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Özet 
 

Doğal zeolit (DZ), atık cam tozu (CT) ve yüksek fırın cürufu (YFC) katkılı, 

genleştirilmiş perlit agregası (GPA) içeren harçların farklı kür sürelerinde ısı iletkenlik, 

basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti ve kuru birim ağırlık değerleri elde edilmiştir. 

Kum agregası yerine ağırlıkça %25 oranında GPA içeren harç numunelerinde portland 

çimentosu yerine de sırasıyla %10 ve %20 oranlarında DZ, CT ve YFC kullanılmıştır. 

Bütün harç numuneleri 3, 7 ve 28 gün süreyle 23±1 0C sıcaklıkta kirece doygun suda 

kür edilmişlerdir. En büyük ısı iletkenlik değeri 1.3511 W/mK olarak 28 günlük mineral 

katkısız kontrol numunelerinde elde edilmiştir. Harç numunelerinde 10% ve 20% CT 

kullanılması ile örneklerin ısı iletkenliğinde, sırasıyla 1% ve 4% oranında azalmalar 

tespit edilmiştir. %10 ve %20 YFC ve DZ içeren numunelerde de kontrol harçlarına 

kıyasla ısı iletkenliğinde azalmalar meydana gelmiştir. 25% GPA içeren harçlarda 

çimento yerine %10 ve %20 oranlarında DZ, CT ve YFC kullanılması ile numunelerin 

basınç mukavemeti, eğilme mukavemeti ve kuru birim ağırlığı azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Harç, genleştirilmiş perlit agregası, mineral katkılar, ısı iletkenlik, 

mukavemet. 

 

Abstract 
 

Thermal conductivity, compressive strength, flexural strength and dry unit weight 

values of the mortars including expanded perlite aggregate (EPA), containing natural 



 602 

zeolite (NZ), waste glass powder (GP) and blast furnace slag (BFS) cured for different 

periods, are handed. NZ, GP and BFS are used in the ratios of 10% and 20% 

respectively, in the mortars which include 25% GPA in stead of sand by weight. All 

mortar samples were cured at 23±1 0C lime saturated water for 3, 7 and 28 days. The 

maximum thermal conductivity of 1.3511 W/mK was observed on the control samples 

containing no admixture. Using GP with the ratio of 10% and 20% decreased thermal 

conductivity 1% and 4%, respectively.  Reductions on the thermal conductivity were 

occurred, according to the control specimens, at the specimens including BFS and NZ 

with the ratios of 10% and 20%.  Using NZ, GP and BFS 10% and 20% instead o f 

portland cement decreased thermal conductivity, compressive strength, flexural strength 

and dry unit weight in mortars including 25% expanded perlite aggregate.  

Keywords: Mortar, expanded perlite aggregate, mineral additives, thermal conductivity, 

strength. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Dünya nüfusu, malzeme tüketimindeki artış ve ekonomik gelişmelerden dolayı atık cam 

ve yüksek fırın cürufu (YFC) gibi atık malzemelerin belirgin şekilde artması hava ve 

çevre kirliliği açısından önemli bir problem olmuştur. Bunun neticesinde de atık 

malzemelerin geri kazanımı fikri çekiciliğini artırmıştır. Atık uçucu kül, silis dumanı ve 

YFC gibi malzemeler puzolanik özelliklerinden dolayı en yaygın olarak kullanılan 

beton katkılarından birkaçıdır. Fakat bu atıkların geri dönüşümü, dünya genelinde 

özellikle belediyeler için büyük bir sorun oluşturmaktadır. 1994 yılında ABD‘de 

yaklaşık 9.2 milyon m3 atık cam belediyeler tarafından uzaklaştırılmıştır. Bu atıkların 

yaklaşık 8.1 m3‘ü veya %80‘i cam içermektedir [1]. Atık camları betonda agrega olarak 

kullanmak için uzun zamandır bazı girişimlerde bulunulmuş, ancak bu denemelerde 

betonda çatlama problemi ile karşılaşılmıştır [2]. Betonda çimento yerine cam esaslı 

malzemelerin kullanımı konusunda çok sınırlı sayıda çalışma yürütülmüştür [3]. Son 

olarak atık camı portland çimentosunun üretiminde ham silis malzemesi olarak 

kullanmak için bazı girişimlerde bulunulmuştur [4,5]. 

