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Özet 
 

Bu çalışmada granüle yüksek fırın cürufu (GYFC) ve uçucu külün çimento ile çeşitli 

ikame oranlarında kullanılmasıyla elde edilen betonların donma-çözülme etkisi altında 

basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı ve ağırlıklarındaki değişim araştırılmıştır. Bu 

amaçla beton karışımlarında 300 ve 400 doz olmak üzere iki doz belirlenmiş ve her iki 

doz için çimento ile % 10, % 20 ve % 30 ikame oranında uçucu kül, % 10, % 20, % 30 

ve % 40 ikame oranında ise GYFC mineral katkı olarak kullanılmıştır. Toplam 16 seri 

beton üretimi gerçekleştirilmiş ve bu betonların 7, 28 ve 56 günlük basınç dayanımları 

belirlendikten sonra 56. günden itibaren numuneler donma-çözülme etkisi altında 

bırakılmıştır. 100 kez donma-çözülme tekrarından sonra numunelerin basınç dayanımı, 

ultrares geçiş hızı ve ağırlıklarındaki değişim belirlenmiştir. Deney sonuçları 

incelendiğinde, numuneler içerisinde donma-çözülme etkisine karşı en iyi performansı 

GYFC ikameli betonlar göstermiş ve daha yüksek bağlayıcı miktarı içeren betonların 

donma-çözülme çevrimine maruz kalacak yapılarda daha iyi davranış göstereceği 

anlaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Beton, uçucu kül, granüle yüksek fırın cürufu, donma-çözülme. 

 

 

 

Abstract 
 

In this study, it was investigated that the use of fly ash and granulated blast furnace slag 

(GBFS) in various replacement rates with cement as mineral additives on the freezing-

thawing resistance of concrete. For this reason, binder content was determined as 300 

kg/m
3
 and 400 kg/m

3
. Then, cement was replaced at three proportions (10 %, 20 %, 30 

%) with fly ash and replaced at four proportions (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) with GBFS 

for both binder content. Totally 16 series of mix proportions, of which two of them were 

control mixtures, fourteen mixtures were containing mineral additives were tested in 

different combinations. Before freezing-thawing resistance tests, compressive strength 

was performed at 7, 28 and 56 days. Starting from the 56th day, the freezing thawing 

experiment was conducted on cubic specimens. At the end of 100 cycles, the amounts 
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of decrease in the compressive strength, weight and ultrasonic pulse velocity of the 

specimens were compared with those values of the specimens that had not gone through 

freezing-thawing cycles. The test results indicated that the incorporating of GBFS 

performed the best resistance on the freezing-thawing cycles and the concretes 

containing more binder content performed better on the resistance of freezing-thawing 

cycles. 

 

Keywords: Concrete, fly ash, granulated blast furnace slag, freezing-thawing cycles. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton, günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden birisidir. Servis ömrü 

boyunca yapılar çeşitli çevresel etkilere maruz kalmaktadır. Yapıya etki edecek çevresel 

hususlar iyi bilinmeli ve tasarımda dikkate alınmalıdır. Belirlenen çevresel etki altında 

yapı işlevini yerine getirmeye devam edebilmeli, yapıda kullanılan malzemelerin 

kalıcılık özellikleri yeterli olmalı ve böylece yapının performansı belirli bir düzeyin 

altında kalmamalıdır [1]. Günümüzde, yapısal tasarımın malzeme dayanımlarına göre 

değil, kalıcılık özelliklerine göre yapılması giderek daha fazla kabul gören bir durumdur 

[2]. 

 

Uçucu kül, silisli ve alüminli amorf yapıya sahip ve çok ince taneli olarak elde edilen ve 

puzolanik özelik gösteren mineral katkılardan birisi olarak 52 yıldır dünyada 

kullanılmaktadır [3]. Beton karışımının içerisinde yer alan uçucu kül miktarı, çimento 

ağırlığının %15 - % 50'si civarında değişebilmektedir [4]. Bazı araştırmacılara göre 

2010 yılında çevreye bırakılan uçucu kül miktarının 800 milyon ton değerine ulaştığı 

bilindiğinden bu malzemenin beton üretiminde değerlendirilmesi önem arz etmektedir 

[5]. Çevreye verebilecekleri zararlardan dolayı Türkiye’de ve dünyada potansiyel yan 

ürün olarak çıkan uçucu küllerin ekonomiye kazandırılması zorunluluk arz etmektedir. 

