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Özet

Abstract

Kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam ettiği ülkemizde
projeler kapsamında ortaya çıkan yapısal atıkların imhası ve
geri dönüşümü yeni araştırma konularına olanak sağlamıştır.
Bu konu ile ilgili ilk olarak Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)
tarafından “Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Oluşan
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Hazır Beton Sektöründe Yeniden
Kullanım Potansiyelinin Araştırılması” isimli Ar-Ge projesi
hayata geçirilmiştir.

Urban regeneration projects continue rapidly in our country
and generate structural waste within the scope of projects. So
recycling and destruction of this waste enable new research
topics. At first on this subject Turkey Ready Mixed Concrete
Association realize a project is ‘’Research of reusing potential
of construction and demolition wastes that consisted urban
transformation project’’

Bu çalışmada söz konusu yapısal atıkların yumuşak killi
zeminlerde zemin stabilizasyonuna etkileri araştırılmıştır.
Alt yapı ve yol inşaatlarında killi zeminler için uygulanan
stabilizasyon yöntemlerinden biri kireç stabilizasyonudur.
Kireç stabilizasyonun birçok yönden avantajları olsa da
kirecin de doğada bulunan bir hammadde olduğu ve doğal
kaynakların günümüzde hızla tükendiği unutulmamalıdır. Geri
dönüşüm bu çalışmanın temel prensibini oluşturmaktadır. Killi
zeminlerde kireç stabilizasyonu etkisinin inşaat yıkıntı atıkları
ile sağlanabilirliği araştırılmış, yapılan çeşitli karışımlarla
deneyler yapılmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmada doğal zemin numunesi olarak kabul edilen kaolen
kiline değişik oranlarda inşaat yıkıntı atığı, endüstriyel atık
olan uçucu kül ve kireç katılarak numuneler hazırlanmıştır.
Hazırlanan numuneler üzerinde kompaksiyon deneyi ile zeminin
optimum su içeriğindeki maksimum kuru birim hacim ağırlık
değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zemin iyileştirilmesi, inşaat yıkıntı
atıkları, uçucu kül, geri dönüşüm, kentsel dönüşüm.

In this study the effect of stabilization in soft clay soil of these
wastes was researched. One of the stabilization methods in
infrastructure and road construction for clay soils is lime
stabilization. Although lime stabilization has advantages in
many aspects, should be noted lime is a raw material in nature
and natural resources are depleted rapidly in our day. Recycling
is the essential principle of this study. The availability of lime
stabilization effect in clay soils using construction demolition
waste was investigated. Experimented with various mixtures
and achieved positive results.
In this study kaoline clay is accepted as natural soil sample and
added construction demolition waste, fly ash, lime at different
rates. The compaction test was made on prepared samples and
the maximum dry density values at the optimum water content
was obtained.
Keywords: Soil improvement, construction demolition
waste, fly ash, recycle, urban regeneration
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1.

Giriş

Doğada birçok farklı türde zemin çeşidi bulunduğu ve zeminlerin
kontrol edilebilir özelliklerinin bulunmadığı bilinen bir gerçektir.
Bu sebeple her türlü inşaat yapısı projelendirilirken öncelikle yapı
alanının zemin özellikleri belirlenir. Doğadaki her zemin inşaat
sahası olarak kullanılmak için uygun özellikler taşımamaktadır.
Fakat dünya nüfusunun artmasına paralel olarak artan
yapılaşma hızı her türlü zemin üzerine yapı yapma zorunluluğunu
ortaya çıkarabilmektedir. Bu duruma çözüm olarak da zemin
özelliklerini istenilen hale getirme, diğer bir deyişle iyileştirme
akla gelmektedir.
Zemin iyileştirmesinin yumuşak kil zeminlerde amacı; düşük
olan taşıma gücünü artırmak ve konsolidasyon oturmalarını
sınırlar içinde tutabilmektir. [1]. Bunlar için zeminin rijitliğinin
artırılması gerekmektedir. Yumuşak kil zeminlere sönmemiş
kireç veya çimento uygulaması yapılıp yerinde karıştırıldığı
zaman zeminden su çekerek, zemin ile puzolonik ve kimyasal
reaksiyonlara girerek bu etkiyi sağladığı görülmüştür. [2]
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Uçucu küller kömür kullanılan termik santrallerde ortaya
çıkan endüstriyel bir atık ürünüdür. Uçucu küllerin puzolanik
etkisinden faydalanılarak inşaat mühendisliğinde çimento,
tuğla, gaz beton vb. malzemelerin üretimi ile yol stabilizasyon
uygulamalarında kullanılmaktadır. Uçucu küllerin zemin
stabilizasyonunda olumlu sonuçlar verdiği yapılan birçok
çalışma ile belirlenmiştir. Bu çalışmaların birinde ‘’%5kireç+%5
uçucu kül’’ katkılı karışımın mukavemeti %95 artırdığı
saptanmış ve CL sınıfı kil zeminlerde kireç ve uçucu küllerin
mukavemeti artırmak için kullanılabileceği belirtilmiştir.[3]
Çalışmamızda doğal zemin numunesi olarak kabul ettiğimiz
kaolen kiline değişik oranlarda inşaat yıkıntı atığı, endüstriyel
atık olan uçucu kül ve uçucu külün puzolonik aktivitesi
için gerekli olan oranda (%5) kireç katılarak numuneler
hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde kompaksiyon
deneyi ile zeminin optimum su içeriğindeki maksimum kuru
birim hacim ağırlık değerleri elde edilmiştir.
2.

