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BİNALARDA YAPI VEYA YALITIM MALZEMESİ OLARAK 
KETEN YAĞI TEMELLİ MALZEMELERİN 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
 

Figen BALO 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu makale, yapı veya yalıtım malzemelerinin yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme 
mukavemeti üzerinde uçucu kül (UK), doğal kil (DK) ve modifiye edilmiş keten yağının (MKY) etkisini 
değerlendirmek için yapılan bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Yapı veya yalıtım malzemesi 
içinde MKY ve UK’ nin artışı ile yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti ve çekme mukavemeti 
azalmıştır. Bu özellikler artan işlem sıcaklığı ile de azalmıştır. Yapı veya yalıtım malzemesi içine DK 
eklenmesi bu özelliklerin etkisini artırmıştır. En düşük ısıl iletkenlik, en yüksek işlem sıcaklığında işlem 
görmüş, en yüksek UK-MKY ve en düşük DK oranları ile yapılmış numune için belirlenmiştir. En 
yüksek basma-çekme gerilmeleri en düşük işlem sıcaklığında işlem görmüş, en düşük UK-MKY ve en 
yüksek DK’lı numune için tespit edilmiştir. Sonuçlar kullanışlı malzemeler üretmek için yenilenebilir 
malzeme olarak modifiye edilmiş keten yağı ve kömür uçucu külünün geri dönüşümü ile ilginç bir 
potansiyeli işaret etmektedir.  
 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmlleerr:: Keten yağı, Kil, Uçucu kül, Isıl iletkenlik, Basma Mukavemeti  

  
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper reports the results of a study conducted to evaluate the influence of fly ash (UK), clay (DK) 
and modified linseed oil (MKY) on the density, thermal conductivity, compressive strength and tensile 
strength, of building or insulation materials. Density, thermal conductivity, compressive strength and 
tensile strength decreased with the increase of MKY and UK as replacement for building or insulation 
material. These properties also decreased with increasing process temperature. The addition of DK in 
the building or insulation material had an increasing effect on these properties. The minimum thermal 
conductivity observed for the sample made with minimum DK and maximum UK-MKY ratios 
processed at the highest process temperature. The maximum compression-tensile strengths observed 
for the sample with maximum DK and minimum UK-MKY ratios processed at the lowest process 
temperature. Results indicate an interesting potential for the coal fly ash recycling and modified 
linseed oil renewable to produce useful materials. 
 
Keywords: Linseed oil, Clay, Fly ash, Thermal conductivity, Compressive strength. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Dünya’da, talep edilen enerjinin hızla artmasına paralel olarak mevcut enerji kaynaklarının çok kısa 
zamanda tükeneceği bilimsel bir gerçektir. Buna ilaveten artan nüfus ve enerji talebine bağlı olarak 
Dünya’nın emisyon değerinin mevcut sınırlar içinde tutulması mümkün değildir. Bu kirliliğin devam 
etmesi durumunda dünya sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. sonuçlar tüm 
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dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Yapılan tüm araştırmalar çevreyle dost, geniş bir perspektifte enerji talebine cevap verecek, sınırlı 
enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin çevreye verdiği önlenemez zararları ortadan kaldıracak, 
ideal enerji kaynaklarının en kısa sürede tüm uygulama alanlarında kullanılması gerektiği sonucunda 
birleşmektedir. Bu amaçla, yapı sektöründe kullanılan malzemelerin yenilenebilir, doğal veya geri 
dönüşümlü malzemelerden üretilerek enerji kullanımını minimuma indirecek şekilde kullanıma 
sunulması enerji tasarrufu için önemli bir adım olacaktır. 
 
Bu çalışmada, bu amaçla yenilenebilir bir malzeme olarak modifiye edilmiş bitkisel yağ (keten yaği), 
doğal malzeme olarak kil ve atık malzeme olarak termik santral uçucu külü kullanılmıştır. 
 
