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Özet 
 

Bu çalıĢmada, viĢne çürüğü mermer atıklarının katkı maddesi olarak ilave edilmesiyle 

üretilen betonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliğine donma-çözülmenin 

etkisi deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Deneylerde kullanılan viĢne çürüğü mermer tozu 

(MT) betona, %0, %5. %10, %15, %20, %40 ve %80 oranlarında, çimento ile yer 

değiĢtirilerek ilave edilmiĢtir. Numunelerin hazırlanmasında maksimum tane çapı  

(dmax) 8 mm olan agrega kullanılmıĢtır. Basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği 

deneyleri için 100 100 100 mm ölçülerinde küp numuneler hazırlanmıĢtır. Numuneler 

20 2 °C’ de 7, 28, 90 gün standart su küründe bekletilmiĢlerdir. ASTM C666’ ya göre 

donma çözülmeye maruz bırakılan numunelere, ultrasonik ses geçirgenliği hızı ve 

basınç dayanım deneyleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen sonuçlara göre, %5 mermer 

tozu katkılı beton numunesinin 28. günden sonra kontrol betonuna göre dayanımının 

arttığı görülmüĢtür. Ayrıca %80 mermer tozu ilave edilen katkılı betonun donma 

çözülme deneyi esnasında 15. çevrim sonucunda tamamen dağıldığı gözlemlenmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: ViĢne Çürüğü Mermer Tozu, Beton, Donma - Çözülme, Basınç 

Dayanımı, Ultrasonik Ses Geçirgenliği Hızı. 
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Abstract 
 

In this study, the effect of freeze-thaw on the ultrasonic pulse velocity and compressive 

strength of concrete containing Rosso Levanto marble in Elazığ were investigated 

experimentally. In addition to concrete mixture with only Portland cement, concrete 

mixture with 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 40%, 80% of  Rosso Levanto marble replaced 

with cement by weight was prepared. Maximum grain diameter of aggregate is 8 mm. 

The 100 100 100 mm cube specimens were prepared for compressive strength and 

ultrasonic pulse velocity. The specimens were cured in standard curing conditions at 

20 2 °C for periods of 7, 28 and 90 days. The specimens exposed to freeze-thaw 

according to ASTM C666 were tested for compressive strength and ultrasonic pulse 

velocity. The results showed that compressive strength and ultrasonic pulse velocity of 

concrete containing 5% marble were obtained higher than that of control concrete after 

28 day. Furthermore, concrete containing 80% marble were dispersed when fifteen 

freeze thaw cycle were performed.  

 

Keywords: Rosso Levanto Marble, Concrete, Freeze-thaw, Compressive strength, 

Ultrasonic pulse velocity. 

 
 

1. GĠRĠġ 

 

Beton, günümüz yapı endüstrisinde ucuz maliyeti, dayanıklılığı, imalat üstünlükleri 

sayesinde tercih edilen bir yapı malzemesidir. Betonun bu kadar çok tercih edilmesi bu 

yapı malzemesinin sürekli araĢtırılmasına ve geliĢtirilmesine neden olmuĢtur. Beton 

üretim yöntemleri ve malzeme bileĢenlerinde de son yıllarda önemli geliĢmeler 

kaydedilmiĢtir[1]. 

 

Günümüzde, atık olarak meydana çıkan malzemelerin yeniden kullanımı ve geri 

dönüĢümü konusunda yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalarda atıklardan yeni 

ürünler elde edilmesi ve/veya bunların katkı maddesi olarak kullanılması 

amaçlanmaktadır. Atıkların yeniden kullanımı veya geri dönüĢümü; sınırlı olan doğal 

kaynakların kullanımını azaltarak, doğanın tahrip edilmesini önlemekte, üretimde 

verimliliği arttırmakta ve atık depolanması sonucu oluĢacak çevre problemlerini en aza 

indirmektedir[2]. 

 

Mermerlerin düzgün geometrik Ģekil alabilmesi için kesilmesi gerekmektedir. Kesme 

iĢlemi sonunda ise mermer tozu ortaya çıkmaktadır. Mermerlerin kesimi sırasında 

soğutma suyu kullanıldığından ve toz bastırıcı olarak sulu kesim yapıldığından, mermer 

kesiminden çıkan parçacıklar baĢlangıçta ıslak olarak depolanmakta ya da doğrudan 

araziye bırakılmaktadır. Dolayısıyla çevre kirlenmesi söz konusudur. Son yıllarda 

yapılarda mermerin kullanımı giderek artmakta ve mermere olan talebi karĢılamak 

amacıyla, mermer iĢleme tesislerinin sayısında da bir artıĢ gözlenmektedir. Özellikle 

mermer iĢleme tesislerinin yoğunlaĢtığı bölgelerdeki mermer atıkları, kamuoyu gözünde 

çevre kirliliği ve doğal güzelliğe zarar verdiği gerekçesiyle tepkilere neden olmaktadır. 

