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Özet 
 
Bu çalışmada, uçucu küllü betonların donma-çözülme etkisinde mekanik özellikleri 
araştırılmıştır. Üretilen betonlarda; su/çimento oranı 0.65, çimento 300 kg/m3 ve 30, 60, 
90 ve 120 kg/m3 oranlarında uçucu kül kullanılmıştır. 7 ve 28 günlük numuneler 
üzerinde bir hafta süre içerisinde 25 donma-çözülme çevrimi uygulanmıştır. Çevriminin 
tamamlanmasından sonra birim hacim ağırlık, su emme, ultrases geçiş süresi ve basınç 
dayanım deneyleri yapılmıştır. Ultrases hızına ve birim ağırlığa bağlı olarak elastisite 
modülleri ve buradan da dayanıklılık faktörleri hesaplanmıştır. 
 
Sonuç olarak uçucu kül miktarının %10-20 oranında ağırlıkça çimentonun yerine 
kullanılması betonun özelliklerine olumsuz bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Aynı 
zamanda uçucu külün betonda kullanımının olumlu sonuçlar vermesi, atık malzemenin 
değerlendirilmesi açısından ekonomiye yarar sağlayacaktır.  
 
 

Abstract 
 
In this study, mechanical properties of fly ash concrete which was under the effect of 
freezing and thawing was investigated.  
 
At the concrete which was produced 30,60,90 and120 kg/m3 of fly ash; 0,65 ratio of 
water/cement; and 300 kg/m3 of cement were used. Freeze-thaw experiment  throughout 
one week 25 time were done on the 7 and 28 ages specimens. Then, on the concrete 
specimens bulk density, water absorption, ultrasonic velocity and compressive strenght 
were tested. According to ultrasonic velocity, modulus of elasticity was calculated.  
 



As a result, use of fly ash as replacement with cement by ratio of  %10-20 had not 
negative effet on the mechanical properties of concrete. At the same time, use of this 
waste material benefits to economy.    
 
 

1.GİRİŞ 
 
Gelişen teknolojiye paralel olarak günümüzde betonun dayanıklılığını arttırmak 
amacıyla bilimsel ve teknik çalışmalar devam etmektedir. Birkaç yıldır, portland 
çimentolu betonun üretimi ile ilgili olan enerjinin korunumu üzerinde inşaat sektöründe 
yapılmakta olan araştırmalar, mineral karışımlar gibi düşük enerjili yoğun malzemelerin 
portland çimentosuna daha fazla enerji kazandırması amacıyla ya doğrudan ya da 
çimentoyla yer değiştirilerek  ilave edilmesini teşvik ederler. Mineral karışımlardan olan 
uçucu kül betonun dayanıklılık karakteristikleri üzerine önemli bir etkiye sahiptir. 
Betonun dayanıklılığına etki eden nedenlerden birisi donma ve çözülmedir[1-2].  
 
Hem taze ve sertleşmiş haldeki bazı özelliklerini iyileştirmek, hem de üretimde 
ekonomikliliği sağlamak amacıyla betonda çimentonun bir kısmı yerine uçucu kül  
kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Küresel tane şekliyle (resim1) taze betonda 
işlenebilmeyi iyileştiren, pompalanabilme ve kohezyonu artıran uçucu kül puzolanik 
özelliği nedeniyle de sertleşmiş betonda dayanım ve dayanıklılığı arttırabilmektedir[3]. 
 

 
 

Resim 1. Uçucu külün iç yapısı 
 
Betonda uçucu kül kullanımı pek çok avantaj sağlar. Uçucu küllerin kullanımıyla elde 
edilebilecek yararlar yalnızca çevre koruma ve enerji tasarrufu ile sınırlı değildir. Uygun 
özelliğe sahip uçucu külün betonun ekonomik ve  uzun ömürlü performansı üzerine olumlu 
etkisi vardır. Uçucu külün betonda katkı maddesi olarak kullanılması özellikle kütle 
yapılarında daha pratik ve ekonomik olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. 
 
