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Özet 
 

Kömür ile çalışan termik santrallerden elde edilen uçucu kül yaklaşık 40 yıldan beri 

inşaat sanayinde kullanılmaktadır. Buradaki amaç; atık sorunsalına çözüm bulmak ve 

uçucu külün teknik özeliklerinden yararlanmaktır. Puzolanik özeliği olan bu malzeme 

çimento ya da beton içerisinde kullanıldığında ona birçok avantaj kazandırmaktadır. 

Bunlara ilaveten uçucu kül günümüzde agrega sorununun yaşandığı yerlerde agreganın 

bir kısmı yerine de kullanılmaktadır. Bu amaçla geçmişteki kullanım oranlarının 

üstünde bir oranla betonda kullanılmaktadır. Bu çalışmada da çimento ekonomisi ve 

betonun teknik özelikleri dikkate alınarak % 70’lere varan oranda çimento yerine ikame 

edilerek çok yüksek oranda kullanılmış ve bu durumda betonun bazı temel özeliklerini 

nasıl etkilediği araştırılmıştır. 

 

 

Abstract 
 

Fly ash, obtained from thermal power plants, has been used for 40 years in construction 
industry. This is for solving problems of waste materials and utilizing technical benefits 

of fly ash. Fly ash, the puzzolanic waste, has many advantages when used in cement or 

concrete. Furthermore, fly ash is used instead of aggregate in today’s world. For this 

purpose, fly ash is used at higher amounts in concrete than used in the past. In this 

study, fly ash was used instead of cement up to replacement ratio of 70 % considering 

economical benefits and technical properties of concrete, and the effect of fly ash on 

basic properties of concrete with the higher replacement ratios were examined.  
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1. GĠRĠġ 
 

Endüstrileşmenin olumsuz sonuçlarından birisi de atık problemidir. Sanayide bazı 

ürünlerin elde edilmesi sırasında tesiste işe yaramayan ve üretim atığı olarak 

adlandırılan bazı malzemeler ortaya çıkar. Özellikle inşaat sanayinin ciddi anlamda 

gelişmeler gösterdiği 70’li yılların ikinci yarısından sonra bu malzemelerin birçoğu 

sektörde değerlendirilmeye başlanmıştır. Öyle ki daha önceleri hiçbir yerde 

değerlendirilmeyip atılan, stoklanmasında problemler yaşanan birçok atık malzeme 

günümüzde neredeyse bazı sektörlerin aranılan bir hammaddesi haline gelmiştir. Bu 

atıkların değerlendirilmesiyle; atık depolama sorunu çözümlenmiş ve atık malzemenin 

kullanılmasıyla birlikte teknik yönden daha üstün özelikleri olan malzemeler ekonomik 

olarak elde edilmiştir [1]. 

 

Günümüzde çimento, harç ve beton içerisinde sanayide bir yan ürün olarak ortaya çıkan 

bazı malzemeler betonun özeliklerini değiştiren katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Şeker küspesinden elde edilen sıvı katkılardan yüksek fırın cürufuna kadar değişen bu 

yelpazede teknolojinin gelişimine koşut olarak uluslararası standartlar hazırlanmış ve 

birçok atık malzeme bu standartlarda özelikleri itibari ile tanımlanarak literatürde yerini 

almıştır. Söz konusu bu malzemelerin uçucu kül (UK), yüksek fırın cürufu, silis dumanı 

gibi puzolanik özeliğe sahip olanları mineral katkılar başlığı altında toplanarak beton ya 

da çimento katkı maddesi olarak tanımlanmıştır. Bu maddeler çok ince öğütülerek ya 

çimentonun bir kısmı yerine ikame edilerek ya da doğrudan betona katılarak kullanılan, 

kendi başına bağlayıcılık özeliği çok düşük olan veya olmayan, buna karşılık çimento 

hidratasyonu sonucu ortaya çıkan serbest kireç ile nemli ortamda reaksiyona girerek 

tobermorit (C-S-H) jellerini doğuran bir yapıya sahiptir. 

