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ÖZET
Bu aratrmann amac farkl oranlarda uçucu kül ikamesinin betonun karbonatlama derinliine olan etkisinin
belirlenmesidir. Bu amaçla, %0, %5, %10, %20 ve %30 oranlarnda Orhaneli termik santralinden temin edilen C
snf uçucu kül ikame edilmi beton karmlar hazrlanmtr. Hazrlanan karmlarda su/ balayc oran sabit
tutulmutur. Beton karmlar 75x75x15cm lik prizma kalplarna dökülmütür. 28 gün kür edilen prizma
numunelerden 70 mm çapnda 150 mm boyunda karot örnekler alnmtr. Karot örnekler hava geçirimsiz bir
kabn içerinse konularak her gün kap hacminin %40’ orannda CO2 gaz penetrasyonuna maruz braklmtr.
Kabn içerisinden 1., 2., 3. ve 4. haftalarda her bir beton türü için 3’er adet örnek çkarlarak, sulu bakesme
makinesinde ikiye kesilmi ve phenolphthalein (C20H14O4) indikatörü ile karbonatlama derinlii ölçümleri
yaplmtr.
Sonuç olarak, zamana bal olarak karbonatlama derinlii deerlerinin art gösterdii, uçucu kül ikame miktar
arttkça karbonatlama derinliinin önemli miktarda artt, %0 uçucu kül katkl referans numunelerde en az,
%30 uçucu kül katkl betonlarda ise en çok karbonatlamann meydana geldii görülmütür.

Anahtar kelimeler: Beton, Karbonatlama, Uçucu kül, CO2, Puzolan.
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effects of substitution of fly ash at different rates on concrete
carbonation depth. For this purpose, the concrete mixes having C type fly ash obtained from Orhaneli thermal
power plant by the rates of 0%, 5%, 10%, 20% and 30% were prepared. Water/binder ratio was kept constant in
the prepared mixes. The concrete samples were poured in the 75x75x15 cm prism molds. 70Ø150 mm core
samples were obtained from the prism specimens after the twenty eight days. The core samples were exposed the
carbon dioxide gas penetration in the air-permeable container at a rate of 40% of container volume. The
measuring of the carbonation dept were obtained 1st, 2nd, 3rd and 4th weeks by using phenolphthalein (C20H14O4)
indicator.
As a result, it is determined that the carbonation depth values were increased depending on the time, while
increase the amount of fly ash substitution a significant increase occurred carbonation depth values, the
minimum carbonation depth were determined from the reference (0% fly ash) sample and the maximum
carbonation depth were determined from the concrete having 30% fly ash substitute.

Keywords: Concrete, Carbonation, Fly ash, CO2, Pozzolan
1. GR
Çimento, kalker ve kil karm hammaddelerin piirilmeleri ile ortaya çkan ve klinker olarak adlandrlan
malzemenin çok az miktarda alçta ile birlikte öütülmesi sonuncunda elde edilen üründür; su ile birletiinde
hidrolik balayclk özellii kazanmaktadr [1].
Portland çimentosu, üretim aamalar enerji youn bir ilem olmas nedeniyle maliyeti yüksek bir üründür. Bu
nedenle çimento maliyetini ve tüketimini azaltmak için balayc özellie sahip inorganik malzemeler katkl
çimento üretmek için kullanlmaktadr. Bu malzemeler doal puzolanlar ve yüksek frn cürufu, uçucu kül, silis
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duman gibi endüstriyel tesis atklardr. Katkl çimento, portland çimentosuna göre çok daha az enerji tüketimi
salamas ve baz özelliklerinin getirdii ilave katklardan dolay yap sektöründe geni bir kullanm alan
bulmutur. Beton uygulamalarnda tras katkl çimentolarn kullanlmas; betonun ilenebilirliini arttrmak,
geçirgenlii azaltmak, sülfat etkisine kar dayanm arttrmak, çatlamalara kar dayanm iyiletirmek, uzun
dönemde dayankll arttrmak gibi çeitli teknolojik avantajlar da salamaktadr [2].

