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Bu çalışmada kalsine edilmiş bentonitin çimento harçlarında
puzolanik katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Bu amaçla, CEM I 42.5 R Portland çimentosundan ağırlıkça %0,
%5, %10, %15, %20, ve %25 oranlarında azaltılarak yerine
kalsine edilmiş bentonit kullanılan standart harç numuneleri
hazırlanmıştır. Numuneler üzerinde 3, 7, 28, 56 ve 90 günlük
yaşlarda eğilme ve basınç dayanımı özelikleri belirlenmiştir.
Ayrıca 28 günlük kür sonunda numuneler üzerinde ultrases geçiş
hızı, su emme, porozite ve birim ağırlık değerleri belirlenmiştir.
Elde edilen deney sonuçlarına göre referans numunesine göre
en iyi mekanik dayanım performansının %10 bentonit katkılı
harç numunesinden elde edildiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Kalsine bentonit, Çimento harcı, Eğilme
dayanımı, Basınç dayanımı
Abstract
In this study, it is investigated that the usability of calcined
bentonite as pozzolanic additive in cement mortars. For this
reason, the CEM I 42.5 R type Portland cement was replaced
with calcined bentonite at 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, and 25%
replacement ratios by weight in order to produce standard
mortar specimens. The flexural and compressive strength
properties of specimens were determined at 3, 7, 28, 56 and 90
day aged specimens. Also the ultrasound pulse velocity, water
absorbtion porosity and unit weight values were determined at
28 day specimens. According to test results the best mechanic
strength performance is obtained with 10% bentonite replaced
mortar specimen.

