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Bu çalışmada, yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış farklı
miktarlarda metakaolin katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik
özellikleri araştırılmıştır. Taşıyıcı hafif betonda farklı
metakaolin yüzdelerine sahip (% 5, 10, 15 ve 20) 4 seri ve bir
kontrol serisi olmak üzere (%0 metakaolin) toplamda 5 farklı
seri hazırlanmıştır. 3, 7, 28 günlük kür süreleri sonunda fiziksel
ve mekanik değişimler incelenmiştir. Ayrıca 28 günlük serilerde
yüksek sıcaklık sonrası dayanım kayıpları kaydedilmiştir.
Hazırlanan her seriden belirli sayıda numune, farklı sıcaklıklara
(400, 600, 800 o C) maruz bırakılarak bu işlem sonunda serilerdeki
dayanım kayıpları kaydedilmiştir. Çalışma sonunda
%15’e
kadar metakaolin katkısının betonun dayanımını arttırdığı
tespit edilmiştir. Ultrases ve porozite deney sonuçlarının
bu sonucu desteklediği görülmüştür. Sıcaklık artışına bağlı
olarak tüm serilerde dayanım kaybı gözlenirken, tüm sıcaklık
derecelerinde en yüksek dayanımı %15 katkılı seri göstermiştir.
Bununla birlikte özellikle 600 o C sıcaklıkta metakaolin yüzdesi
arttıkça serilerin yüksek sıcaklıktan etkilenme oranları
azalmıştır.
Anahtar kelimeler: Metakaolin, Yüksek Sıcaklık, Taşıyıcı Hafif
Beton
Abstract
In this study, the mechanical properties of the lightweight
concrete produced with various amounts of metakaolin were
investigated. Five different series of lightweight concretemixtures were prepared by replacing the cement with
metakaolin at proportions of 0, 5,10,15 and 20 % by weight.

Then, physical and mechanical changes of the series were
determined at the end of the 3, 7, 28-day curing periods.
After high temperature, compressive strength loss occurring
in all series was determined at the end of the 28-day series.
Taking three specimens one specimen from each set prepared,
these specimens have been exposed to various temperatures
(400,600,800oC). After this operation, the losses in mechanical
strength of the specimens have been determined. End of the
study, up to 15% addition of metakaolin additives have been
found to increase the resistance of the concrete. Ultrasound
and porosity tests have been support this conclusion.
Depending on temperature increase strength loss was observed
in all series, 15 % metakaolin added series was showed the
highest compressive strength value. However, especially at a
temperature of 600 ° C higher the percentage of metakaolin
series has declined affected by elevated temperatures.
Keywords: Metakaolin, Elevated Temprature, Structural
Lightweight Concrete
1. Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte, betonun dayanım ve dayanıklılığını
arttırmak amacıyla bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmaktadır.
Çeşitli yöntemlerle elde edilen mineral katkıları kullanmak,
portland çimentolu betonda üretim enerjisini azaltarak
maliyeti düşürmektedir. Bu da inşaat sektöründe mineral katkı
kullanımını yaygın hale getirmektedir.
Metakaolin, yüksek performanslı çimento bazlı malzemelerin
üretiminde son yıllarda kullanılmaya başlanan bir mineral
katkıdır. Metakaolin, saf kaolin kilinin 500-800 °C arasında