Betonda meydana gelen karbonatlama derinlii aada belirtilen formül ile hesaplanabilmektedir.
(1)
Bu formülde,
C: Karbonatlama derinliini (mm)
T: Süreyi (yl)
K: Fiziksel deikenleri içeren parametreyi (düük dayanml betonlar için genellikle 3-4 mm/yl0.5’dan büyük
bir deerdir) ifade etmektedir [3,4].
Betonun maruz kalaca d ortam koullarnn deiken olmasndan dolay pratikte bu banty kullanmak pek
güvenli olmamaktadr. Karbonatlama derinliinin yerinde örnekler alnarak belirlenmesi daha güvenli sonuçlar
vermektedir. Betonarme yaplarda meydana gelen karbonatlama donatda korozyon olumasna neden
olabilmektedir [5].
Atmosferde asit oluturan gazlardan olan CO2 ve SO2 üç aamada reaksiyon göstererek karbonatlama geliimini
aadaki gibi gerçekletirirler.
1. Aama: Gazlarn betonun gözenek sistemine ilemesi
2. Aama: Gazlarn gözenek suyu ile oluturduu reaksiyon
CO2 + H2O

H2CO3 (karbonik asit)

(2)

SO2 + H2O

H2SO3 (sülfüroz asit)

(3)

3. Aama: Oluan asitlerin gözenek suyu içinde çözülmü olan çimentonun alkali bileenleri ile reaksiyon
yaparak bunlar nötr hale getirmesi,
Asit + Alkali

Tuz + Su

(4)

Aslnda daha karmak olan en önemli reaksiyon ise basitletirilmi olarak aada verilmitir.
Ca(OH)2 + CO2
pH =12,6

CaCO3 + H2O
pH =8,3

(5)