Keywords: Calcined bentonite , Cement mortar , Flexural
strength, Compressive strength
1. Giriş
Büyük oranda montmorillonit veya montmorillonitten iyon
değişimleri ile türemiş olan berdelit, saponit, hektorit ve
nontronit gibi kil minerallerini içeren yapılara “bentonit”
adı verilir. Başlangıçta Wyoming’de (USA) Ford-Benton
yakınlarında bulunmuştur. Bentonit ismini bulunduğu bölgeden
almıştır. Plastisitesi yüksek, kolloidal özelliğe sahip bir kil
çeşididir. Daha sonra aynı kil çeşiti Fransa’nın Montmorillon
bölgesinde de bulunduğu için bu kil çeşidine Montmorillonit adı
verilmiştir. Bentonitle birlikte kuvars, mika feldispat, pirit ve
bazı minareller bulunabilir. Rengi beyaz, gri, yeşil, sarı, pembe,
mor ve kırmızı olabilir. Yoğunluğu 2,6 gr/cm3’tür. Bentonitler
su etkisinde kaldıklarında, içerdikleri montmorillonit
minerallerinin özelliğine göre az veya çok oranda şişerler. Ham
bentonit kaolin kıvamında, yumuşak ve parçaları kırılmaya
elverişlidir. Çok ince tanelidir. Su ile temasa geçince en az beş
misli şişebiliyorsa, ticari bentonit sayılır. İyi bentonitler 10-20
kat şişer. Çok ender olarak 25-30 kat şişebilen bentonitler de
vardır. Su ile şişme özelliği 600°Cden sonra kaybolan bentonitin
kuru haldeki yoğunluğu 2,7-2,8 g/cm3’tür [1].
Türkiye geniş alanlara yayılmış bentonit yataklarına sahiptir.
Özellikle Türkiye’nin bentonit rezervinin yaklaşık %70’i Çankırı
bölgesinde bulunur. Güney Çankırı (Hancılı, Büyükhacıköy,
Küçükhacıköy) bölgesindeki büyük bentonit yatakları meydana
gelmiştir. Kuzey Çankırı (Kurşunlu) bölgesindeki bentonitler
Kuzey Anadolu Fay zonu boyunca bölgedeki değişik yerlerde,
Tokat –Reşadiye, Çanakkale- Ayvacık, Kütahya- Başören,
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Eskişehir-Mihalıççık, Ordu-Ünye ve Fatsa bölgelerindeki
bentonit yatakları ise fay sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir
[2].
Bentonitin kullanım alanlarına bakıldığında; döküm kalıplarının
yapımında döküm kumunun birbirine bağlanmasını sağlamak
amacıyla, seramikçilikte ek hammadde olarak yararlanılarak
üretilecek seramik malzemelere mukavemet kazandırır. Alçıda
donma süresini kısaltıcı madde olarak yararlanılır. İnşaat
sektöründe geçirimsiz tabaka ve zemin stabilizasyonunda
yararlanılır. Meyve suyu, şarap ve biranın berraklaştırılmasında
ve yangın söndürücüler, boya sanayii ve birçok kimya
sanayisinde katalizör olarak kullanılabilmektedir [1].
Puzolanlar, “kendi başlarına bağlayıcılık özelliği olmayan veya
çok az bağlayıcılığa sahip olan, fakat ince taneli durumdayken,
sulu ortamda kalsiyum hidroksitle birleştiğinde, hidrolik
bağlayıcılık gösterebilme özelliği kazanan silisli ve alüminalı
malzemeler” olarak tanımlanmıştır [3-11]. Yeryüzünde doğal
olarak yer alan ve puzolanik özeliğe sahip olan malzemeler
doğal puzolanlardır. Doğal puzolanlar dışında, 540 °C - 900 °C
kadar ısıl işlem uygulanmış olan bazı killer de doğal puzolanlar
arasında yer almaktadır. Kilin içerisinde yeterli miktarda silis
ve alümina olduğu halde, bu malzeme, doğal haliyle puzolanik
davranış gösterememektedir. Bunun nedeni, kildeki minerallerin
kristal yapıya sahip oluşudur. Ancak, kil, pişirilme işlemine tabi
tutulduğu takdirde, kristal yapı bozulmakta ve amorf yapı
elde edilmektedir. Bu nedenle, pişirilmiş kil puzolanik özelik
gösterebilmektedir [12].
Doğal puzolanların Portland çimentosu ile belirli oranlarda
ikame edilerek, betonun dayanımına yaptığı katkıyı inceleyen
çalışmalar yapılmış ve puzolanik aktivitenin ilerleyen kür
yaşlarında ortaya çıktığı, fakat çimentonun azalmasından
kaynaklanan bir dayanım düşmesinin de olabileceği
görülmüştür [13,14].
Doğal puzolanlar ince öğütülebilme özelliği sayesinde çimento
hamurundaki mikro boşluklara kolayca girmekte ve çimento
hamurunun iskelet yapısını değiştirerek dayanıklılığını
artırmaktadırlar [15, 16, 17]. Ayrıca doğal puzolanlar, ince
taneli olmaları nedeniyle çimento harcı ve beton üzerinde
akışkanlaştırıcı bir etki de ortaya koymaktadırlar. Bu etki taze
betonun kıvamını ve dolayısıyla işlenebilirliğini iyileştirmektedir
[15]. Ancak doğal puzolanlar, çimentonun toplam özgül yüzeyini
artırdıkları için su ihtiyacını da artırabilmektedirler [18]. Yapılan
çalışmada kalsine edilmiş bentonitin farklı oranlarda çimento
yerine kullanılmasıyla üretilen çimento harçlarında puzolanik
katkı maddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
2. Deneysel Çalışma
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler
Bu çalışmada harç karışımlarının hazırlanmasında Sançim
Bilecik Çimento A.Ş.’den temin edilen, TS EN 197-1 [19] ile

uyumlu CEM I 42.5 R Portland çimentosu, TS EN 196-1’e [20]
uygun Limak Trakya Çimento Sanayi ürünü olan CEN standart
kumu, karışım ve kür suyu olarak Bilecik şehir şebekesinden
alınan şehir şebeke suyu kullanılmıştır. Mineral katkı olarak
kalsine edilmiş Bentonit kullanılmıştır. Harçlarda kullanılan
çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir [21].
2.2. Yöntem
Bu çalışmada, biri referans olmak üzere farklı oranlara sahip 6
adet harç serisi TS EN 196-1’de [20] önerilen deney yöntemlerine
uygun olarak ağırlıkça %5, %10, %15, %20 ve %25 oranlarında
kalsine edilmiş Bentonit kullanılarak üretilmiştir.

