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Özet 
Uçucu kül istenilen standartları yakalamasa da ülkemizde en çok kullanılan mineral 
katkı malzemesidir.  Özellikle silissi tip uçucu küllerin kullanımında kireçsi tiplere göre 
bazı kısıtlamalar raporlanmıştır, [1.]  Ülkemizde üretilen hazır betonlar için geçerli olan 
TS EN 206-1 standardı uçucu külün betonda kullanımı için çimento ağırlığının % 33 
üne kadar izin vermektedir, [2.]  Ayrıca kalıcılık şartlarında da C 30 sınıfı için 
minimum 300 kg çimento ve 0,45 su çimento oranıyla üretilmesini önermektedir.   
 
Beton üretiminde kullanılan katkılar her ne kadar betonda taze fazda etkin olsalarda 
yapılan literatür incelemesinde katkıların priz geciktirme özellikleri, çimento ve külden 
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gelen sülfat ve kireç iyonlarının etkileşimi ile çimento ve kül taneciklerinin dağılımını 
ve dolayısıyla hidratasyonunu etkilediğini belirtmektedir,  [3.]   
  
Çimento hidratasyonu sürekli devam etmekle birlikte teorik olarak 28 günde aldığı 
dayanımla değerlendirilmektedir.  Çimentonun hidratasyonunun arttırılması için ileri 
yüksek perfromanslı beton çalışmalarında autoclave metodu kullanılmaktadır.  Çeşitli 
curuflar ve puzolanların çimento ile ikamesi üzerine yapılan çalışmalarda autoclave 
işlemi kullanılmıştır.  Autoclave rejimine giren betonlarda normal çimento hidratasyonu 
dışında oluşan boşluklu ve zayıf bir mikroyapı oluşturulabildiği bu yapıya bağlı olarak 
dayanımların düşebildiği bildirimektedir, [4, 5.]  Yine autoclave ile yapılan çalışmalarda 
erken yaşlarda uygulanan autoclave işleminin betonun ileri yaşlardaki dayanımını 
verdiği bildirilmektedir [6, 7.]   Bu yaklaşımlar çimentonun 28 günlük dayanımının 
yanısıra ileri yaşlarda oluşan hidratasyonu sonucunda ki hacim değişimleri ve 
dayanımları  elde edilebileceğini gösmektedir . 
 
 
Bu çalışmada ülkemizde en çok üretilen beton sınıflarından biri olan C 30 sınıfı için TS 
EN 206-1 in izin verdiği en yüksek oranda üç farklı kül ile ikame yapılmıştır.  TS EN 
934-2 ye uygun Naftalin Sülfanat (BNS) ve Poli Karboksilik Eter (PCE) esaslı iki tip 
süper akışkanlaştırıcı katkı ile S4 S5 (20 ± 2 cm) kıvamında betonlar üretilmiştir.  
Yaşlandırma amaçlı olarak Auto Clave rejimine sokulan numuneler ile havuzlarda 28 
gün bekletilen numuneler üzerinde basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı gibi 
fiziksel özellikleri ve boy değişimi, kapiler su emme ve basınç altında su geçirimlilik 
gibi kalıcılık özellikleri incelenmiştir. Elde edilen somut farklılıkları destekleyebilmek 
için perfromans farkı görülen numuneler petrografik analize tabi tutulmuşlardır.   
 
 

Abstract 
 
Fly ash is one of the largest supplementary material being used in concrete production 
even it does not meet the standard requirements.  There are some limits of usage in fly 
ashes depending upon their calcium or silisium types. TS-EN206-1 which is mandatory 
standard for ready mixed concrete in our country, allows fly ash replacement 33% by 
weight of cement. In addition, exposure class for C30 concrete limits the cment weight 
at least 300 kg and water cement ratio 0,45. 
 
Eventhough admixtures, used in concrete production, are active in fresh phase of 
concrete, literature study indicates that admixtures effect on setting time, and dispertion 
of cement particles due to free lime and loss on ignition of cement and fly ash, thus 
hidration could be affected.  
 