Oluan kalsiyum karbonatn pH deeri 8,3 tür. pH deerinin 9,5 in altna dümesi halinde beton, betonarme
çeliini koruma etkinliini kaybeder. Pasif tabaka kararsz duruma geçer. Baz aratrmaclar ise bu durumun
betonun pH deerinin 11,5 deerinin altna dümesiyle görülebileceini belirtmektedir [6] .
Karbonatlama deneyi normal ortamda ve laboratuvarlarda hzlandrlmak suretiyle iki ekilde yaplmaktadr.
Genel olarak herhangi bir katknn veya beton içeriindeki bir deiikliin karbonatlama hzna veya derinliine
ne ekil etki yapt yönündeki aratrmalar hzlandrlm karbonatlama test teknii kullanlarak yaplmaktadr.
Normal ortamdaki karbonatlama ise genelde o bölgenin çevre koullarnn yllara bal olarak karbonatlamaya
etkisinin incelenmesinde kullanlmaktadr. [6]. Karbonatlama, beton yüzeyinden balayarak, içeriye doru
ilerlemektedir. O nedenle, yüzeye yakn bölgeler (yüzeyden 2,5-3,0 cm kadar içerdeki beton) karbonatlamann
etkisi altndadr. Karbonatlamann gerçekleebilme hz, havadaki karbondioksit miktarnn ve nem miktarnn
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yan sra, betonun geçirimliliine baldr. Karbondioksit miktarnn yüksek olmas, doal olarak,
karbonatlamay artrmaktadr. Relatif nemin %50 civarnda olmas da, karbonatlamay artrmaktadr. Relatif
nemin % 25’den az, veya %100 olmas durumunda, karbonatlama yer almamaktadr. Karbonatlamann yer alp
almadn anlayabilmek için, taze betonun yüzeyinden bir parça kopartlarak, bu beton parçasnn yüzeyine
phenolphthalein uygulanmaktadr. Serbest Ca(OH)2 pembe renk gösterir iken, karbonatlam ksm
göstermemektedir [1].
Karbonatlama derinliini belirlemek için betonu mümkün olduunca yüzeye dik kesip, kesilen temiz yüzeye
indikatör sv püskürtülür. Karbonatlam ksm renksiz kalrken, karbonatlamam ksm sv ile reaksiyona
girip renk verir. Bu amaçla genellikle %0,1 phenolpthalein alkol eriyii kullanlr. Bu eriyik karbonatlamam
tabakay krmz-mor renge boyarken pH deeri  8,3 olan bölgeyi boyamaz [7].
Betonun geçirimlilii arttkça ve beton yüzeyinde mikro çatlaklar çoaldkça, karbonatlamann etki ettii
derinlik artmaktadr [8].
Bu çalmada farkl oranlarda uçucu kül ikamesinin beton karbonatlama derinliine olan etkisi deneysel olarak
belirlenmitir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çimento: Bu çalmada Bolu Aslan Çimento Fabrikas üretimi olan CEM I 42,5 R Portland çimentosu (PÇ)
kullanlmtr. Bu çimentonun baz fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmitir.
Çizelge 1. Çalmada Kullanlan Çimentonun Baz Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Kimyasal kompozisyon
Çözünmeyen kalnt (%)
0,38
MgO (%)
2,41
SO3 (%)
2,30
K2O (%)
0.55
Serbest CaO (%)
0,74
C3A (%)
2C3A + C+AF (%)
Fiziksel özellikler
Özgül Arlk (gr/cm3)
3,10
Özgül yüzey (cm²/g)
4280
Su / çimento oran (%)
28,0
Priz balangc (dakika)
200
Priz sonu (dakika)
240
Hacim genlemesi (mm)
0,5
Mekanik özellikler
Basnç dayanm (N/mm2)
2. Gün
30,3
7. Gün
45,4
28.Gün
55,8
Uçucu kül: Deneylerde Orhaneli termik santralinden temin edilen C snf uçucu kül kullanlmtr. Uçucu küle
ait kimyasal analiz sonuçlar Çizelge 2’de verilmitir. (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Uçucu külün kimyasal analiz sonuçlar
Bileenler
SiO2 (S)
Al2O3 (A)
Fe2O3 (F)
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
S+A+F

(%)
41,77
13,95
4,84
17,95
7,04
2,59
2,94
2,14
64,56

Agrega: Beton üretiminde Düzce iline ait Küçük Melen deresinden temin edilen üç farkl boyutta krlm
agrega kullanlmtr.
Karm suyu: Yaplan bu deneysel çalmada Düzce iline ait ehir içme suyu kullanlmtr. Deneyde kullanlan
karm suyu için herhangi bir analiz yaplmamtr.
2.2. Metot
2.2.1. Deney numunelerinin hazrlanmas
Numuneler hazrlanrken karm içerisinde %0, %5, %10, %20 ve %30 oranlarnda Orhaneli termik santralinden
temin edilen C snf uçucu kül ikame edilmi beton karmlar hazrlanmtr. Hazrlanan karmlarda su/
balayc oran sabit tutulmutur. Beton karmlar 75x75x15 cm lik prizma kalplarna dökülmütür. 28 gün kür
edilen prizma numunelerden 70 mm çapnda 150 mm boyunda karot örnekler alnmtr. TS 802’ye göre beton
karm hesab yaplmtr [9]. Su/balayc madde oran sabit tutulmu 1 m3 beton için karm miktarlar
Çizelge 3’te verilmitir.
Çizelge 3. 1 m3 beton için karm miktarlar
Uçucu Kül
kame Oran
(%)
0
5
10
20
30

