% Oksit Silis dumanı Atık çamur PÇ 42.5 Klinker 
SiO

2O3 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
SO3 
Na2O 
K2O 
TiO2 
Cl- 

90.02 
- 

0.3 
0.33 
2.36 
0.85 
0.29 
3.72 

- 
- 

94.56 
1.67 
1.87 
0.39 
0.27 
0.09 
0.31 
1.16 

- 
- 

20.14 
5.79 
3.34 
65.8 
0.84 
2.69 
0.43 
0.5 
- 

0.005 

22.02 
5.90 
3.61 
65.10 
1.21 
0.24 
0.23 
0.95 
0.29 
0.005 

2 
Al

 
 
Atık çamurun da silis dumanı gibi SiO2 içeriğinin  çok yüksek oranda olduğu kimyasal 
analiz sonuçlarından görülmektedir. 

a)                                                           b) 
 
Şekil 1. Silis dumanının a) normal  b) detay görüntüsü 
 
 
 



 
       a)                                                           b) 

 
Şekil 2. Atık çamurun a) normal  b) detay görüntüsü  
 
Silis dumanı ve atık çamurun  mikroyapısını gösteren SEM görüntüleri Şekil 1 ve Şekil 
2 ’de sunulmuştur.  Şekil 1’de görüldüğü gibi atık çamur silis dumanından daha iri 
partiküllere sahiptir.    
 
Silis dumanı çok ince taneli ve hafif olduğundan özgül yüzey bazında inceliği Blaine 
metodu ile tayin edilememektedir. Silis dumanında olduğu gibi çok ince taneli 
cisimlerde özgül yüzey Azot Adsorpsiyon (BET) metodu ile tayin edilebilmektedir.  
Burada özgül yüzey, tanelerin dış yüzeyleri ile içlerindeki açık boşlukların iç 
yüzeylerinden oluşan alanı 1 molekül kalınlığında bir tabaka ile kaplayacak azot  gazı 
miktarından hesaplanmaktadır [1].   Çalışmada silis dumanının özgül yüzey değeri N2 
(BET) metodu ile yaklaşık olarak 14.000cm2/g, Mastersizer-X tekniği ile 0.4412m2/g 
olarak ölçülmüştür. Atık çamurun özgül yüzey değeri Blaine ve Mastersizer-X tekniği 
ile ölçülmüş ve sonuçlar Çizelge 2’de sunulmuştur.   
 
Çizelge 2.  Kullanılan malzemelerin özgül ağırlık, ve özgül yüzey değerleri 
 

Adı Özgül ağırlık  N2 (BET) Blaine  Mastersizer-X 

Silis dumanı 2.3 14.000 - 0.4412 

Atık çamur 2.1 - 4010 0.6519 

PÇ 42.5 3.13 - 3550 - 

(g/cm3) (cm2/g) (cm2/g) (m2/g) 

 
Silis dumanı ve atık çamurun  tane boyu dağılımları Mastersizer-X tekniği ile ölçülmüş 
ve sonuç grafikleri Şekil 3 ve 4 ’de sunulmuştur. 
 
 
 



Mastersizer X  tekniği sayesinde atık çamurun ve silis dumanının %10, 50 ve 90’ının 
geçtiği boyutlar ölçülerek sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir. Bu teknik kullanılarak atık 
çamurun ve silis dumanının ortalama tane boyları da ölçülmüştür. Silis dumanının 
ortalama tane boyu 0.1µm civarındadır [1]. 
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           Şekil 3. Silis dumanının tane boyu dağılımı 

           Şekil 4. Atık çamurun tane boyu
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Çizelge 3 Atık çamur ve silis dumanının
 

Numune Adı d (10)  d (5

Atık çamur 2.80 28.

Silis dumanı 6.05 33.

(µm) (µm
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ne boyu (µm) 

10, %50 ve %90’ının geçtiği boyutlar 

)  d (90)  Ortalama tane boyu 
(µm) 

 75.08 34.7 

 93.60 47.4 

 (µm) 



Değişik katkı oranlarında hazırlanan atık çamur ve silis dumanı katkılı harçlardan 
ölçülen basınç dayanım sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Katkılı çimento harçlarının basınç dayanımları 
 

 Basınç Dayanımları (N/mm2) 
 Kür süreleri 

Katkı oranları     (%) 2. gün 7.gün 28.gün 56.gün 
Atık çamur     

5 23.8 39.7 51.1 52.1 
15 19.4 36.5 45.0 45.8 
25 16.7 31.0 39.0 41.1 

Silis dumanı     
15 24.0 41.0 66.5 73.7 
25 23.2 39.0 67.6 75.3 
35 20.9 39.5 68.6 75.7 

Atık çamur + Silis dumanı     
 30  5 11.0 25.0 38.0 44.0 
 25 10 11.1 27.9 44.3 55.3 

PÇ 42.5 25.5 46.0 55.8 56.7 
 
Elde edilen bütün bulgular göz önüne alındığında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır; 

 
• PÇ 42.5’a kıyasla ölçülen en yüksek basınç dayanım değerlerini, bütün harçlar 

içinde 28 ve 56.günler için çok ince yüzey alanına sahip olan silis dumanı katkılı 
harçlar vermiştir Silis dumanı katkı oranı arttıkça ölçülen basınç dayanımlarının da 
nispi ölçüde arttığı gözlenmiştir.  En düşük basınç dayanımları ise %25 katkı 
oranına sahip atık çamur katkılı harç numunelerinde ölçülmüştür. 

 
• Atık çamur katkısı ile üretilen çimento harçlarının basınç dayanımları silis dumanı 

katkısı ile üretilen çimentoların basınç dayanımlarından bütün kür süreleri ve katkı 
oranları açısından daha düşük çıkmıştır.   

 
• Küresel formdaki malzemeler kayganlaştırıcı etkiye sahiptir dolayısıyla boşluk 

doldurma yetenekleri küresel olmayanlara göre daha yüksektir.  Ayrıca yüksek 
inceliklere sahip malzemelerin düşük incelikte olanlara kıyasla daha yüksek basınç 
dayanım sonuçları vermektedir. Bu durum silis dumanı katkılı harçlardan ölçülen 
basınç dayanımlarında çok belirgindir.  

 
• Atık çamur katkılı harçlar bütün katkı oranlarında 28.gün için 32.5N/mm2 basınç 

dayanım değerinin üzerine çıkmıştır.  
 
• %25 atık çamur ve %10 silis dumanı katkılı harçlardan ölçülen basınç dayanım 

değerleri PÇ 42.5’a göre ilk günler için düşük çıkmıştır.  56. gün için %1.8 gibi 
nispi bir oranda  PÇ 42.5 değerinin altında kalmıştır. 

 
• Bütün bu sonuçlar gözönüne alındığında kullanılan atık çamur, portland 

çimentosunda katkı malzemesi olarak kullanılabilir bir davranış göstermiştir. 
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