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Özet 
 

Gazbeton silis kumu, çimento, kireç, alçı ve su ile karışıma gözenek oluşturucu 

alüminyum tozu ilavesiyle elde edilen ve otoklavda buhar kürü ile sertleştirilen, hafif 

beton grubunda yer alan yapı malzemesidir.  Bu çalışmada,  gazbeton üretiminde ana 

hammadde olarak kullanılan silis kumu yerine uçucu kül ve bağlayıcı olarak kullanılan 

çimentoya da %3, %6, %9 ve %12 oranlarında silis dumanı ikame edilerek gazbeton 

örnekleri üretilmiştir. Örnekler 10 cm kenarlı küp kalıplara döküldükten sonra 75 
0
C 

sıcaklığındaki etüv içerisinde 24 saat bekletilmişlerdir. Kalıptan çıkarılan örnekler 177 
0
C‟de 8 bar buhar basıncı altında 8 saat süreyle otoklav kürü edilmişlerdir. Kür işlemi 

tamamlanan örnekler üzerinde basınç dayanımı, birim hacim ağırlık ve ultrases geçiş 

süresi deneyleri gerçekleştirilmiş, bazı mekaniksel ve fiziksel özellikler belirlenmiştir. 

Örneklerin mikroyapıları SEM ve XRD analizleriyle gözlemlenmiştir. Örneklerin birim 

hacim ağırlıkları 0.695-0.707 kg/dm
3
 arasında olup basınç dayanımları 2.5 MPa ile 4.4 
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MPa arasında değişmektedir. Silis dumanı ikameli serilerde kontrol karışımına göre 

birim hacim ağırlıkta azalma, basınç dayanımlarında ise artma olmuştur.  

 

 

Abstract 
 

Aerated concrete that lightweight concrete building material in the group which made up 

for mixture of silica sand, cement, lime, gypsum and water from addition of pore forming 

aluminum powder and hardened with steam cure in autoclave. In this study, silica sand 

that the main raw material used in the production of aerated concrete replaced to fly ash 

and used a binder of cement insted of %3, %6, %9, %12 rates silica fume replacement 

produced by aerated concrete samples. After the molding samples which 10 cm side cube 

waiting for 24 hours in 75 
0
C. Samples are removed from the mold for 8 hours at 177 

0
C 8 

bar steam pressure autoclave curing. Samples of completed curing on the compressive 

strenght, unit weight and utrasound pulse velocity experiments performed, some 

mechanical and physical properties were determined. Microstructure of samples was 

observing by SEM and XRD analysis. Unit weight of samples that 0.695-0.707 kg/dm
3
 

and compressive strenght between 2.5-4.4 MPa. Unit weight is decreased for silica fume 

replacement to cement, compressive strenght is increased. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

TS 453‟e göre [1] „‟ Gazbeton, ince öğütülmüş silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı 

madde ( kireç ve/veya çimento) ile hazırlanan karışımın gözenek oluşturucu bir madde 

ilavesi ile hafifletilmesi ve buhar kürü ile sertleştirilmesi ile elde edilen gözenekli hafif 

betondur. Bu bileşenler normal atmosfer basıncı altında gövdede H2 gazı oluşumu 

sağlamak için yüksek miktarda su ile karıştırılır ve kalıplanır, daha sonra 200 
0
C‟de 

doymuş buhar basıncı altında birkaç saat bekletilir. Alüminyum, kalsiyum hidroksit ya da 

alkalilerle reaksiyona girer H2 gazı açığa çıkar ve gaz kabarcıkları oluşur [2]. İnce toz 

taneleri halindeki alüminyum tozunun açığa çıkardığı bu gaz habbeleri (tanecikleri), 

gazbeton döküm hamurunun kabarmasına ve ana özelliği olan mikro gözenekli yapısına 

kavuşmasını sağlar. Malzemede oluşan kalsiyum hidrosilikat ve alüminyum hidrosilikat 

sonucunda sertleşme süreci başlar [3]. 