 

Son yıllarda yumuşak iklimli ülkelerde, binalarda konforu sağlamak veya artırmak için, 

enerji tüketiminin azaltılmasına da oldukça daha fazla önem verilmiştir. Bunun sonucu 

olarak da ısıtma işlemlerinin verimini artırmaya ve binaların termal yalıtımına yönelik 

çabalar üzerinde yoğunlaşılmıştır [6]. Betonun nem içeriğinin artmasıyla, ısı iletkenlik 

artar. Suyun iletkenliği havanınkinden 25 kat fazla olduğundan, boşluklardaki havanın 

yerini suyun veya nemin alması durumunda betonun daha fazla iletkenliğe sahip olacağı 

açıktır [7–11]. Steiger ve Hurd [12] su emilimine bağlı olarak betonun birim ağırlığı 1% 

arttığında bu numunelerin ısı iletkenliklerinin 5% arttığını belirtmişlerdir. Betonun ısı 

iletkenliği, çimento miktarının [6] ve agreganın ısı iletkenliğinin artmasıyla [8,9] 

artmaktadır.  

 

Hidrate volkanik bir cam olan ve %2-%5 oranında fazla su içeriği olan perlit, hidrate 

volkanik kül ve pomza gibi diğer volkanik ürünlerden farklıdır. Hızlı ısıtma ile perlit, 

düşük özgül ağırlıklı gözenekli bir malzemeye dönüşür. Perlitte kimyasal olarak tutulan 

su, genellikle 900–11000C sıcaklık aralığında kaynar ve bunun sonunda açığa çıkan gaz 

yumuşamış kaya üzerinde kabarcıklar oluşturarak köpüklü bir yapı meydana getirir. Bu 

kabarcıkların oluşumu, perlitin orijinal hacminin 15-20 katına kadar genleşmesine 

olanak verir. Bu yeni malzeme ―genleştirilmiş perlit‖ olarak adlandırılır. Uygun fizikse l 
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ve kimyasal özelliklerinden dolayı genleştirilmiş perlit farklı uygulamalarda muhtelif 

kullanım alanları bulmaktadır. Örneğin; yapım endüstrisinde hafif agrega olarak, 

bahçıvanlıkta toprak artırıcı olarak, tekstil endüstrisinde ağartıcı olarak, kimya 

endüstrisinde adsorbent olarak ve çeşitli işlemlerde filtre ve filler malzemesi olarak 

kullanılabilmektedir [13].  

 

Bu çalışmada; portland çimentosu yerine %10 ve %20 oranlarında cam tozu (CT), YFC 

ve doğal zeolit (DZ) kullanılarak üretilen harçların, ısı iletkenlik, basınç mukavemeti, 

eğilme mukavemeti ve birim hacim ağırlıkları, kullanılan mineral katkı oranları ve kür 

süreleri ile ilişkilendirilmiştir. Farklı agrega türlerinin, harçların mekanik özellikleri 

üzerindeki etkisini içeren pek çok araştırma mevcuttur. Bu nedenle şu ana kadar daha 

sınırlı sayıda çalışmaların yapıldığı harçlarda genleştirilmiş perlit agrega (GPA)‘sının ve 

mineral katkıların kullanılması ile harçların bazı termal ve mekanik davranışlarının 

iyileştirilebileceğine dikkat çekilmiştir. Bu çalışma, kum yerine %25 GPA kullanımı ile 

birlikte çimento yerine ise farklı mineral katkı ve oranlarının 3, 7 ve 28 gün suda kür 

edilmiş harçlar üzerindeki bazı etkilerini araştırmayı hedeflemektedir.  

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  
 

Harç karışımlarında kullanılan çimento, Erzurum Aşkale Çimento Fabrikasının üretimi 

olan (CEM I 42,5) normal portland çimentosudur. Normal portland çimentosunun, 

Ankara‘dan temin edilen CT‘nun,  İskenderun OYSA çimento fabrikasından alınan 

YFC‘nun, Manisa Gördes‘ten sağlanan DZ‘in ve SİKA tarafından üretilen süper 

akışkanlaştırıcı (SA)‘nın fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1‘de sunulmuştur. GPA 

da İzmir Etibank tesislerinden temin edilmiş, fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1‘de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. PC, GPA, CT, YFC ve DZ‘in Kimyasal Analizi ve Fiziksel Özellikleri 

