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Özet 
 

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılık ve çevresel etkiler sebebiyle; ucuz ve 

temiz enerji üretmek için yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından, Rüzgar Enerji Santralleri (RES) genellikle kırsal alanlara, yüksek 

rakımlı, rüzgarlı ve sert doğa koşullarının bulunduğu yerlere inşa edilmekte, hatta denizlerde 

daha kesintisiz ve daha güçlü rüzgar olması nedeniyle deniz üstü rüzgar santralleri de kurulmaktadır. 

Santrallerin bu şekilde zor şartlarda kuruluyor olması, inşaat aşamasında kullanılan betonun, üretim, 

nakliye ve yerine yerleştirilmesinde ilave tedbirlerin alınması ve özel çözümlerin üretilmesini 

gerektirmektedir. Bu bildiride, 27 MW kurulu güce sahip Hatay Şenköy Rüzgâr Enerji 

Santralı inşaatı projesinde, 90 m lik çelik kulelerin üzerine monte edildiği, 10 m 

yüksekliğindeki 9 adet temel üstü elevasyon beton imalatında kullanılan yüksek fırın curuf 

(YFC) çimentolu kendiliğinden yerleşen betonun (KYB) tasarım aşamasında yapılan 

laboratuvar çalışmaları, KYB betonunun üretimi, uzak mesafeye taşınması, pompalanması 

ve zorlu doğa koşulları altında sahada yapılan kalite kontrol çalışmaları anlatılmıştır. İnşa 

edilecek RES’lerin güvenli bir şekilde çok uzun yıllar hizmet vermesi ve ülke ekonomisine 

katkı sağlaması, yapılacak bu çözümler ile mümkün olacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Kendiliğinden yerleşen beton, YFC çimento, rüzgâr enerji santralı, 

durabilite 
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Abstract 
 

To produce cheap and clear energy, renewable energy sources gain importance because the 

energy sources are exhaustable, external dependence and environmental effects . Renewable 

energy sources of RES(Wind Power Plants) are usually instructed to rural areas, high altitude 

and windy places which have harsh natural conditions an even they are instructed on the sea 

because of continious and more powerful wind. Because the power plants instructed at hard 

conditions, additional precautions should be taken and special solutions should be created 

during the production,transportation and placement of concrete. In this report, laboratory 

studies conducted during the  designation of blast furnace slag self compacting concrete used 

in the height of 10 meters nine pieces of surface structure elevation that are mounted to 90 

meters height steel towers of the instruction project of Hatay Şenköy wind power plant 

which have power of 27 MW, long distance transportation and pumping of self compacting 

concrete and quality control studies in the field at harsh natural conditions are reported. It 

will be possible with these solutions constructed wind power plants to long serve securely 

and contribute to national economy. 

 

Key words: Self compacting concrete, BFS cement, wind power plant, durability 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) genelde yüksek rakımlı, hakim rüzgarların olduğu sert doğa 

koşullarının bulunduğu alanlarda yapılmaktadır. Hatta,  Dünya’da  bazı yerlerde denizlerde  

daha  kesintisiz  ve daha  güçlü  rüzgar  olması  nedeniyle  deniz  üstü  rüzgar santralleri de 

kurulmaktadır.  

 

Zor  koşullardaki  bu santrallerin  proje yapımlarında  özel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

bildiride, 27 MW kurulu güce sahip Hatay Şenköy Rüzgâr Enerji Santralı  inşaatı projesinde,  

elevasyon beton imalatında kullanılan yüksek fırın curuf (YFC) çimentolu kendiliğinden 

yerleşen beton (KYB) kullanılmıştır. Bildiride, KYB’nin tasarımı, üretimi, uzak mesafeye 

taşınması, zorlu doğa koşullarında kalıbına pompalanması ve sahada yapılan kalite kontrol 

çalışmalarından bahsedilmiştir. Sülfat, klor etkisine ve karbonatlaşmaya  karşı dayanıklı, 

alkali agrega reaksiyonlarına karşı dirençli, düşük hidratasyon ısısına sahip, durabilite ve 

ileri yaş dayanımları yüksek özellikleri  olan  Cem III/A 42,5N  Yüksek Fırın Curuflu 
çimento  kullanımı ile projenin  servis ömrü uzatılmıştır.  