Uçucu külün betona ilave edilmesi birçok yararları da beraberinde getirmektedir. Uçucu 

küller, hidratasyon ürünlerini arttırarak betonun porozitesini azaltmakta, mikro agrega 

etkisi yaparak tane dağılımını düzenlemekte ve optimum sıkışmayı sağlamaktadır. 

Böylelikle betonun dış etkilere karşı dayanıklılığı artmaktadır. Ayrıca, küresel ve 

düzgün yüzeyli yapısı nedeniyle taze betonun işlenebilirliğini de artırmaktadır [6]. 

 

GYFC, amorf yapıya sahip ve yüksek miktarlarda SiO2 ve Al2O3 içeren, öğütülerek çok 

ince taneli duruma getirildiği takdirde, uçucu kül gibi puzolanik özellik gösteren bir 

mineral katkıdır. Ayrıca, büyük miktarlarda CaO içermesi nedeniyle, öğütülmüş 

GYFC’nin kendiliğinden de bir miktar bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. GYFC, taze 

betonun işlenebilirliğini artırırken terlemeyi azaltmaktadır [4]. Dayanımı geliştirirken 

hidratasyon ısısını düşürmekte, permeabilite ve poroziteyi azaltmaktadır [7-9]. Bu 

özelliklerinden dolayı betonun kalıcılık özellikleri üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. 

Ülkemizde GYFC kullanımı yaygınlaşmaktadır ve GYFC kullanımı ile endüstriyel bir 

atık değerlendirildiği için hem ülkemiz ekonomisine kazanç sağlanmış olacak hem de 

çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunulacaktır [10,11]. 

 

Beton servis ömrü boyunca fiziksel, kimyasal, mekanik ya da fiziko-kimyasal etkilerle 

hasara uğrayabilmektedir [12]. Bu çevresel etkiler betonun performansının zamanla 

azalmasına, tasarlanan proje ömründen önce işlevini ve dayanımını tamamen 

yitirmesine yol açabilmektedir. Betonun tekrarlı donma - çözülme etkisinde kalması 
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fiziksel etkilerden birisidir ve betonun boşluklarındaki buz oluşumu ile ilgili çeşitli 

teoriler ileri sürülmektedir [13]. Donan suyun hacmi yaklaşık %9 artmaktadır ve kılcal 

boşluklarda bulunan suyun, boşluk hacminin sadece bir bölümünü doldurması 

durumunda, donan suyun genleşebileceği boş bir hacim oluşmaktadır. Betonun suya 

doygun halde olması durumunda ise tüm boşluk suyla dolu olduğu için, oluşan hacim 

artışı sonucu buz boşluk çeperlerine basınç uygulamaktadır. Sıcaklığın yükselip buzun 

çözülmesiyle de çeperlere etkiyen bu basınç ortadan kalkmaktadır. Sürekli tekrarlanan 

donma - çözülme ile birlikte betonda hasar oluşmaya başlamaktadır ve betondaki hasar 

oluşumu betonun çatlaması veya yüzeyde oluşan soyulma ve dökülmeler olarak kendini 

göstermektedir [1]. Betonun kesiti boyunca çatlaması durumu çok şiddetli ve uzun 

süreli donma-çözülme etkisinde olurken, yüzey hasarları çevremizde en çok karşılaşılan 

durumdur. Beton taze halde iken don olayının gerçekleşmesi durumunda dayanım 

kayıpları olabilmektedir. Gerçekte tam priz başlangıcında don olayı tehlikelidir, bu 

nedenle soğuk havalarda beton dökülürken gerekli önlemler alınmalıdır [14]. 

 

Bu çalışmada; uçucu kül ve GYFC kullanımının donma-çözülme etkisine maruz kalan 

betonların kalıcılık özellikleri üzerindeki etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bu 

amaçla 300 ve 400 dozda betonlar üretilmiş, uçucu kül ve GYFC ikameli betonlar 

üzerinde 7, 28 ve 56 günlük basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Donma - 

çözülme deneyleri 56 gün boyunca  kirece doygun su içinde bekletilen numuneler 

üzerinde yapılmış ve toplam bir çevrim periyodu 3 saat olan, 100 donma-çözülme 

çevrimi uygulanmıştır. Bu çevrimler sonucunda, uçucu kül ve GYFC ikameli betonların 

basınç dayanımı, birim ağırlık ve ultrases geçiş hızı değişimleri belirlenmiştir. 