 

 2Al + 3Ca(OH)2 +6H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O + 3H2(gaz) 

Son yıllarda, silis dumanı, uçucu kül ve cüruf gibi silisli malzemelerin  birleşiminden 

oluşan hafif betonların hazırlanması; doğal hammaddelerin korunumu, atık malzemelerin 

geri dönüşümü ve enerji korunumu açısından daha fazla dikkat çekmektedir [4]. Hafif 

yapı malzemeleri üretiminde agrega olarak bir yan ürün olan uçucu kül kullanımı bir çok 

neden arasında mantıklı bir çözüm olarak gözükmektedir. Başlıca avantajı üreticiler için  

ekonomiklik sağlamasıdır [5]. 

 

Gazbetonda, uçucu kül çimentodan çok, ince kum ikamesi olarak kullanılır. Amerikan 

Gazbeton Üreticileri Birliği uçucu külün gazbetonda %75 oranına kadar kullanılmasını 

önermektedir. Uçucu  kül agrega olarak yeterli ince tane boyutuna sahip olduğundan ilave 

bir öğütme işlemi gerektirmez. Uçucu kül ile üretilen gazbetonun kuvars kumu ile üretilen 

gazbetona göre daha iyi ısı yalıtım ve mukavemet özelliklerine sahip olduğu 

savunulmaktadır. Burada muhtemelen uçucu kül puzolanik özelliğe sahip olması 
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nedeniyle kireç ile reaksiyona girerek mikro yapıyı güçlendirici yeni bağlar üretir. Koyu 

gri veya siyaha yakın atığın gazbeton üretimine katılması nihai ürün rengini koyulaştırır 

ya da gri renge çevirir [6]. Silis dumanının yüksek miktarda amorf silisyum dioksit 

içermesi (%80‟den daha fazla) ve çok ince taneli olması puzolanik reaksiyonda etkili 

olmasının en önemli sebebidir [7]. 

 

Hauser et al.[8] geleneksel gazbeton karışımında bulunan kireci uçucu kül ile yer 

değiştirmişlerdir. Ürettikleri numunelerde en yüksek basınç dayanımını 0.7-0.8 Ca/Si 

oranına sahip serilerde elde etmişlerdir. Wongkeo ve Chaipanich [7] atık taban külü ve 

silis dumanından yapılmış otoklav ve hava kürüne tabi tutulmuş düşük yoğunluklu 

gazbetonların basınç dayanımı, mikroyapısı ve termal iletkenliklerini araştırmışlardır. 

Sonuç olarak en yüksek basınç dayanımını atık taban külünün %20 ve silis dumanın %5 

oranında kullanıldığı karışımlarda elde etmişlerdir. Çelik [9] yaptığı çalışmada uçucu 

külün gazbeton üretiminde kullanılabilirliğini araştırmıştır. Gazbeton üretiminde 

kullanılan çimentonun %0, %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında eksilterek, 

yerine uçucu kül ikame ederek katkılı ve katkısız gazbeton numuneleri üretmiştir. Sonuç 

olarak uçucu külün, %15 uçucu kül katkı oranına kadar G2 sınıfı gazbeton üretiminde, 

%30 uçucu kül katkı oranına kadar da G1 sınıfı gazbeton üretiminde kullanılabileceğini 

belirtmektedir. 

 

Bu çalışmada gazbeton üretiminde ana hammadde olan silis kumu yerine uçucu kül, 

çimentoya da %3, %6, %9, %12 oranlarında silis dumanı ikame edilerek gazbeton 

örnekleri üretimi amaçlanmıştır. Üretilen örneklerin üzerinde fiziksel ve mekaniksel 

özellikler belirlenerek mikroyapıları SEM ve XRD analiz yöntemleriyle araştırılacaktır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 
 

2.1. Materyal ve Metot 

 

Çalışmada Seyitömer Termik Santrali (STS) uçucu külü kullanılmıştır. Kullanılan 

uçucu külün tane boyutu lazer tane boyutu analiz cihazı (particle size analyser) ile 

belirlenmiştir (Şekil 1). Buna göre uçucu külün d50 değeri:  33 µm, dir. Uçucu külün 

%90‟ı 100 µm‟nin altındadır. 