Bileşen 
PC GPA CT YFC DZ 

% % % % % 

SiO2 20.06 71-75 72.5 39.56 65.72 

Fe2O3 3.6 - 0.2 0.33 1,19 

Al2O3 5.16 12-16 0.16 10.82 10,88 

CaO 62.43 0.2-0.5 7.18 37.68 1.43 

MgO 2.82 - 3.65 6.79 0.75 

SO3 2.32 0.15 0.39 0.33 0.07 

Na2O - 2.9-4.0 16.1 - - 

Sülfat (S-2) 0.17 - - - - 

Klor (Cl-) 0.04 0.09 - 0.125 - 

Belirlenemeyen 1.05 - - 3.99 - 

Serbest CaO 0.71 - - - - 

Kızdırmazlık kaybı 1.55 - - - - 

Özgül ağırlık 3.13 0.28 2.47 2.86 2.22 

Özgül yüzey (cm2/g) veya 

incelik 

3410 

<75µm 

- 

<75µm 

- 

<75µm 

4000 

<75µm 

4350 

<75µm 

Basınç 

mukavemeti 

(MPa) 

2 gün 

7 gün 

28 gün 

24.5 

42.0 

44.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

- 

- 

- 

- 
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Tablo 2. Harçların karışım oranları 

 

Üretilen karışımların içeriği ve kodları 

Kodu Numunelerin içeriği 

GPA25+PC100 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA + %100 PC 

GPA25+CT10   Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %10 CT ve %90 PC 

GPA25+CT20 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %20 CT ve %80 PC 

GPA25+YFC10 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %10 YFC ve %90 PC 

GPA25+YFC20 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %20 YFC ve %80 PC 

GPA25+DZ10 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %10 DZ ve %90 PC 

GPA25+DZ20 Kumun yerine ağırlıkça %25 GPA ve %75 kum + PC yerine %20 DZ ve %80 PC 

 

Mineral katkıların (CT, YFC ve DZ) 75 µm‘dan daha küçük dağılım aralıklarında 

olanları incelenmiştir. Bütün karışımlarda 3410 cm2/g özgül yüzeye ve 3,13 özgül 

ağırlığa sahip, Avrupa Standardı EN-197/1‘e uygun ticari portland çimentosu 

inceliğinde CEM I 42.5 çimento türü kullanılmıştır.  

  

ASTM C 618‘ e göre 75-µm CT, 45-µm elek çapından geçen orana dayanılarak, sıra 

dışıdır. Sonuç olarak sadece 38-µm cam tozu incelik için tatmin edicidir. Bu çalışmada 

çimento ile benzer incelikte olan CT‘nun sıra dışı incelikte iken hala puzolanik 

davranışın belli seviyelerde sergilenebildiği incelenmiştir. Çalışma kapsamında portland 

çimentosu ile daha rahat kıyaslayabilmek için CT, YFC ve DZ‘in benzer incelikte olan 

#200 elekten (75µm) geçen parçacık boyutları kullanılmıştır. 

 

Standart harç için malzeme karışım oranları ağırlıkça 2,75 kısım derecelenmiş kuma 

karşılık 1 kısım çimento kullanılmıştır. Bütün harç örneklerinde s/ç oranı olarak 0,46 

seçilmiştir. İlave olarak hedef kıvam bütün karışım oranlarında, akışkanlık ve 

işlenebilirlik güvenliği açısından en uygun olduğu düşünülen, 21±2 cm‗de 

sabitlenmiştir. 1:2.75 oranı ve 21±2 cm çökme, su-çimento (0.46) oranı ve akışa göre 

çimento kompozitlerinin fiziksel özelliklerini belirlemek için de sabit tutulmuştur.  

 

Harcın akma değeri aşağıda gösterildiği şekilde, ASTM C 109/C 109M-98‘ e uygun 

olarak ve bu standartta tarif edilen akış tablası kullanılarak ölçülmüştür.  Öncelikle 

tablanın üst tarafı dikkatlice temizlenmiş ve daha sonra levha akış tablasının merkezine 

yerleştirilmiştir. Harç yaklaşık 2,5 cm kalınlığında tabakalar halinde levhaya konulmuş 

ve bir tokmak ile 20 defa tokmaklanmıştır. Akış kalıbını harç ile doldurup 

tokmakladıktan sonra, levha yavaşça kaldırılmış ve tablanın 1,27 cm yükseklikte 15 s 

içinde 25 defa düşmesine izin verilmiştir. En düşük bölümden harcın çapı aynı 

mesafeden dört defa ölçülmüş ve bu ölçümlerin ortalaması akış değeri olarak 

kaydedilmiştir.  