 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1. Kullanılan malzemeler 

 

Çalışmada agrega olarak Sakarya-Geyve yöresinden tedarik edilen ve maksimum tane 

çapı 16 mm olan kalker agregası, çimento olarak TS EN 197-1 standardına uygun 

olarak üretilen, Akçansa Çimento Sanayi A.Ş. Çanakkale fabrikasından tedarik edilen 

CEM I 42.5 R çimentosu kullanılmıştır. Mineral katkı maddesi olarak kullanılan uçucu 

kül, Çayırhan Termik Santrali’nden tedarik edilmiştir. Bu uçucu kül, ASTM C 618 

standardına göre SiO2 + AI203 + Fe2O3 > % 70 olduğundan C sınıfı olarak ifade edilen 

bir uçucu küldür [15]. GYFC ise Bolu Çimento Sanayi A.Ş. tarafından temin edilmiştir. 

CEM I 42.5 R ve mineral katkılara ait kimyasal, ve fiziksel özellikler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Numunelerin hazırlanmasında 300 ve 400 doz olmak üzere iki farklı çimento dozajı 

kullanılmış ve numuneler 10 cm ebatında küp olarak üretilmiştir. Deneylerde üretilen 

tüm numunelere katılan su miktarı, 150-160 mm arasında çökme değerini sağlayacak 

şekilde ayarlanmıştır. Üretilen numuneler kalıptan alındıktan sonra 20±2 °C’de kirece 

doygun su içerisinde deney zamanına kadar bekletilmiştir. 
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Tablo 1. Çimento ve mineral katkılara ait kimyasal ve fiziksel özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton numuneleri üzerinde 7, 28 ve 56 gün sonunda basınç dayanım deneyleri 

yapılarak, iki farklı çimento dozajında, uçucu kül ve GYFC ikameli betonların basınç 

dayanımı değerleri karşılaştırılmıştır. Toplam 16 seri beton üretimi gerçekleştirilmiş, 

her iki doz için % 10, % 20 ve % 30 yer değiştirme oranında uçucu kül, % 10, % 20, % 

30 ve % 40 yer değiştirme oranında ise GYFC mineral katkı olarak kullanılmıştır. 

Üretilen betonlarda kullanılan agregaların granülometrik analizi TS 3530’a göre 

yapılmış ve Şekil 1’de gösterilmiştir [16]. Üretilen betonların karışım oranları ise Tablo 

2’de görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Deneyde kullanılan agregaların elek analizi. 

Kimyasal Bileşim (%) 

Bileşen Adı  Çimento Uçucu Kül GYFC 

SiO2
 
Çözünen

 
19.10 47.09 40.98 

Çözünmez kalıntı 1.50 - - 

AI2O3 4.85 17.41 10.82 

Fe2O3 3.24 8.34 1.95 

CaO 61.86 13.98 34.85 

MgO 2.02 1.85 8.24 

SO3 2.63 4.65 0.80 

Kızdırma Kaybı  2.90 1.79 - 

Tayin Edilemeyen 1.90 - - 

Serbest CaO 1.51 - - 

Na2O 0.53 2.44 0.36 

K2O 0.50 1.80 1.13 

Fiziksel Özellikler 

Özgül ağırlık 3.08 2.17 2.92 

Özgül Yüzey (cm
2
/g) 3996 2469 2610 

Priz Başlangıcı (dak.) 170 - - 

Priz Sonu (dak.) 220 - - 
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Tablo 2. Her seri için beton karışımlarına dahil olan malzeme miktarları 
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1 300ŞAHİT 300 - - 172 0.57 936 583 389 151 

2 300UK10 270 30 - 160 0.53 935 588 391 155 

3 300UK20 240 60 - 151 0.50 937 586 388 152 

4 300UK30 210 90 - 143 0.48 935 585 385 155 

5 300GYFC10 270 - 30 155 0.52 936 588 387 159 

6 300GYFC20 240 - 60 161 0.54 936 583 389 153 

7 300GYFC30 210 - 90 150 0.50 932 585 385 154 

8 300GYFC40 180 - 12

0 

139 

0.46 

935 583 386 150 

9 400ŞAHİT 400 - - 220 0.55 823 513 341 159 

10 400UK10 360 40 - 215 0.54 826 511 342 155 

11 400UK20 320 80 - 218 0.55 825 512 340 155 

12 400UK30 280 120 - 212 0.53 825 511 345 151 

13 400GYFC10 360 - 40 218 0.55 823 513 344 153 

14 400GYFC20 320 - 80 211 0.53 826 515 343 156 

15 400GYFC30 280 - 12

0 

220 

0.55 

826 510 342 155 

16 400GYFC40 240 - 16

0 

216 

0.54 

823 513 340 158 

 

2.2. Yapılan Deneyler 

 

Donma-çözülme deneyinde TS3449 standardına uygun olarak -20°C de 2 saat havada 

donma ve +5°C de 1 saat suda çözülme şeklinde 100 çevrim gerçekleştirilmiştir [17]. 