Erdoğan[4], uçucu küllerin beton özelliklerine etkileri üzerine yaptığı çalışmasında, 
uçucu kül katkılı betonların geçirimliliğinin katkısız betonlarınkinden daha az olduğunu 
ifade etmiştir.  
 
Cisimler boşluklu bir yapıya sahiptirler. Cisimlerin gözeneklerinde bulunan suyun, 
sıcaklık derecesinin sıfırın altına düşmesi sonunda, donması malzemenin 
mukavemetinin azalmasına ve hatta parçalanmasına yol açabilir. Bu etkiler suyun 
donması sonucunda hacminin artmasından ileri gelmektedir[5]. Su donduğunda 
hacminde %9 oranında bir artış meydana gelir. Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere donma 
olayı cisimlerde belirgin bir ölçüde genleşme meydana getirmektedir. Bu genleşmenin 
sonunda ise cisimlerin boşluk yapısında önemli değişmeler olmaktadır. Donma-çözülme 



olayının birkaç sefer tekrarlanması sonucu oluşan boşluklar biraz daha genişlemekte ve 
bunun sonucunda cismin yüzeyinde önemli derecelerde çatlaklar ve hatta döküntüler 
meydana gelmektedir[6].  Bilindiği gibi beton da boşluklu bir malzemedir. Bu 
boşluklarda ya betonun üretilmesi sırasında kullanılan karma suyu ya da betonun 
geçirimliliği nedeniyle dışarıdan içeriye girmiş su bulunmaktadır. Bu nedenle beton 
donma olayının etkisi altında kalmaya ve bunun sonucu olarak da hasar görmeye 
elverişli bir malzemedir. Betonun donmaya dayanıklı olması üzerinde yörenin iklim 
şartlarının büyük etkisi vardır. En elverişsiz koşullar geceleri donma olayının meydana 
gelmesi, gündüzleri de sıcaklığın sıfırın üstüne çıkması durumudur. Böyle bir durumda 
donma ve çözülme olayları yıl içersinde birçok defa tekrarlanacak ve birkaç yıl sonra 
beton parçalanacaktır.  
 
Donma olayı zararlı etkisini, betonun bileşenlerinden olan agrega taneleri ve çimento 
hamuru fazlarının her ikisinde gösterir. Eğer donmaya dayanıklı bir beton elde etmek 
istiyorsak çimento hamurunun kompasitesini büyük, agreganın porozitesi küçük olan 
malzeme seçilmelidir[5]. 
 
Beton üretiminde çimento yerine ağırlıkça %15 civarında uçucu kül kullanılması 
durumunda normal betonlara eşdeğer dayanım özellikleri sağlanmaktadır. Daha yüksek 
oranda uçucu kül kullanılması durumunda beton dayanımında azalma oluşmaktadır. 
Bunun nedeni uçucu külde S+F+A toplam miktarının yeterli olmasından 
kaynaklanmaktadır. Belirtilen oranlarda uçucu kül kullanarak üretilecek betonda önemli 
ölçüde ekonominin sağlanması mümkündür[7]. 
 
Uçucu küllü betonların donmaya karşı dayanımı konusunda net ve kesin sonuçlar elde 
edilememiş, bu da deney şartlarına ve kür süresinin farklılığına bağlanmış olmakla 
beraber, uçucu küllü betonların normal betonlardan daha fazla kür süresine ihtiyaç 
duydukları tespit edilmiştir. Aksi taktirde, uçucu külün betonun dona dayanıklılığını 
olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 
 
Bu çalışmada; uçucu kül katkılı betonların donma-çözülmeye karşı dayanıklılığını 
belirlemek amacıyla deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla  % 10, 20, 30 ve 40 
oranlarında uçucu kül çimento ile ikame edilerek üretilen numunelere 7 ve 28 günlük 
kür uygulanmıştır. Su emme deneyinden sonra bir hafta içerisinde, toplam bir çevrim 
periyodu 3 saat olan,  25 donma-çözülme çevrimi uygulanmıştır. Donma-çözülmede 
uçucu kül katkısının beton özelliklerine etkisi  su emme deneyi, ultrases geçiş süresi, 
birim ağırlık ve tek eksenli basınç deneylerine göre belirlenmiştir. 
 
