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Özet 
 

Bu çalışmada, İskenderun Demir Çelik Fabrikası’ndan elde edilen ve 4250 cm2/gr 

Blaine incelik değerine sahip öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufunun çimento yerine 

kısmi olarak kullanılabilirliği, basınç ve rötre ölçümleri yapılarak gözlenmiştir. PÇ 42.5 

portland çimentosunun kullanıldığı karışımların kum/bağlayıcı oranı 2.75 olup, 

su/bağlayıcı oranları ise 0.30, 0.40 ve 0.50 olarak seçilmiştir. Cürufun, çimento ile yer 

değişim oranlarının her su/bağlayıcı oranı için % 0, % 20, % 40, % 60 ve % 80 olarak 

belirlendiği bu karışımlardan 40 40 160 mm boyutlarında prizmatik harç numuneleri 
ile 25x25x285 mm ebadında rötre numuneleri üretilmiştir. Islak ve kuru olmak üzere iki 

farklı ortamda kür edilen harç numunelerinin basınç dayanımları 7, 28, 90 ve 180 gün 

sonunda bulunmuş, kuru ortamda bekletilen harç çubuklarının kuruma rötresi değerleri 

de 180 gün boyunca ölçülmüştür. Cürufun beton içerisine katılması dayanım gelişimini 

geciktirse de, cüruf katkılı harçların basınç dayanımları, belli bir zaman sonra 

şahitlerine eşdeğer ya da daha fazla olmuştur. Karışım içerisinde yer alan yüksek fırın 

cürufu miktarının artmasıyla birlikte kuru kür şartlarının etkisi belirginleşmiş, bunun 

yanı sıra kuru kür şartları, yüksek oranda su/bağlayıcı miktarına sahip harçları daha 

fazla etkilemiştir. Yapılan ölçümlerden, su/bağlayıcı oranının yükselmesi ile birlikte 

rötre değerlerinde de bir artış meydana geldiği, normal Portland çimentolu betonların 

rötre şekli-zaman eğrilerinin ise genel olarak yüksek fırın cürufu içeren betonlarınkilerle 

benzer olduğu görülmüştür. 

 

 

Abstract 
 

In this research, influence of the use of Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBS) 

on mortar properties was investigated. The slag was ground in Iskenderun Cement 

Factory to have a Blaine specific surface area about 4250 cm2/g. Measured properties of 

slag mortar prepared using different amount of slag and water/binder ratio were 
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compared with the control mortars made with Normal Portland Cement (NPC) only. 

Slag replaced the normal portland cement in mass basis. Replacement ratios were 0%, 

20%, 40%, 60% and 80%. Water-binder ratios were 0.30, 0.40 and 0.50. The 

compressive strength and drying shrinkage properties of slag mortars were investigated 

at different ages. Prismatic specimens with 40x40x160 mm dimensions were prepared 

from both NPC and GGBS mortar mixes for the compressive strength measurements. 

For shrinkage measurements prismatic specimens with 25x25x285 mm dimensions 

were prepared. The results obtained showed that slag mortars cured in dry environment 

were influenced more than NPC mortars. Slag replacement by weight decreases the 

strength of mortars at early ages when compared to NPC mortars. But at later ages, 

mortars containing slag exhibits an equivalent or a greater final strength than control 

NPC mortars. Also the drying shrinkage of specimens containing slag was similar to 

that of NPC specimens. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Çevre kirliliği yapan endüstriyel yan ürünlerin değerlendirilmesi ve daha ekonomik bir 

beton elde edilmesi amacıyla, çeşitli puzolanik malzemelerin çimento ile yer 

değiştirilerek beton içerisinde kullanılmaları son yıllarda giderek ilgi çekmekte ve bu 

amaçla uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi endüstriyel yan ürünler, 

inşaat sektöründe mineral katkı maddesi olarak oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır [1].  

 

Çeşitli metalürji tesislerinden elde edilen endüstriyel yan ürünlerden birisi de, ham 

demirin üretimi esnasında atık madde olarak ortaya çıkan cüruflardır. Yüksek fırından 

eriyik bir durumda, atık malzeme olarak dışarı alınan cüruf, yaklaşık 1500 C sıcaklıkta 
olduğundan, cürufun herhangi bir amaçla kullanımı, ancak soğutulmasından sonra 

mümkün olmaktadır. Uygulanan soğutma tekniğine göre değişik yapısal karakteristikler 

gösteren cürufun çok hızlı soğutulması, cürufa hem granüle hem de amorf (camsı) yapı 

kazandırmaktadır [2]. Öğütülerek çok ince taneli duruma getirilen granüle yüksek fırın 

cürufları puzolanik özellik göstermektedirler. Betona cüruf katılması, hidratasyon 

sonucu oluşan serbest kirecin bağlayıcı özelliğe sahip ilave kalsiyum silikat hidrateye 

dönüşmesini sağladığından, taze veya sertleşmiş betonun özelliklerini iyileştirmekte, 

betonu hiç cüruf içermeyen normal bir betona kıyasla agresif çevre koşullarına karşı 

daha dayanıklı kılmaktadır.  