Hydration of cement is a continuous reaction, theoretically it is evaluated as if 
completed at 28 days.  In some high perfromance concrete works autoclave method is 
being used.  Some slag and puzzolan replacement works also used autoclave method. 
Samples subjected to autoclave regime may represent more porous and weaker 
microstructure compared to regular cemetn hydration, as a result of that strength results 
mey be reduced.  Some researchers reported that autoclave gave the 28 day strengths at 
early age autoclave curing.  These aproaches represents not only 28 day results but also 
later age perfromances could be acheived by using autoclave curing.  
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In this study one of the most produced concrete class C30 has been produced by three 
different fly ashes in accordance with TS-EN 206-1 highest replacement rate.  
Concretes are produced by naphtalensulphanate and poly carboxilix ether based super 
plastisizers that meet he TS EN 934-2 requirements at S4, S5 workability. As a purpose 
of aging Auto Clave curing and regular cured samples has been subjected to mechanical 
testings like compressive strength and split tensile strength, and expansion, capillary 
absorbtion, and water ingress under pressure durability parameters has been examined. 
In order to support solid differences samples that represent different performances has 
also been subjected to petrographic analysis.  
 
 

1 Giriş 
Uçucu küllerin perfromansları ve ileri yaşlardaki performansının incelenmesi amacıyla 
piyasada bulunan üç adet uçucu kül kaynağından tesadüfi olarak alınan numuneler, 
CEM I çimento, Ankara Bölgesi kırma agregaları ve piyasada bulunan kimyasal katkılar 
kullanılarak betonlar üretilmiştir.   
 
 

2 Literatür 
Autoclave özellikle UHPC ve SIFCOM üretiminde çimento ve yardımcı bağlayıcıların 
belirli oranlarda çimento ile ikame edilerek uygulanmaktadır.  Yapılan çalışmada 
değişik kür ve autoclave rejimlerinin farklı sürelerde uygulanması ile sonuç 
perfromanslara etkisi incelenmektedir [8, 9.]  UHPC üretiminde autoclave basınç 
dayanımı değerlerini arttırdığı, hatta autoclave ile elde edilen basınç dayanımı değerinin 
diğer kür metotları ile elde edilemediği bildirilmiştir.  Bunda autoclave hidratassyonu 
sırasında ince silika parçaları ile yaptığı normalden farklı hidratasyona bağlanmıştır. 
 
Ucucu küllerin dayanım ve hidratasyon ürünleri üzerine yapılan detaylı bir çalışmada 
ise mekanik dayanımları aynı olan uçucu kül ikameli betonlar ile referans betonlardaki 
silikat miktarlarının aynı olduğu bildirilmiştir , [10.]  Bu çalışmada autoclave 
kullanılarak havuz şartlarında aynı dayanımın elde edilmesi durumunda autoclave deney 
sonuçları değerlendirilecektir.   
 
Curufların optimum kullanım oranlarını belirlenmesi ve erken dayanımdaki 
düşüklüklerin giderilmesi için yapılan başka bir çalışmada, ise autoclave kür metodu 
havuz ve buhar kürü ile kıyaslanmaktadır.  Bu çalışmada yapılan Xray incelemesinde 
havuz kürüne tabi ürünlerde etrinjit ve monosüfoalüminat ve karbonize olmuş sülfatsız 
alümina ferrit yapılarına rastlanmıştır, autoclave de ise etrinjitlerin alçı ve 
monosülfoalüminatların yapılarını kırdığı ve hidrogamet oluşumlarına rastlanmıştır.  
Farklı oranlardaki curuf ikameleri autoclave sonucunda aynı hidratasyon ürünlerini 
vermişlerdir.[4.] 
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3 Deneylerde Kullanılan Malzemeler ve Deney Prosedürleri 
Türkiyede mevcut bulunan çimento ve kimyasal malzemeler ile yapılan deneylerde 
Ankara bölgesinde bulunan malzemeler kullanılmıştır.  Beton tasarımları mevcut hazır 
beton üretimi düşünülerek pompalanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.  Deney 
prosedürleri belirlenirken yine Ankara bölgesinde üretilen hazır betonlar düşünülerek 
S4 –S5 kıvamında tasarlanmış, ve çalışma öncesinden öngörülen deneylere göre deney 
numuneler hazırlanmış ve toplam sayısı belirlenmiştir. 
 

3.1 Malzeme özellikleri 
Çalışmada kullanılan çimentonun kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri aşağıda 
Tablo 1’de  uçucu külün özellikleri ise Tablo 2 ‘de verilmiştir. Kimyasal katkı ile ilgili 
özellikler Tablo 3’de mevcuttur. 
 