 

Süper akışkanlaştırıcı ASTM C 494 F‘e uygun olarak çimento dozajının 1%‘i oranında 

kullanılmıştır. Sırasıyla 2,31 ve 0,28 özgül ağırlığa ve %4 ve %146 su emme oranına 

sahip kum ve GPA agrega olarak kullanılmıştır. Harç örneklerinin karışım oranlarının 

bütün ayrıntıları Tablo2‘de verilmiştir. Tablo 2‘de gösterildiği şekilde kum yerine 

ağırlıkça %25 GPA ve PC yerine %10 ve %20 oranlarında CT, YFC ve DZ kullanılarak 

yedi karışım grubu üretilmiştir. Harç karışımların malzemeleri laboratuar tipi mikserde 

toplam 5 dakikalık bir karıştırma işlemi ile üretilmiştir. Kontrol harcı olarak kum yerine 

%25 oranında GPA içeren harç numuneleri kullanılmıştır. Diğer taraftan mineral 

katkıların harcın ısı iletkenlik, basınç mukavemeti ve eğilme mukavemeti ve birim 

ağırlık üzerindeki etkisini incelemek için altı grup deney numunesi üretilmiştir.  
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Her karışım için üçer adet, 40x40x160mm ve 40x110x160mm prizmalar ile 

50x50x50mm küp numuneler hazırlanmıştır. 1 günlük nem küründen sonra, numuneler 

3, 7, 28 günlük ısı iletkenlik, basınç mukavemeti ve eğilme mukavemetleri ölçümlerine 

kadar 23±1 0C sıcaklıkta ve yeterli derinlikte kirece doygun suda saklanmıştır. Isı 

iletkenlik deneyleri için, 40x110x160 mm prizma numuneleri kullanılmıştır. Numuneler 

ısı iletkenlik deneyine başlamadan önce 110±10oC sıcaklıktaki fırında kurutulmuş ve  

24 saatlik ölçümler arasında ağırlık kaybı 0.5%‘i geçmeyecek şekilde ağırlıkları 

belirlenmiştir. Steiger ve Hurd [19] havanın iletkenliğinin suyunkinden daha düşük 

olduğunu ve su emmeden dolayı betonun birim ağırlığının %1 artması durumunda, 

numunelerin ısı iletkenliklerinin %5 arttığını bildirmişlerdir. Bu sebepten dolayı 

numuneleri nemin etkisinden korunmak için, ısı iletkenlik deneylerinden önce etüv 

kurusu duruma getirilmişlerdir.  Isı iletkenlik ölçümü yapılmadan önce numunelerin 

yüzeyleri pürüzsüzleştirilmiştir. Isı iletkenlik ölçümleri için ASTM C 1113-90‘daki sıcak 

tel yöntemi esas alınarak, hızlı ısı iletkenlik ölçer (QTM 500) cihazı kullanılmıştır [15]. 

QTM 500 cihazı Kyoto Electronics Manufacturing Co. Ltd. Japonya ürünüdür. Ölçüm 

aralığı 0.0116-6 W/mK‘dır. Ölçüm hassasiyeti okunan değerin referans levhaya göre 

%±5‘idir.  Gerekli numune boyutu 100x80x40mm veya daha büyük iki parçadır. Ölçüm 

süresi standart olup 100-120 s‘ dir. Isı iletkenlik ölçümlerinde bu metodun geniş uygulama 

alanları vardır [6, 14, 16-18].  Bu yöntem daha eski yöntemlerin aksine sadece birkaç 

dakika sürmektedir.  

 

Harç numunelerinin kür periyotlarından sonra küp ve prizma numuneler sırasıyla 

ASTM C 349-97, ASTM C 348-97‘e uygun olarak basınç mukavemeti ve eğilme 

mukavemeti deneylerine tabi tutulmuştur. Her aşamada üç numune denenmiş ve deney 

sonucu olarak bunların ortalaması kaydedilmiştir. Eğilme mukavemeti deneyleri için 

numuneler, basit mesnetlerden 120 mm net mesafede orta açıklıklarından yüklenmiştir. 

