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Bu çalışma, zeolitin MgSO4 etkisi altındaki davranışını
araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla referans (Portland
Çimento) ile %10 ve %20 oranlarında zeolit, Portland çimentosu
yerine ikame edilerek 3 farklı çimento elde edilmiştir. Bu
çimentolarla üretilmiş toplam 54 adet 15x15x15 cm ebadında
küp numune üretilmiştir. Üretilen sertleşmiş beton örnekleri
üzerinde birim ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases
geçiş hızı, yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı
deneyleri yapılmıştır. Sertleşmiş beton deneyleri, üç farklı
beton türü üzerinde, 28 gün yaşına kadar 23±2 oC suda, daha
sonra MgSO4 ve beton yaşı faktörünün iki düzeyinde (56 ve 90
gün) kür edilen beton örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan deneyler sonucunda zeolit ikamesinin, üretilen beton
örnekleri üzerinde dayanım açısından olumlu etkisinin olduğu
tespit edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde zeolit ikameli
beton örnekleri için en uygun ikame oranının %10 olduğu
belirlenmiştir. Bu oran ile üretilen beton örneklerinde özellikle
90 gün yaşındaki ultrases, yarmada çekme dayanımı ve basınç
dayanımı değerlerinin referans beton örneklerine göre daha iyi
olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Çimento, zeolit, yarmada çekme dayanımı,
basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı.
Abstract
This study was designed to investigate the behavior of zeolite
under the effect of MgSO4. In the purpose, reference (Portland
cement), 10% and 20% zeolite, which were substituted for
Portland cement, a total of 3 different cements have been

used. 15x15x15 cm cube samples have been made for each
concrete group which was produced with these cements and
this makes totally 54 units. On samples of produced hardened
concrete unit weight, water absorption, porosity, ultrasonic
velocity, splitting tensile strength and compressive strength
experiments have been done. Hardened concrete tests have
been done on three different types of concrete, for 28 days, in
23±2 oC water, then on the concrete samples which are cured
MgSO4 of the media factor and in the level 2 (56 and 90 days)
of concrete age factor. As a result of experiments it has been
identified that the zeolite substitution produced a positive
effect on the concrete samples in terms of the strength. When
the results are evaluated, the appropriate rate of substitution
was determined to be 10% for the concrete examples which
contain zeolite. With this rate it has emerged that; the values
of especially 90 days year-old ultrasonic velocity, splitting
tensile strength and compressive strength are better than the
reference concrete samples.
Keywords: Cement, zeolite, splitting tensile strength,
compressive strength, ultrasonic velocity.
1. Giriş
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle özellikleri iyileştirilen
ve dayanımı artırılan beton; ekonomikliği, fiziksel ve kimyasal
etkilere karşı dayanıklılığı gibi birçok avantajı nedeniyle en çok
tercih edilen yapı malzemeleri arasında yer almaktadır. Betonun
dayanım ve dayanıklılık özelliklerini iyileştirmek amacıyla
yapılan araştırmalar, gerek piyasa gerekse üniversiteler
bünyesinde yoğun olarak devam etmektedir. Bu araştırmalarda
taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini iyileştirmek amacıyla
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yapay ya da doğal puzolanlar kullanılmaktadır. Dayanım ve
dayanıklılık gibi betondan beklenen özellikler, sadece karışım
oranlarıyla değil aynı zamanda çimento özellikleri ile de
yakından ilgilidir. Betondan beklenen bu özellikleri geliştirmek
amacıyla uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın cürufu, pirinç
kabuğu külü, pomza, zeolit ve diatomit gibi yapay ve doğal
puzolanlar, çimento ve beton teknolojisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır [1-9].
Bu katkılardan yaygın olarak kullanılanlardan biri olan zeolit,
çimento ve beton teknolojisinde yerini almaktadır [10–13].
Zeolitler, kristal yapıları ve kimyasal özellikleri nedeni
ile günümüz endüstrisinin önemli hammaddelerindendir
[14]. Bilinen 150 tür zeolit mineralinden 40’ı doğada büyük
miktarlarda ve oldukça saf rezervler halinde bulunmaktadır. Bu
zeolit türlerinden ancak 14 tanesinin endüstriyel önemi vardır.
Bunlar içinde doğada en çok rastlanan tabii zeolit mineralleri
analsıtn, fılipsit, şabazit, hölandit, lamontit, natrolit ve
kliniptilolit olarak sıralanmaktadır [15].
Zeoliti 1756’da İsveç’li mineralog Cronstedt keşfetmiştir.
Zeolit ısıtıldığında çok çabuk su kaybeden yapısından dolayı
Latince “zeo” ve kaya parçalarının ısıtılmasına da “lithos”
denilmesinden dolayı malzemeye zeolit adı verilmiştir
[14]. Zeolitler alkali ve toprak alkali metallerin sulu
alümina silikatları olarak tanımlanmaktadır. Zeolitik tüfler,
kristal yapıları ve kimyasal özellikleri nedeni ile günümüz
endüstrisinin önemli hammaddeleri arasındadır. Zeolitler çok
küçük gözenekli yapıya sahip malzemelerdir. Zeolitlerin kristal
yapı ve kimyasal özelliklere sahip olması, seçimli adsorbsiyon,
moleküler elek ve katalitik kullanım alanları gibi uygulamalarda
değerlendirilmesini sağlar [16].
Zeolit minerallerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden
başlıcaları iyon değiştirme, adsorpsiyon ve dehidratasyon
özellikleri ile silis içeriği olarak sıralanabilir. Her zeolit minerali
için farklılıklar gösteren bu özellikler, iskelet yapısı ile kanal
veya boşluk sistemlerinin katyonik bileşiminin bir fonksiyonudur.
Doğal zeolitlerin tüm ticari uygulamalarında, bu fiziksel ve

