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ÖZET 

 

Bu deneysel çalışmada atık bir malzeme olan uçucu kül ana materyal olarak 

kullanılmıştır. Günümüzde önemli bir yapı malzemesi olarak kullanımı yaygınlaşan gaz 

betonun üretiminde kullanılan ana hammaddelerden biri olan kuvars yerine uçucu kül, 

mineral katkı malzemesi olarak ülkemizde geniş rezervlere sahip genleştirilmiş perlit, 

bağlayıcı olarak da çimento, kireç ve alçı kullanılarak hafif yapı malzemesi üretimi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada önemli çevre sorunları oluşturan bu atık malzeme ile 
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dünya rezervinde çok önemli paya sahip perlit katkısının ilavesi ile uygun kür 

koşullarının etkileri üzerine bir çalışma yapılmıştır 

 

Üretimde gaz betonlara uygulanacak olan otoklav ve buhar kürünün etkileri 

karşılaştırılarak en uygun mekanik özellikleri sağlayan yapı blokları üretilmesi 

amaçlanmıştır. Farklı karışım oranlarındaki deney örneklerinin birim ağırlık, ultra ses 

geçiş süresi ve basınç dayanımı değerleri belirlenmiştir. Örnekler 100 x 100 x 350 mm 

prizma metal kalıplara dökülerek şekillendirilmiştir. Döküm işlemi bittikten sonra 

numuneler iç sıcaklığı 65 °C dereceye ayarlanmış olan etüvde 3 saat boyunca 

bekletilmiştir. Etüvden çıkarılan numuneler prizini alması için laboratuvar ortamında ve 

oda sıcaklığında bekletilmiştir. Prizini almış numuneler kalıptan çıkarıldıktan sonra 

gazbeton örnekler baş kesme makinesinde uygun ebatlarda (100 x 100 x 100) mm 

kesilmiştir. Daha sonra numunelere farklı kür şartları uygulanmıştır 

 

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre, deney örneklerinin birim ağırlık ve 

gözeneklilik değerlerinin ticari gazbeton değerlerine uyum sağladığı, bununla birlikte 

basınç dayanım değerlerinin standart değerlerin bir miktar altında kaldığı belirlenmiştir. 

Buna uçucu külün kimyasal ve fiziksel özelliklerinin stabil olmaması ve otoklav kürü 

koşullarında mikro yapıyı etkileyen farklı faz yapılarının gelişmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uçucu Kül, Gazbeton, Genleştirilmiş Perlit, Kür 

 

 

ABSTRACT 

 

 Fly ash was used as a waste material in the experiments. The main objective of this 

study is to use the fly ash instead of silica sand with cement, lime and gypsum in 

aerated concrete block production which the use of this material increases every day.  

At the same time investigate the effect of perlite which is abundantly found in our 

country. An investigation on the effect of perlite addition the fly ash based aerated 

concrete composition in which he fly ash is one of the important waste generating 

environmental pollution and the suitable curing conditions were investigated.  

 

Construction blocks which had optimal mechanical properties were produced by 

investigating the autoclaving and steam curing conditions. Experimental samples were 

produced with different compositions and bulk density, sound velocity and compression 

strength of the samples were measured. Samples were casted in to the steel mould with 

100x100x350 mm prismatic shape. After casting, moulds were holt at 65 °C for 3 hour. 

Then samples were waited in laboratory conditions for the curing.  Then different curing 

conditions were applied to the samples.    

 

As a result of this study, samples were produced which have bulk density and porosity 

values meets the commercial aerated concrete standards. However, compression 

strength of the samples were found to be lower than the standards. Instable chemical 

and physical nature of the fly ash and complex phase developments during curing 

conditions were found to be the main reason. 

