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Özet 
 

Boşluklu beton, içerdiği mezo-boyuttaki hava boşlukları nedeniyle normal betonlardan 
oldukça farklı dinamik özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde boşluklu betonlar, 
dinamik basınç yükü altında çevre için tehlike oluşturmayacak çok sayıda küçük 
boyutta fragmana ayrılan çimento bazlı bir malzemenin geliştirilmesi ve 
modellenmesini hedefleyen bir araştırma projesi kapsamında incelenmiştir. Bu sayısal 
çalışmanın amacı, dairesel boşluklar içeren yalın betonlar şeklinde tanımlanmış model 
boşluklu betonların darbe yükü altındaki dinamik davranışını analiz ederek boşluk 
özelliklerinin malzemenin dinamik basınç dayanımı ve fragmantasyon özelliklerine 
etkisini inceleyebilmektir. Açık doğrudan entegrasyon yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen sonlu eleman analizlerinde, toplam boşluk miktarı sabit tutulurken, 
boşluk boyutunun azaltılmasının (boşluk sayısının arttırılmasının) malzemenin darbe 
dayanımını arttırdığı; kırılma ile ortaya çıkan parça boyutlarını ise azalttığı tespit 
edilmiştir. Boşlukları rastgele dizilişe sahip model betonlarda ayrıca, boşluk boyutunun 
azaltılmasının malzemenin dinamik basınç dayanımı değerlerinin varyansını azalttığı 
belirlenmiştir. 
 

 
 
 



Abstract 
 

Due to its meso-size air pores porous concrete has markedly different dynamic 
properties compared to normal concrete. Porous concrete was therefore investigated in 
the scope of a research project aiming to design and model a cementitious material that 
fractures into small size fragments under impact loading. The objective of this work is 
investigating the dynamic behavior of model porous concretes having circular pores 
under impact loading to explore the effect of porosity properties on the dynamic 
compressive and fragmentation behaviour of the material. In the explicit finite element 
analyses, it was found that while the total porosity was kept constant, decreasing the 
pore size (increasing the number of pores) increased the impact strength of the material 
meanwhile it decreased the fragment size. In the analyses, where randomly distributed 
pores are involved, it was also found that when the pore size was decreased, the 
variance of the impact strength also decreased. 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Önemli yapıların koruyucu dış duvarları ve patlayıcı depolarının inşasında kullanılmak 
üzere, dinamik yük altında küçük boyutta parçaya ayrılan çimento bazlı bir malzemenin 
geliştirilmesi ve modellenmesini hedefleyen bir araştırma projesi kapsamında değişik 
tipte boşluklu betonlar araştırılmıştır. Boşluklu beton, içerdiği mezo-boyutlu hava 
boşlukları ve agrega gradasyonu nedeniyle dinamik yükleme altında çoklu çatlaklar 
oluşturabilen bir malzeme olma özelliği taşımaktadır. Proje kapsamında, boşluklu 
betonun dinamik davranışını etkileyen parametreler deneysel ve sayısal olarak 
incelenmiştir. Sayısal çalışmalarda, deneysel olarak üretilmiş boşluklu betonların 
dinamik davranışının simüle edilmesinin yanısıra, bazı parametrelerin bağımsız olarak 
incelenmesine olanak sağlayan model boşluklu betonlar da analiz edilmiştir. Bu 
çalışmada, model boşluklu betonların incelenmesiyle elde edilen ve projenin hedeflediği 
malzemenin tasarımında da kullanılan seçilmiş bazı sayısal sonuçlar özetlenmektedir.  

 
 