Keten en eski kültür bitkilerindendir. Keten, dünyanın birçok yerinde üretilmektedir. Dünya'da keten 
üretiminde ilk sırayı Rusya ve ikinci sırayı Polonya almaktadır. Türkiye'de, Batı ve İç Anadolu ve 
Karadeniz'de fazla olmak üzere Anadolu'nun çoğu yerinde keten bitkisi yetiştirilmektedir [1]. Türkiye’de 
keten üretiminin diğer yağlı tohum bitkileriyle kıyaslanması Tablo 1’de verilmiştir. Keten bitkisinin 
tohumları yağ eldesinde kullanılır ve bu tohumlar yaklaşık %40-45 yağ içerir.  
 
Tablo 1. Türkiye’de keten üretiminin diğer yağlı tohum bitkileriyle kıyaslanması (bin ton) [2] 
 

Yağlı tohum bitkisi 2008 2007 2006 2005 2004 

Çiğit 1290 1130 1350 1310 1460 

Ayçiçeği 850 780 640 560 830 

Soya Fasulyesi 75 25 25 45 95 

Kolza/kanola 20 10 5 4 2 

Yer fıstığı 67 67 67 60 63 

Susam tohumu 23 23 23 22 22 

Aspir 0.15 0.15 0.15 0.17 0.025 

Keten Tohumu 0.08 0.08 0.08 0.11 0.13 

Toplam 2325 2035 2110 2001 2472 

 
Keten yağı, akışkan bir sıvıdır. Buna karşılık keten yağının kurumuş filmi ise daha çok zayıf ve 
lastiğimsi bir katıdır. Yağın bu dönüşümü, yağ molekülleri arasındaki kimyasal bağlanmayı veren 
otooksidatif polimerizasyondan dolayıdır. Özel koşullar altında, keten yağı bünyesindeki iki farklı 
monomer bir kopolimer oluşturacak şekilde kendiliğinden polimerize olabilir [3]. Bu tarz modifiye 
işlemleri bitkisel yağların kullanım alanlarını genişletmektedir. Üretilen malzemelerin önemli 
bileşenlerinden biri olan modifiye edilmiş bitkisel yağlar, özellikle petrol evsaflı olmayan malzemelerin 
üretiminde Dünya’da oldukça geniş çaplı bir kullanım alanı bulmasına rağmen, Türkiye’de boru ve 
deterjan üretimi dışında pek kullanılmamaktadır. Cook ve arkadaşları [4], bitkisel yağların 
fonksiyonolize edilerek kurutulduğu zaman yapışkanlıklarının en üst seviyede olduğunu 
ispatlamışlardır. Bitkisel yağları bu şekilde kullanarak, dayanım açısından oldukça iyi özellikli 
kompozitler ürettiklerini belirtmişlerdir. Gandini ve arkadaşları [5], sentezlenmiş bitkisel yağlarla 
üretilen biokompozitlerden oldukça iyi işlenebilirlik ve mekanik özellikler elde edilebileceğini 
açıklamışlardır. Güner ve arkadaşları [6], soya, keten.. gibi bitkilerin bünyesindeki trigliserid yağları 
modifiye ederek üretilmiş reçinelerden, değişik polimerizasyon metodlarıyla kompozitler elde etmenin 
mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu şekilde üretilen polimerik kompozit malzemelerin, teknik amaçlar 
için geniş çapta kullanılabilmeye açık olduğunu ve özellikle ısı dayanımı, esneklik, kimyasallara direnç, 
biouygunluk, bioazaltılabilirlik, metalik maddelere yapışma, gaz geçirgenliği, elektriksel iletkenlik ve 
yanmazlık gibi bazı özel özelliklerin bu tip üretimlerle sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Boquillon ve 
arkadaşları [7], anhidritli modifiye edilmiş keten yağının polimer kompozit yapıya katılmasıyla üretilen 
kompozitlerden güçlü mekanik ve fiziksel özellikler elde edildiğini belirtmişlerdir. Ashraf ve arkadaşları 
[8], polimetakrilikli modifiye edilmiş keten yağı ile üretilmiş kompozitlerden esneklik, hafiflik, 
yapışkanlık gibi özelliklerin sağlanabildiğini belirtmişlerdir. 
 