Çimento
(kg)
300
285
270
240
210

Uçucu
Kül
(kg)
0
15
30
60
90

Su
(kg)
180
180
180
180
180

Kum(kg)
(0-5 mm)
1028
1028
1028
1028
1028

Agrega 1
(kg)
(5-15 mm)
421
421
421
421
421

Agrega 2
(kg)
(15-25 mm)
421
421
421
421
421

S/ B
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

2.2.2 Phenolphthalein indikatörü ile karbonatlama derinliinin belirlenmesi
Karbonatlama derinlii ölçümü, uçucu kül ikame oranna göre her beton türünden 3 adet olmak üzere 4 hafta
için toplamda 60 adet 70 mm çapnda karot örnekler üzerinde gerçekletirilmitir. Alnan karot örnekleri iç
hacmi 60x60x80 cm boyutlarndaki kabn içerisine yerletirilmi ve iç hacmin % 40’ kadar CO2 gaz
penetrasyonuna maruz braklmtr. Kabn içerisinden 1., 2., 3. ve 4. haftalarda her bir beton türü için 3’er adet
örnek çkarlarak, sulu ba kesme makinesinde ikiye kesilmi ve phenolphthalein (C20H14O4) indikatörü ile
karbonatlama derinlii ölçümleri yaplmtr. Bilindii gibi, beton yüzeyine püskürtülen baz indikatörü, pH
deeri 11-12,5 olan karbonatlamam betonu koyu pembe renge dönütürür. Karbonatlama sonucu pH deeri
8-9'a dümü beton, renk deiimi göstermez. Baz indikatörü olarak kullanlan çözelti phenolphthalein
çözeltisidir [1,10,11]. Karbonatlama derinliinin belirlenmesi deneyi, Baradan vd. [11] ve Hearn et al. [12]'da
belirtilen metoda göre yaplmtr. pH' 8,2-9,8 olan phenolphthalein'in % 1 olarak kullanld, etil alkol ile
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hazrlanan çözeltinin püskürtülmesinden hemen sonra beton karot örneklerde yüzeyinde krmz-mor renge
dönüen karbonatlamam ve yüzeyden itibaren rengi deimeyen iki bölge olumutur. Karbonatlama
derinlii beton yüzeyinden itibaren 0,1 mm hassasiyetle her karot örnek için en az 10 farkl noktadan
ölçülmütür.
2.2.3. Boluk oran deneyi
Boluk oran tayini deneyi, beton bloklardan alnan karot numuneler üzerinde TS 3624 standardnda belirtilen
esaslara uygun olarak gerçekletirilmitir [13]. Boluk orannn hesaplanmasnda aagdaki formül kullanlmtr.
(6)
Formülde;
B0 = Boluk oran(%)
C = Doygun kuru yüzey arl(gr)
A = Etüv kurusu arl(gr)
D = Su içindeki arlk(gr)
fade etmektedir.
2.2.4. Basnç dayanm deneyi
Karbonatlama deneyine tabi tutulmu numuneler karbonatlama derinlii ölçümü yapldktan sonra TS EN
12390-3 standardnda belirtilen esaslara uygun olarak basnç dayanm deneyine tabi tutulmulardr [14].
Deneyde, 2000 kN yükleme kapasiteli, dijital kumanda üniteli ve yükleme hz ayarlanabilen tek eksenli beton
basnç test cihaz kullanlmtr.
3. BULGULAR VE TARTIMA
3.1. Karbonatlama Derinlii
Farkl uçucu kül oranlarnda hazrlanan ve 4 hafta süre ile hzlandrlm karbonatlama testine tabi tutulan
numuneler üzerinde phenolphthalein indikatörü ile gerçekletirilen karbonatlama derinlii deerlerine ait
açklayc istatistikler Çizelge 4’te verilmitir.
Çizelge 4. Karbonatlama derinlii deerlerine ait açklayc istatistikler
Ortalama Karbonatlama Derinlii (mm)
U.Kül kame
Oran (%)
0
5
10
20
30

N
3
3
3
3
3

0.Hafta 1.Hafta 2.Hafta

3.Hafta 4.Hafta

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2,1433
2,2267
2,3300
2,4200
2,8000

