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Özet 

 
Türkiye’nin bor minerali kaynakları açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bor 

mineralinin endüstride kullanımını yaygınlaştırmak için birçok çalışma yapılmaktadır. 

Kolemanit minerali ile borlu çimento üretimi ve bu çimentonun yol betonunda 

kullanımı, bu çalışmalar arasında yer almaktadır.  

Bu çalışmada kolemanit ve üleksitin çimentoda kullanılabilirliği araştırıldı. Yabancı 

maddelerden arındırılarak öğütülmüş kolemanit ve üleksit, çimento kütlesinin %0,5, 

%1, %2, %3, %4 ve %5 oranlarında CEM I 42,5 R sınıfı çimento ile ikame edildi. 

Çalışmanın diğer safhasında ise klinker 1300 
o
C’de kolemanit ve üleksit ile 

karıştırılarak pişirildi. Pişirilen karışım soğuduktan sonra laboratuarda öğütülerek yeni 

çimentolar üretildi. Borlu ve normal çimentoların genleşme sabitliği, standart kıvamı, 

priz başlangıç ve bitiş süreleri ölçüldü. TS EN 196-1’e göre üretilen borlu çimentolu 

harç numunelerin basınç ve eğilme dayanımları belirlendi. Elde edilen bulgulara göre 

kolemanit ve üleksitin çimentoda kullanılabilirliği değerlendirildi. Kolemanit ve üleksit 

kullanımının çimento özelliklerini geliştirmediği tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Priz süresi; Kolemanit; Üleksit; Harç; Basınç dayanımı  

 

 

Abstract 

 Turkey is known to be rich sources of boron.  Many studies have been done to increase 

the amount of using mineral boron in industry. Producing  boron modified cement with 

colemanite mineral and using this type of cement in the road construction is one of these 

studies. 

 

This study was investigated the usability of colemanite and ulexite in cement. 

Colemanite and ulexite , which were treated foreign substances and grinded, the mass of 

cement of 0.5%, 1%,2%, 3%, 4% and 5% rates were replaced with cement CEM I 42.5 

R. In the next phase of the study, mixture of klinker and boron minerals baked at 1300  
o
C. After baked mixture  is cooled, the special cement were produced by grinding in the 
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laboratory. Soundness, setting initial and final time and standard consistency of boron 

modified and standard cements were determined. Flexural and compressive strength of 

boron modified cement mortars according to  TS EN 196-1 were identified. According 

to the test results, the usability of colemanite and ulexite in cement were criticised. It is 

indicated that using colemanite and ulexite in cement do not develop the properties of 

the cement.  

Key words: Setting time; Colemanite; Ulexite; Mortar; Compressive strength 

 

 

1.GİRİŞ 

 

Ülkemiz bor madenleri bakımından zengindir. Bor madenlerinden çıkarılan ürünün 

işlemesi sırasında artık ürünler açığa çıkmaktadır. Bu atık ürünlerin çimentoya faydası 

olması durumda çimento üretiminde kullanımı, atık ürünün değerlendirilmesi ve 

ekonomik fayda sağlaması açısından önemlidir. Bor atığının çimentoda 

kullanılabilirliğine ait çalışmalar ilk atık ürünün değerlendirilmesi şeklinde ortaya 

çıkmış ve sonra kolemanitin çimento üretiminde kullanımı şeklinde gelişmiştir 

[1,2,3,4,5]. Dünya bor minerali rezervinin %72’sinin Türkiye’de bulunması bu 

çalışmaların ülkemiz açısından önemini artırmaktadır. Türkiye’de  Ulusal Bor Araştırma 

Enstitüsü (Boren) bor mineralinin kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.   

Boren’nin destekleyip üretim aşamasına getirilebileceği belirtilen ürünler arasında borlu 

aktif belit çimentosu vardır[1]. Türk tipi çimento raporunda, kolemanitin farinle döner 

fırınlarda pişirilmesiyle üretilen borlu aktif belit çimentosunun çimento özelliklerini 

geliştirdiği, dayanım, dayanıklılık,  geçirimlilik gibi beton özelliklerini artırdığı 

belirtilmektedir [1]. 