 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1 Kullanılan Malzemeler 
 
2.1.1 Agrega  Özellikleri 
Beton karışımda ince malzeme olarak 0-4mm kırma kum, iri malzeme olarak 4/16 mm. 
kırmataş I ve 16/31.5mm tane grubunda kırmataş II malzemeleri kullanılmıştır. Beton 
bileşimine giren  agregaların elek analizleri TS 706’ya göre yapılarak  granülometrileri 
ve fiziksel özellikleri Çizelge 2.1’.de verilmiştir. Kırma kum üzerinde yapılan 
deneylerde, organik madde bulunmadığı (renk açık), 24 saat dinlendirme sonucunda 
ağırlıkça %1.04 oranında çamurlu madde bulunduğu belirlenmiştir. 



 
Çizelge  2.1 Agregaların granülometri  değerleri ve fiziksel özellikleri 
 

 
Elek Çapı 

31.5 
(mm) 

 
16 

(mm) 
 

8 
(mm) 

4 
(mm) 

2 
(mm) 

1 
(mm) 

0.25 
(mm) 

Karışım 
% 

oranı 

Birim 
Ağırlık 
(kg/m3) 

Özgül 
Ağırlık 

(kg/dm3) 

Kırma 
Kum 100 100 100 95 60 32 15 40 1588 2.69 

Kırmataş 
     I 100 97 27 8 0 0 0 35 1430 2.70 

Kırmataş 
      II 100 16 3 0 0 0 0 25 1429 2.72 

Karışım 100 78 50 41 24 13 6 100   
 
2.1.2 Uçucu kül  
Beton karışımlarında kullanılan Soma Termik Santraline ait uçucu külün kimyasal 
analiz sonuçları  Çizelge 2.2’de  verilmiştir. Bu özelliklere göre soma uçucu külü, 
reaktif kireç miktarının %10’un üzerinde olması nedeniyle TS EN197-1 ‘de belirtilen 
kalkersi uçucu kül kapsamına girmektedir. Ayrıca  SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 miktarı için TS 
639’da istenilen %70 şartını sağlamaktadır. 
 
Çizelge 2.2  Soma Uçucu kül kimyasal analiz sonuçları  
 
Bileşik Adı % TS 639 Bileşik Adı % TS639 
SiO2 45.71  MgO 1.58 En çok %5 
Al2O3 23.67  Na2O 0.40  
Fe2O3 4.47  K2O 1.26  
S+A+F 73.85 En az %70 SO3 4.11 En çok %5 
CaO 17.16  KK 0.87 En çok %10 
Cl- 0.010     

 
Soma Termik Santralı uçucu külünün  minerolojik bileşimini gösteren x-ışınları 
difraktogramı incelendiğinde, başlıca  kuvars, anhidrit, serbest kireç ve bunun yanında 
albit, kalsiyum orta silikat, hematit, dolamit ve mullit içerdiği belirlenmiştir. 
 
Morfolojik analizinde ise, genellikle büyüklükleri 0.5-20 µm arasında değişen, 
çoğunluğu düzensiz şekilli olmak üzere yüzeyi pürüzlü küresel ve yarı küresel 
taneciklerden oluştuğu gözlenmiştir[8].  
 
2.1.2 Çimento  
Beton karışımlarında   Afyon  SET çimento fabrikasının üretimi olan PKÇ32.5 tipi  
portland kompoze çimentosu kullanılmıştır. TS 24’e göre  çimentonun fiziksel ve 
kimyasal özellikleri  çimento fabrikası laboratuarında  yapılmış  ve sonuçların TS 19’da 
belirtilen standart değerlere uygun olduğu görülmüştür. Çimentonun kimyasal 
özellikleri  Çizelge 2.3’de verilmiştir. 
 