Bu çalışmada üretilen malzeme bünyesinde atık ham madde olarak yer alan uçucu küllerle ilgili de çok 
fazla yerli ve yabancı araştırma yapılmıştır. Çalışmaların büyük bir kısmı uçucu küllerin çimento ve 
betona katkı maddesi olarak kullanılabilirliği üzerinedir [9], [10]. Davis ve arkadaşları [11], uçucu külün 
beton özelliklerine olan etkisi konusunda çalışmışlardır ve çimentoya belirli oranlarda uçucu kül 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polonya
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katılarak dökülen betonların işlenebilirlik kabiliyetinin arttığını göstermişlerdir. Yamazaki ve arkadaşları 
[12], uçucu külün, belli bir oranda, çimento yerine kullanıldığında özellikle uçucu külün cilalı 
yüzeylerinin betonda işlenebilirliğini arttıran en önemli faktör olduğunu göstermişlerdir. Asokan ve 
arkadaşları [13], çeşitli endüstriyel işlemlerden sonra tehlikeli çevresel atık olarak bilinen ve bir çeşit 
çinkolu atık metal olan Jarasit, su, kil ve uçucu külü kullanarak yapı malzemeleri üretmişlerdir. 
Malzeme bünyesindeki uçucu kül miktarı arttıkça, malzeme yoğunluğunun azaldığını, basma 
mukavemetinin azaldığını açıklamışlardır. Katz ve arkadaşları [14], su, çimento, uçucu kül, curuf ve kil 
ile yapı malzemeleri üretmişlerdir. Elde ettikleri numunelerin basma mukavemetlerini1.6-12.2MPa 
arasındaki değerlerde tespit ettiklerini ve uçucu kül miktarının artmasıyla, numunelerin basma 
dayanımının düştüğünü açıklamışlardır. Ray ve arkadaşları [15], Modiiye edilmiş bitkisel yağ/kil ile 
ürettikleri nanokompozitlerin yapısındaki kil içeriği arttıkça yapıların yoğunluğunun ve mukavemetinin 
arttığını açıklamışlardır. Bu şekilde ürettikleri malzemelerin çekme mukavemetlerini 78-101 MPa 
aralığında tespit etmişlerdir. Zhu ve arkadaşları [16], modifiye edilmiş soya yağı ile birlikte kilin 
sentezlenmesiyle elastik nanokompozitler üretmişlerdir. Yapıya %10’a kadar eklenen kilin mekanik 
özellikleri önemli ölçüde iyileştirdiğini ifade etmişlerdir. Elde edilen malzemelerin çekme 
mukavemetlerini 0.08-0.58 MPa arasında tespit etmişlerdir. Katz ve arkadaşları [14], su, çimento, 
uçucu kül, cüruf ve kil ile yapı malzemeleri üretmişlerdir. Elde ettikleri numunelerin basma 
mukavemetlerini1.6-12.2MPa arasındaki değerlerde tespit ettiklerini ve uçucu kül miktarının 
artmasıyla, numunelerin basma dayanımının düştüğünü açıklamışlardır. Bu çalışmada modifiye 
edilmiş keten yağı, kil ve termik santral uçucu külü belli oranlarda karıştırılarak ve çeşitli fırınlama 
işlemlerinden geçirilerek elde edilen yeni yapı malzemesinin bazı termal ve mekanik özellikleri 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında malzemelerin yapı veya yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 
 
Bu çalışmada, numune üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanılan MKY ve DK ticari olarak, UK 
Afşin Elbistan Termik Santralinden elde edilmiştir.  
 
MKY’nin kimyasal yapısı Şekil 1’de fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2’de, keten yağının yağ asit 
kompozisyonu Tablo 3’de verilmiştir. Deneylerde kullanılan uçucu kül ve kilin kimyasal kompozisyonu 
ise Tablo 4’de verilmiştir. 