TS3449 standardına göre yapılan donma-çözülme tekrarları deneylerinde otomatik 

çevrim uygulayan bir cihaz kullanılmıştır. Donma-çözülme çevrimi öncesi ve sonrası 

numuneler üzerinde ağırlık, basınç dayanımı ve ultrases geçiş hızı değişimi için ilgili 

deneyler gerçekleştirilmiştir. 

 

Beton karışımlarının hazırlanması esnasında öncelikle, agregalar ve çimento kuru olarak 

karılmış, su ise karışıma daha sonra dahil edilmiştir. Karışımların tamamı 20±3°C ortam 

sıcaklığında hazırlanmıştır. Standartlara uygun olarak yapılan deney yöntemleriyle 

üretim aşamasında her grupta taze betonun çökme değerleri tespit edilmiştir. Hazırlanan 

numuneler 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmıştır. Numuneler test uygulanacağı zamana 

kadar bekletilmek üzere kür havuzunda su içerisinde tutulmuştur. Bununla birlikte, 

beton numuneleri üzerinde 7, 28 ve 56 günlük tek eksenli basınç dayanım deneyleri 

yapılmıştır. Donma - çözülme deneyleri 56 gün boyunca  kirece doygun su içinde 

bekletilen numuneler üzerinde yapılmış ve toplam bir çevrim periyodu 3 saat olan, 100 

donma-çözülme çevrimi uygulanmıştır. Bu çevrimler sonucunda, uçucu kül ve GYFC 

ikameli betonların basınç dayanımı, birim ağırlık ve ultrases geçiş hızı değişimleri 

belirlenmiştir. Sertleşmiş beton deneyleri olarak basınç dayanımı deneylerinde 200 ton 

kapasiteli basınç presi kullanılmış olup, yüklemeler 2,5 kgf/cm
2
/sn’lik bir hızla 

gerçekleştirilmiştir.  
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3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Basınç Dayanımı Deneyi 

 

Uçucu kül ve GYFC’nin çimento ile farklı ikame oranlarında kulllanılmasıyla üretilen 

betonlar üzerinde yapılan 7, 28 ve 56 günlük basınç dayanımı sonuçları Şekil 2’de 

verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 2. Üretilen betonların 7, 28 ve 56 günlük basınç dayanımı sonuçları 

 

Bağlayıcı miktarı 400 kg/m
3
 olan betonlardan beklendiği üzere  300 kg/m

3
  olan 

betonlara göre daha yüksek basınç dayanımları elde edilmiştir. Bağlayıcı miktarı 300 

kg/m
3
 olan betonlar içerisinde 7 günlük en yüksek dayanım değerini şahit beton vermiş 

28 günlük betonlar içerisinde ise en yüksek basınç dayanımı GYFC’nin çimento ile 

%20 ikame oranında kullanılmasıyla üretilen karışımdan elde edilmiştir. Bu karışımın 

basınç dayanımı şahit betona kıyasla % 2.11 daha yüksek elde edilmiştir. GYFC’nin 

çimento ile %30 ikame oranında kullanılmasıyla üretilen karışımdan 56. günde en 

yüksek basınç dayanımı elde edilmiş iken bu karışım şahit betona kıyasla % 9 daha 

yüksek basınç dayanımı değeri vermiştir. 400 kg/m
3 

bağlayıcı miktarı içeren 

betonlardan 7. günde 39.25MPa ila 43.52 MPa arasında basınç dayanımları elde 

edilmiştir. Şahit beton 7. günde en yüksek basınç dayanımı değeri vermiş iken, 28 

günlük numuneler içerisinde ise GYFC’nin çimento ile % 40 ikame oranında 

kullanılması ile elde edilen karışımdan en yüksek basınç dayanımı elde edilmiştir. Bu 

karışım, şahit betona oranla %7.37 daha yüksek basınç dayanımı değeri vermiştir. Aynı 