 

Bugüne kadarki yapılan çalışmalar, cüruf katkısının, korozyon dayanıklılığı, durabilite, 

geçirgenlik, işlenebilirlik ve mukavemet gibi beton karakteristiklerini geliştirdiğini 

göstermektedir [3]. Cüruf katkılı betonların erken yaşlardaki mukavemetleri normal 

Portland çimentolu betonun dayanımdan düşüktür. Ancak son dönem mukavemetleri, 

iyi kür edilmek şartıyla normal Portland çimentolu betonun mukavemetine eşit ya da 

daha fazla olmaktadır [4,5]. Öte yandan cüruf-çimento harcının, ilk yaşlardaki dayanım 

gelişimi, Portland çimentosu harcına göre daha azdır. Cürufun hidratasyonu Portland 

çimentosuna göre daha yavaş olduğundan, cürufun beton içerisine katılması, dayanım 

gelişimini geciktirmektedir. Geciktirme derecesi, cürufun ve Portland çimentosunun 

kimyasal kompozisyonlarına, cürufun yüzdesine, ortamın nem ve sıcaklığına bağlıdır. 

Bu yüzden cüruf içeren betonlar, Portland çimentolu betonlara göre, daha uzun süreli 

küre tabi tutulmalıdır. Aksi takdirde, geçirgenliği yüksek ve dayanımı daha düşük bir 

beton elde edilir [6]. Diğer taraftan, yüksek fırın cürufu içeren karışımların erken 



 566 

yaşlardaki mukavemet gelişimleri büyük ölçüde kür sıcaklığına bağlıdır. Standard kür 

şartları altında, yüksek fırın cüruflu harçlar, Portland çimentolu harçlara göre daha 

düşük hızda mukavemet kazanır. Ancak, yüksek sıcaklıklardaki mukavemet kazanımı 

çok daha hızlıdır ve erken yaştaki mukavemet gelişimi yüksek ikame oranlarındaki 

cüruf katkılı karışımlar için daha önemli olmaktadır [7]. Yüksek fırın cüruflu çimento 

içeren betonların rötre mekanizmaları üzerinde yapılan çalışmalar, normal portland 

çimentolu betonların rötre şekli-zaman eğrilerinin, cüruf içeren betonlarınkine benzer 

olduğunu, betonda kür eksikliğinin ve fazla miktarda cüruf kullanımının rötre yi 

arttırdığını [8] ve cüruflu çimentoların kuruma rötrelerinin, bağıl nemden oldukça 

etkilendiğini [9] ortaya koymaktadır.    

 

Bu çalışmada, ıslak ve kuru olmak üzere iki ayrı ortamda kür edilmiş farklı su/bağlayıcı 

oranlarına sahip harçların basınç mukavemeti ile kuruma rötresi üzerinde cüruf yer 

değişiminin etkileri araştırılmış, elde edilen laboratuar sonuçları, çizelgeler ve şekiller 

yardımıyla sunulmuş ve tartışılmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Çalışmada, 3250 cm2/gr özgül yüzey alanına sahip PÇ-42.5 normal portland çimentosu 

(PÇ) ile İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın atığı olan ve OYSA İskenderun Çimento 

Fabrikası’nda 4250 cm2/gr incelik değerine kadar öğütülmüş yüksek fırın cürufu (YFC) 

kullanılmıştır. ASTM C 989 [10] Standardı’na göre, kullanılan cürufun 28. gündeki 

aktivite indeksi %85’dir. Bağlayıcı malzemelerin kimyasal kompozisyonları Çizelge 

1’de verilmektedir. Harç numunelerin hazırlanmasında yıkanmış ve kurutulmuş temiz 

kum kullanılmış olup, bu kuma ait maksimum tane çapı 4 mm’dir. 

 

Çizelge 1. Çimento ve yüksek fırın cürufu kimyasal kompozisyonu (%). 