 
 

Şekil 1. Modifiye Edilmiş Keten Yağının Kimyasal Yapısı 
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Tablo 2. MKY’nin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3. Keten Yağının Yağ Asit Kompozisyonu 
 

 
Yağ asit kompozisyonu 

 
% 

Palmitik asit, C16:0 5.3 

Stearik asit, C18:0 3.1 

Oleik asit, C18:1 18.1 

Linoleik asit, C18:2 15.2 

Linolenik  asit, C18:3 54.1 

Diğer 4.2 

 
Tablo 4. Uçucu Kül ve Kilin Kimyasal Kompozisyonu 
 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O FeO TiO2 Kızdırma 
kaybı 

Bilinmeyen 

UK 21.330 4.025 2.606 36.480 1.032 - - - - 29.798 4.729 

C 43.645 20.259 12.954 10.150 1.534 - - - - 9.650 1.808 

 
 
2.2. Numunelerin Hazırlanması 
 
Çalışmada kullanılan malzemelere ait ağırlık oranları yapılan ön çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. 
Uçucu kül %30, %40, %50, %60, %70 ağırlık oranlarında bağlayıcılarla karıştırılmıştır. Kille beraber 
bağlayıcı olarak kullanılan MKY %40, %45, %50 ağırlık oranlarında katılarak karışımlar hazırlanmıştır. 
Elde edilen yeni karışımlar ölçme aletlerinde ölçüm yapılabilmesi için 100mm*100mm*100mm’lik küp 
şeklinde ve 150mm*60mm*20mm’lik dikdörtgen prizması şeklinde kalıplara dökülerek numuneler 

Özellik MKY 

Normal şartlarda görünüm Kalın sarı sıvı 

Parlaklık < (Pt–Co) : 402 

Oxiran değeri % 9.4 

Yoğunluk 25
0
C’de (g/cm

3
) 0. 991 -1.002  

Asit değeri (KOH/g) 1.32 mg 

İyot değeri  < % 0.62 

Isı iletim katsayısı 0,163 W/mK 

Akış noktası 7°C 

Kaynama noktası 163°C 

Ateşlenme noktası 321°C 

Vizkozite (40°C’de) 43 dPas  

Isıtma kaybı < % 0.71 

Kırılma indisi 25
0
C’de (%) 2.153 

Suda erime noktası  (25
0
C) < % 0.032 

Reçine 131.5g 

Sabunlaşma değeri (KOH/g) 88-194 

Çapraz Bağlayıcı 11g 

Pigment 75g 

Diger bağlayıcılar 11.4g 
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hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler, üç ayrı sıcaklıkta (160
0
C, 180

0
C, 200

0
C) etüvde belli zaman 

aralıklarında bekletilerek deneylere hazırlanmıştır. Küp numuneler ile basma mukavemeti deneyi, 
dikdörtgen prizması şeklindeki numunelerle ise ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerlerinin tespiti 
yapılmıştır. 
 
Elde edilen numunelerin, yoğunluğu, ısı iletkenlik katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti 
değerleri tespit edilerek malzemenin kullanılabilirliği açısından TS ve ASTM standartlarına uygun olup 
olmadığı araştırılmıştır. Deneyler için hazırlanan numunelerin ihtiva ettiği malzeme oranları ve 
numunelere uygulanan sıcaklıklara göre belirlenmiş numune kodları Tablo 5’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5. Deneylerde Kullanılan Numune Kodları 
 

 MKY 

 160
0
C 180

0
C 200

0
C 

 %40 %45 %50 %40 %45 %50 %40 %45 %50 

%70 DK 
%30 UK 
 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

%60 DK 
%40 UK 
 

K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 

%50 DK 
%50 UK 
 

K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 

%40 DK 
%60 UK 
 

K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 

%30 UK 
%70 DK 

K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 

 
 
2.3. Deneysel Yöntem  
 
Numunelerin ısı iletim katsayılarının tespiti Hot-Wire yöntemi ile çalışan Shotherm QMT-D2 cihazı ile 
yapılmıştır. Numunelerin basma mukavemeti değerleri Beskom marka, 60 tona kadar basma kuvveti 
uygulayabilen dijtal basma cihazı yardımıyla bilgisayar ortamında ölçülmüştür. Çekme mukavemeti 
değerleri, TS 500’e göre karakteristik çekme dayanımı ile karakteristik basma dayanımı arasında 
ilişkiyi veren denklem 2.1 ile belirlenmiştir [17]. 
 

