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Özet 
 

Dünyada teknolojinin her alanında gelişmeler olurken, çevresel sorunlar da ortaya 

çıkmaktadır. Hazır beton sektöründe tüm süreçler gerçekleştirilirken, çevresel unsurların 

ön planda tutulması zorunludur. Bundan dolayı sektörle ilgili yönetmelikler ve 

standartlar, firmalara bazı kısıtlamalar getirmekte ve beton tesislerinde bütün 

faaliyetlerin çevreyle uyumlu yürütülmesini sağlayacak sistemlerin oluşturulmasını 

zorunlu kılmaktadır. Tesislerde havaya, suya ve toprağa zararlı atıkların verilmemesi 

için; tozlanma riski olan alanların üstü kapatılmakta, çimento silolarında daha yüksek 

kapasiteli filtreler kullanılmakta ve tesislerde biriken atık sular ile atık betonların geri 

kazanımı için geri dönüşüm sistemleri kurulmaktadır. 

 

Geri dönüşüm sistemlerinden elde edilen atık suyun beton karma suyu olarak 

kullanılması sonucunda betonunun fiziksel ve mekanik özelliklerinin nasıl değiştiği 

incelenmiştir. Atık su içinde bulunan katı madde miktarı ve içeriği beton özelliklerini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Transmikser ve pompaların lastiklerine yapışarak taşınan 

ve geri dönüşüm suyuna karışan kil, silt ve benzeri maddelerin yanı sıra araçlardan sızan 

yağlar da geri dönüşüm sistemlerine karışmaktadır. Betonun özelliklerini etkileyen bu 

maddelerin belirli oranlarda geri dönüşüm suyuna eklenmesiyle üretilen betonların 

işlenebilirliğinin ve basınç dayanımının nasıl değiştiği sunulan çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır.  
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Abstract 
 

Nowadays environmental issues emerge from developments in all areas of technology 

in the world. Performing all the processes in the ready-mixed concrete industry, 

environmental aspects must be kept in the foreground. Therefore, industry-related 

regulations and standards bring some restrictions for the companies and concrete plants 

have to carry out their activities in harmony with the environmental requirements. Not 

to pollute water, air and ground; all open fields are roofed, high-capacity filters are used 

at the cement silos and waste recycling systems are established to recover wastes in the 

concrete plants. 

 

Effects of using waste-water from recycling systems on concrete physical and 

mechanical properties were investigated. The type, amount and content of the solids in 

the waste-water significantly affects concrete properties. Clay, silt and other substances 

that are transported by tires of the truck mixers and concrete pumps can mix with 

recycled water. Effect of certain amounts of these substances on workability and 

compressive strength of concrete is the issue of presented study. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Dünyada ilk hazır beton üretimi 1900’lü yılların başında Almanya’da 

gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ise 1970’li yıllarda bazı inşaat firmaları kendi 

şantiyelerinde hazır beton üretimi yapmış olsalar da, sektörün başlangıcını 1980’li yıllar 

olarak kabul edebiliriz [1]. 

 

Hazır beton sektörünün ilk yıllarındaki öncelik, üretilen hazır betonların performansını 

yükseltmek ve bununla birlikte daha ekonomik üretim yapmaktı. Ancak son yıllarda 

dünyada teknolojinin her alandaki gelişimine paralel olarak ortaya çıkan çevresel 

tehditler, hazır beton sektörünün de tüm süreçlerini gerçekleştirirken çevresel unsurları 

ön planda tutmasını zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı gerek sektörü kontrol etmeye 

yönelik oluşturulan yönetmelikler ve standartlar, gerekse firmaların sosyal sorumluluk 

bilinci, hazır beton tesislerinde, bütün faaliyetlerin çevreyle barışık olmasını 

gerektirmektedir. Tesislerde havaya, suya ve toprağa zararlı atıkların verilmemesi için; 

tozuma riski olan alanların üstü kapatılmakta, çimento silolarında daha kapasiteli 

filtreler kullanılmakta, silo koruma sistemleri oluşturulmakta ve tesislerde biriken atık 

sular ile atık betonların geri kazanımı için geri dönüşüm sistemleri kurulmaktadır. Geri 

dönüşüm havuz grubu, saha sularının toplandığı, transmikserlerin oluklarının yıkandığı 

ve ilk çökelmenin olduğu eğimli bir havuzdan ve birbirine bağlı en az iki ayrı derin 

havuzdan oluşur. Sistem genel olarak; i) Havuzlar, ii) Yıkanmış agrega stok holü, iii) 

Havuz karıştırıcısı, iv) Arıtma helezonu, v) Temiz su, atık su pompaları ve düzenekleri 

ve vi) Sistem kontrol ve kumanda panosu olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Bu 

tarz geri dönüşüm ünitelerinden elde edilen sular beton karma suyu olarak 

kullanılabilmektedir. TS EN 1008 “Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve 

