
Bu projemizde Horasan harcının
dayanıklılığına yumurta akının etkisini
ölçmek.

Kullanılan Yöntem:Giriş:
.

Yapılan deneylerde yumurtaların ilavesiyle
yapılan horasan harcı kalıbının dayanıklılık ve
gerilme değerlerinin saf horasan harcı kalıbına
göre daha olumlu sonuçlar verdiği
gözlemlenmiştir.

Toplumda ‘5 Saniye Kuralı’ olarak bilinen, yere düşen bir yiyeceğin beş saniye içerisinde kirlenmemiş olduğu bilgisinin gerçek mi yoksa mit mi olduğunu bilimsel çalışma yöntemiyle test etmek.

Yusuf Yuşa DALGIÇ

Ramazan Serbay KÜLAHLIOĞLU

Danışman Öğretmen: Gökhan BAŞ

Tarihte Tuzum Olmasa da Yapının Harcında Yumurtam Olsun

Horasan harcının tarihçesini ve yapılışını

inceleyen Ramazan Serbay KÜLAHLIOĞLU

ve Yusuf Yuşa DALGIÇ isimli öğrencilerimiz,

Horasan harcının içindeki maddeleri ve nasıl

yapıldığını merak ettiler. Horasan harcının

dayanıklılığına yumurta akının sağlamlık

açısından etki edip etmediğini sorguladılar.

Öğrencilerimiz birçok tarihi eserin bu

Horasan harcından yapıldığını öğrendiler .

Soru:

Horasan harcının dayanıklılığına yumurta

akının etkisi var mıdır?

Amaç:

1- Horasan harcının nelerden yapıldığını öğrenildi ve
malzemeler toplandı.
2-Horasan harcı için sönmüş kireç(2 ölçü), killi toprak (1
ölçü), dişli kum (1 miktar), odun (meşe) külü(1 miktar),
su (kıvamına göre) ve yumurta akı(5 adet) malzemeleri
kullanıldı.
3- Horasan harcının yapıştırıcı özelliğini test etmek için
birleştici yapı malzemesi olarak kullanıldı.
4- Tuğlaların yapıştırıcı malzemesi olarak kontrol ve
deney grubu hazırlandı.
5- Yapışma özelliği test edildi. Test sonucunda kontrol
grubu yapışmazken deney grubu 3 kg ağırlığa kadar
dayanmıştır.
6-Horasan harcı hazırlanıp kontrol ve deney grubu için
kalıp çıkarıldı.
7-Bu kalıplar 900⁰C ısıda pişirildi.
8-Bu kontrol ve deney grubu kalıpların fiziksel
dayanıklılığını anlamak için bir düzenek kurup yavaş
yavaş basınç yükledik.
9-Hangisinin diğerine göre daha fazla basınca
dayandığını gözlemleyerek deneyimizi tamamladık.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Hipotez:

Horasan harcının günümüzde yapı

malzemesi olarak kullanılan çimentoya

olumlu etkisi olabileceği düşünülmektedir.
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Kontrol Grubu Deney Grubu

Çekme 3 kilogram ağırlığı

çekemedi

3 kilogram ağırlığı çekti

Gerilme - 7 kilograma kadar 

gerilime dayandı