 

Oksit SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O KK 

PÇ 19.71 5.20 3.73 62.91 2.54 2.72 0.90 0.25 0.96 

YFC 36.70 14.21 0.98 32.61 10.12 0.99 0.76 0.42 - 

 

Hazırlanan harç karışımlarının kum/bağlayıcı oranı 2.75 olup, su/bağlayıcı oranları ise 

sırasıyla 0.30, 0.40 ve 0.50’dir. Yüksek fırın cürufunun, ağırlıkça çimento ile yer 

değişim oranları da, her bir su/bağlayıcı oranı için %0, %20, %40, %60 ve %80 olarak 

seçilmiştir. Düşük su/bağlayıcı oranlarındaki harçlarda işlenebilirliği kolaylaştırmak 

amacıyla, TS EN 1015–3 [11]’e uygun olarak yapılan yayılma tablası deneylerine göre 

yayılmanın 20±1 cm arasında olmasını sağlayacak şekilde değişen dozajlarda 

hiperakışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanılmıştır. Kullanılan akışkanlaştırıcının % 

miktarları ve cm olarak harç karışımlarına ait yayılma değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Harçların yayılma değerleri (cm) ve kullanılan akışkanlaştırıcı miktarları (%). 

 

 Şahit %20 %40 %60 %80 

0.30 20   (%6) 19   (%3.5) 20   (%1) 20   (%0.7) 19   (%0.3) 

0.40 19   (%0.3) 20   (%0.1) 20   (%0.1) 19   (%0.1) 20   (%0.13) 

0.50 20   (%0) 21   (%0) 22   (%0) 21   (%0) 20   (%0) 



 567 

Hazırlanan karışımlardan 40x40x160 mm boyutlarında prizmatik harç numuneleri ile 

25x25x285 mm ebadında rötre numuneleri üretilmiştir. Islak kür (22±2oC, %100 RH) 

ve kuru kür (22±2oC, %65 RH) olmak üzere iki farklı ortamda bekletilen harç 

numunelerinin basınç dayanımları TS EN 1015–11 [12] doğrultusunda 7, 28, 90 ve 180 

gün sonunda bulunmuş, kuru ortamda bekletilen harç çubuklarının kuruma rötresi 

değerleri de TS 3453 [13]’e uygun olarak 180 gün boyunca ölçülmüştür.  

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Harç Numune Basınç Mukavemetleri 

 

Islak ve kuru kür edilmiş cüruf katkılı harç numunelerinin 0.30, 0.40 ve 0.50 gibi üç 

farklı su/bağlayıcı oranı için elde edilen basınç dayanımları Çizelge 3’te verilmiştir.  

 

Çizelge 3. Harçların basınç mukavemetleri (MPa). 

 

 
7.Gün 28.Gün 90.Gün 180.Gün 

Islak Kuru Islak Kuru Islak Kuru Islak Kuru 

H0.30-00 71.8 54.4 81.6 62.5 84.4 67.4 97.8 66.1 

H0.30-20 78.3 58.3 86.9 69.8 96.5 72.1 102.1 73.7 

H0.30-40 77.8 60.0 97.8 71.4 113.3 75.0 121.0 76.8 

H0.30-60 68.1 53.4 100.8 64.9 120.2 68.3 122.8 76.6 

H0.30-80 50.5 38.1 64.5 50.3 79.7 51.8 89.1 55.0 

H0.40-00 60.4 51.5 69.3 53.2 77.1 55.0 74.9 58.9 

H0.40-20 54.1 38.4 72.7 44.5 78.6 45.2 78.4 47.5 

H0.40-40 45.3 31.6 66.8 36.2 77.9 37.6 84.5 42.8 

H0.40-60 35.2 24.5 60.4 29.0 68.9 30.8 76.9 33.4 

H0.40-80 29.4 18.7 41.3 20.3 49.2 20.6 50.5 23.8 

H0.50-00 46.6 36.4 62.1 40.8 67.0 40.4 67.6 41.9 

H0.50-20 37.1 28.7 53.8 31.1 70.8 33.6 71.2 35.5 

H0.50-40 27.8 21.7 53.0 29.9 65.3 28.4 68.8 30.2 

H0.50-60 19.6 15.6 39.4 20.6 53.9 22.0 39.4 24.8 

H0.50-80 15.6 10.3 27.2 12.6 30.1 13.8 31.5 10.9 

 