 

Bor minerali atığı, çimentonun özelliklerini geliştirmesinin tespit edilmesi durumunda, 

küçük oranlarda mineralin kendisinin de çimento üretiminde kullanılabileceği 

düşünülebilir. Bu çalışmada, kolemanit ve üleksit’in çimentoda doğrudan kullanımı ile 

ısıl işlemler uygulanarak kullanılabilirliği araştırıldı. Elde edilen bulgulara göre 

kolemanit ve üleksitin çimentoda kullanılabilirliği değerlendi. 

 

 

2.DENEYSEL ÇALIŞMA VE BULGULAR 

 
Çalışmada, Trabzon çimento fabrikasından CEM I 42,5 R sınıfı çimento ve klinker 

temin edildi. ETİ maden işletmeleri Balıkesir Bigadiç tesisinden yabancı maddelerden 

ayrıştırılmış ve öğütülmüş kolemanit ve üleksit madenleri alındı. Kolemanit ve üleksit 

CEM I 42,5 R çimentosu ile çimento kütlesinin %0,5, 1,2,3,4 ve 5 oranlarında ikame 

edildi. Elde edilen borlu çimentonun standart kıvam, priz başlangıç, priz bitiş süreleriyle 

genleşme sabitlikleri ölçüldü. Ayrıca TS EN 196-1’e göre hazırlanan harç numunelerde 

basınç ve eğilme dayanımları test edildi. 

 

Çalışmanın diğer aşamasında, Trabzon çimento fabrikasından temin edilen klinkere 

kütlesinin %5 oranında alçı katılıp öğütüldü. Aynı klinkerin kütlesinin %4 oranında 

kolemanit ve üleksit katılarak 1300 
o
C’de 2 saat pişirildi ve soğutulup öğütüldü. Yine  

klinker kütlesinin %1 oranında kolemanit katılarak 1300 
o
C’de 2 saat pişirilerek 

soğuduktan sonra %2 oranında alçı katılarak ve klinker 1300 
o
C’de ikinci pişirme 

işlemine tabi tutulup soğutulup % 5 alçı ile öğütülerek beş adet yeni çimento üretildi. 
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Üretilen çimentoların 200 mikron, 90 mikron ve 45 mikron elek üstü kalıntıları ölçüldü. 

Bu çimentolarında standart kıvam, priz başlangıç ve bitiş süresi, genleşme sabitlikleri 

ile bu çimentolardan üretilen harç numunelerin TS EN 1015-3’e göre yayılma tablası ile 

kıvamları hesaplandı. 

 

2.1. Kullanılan Malzemelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

Çalışmada kullanılan CEM I 42,5R tipi çimento, kolemanit ve üleksitin kimyasal 

özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1. Çimento, kolemanit ve üleksitin kimyasal özellikleri 

 

Kimyasal bileşim Çimento(%) Kolemanit(%) Üleksit(%) 

B2O3 - 39,8 37,11 

CaO 61,47 26,59 15,70 

SiO2 19,92 5,56 3,31 

Al2O3 7,01 0,17 0,03 

Fe2O3 2,95 0,032 0,027 

MgO 1,12 2,81 1,31 

SO3 2,51 0,24 0,04 

SO4 - 0,29 0,05 

Na2O 0,34 0,15 3,81 

K2O 1,11 - - 

Cl
-
 0,0081 - - 

As2O3(ppm) - 32 59,79 

As(ppm) - 24,24 45,30 

SrO - 1,19 0,82 

 

TS EN 196-1’e göre harç numuneler üretildi. Üretilen harç numunelerde kullanılan 

madde miktarları Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. 4x4x16 cm’lik harç numunelerde kullanılan madde miktarları (gram) 

 
 Numune ismi Çimento 

 
Su Kolemanit Üleksit Agrega 

 