Fçekme=0,35  )(Fbasma   (1) 

Fçekme=Numunenin karakteristik çekme dayanımı (MPa) 
Fbasma= Numunenin karakteristik basma dayanımı (MPa) 

 
 
 
 
3. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
 
3.1. Yoğunluk 
 
Yoğunluk, hafif yapı malzemelerinin birçok fiziksel özelliğini kontrol edebilen önemli parametrelerden 
birisidir. 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C işlem sıcaklığında UK/DK/MKY’ndan üretilmiş numunelerin yoğunluk 

değerlerinin değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Yapılarındaki MKY miktarı artırılarak etüvde işleme alınan 
numuneler, sabit hacimde irdelendiğinde yoğunluk değerlerinde belirgin bir azalma tespit edilmiştir. 



    ______________________  1402 _______ 
 

 

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17/20 NİSAN 2013/İZMİR

 

Bina Fiziği Sempozyumu 

 

200
0
C işlem sıcaklığında %70 UK/ %30DK’den %40, %45, %50 MKY ile üretilmiş numuneler için 

yoğunluk değerleri sırasıyla 1.565g/cm
3
, 1.461g/cm

3
, 1.304g/cm

3
 olarak tespit edilmiştir. Bu durumun 

sebebi, ısı iletim katsayıları tespit edilirken de dikkat çeken, yapıdaki MKY miktarının artırılmasıyla 
numunelere kazandırılan porozite olarak açıklanabilir. Numunelerin üretimi için uygulanan işlem 
sıcaklığı 180

0
C olduğunda numunelerin yoğunluk değerleri sırasıyla %4.51, %7, %10.8, 160

0
C 

olduğunda ise %6.34, %10.31, %17.20 azalmıştır. Sıcaklık artışıyla numunelerin yoğunluk 
değerlerinde daha fazla oranda tespit edilen düşüşler, sıcaklık artışının poroziteli yapı oluşumuna 
katkıda bulunduğunu göstermektedir. 200

0
C işlem sıcaklığında %50 MKY’ndan üretilmiş numunelerin 

yoğunluk değerleri, yapıda %70, %60, %50, %40, %30 UK bulunması durumunda sırasıyla 
1.686g/cm

3
, 1.642 g/cm

3
, 1.574g/cm

3
, 1.465g/cm

3
, 1.304g/cm

3 
olarak elde edilmiş olup, aynı oranlarda 

malzeme kullanılarak 160
0
C işlem sıcaklığında üretilen malzemelerin yoğunluk değerlerinde sırasıyla 

%2.48, %4.14, %6.58, %10.72, %17.20, 180
0
C işlem sıcaklığında üretilen malzemelerde ise %1.57, 

%2.66, %4.19, %6.68, %10.80 artma tespit edilmiştir. 
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 2. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Yoğunluk Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Minimum yoğunluk değeri 1.304g/cm

3 
olarak 200

0
C işlem sıcaklığında %70UK/%30DK/%50MKY’ndan 

üretilmiş K45 kodlu numune ile, maksimum yoğunluk değeri ise 1.737g/cm
3 

olarak 160
0
C işlem 

sıcaklığında %30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş K1 kodlu numune elde edilmiştir. Numunelerin 
bünyesindeki UK miktarı azaldıkça, numunelerin yoğunluk değerlerinin arttığı belirlenmiştir. K1 kodlu 
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numune bünyesindeki UK miktarı, %40, %50, %60, %70 olarak artırıldığında yoğunluk değerlerinde 
sırasıyla %0.34, %0.97, %2.07, %3.79 azalma tespit edilmiştir. Yapıda artan UK miktarının yoğunluk 
değerlerini azalttığı bir başka deyişle yapıyı daha porozif yaptığı söylenebilir. Bu durum, UK’nın porozif 
ve amorf yapısının numune bünyesine artan UK miktarına bağlı olarak, daha fazla aktarılabilmesinden 
kaynaklanmaktadır 
 
 
3.2. Isı İletim Katsayısı 
 

  

(a) (b) 
 

 
(c) 