kimyasal özelliklerin bir veya birkaçından yararlanılmaktadır.
Endüstriyel ve tarımsal teknolojide bu özelliklerden en çok
kullanılanları katyon değiştirme, adsorpsiyon, dehidratasyon
ve buna bağlı ısıl kararlılıktır [14].
Zeolitleri diğer mineral gruplardan ayıran en önemli
özelliklerinden biri yapı içerisindeki kanallarda su moleküllerinin
bulunmasıdır. Zeolitler, 100-350 oC de ısıtıldıklarında su
molekülleri yapıda değişiklik yapmadan kesikli değil sürekli
şekilde yapıyı terk ederler. Zeolitin önemli özelliklerinden biri
de yapısında bulunan halka şeklindeki kanallardır (oksijen
pencereleri). Bu kanallar su molekülleri sarılı halde Na+, K+, Ca+
gibi tek ve iki değerlikli katyonlarla doludur [17,18].
Bütün bu özellikleri nedeniyle sürdürülebilir beton teknolojisi
için zeolit kullanımının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu nedenlerden dolayı yapılan bu çalışmada zeolit ikamesinin,
MgSO4 ortamındaki beton örnekleri üzerinde performasını
araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla çimento ile ağırlıkça
%0 (referans), %10 ve %20 oranlarında zeolit ikame edilerek
hazırlanmış beton örneklerinin özellikleri; birim ağırlık, su
emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş hızı, yarmada çekme
dayanımı ve basınç dayanımı gibi deneylerle incelenmiştir.
2. MALZEME VE YÖNTEM
2.1. Malzeme ve numune hazırlama
Deney numunelerinin hazırlanmasında beton içerisinde
bağlayıcı olarak Bolu Çimento Fabrikası tarafından üretilen
Portland çimento (CEM I 42,5 R) kullanılmıştır. Puzolan olarak
ise Türk Zeolit firmasından sağlanan zeolit kullanılmıştır.
Portland çimento (PÇ) ve zeolitin kimyasal, fiziksel ve mekanik
özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çalışmada kullanılan agrega, Düzce yöresi Asar deresine aittir.
Deneylerde, özgül ağırlığı 1,647, su emme oranı %0,615 olan
0/5 kırma kum, özgül ağırlığı 1,650, su emme oranı %0,666
olan 5/19 ve özgül ağırlığı 1,678, su emme oranı %1 olan 19/30
kırma taş agrega kullanılmıştır.