 

Keywords:  Fly ash, Aerated concrete, expanded perlite, Curing 
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1. GİRİŞ 

 

Kuvarsit (silisli kum), çimento, kireç, alüminyum tozu ve suyun karışımıyla oluşturulan 

harcın buhar kürüyle sertleştirilmesinin ardından elde edilen ve çevre dostu olarak 

bilinen gözenekli hafif betonlara gazbeton adı verilmektedir [1, 2].  

 

Gazbetonunda içinde bulunduğu hafif yapı malzemelerinin temel fonksiyonları 

binalarda ve kullanıldıkları ortamda ısı yalıtımı sağlamaktır. Bu tip malzemeler 

gözenekli olduklarından dolayı yük taşıma özellikleri zayıftır [3]. Gazbetonda makro ve 

mikro düzeydeki gözeneklerin tüm yapı içerisindeki oranı % 60 – % 85 arasındadır. Bu 

gözeneklerin kuru halde hava ile dolu olması durumunda havanın ısıl iletkenliği 0,026 

W/mK olduğu için bu malzemeler gözenekli ve hafif olmalarının yanında düşük ısı 

iletim katsayısına sahip yapı malzemeleridir. Bundan dolayı genelde farklı bir yalıtım 

malzemesiyle birlikte kullanılmazlar [3, 4]. Yapısındaki milyonlarca gözenek sayesinde 

yapının nefes almasını sağlayarak rutubetlenmeyi önleyici özelliği de mevcuttur [5]. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu‟na (TUİK) göre, Türkiye‟de termik santrallerde 2003 yılında 

11,84 milyon ton, 2004 yılında 13,34 milyon ton ve 2006 yılında 16,01 milyon ton 

uçucu kul açığa çıkmıştır. 2003-2006 yılları arasında oluşan atığın ortalama % 10‟u 

tesis dışında geri kazanılmış, % 90‟ı ise bertaraf edilmiştir. Bertaraf edilen atığın 

ortalama % 79‟u kul dağı/barajında depolanmıştır. Termik santrallerin atık bilesimi 

içindeki en büyük pay, mineral atıklardan (kul, cüruf, uçucu kul ve alçıtaşı) meydana 

gelmiştir [6]. Türkiye‟de 2020 yılına kadar yıllık uçucu kul miktarının 50 milyon tonu 

geçmesi beklenmektedir [7]. 
 

Camsı volkanik bir kayaç olan perlit yaklaşık %70–75 SiO2 ve %12–18 Al2O3‟ten 

oluşmaktadır. Ham perlit bünyesinde %2-6 oranında mevcut olan kimyasal bağlı suyun 

900 
0
C‟de ısıl işlem görmesiyle genleşerek düşük yoğunlukta ve gözenekli bir yapıya 

dönüşmektedir. Genleşmiş perlit farklı inşaat uygulamalarında, tarım ve endüstriyel 

uygulamalarda geniş bir kullanıma sahiptir [8–9].  
 

Gazbetonun da içinde bulunduğu yapı malzemesi üretiminde alternatif hammadde 

kaynakları olarak atıkların kullanımı giderek yoğunlaşmaktadır. Hammaddelerin 

korunması ve malzeme üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla atık malzemelerin 

kullanılması önemli bir aşamaya gelmiştir. Çevresel sorunlarda göz önüne alındığında 

bu atıkların ortadan kaldırma problemleriyle başa çıkabilmek ve ürünlerin geri 

dönüşümlerinin yapılarak malzeme sektöründe kullanılması, ülke ekonomisi ve çevresi 

içinde büyük bir öneme sahiptir. Nitekim literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde 

birçok yapı malzemesinde atık ürünlerin birer katkı malzemesi olarak kullanılmaya 

başlandığı ve kullanım oranlarının arttırılmaya çalışıldığı gözlenebilen bir durum haline 

gelmiştir. 