HO 450 225 0 0 1350 

K0,5 447,75 225 2,25 0 1350 

K1 445,5 225 4,5 0 1350 

K2 441 225 9 0 1350 

K3 436,5 225 13,5 0 1350 
K4 432 225 18 0 1350 
K5 427,5 225 22,5 0 1350 
U0,5 447,75 225 0 2,25 1350 
U1 445,5 225 0 4,5 1350 
U2 441 225 0 9 1350 
U3 436,5 225 0 13,5 1350 
U4 432 225 0 18 1350 
U5 427,5  0 22,5 1350 
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Tablo 2’deki HO numaralı harçlar TS EN 196-1 standardına göre üretilen standart 

prizmatik harç numunelerdir. Kolemanit ilaveli numuneler K harfi ile, üleksit ilaveli 

numuneler U harfiyle isimlendirilmiştir.  Kolemanit ve üleksit ilaveli harç numuneler 

standart harçlardaki 450 gram çimento kütlesinin %0,5, %1,%2,%3 %4 ve %5’i 

oranında çimento yerine kolemanit ve üleksit katılmak suretiyle üretildi.  

 

Bor minerali ilaveli çimentoların standart kıvam, priz süresi başlama ve bitiş süreleri ile 

genleşme miktarları bulurken, 500 gram çimentoya çimento kütlesinden %0,5’ten %5’e 

kadar belirtilen oranlarda çimento azaltılıp yerine bor minerali katılarak elde edilen 

çimento hamurundan, TS EN 196-3 standardına göre hesaplandı. 

 

 

2.2. Kolemanit ve Üleksit İlaveli CEM I 42,5 R Çimentosunun Standart Kıvam, 

Priz Başlangıç ve Bitiş Süreleri ile Genleşme Sabitlikleri 

 

Tablo 3. Kolemanit ve üleksit ilaveli CEM I 42,5R çimentosunun standart kıvam, priz 

başlama ve bitiş süreleri ile genleşme sabitlikleri 

 

Çimento karışımı Standart 

kıvam(%) 

Priz süresi (saat:dakika) Genleşme 

(mm) Başlangıç Bitiş 
HO 34,66 2:15 3:45 3 

K0,5 35,68 3 : 40 4 :00 1,5 
K1 35,96 3 : 55 4 :20 2 
K2 0,36 4 : 40 5 :05 2 
K3 36,38 5 : 50 6 : 25 2 
K4 36,58 7 : 50 8 : 20 3 
K5 36,62 8 : 25 8 :55 3 

U0,5 35,2 4 : 40 5 : 05 2 
U1 35,28 13 :00 13 : 20 1,5 
U2 35,36 28 : 10 28: 40 2 
U3 35,48 35 : 25 35 :55 2 
U4 35,62 41 :35 42 :10 1,5 
U5 35,74 47 :10 47 : 50 1 

 

Çimentoya kolemanit ve üleksit ilavesi standart kıvam değerini artırmaktadır. Yani 

çimentonun standart kıvama gelmesi için daha fazla su ilave etmek gerekmektedir. 

Kolemanit ve üleksit çimentonun priz süresini artırmaktadır. Bilhassa üleksit 

çimentonun priz süresini aşırı miktarda artırmaktadır. Bor ilaveli çimentolar priz 

başlangıç süresinden 15 ile 30 dakika sonra priz bitmektedir. Normal çimentoya göre 

priz başlangıç ve bitiş süreleri arasındaki zaman daha kısa olmaktadır.  

 

 

Üleksit ilaveli U2, U3, U4 ve U5 nolu numuneler 2 günlük sürede kalıbından 

çıkarılamadıkları için eğilme ve basınç dayanımları ölçülemedi. Numunelerin geç priz 

almalarından dolayı U2 ve U3 seri nolu numuneler 3.gün, U4 ve U5 nolu numuneler 4. 

gün kalıbından çıkarıldılar. 
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Tablo 4. Kolemanit ve üleksit ilaveli CEM I 42,5R çimentolu harç numunelerin eğilme 

ve basınç dayanımları 

 

 

Tablo 5. Klinkerin değişik aşamalara tabi tutularak elde edilen çimentoların standart 

kıvam, priz başlangıç ve bitiş süreleri ile genleşme sabitliği değerleri  

 

Çimento karışımı Standart 

kıvam(%) 

Priz süresi (saat:dakika) Genleşme 

(mm) Başlangıç Bitiş 
Ç1 27,97 5:40 6:40 0 
Ç2 25,90 3:30 5:00 24 
Ç3 26,18 5:00 5:20 8,5 
Ç4 26,41 5:30 5:50 77,5 
Ç5 26,13 8:30 9:10 71 