Beton Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu 

Olarak Uygunluğunun Tayini Kuralları” standardına göre i) İçilebilen sular, ii) Beton 

endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan sular, iii) Yer altı kaynaklarından çıkan sular, 

iv) Tabiî yüzey suları ve endüstriyel atık sular ve v) Deniz suyu ve acı göl suları beton 

üretiminde istenen şartları karşılamak koşuluyla kullanılmaktadır[2]. 
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TS EN 1008’e göre geri kazanılan su ile birlikte gelen ilave katı madde miktarı, beton 

harmanı içerisindeki toplam agrega kütlesinin, %1’inden (kütlece) daha az olmalı ve 

günlük imalata mümkün olduğu kadar düzgün şekilde dağıtılmalıdır. Bazı imalat 

işlemlerinde, betonda yeterli performans sağlandığının gösterilmesi şartıyla, içerisinde 

daha fazla miktarda katı madde bulunan su kullanılmaktadır. Yoğunluğu 1,01 kg/L’ye 

eşit veya daha küçük olan suyun içerisindeki katı madde miktarının ihmal edilebilir 

mertebede olduğu kabul edilmektedir. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR VE DEĞERLENDĠRME 
 

Normal dayanımlı (C30/37) ve yüksek dayanımlı beton sınıfları (C50/60) için farklı 

oranda asit, kil ve geri dönüşüm ünitesinden temin edilen suyu içeren betonların 2,7 ve 28 

günlük basınç dayanımları ile su/çimento oranları incelenmiştir. Geri dönüşüm 

havuzlarına sürekli hareket halinde olan ve birçok şantiye ortamında çalışan 

transmikserlerden çamur, kil, silt gibi istenmeyen maddeler lastik tekerlekler aracılığıyla 

taşınmaktadır. İlaveten yine bu araçlara ait sızan yağlar veya araçların temizliğinde 

kullanılan asitler de geri dönüşüm havuzlarına karışmaktadır. Bu sebeple farklı oranda kil, 

nitrik asit ve geri dönüşüm ünitesinden temin edilen su kullanılarak seçilen beton sınıfları 

üretilmiştir. Her iki beton sınıfı için kil toplam ince agrega miktarının %0,2, %0,5, %1, 

%1,5, %3 ve %5 oranlarında, nitrik asit ise karma suyunun %1, %3, %5 ve %7 

oranlarında kullanılmıştır. Geri dönüşüm havuzundan elde edilen su için de, önce su 

çökelmeye bırakılmış, sonrada çöken kısım beton karma suyuna (şebeke suyuna) toplam 

ince agrega miktarının %0,2, %0,5, %1, %1,5, %3 ve %5’i olacak şekilde 

karıştırılmasıyla betonlar üretilmiştir. 

 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Yapılan deneysel çalışmalarda, kimyasal analizi Çizelge 1’de verilen,  CEM I 42,5 R 

tipi çimento kullanılmıştır. Agrega olarak Sinekli bölgesinden doğal kum, Cebeci 

bölgesinden taş tozu, 1 ve 2 nolu agregalar kullanılmıştır. Kimyasal katkı olarak C30/35 

sınıfı betonlarda süper akışkanlaştırıcı, C50/60 sınıfı betonlarda ise yüksek oranda su 

azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı beton katkısı kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Deneysel çalışmada kullanılan çimentonun özellikleri. 

 

Kimyasal Analiz 

(TS EN 196-2) 

Analiz Sonuçları 

%                                
SiO2                                                                                         20,08 

Çözünmez Kalıntı           0,37 

Al2O3                                                 4,21 

Fe2O3                                                 5,25 

CaO 63,19 

MgO                                  1,28 

SO3                                                     2,94 

Kızdırma Kaybı                         1,65 

Cl
-                                                          

  0,0352 

Na2 O  /  K2O                    0,14 / 0,64 

Serbest CaO  1,4 
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Beton karma suyuna farklı oranlarda karıştırılan kile ait analiz sonucu Çizelge 2’ de 

verilmiştir. Karışımda kullanılmak üzere seçilen nitrik asit ise bire bir oranında su ile 

seyreltilerek farklı oranlarda beton karışımında kullanılmıştır. 

 

Çizelge 2. Kullanılan kile ait kimyasal analiz sonuçları 

 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Cl 
-
 Na2O K2O 

Kil (%) 65,32 10,92 4,79 1,20 0,10 0,50 0,0852 0,40 1,20 

 

2.2. Yapılan Deneysel ÇalıĢmalar 

 

Yapılan deneysel çalışmalarda öncelikle ince agrega miktarının %0,2, %0,5, %1, %1,5, 

%3 ve %5 oranlarında kilin, beton karma suyuna katılmasıyla sabit S4 kıvamında 

üretilen C30/37 ve sabit F6 kıvamında üretilen C50/60 betonlarının basınç dayanımları 

ve su/çimento oranları incelenmiştir (Şekil 1 ve Şekil2).   