 



Çizelge 2.3. PKÇ 32.5 Çimentosunun kimyasal  özellikleri 
 

Bileşik Adı % 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
Na2O 
SO3 

20-25 
5-10 
2-4 

63-67 
0.5-2.7 

-- 
1-2.5 

Diğer maddeler 0.5-2 
 
2.2. Beton Karışımı ve Üretimi: 
 
Uçucu kül katkılı  beton bileşimlerinde 300 kg/m3 çimento ve maksimum agrega tane 
çapı 31,5mm olmak üzere 5 seri karışım amaçlanmıştır. Bu serilerde  0,65 su/çimento 
oranı sabit alınarak, karışımlara katılan uçucu kül 0,30,60,90 ve120 kg/m3 oranlarında 
çimento miktarı ile ikame edilmiştir. Karışımlarda  0,40 kırma kum, 0,35 kırmataş-I ve 
0,25 kırmataş-II oranlarında agrega kullanılmıştır. Üretilen numunelerde  UKBO ile 
şahit numuneyi, UKB30, UKB60, UKB90 ve UKB120 ile de uçucu küllü beton 
numuneleri gösterilmiştir. 
 
Hazırlanan beton karışımlar  daldırma vibratörü  ile kalıba yerleştirildi ve sıcaklığı 20±2 
°C ve %65 nemli laboratuar ortamında 24 saat bekletildikten sonra kalıplarından 
çıkarılarak  normal sıcaklıkta kirece doygun su içerisinde bekletildiler.  
 
Su emme deneyinden  sonra aynı numuneler üzerinde ultrases geçiş süreleri okumaları 
yapıldıktan sonra, donma-çözülme etkisinde bırakıldı. 7 ve 28 günlük numuneler 
üzerinde donma-çözülme deneyi TS 3449’a göre yapılmıştır. 2 saat  dondurucu 
içerisinde donma, 1saat su içinde çözülme olmak üzere bir çevrim süresi en az 3 saat 
olmak üzere 25 çevrim uygulanmıştır. Donma-çözülme çevrimleri tamamlanan 
numuneler üzerinde tekrar ultrases geçiş süresi, Schmidt çekici okumaları yapıldıktan 
sonra basınç deneyi yapılmıştır. Taze beton özellikleri, Çizelge 2.4’te beton 
bileşenleriyle beraber gösterilmiştir. Burada hava boşluğu, taze betonun birim hacım 
ağırlık sonuçları TS 3526 ve TS 3527’ye göre hesaplanmıştır. 
 
Çizelge 2.4.  1m³ Beton bileşimine giren gerçek malzeme miktarları 
 

Beton 
Türü 

Ç 
(Kg) Su (litre) Uçucu kül 

(kg) 

Kırma 
kum 
(kg) 

KT I 
(kg) 

KT II 
(kg) 

∆g 
kg/m3 

Hava 
(%) 

Komposite 
(%) 

UKB0 301 196 0 736 654 467 2356 1,2 0,792 
UKB30 267 193 29,7 724 643 458 2314 2,6 0,781 
UKB60 242 197 61 737 653 466 2348 2,4 0,799 
UKB90 207 192 89 716 635 453 2290 2,8 0,780 
UKB120 182 197 122 733 651 464 2349 - 0,802 

 



3.DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Yapılan çalışmada, bağlayıcı malzemenin belirli oranları uçucu kül ile değiştirilerek 
üretilen beton numunelerinin donma-çözülme özellikleri araştırılmıştır. Çizelge 3.1’de 
28 günlük küp numunelere ait deney sonuçları verilmiştir.  
 
Çizelge 3.1. 28 Günlük UKB numunelerinin mekanik özellikleri 
 

15x15x15 cm 

 Beton 
Türü  

UltrasesHızı 
(km/sn) 

Basınç 
Dayanımı. 