 

    
   

Resim 1. RES proje sahası                                 Resim 2. RES projesi genel görünüm   
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1.1. Kendiliğinden Yerleşen Betonun (KYB) Tanımı ve Özellikleri  
 

KYB, yoğun donatılı ve dar kesitli elemanlar içerisine kendi ağırlığı altında yerleşebilen ve 

sıkışabilen, homojenliğini koruyarak ayrışma yapmadan herhangi bir ilave sıkıştırma ve 

vibrasyona gerek olmaksızın kalıba tamamıyla yerleşen özel bir betondur. 

 

KYB’yi geleneksel betonlarla karşılaştırdığımızda birçok avantajı öne çıkmaktadır. Bunlar; 

akıcı olması, yüksek kalitede düzgün yüzeyler elde edilmesi, minimum işçilik gerektirmesi, 

ekonomik olması, hızlı uygulanması, gürültü kirliliğine engel olup ayrışma oluşmadan sık 

donatı arasından kalıp içerisini kolaylıkla doldurabilmesi, vibrasyona gerek duymadan her 

türlü kalıba kendi ağırlığı ile yerleşebilmesi ve geleneksel betonlara göre daha yüksek 

performans göstermesidir. 

 

1.2. KYB’nin Dünya’da ve Türkiye’de Kullanımı  
 

KYB, Dünya’da ilk olarak Japonya’da geliştirilmiş olup [2,3], normal işlenebilirlikteki 

betonların uygulanamadığı çok sık donatılı yapı elemanlarına betonu yerleştirebilmek veya 

çok sık donatılı karmaşık kalıp yüzeyli yapı elemanlarında düzgün ve boşluksuz yüzeyler 

elde etmek amacıyla 1990’lı yıllarda Avrupa’da ve daha sonraki yıllarda Türkiye’de 

kullanılmaya başlanmıştır. Dünya’nın önde gelen bazı büyük projelerindeki KYB 

kullanımına Birleşik Arap Emirliğindeki Burj Halifa Binası ve Malezya’daki Petronas 

Tower’ı örnek gösterebiliriz. Türkiye’de halen devam eden ve KYB kullanılan bazı büyük 

projelere örnek olarak ise Spine Tower İstanbul, Maslak 42 İstanbul, CZK Çiftçiler 

Zincirlikuyu Kompleksi projeleri verilebilir.  

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Amaç 
 

Bu çalışmada projenin gereksinimi olan C50 beton sınıfındaki KYB için, performans ve 

uygunluk koşulları TS EN 206-1 ‘e göre, taze haldeki beton özellikleri, TS EN 12350 taze 

beton deneyleri standartlara uygun olarak yapılan deneyler ile belirlenmiştir. Deneysel 

çalışma sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede üretimde kullanılacak ideal beton 

karışımına karar verilmiştir.  

 

2.2. Deneylerde ve KYB Üretiminde Kullanılan Malzemeler 

 

İdeal KYB karışımı için laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar süresince kullanılan tüm 

malzemelerden yeterli miktarlar temin edilmiş ve hep bu malzemeler kullanılmıştır. KYB  

üretiminde ise taze beton özelliklerinde değişkenlik yaşamamak için hazır beton tesisinde 

beton üretiminden önce ihtiyaç olacak tüm hammaddelerden yeteri kadar stoklanmış, tüm  

üretimler boyunca bu sabit malzeme kullanılmaya çalışılmıştır. Kullanılan malzemeler ve 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 
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2.2.1. Çimento 
 

Çalışmalarda, TS EN 197-1’e uygun olarak Adana Çimento San. ve Tic. A.Ş. İskenderun 

tesisinde üretilen Cem III/A 42,5N  Yüksek Fırın Curuflu çimento  kullanılmıştır. Kullanılan 

çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri  Tablo 1’de verilmiştir.  

 

KYB’nin taze beton özelliklerinde değişkenlik yaşamamak için çimento içindeki katkı oranı, 

çimento inceliği ve diğer kimyasal özelliklerindeki değişim yakından takip edilmiştir. 