 
Şekil 3. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Isı İletim Katsayısı Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Bünyesindeki UK/DK/MKY miktarına göre, 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C’de işlem görmüş numunelerin ısı 

iletim katsayısı değerlerinin değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Numunelerin yapısındaki MKY miktarı 
arttıkça ısı iletim katsayısı değerlerinde düşme olduğu tespit edilmiştir. En düşük ısı iletim katsayısı 
değerleri, en yüksek MKY içeriğinde (%50), en yüksek ısı iletim katsayısı değerleri, en düşük MKY 
içeriğinde (%40) elde edilmiştir. 160

0
C’de işlem sıcaklığında, %30 UK/%70 DK oranında, %40, %45 ve 
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%50 MKY ile üretilmiş numunelerin ısı iletim katsayısı değerlerinde, aynı malzeme oranlarında, 180
0
C 

ve 200
0
C’de işlem görmüş numuneler ile kıyaslandığında sırasıyla %6.38, %10.44, %17.52 ve 

%17.44, %26.45, %43.04 azalma dikkat çekmektedir. 
 
Numunelerin tabi tutulduğu işlem sıcaklığı arttıkça, numunelerden elde edilen ısı iletim katsayısı 
değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 160

0
C’de işlem sıcaklığında, %50 MKY ile üretilmiş numunelerin 

bünyesinde %70, %60, %50, %40, %30 UK bulunması durumunda elde edilen ısı iletim katsayısı 
değerleri aynı MKY oranı için kıyaslandığında, 180

0
C işlem sıcaklığı için %2.13, %3.76, %6.43, 

%10.13, %17.52, 200
0
C işlem sıcaklığı için ise %5.24, %9.92, %16.59, %25.90, %43 oranında 

azalmaktadır.  
 
Numunelerden elde edilen en yüksek ısı iletim katsayıları %30 uçucu kül içeriğinde, en düşük ısı iletim 
katsayıları %70 uçucu kül içeriğinde belirlenmiştir. En düşük ısı iletim katsayısı değeri %70 UK/%30 
DK/%50 malzeme oranında, 200

0
C’de işlem görmüş K45 kodlu numune ile elde edilmiştir. K45 kodlu 

numune bünyesindeki UK miktarı, %60, %50, %40, %30 olarak azaltıldığında ısı iletim katsayısı 
değerlerinde sırasıyla %32.82, %45.02, %51.32, %54.7 artma olduğu görülmüştür. Bu durum, 
numunenin içeriğine daha fazla oranda ilave edilen uçucu külün doğal yapısındaki porozitenin, 
numunenin genel yapısına tesiriyle açıklanabilir. UK düşük yoğunluk değeri ile birlikte kısmen amorf 
yapıya sahip ve porozif bir malzemedir. Amorf ve porozif yapıya sahip malzemelerden düşük ısı 
iletkenlik katsayılarının elde edilebileceği yapılan akademik çalışmalarda mevcuttur [19]. Bu yönüyle 
UK/DK/MKY’ndan üretilmiş numunelerin ısı iletim katsayısı değerlerinin artan UK oranıyla azalması 
beklenen bir sonuçtur. 
 
Farklı yapı malzemeleri için ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerleri ile bu çalışmada üretilen en 
düşük ısı iletim katsayısı ve yoğunluk değerinin kıyaslanması Tablo 6’de verilmiştir. 
 
Tablo 6. Farklı Yapı Malzemeleri İçin Isı İletim Katsayısı ve Yoğunluk Değerleri [18] 
 

Yapı veya yalıtım malzemesinin tipi Yoğunluk 
(g/cm

3
) 

k 
(W/mK) 

Çimentolu sıva 1850 0.72 

Kireçli sıva 1280 0.46 

Perlitli sıva 610 0.19 

Genleştirilmiş Perlitli hafif ağırlıklı beton 1120 0.39 

Normal beton 2240 1.40 

Normal agregalı beton 1600 0.81 

Hafif agregalı beton 1600 0.75 

Gaz beton 500 0.19 

Gözeneksiz agrega (örn. mermer) içeren gözenekli beton 1500 0.64 

Briket 1200 0.47 

Sünger taşlı beton, genleştirilmiş killi beton 800 0.29 

Odunsu agrega içeren beton 800 0.41 

Glass fiberle kuvvetlendirilmiş kireçli blok 1200 0.49 

Strofor 16 0.03 

MKY/UK/DK’lı numune 1414 0.246 

 
 