Çizelge 1. PÇ ve zeolitin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri
Malzeme
Kimyasal bileşenler, %
SiO2 (S)
Al2O3 (A)
Fe2O3 (F)
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
Kızdırma kaybı
Serbest kireç
Çözünmeyen kalıntı

PÇ
18,68
4,67
3,53
64,56
0,98
3,00
0,14
0,73
3,92
1,74
0,50

Zeolit
68,85
11,71
1,29
3,97
1,06
0,18
0,29
2,19
10,00
75,98

Fiziksel özellikler
Blaine inceliği, cm2/g
Özgül ağırlık, g/cm3
90 µm elek bakiye, %
45 µm elek bakiye, %
Priz süresi, dakika
Başlangıç
Bitiş
Basınç dayanımı, MPa
2 gün
7 gün
28 gün

PÇ

Zeolit

4249
3,17
4,08
-

5740
2,18
17,60
35,80

118
-

-

29,6
52,8

-
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Çizelge 2. Beton örnekleri için 1m3 karışıma giren malzeme miktarı
Malzeme adı
Agrega, mm

0-5
5-19
19-30

Toplam agrega
PÇ
Zeolit
HAK
Su

Özgül ağırlık
2,66
2,69
2,70

PÇ, kg
822
586
428
1836
400
4,800
139,7

3,17
2,18
1,184
1

Beton karışım suyu, Düzce yöresi Doğanlı bölgesine ait kuyu
suyudur. Beton karışımında, AYDOS yapı kimyasalları firmasına
ait fluid 70 türü hiper akışkanlaştırıcı katkı malzemesi
kullanılmıştır. Bu kimyasal katkı malzemesi, katı madde içeriği
34,32, yoğunluğu (20oC) 1,184, pH değeri (20oC) 7,26 olan yeni
nesil hiper akışkanlaştırıcıdır.
Çalışmada referans (PÇ), %10 ve %20 zeolit, Portland çimentosu
yerine ikame edilerek toplam 3 farklı çimento kullanılmıştır.
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Beton karışım tasarımında TS 802 standartlarında belirtilen
yöntem dikkate alınarak karışıma girecek malzeme miktarları
belirlenmiştir [19]. Deneyler için üç grup beton tipi üretilmiş,
referans ve katkı oranı ile kullanılan mineral katkı türünün baş
harflerine göre sırasıyla R, 10Z ve 20Z şeklinde kodlanmıştır.
Üretilen taze beton karışımları, kıvamı 8-10 cm arasında
olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan beton örneklere ait
1m3 karşıma giren malzeme miktarları Çizelge 2’de verilmiştir.
Üretimi gerçekleştirilen betonlar, ayrışmaya izin verilmeyecek
şekilde alınarak 15x15x15 cm’lik küp kalıplara yerleştirilmiştir.
Kalıpta 24 saat bekleyen ve prizini alan betonlar, 23±2 oC suda
28 gün kür edilmiştir. Daha sonra sudan çıkarılan beton örnekleri
10000 mg/L MgSO4 çözeltisine alınarak deney tasarımında
belirlenen esaslar çerçevesinde 56 ve 90 güne kadar kimyasal
etkiye maruz bırakılmıştır. Daha sonra sertleşmiş beton
örnekleri 28, 56 ve 90 gün yaşlarında birim ağırlık, su emme,
görünür boşluk oranı, ultrases geçiş hızı, yarmada çekme
dayanımı ve basınç dayanımı deneylerine tabi tutulmuştur.
2.2. Birim ağırlık
Sertleşmiş betonun birim ağırlığı, numunelerin hacimleri su ile
yer değiştirme metodu uygulanarak TS EN 12390-7’ye uygun
olarak Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmıştır [20].

V: Numunenin hacmi (m3),
Mhava: Numunenin havadaki kütlesi (kg),
Msu: Numunenin su içerisindeki görünür kütlesi (kg),
γsu: Suyun 20 0C sıcaklıktaki yoğunluğudur.