 

Tablo 1.  Deneysel çalışmalarda kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Çözünmeyen kalıntı (max), % 0.27

SiO2,% 28.63

Al2O3,% 8,32

Fe2O3,% 2,32

CaO, % 48,26

MgO (max), % 4,33

SO3 (max), % 2,10

Kızdırma kaybı,% 3,14

Na2O, % 0,20

K2O % 0,80

Na2O+0.658K2O, % 0,73

Cl
- 
, % 0,016

Özgül ağırlık (g/cm
3
) 3,01

Donma süresi (Başlangıç) 2²º

Hacim sabitliği (max)  (mm) 1

Özgül yüzey (Blaine) (cm
2
/g) 5160  

 

2.2.2. Agregalar 

 
Çalışmalarda ve sonrasında üretimde kullanılan agregalar Hatay Yukarıokçular yöresinde,       

TS 706 EN 12620 “Beton Agregaları” standardına uygun özelliklerde %100 kireçtaşından 

elde edilen 0/4 mm kırma kum ve 4/12 mm boyutundaki kırmataş beton agregalarıdır. Üretimde 

taze beton özelliklerinde değişkenlik olmaması için, belirlenen toleranslar dahilinde agreganın 

özgül ağırlık, gevşek birim ağırlık, su emme, gradasyonu ve ince malzeme kalitesi plan 

dahilinde çok yakından takip edilerek, kapalı stok sahasında benzer özellikteki agregalar 

tedarik edilmiştir. Özellikle kırma kumda 0,125 mm elekten geçen malzeme %’si istenilen 

seviyede tutulmuş değişkenliğe izin verilmemiştir. Düzenli olarak yapılan Metilen Mavisi 

deneyi ile de ince malzeme kalitesi takip edilmiştir. İri agregalarda tane şekli ve tane boyut 

dağılımı KYB’nin geçme yeteneğini ve akışını doğrudan etkilediğinden agregaların küresel 

olmasına dikkat edilmiş, agreganın hareketini kısıtlayıcı, sürtünmeyi artıracak yassı kusurlu 

kaba  agregalar kullanılmamıştır.  
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Kullanılan agregaların fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2’de, tane dağılımı ise        

Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 2.  Kullanılan agregaların fiziksel ve kimyasal özellikleri  

İnce Agrega Kaba Agrega

0/4 4/12

Özgül ağırlık (g/cm
3
) 2,60 2,69

Su emme (%) 2,37 0,81

Çok ince madde miktarı (<0,063 mm) (%) 14,7 0,8

Max. tane boyutu  (mm) 4,0 12,0

Hacim kararlılığı-Kuruma büz. (%) 0.018 0.018

Toplam kükürt  (g) 0,05 0.05

Kum eşdeğerliği  (SE) 82

Metilen mavisi  (MB) 0,25

Agrega Deneyleri

Alkali-agrega reaktifliği durumunda hacimce değişim =  % 0.010 

 
Tablo 3. Kullanılan agregaların tane dağılımı (elek analizi) 

İnce Agrega Kaba Agrega

0/4 4/12

31,5 mm 100 100

22,4 mm 100 100

19,0 mm 100 100

16,0 mm 100 100

12,5 mm 100 99,2
8,0 mm 100 68,8

4,0 mm 100 11,4

2,0 mm 84,8 2,1

1,0 mm 61,0 1,9

0,50 mm 42,0 1,8

0,25 mm 30,9 1,7

0,125 mm 22,8 1,6

0,063 mm 14,7 0,8

Toplam % Geçen

Deney Elekleri

 
2.2.3.  Kimyasal Katkı 

 

KYB üretiminde kullanılan kimyasal katkının beton bileşenleri ile uyumu çok önemlidir. 

Kullanılan kimyasal katkının bileşenlerdeki küçük değişimlere karşı daha az duyarlı olması, 

çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri, agregadaki nem içeriği, ince malzeme kalitesi ve 

tane dağılımındaki değişimlerde taze beton özelliklerini çok fazla etkilememesi beklenir. 

Hedeflenen beton dayanımı için ise kullanılan katkı, gerekli su kesmeyi ve akışkanlığı 

sağlamalıdır. Laboratuvarda yapılan çok sayıdaki deneme çalışmaları sonucunda                

TS EN 934-2 standardına uygun polikarboksilat sıvı esaslı, KYB üretimi için geliştirilen 

yüksek oranda su azaltıcı hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkı seçilmiş ve kullanılmıştır. 

