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Özet
Portland çimentosu üretimi önemli miktarda enerji ve
hammadde tüketir ayrıca atmosferdeki CO2 emisyonununda
% 7’sinden sorumludur. Çimento üretiminin neden olduğu bu
olumsuzluklar jeopolimer olarak nitelenen daha çevre dostu
malzemeler kullanılarak azaltılabilir. Araştırma kapsamında
yüksek fırın cürufu (YFC)/taban külü (TK); 100/0, 75/25,
50/50, 25/75 ve 0/100 oranlarında, aktivatör olarak da üç
farklı dozajda Na2SiO4 and NaOH kullanılmıştır. YFC ve TK
önce yeterli incelikte öğütülmüş, TK’ne daha sonra 500 °C de
bir saat süreyle ısıl işlem uygulanmıştır. 40 x 40 x 160 mm
boyutunda hazırlanan prizmatik numunelere iki farklı ortamda
kür uygulanmış, 7 ve 28 günlük numunelere eğilme ve basınç
testi uygulanmıştır. Taban külü ve sodyum silikat için en uygun
oranlar %25 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taban külü, yüksek fırın cürufu, sodyum
silikat, sodyum hidroksit, alkaliler ile aktive edilmiş harçlar
Abstract
The production of ordinary Portland cement (OPC) requires
large amounts of fuel and raw materials and responsibles
about 7% total CO2 emissions in the earth’s atmosphere. The
handicaps of the production of OPCs eliminate with a new type
of green and eco-friendly material, namely, geopolymer. The
aim of the study is to investigate properties of alkali-activated
slag/bottom ash mortars. The slag/bottom ash ratios were
chosen 100/0, 75/25, 50/50, 25/75, and 0/100. Na2SiO4 and
NaOH were used as alkali activator three different dosages.
Slag and bottom ash ground and then bottom ash heated to

500 °C for 60 min. Prismatic specimens with 40 x 40 x 160 mm
were prepared and cured at two different conditions until the
testing day. The flexural and compressive strength tests of the
specimens were conducted at 7 and 28 days of age. For bottom
ash and sodium silicate were found to be 25% of the optimal
ratio.
Key Words: Bottom ash, blast furnace slag, sodium silicate,
sodium hydroxide, alkali-activated slag mortars
1. GİRİŞ
Bir ton Portland çimentosu (PÇ) üretmek için yaklaşık olarak bir
ton CO2 açığa çıkarken 2.5 ton hammadde tüketilmektedir [1-3].
PÇ üretimi yıllık yaklaşık 1.35x109 m3 CO2 emisyonuna, bununda
toplam sera gazının yaklaşık % 7’sine neden olduğu tahmin
edilmektedir [4]. 2010-2050 yılları arasında PÇ talebindeki
artışın % 200 olacağı öngörülmektedir [5].
Uçucu kül, silis dumanı, YFC gibi mineral bağlayıcıların çimento
ve beton üretiminde kullanımı çevre kirliliği ve CO2 emisyonunun
azaltılmasına önemli bir katkı sağlar [6,7]. Yüksek miktarda
reaktif Al3+ ve Si4+ içeren (uçucu kül, YFC vb.) malzemelerin
Na2SiO3, NaOH, KOH gibi alkaliler ile aktivasyonu ile elde edilen
bağlayıcı malzemeler PÇ’ye alternatif bağlayıcılar (jeopolimer)
olarak kullanılabilir [8,9].
Jeopolimerler hızlı dayanım kazanırlar. Dış ortam etkilerine
dayanıklılık, yüksek hacim sabitliği, daha güçlü agrega-matris
aderansın, yangın ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gibi
birçok önemli teknik avantajlara sahiptir [10,11].
Türkiye enerji ihtiyacının yaklaşık %28’ini termik santrallerinden
sağlamaktadır. Üretim aşamasında 18 milyon ton uçucu kül, 6
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milyon ton taban külü, demir çelik üretimi esnasında da yılda
600.000 ton civarında YFC atığı oluşmaktadır. Ancak külün
yalnızca %1’i, YFC’nun da çok az bir kısmı çimento ve beton
endüstrisinde değerlendirilebilmektedir [12-14].
Taban külü uçucu kül ile benzer kimyasal kompozisyona
sahiptir. Taban külü diğer puzolanlara nispeten iri, düzensiz ve
boşluklu tane boyutuna sahiptir, jeopolimer oluşumlarda daha
düşük reaktivite gösterir [15, 16]. Taban külü esaslı jeopolimer
harçların üretimi ile ilgili yapılmış sınırlı çalışmaların önemli bir
bölümü jeopolimerler harçların davranışı ile ilgilidir [17,18].
YFC çimento ve beton sektöründe alternatif bir bağlayıcı
malzeme olarak kullanılan önemli bir mineral katkı
malzemesidir. YFC’nun en önemli avantajı yüksek durabilite ve
düşük hidratasyon ısısıdır. Bununla birlikte erken yaşlardaki
düşük dayanım özelliği, alkali aktivasyonuyla giderilerek,
YFC’nun uygulamadaki kullanımı yaygınlaştırılabilir [19].
Bu çalışmada, YFC ve TK karma olarak değişik oranlarda,
aktivatör olarak da Na2SiO4 and NaOH üç farklı dozajda
kullanılarak prizmatik çimento harç numuneleri üretilmiş,
numunelere iki farklı ortamda kür uygulanmış, 7 ve 28 günlük
numunelere eğilme ve basınç testi uygulanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD

Termik Santralinden elde edilmiştir. TK 200 saniye süre ile
diskli öğütücü yardımı ile öğütülerek toz haline getirilmiştir.
Öğütülen TK daha sonra 500 °C’de 1 saat süre kalsinasyon işlemi
uygulanmıştır. YFC ve TK aktivasyonu için Merc firmasından
temin edilen sodyum silikat (SS) ve sodyum hidroksit (SH)
kullanılmıştır. SH granüle formda olup, %97 saflık değerindedir.
SH laboratuar ortamında 16M olacak şekilde hazırlanmıştır.
Firma verilerine göre SS’ın özgül ağırlığı 1.35 değerinde olup
%8.5 Na2O, %28.5 SiO2 ve %65 H2O’dan oluşmaktadır. SS ve
SH’in üç farklı oranda karıştırılması ile elde edilen aktivasyon
çözeltisinin (AÇ) karışım oranları ve kodları Çizelge 3’te
verilmiştir. Harç karışımlarında s/ç oranını azaltmak için
CHRYSO Yapı Kimyasalları tarafından üretilen polikarboksilat
esaslı yeni nesil akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Karışım ve
kür suyu için ise Kastamonu şebeke suyu kullanılmıştır.
2.2. METOD
Hazırlanan karışımlarda sadece referans numune için çimento
kullanılmış, diğer numunelerde ise farklı oranlarda TK ve
YFC kullanılmıştır. Bağlayıcı ve aktivasyon çözeltisine ait
değişkenler Çizelge 3’de verilmiştir.

Çizelge 3. Harç karışımlarında kullanılan malzemelerin %
dağılımı

2.1. Materyal
Karışımların hazırlanmasında tane boyutu 0-2 mm olan kalker
agregası kullanılmıştır. Agreganın tane dağılımına ait özellikler
Çizelge 1’de sunulmuştur. Agrega granülometrisi CEN referans
kumu esas alınarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılar
(%)
Aktivasyon
Çözeltileri (%)

Çizelge 1. Kalker esaslı agregaya ait tane dağılımı

1

2

3

4

5

TK

0

25

50

75

100

YFC

100

75

50

25

0

AÇ1

AÇ2

AÇ3

Na2SiO3

25

50

75

NaOH

75

50

25

Harçların üretiminde kullanılan malzeme oranları Çizelge 4’de
verilmiştir.

Yığışımlı
Elekte K. (%)

0

7

33

67

87

99

Çizelge 4. Alkaliler ile aktive edilen harçlara ait malzeme
oranları

Harç karışımlarında kullanılan yüksek fırın cürufu (YFC), taban
külü (TK) ve çimentoya ait özellikler Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Bağlayıcı malzemelere ait özellikler
CaO
SiO2
Al203
Fe2O3
Na2O
K20
MgO
SO3
Özgül Ağırlık
Blaine (cm2/gr)

Çimento
63.66
20.64
4.75
3,33
0,25
0,94
1.28
3,01
3,10
3300

YFC
31,36
34,69
13,05
3,10
0,49
0,42
6,01
1,66
2,85
6000

TK
23,50
59,65
8,82
3,73
2,15
1,16
0,75
1,42
2,30
6400

Referans karışımlarda TS EN 197-1 standardına uygun
Votorantim firması tarafından üretilen CEM I 42,5 R tipi
çimento kullanılmıştır. YFC öğütülmüş olarak OYAK Grubuna
ait Erdemir tesislerinden temin edilmiştir. TK ise Çayırhan

A/B

0,08

S/B

0,16

Kimyasal
Katkı

0,50

Aktivasyon
Çözeltileri

1,00

Bağlayıcı

1,60

İnce Agrega

2,00

Karışım
Özellikleri

Elek Açıklığı
(mm)

Malzeme
Oranları
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No.