 

Termik santrallerde pulverize kömürün yanması sonucu meydana gelen baca gazları ile 

taşınarak siklon veya elektro filtrelerde toplanan UK ilk olarak ABD’de 1940 yılında 

Hoover ve Hungry Horse barajlarında betonun hidratasyon ısısını düşürmek amacıyla 

kullanılmıştır. Ülkemizde ise 1960’lı yılların sonunda Gökçekaya ve Porsuk Barajı 

betonlarında kullanılan bu malzeme bu gün 600 milyon ton üretimi ile dünyanın en 

büyük atık ürünlerinden birisidir [2,3]. Söz konusu üretimin neredeyse % 90’ı inşaat 

sektöründe, özellikle çimento ve beton üretiminde kullanılarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde kömürle çalışan termik santral sayısı on üç olup bu tesislerden yıllık 

ortalama 13 milyon ton UK elde edilmektedir. Fakat ne yazık ki üretilen bu UK’ün 

ancak % 1’i çimento ve betonda değerlendirilmektedir [3]. UK ile ilgili; Uçucu Kül (TS 

639), Uçucu Kül-Betonda Kullanılan (TS EN 450) ve Uçucu Küllü Çimento (TS 640) 

standartları olmasına rağmen ülkemizde uçucu küllü çimento üretimi hiç yapılmamıştır 

[4-6]. Bunun yerine bazen katkılı çimento içerisinde UK kullanılmıştır. Yürürlüğe giren 

TS EN 197-1 çimento standardında da CEM II ana sınıfı içerisinde silissi (V) ve 

kalkersi (W) UK katkılı Portland Kompoze Çimentolar tanımlanmış olup bu 

çimentolarda % 35’e kadar UK kullanımına izin verilmiştir [7,8]. Bunun yanı sıra TS 

EN 450; “Uçucu kül - Betonda Kullanılan, Tarifler, Özelikler ve Kalite Kontrol” isimli 

standart hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Yine TS EN 206–1 olarak bilinen Beton- 

Özelik, Performans, İmalat ve Uygunluk isimli önemli standartta da beton için uçucu 

kül/çimento ≤0.33 (kütlece) koşulu verilmiştir [9].  Bütün bunlar UK’nın kullanımını 

destekler nitelikteki göstergeler olup temelinde UK’nın beton özeliklerine olan olumlu 

etkisinden yararlanma düşüncesi yatmaktadır. 
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2. UÇUCU KÜL 
 

Uçucu kül yapay bir puzolandır. Özelikleri, yakılan kömürün özeliklerine ve yakılma 

yöntemine bağlı olarak farklılıklar gösteren UK’ün iki tipi bulunmaktadır. ASTM C 618 

standardında UK’ler F ve C tipi olarak tanımlanırlar [10].  F sınıfına; bitümlü kömürden 

elde edilen, toplam SiO2+Al2O3+Fe2O3 yüzdesi 70’ten fazla olan ve CaO yüzdesi 

10’dan küçük olan puzolanik özelikte, düşük kireçli UK’lar, C sınıfına ise; linyit veya 

yarı bitümlü kömürden elde edilen, toplam SiO2+Al2O3+Fe2O3 miktarı % 50’den 

yüksek ve CaO içeriği de % 10’dan büyük, bağlayıcılık ve puzolanik özelikleri olan 

UK’lar girerler. TS EN 197-1’de ise bu sınıflandırma silissi (V) ve kalkersi uçucu kül 

(W) şeklindedir. Silissi UK’ların CaO< % 10 ve rölatif silis miktarı>% 25 koşulunu, 

kalkersi UK’ların ise CaO> % 10 ve rölatif silis miktarı > % 25 koşulunu sağlaması 

istenir. 

 

Hızlı soğuma sonucu büyük ölçüde amorf (camsı) bir yapıya sahip olan UK, tane 

boyutu itibari ile 1 ila 150 µm arasında değişkenlik gösterir. Normal olarak, yoğunluğu 

2.1–2.7 g/cm3 civarında olup açık griden koyu griye kadar değişik renklerde olabilir. 

Kimyasal olarak büyük ölçüde SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 içerir. Geri kalanı ise CaO,  MgO 

ve Na2O’dur. Bazen az miktarda SO3 de içerebilirler [2]. UK tanelerinin büyük bir 

kısmının 40 µm’den küçük olması (10–20 µm) ve şeklinin de genelde küresel olması 

puzolanik aktiviteye olumlu etki eder. Özellikle, yüzeyi pürüzsüz, ince ve küresel 

tanecikler, büyük yüzey alanına sahip olduğu için kireç-silikat reaksiyonlarına daha 

hızlı girer [3]. Ayrıca taneciklerin şekli ve büyüklük dağılımları taze betonun su 

gereksinimi ve işlenebilirlik gibi reolojik özeliklerine de önemli ölçüde etki eder [10]. 