1,2433
1,3267
1,4300
1,5200
1,9000

1,7433
1,8267
1,9300
2,0200
2,4000

2,6433
3,2267
3,3300
3,4200
3,8000

Çizelge 4 incelendiinde UK ikame oranna ve zamana bal olarak karbonatlama derinlii deerlerinin
deitii görülmektedir. UK ikame oran ve CO2 gazna maruz kalma süresi arttkça karbonatlama derinlii
deerleri de artmaktadr. En fazla karbonatlama %30 UK ikameli 4 hafta süresince CO2 gazna maruz kalan
betonlarda görülmütür. Ortalama karbonatlama derinlii deerlerine ait grafik ekil 1’de görülmektedir.
4. hafta sonunda elde edilen karbonatlama derinlii verileri üzerinde gruplar arasnda varyans analizi
gerçekletirilmitir. Varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda önemli fark olduu
görülmütür (p0.05). Dier bir ifadeyle UK ikame miktarna bal olarak karbonatlama derinlii deerlerinin
önemli miktarda deitii tespit edilmitir.
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ekil 1. Ortalama karbonatlama derinlii deerleri
Beton karbonatlama derinlii deerleri bakmndan hangi gruplarn birbirinden farkl olduunu tespit edebilmek
amacyla LSD (Least Significant Difference) en küçük anlaml farkllk testi uygulanmtr. Gerçekletirilen LSD
testi sonuçlar Çizelge 5’te verilmitir.

Çizelge 5. Karbonatlama derinlii deerlerine ait LSD testi sonuçlar
Uçucu Kül kame Miktar (%)
U.Kül kame
Miktar (%)

0

5
*

10
*

20
*

0
f
f
f
5
f*
10
f*
20
f*
30
f*
f*
f*
f*
f* =Gruplar arasnda fark vardr (p0,05).

30
*

f
f*
f*
f*

Ortalama
Karbonatlama
Derinlii (mm)
2,6433
3,2267
3,3300
3,4200
3,8000

LSD testi sonuçlarna göre; referans numunenin bütün UK ikameli betonlardan istatistiksel anlamda farkl
olduu, 2,6 mm ile referans betonun en küçük karbonatlama derinliine sahip olduu, 3,8 mm ile %30 orannda
UK ikameli betonlarn en büyük karbonatlama derinliine sahip olduu, referans betonda %30 UK’li betonlara
göre %31 orannda daha az karbonatlama meydana geldii tespit edilmitir. Ayrca UK ikameli betonlarn
karbonatlama deeri bakmndan istatistiksel anlamda birbirinden farkl olmad görülmütür. Beton
karmlarnda S/Ç oranlarnn sabit tutulmasndan ve UK’ün çimentoya nazaran daha ince olduundan dolay
UK ikameli betonlarda referans numuneye göre karmlarn kuru olduu gözlenmitir. Bu durum beton
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yerletirmesinde bir takm zorluklara neden olmu ve boluk miktarlar yüksek numunelerin üretilmesine sebep
olmutur. Bundan dolay UK ikameli betonlarn karbonatlamasnn daha hzl meydana geldii
düünülmektedir.
3.2. Boluk Oran
Farkl uçucu kül oranlarnda hazrlanan beton numuneler karbonatlama testine tabi tutulmadan önce boluk
yüzdeleri belirlenmitir. Elde edilen deney sonuçlarna ait açklayc istatistikler Çizelge 6’da verilmitir. Ayrca
ortalama boluk oran deerlerine ait grafik ekil 2’de görülmektedir.
Çizelge 6. Boluk oran deerlerine ait açklayc istatistikler
Ortalama Boluk Oran (%)
U.Kül kame
Oran (%)
N 0.Hafta 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta
0