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
pişirilmesiyle elde edilir. Metakaolinin, betonun birçok özelliğini
(basınç ve eğilme dayanımı, geçirgenlik, kimyasal etkiler,
rötre, perdahlama vb.) olumlu yönde etkilediği araştırmacılar
tarafından rapor edilmiştir.
Ayrıca, literatürde silis dumanı, uçucu kül, yüksek fırın
cürufu, metakaolin ve pomza gibi mineral katkı maddeleri
içeren betonların yüksek sıcaklık sonrası performanslarını ve
inceleyen çalışmalar da mevcuttur [1-7].
Bu çalışmada; yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış metakaolin
katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik özellikleri araştırılmıştır.
Hafif agrega ve ağırlıkça farklı oranlarda metakaolin
kullanılarak hazırlanan taşıyıcı hafif beton numunelerinin
mekanik özellikleri incelenmiştir. 4 farklı metakaolin oranı ile
farklı taşıyıcı hafif beton serileri hazırlanmıştır. Yüksek sıcaklık
öncesi tüm serilerin yarmada çekme ve basınç dayanımları,
porozite ve ultrases, değerleri tespit edilip birbirleri ile
kıyaslanmıştır. Yüksek sıcaklık sonrası ise serilerin basınç
dayanım kayıpları kaydedilmiştir.
2. Malzemeler ve Deneyler
Ana bağlayıcı olarak Elazığ çimento fabrikasından temin edilen
ve TS EN 197-1 standardına uygun CEM I 42,5 N portland
çimento kullanılmıştır.
Çalışmada ince agrega olarak Elazığ ile pomza yataklarından
temin edilen bazik karakterli pomza agregası, iri agrega olarak
ise aynı yörenin doğal dere agregası kullanılmıştır. Çalışmada
Dmax= 8 mm olarak belirlenmiştir. İnce agregası hafif, kaba
agregası ise normal agregadan teşkil edilen hafif betonlar
hazırlanmıştır.
Mineral katkı olarak Denge Kimya Ltd Şti’den temin
edilen Metakaolin, ağırlıkça belli oranlarda çimento ile yer
değiştirilerek kullanılmıştır. Çimento ve metakaolinin kimyasal
ve fiziksel özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1.Çimento ve Metakaolinin Kimyasal Özellikleri
Kimyasal Bileşim (%)

CEM I 42,5 N

Metakaolin

S(SiO2)

21.12

52-54

A(Al2O3)

5.62

41-44

F(Fe2O3)

3.24

<1,5

C(CaO)

62.94

<0,5

MgO

2.73

<0,4

SO3

2.30

-

Na2O

-

<0,1

K2O

-

<2

TiO2

-

<1

Yoğunluk(g/cm2)

3,15

2,6

Özgül Yüzey (cm2/g)

3379 (Blaine)

22000

Fiziksel Özellikler

Metakaolinin betonun mekanik ve fiziksel özellikleri üzerindeki
etkilerini araştırmak için 5 farklı beton serisi hazırlandı.
Numuneler hazırlanırken dozaj 400 kg/m3 olarak sabit alınmıştır.
Kontrol karışımı metakaolinsiz olmak üzere, sırasıyla %5,
%10, %15 ve %20 oranlarında çimento ile ağırlıkça yer
değiştirilerek metakaolin eklendi. Numuneler sabit s/ç oranında
hazırlanmıştır Her serinin 1m3 ’ü için kullanılan yaklaşık karışım
miktarları ise Tablo 2’de verilmiştir.
3

Tablo 2. 1m beton için yaklaşık karışım miktarları,(kg)

Seriler

Su

Çimento

Metakaolin

İnce
Agrega
(04mm)

İri
Agrega
(4-8mm)

M0

190

400

-

493

285

M5

190

380

20

493

285

M10

190

360

40

493

285

M15

190

340

60

493

285

M20

190

320

80

493

285

Döküm için boyutu 100x100x100 mm küp ve 100x200 mm silindir
kalıplar kullanıldı. Dökümden 24 saat sonra kalıptan çıkarılan
numuneler su sıcaklığı 23±1 0C olan kür tankına yerleştirilerek
deney zamanına kadar bekletildi. 3, 7, 28 günlük kür süreleri
sonunda numuneler tanktan çıkarıldı.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Malzeme laboratuvarlarında; numuneler üzerinde ultrases
ve porozite deneyleri gerçekleştirilmiştir. Basınç dayanımı ve
yarmada çekme dayanımı tespiti için gereken mekanik deneyler
yapılmıştır.
Metakaolin katkılı taşıyıcı hafif betonun yüksek sıcaklık sonrası
dayanım kayıplarının belirlenmesi için 28 gün kür edilmiş
numuneler farklı yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldı. Isıtma ve
soğutma süreci, numunelerin yüksüz olarak istenilen sıcaklık
derecesine kadar ısıtılması ve fırın içerisinde oda sıcaklığına
kadar soğutulduktan sonra deneylerin yapılması prensibine
göre planlanmıştır.
28 günlük kür süresini tamamlayan numuneler 50 ºC lik etüvde
değişmez ağırlığa gelinceye kadar bekletildi. Daha sonra
numuneler 400, 600 ve 800 ºC olmak üzere üç farklı yüksek
sıcaklığa maruz bırakıldı.
Numuneler maksimum ısıtma kapasitesi 1200 ºC ve ısıtma
hızı 2.5 ºC/dak olan Protherm HLF 150 markalı laboratuar
tipi fırında belirtilen sıcaklıklara ulaşana kadar ısıtıldı ve bu
sıcaklıklarda 1 saat bekletildi. Daha sonra, numunelerin fırın
içerisinde yaklaşık 2 ºC/dak soğuma hızı ile oda sıcaklığına
kadar soğutuldu.
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2.1. Ultases Deneyi Sonuçları