Kullanılan katkı maddesinin yoğunluğu 1.049 g/cm³, katı madde oranı  % 20.14,  pH 

derecesi 6.39 ve klorür içeriği % 0.0162`dir. Hazır beton tesisinden üretilen tüm KYB’ler 

için yeteri kadar kimyasal katkı tek sipariş ile stoklanmış, stoğa alınan kimyasal katkıdan 
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numune alınarak şahit katkı ile spectrofotometre kızıl ötesi okuması ve laboratuvarda yapılan 

deneme karışımı ile karşılaştırma çalışmaları yapılmıştır. Karşılaştırma çalışmaları ile 

performansından emin olunan kimyasal katkı, her üretim öncesinde sirkülasyon pompaları 

ile homojenize edilerek kendi stoğunda karıştırılarak üretime hazır hale getirilmiştir. 

 

2.2.4. Beton Karışım Suyu 

 

Beton çalışmalarında ve KYB üretiminde TS EN 1008 standardına uygun, artezyen 

kuyusundan temin edilen beton karışım suyu kullanılmıştır. Beton üretiminde homojenliği 

olumsuz etkileyebileceği dikkate alınarak geri kazanılmış su kullanılmamıştır.  

 

2.3.  Laboratuvar Çalışmaları 

 

Proje yetkililerinin C50 KYB talepleri doğrultusunda, laboratuvarda başlatılan çalışmalarda, 

KYB’de kullanılacak beton bileşenlerinin (Madde 2.2) uyumu, betonun doldurma yeteneği, 

geçme yeteneği ve ayrışmaya karşı göstereceği direnç, çalışmaların belirleyici ana 

kriterlerini oluşturmuştur. Bu kriterleri oluştururken, betonun bileşenlerindeki küçük 

değişimlere karşı daha az duyarlı olması, taze beton özelliklerini etkileyecek 

parametrelerdeki dalgalanmalara kabul edilebilir tolerans verilerek beton üretiminin 

rahatlatılması hedeflenmiştir. Bu sebeple laboratuvarda yapılan çalışmalarda, olumsuz şartlar 

da göz önünde bulundurularak, optimum C50  KYB  karışımı hazırlanmıştır. 

 

C50 KYB için, performans ve uygunluk koşulları TS EN 206-1 ‘e göre, taze haldeki beton 

özellikleri aşağıda belirtilen, TS EN 12350 standartlarına uygun olarak yapılan deneyler ile 

belirlenmiştir.  

 

2.3.1. Çökme Yayılma Deneyi (TS EN 12350-8) [8] 

 

Çökme yayılma değeri ve t500 süresi, kendiliğinden yerleşen betonun herhangi bir engelle 

karşılaşmaması halindeki yayılabilirlik özelliği ve yayılma hızının tayini için kullanılır. Bu 

işlemde EN 12350-2’de tarif edilen çökme deneyi esas alınır. Çökme yayılma deneyinden 

elde edilen sonuç, kendiliğinden yerleşen betonun doldurma yeterliliğinin bir göstergesidir. 

t500 süresi ise, kendiliğinden yerleşen betonun yayılma hızının ölçüsüdür ve bağıl 

viskozitenin göstergesidir. Elde edilen t500 zaman değeri KYB’nin viskozitesini ölçmez, 

fakat akış hızını belirleme yoluyla KYB’nin viskozitesiyle ilgili fikir verir. Düşük viskoziteli 

beton çok hızlı ilk akışa sahip olacak, sonra da duracaktır. Yüksek viskoziteli beton ise daha 

uzun süre sünmeye devam edebilir. Taze beton, EN 12350-2’de tarif edilen çökme 

deneyinde kullanılan koni şekilli kalıp içerisine doldurulur. Kesik koninin 1-3 s. süre içinde 

yukarıya çekilmesi esnasında, koni yukarı hareketinin başladığı andan itibaren, taze beton 

yayılma çapının 500 mm ölçüsüne ulaşıncaya kadar geçen süre t500 süresidir. Yayılan beton 

tabakasının en büyük çapı ve hemen ardından bu çapa dik olan doğrultudaki çap ölçülerek 

her iki çap değerinin ortalaması alınır. Bu değer, çökme yayılma değeridir.  