[3]. 
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Mermerlerin gerek çıkarılıĢı gerekse iĢleniĢi sırasında önemli miktarlarda kayıp 

olmaktadır. Çoğu mermer iĢletmelerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaması, 

geliĢen teknolojiyi izleyememesi ve ocaklarda patlayıcı madde ve kompresör gibi ilkel 

metotların kullanılması bu kaybın artmasına yol açan baĢlıca nedenlerdir. Söz konusu 

mermer kaybı çoğu zaman %50 civarında olmaktadır [4].  

 

Mermer atıkları parça boyutu olarak iĢleme tesisinden iki farklı ürün olarak 

çıkabilmektedir. Birinci ürün, iri boyutlu parça mermer atıkları, ikinci ürün ise koloidal 

yapıda büyük miktarı 150 mikronun altında olan maksimum parça boyutu 2 mm’ye 

ulaĢabilen kesim toz atığı olmaktadır. Bunların değerlendirme alanları farklılık 

göstermektedir. Ġri boyutlu parça atıklar, inĢaat sektöründe yapı elemanı olarak 

kullanılabilirken, toz atıklar ise doğrudan farklı endüstri dallarında kullanılabilme 

imkânı bulmaktadır [5]. Son yıllarada mermer atıklarının betonda ince malzeme olarak 

da kullanıldığı görülmüĢtür [6]. 

 

Beton doğada kolaylıkla bulunabilen malzemelerin basitçe bir araya getirilmesiyle 

üretiliyor gibi görünmesine karĢın oldukça karmaĢık bir malzemedir. Ġstenilen tüm 

koĢullar sağlanarak üretilen bir beton çok uzun süre özelliklerini yitirmeden hizmet 

verebilir[1]. Beton taze ve sertleĢmiĢ durumlarda iken, birbirinden çok farklı ve bazen 

birbiriyle çeliĢen Özelliklere sahip olması beklenir. Betonda aranan en önemli özellik 

sertleĢmiĢ durumda iken yüksek bir basınç mukavemetine sahip olmasıdır. Zaman 

içinde bu özelliğini kaybetmemesi veya olumsuz yönde değiĢtirmemesidir[7]. 

 

SertleĢmiĢ betonda aranan diğer önemli özellikler, çekme mukavemeti, donma-çözülme 

tekrarlarına dayanıklılık, aĢınmaya dayanıklılık, zararlı kimyasal etkilere dayanıklılık, 

yüksek sıcaklığa dayanıklılık, su geçirmezlik ve ısı iletkenliğidir. Taze betonda ise 

iĢlenebilirle özelliğidir [8]. Betonun geçirimliliğini azaltmak için puzolanik madde 

kullanımı tavsiye edilmektedir. Puzolanlar sulu ortamda kalsiyum hidroksit ile 

birleĢerek hidrolik bağlayıcılık gösteren malzemelerdir. Beton üretiminde kullanılan 

mineral maddelerin homojen olmaması, kimyasal bileĢimlerinde oldukça fazla bileĢik 

bulunması, bulunan bileĢiklerin oranlarının farklılığı gibi her bir unsur sülfat 

ortamındaki betonun performansı üzerinde farklı etkilere neden olabilmektedir[9].  

 

Bu çalıĢmada, mermerlerin kesilmesi esnasında ortaya çıkan mermer tozu atıklarının  

mineral katkı malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilen betonun donma-çözülmeye 

karĢı davranıĢı incelenmiĢtir. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 

 

2.1. Malzemeler 

 

Deneylerde kullanılan çimento, Elazığ Çimento Fabrikası’ndan temin edilen ve TS EN 

197–1’de CEM I 42.5 R olarak tanımlanan çimentodur [10]. Mineral katkı olarak Elazığ 

ViĢne Mermerinin kesilmesi esnasında ortaya çıkan mermer tozu kullanılmıĢtır. 

