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ÖZ

Beton içerisinde puzolanların kullanılması ekonomik fayda sağlamaktadır. Ülkemiz doğal pu-
zolan yatakları bakımından zengindir. Doğal puzolanlar betonun dayanımını, priz süresi ve bü-
zülme gibi özelliklerini etkilemektedir. Betonda mineral katkı olarak kullanılacak olan doğal 
zeolit, volkanik tüf, ignimbirit türü doğal puzolanların portland çimentosu harçlarının basınç 
dayanımını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı tür mineral malzemelerin kulla-
nılmasındaki temel amaç doğal malzemelerin kimyasal kompozisyonu, mineralojik yapısının 
portland çimentosu harçlarının basınç dayanımındaki rolünü ortaya çıkarmaktır. 
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ABSTRACT

The use of pozzolans in concrete provides many economic benefits. Our country is rich in natu-
ral pozzolan deposits. Natural pozzolans increase the strength of the concrete and affect same 
properties such as setting time and shrinkage. Natural zeolite mineral additives to be used 
in achieving high strength concrete, volcanic tuffs, ignimbrites have tried to determine how 
the strength of the concrete effects of those types of natural pozzolan. Chemical composition 
of natural materials the main purpose of the use of different types of mineral material is to 
uncover the role of interaction with nanoparticles of mineralogical composition and surface 
properties such as porosity.
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