20Z, kg
855
611
446
1884
320
80
4,800
123,2

2.2. Görünür boşluk oranı
Betonun görünür boşluk oranı tayini, TS 3624 standardında
belirtilen esaslara uygun olarak yapılmıştır. Boşluk oranının
hesaplanmasında Eşitlik 2 kullanılmıştır [21].
(2)
Burada,
Bo: Görünür boşluk oranı (%),
C: Kaynatmadan sonraki doygun kuru yüzey ağırlığı (g),
A: Etüv kurusu ağırlığı (g),
D: Kaynatmadan sonraki sudaki ağırlığı (g) ifade etmektedir.
2.3. Su emme oranı
Hazırlanan zeolit ikameli betonların su emme miktarlarındaki
değişimi belirlemek amacıyla TS 3624 standardına uygun
olarak deneyler gerçekleştirilmiştir [21].
2.4. Ultrases geçiş hızı ölçümü
Ultrasonik cihazın kullanılmasıyla, betonun içerisine gönderilen
sesüstü dalgaların betonun bir yüzeyinden diğerine geçme
süresi ölçülmekte ve dalga hızı hesaplanmaktadır. Hesaplanan
sesüstü dalga hızı ile betonun basınç dayanımı ve diğer
özelikleri arasındaki ilişki yaklaşık olarak elde edilmektedir.
Katı bir malzemenin içerisinden geçen sesüstü dalgalarının hızı
(V), sesüstü dalganın içerisinden geçtiği malzemenin elastisite
modülü (E) ve malzemenin yoğunluğu (D) ile ilgilidir. Beton
bloğun bir yüzeyinden içeriye gönderilen sesüstü dalganın,
bloktaki diğer bir yüzeye ne kadar zamanda geçtiği ölçüldükten
sonra, dalga hızı Eşitlik 3 kullanılarak hesaplanmıştır [22].
(3)

(1)
Burada,

10Z, kg
843
602
439
1857
360
40
4,320
139,7

Burada,
V: Sesüstü dalga hızı (m/s),
S: Sesüstü dalga gönderilen yüzey ile dalganın alındığı yüzeyi
arasındaki mesafe (m),
T: sesüstü dalganın gönderildiği yüzeyinden, alındığı yüzeye
kadar geçen zamandır (μs).
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2.5. Yarmada çekme dayanımı tayini

hazırlanarak ve Eşitlik 5 kullanılarak hesaplanmıştır [24].

Yarmada çekme dayanımı deneyi, 28, 56 ve 90 gün yaşlarında
15x15x15 cm’lik küp numuneler üzerinde TS EN 12390–6
“Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Deney Numunelerinin
Yarmada Çekme Dayanımı Tayini” standardında belirtilen
esaslara uygun olarak yapılmıştır [23]. Her seri için 3 adet
beton numune hazırlanarak deneyler yapılmıştır. Yarmada
çekme dayanımının hesaplanmasında Eşitlik 4 kullanılmıştır.

σ=P/A

(5)

Burada,
σ: Basınç dayanımı (N/mm2),
P: Numunenin kırıldığı maksimum yük miktarı (N),
A: Numunenin kesit alanıdır (mm2).
3. Bulgular Ve Tartışma

(4)
Burada,
fct: Yarmada çekme dayanımı (MPa),
F: Kırılma yükü (N),
I: Numunenin yükleme parçasına temas çizgisi uzunluğu (mm),

Puzolan olarak kullanılan zeolit ikame oranlarına bağlı olarak
betonun sertleşmiş haldeki performansını belirlemek amacıyla
birim ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş
hızı, yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Bu deneylere ait elde edilen bulgular
aşağıda verilmiştir.
3.1. Sertleşmiş beton birim ağırlığı

d: Numunenin en kesit boyutu (mm) ifade etmektedir.

Üretilen betonlara ait sertleşmiş birim ağırlık deney sonuçları
Şekil 1’de verilmiştir.

Betonun taşıyıcılığının en belirgin ölçütü basınç dayanımıdır.
Genellikle betonun kalitesi, basınç dayanımıyla temsil
edilmektedir. Maksimum kırılma yüklerine göre %10 ve
%20 oranlarındaki zeolit ikamesi ile hazırlanmış beton küp
numunelerin basınç dayanımları her seri için 3 adet numune

Sertleşmiş beton örneklerinin birim hacim ağırlık değerleri,
beton örneklerindeki boşluklar dikkate alınmayarak
belirlenmektedir [18]. Üretilen beton örneklerinde hacimsel
doluluk oranları artıkça, birim hacim ağırlık değerlerinde de