Eğilme mukavemeti deneylerini takiben basınç mukavemeti deneyleri yapılmıştır.  

 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

3.1. Harçların Kuru Birim Ağırlığı 

 

Bütün karışım gruplarının birim ağırlık değerleri Şekil 1‘de gösterilmiş olup Tablo 3‘de 

verilmiştir. Her grup için, zamanla birim ağırlıklar artmıştır . Maksimum kuru birim 

ağırlık değerleri 28 günlük numunelerden elde edilirken, minimum değerler 3 günlük 

numunelerden elde edilmiştir. Tablo 3‘den görülebileceği gibi, maksimum 28 günlük 

kuru birim ağırlık, dere kumu ve %25 GPA‘sı ile üretilen %100 normal PC‘lu kontrol 

numunelerinden 964 kg/m3 olarak elde edilmiştir. En küçük değer 834 kg/m3 ile PC 

yerine %20 DZ kullanılan numunelerin 3 günlük harç gruplarından elde edilmiştir.  PC 

yerine katkı maddesi kullanılması birim ağırlıklarda azalmaya sebep olmuştur . Birim 

ağırlıkta meydana gelen en fazla azalma DZ katkılı numunelerden elde edilirken en az 

azalma CT katkılı örneklerden elde edilmiştir. 28 günlük numuneler için birim ağırlık 

azalmaları 20%DZ, 20%YFC ve 20%CT için sırasıyla % 5, %5 ve %2‘dir.   
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Şekil 1. Farklı karışım tiplerinin birim ağırlıklarının zamanla değişimi  

 

Tablo 3. Harçların Deney Sonuçları  

 

Parametreler 

25%GPA + 75%Kum 

%100PC %10CT %20CT     %10YFC %20YFC %10DZ %20DZ 

3-gün, Kuru Birim Ağırlık (kg/m3) 889 877 855 883 879 837 834 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -1 -4 -1 -1 -6 -6 

7-gün, Kuru Birim Ağırlık (kg/m3) 918 914 903 907 883 874 848 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -0,4 -2 -1 -4 -5 -8 

28-gün, Kuru Birim Ağırlık (kg/m3) 964 955 940 937 920 922 916 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -1 -2 -3 -5 -4 -5 

3-gün, Isı İletkenlik (W/mK) 0,9876 1,0045 0,9503 0,9723 0,8731 0,8620 0,8168 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 +2 -4 -2 -12 -13 -17 

7-gün, Isı İletkenlik (W/mK) 1,1324 1,1203 1,1051 1,1077 1,0185 0,9637 0,8457 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -1 -2 -2 -10 -15 -25 

28-gün, Isı İletkenlik (W/mK) 1,3511 1,3428 1,2940 1,2098 1,1799 1,1490 1,0316 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -1 -4 -10 -13 -15 -24 

3-gün, Basınç Muk. (kgf/cm2)  36,2 35,5 27,2 35,3 31,9 25,7 24,3 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -2 -25 -2 -12 -29 -33 

7-gün, Basınç Muk. (kgf/cm2)  52,4 48,2 46,7 53,7 48,3 48,4 38,7 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -8 -11 +2 -8 -8 -26 

28-gün, Basınç Muk. (kgf/cm2)  127,6 103,6 127,8 139,8 133,4 119,0 112,2 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -19 0 +10 +5 -7 -12 

3-gün, Eğilme Muk. (kgf/cm2) 9,8 10,3 9,8 13,6 10,6 10,7 7,8 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 +5 0 +39 +8 +9 -20 

7-gün, Eğilme Muk. (kgf/cm2) 17,5 16,5 15,7 18,1 16,0 17,6 14,4 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 -6 -10 +3 -9 +0,6 -18 

28-gün, Eğilme Muk. (kgf/cm2) 31,50 32,63 31,64 36,98 29,95 34,31 33,75 

Artış (+) veya Azalış (-)(%) 0 +4 +0,4 +17 -5 +9 +7 
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3.2. Harçların Isı İletkenliği 

 

Bütün karışım gruplarının ısı iletkenlik değerleri Şekil 2‘de gösterilmiş ve Tablo 3‘de 

verilmiştir. Birim ağırlıklara benzer olarak bütün grupların ısı iletkenlik değerleri 

zamanla artmıştır. % 75 kum ve %25 GPA grubunda 28 günlük numuneler 1,3511 

W/mK değeri ile en yüksek ısı iletkenliğe sahipken, en küçük değer 0,8168 W/mK ile 