 

 

Tablo 6. Çimento elek analizleri ve yayılma tablasıyla taze harç kıvam tayini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5’teki Ç1 serisi numuneler çimento fabrikasından elde edilen klinkerin laboratuar 

da %5 alçı ile öğütülmesiyle elde edilen çimentodur. Ç2 ile gösterilen numuneler ise 

klinkerin 1300 
o
C’de 2 saat süresinde bekletilip soğutulduktan sonra %5 alçı katılarak 

öğütülmesinden elde edildi. Ç3 ile gösterilen numuneler klinkere kütlesinin %1’i 

oranında kolemanit katılarak 1300 
o
C’de 2 saat pişirilip soğutulduktan sonra %2 

Numune ismi Eğilme Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (MPa) 

2 gün 7gün 28gün 90gün 2gün 7gün 28 gün 90 gün 
HO 5,15 7,31 7,83 7,95 28,60 46,60 58,09 60,92 

K0,5 5,18 6,84 7,81 7,59 25,97 43,82 55,30 59,93 
K1 4,76 5,88 7,55 8,22 24,97 38,22 50,17 57,40 
K2 3,75 5,81 7,46 8,10 20,14 35,57 48,45 59,93 
K3 3,85 6,02 8,10 8,65 22,52 36,71 51,09 58,70 
K4 3,04 5,44 7,49 8,71 17,44 34,91 52,49 57,60 
K5 3,38 5,04 6,34 8,35 17,57 31,19 47,47 57,92 

U0,5 5,22 8,19 8,27 8,21 27,49 44,84 56,81 57,22 
U1 4,37 8,00 7,69 8,40 23,08 42,90 54,71 61,03 
U2 - 6,69 8,08 8,49 - 37,73 54,18 59,89 
U3 - 5,67 7,81 8,51 - 33,37 52,16 56,40 
U4 - 5,83 7,88 8,69 - 35,49 52,52 58,57 
U5 - 5,20 7,38 8,86 - 30,87 47,66 56,00 

Çimento 

tipi 

200 mikron 

elek üstü 

kalıntı (%) 

90 mikron 

elek üstü 

kalıntı (%) 

45mikron 

elek üstü 

kalıntı (%) 

Yayılma 

çapı (mm) 

CEM I 

42,5R 

0 1,3 20,22 15,2 

Ç1 0,42 13,82 46,24 17,3 
Ç2 0,40 13,79 47,20 16,8 
Ç3 0,36 12,92 44,82 16,3 
Ç4 0,41 13,86 46,25 16,2 
Ç5 0,40 13,86 46,84 16,1 
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oranında alçı katılarak öğütüldüler. Ç4 ve Ç5 ile sembolize edilen numuneler klinkerin 

kütlesinin %4’ü oranında kolemanit ve üleksit katılan numuneler diğer numunelerle 

aynı sıcaklık ve zamanda pişirilip soğutulduktan sonra öğütülmesiyle üretildiler. 

 

Tablo 6’da gösterilen çimentolara TS EN 196-6’ya göre elek analizi yapıldı. Laboratuar 

ortamında öğütülen çimentolar çimento fabrikasından alınan CEM I 42,5 R çimentosuna 

göre daha kalın tane dağılımına sahip olduğu Tablo 6’dan anlaşılmaktadır. Tablo 6’daki 

çimentolarla (150gram), dere kumu (450 gram) ve su (110gram) mikserde 120 saniye 

karıştırılarak hazırlanan harçlara TS EN 1015-3’e göre yayılma tablasıyla kıvamları 

tayin edildi. Elde edilen değerler Tablo 6’da görülmektedir. 

 

2.3. CEM I 42,5 R ve Üleksit İlaveli Çimento Hamurunda Taramalı Elektron 

Mikroskobuyla Yapılan İnceleme ve Madde Analiz Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Taramalı elektron mikroskobu görüntüsü ve spektral analiz sonuçları a-CEM I 

42,5R çimentosu (x5000), b- Üleksit ilaveli çimento (x5000) 

 

Şekil 1 CEM I 42,5R ve üleksit ilaveli çimento pastalarından kesilip vakum altında altın 

kaplandıktan sonra 5000 kat büyütülerek elektron mikroskobundan alınan görseldir. 