Birim hacim ağırlığı, kg/m3

2.6. Basınç dayanımı

R

2450

2400

2376

10Z

2399

2385

2379

20Z
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2388

2387

2400

2395

2359
2350

2300

28 gün

56 gün

90 gün

Hidratasyon günü

Su emme oranı, %

Şekil 1. Sertleşmiş beton birim hacim ağırlık değerleri
R

2,5
2,0

10Z

20Z

2,20
1,79 1,84

1,69 1,71

1,74

1,87
1,68

1,55

1,5
1,0
0,5

28 gün

56 gün
Hidratasyon günü

Şekil 2. Sertleşmiş beton su emme oranları

90 gün
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bir artma görülmektedir. Elde edilen sertleşmiş betonun birim
ağırlık sonuçlarına göre, 28 gün yaşında 20Z kodlu beton
örneğinin en düşük (2359 kg/m3), 10Z kodlu beton örneğinin ise
en büyük (2385 kg/m3) değere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu
beton örneklerinin birim ağırlıkları referans beton örneklerine
göre, 20Z kodlu beton örneği %0,7 oranında azalırken, 10Z
kodlu beton örneği %0,4 oranında artmaktadır. 56 gün yaşında
MgSO4 ortamında kür edilen beton örneklerinin birim ağırlık
değerlerine göre Referans beton örneğinde en düşük (2379
kg/m3), 10Z kodlu beton örneğinde ise en büyük (2399 kg/
m3) değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin birim
ağırlıkları referans beton örneklerine göre sırasıyla, 10Z ve 20Z
kodlu beton örnekleri %0,8 ve %0,2 oranlarında artmaktadır.
90 gün yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton örneklerinin
birim ağırlık değerlerine göre yine Referans beton örneğinde en
düşük (2388 kg/m3), 10Z kodlu beton örneğinde ise en büyük
(2400 kg/m3) değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin
birim hacim ağırlıkları referans beton örneğine göre sırasıyla,
10Z ve 20Z kodlu beton örnekleri %0,5 ve %0,3 oranlarında
artmaktadır (Şekil 1).

3.2. Su emme oranı
Üretilen sertleşmiş beton örneklerine ait su emme oranı
sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.
Üretilen beton örneklerinde belirlenen su emme oranlarının
%1,55 ile %2,20 arasında değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlarına
göre, 90 gün yaşında 10Z kodlu beton örneğinin en düşük
(%1,55), 20Z kodlu beton örneğinin ise en büyük (%2,20)
değere sahip olduğu belirlenmiştir. 28 gün yaşında su
ortamında kür edilen beton örneklerinin su emme oranlarının

R
Görünür boşluk oranı, %
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Sertleşmiş beton örneklerinin birim ağırlıklarında, özellikle
%10 zeolit ikameli çimentoyla hazırlanmış beton örneğinde
hidratasyon süresi ilerledikçe tüm ortamlarda bir artış
belirlenmiştir. Bunun nedeninin, zeolitin özgül yüzey alanının
yüksekliği ve tane boyutlarının küçüklüğünden dolayı daha
sıkışabilir olmasından kaynaklandığı, bunun sonucunda da
daha kompak beton örnekleri elde edildiği düşünülmektedir.

referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z kodlu beton
örnekleri sırasıyla %2,9 ve %23,1 oranında artmaktadır. 56
gün yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton örneklerinin su
emme oranlarına göre 20Z kodlu beton örneğinde en yüksek
(%1,74), referans beton örneğinde ise en küçük (%1,69) değeri
aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin su emme oranlarının
referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z kodlu beton
örnekleri sırasıyla %3,1 ve %14,8 oranında artmaktadır. 90 gün
yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton örneğinin su emme
oranlarına göre 10Z kodlu beton örneğinde en düşük (%1,55),
20Z kodlu beton örneğinde ise en büyük (%1,87) değeri
aldığı belirlenmiştir (Şekil 2). Su emme oranları genel olarak
değerlendirilecek olursa en uygun değerin 90 gün yaşında 10Z
kodlu beton örneğinde olduğu tespit edilmiştir.
3.3. Görünür boşluk oranı
Sertleşmiş beton örneklerine ait görünür boşluk oranı deney
sonuçları Şekil 3’de verilmiştir.
Üretilen sertleşmiş beton örneklerinde 28 gün yaşında
belirlenen görünür boşluk oranlarının 10Z kodlu beton
örneğinde en düşük (%3,66), 20Z kodlu beton örneğinde ise
en büyük (%5,07) değere sahip olduğu belirlenmiştir. 28 gün
yaşında su ortamında kür edilen beton örneklerinin görünür
boşluk oranları referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z
kodlu beton örnekleri sırasıyla %3,2 ve %21,7 oranında
artmaktadır. 56 gün yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton
örneklerinin görünür boşluk oranlarına göre en yüksek 20Z
kodlu beton örneğinde (%4,09), referans beton örneğinde ise en
küçük (%3,95) değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin
görünür boşluk oranlarının referans beton örneklerine göre, 10Z
ve 20Z kodlu beton örnekleri sırasıyla %3,9 ve %14,7 oranında
artmıştır. 90 gün yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton
örneklerinin görünür boşluk oranlarına göre 20Z kodlu beton
örneğinde en yüksek (%4,38), 10Z kodlu beton örneğinde ise en
küçük (%3,66) değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin
görünür boşluk oranlarının referans beton örneklerine göre,
20Z kodlu beton örneğinde %12,5 oranında artarken, 10Z kodlu
beton örneğinde %3,4 oranında azalmıştır (Şekil 3).
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Şekil 3. Beton örneklerinin görünür boşluk oranları
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Ultrases geçiş hızı, km/h
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Şekil 4. Ultrases geçiş hızı değerleri
Görünür boşluk oranları; genel olarak 90 gün yaşında 10Z kodlu
beton örneğinde en uygun değer olarak tespit edilmiş, ayrıca
tüm hidratasyon günlerinde birim hacim ağırlıkları ve su emme
oranları ile uyumlu olarak gelişmiştir.
3.4. Ultrases geçiş hızı
Üretilen sertleşmiş beton örneklerine ait ultrases geçiş hızı
deney sonuçları Şekil 4’de verilmiştir.
Üretilen beton örneklerinde 28 gün yaşında belirlenen ultrases
geçiş hızı değerlerinin 20Z kodlu beton örneğinde en düşük
(4,155 km/s), referans beton örneğinde ise en büyük (4,471
km/s) değere sahip olduğu belirlenmiştir. 28 gün yaşında
su ortamında kür edilen beton örneklerinin ultrases geçiş
hızı değerleri referans beton örneğine göre, 20Z kodlu beton
örneğinde %0,3 oranında azalırken, 10 Z kodlu beton örneğinde
%0,1 oranında artmaktadır. 56 gün yaşına kadar MgSO4
ortamında kür edilen beton örneklerinin ultrases geçiş hızı
değerlerine göre en yüksek referans beton örneğinde (4,471
km/s), 20Z kodlu beton örneğinde ise en küçük (4,155 km/s)
değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin ultrases geçiş
hızı değerleri referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z kodlu
beton örnekleri sırasıyla %5,5 ve %7,1 oranında azalmaktadır.

Yarmada çekme dayanımı,
MPa

R
11

9,0

90 gün yaşında MgSO4 ortamında kür edilen beton örneklerinin
ultrases geçiş hızı değerlerine göre en yüksek 20Z kodlu beton
örneğinde (4,414 km/s), Referans beton örneğinde ise en küçük
(4,397 km/s) değeri aldığı belirlenmiştir. Bu beton örneklerinin
ultrases geçiş hızı değerleri referans beton örneklerine göre,
10Z ve 20Z kodlu beton örnekleri sırasıyla %0,2 ve %0,4
oranında artmaktadır. (Şekil 4).
Ultrases geçiş hızı değerlerine göre üretilen tüm beton
örneklerinin kalitesinin whitehurst tarafından yapılan
değerlendirmeye göre (3,5-4,5 km/h) iyi olarak tarif edilen
beton sınıfında olduğu görülmektedir [25]. Ultrases geçiş hızı
değerlerinin, görünür boşluk oranı ve su emme oranı ile uyumlu
olarak geliştiği tespit edilmiştir.
3.5. Yarmada çekme dayanımı
Her bir beton türü için 3 örneğin ortalaması alınarak belirlenen
yarmada çekme dayanımı verilerine ait değerler Şekil 5’de
verilmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde hazırlanan beton örneklerinin yarmada
çekme dayanımlarının zeolit ikame oranına, tane boyutuna,
özgül yüzey alanına ve hidratasyon süresine göre farklı
değerler aldığı görülmektedir.
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Şekil 5. Yarmada çekme dayanımı değerleri
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ve %14,6 oranında bir dayanım düşüklüğü sergilemektedir.
90 gün yaşına kadar MgSO4 ortamındaki 20Z kodlu betonda
en düşük dayanım (59,9 MPa), 10Z kodlu betonda en yüksek
dayanım (64,4 MPa) olduğu belirlenmiştir. Bu betonların basınç
dayanımları esas alındığında referans beton örneğine göre, 20Z
kodlu beton örneğinde %6,5 oranında bir dayanım düşüklüğü
görülürken, 10Z kodlu beton örneğinde %0,5 oranında bir artış
belirlenmiştir (Şekil 6).