Bilindiği gibi, çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde 

devam edebilmesi için, kapiler boşluklardaki suyun, buharlaşma ya da sıcaklık gibi 

nedenlerle kaybolmaması gereklidir. Çizelge 3’ten görüldüğü üzere, kuru küre maruz 

bırakılan harçlar kapiler boşluklarındaki suyu yitirmeleri sonucu tam hidrate 

olamadıklarından, ıslak kür edilen numuneler kuru kür edilen numunelere göre daha 

fazla dayanım gelişimi göstermiştir. Öte yandan devam eden hidratasyon olayları 

neticesinde, bağlayıcı madde hamurunun yapısındaki hidrate elemanların miktarı 

artmakta ve harç numuneler zaman içerisinde mukavemet kazanmaya devam 

etmektedir. Aynı zamanda, harçların basınç mukavemeti artan su/bağlayıcı oranından 

olumsuz etkilenmekte ve dayanımlarda düşüşler meydana gelmektedir.  

 

Çizelgeden, her iki kür durumu için 0.30 su/bağlayıcı oranına sahip %20 ve %40 cüruf 

katkılı harçların 7. gün için şahitlerinden daha yüksek dayanım geliştirdiği, 28. gün ve 

daha sonrasında ise %60 cüruf katkı karışımların da iyi bir performans göstererek 
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şahitlerine göre daha yüksek dayanımlara ulaştığı görülmektedir. Ayrıca, 0.30 gibi 

düşük su/bağlayıcı oranında, ıslak kür edilmiş oldukça yüksek ikame oranına sahip %80 

cüruf katkılı karışımların bile 90 ve daha sonraki günlerde şahitlerine yakın dayanımlar 

geliştirdiği gözlenmiştir.  

 

Çizelgeden de görüldüğü üzere, 0.40 ve 0.50 su/bağlayıcı oranları için kuru kür edilmiş 

cüruf katkılı harçların dayanımları, 0.30 su/bağlayıcı oranındakilerden farklı olarak, 

bütün yaşlar için şahitlerinden daha düşük olmuş ve kuru kür ortamı, cüruflu harçları 

normal Portland çimentosuyla üretilen şahitlerine göre daha fazla etkilemiştir.  

 

Islak kürde ise, 0.40 su/bağlayıcı oranına sahip cüruf katkılı harçlar 28. günde 

şahitlerine eşdeğer veya daha yüksek dayanım geliştirirken, 0.50 su/bağlayıcı oranına 

sahip cüruf katkılı harçlar ise 90. günde şahitlerinden daha yüksek dayanım 

geliştirebilmişlerdir. Düşük su/bağlayıcı oranındaki cüruflu karışımlara göre,  

su/bağlayıcı oranı yüksek olan cüruf katkılı karışımların ilk zamanlardaki mukavemet 

gelişimleri yavaş olmakta ve normal bakım koşullarında cürufun beton basınç 

dayanımına olumlu etkisi ilerleyen yaşlarda kendini göstermektedir. Çizelgeden de 

görüldüğü gibi, artan su/bağlayıcı oranı, cüruf katkılı harçların mukavemet gelişimlerini 

olumsuz yönde etkileyerek şahitlerine kıyasla dayanımlarında düşüşler meydana 

getirmekte ve 0.50 gibi yüksek su/bağlayıcı oranındaki ıslak kür edilmiş cüruf katkılı 

karışımlar, 0.30 ve 0.40 su/bağlayıcı oranındakilerin aksine ancak 90. günde şahitlerini  

yakalayabilmektedir.  

 

Bununla birlikte, düşük yer değişim oranlı harçlara kıyasla, yüksek ikame yüzdelerine 

sahip cüruflu karışımlarda dayanımların, su/bağlayıcı oranındaki artışla birlikte daha 

gözle görülür bir şekilde düştüğü ve bu düşüş miktarlarının kuru kürde daha belirgin 

olduğu görülmektedir. Örneğin, ıslak kür edilmiş %80 cüruf ikameli harç karışımının 

28. gündeki dayanımında şahidine göre meydana gelen düşüş miktarları, 0.30, 0.40 ve 

0.50 su/bağlayıcı oranları için sırasıyla %21, %40 ve %56’dır. Kuru kürde ise artan 

su/bağlayıcı oranıyla meydana gelen bu kayıp miktarları daha da belirginleşerek yine 

%80 cüruf katkılı harçlarda 0.30, 0.40 ve 0.50 su/bağlayıcı oranları için sırasıyla %30, 

%64 ve %72 olmuştur. 