Tablo 1. Çimento özellikleri
Kimyasal Bileşim
Bileşenler (%)

Fiziksel ve Mekanik Özellikler
Özgül Ağırlık (g/cm3)

3.06

SiO2

19.96

Özgül Yüzey (cm2/g)

3641

Al2O3

5.03

0.090 mm Elek Kalıntısı (%)

0.1

Fe2O3

2.88

0.045 mm Elek Kalıntısı (%)

4

CaO

63.6

Standart Kıvam Su Miktarı (%)

29.6

MgO

1.17

Priz Başlama Süresi (Dk)

190

K2O

0.8

Priz Sona Erme Süresi (Dk)

260

Na2O

0.27

Genleşme (Le Chatelier) (mm)

1

SO3

2.79

Mekanik Özellikler

Cl-

0.005

Basınç Dayanımı N/mm2

TiO2

2 Gün

21.6

Mn2O2

7 Gün

42.7

28 Gün

61.5

Kızdırma
Kaybı

3.02

Referans numunesi için R kodu, kalsine edilmiş Bentonitin
katkı olarak kullanıldığı numuneler için B kodu kullanılmıştır.
Harçlarda ikame malzemesi olarak kullanılmak üzere 500
gr bentonit Magma Therm markalı kül fırınında 20˚C/dk
kademeli olarak artan sıcaklıkta 1 saat süreyle 900˚C’de
pişirilmiştir. Pişirilen malzeme 15 dk bilyalı değirmende
öğütülüp 0.125 mm’lik elekten geçen malzeme çimento ikame
malzemesi olarak kullanılmıştır. Harçların hazırlanmasında
450 gr (çimento+Bentonit), 1350 gr standart kum ve 225 gr su
kullanılmıştır. Harçların hazırlanmasında TS EN 196-1’e [20]
uygun Şekil 1’ de gösterilen Ankatest markalı otomatik harç
mikseri kullanılmıştır.
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Harç numuneleri üzerinde 28 günlük kür sonunda ultrasonik
test yöntemi uygulanmıştır. Ultrasonik deney yöntemi, ses
üstü dalgaların betonun içerisinden geçme süresini ölçmek için
tasarlanan Şekil 3’te gösterilen Matest markalı cihaz yardımıyla
uygulanmıştır. Kullanılan cihazın dalga gönderici ve alıcı proplar
arasında kalan, temiz yüzeyli numunelerden ses üstü dalgaların
ne kadar sürede geçtiği otomatik olarak belirlenmiş ve (1) nolu
bağıntı ile dalga hızları hesaplanmıştır [22].
(1)
Burada; V= Ses üstü dalga hızı, (m/sn), L= Gönderici ve alıcı
proplar arasındaki mesafe, (m) ve t= Ses üstü dalganın
gönderilmiş olduğu yüzeyinden alındığı yüzeye kadar geçen
zaman, (μsn) dır.

Şekil1. Otomatik harç mikseri

100

Hazırlanan karışımlarla 4x4x16 cm boyutunda harç numuneleri
üretilmiştir. 24 saat sonra kalıplardan çıkartılan numuneler test
gününe kadar 22 ±1 ˚C sıcaklıktaki kür havuzunda bekletilmiştir.
Üretilen prizmatik numuneler üzerinde 3-7-28-56 ve 90 günlük
yaşlar için TS EN 196-1’e [20] uygun olarak eğilmede çekme
ve basınç dayanımı deneyleri Şekil 2’ de gösterilen otomatik
eğilme – basınç cihazında yapılmıştır. Eğilme testleri için her
karışımdan 3 adet numune kullanılmış, basınç testlerinde ise
eğilme testleri sonucunda ikiye parçaya ayrılan 6 adet deney
numunesinin aritmetik ortalamaları alınmıştır.

Şekil 3. Ultrasonik test cihazı
Harç numunelerinin su emme, porozite (boşluk oranı) ve kuru
birim ağırlık değerleri 28 günlük kür sonucu numuneler üzerinde
uygulanmıştır. Aşağıdaki (2) no’lu bağıntı ile porozite, (3) no’lu
bağıntı yardımı ile su emme değerleri bulunmuştur [23,24].

(2)

(3)
Burada; P= Porozite, (%), W = Numunenin doygun yüzey kuru
dyk
ağırlığı, (kg), W = Kuru ağırlığı, (kg), W = Numunenin su
kuru
su
altındaki ağırlığı, (kg) dır.
3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Kalsine Edilmiş Bentonitin Çimento Harcının Eğilme
Dayanımına Etkisi

Şekil 2. Eğilmede çekme ve basınç cihazı

Bentonit katkılı çimento harç numunelerinin 3-7-28-56 ve 90
günlük eğilme dayanımı değerlerinin aritmetik ortalamaları
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Tablo 2’de ve B oranı-eğilme dayanımı ilişkisi Şekil 2’de
verilmiştir. Tablo 2 ve Şekil 4 incelendiğinde bentonit katkılı
harçlarının değerleri ile referans harcının tüm yaşlardaki
eğilme dayanımı değerlerinde, en yüksek dayanımlar R kodlu
harçlardan elde edilmiştir. en düşük dayanımlar ise 3, 7, 28
ve 56 günlerde B25 kodlu, 90 günlük yaşta ise B20 kodlu
harçlardan elde edilmiştir.