 

Kilin beton karma suyuna eklenme miktarları, tesis ve şantiye ortamları dikkate alınarak 

yapılan kabuller sonucunda belirlenmiştir. En elverişsiz koşulda 1m
3
 beton içine 

yaklaşık 50 kg kil karışabileceği öngörülmüştür. Kilin suya tüm karışım oranları için, 

hem C30/37 hem de C50/60 beton sınıflarında, 2 günlük ve 28 günlük basınç 

dayanımlarında, şebeke suyuyla üretilen şahit betona göre bir düşüklüğe yol açmadığı 

görülmüştür. Üretimler esnasında beton kıvamları sabit, su/çimento oranları değişken 

tutulmuştur. Karışım suyundaki kil miktarı arttıkça su/çimento oranının çok düşük 

oranda arttığı görülmüştür.   

 

 
 

Şekil 1. C30/37 beton sınıfı için farklı oranlarda kilin, beton karma suyuna katılmasıyla 

üretilen betonlar. 
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Şekil 2. C50/60 beton sınıfı için farklı oranlarda kilin, beton karma suyuna katılmasıyla 

üretilen betonlar. 

 

Benzer deneyler hazır beton tesisinin geri dönüşüm havuzunda çökelmeye bırakılan 

sudan elde edilen çöken kısmın (Çizelge 3), beton karma suyuna toplam ince agrega 

miktarının %0,2, %0,5, %1, %1,5, %3 ve %5’i olacak şekilde karıştırılmasıyla üretilen 

betonlar için de yapılmıştır (Şekil 3 ve Şekil 4). Yine C30/37 beton sınıfı için S4 

kıvamı, C50/60 beton sınıfı için F6 kıvamı sabit tutulmuştur.  

 

 
 

Şekil 3. C30/37 beton sınıfı için farklı oranlarda geri dönüşüm havuzu çökeltisinin,  

beton karma suyuna katılmasıyla üretilen betonlar. 
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Şekil 4. C50/60 beton sınıfı için farklı oranlarda geri dönüşüm havuzu çökeltisinin,  

beton karma suyuna katılmasıyla üretilen betonlar. 

 

Hem C30/37 hem de C50/60 beton sınıflarında artan geri dönüşüm havuzu çökeltisi 

miktarlarında 2 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlarında bir miktar artış 

gözlemlenmiştir. Killi karışımlara göre beton karma suyundaki çökelti oranı arttıkça 

su/çimento oranındaki artış biraz daha çok olmuştur. 

 

Çizelge 3. Farklı oranda geri dönüşüm havuzu çözeltisi içeren beton karma suyu analizi 

 

Parametreler   

%0,2 

çözeltili 

su 

%0,5 

çözeltili 

su 

%1 

çözeltili 

su 

%1,5 

çözeltili 

su 

%3 

çözeltili 

su 

%5 

çözeltili 

su 
 Toplam Sertlik FR 22 30 50 60 73 88 

 pH   11,25 11,65 11,78 11,95 11,99 12,06 

 Toplam Çözünmüş Madde mg/lt 600 950 1200 1400 1650 1800 

 Toplam Alkalinite (CaCO3) mg/lt 140 160 180 190 195 210 

 Sülfat  mg/lt 60 90 200 240 280 310 

 Klorür mg/lt 80 85 90 90 91 93 

Serbest Klor (Cl2) mg/lt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Alkali mg/lt 140,93 149,22 149,22 159,22 159 161,13 

Fosfat  (PO4) mg/lt 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nitratlar  (NO3
-
) mg/lt 3 10 20 22 24 27 

Nitrit  (NO2
-
) mg/lt 0,01 0,01 0,03 0,1 0,11 0,15 

Amonyum mg/lt 0,01 0,02 0,04 0,1 0,1 0,11 

Askıda Katı Madde mg/lt 3 8 20 24 27 29 

Priz Başı Dk. 110 113 111 119 118 121 

Priz Sonu Dk. 168 171 172 179 181 179 

Dayanım 2 Gün MPa 29,1 29,3 29,4 29,6 30 29,4 

Dayanım 7 Gün MPa 43,8 44,1 43,9 44,4 44,1 43,9 

Dayanım 28 Gün MPa 57 57,5 57,8 58 57,9 58 
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Hazır beton tesisi ortamları dikkate alınarak araçların temizliğinde kullanılan asitlerin 

geri dönüşüm havuzlarına yanlışlıkla karışabileceği düşünülerek yapılan kabuller 

sonucunda farklı nitrik asit oranları içeren karma suları ile üretilen betonların basınç 

dayanımları ve su/çimento oranı değişimleri incelenmiştir (Şekil 5 ve Şekil 6). 