3.3. Basma Mukavemeti 
 
160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C’de işlem görmüş numunelerin bünyesindeki MKY, UK ve DK miktarına göre, 

numunelerin basma mukavemeti değerlerinin değişimi Şekil 4’de gösterilmiştir. UK/DK/MKY’ndan 
üretilmiş numunelerin basma mukavemeti değerleri 12.69 MPa-8.63 MPa arasında değişmektedir. En 
yüksek basma mukavemeti değeri K1 kodlu, 160

0
C işlem sıcaklığında işlem görmüş 

%30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş numune ile elde edilmiştir. En yüksek basma mukavemeti 
değerinin elde edildiği numune bünyesindeki MKY oranı %45 olduğunda, basma mukavemeti değeri 
12.65 MPa, %45 olduğunda ise 12.57 MPa olarak tespit edilmiştir. Numunelerin işleme tabi tutulduğu 
sıcaklık 180

0
C ve 200

0
C’ye çıkarıldığında, %40, %45 ile %50 MKY oranı için elde edilen basma 
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mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.63, %0.86, %1.51 ve %0.78, %1.34, %2.94 oranında azalma 
görülmüştür. 
 
Yapıdaki UK miktarı arttıkça, yani DK miktarı azaldıkça, numunelerin basma mukavemeti değerlerinin 
azaldığı tespit edilmiştir. K1 kodlu numunenin içeriğindeki DK miktarı %60, %50, %40, %30 olarak 
azaltıldığında, basma mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.47, %1.33, %2.83, %5.51 azalma 
görülmüştür. Bu durum numunelerin içeriğindeki UK miktarı arttığında artan poroziteli yapının 
numunenin basma kuvvetlerine karşı direncini düşürdüğünü, oysa içerikteki DK’in yapıyı 
sağlamlaştırdığını yani partiküllerin birbirine bağlanmasına pozitif etkide bulunduğunu göstermektedir.  
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 4. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Basma Mukavemeti Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
0
C işlem sıcaklığında (b) 180

0
C işlem sıcaklığında (c) 200

0
C işlem sıcaklığında 

 
Numunelerin üretildiği işlem sıcaklıklarına göre genel olarak basma mukavemeti değerleri oransal 
olarak karşılaştırıldığında, en yüksek basma mukavemeti değerlerinin 160

0
C’de, en düşük basma 

mukavemeti değerlerinin 200
0
C’de üretilmiş numunelerden elde edildiği gözlenmiştir. %40 MKY ile 

160
0
C’de işlem sıcaklığında üretilmiş numunelerin bünyesinde %70, %60, %50, %40, %30 UK 
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bulunması durumunda, elde edilen ısı iletim katsayısı değerleri aynı MKY oranı için kıyaslandığında, 
180

0
C işlem sıcaklığı için tespit edilen basma mukavemeti değerlerinde sırasıyla %0.63, %1.02, 

%1.51, %2.27, %3.58, 200
0
C işlem sıcaklığı için ise %0.78, %1.82, %3.11, %5.19, %8.67 azalma elde 

edilmiştir.Bu durum artan işlem sıcaklığının numunelerin bünyesindeki porozif yapıya yaptığı etkiden 
kaynaklanmaktadır. 
 
 
3.3. Çekme Mukavemeti 
 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

 
Şekil 5. UK/DK/MKY’ndan Üretilmiş Numunelerin Çekme Mukavemeti Değerlerinin Değişimi 

(a) 160
o
C işlem sıcaklığında (b) 180

o
C işlem sıcaklığında (c) 200

o
C işlem sıcaklığında 

 
Şekil 5’de UK/DK/MHY’ndan üretilmiş numunelerin, 160

0
C, 180

0
C ve 200

0
C işlem sıcaklığında işlem 

görmesi durumunda, basma mukavemeti değerlerine göre 1 nolu denklemde hesaplanmış çekme 
mukavemeti değerleri grafiğe aktarılmıştır. En yüksek çekme mukavemeti değeri 160