1,25

1

0,4

0,017*

0,35

1,25

*Referans karışımlarda (%100 çimento içerikli) katkı miktarı
%0,6 oranında kullanılmıştır.
**Karışımlarda alkali bileşenlerin katı madde ve su içeriği
dikkate alınarak ek su kullanılmıştır.

Tüm harç karışımlarında su/bağlayıcı oranı 0.35 ve agrega/
bağlayıcı oranı 1.25 olarak alınmıştır. Mineral katkıların aktive
edilmesi için karışım içerisinde kullanılan TK+YFC ağırlığının
%40’ı oranında AÇ, bağlayıcı miktarının %1.7’si oranında su
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azaltma özelliğine sahip kimyasal katkı (akışkanlaştırıcı)
kullanılmıştır. Karışımlarda kullanılacak su miktarı AÇ içeriği
dikkate alınarak belirlenmiştir. Harç karışımlarında S/B oranı
sabit kalacak şekilde ek su miktarı belirlenmiştir. Harçlar
kendiliğinden kalıba yerleşme özelliğine sahip olduğu için
herhangi bir sıkıştırma işlemi uygulanmamıştır. Kendiliğinden
yerleşen harçlar 40x40x160 mm boyutlarındaki kalıplara
dökülmüştür. 24 saat sonra kalıplarından çıkarılan sertleşmiş
harç numuneleri +5 ve +20 °C olmak üzere 2 farklı ortamda
deney gününe kadar kür işlemine tabi tutulmuştur. Sertleşmiş
harç örnekleri üzerinde 7 ve 28. günlerde üç noktalı eğilme
deneyi ve tek eksenli basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla biri referans, 15’i AÇ’li, 16 farklı karışım için toplam 192
numune üretilmiştir.
3. BULGULAR
3.1. AÇ’nin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi
Farklı oranlarda kullanılan AÇ’nin +20 °C’de basınç dayanımı
üzerindeki etkisi Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 2. AÇ’nin +5 °C’de basınç dayanımına etkisi
Referans numuneye +5 °C’de kür uygulandığında 7 günlük
basınç dayanımı +20 °C’ye göre %11 azalmıştır. AÇ kullanılarak
üretilen numuneler ise düşük sıcaklıktaki kür şartlarından
oldukça olumsuz etkilenmiştir. Mineral katkı içerikli harçlarda
AÇ kullanılması sonucu 7 günlük basınç dayanımlarında
%85-88 oranında düşüş gözlenmiştir. AÇ’leri arasında ise
en iyi performansı AÇ2 göstermiştir. +5 °C’de kür uygulanan
numunelerin 28 günlük basınç dayanımları incelendiğinde ise
AÇ1’in kullanımı %66 oranında dayanım kaybı oluşturmuştur.
AÇ2 kullanıldığında ise basınç dayanımı %89 oranında
azalmıştır. +5 °C’lik kürün alkaliler ile aktive edilen harçların 7
ve 28 günlük basınç dayanımlarını oldukça olumsuz etkilediği
belirlenmiştir.
AÇ oranındaki değişimin, +20 °C’de kür uygulanan numunelerin
eğilme dayanımına etkisi Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 1. AÇ’nin +20 oC’de basınç dayanımına etkisi
Referans numune AÇ ve mineral katkı kullanılmadan elde
edilmiştir. Mineral katkılar ile birlikte AÇ1 kullanıldığında
7 ve 28 günlük basınç dayanımları sırasıyla %61 ve %43
oranında azalmaktadır. AÇ3 kullanıldığında ise 7 ve 28 günlük
basınç dayanımlarında sırasıyla %83 ve %67 azalmalar tespit
edilmiştir. AÇ’leri kendi aralarında kıyaslandığında ise; AÇ
miktarındaki artış (sodyum silikat miktarı) basınç dayanımını
düşürmekte, 7. günde test edilen harç örneklerinde AÇ1 yerine
AÇ2 kullanıldığında basınç dayanımı %14 azalmaktadır. AÇ3
kullanımı ise basınç dayanımını %57 düşürmüş, 28 günlük
basınç dayanımı değerlerinde de benzer sonuçlar gözlenmiştir.
AÇ2 kullanıldığında basınç dayanımı AÇ1’e göre %21 azalmıştır.
+5 °C’de kür uygulanan numunelere AÇ’nin 7 ve 28 günlük
basınç dayanımlarına etkisi Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 3. AÇ’nin +20 °C’de eğilme dayanımına etkisi
En yüksek eğilme dayanımını 7 günlük referans numunenin
sağladığı belirlenmiştir. AÇ oranındaki artış (sodyum silikat)
ile birlikte eğilme dayanımının azaldığı, AÇ1’in 7 ve 28 günlük
eğilme dayanımlarını sırasıyla %33 ve %12, AÇ2’nin %68 ve
61 düşürdüğü belirlenmiştir. AÇ kullanılarak üretilen harçların
eğilme dayanımları karşılaştırıldığında AÇ3’ün 28 günlük eğilme
dayanımını arttırdığı (%50 SS içerikli numuneye göre), AÇ2’nin
kullanımının 7 ve 28 günlük eğilme dayanımları arasındaki farkı
%9 oranında azalttığı belirlenmiştir.