3,484

M5

M10

M15

M20

Seriler

Şekil 1. Serilerin Ultrases Değerleri

2.2. Porozite Deneyi Sonuçları

31
29
27
25

MO

M5

M10

M15

M20

Seriler

Şekil 3. 20 0C Serilerin 28 Günlük Basınç Dayanımları
Şekil 3’ te görüldüğü gibi, numunelerdeki MK yüzdesi arttıkça,
basınç dayanımlarının belli bir MK yüzdesine kadar arttığı,
daha sonra düşüş eğilimi gösterdiği açıkça görülmektedir.
Dayanımların M15’e kadar düzenli artışı daha sonra ise düşme
eğilimi göstermesi literatür ile uyumlu bir durumdur. Morsy
vd. [10], bunun nedenini “daha yüksek oranlarda metakaolin
kullanıldığında, bu metakaolin portland çimentosu taneleri
etrafında yığınlaşır yani toplanır ve hidratasyon sürecine engel
olur.” şekilde açıklamıştır.
2.4. Yarmada Çekme Deney Sonuçları

11,01

M5

M10

M15

M20

Seriler

Şekil 2 Serilerin Porozite Değeri
Grafikte görüldüğü üzere, metakaolin kullanımına bağlı
olarak, kullanılan miktar arttıkça, porozite değerlerinin
düştüğü gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak ise; MK’nın gerek
puzolanik aktiviteye girme ve hidratasyon ürünlerini arttırıcı
yönde çalışıyor olması, gerekse, ince yapısından dolayı
boşluk yapısını azaltması sebep gösterilebilir [8]. Ayrıca, bazı
kaynaklarda betonda metakaolin kullanımının su ihtiyacını

Yarmada Çekme Dayanımı, (Mpa)

M0

2,582

0

2,327

2

2,436

4

2,91

3,16

6

2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45
2,4
2,35
2,3
2,25
2,2
2,15

2,631

8

2,637

10

8,75

9,35

12

Po ro zi te (%)
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Şekil 1’de görüldüğü gibi %15 metakaolin yüzdesine kadar
ultrases hızı artarken bu değerden sonra düşüş eğilimi
göstermiştir. Bu durum muhtemelen kaolinin ince yapısının
beton içerisindeki boşlukları doldurarak daha boşluksuz
bir beton oluşturmasından kaynaklanmıştır. Metakaolinin
ince yapısının boşlukları doldurduğuna dair bilgi literatürde
de bulunmaktadır. Khatip [8] yaptığı çalışma sonucu, MK
partiküllerinin fiziksel dolgu gibi işlev görüp, çimento harcının
sertleşmiş yapısı içindeki ara boşlukları doldurması marifetiyle
sıkılaşma sağladığından bahsetmektedir. Ayrıca metakaolin,
puzolanik tepkimeye katılarak hidratasyon ürünü olan
ilave CSH’ lar üretip, çimento tanelerinin arasında bağlayıcı
merkezler gibi hareket eden temas noktaları oluşturmuştur.

33
29,16

M0

35

31,92

3,2

31,86

3,3

37

34,34

3,4

Basınç Dayanım ı, (MPa)

39

36,01

3,5

3,61

3,572

3,7
3,424

Ul trases Hızı (km /sn)

3,8
3,6

2.3. Basınç Dayanımı Deney Sonuçları

3,787

3,9

arttırıp, beton harcı karışım esnasında yeteri kadar suyu
bünyesine aldığı için, prizini almış betonun su emme oranını
azalttığı söylenmektedir [9].