Mermerin kesimi esnasında su kullanıldığı için mermer tozu, çamur halinde temin 

edilmiĢtir. Bu çamur, etüvde tamamen kuruyup toz haline gelinceye kadar 

bekletilmiĢtir. Çimentonun ve Elazığ ViĢne Mermeri tozunun fiziksel-kimyasal 

özellikleri Tablo 1’de verilmiĢtir. ÇalıĢmada agrega olarak, 0-4 mm ince agrega ve 4-8 

mm iri agrega kullanılmıĢtır. Maksimum tane çapı 8 mm olarak seçilmiĢtir.  
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Tablo 1. Çimentonun ve Elazığ ViĢne mermerinin tozunun fiziksel – kimyasal    

özellikleri 

 

BileĢenler (%) Portland 

Çimentosu 

Mermer Tozu 

SiO2 21.12 17.02 

Al2O3 5.62 1.06 

Fe2O3 3.24 8.42 

CaO 62.94 22.00 

MgO 2.73 23.00 

LOI 1.42 -- 

Özgül Yüzey (cm
2
/gr) (Blaine) 3430 2114 

Özgül Ağırlık  3.10 2.75 

 

 

2.2. Puzolanik Aktivite Ġndeksi Deneyi 

 

Bağlayıcı özelliği olduğu düĢünülen bir malzemenin puzolanik özelliği reaksiyona 

girdiği kireçle orantılıdır. Beton karıĢımı veya çimento içerisinde katkı olarak kullanılan 

malzemenin daha önceden puzolanik aktivitesinin belirlenmesi gerekir [11,12]. Bu 

deneyde ASTM C 311 standardına uygun olarak 6 adet 50×50×50 mm küp numune 

içeren 7 ve 28 günlük kür süreleri için iki farklı numune dökümü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu seriler kontrol karıĢımı (A), test karıĢımı (B) olarak belirlenip dayanım aktivite 

indeksi aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Dayanım Aktivite Ġndeksi = (A/B) × 100             (1) 

 

A = Test karıĢımı küp numunelerinin ortalama dayanımı, 

B = Referans karıĢımı küp numunelerinin ortalama dayanımı[13].  

 

Tablo 2. Puzolanik Aktivite Deneyi KarıĢım Oranları 

 

KarıĢım Çimento 

(kg/m
3
) 

Mermer Tozu 

(kg/m
3
) 

Su/Bağlayıcı CEN Kumu 

    (kg/m
3
) 

   

 

A 

B 

500 

400 

-- 

100 

242 

249 

1375 

1375 

 

 

 

Tablo 3. Puzolanik Aktivite Deneyi Sonuçları 

 

KarıĢım Dayanım Aktivite Ġndeksi 

7 Gün 28 Gün 

Mermer Tozu 69.813 110.185 

 

 

2.3. Numunelerin Hazırlanması 

 

Bu çalıĢmada agrega olarak 0-4 mm ile 4-8 mm kullanılarak mermer tozunun mineral 

katkı olarak kullanılabilirliğini araĢtırmak amacıyla 7 , 28 ve 90 günlük kür süreleri için 

yedi farklı beton serisi hazırlanmıĢtır. Bu seriler; kontrol betonları (M 0), %5 mermer 
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tozu katkılı betonlar (M 5), %10 mermer tozu katkılı betonlar (M 10), %15 mermer tozu 

katkılı betonlar (M 15) %20 mermer tozu katkılı betonlar (M 20), %40 mermer tozu 

katkılı betonlar (M 40) ve %80 mermer tozu katkılı betonlardan  (M 80) oluĢmaktadır. 

Tüm beton serilerinde aynı tane çapına sahip agrega kullanılmıĢ olup, çimento dozajı 

400 kg/m
3 

olarak seçilmiĢtir. Katkı maddesi olarak kullanılan mermer tozu, Portland 

çimentosu ile ağırlık olarak yer değiĢtirilerek kullanılmıĢtır. Tüm beton serilerinde 

karıĢımların Slump deneyinin çökme değeri 7–10 cm arasında bulunmuĢtur. Hazırlanan 

tüm numunelerin ağırlığı ise, TS EN 206-1’ ya göre en üst sınır olan 2600 kg/ m
3
 küpün 

altındadır[14].  

 

Basınç dayanımı, ultrasonik ses geçirgenliği deneyi ve donma-çözülme deneyleri için 

100 100 100 mm ölçülerindeki küp numune kalıpları kullanılmıĢtır. Hazırlanan 

karıĢımlar, her defasında 25’er kez ĢiĢlenerek 3 aĢamada kalıplara yerleĢtirilmiĢtir. Daha 

sonra numuneler, 1 gün bekletilip kalıplar söküldükten sonra 7, 28 ve 90 gün 20 2 

ºC’de su kürüne tabi tutulmuĢlardır. Hazırlanan beton numunelerin karıĢım oranları 

Tablo 4’de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4. Deneylerde kullanılan betonun karıĢım oranları. 