Bu durum küresel tanelerin kayganlaştırıcı nitelik taşıması ve dolgu maddesi olma 

özeliğine sahip olması ile ilgilidir. Aksi durumda su gereksinimi artabilir [12]. UK’ların 

olumlu etkileri aşağıda sayılmıştır; 

 

 

3. DENEYSEL ÇALIġMALAR  

 

3.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Çalışmalarda Bursa-Orhaneli Termik santralinden elde edilen ve Tablo 1’de kimyasal 

özellikleri verilen UK kullanılmıştır. Tablodan görüleceği üzere; SiO 2+ Al2O3 + Fe2O3  

toplamının % 70’i geçmesi (81.7) ve CaO miktarının da % 10’un altında olması 

nedeniyle çalışmalarda kullanılan UK TS 639’da belirtilen F sınıfı (düşük kireçli) UK 

sınıfına girmektedir [4].  UK bu yapısı itibari ile ASTM C 618’e de uygun olup F tipi 

olarak değerlendirilebilir [10]. 
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           Tablo 1.  Uçucu külün kimyasal analizi ve uygunluk kriterleri 

Oksit 

BileĢenler 

Ağırlıkça 

% 

TS 

639 

TS EN 

450 

TS EN 197-1 ASTM C 618 

(F tipi) V W 

SiO2 51.3 -     
Al2O3 24.4 -     
Fe2O3 6.0 -     
S+A+F 81.7 > 70.0 > 70.0   > 70.0 
CaO 8.4 < 10.0     
MgO 2.1 < 5.0     
SO3 2.4  < 3.0   < 5.0 
K2O 2.6      
Na2O 0.41  -   < 1.5 
KK 2.1 <10.0  <5.00 <5.00  
Cl 0.004      
Serb. CaO 0.56 <1.00     
Reak.SiO2 40.89 >25.00 >25.00 >25.00   
Reak.CaO 8.78  <10.00 >10.00   
Nem 0.5 <3.0 <3.0   <3.0 

 

Uçucu külün ölçülebilen bazı fiziksel özellikleri ise Tablo 2’deki gibidir. 
 

                              Tablo 2.   Uçucu külün fiziksel özellikleri 

Fiziksel Özelikler Değer 

Yoğunluk, g/cm2 2.70 

Blaine, cm2/g 4250 

200 nolu elekte kalan, % 0.1 

90  µ  elekte kalan, % 1.8 

45  µ elekte kalan, % 3.9 

 

Karışımlarda Ankara Çimento Fabrikasının ürünü olan CEM I 42.5 çimentosu 

kullanılmıştır. Kullanılan Portland çimentosunun özellikleri Tablo 3’teki gibidir.  

 

      Tablo 3.    Kullanılan Portland Çimentosunun (CEM I  42.5) özelikleri 

Oksit 

bileĢenleri 

Ağırlıkça, 

% 

Fiziksel Özelikler 

CaO 

MgO 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

Na2O 

K2O 

SO3 

Cl 

 

 

KK 

 

ÇK 

61.17 

1.25 

22.24 

3.96 

4.16 

0.07 

0.49 

2.33 

0.004 

 

 

2.21 

 

1.10 

Özgül ağırlık 3.11 

Özgül yüzey, cm2/g 3450 

Basınç dayanımı, MPa 

2 gün 

7 gün 

28 gün 

 

21.2 

37.6 

46.3 

Çekme dayanımı, MPa 

2 gün 

7 gün 

28 gün 

 

2.0 

3.1 

5.4 

Priz süresi, (saat, dakika)  

başlangıç 

bitiş 

 

2.45 

3.50 

Hacim genleşmesi, mm       3.50 
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Kullanılan agrega doğal malzeme olup fiziksel özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. Agrega 

en büyük tane çapı 16 mm olarak belirlenmiş ve agrega üç farklı tane gurubuna 

ayrılarak (16-8) mm % 28, (8-4) mm % 26, (4-0) mm % 46 oranlarında kullanılmıştır. 