%20 DZ katkılı 3 günlük numuneler üzerinde belirlenmiştir. CT, YFC ve DZ için 

karışım tipine bağlı olarak ısı iletkenliği değişimi Şekil 2‘de ve birim ağırlık-ısı 

iletkenlik ilişkileri Şekil 3‘de gösterilmiştir. CT, YFC ve DZ‘in normal PC‘su yerine 

kullanımı ile numunelerin ısı iletkenliğinde azalmalar meydana gelmesine rağmen 3 

günlük numuneler için CT kullanımı ısı iletkenliğinin artmasına neden olmuştur.  

Azalma miktarı 28 günlük numunelerde  %20CT, %20YFC ve %20DZ grupları için 

sırasıyla %4, %13 ve %24 olarak elde edilmiştir. Düşük ısı iletkenliklerinden dolayı 

agrega yerine GPA ve PC‘su yerine ise CT, YFC ve DZ içeren harçların özellikle sıva 

işlerinde, bina blok ve panellerinde kullanımının yalıtım açısından ideal olacağı 

görülmektedir. Kum yerine pomza agregası ve portland çimentosu yerine uçucu kül 

kullanımı için de benzer bir ilişki Aydın ve Baradan [32] tarafından elde edilmiştir. 
 

 

 

 

Şekil 2. Farklı karışım tiplerinin ısı iletkenliklerinin zamanla değişimi  
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Şekil 3. Üretilen bütün harç örneklerinin birim ağırlık-ısı iletkenlik ilişkisi 
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Şekil 3‘ten görülebileceği gibi ısı iletkenlik ve birim ağırlık arasında harcın heterojen 

yapısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir ilişki olduğu düşünülebilir. Isı 

iletkenlik ve birim ağırlık arasındaki genel ilişki Şekil 3‘de tüm değerler kullanılarak 

elde edilmiştir. Şekil 3‘de görüldüğü gibi tüm değerlerden elde edilen 0,96 korelasyon 

katsayısı (R), ısı iletkenlik ve birim ağırlık arasında çok iyi bir üstel ilişki olduğunu 

göstermektedir (Eşitlik 1).  R2=0.92 olduğundan, ısı iletkenlik değerleri ile birim ağırlık 

arasında %92 oranında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir (Şekil 3). Isı iletkenlik (λ, 

W/mK) ve birim ağırlık (δ, kg/m3, 3, 7 ve 28 gün etüv kurusu birim ağırlıklar) arasında 

bütün deney sonuçları kullanılarak aşağıdaki ilişki elde edilmiştir. 

 0039.0033.0 e                                                                          (1)  

Benzer bir üstel ilişki modeli Lu-Shu ve ark. [30] tarafından da elde edilmiştir; ancak bu 

çalışmadaki modelde katsayılar farklıdır. Lu-Shu ve ark. [30] ayrıca birim ağırlığın 

artmasıyla, ısı iletkenliğin de arttığını belirtmişlerdir. Yoğunluğun artmasıyla beraber ısı 

iletkenlik sabitinin de arttığını belirten çok sayıda [6, 14, 16, 31] çalışma vardır. Mineral 

katkılardan dolayı betonun birim ağırlığında meydana gelen azalma bu katkıların daha 

düşük özgül ağırlıklarından kaynaklanabilir.  

 

3.3. Harçların Basınç Mukavemeti  

 

Şekil 4‘te beton örneklerin basınç mukavemetlerinin mineral katkı ilavesine göre 

değişimi verilmiştir. YFC kullanımı 28 günde basınç mukavemetini artırmış, ancak CT 

ve DZ kullanımı genellikle basınç mukavemetinde azalmaya sebep olmuştur (Tablo 3). 

Buna ilaveten kür süresinin artmasıyla mineral katkılı betonların basınç 

mukavemetlerindeki kayıplar genellikle azalmıştır. Karışımdaki YFC içeriğinin 

artmasıyla erken kür sürelerinde basınç mukavemetindeki kayıplar artmıştır. YFC için 

Türkmen ve ark. [25] betonda Demirboğa ve ark. [26]  harçlar üzerinde yaptıkları 

çalışmalarda benzer sonuçlar elde etmişlerdir.  Taşdemir ve ark. [27] YFC‘lu betonların 

erken yaşlarda PC betonlarına göre daha düşük mukavemetli olduğunu, ancak daha 

sonraki yaşlarda PC betonları ile aynı veya daha fazla mukavemete sahip olduklarını 

ifade etmişlerdir. Reeves [28] YFC kullanımının, hidratasyon ısısının normal PC‘ya 

göre meydana gelen daha fazla azalmasından dolayı numunelerin dayanım kazanma 

hızının, PC‘lu betonlardan daha yavaş arttığını belirtmiştir. 