 

3.2. Harç Numune Rötre Değerleri 

 

Betonun içerisindeki suyun fiziksel ve kimyasal nedenlerle azalması sonucunda betonun 

boyunda ve hacminde yer alan küçülmeye rötre denilmektedir. Rötrenin temel nedeni 

betondaki suyun azalmasıdır. Rötre kendi içerisinde bir kaç değişik sınıfa ayrılmakla 

beraber bünyesindeki suyun kaybolma biçimine de bağlı olarak plastik rötre, 

hidratasyon rötresi, kuruma rötresi ve karbonatlaşma rötresi gibi rötre tanımlamaları 

yapılmaktadır.  

 

Araştırma kapsamındaki harç karışımları üzerinde kuruma rötresi ölçümleri yürütülmüş 

olup, her bir karışımı temsil etmek üzere iki adet rötre numunesi hazırlanmıştır. 

Bulunan rötre değerleri bu iki numunenin ortalaması alınarak sunulmuştur. Söz konusu 

harç karışımları için 0.30, 0.40 ve 0.50 su/bağlayıcı oranlarında elde edilen rötre 

değerleri sırasıyla Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 1. 0.30 su/bağlayıcı oranına sahip harçların rötre-zaman ilişkisi. 
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Şekil 2. 0.40 su/bağlayıcı oranına sahip harçların rötre-zaman ilişkisi. 
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Şekil 3. 0.50 su/bağlayıcı oranına sahip harçların rötre-zaman ilişkisi. 
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Rötrenin temel nedeni, betonda yer alan suyun herhangi bir nedenle azalmasıdır. 

Şekillerden de görüldüğü üzere, karışım içerisinde yer alan ihtiyaç fazlası su, ortam 

koşullarına bağlı olarak zamanla kaybolmakta ve artan su/bağlayıcı oranı tüm harç 

karışımlarının rötre değerlerinde zamana bağlı bir artış meydana getirmektedir. Öte 

yandan, Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’ten, yapılan cüruf katkısıyla elde edilen rötre 

değerlerinin, genel olarak normal Portland çimentolu karışımdan elde edilen değerlerle 

paralellik gösterdiğini, çimentonun %60 ve %80 oranlarında cüruf ile yer değişiminin 

ise rötre değerlerinde bir artış meydana getirdiğini söylemek mümkündür.  Elde edilen 

bu sonuçlar, literatürle de uyum içerisinde olup, Chern ve Chan [8], normal Portland 

çimentolu betonların rötre şekli-zaman eğrilerinin, yüksek fırın cürufu içeren 

betonlarınkilerle benzer olduğunu fazla miktarda cüruf kullanımının ağırlık kaybını ve 

rötreyi arttırdığını bildirmişlerdir. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

1. Sahip oldukları hidratasyon ısılarının ve buna bağlı olarak hidratasyon hızlarının 

Portland çimentosuna kıyasla daha düşük olması nedeniyle, beton içerisinde 

%60 ve %80 gibi yüksek oranlarda cüruf kullanılması, bütün su/bağlayıcı 

oranları için erken yaşlardaki dayanımları olumsuz etkilemektedir. Ancak, ıslak 

kür edilmiş özellikle 0.30 su/bağlayıcı oranındaki cüruf katkılı harçların basınç 

dayanımları, ilerleyen yaşlarda şahitlerine eşdeğer ya da daha fazla 

olabilmektedir. 

2. Artan su/bağlayıcı oranı, cüruf katkılı harçların mukavemet gelişimlerini 

olumsuz yönde etkileyerek şahitlerine kıyasla dayanımlarında düşüşler meydana 

getirmekte ve yüksek su/bağlayıcı oranına sahip cüruf katkılı harçlar, düşük 

su/bağlayıcı oranındakilere göre daha ilerleyen yaşlarda şahitlerine eşdeğer 

dayanım gösterebilmektedir.  

3. Düşük yer değiştirme oranlı harçlara kıyasla, yüksek ikame yüzdelerine sahip 

cüruflu harçlardaki dayanımların, artan su/bağlayıcı oranı ile birlikte daha 

belirgin bir şekilde düştüğü ve ortaya çıkan bu düşme miktarının özellikle kuru 

kür şartlarına maruz bırakılmış cüruflu harçlarda daha belirgin olduğu 

görülmüştür. 

4. Su/bağlayıcı oranının yükselmesi ile rötre değerlerinde de bir artış meydana 

gelmiş, yüksek fırın cürufu içeren betonlara ait rötre şekli-zaman eğrileri, normal 

Portland çimentolu betonunkine benzer olup, fazla miktarda cüruf kullanımının 

rötreyi genel olarak arttırıcı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 
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