 

KarıĢım Çimento 

(kg/m
3
) 

Mermer Tozu 

(kg/m
3
) 

Su/Bağlayıcı Agrega 

0-4(kg/m
3
)     

  Agrega 

  4-8 (kg/m
3
) 

M 0 

M5 

400 

380 

-- 

20 

0.55 

0.55 

1039 

1037 

692 

691 

M 10 

M15 

360 

340 

40 

60 

0.55 

0.55 

1036 

1034 

691 

690 

M 20 

M40 

M80 

320 

240 

80 

80 

160 

320 

0.55 

0.55 

0.55 

1033 

1028 

1017 

689 

685 

678 

 

 

2.4. Uygulanan Deneyler 

 

2.4.1. Basınç dayanımı deneyi 

 

Basınç dayanım deneyi her karıĢım için 3’Ģer adet 100 100 100 mm ölçülerindeki küp 

numuneler üzerinde, TS EN 12390–3’e göre yapılmıĢtır [15]. 7, 28 ve 90 gün sonunda 

numuneler 3000 kN yükleme kapasitesine sahip otomatik kontrollü preste kırılarak 

dayanım değerleri ölçülmüĢtür. 

 

2.4.2. Ultrasonik ses geçirgenlik deneyi 

 

Ultrasonik test cihazı ile betonun içerisine gönderilen ses üstü dalgaların betonun bir 

yüzeyinden diğer yüzeyine geçme süresi ölçülüp, dalga hızı hesaplanmaktadır. Bulunan 

bu ses üstü dalga hızı ile betonun basınç dayanımı ve diğer özellikleri arasındaki iliĢki 

elde edilmektedir [16]. Ultrasonik ses geçirgenliği deneyi her karıĢım için 3’er adet 

100 100 100 mm ölçülerindeki küp numuneler üzerinde uygulanmıĢtır. Beton 

numunenin bir yüzeyinden gönderilen ses üstü dalganın diğer yüzeyine ne kadar 

zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hızı aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  
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( 310
t

S
V )                                                                                            (2) 

 

Burada; 

 

 V = Ses üstü dalga hızı (km/sn), 

S = Numunenin ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi 

arasındaki mesafe (metre), 

 t = Ses üstü dalganın gönderilmiĢ olduğu beton yüzeyinden, alındığı diğer 

yüzeye kadar geçen zaman (mikro saniye) [16, 17].   

 

2.4.3. Donma-çözünme deneyi 

 

Beton numunelerinin 7, 28 ve 90 günlük kür süresi bitince, suda saklanan numuneler 

çıkarılarak suya doygun halde donma-çözünme deneyi için deney aletine 

yerlestirilmistir. ASTM C666’ ya uygun olarak, - 20  2 ºC’de  dondurularak, oda 

sıcaklığındaki 20  2 ºC’de suda çözdürülmüĢtür. Bu donma-çözülme çevrimi 30 kez 

devam edilmiĢtir. Böylece 30 defa donma-çözünme deneyine tabi tutulan numunelerin 

deneye baĢlamadan ve deney bitince ağırlıkları ölçülmüĢtür[18]. Böylece Daha sonra 

basınç deneyine tabi tutulmuĢtur. Bulunan sonuçlar Ģekil 2’de verilmiĢtir. 

 

 

3.DENEY SONUÇLARI VE TARTIġILMASI 

 
Bu çalıĢmada, 63 adet 100 100 100 mm boyutlarında küp numuneler hazırlanmıĢtır. 

Hazırlanan numuneler 20  2 ºC’de standart su küründe 7, 28 ve 90 gün kür edildikten 

sonra donma-çözülme deneyine tabii tutularak daha sonra basınç dayanımı ve ultrasonik 

ses geçirgenliği deneyleri yapılmıĢtır. Yapılan deneyler sonucunda,%80 mermer tozu 

katkılı beton numunelerin donma-çözülme sonucu meydana gelen yüzeyindeki 

parçalanmalar ġekil 1’de, mermer tozu katkılı beton numunelerinden elde edilen basınç 

dayanımı değiĢimleri ġekil 2’de, ultrasonik ses geçirgenliği hızlarının grafiği ise ġekil 3 

ve ġekil 4’ de verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 1. Donma-çözülme esnasında zarar görmüĢ %80 mermer tozu katkılı betonu 

numuneleri 
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ġekil 2. Donma çözülmeden sonraki mermer tozu katkılı beton numunelerinin basınç 

dayanımı grafiği  

 

 
 

ġekil 3. Donma çözülmeden önce uygulanan mermer tozu katkılı beton numunelerinin 

ultrasonik ses geçirgenlik hızı 
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ġekil 4. Donma çözülmeden sonraki mermer tozu katkılı beton numunelerinin 

ultrasonik ses geçirgenlik hızı 

 

ġekil 1’ de görünen numuneler %80 mermer tozu katkılı numunelerin 15. çevrim 

sonucunda meydana gelen fiziksel bozulmalar sonucu kalan halidir. Mermer tozunun 

belirli oranlarda sonra kullanımı betonda basınç kaybı ve tahribatlar oluĢmasına sebep 

olmaktadır. 