339

2nd International Sustainable Buildings Symposium
AÇ’nin +5 oC’deki eğilme dayanımına etkisi Şekil 4’de verilmiştir.
Basınç dayanımında olduğu gibi eğilme dayanımı değerlerinin de
+5 °C’deki kür şartlarından olumsuz etkilendiği görülmektedir.
7 günlük numunelerde en yüksek eğilme dayanımı referans
numunede elde edilirken, en düşük eğilme dayanımı AÇ2 katkılı
numunede elde edilmiştir. AÇ kullanımı 7 günlük numunelerin
eğilme dayanımlarını referans numuneye göre %74-61 oranında
azaltmıştır.

Yalnızca YFC ile üretilen numunelerin 7 ve 28 günlük basınç
dayanımları referans numuneye göre sırasıyla %42 ve %20
oranında azalmıştır.
Farklı oranlarda TK kullanımının +5 °C’de kür uygulanan
numunelerin basınç dayanımına etkisi Şekil 6’da görülmektedir.

AÇ3 +5 °C’de 28 gün süre ile kür uygulanan numunelerin eğilme
dayanımlarında sınırlı bir artış oluşturmuştur (%50 SS içerikli
numunelere göre). AÇ1 7 ve 28 günlük eğilme dayanımlarında
farklılık oluşturmamış, AÇ2 ve AÇ3’ün dayanım üzerinde
etkisinin olmadığı gözlenmiştir.

Şekil 6. TK’nün +5 °C’de basınç dayanımına etkisi

Şekil 4. AÇ’nin +5 °C’de eğilme dayanımına etkisi
340

3.2. TK’nün Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi
Farklı oranlarda kullanılan TK’nün basınç dayanımı üzerindeki
etkisi (+20 °C’de) Şekil 5’de görülmektedir.

TK oranının artması +20 °C’de olduğu gibi basınç dayanımını
olumsuz etkilemiştir. AÇ kullanılarak üretilen harçlar kendi
aralarında kıyaslandığında, %100 TK harçların dayanımlarını
oldukça düşürmüş, %100 YFC numunelerin 7 günlük basınç
dayanımını referans numuneye göre %67 oranında azaltmıştır.
TK kullanımı ile birlikte 7 günlük basınç dayanımlarında
referans numuneye göre %82-97 oranında düşüşler tespit
edilmiştir. 28 günlük basınç dayanımının 7 günlük basınç
dayanımı değerleri ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. TK ve
YFC kullanımı ile basınç dayanımları azalmıştır. Özellikle %100
oranında TK kullanımı, referans numuneye göre 28 günlük
basınç dayanımını %96 azaltmıştır. Tamamen YFC kullanılması
durumunda ise 28 günlük basınç dayanımında %54 oranında
azalma tespit edilmiştir. +5 °C’de bir kür işleminin TK için uygun
olmadığı gözlenmiştir.
TK’nün +20 °C’deki eğilme dayanımına etkisi Şekil 7’de
verilmiştir.
TK’nün %50’nin üzerindeki oranlarda kullanıldığında eğilme
dayanımı değerlerini de düşürdüğü gözlenmektedir. YFC katkılı
numuneler referans numuneler ile karşılaştırıldığında 7 günlük
eğilme dayanımında %40, 28 günlük eğilme dayanımında ise
%16 azalma belirlenmiştir.