(MPa) 
Schmidt okuma 

 

Şahit  4,59 21,62 21,54 
UKB 30  4,62 19,91 22,25 
UKB 60  4,53 22,20 20,75 
UKB 90  4,57 20,55 21,46 
UKB 120  4,50 18,88 22,25 

 
 

10

15

20

25

30

ŞHT UÇK30 UÇK60 UÇK90 UÇK120
Beton Türü

Ba
sı

nç
 D

ay
an

ım
ı(M

Pa
)

 
 
Şekil 3.1. UKB Numuneleri basınç dayanımları 
 
Şekil 3.1’de  28 günlük uçucu kül katkılı beton numunelerde basınç dayanımları ile 
uçucu kül miktarı arasındaki ilişki incelendiğinde, genel olarak  beton içerisine katılan 
uçucu kül miktarı 30 ile 60 kg/m3 arasında kısmen dayanım artmasına rağmen 60 
kg/m3’den sonra dayanımda şahit betonun dayanımına göre azalma eğilimi görülmüştür. 
Dolayısıyla bağlayıcı olarak uçucu külün kimyasal bileşimi çimentonunkine 
benzemesine rağmen belirli bir orandan sonra agregalarla  aderansının iyi olmadığı  
görülmüştür. Beton üretiminde çimento yerine ağırlıkça %15 civarında uçucu kül 
kullanıldığında normal betonlara eşdeğer dayanım özellikler sağlanmaktadır. Daha 
yüksek oranda uçucu kül kullanılması durumunda beton dayanımında azalma 
oluşmaktadır. Bu durum uçucu küldeki S+F+A toplam miktarının yeterli olmasına 
bağlanabilir. Belirtilen oranlarda uçucu kül kullanarak üretilecek betonda önemli ölçüde 
ekonominin sağlanması mümkündür. 
 
Şekil 3.2 ve şekil 3.3’de serilerde karışıma katılan uçucu kül miktarları çimento 
ağırlığının %’si olarak 7 ve 28 günlük betonların donma-çözülmeye karşı ağırlıklardaki 



değişimler, donma-çözülme deneyine tabi tutulmadan önceki şahit numunenin ağırlığına 
göre, rölatif olarak gösterilmiştir. Buna göre şekil 3.2. incelendiğinde, donma-çözülme 
etkisinde her seri betonda donma-çözülmeden sonra şahit numunede belirgin bir azalma 
görülmemesine karşılık uçucu kül katkılınumunelerin ağırlıklarında belirgin bir azalma 
olmuştur. Azalma oranı karışıma katılan uçucu kül miktarına bağlı olarak katkılı 
betonlarda  yaklaşık %6 civarındadır. Öteyandan donmadan önce ve çözülmeden sonra 
uçucu kül katkısına paralel olarak çimento ağırlığının %20’sine(60kg/m3) kadar 
ağırlıklarda artma  eğilimine karşılık, uçucu kül miktarı 60 kg/m3 den fazla olan 
betonlarda azalma eğilimi görülmüştür.  Donma-çözülme çevrim sayısı artıkça 
yüzeylerde görülen çatlama ve pullanmalar ağırlık azalmasını artıran  nedenlerdir.  
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Şekil 3.2  7 Günlük numunelerde rölatif ağırlıklar 
 
Şekil 3.3 incelendiğinde ise, gerek şahit betonun gerekse uçucu kül katkılı betonlarda 
donma-çözülme etkisinde ağırlıklarda bir azalma elde edilmemiştir.  Uçucu kül miktarına 
bağlı ağırlıklardaki artış  7 günlük numunelere benzer davranış göstermiştir. Sonuç olarak 
uçucu külün %20 oranında betona katılması hem ilk yaşlardaki hem de 28 günlük betonun 
doluluk oranını arttırdığından, donma-çözülme etkisinden dolayı ağırlık kaybını azalttığı 
görülmüştür.     
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Şekil 3.3. 28 Günlük numunelerde rölatif ağırlıklar  
 



Schmidt çekiçi okumalarına göre uçucu kül katkılı betonların 28 günlük davranışları şekil 
3.4’de incelendiğinde; uçucu kül katkısının artması durumunda donma-çözülme etkisinde 
şahit betonlara göre çok az azalma eğilimi göstermesine karşılık normal kür uygulanan 
numunelerde ise  uçucu kül katkılı betonların değeri şahit numuneye göre çok az 
artmıştır(çizelge3.1).  
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Şekil 3.4  28 günlük numunelerde schmidt değerleri 
 
Uçucu küllü betonların donmaya karşı dayanımı hususunda net ve kesin sonuçlar elde 
edilememiş, bu da deney şartlarına ve kür süresinin farklılığına bağlanmış olmakla beraber, 
uçucu küllü betonların normal betonlardan daha fazla kür süresine ihtiyaç duydukları tespit 
edilmiştir. Aksi taktirde uçucu külün betonun dona dayanıklılığını olumsuz etkilediği 
düşünülmektedir. 
 