 

                          Tablo 4.    Kullanılan agreganın fiziksel özelikleri 

Fiziksel özelik Kum Çakıl 

Özgül ağırlık 

 

Su emme, % 

 

Birim ağırlık, kg/m3 

İnce madde, % 

2.70 

 

1.5 

 

680 

3.0 

 (16-8) mm  2.67 

 (8-4)   mm  2.65 

 (16-8) mm  0.8 

 (8-4)   mm  1.0 

1620 

0.4 

 

Hazırlanan beton karışımlarında yüksek oranda akışkanlık sağlayan bir katkı maddesi 

kullanılmıştır. Kullanılan katkı maddesinin yoğunluğu 1.1 gr/cm3 olup çalışmalarda % 

1.5 oranında, ortalama miktar üzerinden kullanılmıştır.  

 

3.2. Hazırlanan Beton KarıĢımları 

 

Çalışma kapsamında altı seri beton üretilmiştir. Bunların biri katkısız diğerleri değişik 

oranlarda UK içeren karışımlardır. Beton karışımlarında UK % 30, 40, 50, 60 ve 70 

oranlarında çimento yerine ikame edilerek kullanılmıştır. Yani karışıma katılan UK 

oranı kadar çimento miktarından eksiltme yapılmıştır. Yüksek oranlarda UK kullanımı 

planlandığından (% 70 gibi) bu oranlarda karışım içerisinde belirli bir düzeyde çimento 

kalmasını sağlamak açısından başlangıçta çimento dozajı 450 kg/m3 gibi yüksek bir 

miktar olara belirlenmiştir.  Beton hazırlandıktan sonra basınç dayanımı için 7, 28 ve 

90; eğilmede çekme dayanımı deneyleri için de 28 günlük numuneler hazırlanmıştır. 

Her bir yaş için 3 adet numune hazırlanmıştır. Beton karışım oranları Tablo 5’te 

verilmiştir. 
 

Tablo 5.  Beton karışım oranları 

KarıĢım No U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Çimento, kg/m3 450 315 270 225 180 135 

Uçucu kül kg/m3,(%) 0, (0) 135, (30) 180, (40) 225, (50) 270, (60) 315, (70) 

Su, (l) 162 162 162 162 162 162 

Su/ bağlayıcı oranı 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

(16-8), kg/m3 494 457 444 433 420 407 

(8-4) kg/m3 462 428 416 405 393 381 

 (4-0), kg/m3 827 765 744 724 703 682 

S.akışkanlaştırıcı, % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

3.3. Taze beton deneyleri 

 

Her ne kadar çalışmanın esası sertleşmiş betonun UK içeriğiyle değişen özelliklerini 

incelemekse de bu arada çökme ve yayılma gibi taze beton özelikleri de ölçülmüştür. 
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4. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

4.1 Taze Beton Deney Sonuçları 

 

Uçucu kül içeriğinin artması ile beton akışkanlığındaki değişimi gözlemek üzere, 

hazırlanan taze betonlar üzerinde çökme hunisi ile çökme testi ve yayılma tablası ile de 

yayılma deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. Bu sonuçlar 

grafiğe geçirilerek elde edilen şekiller ise Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. 

 

                        Tablo 6.  Taze beton kıvam sonuçları 

KarıĢım 

no 

Uçucu kül, 

       %  

Çökme,  

cm 

Yayılma,  

cm 

U1 0 14 44 

U2 30 13 42 

U3 40 11 41 

U4 50 10 40 

U5 60 9 37 

U6 70 8 35 
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               ġekil 1.   Taze beton çökme değerinin uçucu kül miktarı ile değişimi  

 

Tablo 6 ve Şekil 1’den görüleceği üzere betonda kullanılan UK miktarının artması ile 

çökme değerinde kayıplar meydana gelmektedir. Yüzde 30 UK ikamesinde kayıp oranı 

çok düşük olmakla birlikte UK ikame %’sinin artmasıyla çökme değerinde doğrusal bir 

azalma ortaya çıkmaktadır. % 70 UK ikamesinde beton kıvamındaki kayıp yaklaşık % 

50’yi bulmaktadır. Yine Şekil 2’den görüleceği üzere yayılma tablası ile yapılan kıvam 