Tablo 2. Numunelerin eğilme dayanımları
Eğilme Dayanımı (MPa)
3.Gün

7. Gün

28.Gün

56.Gün

90.Gün

R

5.34

7.82

8.1

8.27

8.6

B5

3.77

5.9

7.8

7.73

8.4

B 10

3.73

6.2

8.1

8.02

8.21

B 15

3.38

5.2

7.5

7.21

7.87

B 20

3.35

5.8

7.7

7.45

7.68

B 25

2.95

4.9

7.4

7.3

8.02

Bentonit katkılı harçlarının referans harç dayanımına en yakın
değerleri 3 günlük kür yaşında %70.6 ile B5 serisinden elde
edilmiştir. 7, 28 ve 56 günlük yaşlarda ise sırasıyla %79.28,
%100, %96.98 B10 serisinden elde edilmiştir. 90 günlük
eğilmede çekme dayanımı incelendiğinde, en yüksek ve en
düşük dayanımlar sırasıyla R ve B20 kodlu harç numunelerinden
elde edilmiştir. B5, B10, B15, B20 ve B25 harçlarının kontrol
harcı dayanımını karşılama oranları sırasıyla %97.67, %95,47,
%91,51, %89,30 ve %93,26 dır. Referans harcına en yakın
değerler B5 ve B10 serilerinden elde edilmiştir. Eğilme dayanım
gelişiminin analizi yapıldığında R2 değerlerinin 0.833 ile 0.890
arasında değiştiği ve sonuçların her seri için birbirine yakın
bir değişim davranışı gösterdiği görülmüştür. B5 – B10 kodlu
harçların eğilme dayanımlarındaki artışın kalsine edilmiş
bentonitin puzolanik özelliğinden ve özgül ağırlığının daha
düşük olmasıyla bağlayıcı madde hamurunda oluşturduğu daha
yoğun hamur yapısı ile açıklanabilir.

Şekil 4. Eğilme dayanım değerleri
3.2. Kalsine Edilmiş Bentonitin Çimento Harcının Basınç
Dayanımına Etkisi
Kalsine edilmiş bentonit katkılı ve katkısız referans harçlarına
ait basınç dayanımı değerlerinin aritmetik ortalamaları Tablo
3’te B oranı – basınç dayanımı ilişkisi Şekil 5’ te verilmiştir.
Tablo 3 ve Şekil 5 incelendiğinde tüm yaşlarda en yüksek
dayanım referans numunesinden elde edilmiştir.
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Tablo 3. Basınç dayanım değerleri
Eğilme Dayanımı (MPa)
3.Gün

7. Gün

28.Gün

56.Gün

90.Gün

R

26.12

42.28

50.72

52.60

54.80

B5

16.08

30.50

48.55

49.80

52.46

B 10

17.23

30.94

50.25

51.35

54.40

B 15

15.05

26.80

45.80

47.71

51.02

B 20

14.62

26.40

42.20

43.26

47.40

B 25

12.86

23.85

40.85

41.96

44.26

Kür yaşına bağlı olarak katkılı serilerin referans numunesinin
dayanımını karşılama oranı 3 günlükte %60.7 günlükte %73 ve
28-56-90 günlüklerde % B10 serili numuneden % 99 karşılama
oranına ulaşmıştır. İlerleyen kür yaşlarında kalsine edilmiş
bentonit katkılı harçların basınç dayanımlarında artışlar
görülmüştür. Bu artışların çimento ile birlikte kullanılan
bentonitin ilerleyen yaşlarda harç içerisinde açığa çıkan Ca(OH)2
ile puzolanik reaksiyona girerek ilave bağlayıcı bileşikler
oluşturması ve özgül ağırlığının daha düşük olmasıyla daha
yoğun bir karışımın oluşmasıyla açıklanabilir [21, 25]. 90
günlük sonuçlardan en yüksek değer referans harcını karşılama
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oranı %99,27 ile B10 harcında olduğu, en düşük dayanım ise
referans harcına oranı %44 olan B25 harcından elde edilmişti.
Sonuçlara bakıldığında %15 oranında kalsine edilmiş bentonit
katkılı harçların basınç dayanımları referans dayanımlara yakın
olduğu ancak %20-25 oranlarında ise dayanımlarda belirgin
azalmalar olduğu görülmüştür. Basınç dayanım gelişiminin
analizi yapıldığında R2 değerlerinin 0.709 ile 0.8651 arasında
değiştiği ve sonuçların her seri için birbirine yakın bir değişim
davranışı gösterdiği görülmüştür. Katkı oranına bağlı dayanım
kayıplarının bentonit katkısının toplam özgül yüzeyi artırarak
karışım suyu ihtiyacını artırdığı bu nedenle de dayanım kaybının
olduğunu düşündürmektedir.[26].