 Diğer taraftan donma-çözülme etkisinde kalan numunelerin  elastisite modülündeki 
değişimleri  incelendiğinde; basınç dayanımlarındaki azalmanın tersine betonun elastisite 
modüllerinde önemli mertebede değişim olmamıştır.  Şahit betonlarda donma-çözülme 
etkisinde çok az azalma eğilimi görülürken uçucu küllü betonlarda az oranda artış elde 
edilmiştir(Şekil 3.5 ve 3.6). 
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Şekil 3.5  7 Günlük numunelerde elastise modülleri 
 
Uçucu küllü betonların donmaya karşı dayanımı hususunda net ve kesin sonuçlar elde 
edilememiş, bu da deney şartlarına ve kür süresinin farklılığına bağlanmış olmakla 
beraber, uçucu küllü betonların normal betonlardan daha fazla kür süresine ihtiyaç 



duydukları tespit edilmiştir. Aksi taktirde uçucu külün betonun dona dayanıklılığını 
olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 
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Şekil 3.6  28 Günlük numunelerde elastisite modülleri 
 
Çizelge3.2 UKB Numunelerinin su emme sonuçları 

 
7Günlük  

Beton Türü Görünen Birim ağırlık 
(kg/m3) 

 
D’ 

 
 

 
Denklem 

Şahit 14 2,10 17,72 0,98 Y =4,75x+0,25 
UKB30 15 2,11 19,63 0,91 Y =5x 
UKB60 15 2,13 38,48 0,99 Y =7x+0,5 
UKB90 15 2,12 47,17 0,99 Y =7,75x-6,75 

UKB120 16 2,12 63,62 0,99 Y =9x-3,5 

R2porozite (%) 

 
Çizelge3.3 UKB Numunelerinin su emme sonuçları 

 
28Günlük  

Beton Türü Görünen Birim ağırlık 
(kg/m3) 

 
D’ 

 
 

 
Denklem 

Şahit 12 2,12 9,62 0,92 Y =3,5x+1 
UKB30 13 2,13 4,91 1 Y =2,5x+5 
UKB60 11 2,16 3,14 0,89 Y =2x+5 
UKB90 12 2,21 5,94 0,86 Y =2,75x+4,25 

UKB120 11 2,18 7,07 0,97 Y =3x+6,5 

R2porozite  (%) 

 
Su emme deneyi sonuçlarına göre, 7 günlük numunelerin görünen porozite değerleri 28 
günlük numunelere göre daha fazla çıkmıştır(Çizelge 3.2 ve 3.3). Çizelge 
incelendiğinde, 7 günlük numunelerde görünen porozite-birim ağırlık ve kılcallık 
katsayıları karşılaştırıldığında, beton içerisindeki uçucu kül miktarının artışı ile beraber 
görünen porozite ve birim ağırlığın çok az bir değişimine karşı kılcallık katsayısında  
daha çok değişmeler kaydedilmiştir. Fakat 28 günlük numunelerde bu değişim 7 günlük 
numunelere göre o kadar fazla değildir.  