ölçümlerinde de çökmedekine benzer bir ilişki gözlenmiştir. Kıvamda görülen bu kayıp 

olgusu uçucu küllere ait genel bir özelik olmayıp uçucu külün tane yapısı, özgül yüzeyi 

ve biraz da morfolojisi ile ilgilidir. Bu çalışmada elde edilen ve UK kullanımı ile azalan 

kıvam değerleri büyük ölçüde UK inceliğinin çimentodan yüksek olması gerçeğine 

dayanmaktadır.  
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                ġekil 2.   Taze beton yayılma değerinin uçucu kül miktarı ile değişimi 

 

Beton işlenebilirliğinin önemli bir ölçüsü olan kohezyon ve segregasyon konusunda 

gözle yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiş aksine daha kohezif ve 

segregasyona dirençli bir beton elde edilmiştir.  

 

4.2.  SertleĢmiĢ Beton Deney Sonuçları 

 

4.2.1. Basınç dayanımı deney sonuçları 

 

Uçucu külün beton dayanımına etkisini incelemek üzere sertleşmiş beton numuneleri 

üzerinde 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Basınç dayanımı  

deneylerinde 15 cm’lik küp numuneler kullanılmıştır. Deneyler sonucu elde edilen 

değerler Tablo 7’de ve bu değerlerin grafiğe geçirilmesi ile elde edilen eğriler de Şekil 

3’te verilmiştir.  

 

                  Tablo 7.  Basınç ve eğilmede çekme dayanımı sonuçları 

KarıĢı

m 

No 

Uçucu                                               

kül,  

% 

Basınç dayanımı, 

MPa 

Eğilmede 

çekme day., 

 MPa 

7 gün 28 gün 90 gün 28 gün 

U 1 0 38 47 51 4.2 

U 2 30 34 56 68 3.8 

U 3 40 28 45 54 3.3 

U 4 50 24 40 45 2.8 

U 5 60 22 35 38 2.6 

U 6 70 19 28 31 2.1 
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ġekil 3.  Basınç dayanımın toplam bağlayıcı içerisindeki uçucu kül miktarının  

                       artışı ile değişimi 

 

Tablo 7 ve Şekil 3’ten görüleceği üzere UK içermeyen kontrol betonunun 28 günlük 

dayanım oldukça yüksektir. Bu durum su-çimento oranının düşüklüğü, yüksek çimento 

dozajı ve kullanılan süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi ile ilgilidir. UK katkılı 

betonlara baktığımız zaman ise en yüksek basınç dayanımının % 30 UK içeriğindeki 

seriden elde edildiği görülecektir. Bu orandan sonra yani % 30’dan fazla UK 

kullanılmasıyla birlikte basınç dayanımında tedrici bir azalma söz konusudur. Bununla 

birlikte % 50 UK içeriğindeki 28 günlük basınç dayanımı neredeyse şahit numune 

basınç dayanımına eşittir. Dikkat çekici bir nokta da 90 günlük numunelerdeki UK 

etkisiyle meydana gelen dayanım artışıdır. Kontrol numunesinde 90 gündeki artış 

yaklaşık % 4 civarında iken % 30 UK içeriğinde  % 15 kadardır. Öyle ki % 50 UK 

içeriğindeki 90 günlük dayanım neredeyse 28 günlük kontrol dayanımına eşittir. Uçucu 

külün % 50’nin üzerinde kullanılması sonucu dayanımlarda ciddi anlamda bir düşüş 

görülmüştür. Yine sonuçlara baktığımız zaman dikkate değer bir durum daha 

görülecektir ki o da % 70 UK içeriğindeki 28 ve 90 günlük sonuçların basınç 

dayanımındaki ciddi düşüşe rağmen yaklaşık C 30 beton sınıfına karşılık gelmesi 

gerçeğidir. Bütün bu sonuçlar, betonda UK kullanımının gerek dayanım ve gerekse de 

çimento ekonomisi bakımından ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten 

son yıllarda yapılan çalışmalar, mineral katkıların filler etkilerinin en az puzolanik 

etkileri kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur [13,14]. Hatta bazı araştırmacılar filler 

etkisinin puzolanik etkiden daha önemli olduğunu söylemişlerdir [14]. Puzolanik 

reaksiyon ve filler etkisinin dışında bu tip mineral katkıların çimento-hamuru agrega 

arasındaki geçiş bölgesini de güçlendirdiği bilinmektedir [16]. Ara yüzeyin güçlenmesi 

beton tokluğunu bir miktar arttırarak çatlamayı geciktirip dayanım artışına neden olur. 