 

 
Şekil 1. Uçucu kül tane boyut dağılımı 
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Çalışmada kullanılan uçucu külün X-ışınları difraktogramı Şekil 2‟de gösterilmiştir. Kül 

numunelerinin temel olarak kuvars, anhidrit (CaSO4), hematit, magnetit ve anortit 

mineral fazlarından oluştuğu gözlenmiştir. Kül numunesin X-ışınları difraktogramında 

özellikle 2 = 20
o
 ve 30

o
 arasındaki tepe, küllerin kristallik derecesinin düşük olduğunu, 

kristal olmayan amorf yapıların varlığını işaret etmektedir. 

 

 
Şekil 2. Uçucu kül numunesinin X-ışınları difraktogramı 

 

Uçucu külün kimyasal analizi XRF cihazı ile gerçekleştirilmiştir (Çiz. 1). Uçucu külde 

bulunan toplam SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 oranı toplam 76,50 olarak elde edilmiştir. 

 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan uçucu külün kimyasal yapısı 

 
Bileşik Adı SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K.K. 

Uçucu Kül % 46.30 19.20 11.00 6.34 4.76 1.54 3.26 

 

Çalışmada kullanılan sönmemiş toz kirecin (CaO) kimyasal yapısında CaO miktarı 

%96,22 olarak belirlenmiştir. Kirecin bünyesinde zararlı olabilecek miktarda bileşik 

bulunmamaktadır. Öğütülmüş toz kirecin (CaO) tane yapısı oldukça ince olup %95,4‟ ü 

90 µm‟den geçmiştir. Toz kirecin reaktivite değeri (t60) 37 sn olarak ölçülmüştür. 

Çalışmada kullanılan TS EN 197-1 CEM I (42,5 R) çimentosunun Blaine incelik ve 

özgül ağırlık değerleri sırasıyla 3054 cm
2
/g ve 3.07 gr/cm

3
 olarak belirlenmiştir 

Çalışmada kullanılan silis dumanı ve çimentonun kimyasal bileşimleri Çizelge 2.‟de 

gösterilmektedir. Çalışmada kullanılan silis dumanı Antalya Etibank Elektrometalurji 

Fabrikası‟ndan, alüminyum tozu Antalya YTONG gazbeton fabrikasından temin 

edilmiştir. 

 

Çizelge 2. Çimento ve silis dumanına ait kimyasal bileşimler 

 
Bileşik Adı SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K.K. 

Çimento % 20.20 5.80 3.23 64.10 0.44 2.66 2.9 

Silis Dumanı 

% 

94.50 0.88 0.70 0.80 1.25 - 0.75 
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Deney örneklerinin üretiminde kontrol serisi başta olmak üzere çimentoya %3, %6, %9, 

%12 oranlarında silis dumanı ikamesiyle 5 farklı karışım oranında seri oluşturulmuştur 

(Çizelge3). Her karışım serisinden 6 adet deney örneği üretilmiştir. Örnekler 10 cm 

kenarlı küp kalıplarda üretilmiştir. Üretim sürecinde önce uçucu kül, çimento ve alçı 

miksere konularak hesaplanan miktardaki suyun 2/3‟ü ilave edilerek homojen karışım 

haline getirilmiştir. Daha sonra sönmemiş kireç ve alüminyum tozu ve suyun geri kalanı 

karışıma katılarak bekletilmeden mikserde homojen hale getirilinceye kadar 

karıştırılmıştır. Homojen hale gelen akıcı kıvamdaki gazbeton harcı bekletilmeden ve 

homojenliği bozulmadan kalıplara dökülmüştür. Kalıplar bekletilmeden etüve 

yerleştirilerek 75 
0
C‟de yaklaşık 24 saat süre ile bekletilmiştir. Etüvde bu sıcaklıkta 

kalıplardaki gazbeton harcının reaksiyona girerek kabarması (genleşme) ve 

reaksiyonunu tamamlaması yaklaşık ilk 30 dk‟da tamamlanmaktadır. Etüvde 24 saat 

kaldıktan sonra kalıplar laboratuar ortamına alınarak örnekler kalıptan çıkarılmakta ve 

otoklava kürü yapılmak üzere  yerleştirilmiştir. Gazbeton örnekler otoklavda 177 
0
C ve 

8 Bar buhar basıncında 8 saat süre ile kür edilmiştir Otoklav küründen çıkan gazbeton 

örnekler üzerinde fiziksel ve mekanik testler yürütülmüştür. Seçilen örnekler üzerinde 

SEM ve XRD tekniği ile mikroyapı analiz çalışmaları yürütülmüştür.  