3 4,0367 3,9667 3,9667

3,8433

3,8300

5

3 5,2967 5,0667 5,0667

4,9333

5,0267

10

3 5,8467 6,0000 6,0000

5,6667

5,0667

20

3 7,0433 6,7333 6,7333

6,4333

6,4333

30

3 7,5967 7,4333 7,4333

7,4667

7,4667

ekil 2. Ortalama boluk oran deerleri
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Ortalama boluk oran deerleri incelendiinde UK ikame oranna bal olarak beton boluk oranlarnn deitii
görülmektedir. Zamana bal olarak ise boluk oranlarnda çok küçük deiiklikler meydana gelmektedir. UK
ikame oran arttkça boluk oran deerleri de artmaktadr. En fazla boluk orannn %30 UK ikameli betonlarda
olduu, hatta ilerleyen haftalarda çimento hidratasyonundan dolay boluk oranlarnn çok az bir miktarda olsa
azald görülmektedir. 4. hafta sonunda elde edilen boluk oran verileri üzerinde gruplar arasnda
gerçekletirilen varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda önemli fark olduu görülmütür
(p0.05). Dier bir ifadeyle UK ikame miktarna bal olarak boluk oran deerlerinin önemli miktarda
deitii tespit edilmitir.
Beton boluk oran deerleri bakmndan hangi gruplarn birbirinden farkl olduunu tespit edebilmek amacyla
LSD testi uygulanmtr. Gerçekletirilen LSD testi sonuçlar Çizelge 7’de verilmitir.
LSD testi sonuçlarna göre; referans numunenin bütün UK ikameli betonlardan istatistiksel anlamda farkl
olduu, %3,83 ile referans betonun en küçük boluk oranna sahip olduu, %7,46 ile %30 orannda UK ikameli
betonlarn en büyük boluk oranna sahip olduu, referans betonun %30 UK’li betona göre %48 orannda daha
az boluk oranna sahip olduu tespit edilmitir. %5 ve %10 UK ikameli betonlarn hariç dier tüm istatistiksel
anlamda birbirinden farkl olduu görülmütür.
Çizelge 7. Boluk oran deerlerine ait LSD testi sonuçlar
U.Kül kame U.Kül kame Miktar (%)
Ortalama
Miktar (%)

0

5

10

20

30

Boluk Oran (%)

0
f* f* f*
f*
5
f*
f*
f*
10
f*
f*
f*
20
f* f* f*
f*
30
f* f* f* f*
f* =Gruplar arasnda fark vardr (p0,05).

3,8300
5,0267
5,0667
6,4333
7,4667

3.3. Basnç Dayanm
Beton numuneler karbonatlama testine tabi tutulduktan sonra basnç dayanmlar belirlenmitir. Elde edilen
deney sonuçlarna ait açklayc istatistikler Çizelge 8’de verilmitir. Ayrca ortalama basnç dayanm
deerlerine ait grafik ekil 3’te görülmektedir.
Çizelge 8. Basnç dayanm deerlerine ait açklayc istatistikler
Ortalama Basnç Dayanm (MPa)
U.Kül kame Oran (%) N 0.Hafta
0
5
10
20
30