 

 ġekil 2’de görüldüğü gibi 7, 28 ve 90 gün sonunda basınç dayanımı değerleri, kontrol 

betonunda (M 0) 7. günde en yüksek değere ulaĢmıĢtır. Fakat 28. günden sonra %5 

mermer tozu katkılı numunelerin (M 5) değerlerinde artıĢ baĢlamıĢ ve kontrol 

numunesini geçmiĢtir. 90. günde %5 mermer tozu katkılı normal betonun basınç 

dayanımı değeri kontrol betonunu geçmiĢtir. M 40 serisindeki numuneler her yaĢta en 

düĢük basınç dayanımı değerlerini vermiĢlerdir. 

 

ġekil 3’deki ultrasonik ses geçirgenliği hızı grafiği incelendiğinde ise sonuçların,  

basınç dayanımları ile uyumluluk gösterdiği görülmektedir. Ultrasonik test yöntemiyle 

herhangi bir betonun basınç dayanımını yeterince hassas olarak bulabilmek zor olmakla 

birlikte, herhangi bir beton içerisinden geçen ses üstü dalganın hızı, o betonun içerdiği 

boĢluk miktarı ile yakından ilgili olduğu için, elde edilen ses üstü hız ile betonun 

kalitesi hakkında genel bir iliĢki kurulabilmek mümkündür. Bir baĢka deyiĢle, betonun 

içerisindeki boĢluk miktarı azaldıkça, ses üstü dalga hızı daha da artmaktadır [16]. 

Ultrases hızı boĢluksuz yapılarda büyük, boĢluklu yapılarda küçük sayısal değer alır 

[20]. Betonun boĢluk oranının azaldığı ve yoğunluğunun azda olsa arttığı söylenebilir 

[21]. Yapılan bu çalıĢmada, uygulanan kür süresi ve artan mineral katkı maddesiyle 

birlikte betonda bulunan boĢlukların azalmasından dolayı ses üstü dalga hızının arttığı 

görülmüĢtür[19]
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4. SONUÇLAR 

 
Bu çalıĢmada, viĢne çürüğü mermer atıklarının katkı maddesi olarak ilave edilmesiyle 

üretilen betonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliğine donma-çözülmenin 

etkisi deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonucunda, aĢağıdaki sonuçlar 

bulunmuĢtur: 

 
 Mineral katkı olarak kullanılan Elazığ viĢne mermer tozunun puzolanik aktivite 

indeksi deneyi yapılarak, 7 ve 28 günlük basınç dayanımı deneyleri sonucunda 7 

günlük numunelerin puzolanik aktivite indeksi deneyini geçemediği ve 28 günlük 

numunelerin istenilen değerler üstünde olduğu belirlenerek kullanabilirliği 

saptanmıĢtır. 

 Mineral katkı malzemesi olarak Elazığ ViĢne mermerinin tozunun kullanılabilirliği 

araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda; katkı malzemesi olarak %40 mermer tozu 

kullanılması, betonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği değerlerini, 

kontrol betonun değerlerinden daha aĢağıya düĢürdüğü görülmüĢtür. Fakat mermer 

tozu %5 oranında kullanıldığında, kontrol betonuna göre 28. günden sonra büyük bir 

artıĢ olmuĢtur. 28 ile 90. günler arasında basınç dayanımı yaklaĢık olarak %20 

oranında artmıĢtır.  

 

5. SEMBOLLER 

 
 A = Test karıĢımı küp numunelerinin ortalama dayanımı, 

 B = Referans karıĢımı küp numunelerinin ortalama dayanımı, 

 V = Ses üstü dalga hızı (km/sn), 

 S = Numunenin ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi 

arasındaki mesafe (metre), 

 t = Ses üstü dalganın gönderilmiĢ olduğu beton yüzeyinden, alındığı diğer 

yüzeye kadar geçen zaman (mikro saniye) 

 y = Basınç dayanımını, 

 x =Ultrasonik ses geçirgenliğini, 
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