 

Çizelge  3. Karışıma giren malzeme oranları 

 
KarıĢım Oranları 

Malzeme 

 

          Seri Adı 

Uçucu Kül 

(gr) 

Çimento 

(gr) 

Silis 

Dumanı 

(gr) 

Kireç 

(gr) 

Alçı 

(gr) 

Al. 

Tozu 

(gr) 

Su 

(gr) 

K 1500 800 - 300 300 1 2000 

S1 1500 775 25 300 300 1 2000 

S2 1500 750 50 300 300 1 2000 

S3 1500 725 75 300 300 1 2050 

S4 1500 700 100 300 300 1 2150 

 

2.2. Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi 

 

Otoklavda kür edildikten sonra 24 saat süreyle 105 
0
C sıcaklıkta etüvde bekletilen 

numuneler üzerinde gerçekleştirilen birim hacim ağırlık deneyi sonuçları Şekil 3‟te 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 3. Birim hacim ağırlık değerleri 
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Numunelerin birim hacim ağırlıkları 0.695-0.707 kg/dm
3
 arasında değişmektedir. Silis 

dumanının özgül ağırlığının çimentodan daha az olması sebebiyle kontrol serisinde ki 

çimentoya ikame sonucu oluşturulan diğer serilerin birim hacim ağırlıklarında düşüş 

gözlenmektedir. 

 

Betonun içerisinden geçen ses üstü dalganın hızı ile beton dayanımı arasında doğrudan 

bir ilişki yoktur. Ancak ses üstü dalganın hızı ile betonun yoğunluğu arasında doğrudan 

bir ilişki bulunmaktadır. Yoğunluğu az olan bir betonda,  yani, içerisinde daha çok 

boşluk bulunan betonda, ses üstü dalganın betonun bir yüzeyinden diğerine ulaşabilme 

süresi daha uzundur. Bir başka deyişle,  betonun içerisindeki boşluk miktarı arttıkça, ses 

üstü dalganın hızı daha az olmaktadır [10]. Numunelerin ultrases geçiş hızlarında silis 

dumanı ikamesiyle artış gözlenmektedir (Şekil 4). Bunun en önemli sebebi, alüminyum 

tozunun oluşturduğu kapalı boşluklar çimento hidratasyon ürünleri tarafından tamamen 

çevrilerek içerisine su almaması ve bu sayede porozif yapısının arttırılmış olmasıdır. 

Diğer yandan çimento ürünlerinin de otoklav kürü sonrasında hidrate olarak serbest 

suyu harcamakta ve yeni C-S-H fazları oluşarak numune içerisindeki serbest boşlukların 

dolması sağlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4. Ultrases geçiş hızı değerleri 

 

2.3. Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 

Otoklavda 8 saat süreyle 177 
0
C sıcaklıkta 8 bar buhar basıncı altında kür edilen 

numunelere ait basınç dayanım değerleri Şekil 5.‟de gösterilmektedir. Silis dumanı 

ikamesi basınç dayanımlarında artışa sebep olmaktadır. Silis dumanı yüksek puzolanik 

özelliğe sahip endüstriyel atık malzemedir. Çimentonun hidratasyonu sonucu açığa 

çıkan kireç ile ikincil reaksiyona girerek ekstra jel (C-S-H) oluşumu sağlar. Agrega 

çimento ara yüzeyini ince taneli olması sebebiyle doldurur ve ekstra jellerin oluşumuyla 

beton basınç dayanımında artışa sebep olur. 

 

Çizelge 4. TS 453‟e göre gazbetonların sınıflandırılması 

Sınıfı 

Ortalama En 

Küçük Basınç 

Mukavemet 

Değeri  

(MPa) 

En Küçük 

Basınç 

Mukavemet 

Değeri 

(MPa) 

Birim Hacim 

Ağırlıklar 

 

(kg/dm
3
) 

Ortalama Birim 

Hacim Ağırlığı 

 

(kg/dm
3
) 

Sınıf 

ĠĢareti 

G4 5.0 4.0 0.6 0.51 ile 0.60  G4/0.6 

G4/0.7 0.7 0.61 ile 0.70 
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Çalışmada üretilen gazbeton numunelerin birim hacim ağırlık ve basınç dayanım 

değerleri Çizelge 4‟e bakarak değerlendirildiğinde ticari gazbetonlarla benzer sonuçlara 

ulaşıldığı söylenebilir. 