3
3
3
3
3

28,8667
26,2100
21,9367
18,6100
15,7367

1.Hafta

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

29,1667
26,7100
22,5033
19,1100
15,6700

29,8000
26,7433
22,7367
19,5433
16,0700

30,2667
27,2100
23,4033
20,0100
16,3700

30,7133
27,8433
23,7700
20,7767
17,3033
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ekil 3. Ortalama basnç dayanm deerleri
Ortalama basnç dayanm deerleri incelendiinde UK ikame oranna ve zamana bal olarak beton basnç
dayanmlarnn deitii görülmektedir. UK ikame oran arttkça basnç dayanm deerleri azalmakta, beton ya
arttkça dayanm deerleri artmaktadr. 1 ay süren hzlandrlm karbonatlama deneyi bandaki dayanm
deerleri ile sonundaki deerler arasnda yaklak 2-3 MPa gibi bir art olduu görülmektedir. Bu durum
betonun dayanm kazanma sürecinin devam ettiini göstermektedir. En büyük basnç dayanm deeri 30,71
MPa ile 4. Hafta sonunda referans numunede, en küçük basnç dayanmnn ise 15,73 MPa ile karbonatlama
deneyi öncesinde 28 günlük %30 ikameli betonlarda meydana geldii görülmektedir.
Gruplarn karlatrlmas amacyla yaplan varyans analizi 4. hafta sonunda elde edilen basnç dayanm verileri
üzerinde gerçekletirilmitir. Varyans analizi sonucunda gruplar arasnda istatistiksel anlamda önemli fark
olduu görülmütür (p0.05). Dier bir ifadeyle UK ikame miktarna bal olarak basnç dayanm deerlerinin
önemli miktarda deitii söylenebilir.
Beton basnç dayanm deerleri bakmndan hangi gruplarn birbirinden farkl olduunu tespit edebilmek
amacyla LSD testi uygulanmtr. Gerçekletirilen LSD testi sonuçlar Çizelge 9’da verilmitir.
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Çizelge 9. Basnç dayanm deerlerine ait LSD testi sonuçlar
U.Kül kame Miktar (%)
Uçucu Kül kame
Ortalama Basnç
Miktar (%)

0

5

10

20

30

Dayanm (MPa)

*

*

*

*

30,7133
27,8433
23,7700
20,7767
17,3033

0
f
f
*
5
f
f*
*
*
10
f
f
20
f*
f*
f*
30
f*
f*
f*
*
f =Gruplar arasnda fark vardr (p0,05).

f
f*
f*

f
f*
f*
f*

f*

LSD testi sonuçlarna göre; zamana ve UK ikame oranna bal olarak beton basnç dayanm deerlerinin
istatistiksel anlamda önemli miktarda deitii, bütün beton gruplarnn birbirinden farkl olduu görülmütür.
En büyük basnç dayanmna sahip olan referans numunenin, en küçük dayanma sahip %30 ikameli betona göre
%44 orannda daha büyük deere sahip olduu görülmektedir.
4. SONUÇLAR ve TARTIMA
Çalma kapsamnda farkl oranlarda uçucu kül ikamesinin beton karbonatlama derinliine olan etkisinin
belirlenmek amacyla %0, %5, %10, %20 ve %30 oranlarnda Orhaneli termik santralinden temin edilen C snf
uçucu kül ikameli beton numuneleri hazrlanmtr. Hazrlanan karot numuneler üzerinde hzlandrlm
karbonatlama, boluk oran ve basnç dayanm deneyleri gerçekletirilmitir. Elde edilen deney sonuçlar
üzerinde gerçekletirilen deerlendirmeler sonucunda;
UK ikame oranna ve zamana bal olarak karbonatlama derinlii deerlerinin deitii, en fazla
karbonatlamann %30 UK ikameli betonlarda, en az karbonatlamann ise referans betonlarda meydana geldii,
referans betonda %30 UK ikameli betonlara göre %31 orannda daha az karbonatlamann olutuu görülmütür.
UK ikame oranna bal olarak beton boluk oranlarnn deitii, zamana bal olarak ise boluk oranlarnda
çok küçük deiiklikler meydana geldii, UK ikame oran arttkça boluk oran deerleri de artt, en fazla
boluk orannn %30 UK ikameli betonlarda olduu, hatta ilerleyen haftalarda çimento hidratasyonundan dolay
boluk oranlarnn çok az bir miktarda olsa azald, referans betonun %30 UK ikameli betona göre %48
orannda daha az boluk oranna sahip olduu gözlenmitir.
UK ikame oranna ve zamana bal olarak beton basnç dayanmlarnn deitii, UK ikame oran arttkça basnç
dayanm deerlerinin azald, beton ya arttkça dayanm deerleri artt, ancak dayanm deerlerindeki
artn 2-3 MPa’ geçmedii, en büyük basnç dayanmna sahip olan referans numunenin, en küçük dayanma
sahip %30 ikameli betona göre %44 orannda daha büyük deere sahip olduu görülmütür.
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