2. SAYISAL İNCELEMELER 
 

Analizlerde, sonlu eleman analizi programı ABAQUS/Explicit kullanılmıştır. Açık 
(explicit) sonlu eleman yöntemi, kapalı (implicit) yöntemlere bir alternatif olarak 
dinamik nonlineer analizlerde kullanılmak üzere oluşturulmuş bir analiz yöntemidir. 
Artımlı, fakat yinelemeli (iteratif) olmayan bir çözüm şekli olan açık zaman entegrasyon 
yöntemi büyük deformasyon ve dönmelerin söz konusu olduğu, yüksek nonlineeriteye 
sahip, kısa süreli yükleme durumlarında tercih edilen bir yöntemdir [1]. Modelde 
kullanılan sade beton fazını tanımlamak için Beton Hasar Plastisite (Concrete Damaged 
Plasticity) modeli kullanılmıştır [2-4]. Analizlerde, aksisimetrik geometri seçilmiş; 110 
mm çapında, 220 mm yüksekliğinde silindrik çelik ağırlığın, belirlenmiş bir ilk hız ile 
60 mm çapında, 75 mm yüksekliğinde beton numuneye çarpması incelenmiştir. Deney 
düzeneğinin düşey alt sınırı, güçlü döşemeye sabitlendiği için ankastre kabul edilmiştir.  
Serbest düşme deney düzeneği esas alınarak, çelik serbest düşme ağırlığının x ve z 
doğrultularındaki deplasmanı ve tüm eksenlerde dönmesi engellenmiştir. Tek eksenli 
darbe yüklemesi, çelik ağırlığın y doğrultusundaki ilk hızı ile tanımlanmıştır. Modelde 
tanımlanan ilk hız, deneyler sırasında Doppler lazer hız ölçümü ile belirlenen ortalama 
çarpma hız olan 4.5 m/sn’dir. Beton numunenin alt ve üst yüzeyleri ile komşuluk 



oluşturan çelik ağırlık ve altta bulunan çelik tabla ile beton arasında, teğetsel doğrultuda 
sürtünme katsayısı 0.30 olan yüzey-yüzey arası (surface-to-surface) temaslar 
tanımlanmıştır. Modelde, standardlarda belirtilen sürtünme katsayıları kullanılmıştır 
[5,6]. Numune sınırlarında tanımlanan sürtünme, numunenin yapısal davranışını ve 
kırılma şeklini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum analiz sonuçlarında da 
görülmektedir.  

 
2.1. Sayısal Bulgular 

 
Öncelikle boşluğun etkisini ve boşluk etrafındaki gerilme konsantrasyonlarını detaylı 
bir şekilde inceleyebilmek için merkezinde tek boşluk içeren yalın betonun dinamik yük 
altındaki davranışı analiz edilmiştir. Şekil 1’de boşluklu numunede oluşan maksimum 
(mutlak) asal gerilme dağılımı (boşluğun alt ve üstünde oluşan çekme gerilmesi 
konsantrasyonu ve yanlarda oluşan basınç gerilmeleri) gösterilmektedir.  
 

 
 
Şekil 1. Dairesel boşluk içeren beton silindirde darbe yükü altında oluşan çekme ve 
basınç gerilme konsantrasyonları 

Deneysel olarak üretilmiş gerçek boşluklu betonlarda, boşluk boyutu, agrega 
gradasyonu ve toplam boşluk miktarı birbirleri ile bağıntılı özelliklerdir. Bu nedenle, bu 
parametrelerin gerçek boşluklu betonlar kullanılarak birbirinden bağımsız şekilde 
deneysel veya sayısal olarak incelenmesi mümkün olamamaktadır. Bu amaçla, gerçek 
boşluklu betonlar üzerinde yapılan analizlerin yanısıra boşluk boyutu, sayısı ve 
diziliminin etkisini bağımsız olarak inceleyebilmek için farklı sayılarda dairesel 
boşluklar içeren model numuneler analiz edilmiştir. Boşluk boyutunun etkisi ile ilgili 
incelemelerde, toplam boşluk miktarı sabit tutulurken, boşluk boyutunun azaltılmasının 
(boşluk sayısının arttırılmasının) dinamik basınç dayanımına etkisi analiz edilmiştir.  
İncelenen düzgün dizilimli, dairesel boşluklu model betonlarda dört farklı boşluk sayısı 
(8, 21, 77 and 281) esas alınmıştır. Toplam boşluk oranı= 0,1005 için kullanılan model 
betonlar Şekil 2’de gösterilmektedir. 
 