şekilde GYFC’nin çimento ile % 40 ikame oranında kullanılması ile elde edilen 

karışımdan 56. günde en yüksek basınç dayanımı değeri elde edilmiştir.  Şahit beton 

karışımının erken dayanım özelliklerinin uçucu kül ve GYFC içeren karışımlara göre 

daha iyi olması, erken yaşlarda puzolanik reaksiyonların yavaş olması nedeniyle 

puzolanik etkinin dayanıma olumlu bir katkı yapamamasına bağlanabilir. Uçucu kül ve 

GYFC ikameli karışımlar özellikle 56. günde her iki bağlayıcı dozajında da şahit betona 
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kıyasla daha yüksek basınç dayanımı değerleri vermiştir. Bununla birlikte, beton yaşı 

ilerledikçe dayanımın önemli miktarlarda artış göstermesinin nedeni olarak, UK ve 

GYFC’nin zaman içerisinde puzolanik reaksiyonlar sayesinde çimentonun bünyesinde 

bulunan serbest kireci bağlayarak ikincil reaksiyonları başlatması ve böylece hidrate 

ürünlerin artması nedeniyle ileriki yaşlardaki basınç dayanımının artması gösterilebilir. 

 

3.2. Donma-çözülme direnci deneyleri 

3.2.1. Donma-çözülme çevrimi sonrası birim ağırlık değişimi 

Donma-çözülme etkisinde kalan uçucu kül ve GYFC ikameli betonların donma-

çözülme çevrimi öncesi ve sonrası ağırlık değerleri Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Donma-çözülme çevrimine maruz kalan betonlarda ağırlık değişimi 

Deney sonuçları değerlendirildiğinde, donma-çözülme etkisi altında numunelerde ciddi 

boyutlarda ağırlık değişimi meydana gelmemiştir. Bağlayıcı miktarı 300 kg/m
3
 olan 

betonlar 400 kg/m
3
 olan betonlara göre daha fazla ağırlık kaybına uğramıştır. Bağlayıcı 

miktarı 300 kg/m
3
 olan betonlarda ağırlık kayıplarının % 3.07 - % 1.44, 400 kg/m

3
 olan 

betonlarda ise % 0.54 - %1.50 arasında değiştiği görülmüştür. Deney sonuçlarına göre, 

her iki doz için şahit betona kıyasla uçucu kül ve GYFC ikameli karışımlar donma-

çözülme etkisi altında ağırlık kaybı dikkate alındığında daha iyi performans gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, uçucu kül ve GYFC’nin çimento ile ikame oranı arttıkça 

meydana gelen ağırlık kayıpları azalmaktadır.  Donma çözülme etkisi altında meydana 

gelen ağırlık değişimlerinin çevrim nedeniyle beton yüzeyinde meydana gelen 

soyulması ve dökülmesinden kaynaklandığı söylenebilir [18].    

 

3.2.2. Donma-çözülme çevrimi sonrası ultrases geçiş hızı değişimi 

Şekil 4’te donma-çözülme çevrimi öncesinde ve sonrasında betonların ultrases geçiş 

hızı değerleri verilmiştir. Bir malzemenin ultrases geçiş hızı değeri o malzemenin 

elastisite modülü ve yoğunluğu ile ilgilidir. Bu yüzden, ultrases geçiş hızı bir 

malzemenin üniformluğu ve kalitesi hakkında bilgi vermektedir. Donma-çözülme 

etkisinde meydana gelen ultrases geçiş hızı azalma oranları incelendiğinde donma-

çözülme etkisinde meydana gelen ultrases geçiş hızı azalma oranlarının bağlayıcı 
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miktarı 300 kg/m
3
 olan betonlarda % 5.11 - % 7.06 arasında olduğu görülmüştür. Bu 

durum, bağlayıcı miktarı 400 kg/m
3
 olan betonlarda % 3.21 - % 4.96 arasında 

değişmiştir. Genel olarak, uçucu kül ve GYFC’nin çimento ile ikame oranı arttıkça 

meydana gelen ultrases geçiş hızı azalma oranları düşmektedir.  

 

 
 

Şekil 4. Donma-çözülme çevrimine maruz kalan betonlarda ultrases geçiş hızı oranı 

değişimi 

 

Bir malzemenin ultrases geçiş hızı değeri o malzemenin bünyesinde bulunan çatlak 

yapısı ile oldukça ilgilidir. Donma-çözülme etkisine maruz kalan betonlarda oluşan 

çatlaklar geçiş hızının çatlak nedeniyle dalga vericisinden alıcısına ulaşma süresini 

geciktirmesi nedeniyle daha düşük hız değerlerinin elde edilmesine neden olmuştur.   