0
C işlem 

sıcaklığında %30UK/%70DK/%40MKY’ndan üretilmiş K1 kodlu numune ile 1.246 Mpa, en düşük 
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çekme mukavemeti değeri ise, 200
0
C işlem sıcaklığında %70UK/%30DK/%50MKY’ndan üretilmiş K45 

kodlu numune ile 1.028 MPa olarak tespit edilmiştir 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, yapı veya yalıtım malzemesi üretiminde UK, DK ve MKY’ndan üretilmiş numunelerin 
alternatif bir hammadde olabileceği gösterilmiştir. Mevcut araştırmanın temel sonuçları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir. 
 

1. Numunelerin hem basma- çekme mukavemeti hem de yoğunluk ve ısı iletim katsayısı 
değerleri, numune bünyesinde UK ve MKY oranının artmasına bağlı olarak azaltmaktadır. Bu 
durum numune içeriğinde artan UK ve MKY oranıyla artan poroziteden kaynaklanmaktadır. 
Numune bünyesinde DK oranındaki artış numunenin partikülleri arasındaki bağları 
sağlamlaştırmıştır. Bunun durum numunelerin hem yoğunluk ve ısı iletim katsayısı hem de 
basma- çekme mukavemeti değerlerinin artmasıyla sonuçlanmıştır. 

2. En düşük yoğunluk, ısı iletim katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti değerleri %70 
UK/%30 C/%50 MKY ile 200

0
C işlem sıcaklığında üretilmiş K45 kodlu numuneden, en yüksek 

yoğunluk, ısı iletim katsayısı, basma mukavemeti, çekme mukavemeti değerleri %30 UK/%70 
DK/%40 MKY ile 160

0
C işlem sıcaklığında üretilmiş K1 kodlu numuneden elde edilmiştir. 

3. Yoğunluk değerleri, tüm işlem sıcaklıklarında UK-MKY oranının artması ile 1.737 g/cm
3
‘den 

1.304 g/cm
3
’e

 
kadar azalmıştır. DK oranının artması yoğunluk değerlerinde artışa neden 

olmuştur. 
4. Tüm işlem sıcaklıklarında numunelerin yoğunluk değerlerindeki artış ile ısı iletim katsayısı 

değerleri artmaktadır. Isı iletim katsayısı değerleri, 160
0
C işlem sıcaklığında 0.523-0.388 

W/mK, 180
0
C işlem sıcaklığında 0.520-0.320 W/mK ve 200

0
C işlem sıcaklığında 0.515-0.221 

W/mK arasında tespit edilmiştir. UK oranındaki artışa bağlı olarak numunelerin ısı iletim 
katsayısı değerlerindeki azalmanın, MKY oranındaki artışa bağlı olarak numunelerin ısı iletim 
katsayısı değerlerindeki azalmadan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

5. En yüksek basma- çekme mukavemeti sırasıyla 12.69-1.246 MPa olarak elde edilmiştir. 
Düşük işlem sıcaklığının (160

0
C) mukavemetlerin artışında DK oranınındaki artıştan daha 

etkili olduğu belirlenmiştir. Yüksek UK-MKY oranlarının ve yüksek işlem sıcaklığının (180
0
C ve 

200
0
C) mukavemetler üzerinde negatif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. 

 
 
 
 
SEMBOLLER (NOMENCLATURE) 
 
BM Basma mukavemeti 
ÇM Çekme mukavemeti 
Fbasma Numunenin karakteristik basma dayanımı, (MPa) 
Fçekme Numunenin karakteristik çekme dayanımı, (MPa) 
MKY Modifiye edilmiş hint yağı  
DK Doğal kil 
UK Uçucu kül 
K Isı iletim katsayısı, (kcal . m / h. m

2
. 

0
C), (W/mK) 

K,H Isı iletim katsayısı ölçme cihazına ait sabitler, (K=252.10
-4 

, H=33.10
-3

) 
t Zaman, (s) 
V Termo eleman gerilimi, (mV) 
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