 
Şekil 2. Düzgün dizilimli dairesel boşluk içeren model betonların sonlu eleman ağları 
(toplam boşluk 0,1005) (Kullanılan ağların çok ince olması nedeniyle şekillerde, ağı 
oluşturan elemanlar seçilememektedir) 

Toplam boşluk oranları 0,1005, 0,1786 and 0,2791 olan analiz grupları için toplam 
boşluk miktarı sabit tutulup, sadece boşluk boyutu değiştirilerek yapılan incelemelerde 
Şekil 3Şekil 4 ve Şekil 5’deki sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar, boşluk boyutunun 
azaltılması durumunda betonun dinamik basınç dayanımının arttığını göstermektedir. 
Bu durum, boşluk boyutu arttırıldıkça çatlağın kırılmaya neden olacak şekilde 
zayıflatılmış bir kesit ile karşılaşma olasılığının artmasıyla açıklanabilir. Bu sonuç, 
incelenen tüm toplam boşluk oranları için de geçerli olmaktadır. Aynı etki, proje 
kapsamında test edilen deneysel boşluklu beton numunelerinden elde edilen sonuçlarda 
da gözlemlenmiştir.  
 

 
Şekil 3. Farklı boşluk boyutuna sahip model boşluklu betonların (0,1005 sabit toplam 
boşluk) dinamik basınç gerilmesi-zaman eğrileri 

 



 
Şekil 4. Farklı boşluk boyutuna sahip model boşluklu betonların (0,1786 sabit toplam 
boşluk) dinamik basınç gerilmesi-zaman eğrileri 

 
Şekil 5. Farklı boşluk boyutuna sahip model boşluklu betonların (0,2791 sabit toplam 
boşluk) dinamik basınç gerilmesi-zaman eğrileri 



Projenin amaçları arasında darbe yükü altında kırılma ile ortaya çıkan parçaların 
boyutlarını en aza indirgemek de bulunduğu için, sayısal analizlerde oluşan çatlak 
yapısı, basınç ve çekme hasar kontürleri ile incelenmiştir. Analiz edilen tüm model 
betonlarda çatlak yapısı incelenmiş, yazıda temsili olarak en büyük ve en küçük 
boşlukları içeren iki beton (8 ve 281 boşluk için sırasıyla Şekil 6 ve Şekil 7’de) 
sunulmuştur Şekillerde, basınç ve çekme hasar (DamageC ve DamageT) gelişimi ayrı 
ayrı gösterilmiştir. Hasar değişkeni 0,9 ve üstünde değerlere ulaşan elemanlar ağdan 
çıkarılarak gerçeğe yakın bir çatlak dağılımı görüntülemesi yapmak amaçlanmıştır. 
Şekillerde zamanlama olarak, dinamik basınç eğrisinde yaklaşık olarak tepe noktasına 
ulaşılan 3,5x10-5 sn ve eğrinin azalan kısmının sonunu göstermesi açısından 5,0x10-5 sn 
(bkz. Şekil 3-Şekil 5) şeçilmiştir. Şekillerde ayrıca 5,0x10-5 sn için basınç ve çekme 
hasarının birlikte gösterildiği kontür de mevcuttur ve bu gösterim daha gerçeğe yakın 
bir çatlak dağılımı sergilemektedir.  
 

 
Şekil 6. Dinamik basınç altında çatlak dağılımının basınç (üst şekil) ve çekme (alt şekil) 
hasar değişkeni kontürleri ve iki hasarın birleştirildiği kontür (sağdaki şekil) ile 
gösterimi (8 boşluk, r=3 mm, toplam boşluk oranı=0,1005) 

Şekilleri sunulan (8 ve 281 adet boşluk içeren) iki model boşluklu betonun 
fragmantasyon davranışı incelendiğinde, 281 adet boşluk içeren betonun çok sayıda ve 
küçük boyutta parçaya ayrıldığı, bunun yanında 8 boşluklu betonun çok daha az sayıda 
ve büyük boyutlu fragmanlar oluşturduğu belirlenmiştir. 281 boşluklu betonun projede 
de tercih edilen çoklu çatlak yapısı oluşturması, projede geliştirilmesi hedeflenen, çoklu 
parçaya ayrılan deneysel boşluklu betonun tasarımında araştırma yönü belirlemek 
açısından da aydınlatıcı olmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak projede, küçük boyutta 



agrega kullanmak vb. bazı tasarım parametreleri uygulanarak daha küçük boşluklar 
içeren ve küçük parçalara ayrılabilen ancak buna karşın dayananımı daha yüksek olan 
boşluklu betonlar geliştirilmiş ve üretilmiştir.  
 