 

 
 

Şekil 5. Basınç dayanımı değerleri 

 

Şekil 6‟da da görüleceği gibi çimento-uçucu kül-kireç bileşenleri ile üretilen gaz beton 

numunelerdeki tobermorit yapısı ile, çimento-silika kumu-kireç bileşenleri ile üretilen 

ticari gaz beton örneğindeki tobermorit yapısı birbirinden farklıdır. 

 

        

Şekil 6. Farklı otoklav şartları altında iç yapı gelişimleri (a: 8 bar otoklav, b: ticari gaz 

beton) 

 

Otoklavda kürlenen numunelerde tobermorit plakaları gözlenmektedir(Şekil 7). 

        

Şekil 7. Silis dumanı içeren numunelerde SEM görüntüleri 

a b 
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Çimento-silika kumu-kireç bileşenleri ile üretilen ticari gaz betonlarında gözlenen 

kristal C-S-H fazı “Normal tobermorit” olarak adlandırılmıştır. Çimento-uçucu kül-

kireç bileşenleri ile üretilen gaz beton numunelerdeki tobermorit yapısı “ Anomal 

(Anomalous) tobermorit” olarak adlandırılır. Bunun nedeni uçucu külden gelen 

alüminyum, kükürt ve alkalilerin tobermorit kristal kafesine girmesindendir. 

 

Şekil 8‟deki fazlar diyagram ile karşılaştırıldığında benzer faz bileşenlerine ulaşıldığı 

basınç dayanımında beklenen artışın sağlandığı ancak tobermorit faz miktarının yeteri 

kadar gelişmediği görülmüştür. Şekil 9.‟de gösterilen diyagram üzerinden bakıldığında 

deneylerimizde uygulanan otoklav kürü şartlarında  başlıca kuvars, tobermorit, CSH (I)  

ve diğer kristal C-S-H fazlarının bulunması beklenmektedir. 

 

 

 
Şekil 8. Otoklav sonrası XRD analizi 

 

 

Şekil 9. Kuvars-kireç-çimento-alçı karışımıyla başlayan ticari gaz beton üretiminde 

fazların zamana bağlı gelişim ve kararlılık grafiği [11]. 

 

Şekil 9‟da hidrotermal şartlar altında Ca/Si mol oranına ve sıcaklığa göre oluşabilecek 

fazların kararlılık sınırları verilmiştir. Her ne kadar bu kararlılık tabloları saf başlangıç 

oksit malzemeleri üzerinden verilmiş olsa da, Xonotlit varlığının tobermorit fazı ile 

komşuluğu XRD analizlerindeki Xonotlit varlığını açıklamaktadır. Deneylerde kullanılan 

karışımın molar Ca/Si oranı hesaplandığında 0.78 otoklav sıcaklığının 177 0C olduğu göz 

önüne alındığında gyrolit-xonotlit ara sınırında çalışıldığı gözlenmektedir.  
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Şekil 10. Hidrotermal şartlar altında Ca/Si mol oranına göre oluşabilecek fazların 

kararlılık sınırları [12].  

        

 

3. SONUÇLAR 
 

Ticari gaz beton üretiminde kullanılan silis kumu-çimento-kireç sistemi yerine uçucu 

kül-çimento-kireç sisteminde numuneler üretilmiş ve birim hacim ağırlık ve basınç 

dayanım değerlerinde ticari gazbetonlarla benzer değerler gözlenmiştir. 

 

Numunelerin mikroyapıları incelendiğinde tobermorit plakalarının geliştiği gözlenerek 

dayanımda beklenen artış sağlanmıştır. 

 

Ticari gaz beton üretiminde oluşmayan xonotlite fazının varlığı üretilen numunlerde 

gözlenmiştir. 

 

Tobermorit fazlarının yüksek sıcaklıkta daha iyi oluştuğu göz önüne alınarak daha farklı 

kür koşulları altında yapılacak çalışmalar gazbeton sektörü ve bilim dünyamız açısından 

yararlı olacaktır. 
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