MO

M5

M10

M15

M20

Seriler

Şekil 4. Yarmada Çekme Deney Sonuçları
Hazırlanan 100x200 mm boyutundaki silindir numuneler
üzerinde 28. günün sonunda yapılan deneylerin sonucu toplu
olarak Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil 4’te görüldüğü
gibi, numunelerdeki MK yüzdesi arttıkça, yarmada çekme
dayanımlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Yarmada çekme
dayanımında da optimum değerin %15 olduğu grafikte açıkça
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Tablo 3. Serilerin Basınç Dayanım Kayıpları

görülmektedir. Yine Morsy vd., ağırlıkça %15 MK katkısının
basınç dayanımı ile birlikte eğilmede çekme dayanımını
da arttırdığını özellikle vurgulamıştır [10]. Sonuç olarak
bulduğumuz çekme dayanımı değişimi literatürü destekler
niteliktedir.
2.5. Yüksek Sıcaklık Deneyi Sonuçları

M0

Basınç Dayanım ı (Mpa)

40
35

M5

30
25

M0

20

M5

15

M10

10

M15
M20

5

M10

0
20 C

400 C

600 C

800 C

Sıcaklık

M15

Şekil 5. Serilerin Sıcaklık- Basınç Dayanım İlişkisi

Şekil 5’de görüldüğü gibi, tüm seriler sıcaklık artışı ile
birlikte az ya da çok dayanım kaybına uğramıştır. Esasında
sıcaklığa maruz bırakılan betonlar üzerine yapılmış olan
birçok çalışmada genellikle maksimum 400 °C sıcaklığa
kadar beton içeriği ne olursa olsun dayanımda bir miktar artış
gözlemlenmiştir. Dayanımın pik yaptığı bu değer her çalışmada
farklılık arz etmiştir. Şöyle ki, bir çalışmada basınç dayanımının
yükseldiği sıcaklık değeri 250 °C iken [10], bir diğer çalışmada
ise bu değerin 200 °C olduğu görülmektedir [11]. Yine Demirel
ve Keleştemur’un yapmış olduğu bir çalışmada hazırlanan 9
farklı seri betondan bazılarının 400 °C ye kadar dayanımda artış
sergilediği daha sonra keskin bir düşüş gösterdiği görülmektedir
[12]. Bu durum literatürde özellikle 350 °C sıcaklıktan önce
Ca(OH)2 bozunmasının gerçekleşmediği, bu nedenle de dayanım
kaybı olmadığı şeklinde açıklanmaktadır [12,13]. Yaptığımız
bu çalışmada ise literatürden farklı olarak bir dayanım artışı
gözlenmemiştir. 0-400 °C arasında bir sıcaklık değeri daha için
inceleme yapılması ile basınç dayanımın hangi sıcaklık değerine
kadar artarak pik yaptığının edilebileceğini tahmin etmekteyiz.
Sıcaklık artışına bağlı olarak dayanım kaybı yaşanmasına
rağmen 600 °C sıcaklıkta MK yüzdesi arttıkça serilerin yüksek
sıcaklıktan etkilenme oranları azalmıştır. Bu durum Tablo 3’te
daha açık bir şekilde görülebilir.

M20

T (°C)

Basınç
Dayanımı
(MPa)

Kalan
Dayanım
(%)