Kızdırma kaybı % 4,29 
SiO2 % 18,16 
Al2O3 % 5,22 
Fe2O3 % 3,3 
CaO % 63,21 
MgO % 1,55 
SO3 % 2,95 
Na2O % 0,35 
K2O % 0,95 
Total alkali Na2O eş. % 0,98 
Cl- % 0,0016 
Çözünmeyen Kalıntı % 0,38 
2 Günlük basınç dayanımı Mpa 29,3 
7 günlük basınç dayanımı Mpa 38,6 
28 günlük basınç dayanım Mpa 46,2 
Yoğunluk ( Density ) g/cm3 3,13 
Özgül Yüzey Blaine cm2/g 3765 
Priz başlangıcı ( Dak.) 170 
Priz sonu ( Dak.) 210 
Hacim genleşmesi (mm.) 0 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları 
 
 

Özellik UK 1 UK 2 UK3 

Kızdırma Kaybı (%) 0,34 2,45 0,62 

Cl- (%) Klorürler 0.0241 0.0031 0.0025 

SO3( Sülfat) % 3,24 0.16 0,51 

Serbest CaO 0,06 0.06 0,06 

Reaktif CaO 9,94 1,61 3,79 

Özgül Ağırlık (g/cm3) 2,33 2,12 2,21 

45 mikron bakiyesi  45,2 44,6 26 

28 günlük aktivite endeksi (%) 67,3 69,6 75,6 

Tablo 2. Deneylerde kullanılan uçucu küllerin özellikleri 
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 BNS PCE 
Katı Madde % 40 33 

pH 7,5 6,4 
Cl - <0,1  <0,1  

Alkali oksit % < 5 < 3 
Özgül Ağırlık 1,12 1,06 

Tablo 3.  Deneylerde kullanılan kimyasal katkı özellikleri 

Tablo 4 . Boy değişiminde kullanılan harç tasarımı 
 

  REFC UK1BNS UK2BNS UK3BNS REFBNS UK1PCE UK2PCE UK3PCE REFPCE 
Kül 0 100 100 100 0 100 100 100 0 
Çimento 335 300 300 300 335 300 300 300 335 
Kül % 0 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 
Su 184 152 152 152 152 152 152 152 152 
Su/ 
Çimento 

0,55 0,51 0,51 0,51 0,45 0,51 0,51 0,51 0,45 

Su / 
Bağlayıcı 

0,55 0,38 0,38 0,38 0,45 0,38 0,38 0,38 0,45 

0-5 860 810 810 810 895 810 810 810 895 
5-15 mm l 380 400 400 400 400 400 400 400 400 
15-25 mm 590 610 610 610 610 610 610 610 610 
Kimyasal 
katkı 
(kg./m3) 

0 5,02 5,36 6,7 5,7 2,68 3,01 3,35 3,01 

Birim 
ağırlık 

2792 2423 2480 2427 2443 2440 2423 2414 2465 

Çökme 
(cm) 

9 19 20 18 19 22 19 21 19 

Hava 1,2 2,1 2,9 2,1 2,3 2 2,4 1,7 1,7 
Tablo 5. Deneylerde kullanılan beton tasarımları 
 

3.2 Deney prosedürü 

Beton numunelerinin hazırlanışı sırasında tüm malzemeler kuru olarak 30 saniye, su ve 
katkı verildikten sonra 90 saniye karıştırılarak üretilmiştir.  Böylelikle numuneler 
arasında farklı enerji kullnılması sonucu oluşabilecek kıvam ve reolojik özellikler 
azaltılmıştır.  Betonların kıvamlarının eşdeğer işelenebilirlikte olması için kullanılan su 
miktarı değiştirilmeden kimyasal katkı malzemesinin kullanım dozu ile kıvam 
ayarlaması yapılmıştır, Tablo 2.  Basınç ve yarmada çekme deneyleri için izlenebilirliği 
tanımlı 15*15*15 cm lik küp numuneler kullanılmıştır.  Numunelerin yerleştirilmesinde 
toplam 10 saniye 5000 dev/dakika sarsma tablasında tutularak yerleştirilmiş, olası 

 REFC UK1BNS UK2BNS UK3BNS REFBNS UK1PCE UK2PCE UK3PCE REFPCE 

Kül (g.) 0 146 146 146 0 146 146 146 0 

Çimento (g.) 498,4 440 440 440 440 440 440 440 440 

Su (g.) 274,1 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 
Kimyasal 
Katkı % 

0 1,5 1,9 2 1,7 0,8 0,9 1 0,9 

Kimyasal 
Katkı (gr.) 