Zeminlerin Stabilizasyonu

Zeminler doğada çeşitli yapısal özelliklere sahip olarak
bulunurlar. Tek bir ölçüm veya deney sonucu ile bütün
zeminlerde hesaplamalar yapmak mümkün olmadığı gibi,
doğadaki tüm zeminler de inşaat sahası olarak kullanılmaya
uygun değildir. Geoteknik mühendisliği bu aşamada öne
çıkmakta olup, inşaat sahası olmaya uygun özellikler
taşımayan zeminleri çeşitli uygulamalar ile kullanılabilir hale
getirmektedir. Zemin stabilizasyonu veya zemin ıslahı denen bu
olay zeminlerin belirli özelliklerinin, amaçlanan bir mühendislik
uygulamasına yönelik olarak, değişik fiziksel, kimyasal veya
biyolojik yöntemler kullanılarak iyileştirilmesi olarak tarif
edilmektedir. [2]
Zeminlerin çeşitli özelliklere sahip olması zemin stabilizasyon

yöntemlerinde de çeşitliliğe yol açmaktadır. Genel olarak
zemin iyileştirmeden beklenen; taşıma gücü artışı, oturmaların
sınırlandırılması, sıvılaşma potansiyelinin azaltılması, zemindeki
boşlukların doldurulması, hacim değişimini en aza indirmek ve
stabilitenin sağlanması gibi temel amaçlar olsa da bunların
zeminlere kazandırılması farklı yöntemlerle yapılmaktadır.
Yıldırım (2009) ‘’zemin incelemesi ve temel tasarımı’’ isimli
kitabında iyileştirme yöntemi türlerini 4 gruba ayırarak bunları;
-Mekanik iyileştirme kısa süreli mekanik kuvvetlerin etkisi
ile zemin yoğunluğunun artırılmasını amaçlayan, patlatma ile
sıkıştırma, sıkıştırma kazıkları ile zeminin sıkıştırılması gibi
yöntemler,
-Hidrolik iyileştirme drenler veya kuyular yardımı ile boşluk
suyu basıncının düşürülerek kayma dayanımını arttırmayı
hedefleyen, diyafram duvarlar, palplanş duvarlar ve
geomembranlar, keson ve tünelde basınçlı hava kullanılarak
zemin suyunun uzaklaştırılması gibi yöntemler,
-Fiziksel ve kimyasal iyileştirme yüzeysel zemin tabakalarında
katkıların fiziksel olarak karışımı, katkıların derinlerde kolonlar
teşkil edecek şekilde karışımı ve jet grout kolonu gibi yöntemler,
-Ekleme ve sınırlama ile iyileştirme fiberler, şeritler, donatılar
ve hasırların zemine yerleştirilmesi ile zemin kütlesi dayanımını
artırmayı hedefleyen kafes duvarlar, gabion elemanlar,
geotekstilli bohçalama duvarları, taşkolon gibi yöntemler
olarak açıklamıştır.[4]
3.