 

Bu çalışmada, gazbeton üretiminde kuvarsit yerine uçucu kül ana hammadde olarak 

kullanılmıştır. Çimento malzemesine ise farklı oranlarda genleştirilmiş perlit ikame 

edilerek gazbeton harç karışımları elde edilmiştir. Harç karışımlar kalıplara dökülerek 

kabarma süreci beklenmiş ardından da buhar ve otoklav kürlerine tabi tutularak 

gazbeton örneklerinin özellikleri belirlenmiştir. 
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2. MATERYAL ve METOT 

 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Gazbeton örneklerin üretiminde Seyitömer termik santralinden alınan uçucu kül 

kullanılmıştır. Uçucu külün kimyasal analiz değerleri Çizelge 1‟de verilmiştir. Uçucu 

külün SiO2, Al2O3, Fe2O3 toplamı %77,5 olup F sınıfı [10] uçucu kül olduğu belirlenmiştir. 

Blain incelik ve özgül ağırlık değerleri sırasıyla 2564 cm
2
/g ve 2,1 gr/cm

3
‟dür. 

 

Çizelge 1. Seyitömer UK‟nın kimyasal analiz değerleri. 

 
Oksit 

% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O3  CaO MgO P2O5 SO3 K2O Kız.Kay. Toplam 

46,30 19,20 11,00 0,51 6,34 4,76 0,10 1,54 2,45 3,26 95,46 

 

Uçucu külün XRD grafiğinden temel mineralojik yapısının kuvars mineralinden 

oluştuğu gözlenmiştir. Bununla birlikte kömürün içerdiği diğer mineral gruplarına ve 

yanma sıcaklığına bağlı olarak oluşan anortit, hematit, magnetit ve anhidrit fazlarına 

rastlanmıştır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Uçucu küle ait XRD grafiği. 

 

Karışımlarda Afyon SET çimento fabrikasından alınan CEM I 42,5 R tipi Portland 

çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun Blain incelik ve özgül ağırlık değerleri 

sırasıyla 3054 cm
2
/g ve 3,07 gr/cm

3
‟tür. Çimentoya ikame edilerek kullanılan 

genleştirilmiş perlit İzmir Etiper perlit işletmelerinden temin edilmiştir.  Çimento ve 

genleştirilmiş perlite ait kimyasal analiz değerleri Çizelge 2‟de verilmiştir. Perlit başlıca 
SiO2 ve Al2O3  bileşiklerinden oluşmaktadır. 
 

Çizelge 2. Kullanılan çimentonun ve genleştirilmiş perlitin kimyasal bileşimi (%). 

 
Oksit SiO2 Al2O3 Na2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Kız.Kay. Toplam 

Çimento  19,30 5,17 1,13 3,46 63,56 0,86 2,91 0,80 2,78 99,97 

Gen. 

Perlit 
73,16 12,87 2,35 0,85 0,85 - 0,29 4,76 2,58 97,71 
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Bağlayıcı olarak Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.‟den alınan sönmemiş kireç 

kullanılmıştır. Kirecin kimyasal analiz değerleri Çizelge 3‟de verilmiştir. Kullanılan 

kirecin Blaine değeri 5224,32 cm
2
/gr, özgül ağırlığı ise 3,25 gr/cm

3
‟tür. 

 

Çizelge 3. Kirece ait kimyasal analiz değerleri. 

 

Oksit 

% 

Aktif CaO Toplam CaO SiO2 MgO SO3 R2O3 CO2 

92,12 96,22 0,06 0,22 0,07 0,52 0,27 

 

Karışımlarda kullanılan gazbeton alçısı ve alüminyum tozu ise Antalya Ytong Sanayi ve 

Tic A.Ş.‟den temin edilmiştir. Kullanılan alçının özgül ağırlığı 2,21 (gr/cm
3
), Blaine 

değeri ise 5404,40 cm
2
/gr‟dır.  

 

2.2. Metot 

 

Bu çalışmada; uçucu kül, su, çimento, kireç, alüminyum tozu, gazbeton alçısı ve 

genleştirilmiş perlitin farklı oranlarda karıştırılması ile farklı karışımlar hazırlanmıştır 

(Çizelge 4). 