 

 

 

Şekil 4. Farklı karışım tipinin basınç mukavemetinin zamana bağlı değişimi  
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28 günlük numuneler için, %10 ve %20 oranında YFC kullanımı harçların basınç 

mukavemetini kontrol gruplarına göre sırasıyla %10 ve %5 artırmıştır. %20 CT 

kullanılması basınç mukavemetinde belirgin bir etki yapmamıştır, ancak PC‘su yerine 

%10 CT kullanımı 28 günlük basınç mukavemetinde %19 oranında azalmaya sebep 

olmuştur.  CT ne kadar ince ise puzolanik reaktiflik o kadar fazladır [20]. 75-µm CT 

harcının erken dayanımının nispeten yüksek oluşu, cam içerisindeki Na 2O içeriği ile 

ilişkilendirilebilir. Genellikle harç içerisindeki alkalilerin erken yaşlarda kalsiyum 

silikat oluşumunda ve erken mukavemet kazanımında katalizör gibi davrandığı kabul 

edilmektedir [20, 21]. Çimentodaki yüksek alkali içeriğinin harcın 28 günlük 

dayanımında azalmaya sebep olabileceği de bildirilmiştir. Cam içeren harçlarda %16 

Na2O varlığı durumunda erken mukavemetin arttığı gözlenmiş ancak geç mukavemetin 

azaldığı belirtilmiştir [20, 21]. 

 

DZ için hem %10 hem de %20 oranında kullanım basınç mukavemetinde azalmaya 

sebep olmuştur. Azalma miktarları sırasıyla %7 ve %12dir. Çeşitli sayıdaki çalışmaların 

sonuçları DZ‘in priz hızını ve basınç mukavemetini azalttığını belirtmektedir [22, 23]. 

Mukavemet kaybı değerleri DZ içeriğinin artmasıyla beraber artmaktadır. Uzal ve ark. 

[24] DZ ilavesinin (Çimento ağırlığının %15, 25 ve 35‘i ) basınç mukavemetini 3 gün 

için %30 ve 7 gün için %57 oranında azalttığını bildirmişlerdir. Bunun neticesinde DZ 

içeren çimento hamurunun basınç mukavemetinde sürekli bir azalma gösterdiği 

söylenebilir. Bu olay, betonu hidratasyon ısısını azaltan ve uzun kür periyodu gerektiren 

DZ‘in özellikleriyle doğrudan ilişkilendirilebilir.  

 

3.4. Harçların Eğilme Mukavemeti 

 

Tablo 3‘de harç numunelerinin 3, 7 ve 28 günlük eğilme mukavemetleri verilmiş olup 

basınç mukavemeti ile eğilme mukavemeti arasındaki ilişki Şekil 5‘de gösterilmiştir. PC 

yerine %10 YFC‘u kullanılması, eğilme mukavemetinde %17‘lik artışla 28 gün için en 

belirgin etkiyi meydana getirmiştir. Ayrıca DZ‘in %10 ve %20 oranlarında kullanımı 28 

gün için sırasıyla %9 ve %7 artışlara sebep olmuştur. CT kullanımı 7 günlük eğilme 

mukavemetinde azalmaya sebep olmuş ancak 28 günde %10 CT kullanımı eğilme 

mukavemetini %4 arttırmıştır. Şekil 5‘de bütün gruplar için basınç mukavemeti-eğilme 

mukavemeti ilişkisi gösterilmiştir. Şekilden görülebileceği gibi çimento hamurunun 

heterojen yapısı dikkate alındığında eğilme mukavemeti ve basınç mukavemeti arasında 

önemli bir ilişkinin elde edilebildiği görülmektedir.  