Kimyasal Stabilizasyon

Çeşitli katkı maddelerini zemin ile değişik yöntemlerle
karıştırıp kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayarak
zemin özelliklerini iyileştirebilmek mümkündür. Kimyasal
stabilizasyonda en çok kullanılan ve literatürde en geniş yer
bulan katkı maddeleri; kireç, çimento ve uçucu küldür. Bu
malzemeler zeminde bulunan daneler arasındaki boşlukları
doldurarak ve daneler arasındaki bağları güçlendirerek zemin
iyileştirmesine katkı sağlamaktadırlar.
Zeminde kullanılacak olan katkı maddesi seçilirken dikkat
edilmesi gereken hususlar;
•

stabilizasyonla özellikleri istenilen amaca uygun hale
getirilecek olan zeminin cinsi,

•

stabilizasyonun amacı

•

zeminin hangi özelliklerinin iyileştirileceği

•

stabilize edilmiş haldeki zeminden beklenen dayanım

•

ekonomi ve çevresel etkiler olarak sıralanabilir. [5]

3.1. Kireç Stabilizasyonu
Silt ve kil içeren zeminlerde daha etkin olan kireç stabilizasyonu,
kireç tozu ya da kireç çamurunun mevcut zemin ile karıştırılıp
sıkıştırılması ile gerçekleştirilir.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
Zemin iyileştirilmesinde kullanılan kireçler
Ca(OH)2 Hidrate kalsiyum kireci
CaO Klasik çabuk kireç
Ca(OH)2MgO Monohidrete dolamatik kireç ve dolamatik çabuk
kireç olarak belirtilmiştir. [4]
Yapılan çalışmalarda kireç ile zemin stabilizasyonunda kirecin
ağırlıkça oranının %5 ile %10 arasında olması durumunda en etkin
sonucu verdiği görülmüştür. [6] Kireç stabilizasyonu ile yapılan
uygulamada killi malzemenin kimyasal yapısı bozulmaktadır.
Kilin su tutma ve şişme özelliğini kaybetmesi ve tekrar
su ile temas ettiğinde kil davranışı göstermemesi kireç
stabilizasyonunun avantajları arasında sayılmaktadır. [7]
Kireç ile yapılan stabilizasyonlarda likit limit azalırken plastik
limit artmasıyla plastisite indeksi azalmış olur, işlenebilirlik
artar ve dayanım ile sıkışabilirlikte iyileşme görülür.[4]
3.2. Çimento Stabilizasyonu
Çimento su ile etkileşime girerek tıpkı kireçte olduğu gibi
CSH ürünü vererek sertleşen bir malzemedir. Böylelikle genel
olarak zeminlerin çimento ile stabilizasyonu sonucunda
permeabilitelerinin düştüğü söylenebilir. Yine kireç de olduğu
gibi çimento stabilizasyonu ile zeminlerin likit limitleri azalırken
plastik limitleri artmaktadır. [4]
3.3. Uçucu Kül Stabilizasyonu
Uçucu küller termik santrallerde yanma sonucu baca gazları ile
sürüklenen ve puzolanik özellik taşıyan atıklardır. Uçucu külün
kimyasal yapısı kullanılan kömüre göre farklılık gösterse de
temel bileşikleri silis ve alüminadır.
Uçucu küller toprak, su kaynakları ve hava için potansiyel birer
kirlilik kaynağıdır. Bu sebeple doğaya atılması yerine geri dönüşüm
malzemesi olarak kullanılması ile ilgili süregelen çalışmalar
neticesinde uçucu kül inşaat sektöründe yaygın olarak çimento ve
beton üretimi, hafif agrega üretimi, tuğla ve gaz beton üretimi ile
zemin ve yol stabilizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.
Zemin ıslahı ile ilgili yapılan bir çalışmada killi bir zemin
Tunçbilek uçucu külü kullanılarak stabilize edilmiş ve artan
uçucu kül oranı ile zeminin optimum su muhtevası ve serbest
basınç mukavemetinin de arttığı gözlenmiştir. [8]
4.

Kullanılan Yöntem ve Deneyler

İyileştirme yöntemi için içeriğindeki atık malzemelerin ağırlıkça
farklı oranları olan 27 karışım hazırlanmıştır. Bu karışımların
içerikleri aşağıdaki tablo [1].’de görülmektedir.
Çalışmada kaolen kili doğal zemin numunesi olarak kabul
edilmiştir. Daha sonra kaolen kiline oranları tablo [1]. de
görülen malzemeler ilave edilmiş ve her biri için kompaksiyon
deneyleri yapılmıştır. Her karışım için optimum su muhtevasında
maksimum kuru birim hacim ağırlık değerleri elde edilmiştir.

Çalışmada deney numunelerini sıkıştırmak için kullanılan
yöntem standart proktor yöntemidir. Standar proktor deneyi
ve deney hesaplamaları Türk Standardları Enstitüsü (TSE),
‘’İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri- Bölüm
1: Fiziksel Özelliklerin Tayini’’ TS 1900-1 ‘de belirtilen şekliyle
yapılmıştır.