Şekil 5. TK’nün +20 °C’de basınç dayanımına etkisi
TK oranındaki artışa bağlı olarak basınç dayanımı değerleri
azalmış, Referans numune ile karşılaştırıldığında %50’den
fazla TK kullanımı basınç dayanımını oldukça olumsuz
etkilemiştir. %25 oranında TK (2 no’lu karışım), 7 günlük basınç
dayanımını %42, 28 günlük basınç dayanımını ise % 11 oranında
düşürmüştür (%0 TK içerikli numunelere göre) gözlenmiştir.
TK’nün %100 oranında kullanılması (5 no’lu karışım) ve AÇ
oranının da (sodyum silikat) %50’yi geçmesi durumunda
harçların 72 saat süre ile priz almadığı ve bu durumundan
basınç dayanımının oldukça olumsuz etkilediği belirlenmiştir.

Şekil 7. TK’nün +20 °C’de eğilme dayanımına etkisi
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Mineral katkılı numuneler kendi aralarında karşılaştırıldığında,
%25 oranında TK kullanımı (2no’lu karışım), eğilme dayanımını
arttırmıştır. %100 oranında TK kullanılan numunelerin 7 ve
28 günlük eğilme dayanımları arasındaki farkın %2 olduğu
belirlenmiştir.
Şekil 8’de TK oranındaki değişimin +5 °C’deki eğilme dayanımına
etkisi görülmektedir.

7-)

AÇ3 (sodyum silikat oranı %75) kullanıldığında 7. güne
kadar numuneler üzerinde rötre çatlaklarının oluştuğu,
ancak çatlakların 28. günde kaybolduğu görülmüştür.

8-)

Yüksek incelikte ki TK’ü numunelerde rötre çatlakları
oluşturmuştur.

9-)

Alkaliler ile aktive edilen harçlarda maliyeti en yüksek
bileşen SS çözeltisidir. Karışımlarda SS içeriğinin artması
(özellikle %25’i geçmesi durumunda) mekanik özellikleri
olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden hem maliyet hem de
mekanik özellikler açısından SS düşük oranlarda (<%25)
kullanılmalıdır.

10-) Alkaliler ile aktive edilen harçların düşük sıcaklıklarda
dayanım kazanma hızının azaldığı görülmüştür. Bundan
sonra yapılacak araştırmalarda alkaliler ile aktive edilen
harçların düşük sıcaklıklarda erken yaş dayanımı üzerine
yoğunlaşılması gerektiği düşünülmektedir.
5. TEŞEKKÜR

Şekil 8. TK’nün +5 °C’de eğilme dayanımına etkisi
+5 °C’de kür uygulanan numunelerde en yüksek performansı
basınç dayanımında olduğu gibi referans numune göstermiş,
ancak benzer şekilde TK kullanımı ile birlikte eğilme
dayanımında düşüşler gözlenmiştir. %50 oranında TK (3no’lu
karışım) kullanımı ile eğilme dayanımında son derece düşük
bir artış sağlanabilmiştir. %100 oranında TK (5 no’lu karışım)
kullanımı 7 günlük eğilme dayanımı referans numuneye göre
%89 oranında azaltmış, 28 günlük eğilme dayanımlarını da
düşürmüştür.
4.SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı oranlarda TK, YFC ve AÇ’si TK’nün normal
ve soğuk iklim şartlarındaki mekanik özellikleri araştırılmıştır.
1-)

AÇ ve TK oranlarındaki artışlar basınç ve eğilme
dayanımlarını genellikle olumsuz etkilemiştir.

2-)

%75-100 oranında TK kullanılması durumunda AÇ’sinin
AÇ1 (sodyum silikat %25 oranında) olarak seçilmesinin
uygun olduğu, bu oran geçildiği takdirde 72 saat süre ile
numunelerin priz almadığı belirlenmiştir.

3-)

4-)

5-)
6-)

Yalnızca YFC kullanılarak üretilen numunelerde AÇ2’nin
daha iyi sonuçlar verdiği, aksi durumda basınç ve eğilme
dayanımında düştüğü gözlenmiştir.
Referans numuneler kür sıcaklığının azalmasından çok
etkilenmemiştir. Ancak AÇ ile aktive edilen harçlar erken
yaşlarda düşük sıcaklıklarda dayanım kazanma hızını
büyük oranda kaybetmiştir.
AÇ2 kullanıldığında +20 °C’deki 7 ve 28. günlerdeki eğilme
dayanımları arasındaki farkın azaldığı belirlenmiştir.
%100 oranında TK kullanıldığında +20 °C’de 7 ve 28
günlük eğilme dayanımları arasındaki farkın azaldığı
gözlenmiştir.

Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi KÜBAP-01/2013-13
numaralı BAP projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar,
destekleri dolayısıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi
Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederler.
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