 
Ayrıca su emme deneyinden elde edilen sonuçlar arasında regrasyon analizi 
uygulanmıştır. Buna göre; y=ax+b denkleminde;  y: birim zamanda emilen su miktarını, 



 x: birim zamanı, a: doğrunun eğimini göstermektedir. 7 günlük numunelerin regrasyon 
katsayısının 1’e yakın çıkması ilişkinin iyi olduğunu göstermiştir. x zaman değişkeninin 
katsayısı 4,75 iken, beton içerisine katılan uçucu kül miktarının artışı ile x zaman 
değişkeninin katsayısı 9’a kadar yükselmiştir. Buna paralel olarak difüzyon katsayıları 
da artmaktadır. Ancak 28 günlük numunelerde tam tersine bir ilişki görülmüştür(Şekil 
3.7). Bu da içerisinde uçucu kül miktarı artan betonların ilk yaşlarda zamanın çok az bir 
değişimine karşı daha çok su absorbe edeceğini göstermiştir.  
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Şekil  3.7  Kılcallık Katsayıları Arasındaki İlişki 
 
Kılcallık deneylerinin hesaplanmasında Uyan’ın geliştirdiği matematiksel modelden 
yararlanıldı. Buna göre emilen su miktarları (cm3/cm2=cm) birimi ile düşey eksende, 
zamanın karekökü (√dak) birimi ile yatay eksende gösterilerek kılcal su emme-zaman 
bağıntısı çizilerek deney sonunda elde edilen noktaların arasından “En Küçük Kareler 
Metoduna” göre en uygun geçirilen doğrunun eğiminden (S) faydalanarak, difüzyon 
katsayısı  D’=(π/4)xS2 (cm2

• 

/dak) formülüne göre hesaplanmıştır[9,10]. 
  
Şekil 3.7’de görüldüğü gibi aynı karışımlara ait numunelerin kılcallık deneylerinde 
uçucu kül miktarı arttıkça iç yapıdaki boşlukların emdiği su miktarlarında artış 
görülmektedir.  Bu artış hızı 7 günlük uçucu kül katkılı beton numunelerinde daha  
belirgin görülürken 28 günlük numunelerde artış hızında şahit numuneye göre  çok az 
değişmiştir. 
 
Çizelge 3.2 ve Şekil 3.7’den elde edilen sonuçlara göre, uçucu kül katkılı betonların ilk 
yaşlarda çok büyük bir kılcal yapıya sahip oldukları görülmüştür. Dolayısıyla, betonun 
kılcallığını azaltmak bakımından uçucu kül, ilk yaşlarda çimentonun yerine ikame 
edilmesi halinde olumlu sonuç vermemiştir. 
 
 

4.SONUÇLAR 
 
 Soma uçucu külü kullanarak üretilen betonların donma-çözülme etkisinde mekanik 
özelliklerini değerlendirmek amacıyla yapılan deneysel çalışmada aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 
 

Beton üretiminde çimento yerine ağırlıkça %10-20 oranında(30-60kg/m3 )uçucu 
kül kullanıldığında normal betonlara eşdeğer dayanım değerleri elde edilmiştir. 



Ancak uçucu kül oranı artıkça dayanımda azalma meydana gelmiştir. Aynı 
şekilde numuneler üzerinde donma-çözülme etkisindeki dayanımların gelişimini 
belirlemek için okunan ultrases geçiş süreleri  değerleri de dayanımın uçucu kül 
miktarı artışına bağlı olarak azalma eğilimi göstereceğini doğrulamıştır.  

 
• 

• 

Betonda, erken yaşlarda uçucu kül miktarı artışı su emme miktarını aşırı bir 
şekilde arttırırken, betonun yaşı ilerledikçe bu miktar azalmıştır.  

 
Üretilen beton numunelerinin donma-çözülme etkisinde uçucu kül oranı artıkça 
dayanımda görülen ilişkinin tersine elastisite modüllerinde artma eğilimi 
görülmüştür.  Dolayısıyla uygulanan donma-çözülme çevrimlerine göre 
karışımda 30-60kg/m3

• 

  arasında uçucu kül kullanılması ile üretilen betonların da 
donmaya karşı dayanıklılık göstereceği söylenebilir. 

 
BS20-BS30  betonlarında karışıma 30-60kg/m3  arasında uçucu kül kullanılması 
dayanımı ve işlenebilmeyi olumsuz yönde etkilememiştir. Bu nedenle  atık  
uçucu külün  inşaat sektöründe özellikle hazır betonda değerlendirilmesi ile 
büyük ölçüde ekonomik katkı sağlanacaktır. 
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