 

Karışımları oluşturan malzemeler 0,1 gr hassasiyetli terazide tartıldıktan sonra homojen 

bir karışım elde etmek amacıyla uygun hacimde bir kap ve el mikseri ile karıştırılmıştır. 

Çimento, uçucu kül, alçı ve genleştirilmiş perlit su eklenmeden önce kuru olarak 

karıştırılıp homojen hale getirilmiştir. Su eklenerek akıcı kıvamda bir harç elde 

edilmiştir. Daha sonra bu harca kireç ve alüminyum tozu eklenerek akıcı kıvamda harç 

elde edilmiştir.  

 

Akıcı kıvamdaki gazbeton harcı (100 x 100 x 350) mm prizma metal kalıplara kalıbın 

2/3‟ünü dolduracak şekilde dökülmüştür (Şekil 2). Kalıplar iç sıcaklığı 65 °C dereceye 

ayarlanmış olan etüve alınarak kabarma (genleşme) sürecinin tamamlanması ve takiben 

prizini alması için 3 saat bekletilmiştir (Şekil 3). Prizini almış numuneler kalıptan 

çıkarıldıktan sonra gazbeton örnekler baş kesme makinesinde uygun ebatlarda (100 x 

100 x 100) mm kesilmiştir ( Şekil 4). 

 

  
 

Şekil 2. Harcın kalıba dökülmesi.        Şekil 3. Harcın kalıpta kabarması. 
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Şekil 4. Gazbeton örnekler. 
 

Çalışmada kür koşullarının etkisinin araştırılması amacı ile iki farklı kür metodu 

uygulanmıştır. Bunlar buhar kürü ve otoklav kürüdür (OK). Kür işlemlerinden önce 

numuneler 20 dakika boyunca gazbeton içindeki havanın alınması için vakum işlemi 

uygulanmıştır. Vakumdan çıkan numuneler kür işlemine hazır duruma gelmiştir. 

 

Çizelge 4. Örneklerin karışım oranları (gr). 
 

Seriler Uçucu Kül Çimento Alçı Kireç A.Tozu Su 
G. 

Perlit 

KB* 1500 800 300 300 1 2000 - 

KO** 1500 800 300 300 1 2000 - 

P1 B* 1500 775 300 300 1 2200 25 

P1 O** 1500 775 300 300 1 2200 25 

P2 B* 1500 750 300 300 1 2200 50 

P2 O** 1500 750 300 300 1 2200 50 

P3 B* 1500 725 300 300 1 2350 75 

P3 O** 1500 725 300 300 1 2350 75 

P4 B* 1500 700 300 300 1 2500 100 

P4 O** 1500 700 300 300 1 2500 100 

B*: Buhar kürü, O**: Otoklav kürü, K: Kontrol örneği, P: Perlitli örnek. 

 

Örneklere önce atmosferik buhar kürü uygulanmıştır. Bu işlem için buhar kürü makinası 

kullanılmıştır. Buhar kürü cihazının alt kısmı su ile doldurulmuş ve numunelerle suyun teması 

engellenmiştir. Cihaza yerleştirilen numuneler 65 °C „de 8 saat süreyle atmosferik buhar kürü 

uygulanmıştır. Atmosferik buhar kürü sonunda örnekler 105 °C „de değişmez ağırlığa 

gelinceye kadar etüvde kurutulmuştur. 

 

Basınçlı otoklav kürü işlemi için vakumdan çıkarılan numuneler iki guruba ayrılmıştır. Buna 

göre birinci grup numunelere 4 Bar, ikinci grup numunelere ise 8 Bar basınçta otoklav kürü 

uygulanmıştır. Uygulanan basınçlarda örnekler 6 saat bekletilmiştir ve otoklav kapatılarak 

ortam koşullarına gelinceye kadar soğumaya bırakılmıştır. Otoklavdan alınan örnekler 

değişmez ağırlığa gelinceye kadar etüvde kurutulmuştur. 
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Kür işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra örnekler; birim hacim ağırlık, ultrases ve basınç 

dayanımı deneylerine tabi tutulmuştur. Deney örnekleri hassas terazide tartılarak kuru kütlesi 

belirleniş ve birim hacim ağırlıkları aşağıda verilen formül (1) yardımıyla belirlenmiştir. 