Şekil 1-b’deki çimento hamuru %5 üleksit ilavelidir. 
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3.TARTIŞMA 

 
Yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra öğütülmüş kolemanit ve üleksit çimentonun 

priz süresini artırmaktadır. Bor minerali ilaveli çimentolar standart kıvam için 

çimentoya göre daha fazla suya ihtiyaç duymaktadırlar. Çimentonun kütlesinin %1 

oranına kadar kolemanit ilavesi priz başlangıç ve bitiş süresi bakımından uygun 

olmaktadır. Kolemanit ilavesi %1 oranını aşıldığı durumlarda priz sorunlarıyla 

karşılaşılmaktadır.  Tablo 1’deki kolemanitin kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında 

ve %1 oranında çimentoya karıştırıldığında olması gereken B2O3’ün oranı maksimum 

%3,9 oranına gelmektedir. Sağlık ve diğerleri borlu aktif belit çimentosu üretiminde, 

bor minerali kolemanit, borik asit üretiminde kullanılmasıyla yüksek tenörlü kısmından 

kalan düşük tenörlü kısmının %10 oranında farin içerisinde katılmasıyla üretilen bir 

çimento türü olduğunu, farin içerisinde %10’dan düşük tenörlü kolemanit kullanımıyla 

çimentoda %2,5 ile %3 arasında B2O3 bulunduğunu ve çimento içerisinde portland 

çimentosunda bulunan ana fazlardan biri olan alit (C3S) fazının oluşmadığını 

belirtmektedirler [1,2]. Borlu aktif belit çimentosu için kullanılabilecek B2O3 miktarının 

%2,5-3 arasında olabileceği ve bu oranın optimum kullanılabilecek miktarın 

araştırılması gerektiğini söylemektedirler [1,2]. Farinin pişirilmesi sırasında katılacak  

B2O3 oranı ile pişirmeden kullanılan kolemanitteki B2O3 oranlarının bu çalışmada 

benzer olduğu görüldü. Tablo 2’deki üleksitin kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında 

kolemanite göre daha az B2O3’te ve sülfata (SO3 ve SO4) sahip olduğu görülmektedir. 

Bu analiz sonuçlarına göre üleksitli çimentonun kolemanitli çimentoya göre daha kısa 

sürede priz alacağı düşünülebilir. Çünkü sülfat oranı çimentonun priz süresini uzattığı 

bilinmektedir. Yapılan çalışmada üleksitli çimentonun priz başlangıç ve bitiş süresinin 

normal ve kolemanitli  çimentolara göre çok fazla olduğu görülmektedir.  %3 kolemanit 

ilaveli çimentonun priz başlama süresi 5 saat 50 dakika iken %3 üleksit ilaveli 

çimentonun priz başlama süresi 35 saat: 25 dakikadır. Türk tipi çimento raporunda [1] 

kolemanitin diğer bor minerallerine göre çimentoda kullanımının uygun olduğu 

belirtilmektedir. Bu uygunluk burada belirtilen çimentonun priz alma durumuna göre 

değerlendirilmiş olabilir. Bor mineralinin çimentoya doğrudan ilavesi durumunda 

genleşme miktarlarında sakıncalı bir durum oluşmamıştır. Tablo 1’de %0,5 ve %1 gibi 

düşük oranlardaki bor ilavesi, normal çimentoya göre az miktarda genleşmeyi 

azaltmaktadır.  

 

 
Şekil 3. Kolemanit ilaveli harç numunelerin 2, 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları 

 

Şekil 3’te kolemanit ilaveli çimentolarla üretilen harç numunelerin basınç dayanımları 

HO ile gösterilen standart numunelerden düşük olduğu görülmektedir.  Şekil 3’de 2 
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günlük %5 kolemanit ilaveli numune ile standart numunenin basınç dayanımları 

arasındaki oran 0,61 iken 90 günlük dayanımları arasındaki oran 0,93 olduğu 

görülmektedir. Bu durum kolemanitin çimentonun priz süresini uzatmasından 

kaynaklanmaktadır. K5 ile HO ile gösterilen harçların arasındaki 90 günlük basınç 

dayanımdaki azalma oranı %6’dır. K5 harç numuneleri çimento kütlesinde %5 oranında 

çimento azaltılıp kolemanit ilave edilmesiyle üretildiler. Bu durum kolemanit ilavesinin 

harçların basınç dayanımlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Bu 

çalışmada, Targan S., vd [3] çalışmalarında %4 oranında kolemanit atığı ve doğal 

puzolan ile çimento karışımlarından ürettiği harç numunelerden elde ettikleri basınç 

dayanımları ve priz süreleri ile benzer bulgulara rastlandı. 