 
Şekil 7. Dinamik basınç altında çatlak dağılımının basınç (üst şekil) ve çekme (alt şekil) 
hasar değişkeni kontürleri ve iki hasarın birleştirildiği kontür (sağdaki şekil) ile 
gösterimi (281 boşluk, r=0,5062  mm, toplam boşluk oranı=0,1005) 

Betonların dinamik başınç altındaki davranışı incelendiğinde, özellikle çatlak 
dağılımının malzeme özelliklerinin yanısıra deney koşullarından da büyük ölçüde 
etkilendiği görülmektedir. Deneysel analizlerde bu etkilerden arındırılmış sonuçlar elde 
etmek mümkün değilken, sayısal analizde sınır şartlarının etkisi gibi bazı deneysel 
parametreleri analiz dışı bırakmak mümkün olabilmektedir. Sürtünmenin analiz dışı 
bırakıldığı hesaplamalardan seçilmiş bazı örnekler yazının ilerleyen bölümünde 
sunulmaktadır. Şekil 6 ve Şekil 7’de çekme hasarı kontürleri incelendiğinde, çekme 
gerilmesi konsantrasyon faktörü yüksek olan boşluğun alt ve üst kutuplarından başlayan 
çatlakların, numune genelinde de gözlemlenen çekme çatlakları şeklinde ilerleyip 
genişlediği izlenebilmektedir. Basınç hasarı kontürlerinde ise basınç gerilmesi 
konsantrasyonu yüksek olan boşluğun yan uçlarından başlayan basınç hasarı 
görülmektedir. Numunede ayrıca, oluşan çatlakların sınır şartlarının, yani beton ile çelik 
arasında tanımlanan sürtünme ile oluşan üç eksenli basınç durumunun da etkisiyle açılı 
çatlaklar olarak ilerlediği gözlemlenebilmektedir. Sınır koşulları nedeniyle numunenin 
uç kısımlarında, malzeme özellikleri ve boşluk yapısından bağımsız olarak korunan ve 
hasar görmeyen kısımlar mevcuttur. Analizler sırasında, boşluk büyüklüğünün çok 
arttırıldığı bazı durumunda, malzemenin sürekliliğinin bozulması ve oluşan instabilite 
nedeniyle üç eksenli basınç ile korunma durumunun tam olarak sağlanamaması ve 



uçlarda bu bölgelerin de hasar görmesi söz konusu olmuştur. Boşlukları rastgele 
dizilmiş boşluklu betonlarda bu etki daha da belirgindir. Bu durum proje kapsamında 
araştırılan bazı gerçek (deneysel) boşluklu betonların sayısal olarak incelenmesinde de 
gözlemlenmiştir.   
Gerçek boşluklu betonlarda boşlukların rastgele dizilime sahip olmaları nedeniyle, 
boşluk diziliminin malzemenin davranışındaki etkisi de incelenmiştir. Analizlerde, 8, 
23, 77 ve 281 boşluk içeren model betonların her biri düzenli dizilime ek olarak dörder 
farklı rastgele dizilimli boşluk yapısı için incelenmiştir. Yazıda örnek olarak 8 adet 
boşluk içeren (yarıçap=3 mm, toplam boşluk oranı = 0,1005) model betona ait analiz 
sonuçları verilmektedir.   
 

 
Şekil 8. Düzenli ve rastgele dizilimde 8 adet boşluk içeren betonların sürtünmeli ve 
sürtünmesiz durum dinamik basınç gerilmesi-zaman eğrileri 

Rastgele dizilimi sağlamak için boşlukların merkezlerinin x ve y koordinatları 
MATLAB’de rastgele sayı üretme fonksiyonu kullanılarak oluşturulmuş, boşlukların 
kesişmesi durumunda tekrar koordinat atanmıştır. Hesaplamalar hem sürtünmeli hem de 
sürtünmesiz sınır şartlarında gerçekleştirilmiş; beton-çelik arasında sürtünme 
tanımlanan durum için tanjansiyel doğrultuda sürtünme katsayısı 0,3, sürtünmesiz 