 

Dh= (Mk/Vh)x1000 (kg/m
3
)             (1) 

 

Burada: 

Dh: Birim Hacim Ağırlığı (kg/m
3
) 

Mk: Etüv Kurusu Ağırlık (kg) 

Vh:  Numunenin hacmi (Boşluklar Dahil) (dm
3
) 

 

Ultrasonik test cihazı yardımıyla gazbeton örneklerin ultrases deneyleri aşağıda verilen 

formül (2) yardımıyla belirlenmiştir. 

 

V = L/ t               (2) 

 

Burada: 

V: Ultrasess hızı (Km/sn) 

L: Numunenin boyu (Km) 

t: Ultrases geçiş süresi (sn) 

Basınç dayanımı deneyinde 20 ton kapasiteli ve bilgisayar kontrollü otomatik basınç presi 

kullanılmıştır. Deney sırasında numunelere uygulanan deney hızı 0,5 N/mm
2
/sn‟dir. 

Örneklere ait basınç dayanım değerleri aşağıda verilen formül (3) yardımıyla belirlenmiştir. 

 

fb= (Pk/A0) x k (Mpa)             (3) 

 

fb: Basınç Mukavemeti (Mpa) 

A0: Basınç Uygulanan Yüzeyin Alanı (cm
2
) 

Pk: Kırılma Anındaki Yük (kg) 

k: Numunenin Biçim Katsayısı (k=1) 

 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Basınç dayanım testi için her bir örnek grubundan 4‟er adet numune teste tabi tutulmuş ve 

elde edilen sonuçların ortalamaları Çizelge 4‟de verilmiştir. Kür şartlarının kendi içlerinde 

ortalamaları incelendiğinde buhar kürü uygulanan örneklerin basınç dayanım ortalaması 4 

MPa, 4 Barlık otoklav kürü uygulanan örneklerin 2,9 MPa ve 8 Barlık otoklav kürü 

uygulanan örneklerin ise 3,4 MPa‟dır. Bu değerler göz önüne alındığında en iyi basınç 

dayanım değerlerinin buhar küründen elde edildiği, en düşük basınç dayanım değerlerinin ise 

4 Bar otoklav basıncı uygulanan örneklerden elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5. Farklı kür uygulanmış örneklerin basınç dayanımı deney sonuçları. 

 

Basınç Dayanımı (MPa) 

Kür P1  P2 P3 P4 K 

Buhar Kürü  3.8 3.9 4.1 4.0 4.2 

4 Bar (OK) 2.9 3.3 2.8 2.7 2.7 

8 Bar (OK) 4.0 3.7 3.8 3.0 2.5 
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Deneylerde kullanılan uçucu külün XRD analizi sonucunda, külün içerisinde anhidrit halinde 

CaSO4 mineralinin varlığı tespit edilmiştir. Etrengit varlığının numunelerde erken dayanıma 

büyük etki yaptığı düşünülmektedir. Deney sonuçlarında buhar kürü uygulanan serilerin 4 Bar 

ve 8 Bar otoklav kürü uygulanan serilerden daha yüksek basınç dayanımı değerine sahip 

olmasının sebebinin bu olduğu düşünülmektedir. 

 

Birim hacim ağırlık değerlerinde kür koşullarının kendi aralarındaki ortalamalar dikkate 

alındığında buhar kürü ve 8 Barlık otoklav kürü uygulanan örneklerin birim hacim ağırlıkları 

birbirine yakın sonuçlar vermiştir (Çizelge 6). 4 Barlık otoklav kürü uygulanan örneklerde ise 

daha düşük değerler elde edildiği gözlenmiştir. 