Tablo 1. Deneyde Kullanılan Karışımlar Ve İçerikleri
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

İ.Y.A.
0%
0%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%
25%

U.K.
0%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
0%
5%
10%
15%
20%

KİREÇ
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

KAOLEN
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
85%
80%
75%
70%
65%
80%
75%
70%
65%
60%
75%
70%
65%
60%
55%
70%
65%
60%
55%
50%

İ.Y.A:İnşaat yıkıntı atığı U.K.:Uçucu Kül

Tablo 2. Karışımlardan Elde Edilen Deney Sonuçları
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Maksimum KuruBirimHacim
Ağırlık ρk
10,97
12,09
12,87
12,65
12,35
11,32
11,01
14,9
12,2
11,92
11,67
10,99
12,97
12,23
12,59
12
11,31
13,85
13,43

OPTİMUM SU
MUHTEVASI(w)
31
33,67
36,31
36,49
31,04
29
33,2
27
29,1
31,3
26,7
31,12
36,58
36,5
28
26,2
28
32,5
29
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20
21
22
23
24
25
26
27

12,45
11,98
12,25
14
13,34
12,89
12,2
11,30

28
28,5
36,5
30
26,7
27,8
28
28

Tablo [1]. de gösterilen karışım oranlarının her biri için elde
edilen optimum su muhtevaları ve maksimum kuru birim hacim
ağırlık değerleri tablo [2]. de verilmiştir.

iyileşmenin CBR (The California Bearing Ratio/Kaliforniya
taşıma oranı) sonuçlarını da etkileyeceği düşünülmektedir.
Daha net sonuçlara varmak için aynı içeriklerde hazırlanan
numunelerin CBR (The California Bearing Ratio/Kaliforniya
taşıma oranı) ölçümleri de elde edilmelidir. Karışım sonuçlarımız
içerisinde kaolen kilinin kendi kuru birim hacim ağırlığına en
yakın çıkan, yani diğer karışım sonuçlarından daha düşük çıkan
sonuçlar ise 7 ve 12 numaralı karışımlara ait olmuştur. Bu iki
karışımın içerikleri tablo [1] den incelendiğinde ise inşaat yıkıntı
atığı oranlarının sırası ile yüzde 5 ve yüzde 10 olduğu görülür.
12 numaralı karışımda inşaat yıkıntı atığı optimum olarak
belirlenen yüzde 10 civarında olmasına rağmen düşük bir kuru
birim hacim ağırlık değeri elde edilmiştir. Buna sebep olarak
bu karışımda en yüksek kuru birim hacim ağırlığın elde edildiği
8 numaralı karışımdan farklı olarak yüzde 20 civarında uçucu
kül olması gösterilebilinir. Bu durumun sebepleri hakkında net
bilgilere sahip olabilmek için XRD (X Ray Diffraction/X Işınları
Kırınımı) ve SEM (Scanning Electron Microscobe/Taramalı
Elektron Mikroskobu) analizleri yapılmalıdır.
Kaynaklar
[1].

Grafik 1. 8 Numaralı Karışımın Kompaksiyon Eğrisi

[2].

[3].
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[4].
[5].
[6].

[7].
[8].

Grafik 2. 8,18 ve 23 Numaralı Karışımların Kompaksiyon
Eğrileri
5.

Sonuçlar ve Yorum

Grafik [1] de, hazırlanan 27 karışım içerisinde en yüksek kuru
birim hacim ağırlığı veren 8 numaralı karışımın kompaksiyon
eğrisi görülmektedir. 8 numaralı karışımın içeriğinde ağırlıkça
yüzde 10 inşaat yıkıntı atığı, yüzde 5 kireç bulunmakta uçucu
kül bulunmamaktadır. Grafik [2] de ise kuru birim hacim ağırlığı
8 numaralı karışıma yakın çıkan iki karışımın kompaksiyon
eğrisi gösterilmiştir. Bu iki karışımın içerikleri incelendiğinde
içerdikleri inşaat yıkıntı atığı oranlarının yüzde 20 ve yüzde 25
oranında olduğu, uçucu kül oranlarının ise yüzde sıfır olduğu
görülür. Hazırlanan karışımlar içerisinde en yüksek kuru
birim hacim ağırlığın elde edildiği bu üç numuneye bakılarak
inşaat yıkıntı atığının ağırlıkça yüzde 10 civarında olmasının
en iyi sonucu verdiği söylenebilir. Kompaksiyonda sağlanan
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