 

3.2.3. Donma-çözülme çevrimi sonrası basınç dayanımı değişimi 

Donma-çözülme çevrimi uygulanmış ve uygulanmamış numunelerin basınç dayanımları 

Şekil 5’ te görülmektedir. Şekil 5’te görüldüğü üzere donma- çözülme çevrimi 

uygulanmamış numuneler içinde en yüksek basınç dayanımı bağlayıcı miktarı 400 

kg/m
3
 olan ve % 40 GYFC ikameli betondan elde edilmiştir. Donma-çözülme çevrimi 

sonrası numunelerin basınç dayanımında meydana gelen azalmalar % 5.21 ila % 20.43 

arasında değişmektedir. Basınç dayanımı kaybı değerleri uçucu kül ve GYFC’nin 

çimento ile ikame oranı arttıkça azalmış ve her iki doz içinde şahit betonlar en yüksek 

dayanım kaybı değerleri vermiştir. Ayrıca bağlayıcı miktarının artması da donma-

çözülme çevrimine maruz kalan betonların performansına olumlu yönde etki etmiştir.  

Bağlayıcı miktarı hem 300 kg/m
3
 hem de 400 kg/m

3
 olan betonlarda GYFC’nin çimento 

ile % 40 ikame oranında kullanılmasıyla elde edilen karışımdan donma-çözülme 

etkisine karşı en iyi performans olarak en düşük dayanım kaybı değerleri elde edilmiştir.  
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Şekil 5. Donma-çözülme çevrimine maruz kalan betonlarda basınç dayanımı değişimi 

 

Donma-çözülme olayı temel olarak donan suyun hidrolik basıncından kaynaklanan 

genleşmelerin betonda meydana getirdiği tahribattan kaynaklanmaktadır. Donan su % 9 

oranında hacim artışı meydana getirdiğinden kapiler boşluklara hapsolarak donan su 

genleşmektedir. Hidrolik basıncın büyüklüğü betonun geçirimliliğine ve doygunluk 

derecesine bağlıdır. Doğal olarak daha fazla bağlayıcı içeren betonlar ile uçucu kül ve 

GYFC ikameli betonlar puzolanik etki sayesinde daha az geçirimlilik sağladıklarından 

her iki dozda da şahit betonlara kıyasla daha iyi performans göstermiştir. Donma-

çözülme etkisine maruz kalan betonlarda meydana gelen dayanım kaybının nedeni, 

hidrolik basıncın çekme gerilmesini aşması sonucu oluşan ilk çatlağın tekrarlı 

çevrimlerle beraber büyümesi ve betonda tahribat oluşturmasıdır.    

 

 

4. sSONUÇLAR 

Yapılan deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

    

 Uçucu kül ve GYFC’nin çimento ile farklı ikame oranlarında kulllanılmasıyla 

üretilen betonlar üzerinde yapılan 7, 28 ve 56 günlük basınç dayanımı 

sonuçlarına göre şahit beton karışımının erken dayanım özelliklerinin uçucu kül 

ve GYFC içeren karışımlara göre daha iyi olduğu görülmüştür. Uçucu kül ve 

GYFC ikameli karışımlar özellikle 56. günde her iki bağlayıcı dozajında da şahit 

betona kıyasla daha yüksek basınç dayanımı değerleri vermiştir. Bununla 

birlikte, beton yaşı ilerledikçe dayanımın önemli miktarlarda artış göstermesinin 

nedeni olarak, UK ve GYFC’nin zaman içerisinde puzolanik reaksiyonlar 

sayesinde çimentonun bünyesinde bulunan serbest kireci bağlayarak ikincil 

reaksiyonları başlatması ve böylece hidrate ürünlerin artması nedeniyle ileriki 

yaşlardaki basınç dayanımının artması gösterilebilir. 
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 Donma çözülme etkisinde kalan uçucu kül ve GYFC ikameli betonların bağıl 

birim ağırlıkları, ultrases geçiş hızı, ve basınç dayanımları çevrim sayısı arttıkça 

çatlak miktarı ve genişliğinin büyümesi nedeniyle azalmıştır. Mineral katkı 

olarak uçucu kül ve GYFC kullanılması durumunda genel olarak bu azalma 

oranları düşüş göstermiştir. Bağlayıcı miktarı hem 300 kg/m
3
 hem de 400 kg/m

3
 

olan betonlarda GYFC’nin çimento ile % 40 ikame oranında kullanılmasıyla 

elde edilen karışımdan donma-çözülme etkisine karşı en iyi performans olarak 

en düşük dayanım kaybı değerleri elde edilmiştir.  
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