 

Çizelge 6. Farklı kür uygulanmış örneklerin birim hacim ağırlık deney sonuçları. 

 

Birim Hacim Ağırlık (kg/m
3
) 

Kür P1  P2  P3  P4  K 

Buhar Kürü 672.3 681.4 686.0 609.6 702.3 

4 Bar (OK) 632.9 649.7 653.9 591.5 676.1 

8 Bar (OK) 659.3 694.7 687.7 585.8 726.6 

 

Perlitin katkılı örneklerin birim hacim ağırlık değerlerinde, kontrol serisine göre daha düşük 

değerler elde edilmiştir (Çizelge 6). Buna perlitin karakteristik hafif ve gözenekli yapısının 

etkili olduğu düşünülmektedir. Perlit katkılı gazbeton serilerin birim hacim ağırlık değerleri, 

585–694 kg/m
3 

arasında değişmektedir. Bu değerler ticari gazbeton ürünlerin birim hacim 

ağırlık değerleriyle benzerlik göstermektedir. 

 

Çizelge 7. Farklı kür uygulanmış örneklerin ultrases deney sonuçları. 

 

Ultrases Hızı (Km/sn) 

Kür P1  P2  P3  P4  K 

Buhar Kürü 3,2 3,2 3,2 3,0 3,7 

4 Bar (OK) 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 

8 Bar (OK) 3,3 3,2 3,0 3,4 3,0 

 

Buhar kürü, 4 Bar ve 8 Bar OK uygulanan serilerin kendi içlerindeki ultrases geçiş hızları 

ortalamalarına göre en yüksek değerlerin buhar kürü uygulanmış serilerde olduğu 

gözlemlenmiştir (Çizelge 7). En düşük ultrases değerleri ise 4 Barlık OK uygulanmış serilerde 

gözlemlenmiştir. Bunun en önemli sebebi ise; aliminyum tozunun oluşturduğu kapalı 

boşlukların çimento hidratasyon ürünleri tarafından tamamen çevrelenerek içerisine su 

almaması ve bu sayede porozif yapısının artırılmış olmasındandır. Diğer yandan çimento 

ürünlerinin de OK sonrasında hidrate olarak serbest suyu harcamakta ve yeni C-S-H ürünleri 

oluşturarak numune içerisindeki serbest boşlukların dolmasını sağlamaktadır. Yeni hidrate 

ürünlerin oluşmasıyla ultrases geçiş hızında artış beklenirse de, aliminyum tozunun etkisiyle 

oluşan boşluklar, bu hidrate ünlerin içerisinde homojen bir şekilde dağılarak kapalı poroz bir 

yapı oluşturmuşlardır. Bilindiği gibi ses dalgalarının her zaman dolu yapıdan daha rahat 

geçmesinden dolayı buhar kürü uygulanan serilerde ultrases geçiş hızlarının daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. 
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4. SONUÇLAR 

 

Gazbeton deney örneklerinin birim ağırlık ve gözeneklilik değerlerinin ticari gazbeton 

değerlerine uyum sağladığı, bununla birlikte basınç dayanım değerlerinin standart değerlerin 

bir miktar altında kaldığı belirlenmiştir. Buna uçucu külün kimyasal ve fiziksel özelliklerinin 

stabil olmaması ve otoklav kürü koşullarında mikro yapıyı etkileyen farklı faz yapılarının 

gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Sonraki çalışmalarla daha uygun sonuçlar elde edebilmek için en uygun uçucu kül oranı tespit 

edilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca genleştirilmiş perlitin gazbeton karışımlarda puzolanik 

etkisinin incelenmesi diğer bir araştırma konusu olabilecektir. Uçucu külün geri 

dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra hem doğal hammadde ile 

ekolojik dengenin korunması hem de çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. 
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