Gerçekleştirilen yarmada çekme dayanımı sonuçlarına göre, 28
gün yaşında 20Z kodlu beton örneğinde en düşük (6,1 MPa),
Referans beton örneğinde ise en büyük (6,4 MPa) yarmada
çekme dayanımına sahip olduğu belirlenmiştir. 28 gün sonunda
yapılan yarmada çekme dayanımları referans beton örneklerine
göre, 10Z ve 20Z kodlu beton örnekleri sırasıyla %2,6 ve %3
oranında bir dayanım düşüklüğü sergilemektedir.
56 gün yaşında yarmada çekme dayanımı değerlerine göre
MgSO4 ortamında 20Z kodlu betonda en düşük (7,7 MPa),
referans betonda en yüksek dayanımın (9 MPa) olduğu
belirlenmiştir. Bu betonların yarmada çekme dayanımları
referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z kodlu beton
örnekleri sırasıyla %1,1 ve %14,4 oranında bir dayanım
düşüklüğü sergilemektedir. 90 gün yaşında yarmada çekme
dayanımı değerleri esas alındığında MgSO4 ortamında 20Z
kodlu betonda en düşük (8,9 MPa), 10Z kodlu betonda en
yüksek dayanımın (10,5 MPa) olduğu belirlenmiştir. Bu
betonların yarmada çekme dayanımları referans beton
örneklerine göre, 20Z kodlu beton örneğinde %12,7 oranında
bir dayanım düşüklüğü görülürken, 10Z kodlu beton örneğinde
%1,7 oranında bir artış belirlenmiştir (Şekil 5).

Bu durum %10 oranındaki zeolit ikamesinin, ileriki hidratasyon
aşamalarında puzolanik özelliğinden dolayı basınç dayanımını
arttırdığını ve en uygun oran olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda zeolit ikameli beton örneklerinin dayanım kazanma
hızlarının beklendiği gibi, referans betona göre daha yavaş
olduğunu da belirlenmiştir. Basınç dayanımı sonuçları genel
olarak değerlendirilirse, %10 zeolit ikameli beton örneğinin
90 gün sonundaki basınç dayanımı değerinin, referans beton
örneğini nispeten geçtiği tespit edilmiştir.
4. Sonuçlar
Yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular;
•

Kimyasal analiz sonucunda zeolitin puzolanik özellikler
açısında olumlu olduğu (S+A+F≧%70),

Her bir beton türü için 3 örneğin ortalaması alınarak belirlenen
basınç dayanımı verilerine ait değerler Şekil 6’da verilmiştir.

•

Yapılan deneyler sonucunda zeolit ikamesinin, üretilen
beton örnekleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu,

Basınç dayanımı sonuçlarına göre, 28 gün yaşında 20Z kodlu
beton örneklerinin en düşük (43,8 MPa), referans betonun
ise en büyük (54,4 MPa) basınç dayanımına sahip olduğu
belirlenmiştir. 28 gün sonunda yapılan basınç dayanımları
referans beton örneklerine göre, 10Z ve 20Z kodlu beton
örneğinde sırasıyla %11,4 ve %19,5 oranında bir dayanım
düşüklüğü sergilemektedir. 56 gün yaşında basınç dayanımı
değerleri genel olarak esas alındığında MgSO4 ortamında 20Z
kodlu betonda en düşük dayanım (49,5 MPa), referans betonda
en yüksek dayanımın (60,4 MPa) olduğu belirlenmiştir. Bu
betonların basınç dayanımları esas alındığında referans beton
örneğine göre, 10Z ve 20Z kodlu beton örnekleri sırasıyla %0,7

•

Zeolit için en uygun ikame oranının %10 olduğu ve bu oran
ile üretilen 90 gün yaşındaki beton örneklerinde; birim
ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş hızı,
yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı sonuçlarının
referans çimento ile hazırlanan beton örneğine göre daha
iyi olduğu,

•

Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından olan, ancak
çok fazla kullanım olanakları olmayan zeolitin, beton
sektöründe kullanılabilirliğinin ortaya konulmasının uygun
olduğu düşünülmektedir.

3.6. Basınç dayanımı

Ayrıca Zeolit kullanımının; çimento ve beton sektöründe geniş
kullanım alanına sahip olan yapay puzolan sınıfındaki yüksek

R
Basınç dayanımı, MPa
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Şekil 6. Basınç dayanımı değerleri
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fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı gibi malzemelere de
alternatif olacağı düşünülmektedir.
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