İleri yaşlardaki dayanım artışı hem bu nedenle hem de puzolanik etki ile ilgilidir.  

 

4.2.2. Eğilmede çekme dayanım deney sonuçları 

 

28 günlük 7.5x7.5x38 cm’lik prizmatik numuneler ile gerçekleştirilen bu deneylerden 

elde edilen sonuçlar Tablo 7’de, bu değerlerin grafiğe geçirilmesi ile elde edilen eğri de 

Şekil 4’te verilmiştir. 
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ġekil 4.   Eğilmede çekme dayanımın toplam bağlayıcı içindeki UK miktarının  

                        artışı ile değişimi 

 

Görüleceği üzere elde edilen sonuçlar basınç dayanımı sonuçları ile benzerlik 

taşımaktadır. Yani betonda kullanılan UK yüzdesi arttıkça eğilmede çekme dayanımı 

düşmektedir. Özellikle % 50 UK içeriğinden sonraki düşüş neredeyse % 50’lere 

ulaşmaktadır. Ara yüzeyin güçlenmesi tezi üzerine kurulu dayanım artışı 28 günlük 

eğilmedeki çekme numunelerinde gözlenememiştir.  Daha ileri yaşlarda yapılacak 

çekme deneylerinde daha yüksek dayanımlar elde edileceği ve dayanımdaki bu azalışın 

yüzeyi pürüzlü olan kırmataş agrega kullanılması durumunda bir miktar daha yüksek 

olabileceği güçlü bir olasılıktır [13,17].  

 

 

4. SONUÇ 
 

Atık malzeme olarak ortaya çıkmasına karşın, kimyasal ve mineralojik yapısı, 

morfolojisi ve fiziksel özelikleri ile günümüzün önemli puzolanlarından birisi olan 

UK’ün gün geçtikçe inşaat sanayindeki kullanımı artmaktadır. Bu durum nedeniyle son 

yıllarda UK ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalışma kapsamında elde 

edilen sonuçlar değerlendirildiğinde betonda çok yüksek oranda olmasa bile yüksek 

oranda (% 50) UK kullanımının teknik açıdan mümkün olduğu görülecektir. Özellikle 

90 günlük basınç dayanımı sonuçları bu savı destekler niteliktedir. Öyle ki, % 50 UK 

içeriğindeki 90 günlük basınç dayanımı değerlerinin 28 günlük basınç dayanımı 

değerlerine neredeyse eşit çıkması oldukça umut vericidir. Bu sonuç; e ğer erken 

dayanım gerekmiyorsa betonda çimento ağırlığının % 50’sine kadar UK 

kullanılabileceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Elde edilen sonuçlar 

genellenecek olursa; 

 UK kullanımı ile beton kıvamında azalmalar ortaya çıksa da betonun kohezyonu 

artmakta ve ayrışmaya karşı direnci yükselmektedir.  
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 Betonun erken yaşlardaki (7 günlük) dayanımı doğrusal olarak azalmaktaysa da 28 ve 

90 değerlerdeki azalış tedrici ve daha düşüktür. Çimento yerine % 30 kadar UK ikame 

edilmiş betonlar en iyi basınç dayanımı sonuçlarını vermektedir. 

 28 günden sonraki dayanım artışı oldukça anlamlı olup bu artış hemen hemen bütün 
UK içerikleri için yaklaşık % 10-15 düzeyindedir. Bu nedenle 90 günlük numunelerde 

% 50 UK içeriğinde 28 günlük şahit numune dayanımına çok yakın bir  basınç 

dayanımı elde edilmiştir. 

 28 günlük ölçülen eğilmede çekme dayanımı sonuçları UK içeriği ile tedrici olarak 
azalmaktadır. % 50 UK ikame edilmiş betonlarda bu kayıp yaklaşık % 50 

düzeyindedir. 

 

Uçucu küllerin betona kazandırdığı; zararlı su ve sıvılara karşı direnç, daha geçirimsiz 

bir beton üretimi, düşük hidratasyon ısısı, daha yoğun bir içyapı gibi diğer yararlı 

özelikler de göz önüne alındığında betonda uçucu kül kullanımı teknik ve ekonomik bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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