0 7,4 9,4 9,8 8,47 3,98 4,42 4,91 4,48 

Agrega ( 
Kum ) 

990 990 990 990 990 990 990 990 990 

Su/ Çimento 0,55 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
Su / 
Bağlayıcı 

0,55 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,51 
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petrografik analizler düşünülerek mala ile düzeltme yerine malzeme miktarı ayarlanarak 
sadece vibrasyonla yüzey bitişi sağlanmıştır. 
 
Kapiler su emme deney numuneleri küp numunelerden alınan D = 100 mm * H = 50 
mm lik karot numuneleri alınarak yapılmıştır. Basınç altında su geçirimlilik deneyi ise 
küp numuneler üzerinde yapılmıştır.  Yeterli autoclave deney numunesi bulunmadığı 
için sadece havuz numuneleri üzerinde yapılmıştır. 
 
Boy değişimi incelemesi için 2*2*28 cm lik çubuklar hazırlanmıştır. Deneylerde 
kullanılan harç tasarımları Tablo 4 ‘deki gibidir. 
 
Autoclave prosesi  endüstriyel boyutlu bir kazanda normal hava sürüklenmiş autoclave 
üretimi için kullanılan işlem sırasında uygulanmıştır.  Bahsedilen autoclave rejimi 
ASTM C 151 standardında tanımlanan 30 0C de/ saat ısıtma hızı minimum basınç 
seviyesi ve nem oranı olarak uygundur.  Deneylerde kullanılan kür rejimi deney yapılan 
firmanın teknolojisi olduğu için burada açıklanmamıştır.  Autoclave deneyleri 
betonlarda hidratasyon ürünlerinin fazla etkilenerek autoclave hidratasyonunda oluşan 
reaksiyonları engellemek yada minimize etmek için 7 günlük havuz kürü görmüş 
numuneler üzerinde yapılmıştır. 

3.3 Deney Sonuçları ve Değerlendirme 

Beton basınç dayanımları TS 12390-3 ‘e göre, yarmada çekme dayanımları TS 12390-6 
göre, yapılmıştır, elde edilen deney sonuçları Tablo 6’teki gibidir.  Boy değişimleri 
ASTM C 490  göre, kapiler su emme ASTM C 1585  ve basınç altında su geçirimlilik 
TS EN 12390-8 ‘e göre yapılmış deney sonuçları Tablo 7‘teki gibidir. 
 

  

Normal Kür 
Basınç 

Dayanımı 
7gün (MPa) 

Normal Kür 
Basınç 

Dayanımı 
28 gün (MPa) 

Autoclave 
Basınç 

Dayanımı 
(MPa) 

Normal Kür 
Yarmada Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

Autoclave 
Yarmada Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

REFC 32,9 39 26,3 3,74 2,30 

UK1BNS 46,2 55,8 40,6 4,15 3,34 

UK2BNS 44,5 51,6 36,3 4,45 2,78 

UK3BNS 45,7 58,4 46,8 4,59 3,37 

REFBNS 47,9 52,6 34,5 4,22 2,84 

UK1PCE 44,8 53,6 41,5 4,35 3,20 

UK2PCE 41,3 50 36,5 4,55 2,81 

UK3PCE 45,4 56,4 47 4,6 3,39 

REFPCE 45,4 52,8 34,4 4,63 2,70 

Tablo 6. TS 12390-3 ve TS 12390-6 ya göre elde edilen basınç ve yarmada çekme dayanımı 
değerleri 
 
Tablo 6 ‘teki deney sonuçları incelendiğinde referans BNS ve referans PCE lere göre 
uçucu küllerin daynım kaybı yaratmadığı görülmektedir.  Sadece UK2 hem BNS te 
hemde PCE de nispeten düşük basınç daynımı vermiştir.  Autoclave deney sonuçları 
litreatür bölümünde belirtildiği gibi nispeten düşük dayanımlar vermiştir.   
 