elde edilen kuru birim ağırlıkların, kontrol harcından daha
düşük olduğunu göstermektedir. Kalsine edilen bentonitin,
çimentoya göre daha düşük özgül ağırlığa ve yüksek gözenek
yapısına sahip olması, kuru birim ağırlıklarda meydana gelen
bu azalmaların sebebi olarak görülmektedir. Tablo 4’te verilen
harçlarının su emme oranları, %6.85 ile %7.56 arasında
değişmiş, porozite değerleri ise %13.01 ile %15.46 arasında yer
almıştır.
Ultra ses deneyinde geçiş hızının yüksek olması deney sırasında
ses üstü dalgaların o kadar az boşluktan transfer edilmesiyle
mümkündür. Tablo 4’te verilen ultra ses geçiş hızı değerleri
incelendiğinde basınç değerlerinde olduğu gibi B10 numunesi
en iyi geçiş hızına sahiptir. Kalsine edilmiş bentonit, numune
içindeki boşlukları doldurmasıyla ses üstü dalgalarının daha
hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Harçların, 28 günlük su emme
- porozite değerleri arasındaki ilişkiyi görmek amacıyla lineer
regresyon analizi yapılmıştır. Su emme - porozite korelasyon
katsayısı 0.91 olarak bulunmuş ve Şekil 6‘da verilmiştir.
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Şekil 5. Basınç dayanım değerleri
3.3. Fiziksel özellik test sonuçları
Harç numunelerin 28 günlük kür sonucundaki ultrasonik test,
porozite, su emme ve kuru birim ağırlık değerleri toplu olarak
Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Harç serilerinin fiziksel özellikleri
Karışım

Ultrases
(m/sn)

Porozite
(%)

Su Emme
(%)

Kuru
(B.H.A.)
(kg/m3)

R

4420

13,01

6,85

2080

B5

4010

15,46

7,47

2048

B 10

4020

15,36

7,45

2050

B 15

3970

15,33

7,42

2044

B 20

3902

14,82

7,22

2035

B 25

3819

15,25

7,56

2021

Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde 2080 kg/m3 ve 2021 kg/m3
arasında değişen kuru birim ağırlıkların bentonit içeriğine bağlı
olarak azaldığını bundan dolayı, bentonit katkılı harçlardan

Şekil 6. Porozite ve su emme arasındaki ilişki

4. Sonuç ve Öneriler
Kalsine edilen bentonitin çimento harçlarında puzolanik katkı
maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
•

Üretilen bentonit katkılı harçlardan B5-10 numunelerinin
her yaşta en iyi eğilme ve basınç dayanım değerlerine
ulaştığı görülmüştür.

•

Basınç dayanımları B10 serisinde erken yaşlarda referans
numunesine oranla bağıl olarak %60 iken 56-90 günlük
numunelerde bu değer % 99’a ulaşmıştır. Bu durumun
çimento ile birlikte kullanılan bentonitin ilerleyen
yaşlarda harç içerisinde açığa çıkan Ca(OH)2 ile puzolanik
reaksiyona girerek ilave bağlayıcı bileşikler oluşturması
olduğu düşünülmektedir.
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•

Bu çalışmada yapılan ultrases geçiş hızı deneyi ve porozite
deneyleri sonuçları da dayanım sonuçlarına benzer
davranış göstermiştir.

•

Harç karışımlarında yüksek oranda bentonit kullanımının
karışım suyu gereksinimini artırdığı görülmüştür.

•

Bu çalışma sonucunda,
kalsine edilmiş bentonitin
%10 oranında mineral katkı malzemesi olarak çimento
esaslı kompozitlerde kullanımının en uygun dayanım
performansını verdiği görülmüştür.

•

Ülkemizde yaygın olarak bulunan bentonitin çimento katkı
malzemesi olarak kullanımı sayesinde bentonitin farklı bir
kulanım alanının olabileceği görülmüştür.
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