
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
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Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
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	Text16: 2019
	Text14: 11
	Text15: 06
	Text17: 09
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 225501
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Maden Mühendisliği]
	yeri: Maden Mühendisliği Seminer Salonu
	Text1: Ahmet MUSLU
	Text12: Berdiga Formasyonuna Ait Kireç Taşlarının 
	Text20: Bu çalışmada Berdiga Formasyonuna (Düzköy-Trabzon) ait kireç taşlarından elde edilen kırılmış malzemenin agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla elde edilen kırılmış malzeme üzerinde beton agregalarına yönelik ilgili Türk Standartlarında tanımlanan deneyler yapılarak, elde edilen sonuçlar agregalar için öngörülen değerler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında elde edilen deney sonuçları ile beton karışım hesapları yapılarak deneme betonları üretilmiş ve elde edilen basınç dayanımları üzerinden kıyaslama ile sonuca varılmıştır. Beton üretimi için herhangi bir beton sınıfı hedeflenmeden sekiz farklı karışım hesabı yapılarak üretilen deneme betonlarında, agreganın kullanım alanı bulacağı Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak kullanılan iki farklı çimento ve üç faklı beton katkısı kullanılmıştır. Ayrıca bir karışımda beton çökme değeri de farklı olarak seçilerek deneme betonları dökülmüştür. Böylelikle farklı çimento ve katkı türlerinin beton dayanımına etkisinin yanında slamp (taze beton çökme değeri) değerinin de beton dayanımı üzerindeki etkisinin görülmüştür. Agrega deneylerinden elde edilen değerler ile beton basınç dayanım sonuçları değerlendirildiğinde mevcut agregaların betonda kullanıla bilinecek özellikte olduğu sonucuna varılmıştır.
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