 

 
Şekil 4. Üleksit ilaveli harç numunelerin 2, 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımları 

 

Şekil 4’deki harç numunelerin basınç dayanımları incelendiğinde standart numunelerin 

her yaşta en yüksek dayanıma sahip olduğu görülmektedir. Üleksit ilavesi harçların 

basınç dayanımlarını düşürdü. 

 

 
Şekil 5. Laboratuarda klinkerin ısıl işlemlere tabii tutularak üretilen çimentoların TS EN 

193-3’e göre genleşme miktarları 

 

Şekil 5’teki Ç1 çimentosu klinkerin %5 alçı ile öğütülmesiyle üretilen çimentodur. Bu 

çimentonun TS EN 196-3’e göre yapılan deneyde genleşme meydana gelmedi.            

Ç2 çimentosu klinkerin ısıl işleme tabi tutulup %5 alçı ile öğütülmesinden sonra ölçülen 

genleşme değeridir. Ç2 çimentosunun Ç1 çimentosuna göre priz başlangıç ve bitiş 
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sürelerinin kısaldığı standart kıvam değerinin düştüğü ve genleşme miktarının arttığı 

görüldü. Ç4 çimentosunda klinkerin kütlesinin %4’ü oranında kolemanit, Ç5 

çimentosunda klinkerin kütlesinin %4’ü oranında üleksit vardır. Ç4 ve Ç5 

çimentolarında aşırı miktarda genleşme oluştu. %1 oranında kolemanit ve öğütülme 

sırasında %2 oranındaki alçı ilave edilerek üretilen Ç3 çimentosunda genleşme 

miktarının kabul edilebilir sınır olan 10mm altında kaldığı Şekil 5’te görülmektedir.  

 

Isıl işleme tabi tutulan kolemanit harcın karışım suyundaki suyu bağlayarak harcın 

kıvamının azalmasına neden olmaktadır. Bu durum çok az miktardaki kolemanitin 

harcın kıvamını azaltma özelliği sayesinde betonda dayanım artışına neden olabilir. 

Aynı duruma klinker ve üleksit karışımının pişirilip soğuduktan sonra alçı ile öğütülen 

çimento ile hazırlanan harçlarda rastlandı. 

 

4.SONUÇ 

 
Bor mineralleri olan kolemanit ve üleksit, çimentonun priz süresini artırmaktadır. 

Üleksit minerali kolemanite göre daha fazla priz başlama süresini artırmaktadır. Bu 

minerallerin doğrudan kullanımı harç numunelerin eğilme ve basınç dayanımlarında bir 

artışa neden olmamaktadır.  Klinker ile kolemanit ve üleksit karışımının fırında 

pişirilerek üretilen çimentolarda aşırı miktarda genleşme meydana gelmektedir ve harç 

kıvamı azalmaktadır. Harç kıvamındaki azalma düşük oranlarda kullanılan kolemanitin 

beton kıvamını düşürerek basınç dayanımının artmasına neden olabilir. Ancak bunun 

için kullanılan beton akışkanlaştırıcı katkıların mevcut olması ve maliyet üstünlükleri 

düşünüldüğünde borlu çimentonun beton dayanımına etkisi önemli seviyede 

olmayacaktır. 

Bu çalışmada, borlu çimentoların çimento özelliklerini iyileştirip geliştirdiği hususunda 

büyük şüpheler uyanmıştır.   Borlu çimento üretimi ve bunun yapılarda kullanılabilirliği 

için uzun süreli çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Borlu harçların uzun 

süreli suya maruz kalması durumunda genleşme problemlerine yol açabileceği kanısı 

uyanmıştır.  
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