 454 

Yarmada çekme dayanımları hem havuz kürüne tabi numunelerde hemde autoclave 
numunelerinde BNS ve PCE lerde paralel sonuç vermiş ve genel beton özellikleri 
içerisinde basınç daynımının %7,5 ile % 9,0 arasında değişim göstermişlerdir. 
 
Tablo 7 teki geçirimlilik parametrelerinin incelendiği deney sonuçları incelendiğinde 
referans PCE referans BNS ten düşük bir su emme göstermesine rağmen uçucu küllerin 
kimyasal etkilerine göre artan yada azalan kapiler su emme özellikleri geliştirdikleri 
gözlemlenmiştir.  Autoclave numune sonuçları havuz numune sonuçlarına göre yaklaşık 
10 kat fazla olmakla birlikte genel olarak benzer sonuçlar görülmüştür. 

  
Su  Emme 
Auto Clave 

kg/m2 

Su Emme 
Havuz 
kg/m2 

Autoclave 
Boy değişim 

% 

Havuz Boy 
Değişim  

% 

Basınç Altında 
Su Geçirme 

(mm) 

REFC 0,323 2,844 0,053 0,014          20 

UK1BNS 0,203 1,871 0,073 0,018 19 

UK2BNS 0,195 1,986 0,052 0,020 21 

UK3BNS 0,181 1,681 0,041 0,024 25 

REFBNS 0,186 2,176 0,053 0,016 27 

UK1PCE 0,204 2,070 0,003 0,019 21 

UK2PCE 0,177 1,915 0,003 0,019 15 

UK3PCE 0,213 1,579 0,010 0,022 16 

REFPCE 0,146 1,805 0,051 0,015 18 

Tablo 7. TS EN 12390-8’ e göre kapiler su emme ve ASTM C 151 e göre boy değişimi değerleri 
 
 
Basınçlı su geçirimlilik deney sonuçları incelendiğinde referans, referans BNS 
sonuçlarının birbirinden çok farklı olduğu referans PCE sonucunun nispeten düşük 
olduğu görülmüştür.  Benzer şekilde BNS su geçirimlilik ölçümleri PCE ölçümlerinden 
nispeten yüksek kaldığı görülmüştür.  UK1  ise    BNS’ de su geçirimliliği artırdığı 
gözlemlenmiştir. Her iki katkı ile UK1 hariç kül ilavesi geçirimliklerinin azaldığı 
görülmektedir. 
 
Boy değişimleri incelendiğinde havuz boy değişim ölçümlerinde tüm sonuçlar hemen 
hemen aynı boy değişimleri ölçülmüşken, autoclave numunelerinde referans çimento, 
BNS ve PCE eşdeğer boy değişimi yaparken BNS sonuçları PCE sonuçlarından çok 
düşük olduğu görülmüştür. 
 

4 Sonuç 
Yapılan çalışma sonucunda kullanılan uçucu küllerin beton basınç dayanımına 
etkilerinin yanı sıra betonun kalıcılığında önemli olan kapiler su emme ve basınç altında 
su geçirimliliği gibi parametrelere etki edebildiği görülmüştür.  Özellikle kalıcılığa 
yönelik yapılacak beton tasarımlarında uçucu külün etkileri incelenmelidir. 
 
Kullanılan kimyasal katkıların genel olarak basınç dayanımına etkileri çok farklı 
olmamakla birlikte kapiler su emme ve basınç altında su geçirimliliklerine etkileri 
olduğu görülmüştür.  Autoclave deney sonucunda PCE ler BNSlerden farklı değerler 
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verdiği göz önüne alınarak kalıcılığa yönelik yapılacak çalışmalarda uzun dönem 
etkilerinde incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Autoclave sonucunda elde edilen mekanik değerler her ne kadar düşüş gösterselerde 28 
günlük sonuçlara paralel sonuçlar vermiştir.  Boy değişimi, kapiler su emme deney 
sonuçlarında ise farklılıklar gözlemlenmiştir.  Bu sonuçlar göz önüne alındığında 
autoclave deneyi için belirlenecek basınç, sıcaklık ve süre aynı tutularak ileri yaşlardaki 
daynım ve kalıcık değerleri arasında korelasyon kurulabileceği düşünülmektedir.  Bu 
konuda başka bir çalışma yapılarak değerlendirilme yapılması uygun olacaktır. 
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