durumda ise sıfır alınmıştır. Sıfır sürtünme durumu özellikle fragmanlara ayrılma 
davranışını anlayabilme açısından önemli olmuştur. 
Şekil 8’de, boşlukları rastgele ve düzgün dizilimli, sürtünmeli ve sürtünmesiz model 
betonların dinamik davranışı, darbe yükü- zaman grafiği ile gösterilmektedir. Şekil 
9’da, söz konusu betonlar için oluşturulmuş sonlu eleman ağları ve sürtünmeli ve 
sürtünmesiz durumlardaki çatlak dağılımları sunulmaktadır. Yazıda 8 adet boşluk içeren 
betona ait sonuçlar özetlenmektedir. Verilen örnekle beraber analiz edilen tüm boşluk 
sayıları için (8, 23, 77, 281) darbe dayanımı değerlerinin standard sapması 
incelendiğinde, boşluk sayısı arttıkça rastgele dizilimin neden olduğu varyanstaki 
(standard sapmadaki) azalma görülmektedir. Boşluk boyutu azaldıkça (toplam boşluk 
miktarı sabit tutularak boşluk sayısı arttırıldıkça) rastgele boşluk dizilimine sahip 
betonlara ait sonuçlardaki dağılımın azaldığı belirlenmiştir. 281 boşluk için yapılan 
analizlerde dinamik basınç dayanımı değerlerinin standard sapması 2,26 MPa iken; 8 
boşluklu betonlarda bu değer 5,44 MPa olarak bulunmuştur.  
 

 
Şekil 9. Düzenli ve rastgele dizilimde 8 adet boşluk içeren betonların sürtünmeli ve 
sürtünmesiz durum için hasar kontürleri 

Sürtünmenin kaldırılmasıyla, beklenenin aksine numunelerin darbe dayanımlarında 
belirgin bir azalma görülmemekle beraber kırılma davranışlarında büyük farklılıklar 
(Şekil 9) görülmüştür. Bu durum incelenen diğer boşluk sayılarına sahip betonlar için de 
geçerlidir. Beton-çelik sınırında sürtünme tanımlanmaması durumunda, yükleme 
eksenine paralel çekme çatlakları daha yaygın bir şekilde görülmektedir. Sınıra yakın 



bölgelerde üç eksenli basınç durumu oluşmadığından, bu bölgelerde oluşan korunmuş 
konik bölgeler sürtünmesiz durum için geçerli olmamaktadır. Boşlukları düzenli 
dizilime sahip betonlarda söz konusu olduğu gibi, rastgele dizilime sahip boşluklu 
betonlarda da aynı toplam boşluk miktarında, boşluk sayısı arttıkça çok daha küçük 
boyutlu parçalar oluşmuş, betonun dinamik basınç dayanımı da artış göstermiştir. 

3. SONUÇLAR 
 

Açık (explicit) sonlu eleman yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada model 
boşluklu betonların dinamik davranışı incelenmiştir. Toplam boşluk oranları her grup 
analiz için sabit tutulup, sadece boşluk boyutu değiştirilerek yapılan incelemelerde, 
boşluk boyutunun azaltılması durumunda betonun dinamik basınç dayanımının arttığı 
tespit edilmiştir. Bu sonuç, incelenen tüm toplam boşluk oranları için de geçerli 
olmaktadır. Aynı etki, proje kapsamında test edilen deneysel boşluklu beton 
numunelerinden elde edilen sonuçlarda da gözlemlenmiştir. Model boşluklu betonların 
fragmantasyon davranışı incelendiğinde, büyük boyutta boşluklar içeren betonların çok 
daha az sayıda ve büyük boyutlu fragmanlar oluşturarak kırıldığı belirlenmiştir. Ayrıca 
boşluk boyutu azaldıkça (toplam boşluk miktarı sabit tutularak boşluk sayısı 
arttırıldıkça), rastgele boşluk dizilimine sahip betonlara ait sonuçlardaki dağılımın 
(standard sapmanın) azaldığı belirlenmiştir. 
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	Önemli yapıların koruyucu dış duvarları ve patlayıcı depolarının inşasında kullanılmak üzere, dinamik yük altında küçük boyutta parçaya ayrılan çimento bazlı bir malzemenin geliştirilmesi ve modellenmesini hedefleyen bir araştırma projesi kapsamında d...
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