 
Şekil 5. Basınç Mukavemeti- Eğilme Mukavemeti İlişkisi 



 610 

Basınç mukavemeti (y, kgf/cm2) ve eğilme mukavemeti (x, kgf/cm2, 3, 7 ve 28 günlük) 

arasında bütün deney sonuçları kullanılarak aşağıdaki ilişki elde edilmiştir. 

 

xey 0598.0072.17                                                                          (2)  

 

Eğilme mukavemetinin artmasıyla beraber basınç mukavemetinin de arttığı söylenebilir. 

Şekil 5‘de tüm değerlerden elde edilen 0.98 korelasyon katsayısı ( R ) basınç 

mukavemeti ve eğilme mukavemeti arasında çok iyi bir üstel ilişki olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

4. SONUÇLAR 
 

Farklı mineral katkıların (CT, YFC ve DZ) 3, 7 ve 28 günlük harçların basınç 

mukavemeti, eğilme mukavemeti, ısı iletkenlikleri ve birim ağırlıkları üzerindeki 

etkileri araştırılmış olup elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.   

 

CT‘nun %10 ve %20 oranlarında kullanımı 3 günlük %10 CT hariç bütün zaman 

gruplarında ısı iletkenliğini azaltmıştır. Kontrol grubuna göre en belirgin etki %4 olarak 

3 günlük %20 CT içeren numunelerden elde edilmiştir. Diğer taraftan CT kullanımı 

basınç mukavemetini azaltmıştır. 28 gün sonunda, %10 CT ile üretilen grubun basınç 

mukavemeti kaybı %19‘dur. CT‘nun eğilme mukavemetine etkisi basınç mukavemetine 

etkisinden daha azdır. 7 günlük numuneler için CT‘nun azaltıcı bir etkisi vardır, ancak 

28 gün için %10 ve %20 CT içeren numunelerin eğilme mukavemeti değerleri sırasıyla 

%4 ve %0,4 oranında artmıştır.  

 

YFC kullanımı ısı iletkenlikte azaltıcı bir etki yapmıştır. En belirgin etki; kontrol 

grubuna göre %12 azalma ile %20 YFC içeren numunelerin 3 günlük grubunda 

görülmüştür. 28 gün için ısı iletkenlikteki azalma %13‘tür. YFC, her ne kadar 3 günlük 

numunelerin basınç mukavemetlerinde azalmaya sebep olsa da 28 günlük gruplarda 

artış görülmüştür. Eğilme mukavemeti için, YFC kullanımı artırıcı etki yapmıştır. Bu 

etki başlangıç mukavemetlerinde daha belirgindir. %10 ve %20 YFC içeren 3 günlük 

numunelerin eğilme mukavemetleri kontrol gruplarınınkinden sırasıyla %39 ve %8 daha 

fazladır. 28 günlük numunelerde %10 YFC için mukavemetteki artış miktarı %17‘dir.  

 

YFC‘na benzer olarak DZ kullanımı da ısı iletkenlikte azalmaya sebep olmuştur. %20 

DZ ile üretilen numunelerin ısı iletkenliği 0.8168 W/mK ile bütün gruplar içerisinde en 

düşük değer olarak elde edilmiştir. Bu değer kontrol harcından %17 düşüktür. Bu 

sebeple, ısı yalıtım amaçları için bu harç çok uygun bir malzeme olarak görülmektedir.  

Diğer taraftan DZ kullanımı basınç mukavemetinde azalmaya sebep olmuştur. Azalma 

oranları 3 günlük numunelerde daha belirgin iken 28 günlük harçlar için etki daha azdır. 

Basınç mukavemetinin aksine %10 DZ kullanımı eğilme mukavemetini artırmıştır. 28 

günlük numunelerde 10 ve %20 DZ kullanımı için eğilme mukavemeti artışları sırasıyla 

%9 ve %7‘dir.  

 

Kentsel katı atıkların düzenlenmesi dünya genelinde ciddi bir sorundur. Atık 

düzenlemesinde iyi bilinen ve genelde uygulanan açık çöplükler, sıhhi toprak doldurma 

ve yakma gibi yöntemlerin çeşitli dezavantajları vardır. Bu çalışmanın sonucuna göre, 

literatürde belirtilen  (75 µm‘a kadar) CT, YFC ve DZ‘in mineral katkı maddesi olarak 
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ve GPA‘nın agrega olarak özellikle yüksek performans gerektiren durumlarda (yalıtım 

amaçlı betonlarda) harçların üretiminde daha faydalı olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir.   
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