Dayanım
Kaybı

20 °C

29,16

100

-

400 °C

25,36

86,96

13,04

600 °C

19,55

67,04

32,96

800 °C

11,29

32,92

67,08

20 °C

31,86

100

-

400 °C

26,66

83,67

16,33

600 °C

19,60

61,51

38,48

800 °C

13,28

41,68

58,32

20 °C

31,92

100

-

400 °C

26,74

82,59

17,41

600 °C

19.72

62,16

37,84

800 °C

14.12

44,23

55,76

20 °C

36,01

100

-

400 °C

27,18

75,47

25,53

600 °C

27,1

75,25

24,74

800 °C

15,23

42,29

57,70

20 °C

34,34

100

-

400 °C

27,59

80,34

19,65

600 °C

25,47

74,17

25,82

800 °C

13,33

38,81

61,18

Örneğin 600 °C’de M5 serisinin dayanım kaybı %38,48; M10
serisinin dayanım kaybı %37,84 iken M15 serisinin dayanım
kaybı %24,27 seviyelerine düşmüştür.
Morsy vd.’ye göre [10], 200 °C’nin üzerindeki sıcaklık
artışlarında gözlemlenen basınç dayanımındaki düşüş, 500
°C’de Ca(OH)2 ‘in dehidratasyonu sonucu CaO ve H2O’e
ayrışmasından, 600 °C’ nin üzerindeki dayanım kayıpları ise
ana olarak CaCO3’ın bozunması ve bunu takiben CaCO3’ten
açığa çıkan CO2’ten kaynaklanmaktadır. Bu açıklamadan
hareketle, özellikle 600°C’de sıcaklıkta MK miktarı artarken
serilerin yüksek sıcaklıktan etkilenme oranlarındaki azalmayı
şu şekilde açıklayabiliriz. Artan MK, çimentonun hidratasyonu
sonucu ortaya çıkan Ca(OH)2 ile tepkimeye girer ve ortamda
Ca(OH)2’ların azalmasına neden olur. Başka bir deyişle
dehidrate olarak dayanım düşmesine neden olacak Ca(OH)2
azalır.
2.6. Mikroyapı İncelemeleri
Fırat Üniversitesi’nde bulunan SEM laboratuvarında
gerçekleşen mikroyapı incelemeleri sonucunda hazırlanmış
olan tüm serilerin iç yapıları hakkında bilgi edinilmiştir.
Şekil 6’da sıcaklığa maruz bırakılmamış serilere ait SEM
görüntüleri verilmektedir.
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Şekil 6. 20°C’de Serilere Ait SEM Görüntüleri a) M0, b)M5,
c)M15, d)M20

Şekil 6.nın Devamı
Şekil 6’daki 4 resim incelendiğinde; MK yüzdesi arttıkça
tabakalı şekilde bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Bu durum
literatür ile uyumludur. Çünkü; Kong vd., yapmış oldukları
çalışmada numune içerisindeki metakaolin parçacıklarının
tabaka benzeri bir yapı formunda plaklar şeklinde görünüm
sergilediğini vurgulamışlardır [13]. Şekil 6(d)’de bu tabakalar
ok ile belirtilmiştir.
Şekil 7’de Metakaolin katkısız M0 serisinin 20 ve 800°C
sıcaklıklar sonrası mikroskop görüntüleri birbiriyle
kıyaslanmıştır.
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•

Farklı oranlarda MK kullanılması ile oluşturulan beton
serilerinde %15 metakaolin yüzdesine kadar ultrases hızı
artarken bu değerden sonra düşüş eğilimi göstermiştir.

•

MK kullanımına bağlı olarak, kullanılan miktar arttıkça,
porozite değerlerinin düştüğü gözlenmiştir.

•

Basınç dayanımlarının %15 MK yüzdesine kadar arttığı,
daha sonra düşüş eğilimi gösterdiği açıkça görülmektedir.

•

Numunelerdeki MK yüzdesi arttıkça, yarmada çekme
dayanımlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Yarmada çekme
dayanımında da optimum değerin %15 olduğu açıkça
gözlemlenmiştir.

•

Çalışma sonunda görülmüştür ki hangi sıcaklık derecesinde
olursa olsun, en yüksek dayanımı M15 serisi sergilemiştir.

•

SEM görüntüleri incelendiğinde MK yüzdesi arttıkça
beton iç yapısında tabakalı bir görünümün ortaya çıktığı
görülmüştür.

•

SEM görüntüleri, MK’nın göstermiş olduğu puzolanik
etkiden dolayı CH ‘ların azaldığını ilave amorf C-S-H
jellerinin oluşmuş olduğunu göstermektedir.

4. Kaynaklar
[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

Şekil 7 a)20 C ve b) 800 C’ye maruz kalmış M0 kontrol
serisinin SEM görüntüleri
o

o

Metakaolin bulunmayan M0 kontrol serisi 800 °C sıcaklığa
maruz kalınca, Şekil 7 b)’de ok ile gösterilen geniş çatlakların
oluşumu ile hidratasyon ürünleri bozunmuştur. Ayrıca CH’lar
CaCO3’a dönüşmüş, bazı CaCO3’lar ise bozunarak CO2’ye
dönüşmüştür.
3. Sonuçlar
Yapılan literatür çalışması sonucunda MK katkılı betonların
yüksek sıcaklık altındaki davranışlarının incelenmesine
yönelik çeşitli çalışmalar bulunmuş ancak metakaolinin
hafif agrega ile birlikte kullanılmasına yönelik bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Yapmış olduğumuz bu tez çalışması ile
MK ilaveli, taşıyıcı hafif betonların yüksek sıcaklığa maruz
kaldıktan sonraki davranışları incelenerek literatürdeki bu
eksikliğe katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan deneysel
çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler
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