 

 
 

Şekil 5. C30/37 beton sınıfı için farklı oranlarda nitrik asidin,  beton karma suyuna 

katılmasıyla üretilen betonlar. 

 

 
 

Şekil 6. C50/60 beton sınıfı için farklı oranlarda nitrik asidin,  beton karma suyuna 

katılmasıyla üretilen betonlar. 
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Beton karma suyunda nitrik asit oranının artmasıyla C30/37 beton sınıfında 

dayanımlarda kayda değer bir değişikliğin olmadığı, C50/60 beton sınıfında ise 28 

günlük dayanımların bir miktar arttığı görülmüştür. Üretilen betonların sabit kıvamda 

olabilmesi için her iki beton sınıfında da su/çimento oranlarının arttığı görülmüştür. 

 

2.3. Değerlendirme 

 

Genel olarak yapılan çalışmalar değerlendirilecek olursa %5’e kadar olan sınırlı 

miktardaki çok ince kil ve silt taneleri beton içinde homojen dağılarak boşluk doldurma 

etkisi yapmış ve terlemeyi azaltarak az da olsa basınç dayanımlarını arttırmıştır. Boşluk 

doldurma etkisiyle çimento hamuru – agrega yüzeyi arasındaki aderans artmaktadır. 

Bilindiği gibi betonda sınırlı oranda boşlukları doldurma etkisi puzolanik etkiden daha 

etkilidir. Fakat kil ve siltin aşırı artmasıyla bu ince taneleri bağlamak için daha fazla 

çimento gerekmekte, çimento miktarı arttırılmazsa beton mukavemetleri düşmektedir.   

 

Su/çimento oranları killi karışımlarda C30/37 beton sınıfı için 0,59 - 0,64 aralığında, 

C50/60 beton sınıfı için 0,35 - 0,38 aralığında kalmıştır. Geri dönüşüm tesisi 

havuzundan elde edilen çöken malzemenin farklı oranlarda kullanılmasıyla üretilen 

betonlarda su/çimento oranları C30/37 beton sınıfı için 0,59 - 0,67 aralığında, C50/60 

beton sınıfı için 0,36 - 0,41 aralığında kalmıştır. 

 

 

3. SONUÇLAR 
 

Yapılan çalışmalar ışığında aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır; 

 

1. Hazır beton tesislerinde killer mikser ve pompaların lastikleri ile taşınarak geri 

dönüşüm havuzuna karışmaktadır. Yapılan bir takım kabullerle belirlenen farklı 

oranlarda kil içerikli beton karma suları ile üretilen betonlarda su/çimento oranları 

artmış, fakat basınç dayanımlarında bir düşüklük yaşanmamıştır. Beton karma suyunun 

geri dönüşüm havuzlarından alınması durumunda, belirlenen oranlar dahilinde, geri 

dönüşüm havuzlarına karışabilecek kilin beton kıvamına olumsuz etkisi olmakla birlikte 

dayanımlara bu çalışma için olumsuz bir etkisi olmamıştır. 

 

2. Geri dönüşüm havuzunda dibe çöken ince malzemenin farklı oranlarda beton karma 

suyuna karıştırılması ile üretilen betonların, şahit betonla aynı kıvamda olabilmesi için 

su/çimento oranlarında artış olmasına rağmen basınç dayanımlarında bir miktar artış 

olmuştur. 

 

3. Varsayılan oranlarda asidin, beton karma suyuna karıştırılmasıyla üretilen betonların 

basınç dayanımlarında düşüş olmamıştır. 

 

4. Belirlenen oranlarda kil, geri dönüşüm kavuzu çökeltisi ve asidin betondaki su 

ihtiyacını arttırdığı fakat yapı kimyasallarındaki gelişmelere paralel olarak bu 

olumsuzluğun çözülebileceği açıktır. 

 

5. Geri dönüşüm havuzlarından elde edilen beton karma suyunun, beton özelliklerine 

önemli bir olumsuz etkisinin olmadığı görülmüştür. Atık suların beton üretiminde 

kullanılması hem üretim maliyetlerini düşürecek hem de çevrenin korunmasına katkı 

sağlayacaktır. Özellikle hazır beton tesislerinde alınacak önlemler ve daha titiz 
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kontrollerle geri dönüşüm havuzlarına karışan bu istenmeyen malzeme miktarlarının 

azaltılması sonucunda çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir.  

6. Literatürde betonun pH değeri düşük asidik ortamla karşılaştığında dayanıklılığının 

olumsuz etkilendiği yönünde çalışmalar vardır[3]. Bundan sonraki aşamada belirlenen 

oranlarda asidin beton karma suyuna karıştırılmasıyla üretilen betonların 

dayanıklılığının incelenmesi faydalı olacaktır. 
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