 

Yayılan beton kütlesinde ayrışma belirtisi olup olmadığı da bu deney metodu ile kontrol 

edilir. Ayrışma belirtisi olarak, yayılma esnasında çimento hamuru/harcı kaba agregadan 

ayrılarak agreganın ötesine kadar yayılan bir halka oluşturabilir ve merkezi bölgede ayrışmış 

iri agrega görülebilir.  

 

Çökme yayılma (SF) değerleri, aşağıdaki bağıntıda verildiği gibi, d1 ve d2’nin aritmetik 

ortalaması alınarak en yakın 10 mm’ye yuvarlatılmak suretiyle gösterilir. 



253 
 

 

SF = (d1+ d2) / 2 

Burada; 

SF: Çökme yayılma değeri (mm), 

d1: Yayılan taze beton tabakasının en büyük çapı (mm), 

d2: Yayılan taze beton tabakasının (d1) doğrultusuna dik yöndeki çapı (mm) dır. 

t500 süresi de en yakın 0.5 saniye’ye yuvarlatılarak kaydedilir. 
 

2.3.2. V Hunisi Deneyi (TS EN 12350-9) [9] 

 

V hunisi deneyi, KYB’nin viskozite ve doldurma yeterliliğinin değerlendirilmesi için 

kullanılır. V hunisi, taze betonla doldurulur ve betonun huniden dışarı akması için geçen süre 

ölçülür. Bu süre, V hunisinden akış süresi tv olarak kaydedilir. Betonun huniden akışı 

kesintisiz olmalıdır. Akış esnasında tıkanıklık meydana gelirse deney tekrarlanmalıdır. 

Deney tekrarında da tıkanıklık meydana gelmesi halinde, deneye tabi tutulan taze betonun, 

kendiliğinden yerleşen betonun sahip olması gerekli viskozite ve doldurma yeterliliğine 

sahip olmadığına karar verilir. 

 

2.3.3. L Kutusu Deneyi (TS EN 12350-10)  [10] 

 

L kutusu deneyi, kendiliğinden yerleşen betonun, donatı çubukları ve diğer engeller 

arasındaki dar açıklıklardan, ayrışma veya tıkanma olmaksızın akarak geçme yeterliliğinin 

değerlendirilmesi için kullanılır. Deneyin, iki çubuklu deney ve üç çubuklu deney olmak 

üzere iki çeşidi vardır. Üç çubuklu deney, daha sık donatıyı temsil etmektedir. Ölçülmüş 

belirli hacimdeki taze beton, düz, düşey donatı çubukları arasındaki boşluklardan yatay 

şekilde geçirilir. Deney sonunda düşey bölüm içerisindeki (H1) ve yatay bölüm sonundaki 

(H2) beton yükseklikleri ölçülür ve H2/H1 oranı belirlenir (Şekil 1). Bu oran kendiliğinden 

yerleşen betonun akarak geçiş veya tıkanma davranışının bir ölçüsüdür.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. L-kutusunun genel yapısı 

 

600 

200 

150 

700 

H1 

H2 

2 yada 3 x 12  düzgün donatı 

Donatı aralıkları: 59 yada 41mm  

100 

kapı 

Tüm boyutlar mm cinsindendir 

H 
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Kendiliğinden yerleşen betonun, L kutusu ile ölçülen geçiş yeterlilik oranı (PL) aşağıdaki 

bağıntı kullanılarak hesaplanır ve en yakın 0,01’e yuvarlatılmak suretiyle gösterilir: 

 

PL=  H2 / H1 

 

Burada; 

PL: L kutusu deneyi ile ölçülen geçiş yeterlilik oranı (mm), 

H1: L kutusunun düşey bölümündeki beton tabakası ortalama kalınlığı (mm), 

H2: L kutusunun yatay bölümü ucundaki beton tabakası ortalama kalınlığı (mm) dır. 

 

Bu deneyde, beton kütlesinin üst yüzeyi, L kutusunun düşey bölüm üst yüzü ile aynı 

seviyede olacak şekilde mastar ile sıyrılarak düzeltilir ve bu şekilde (60 ± 10) s. süreyle 

bekletilir. L kutusuna doldurulma öncesi ve sonrasında betonda ayrışma belirtisi olup 

olmadığı kontrol edilir. Ayrışma belirtisi, beton kütlesi üzerinde, çimento hamuru/harcı 

tabakası ve ayrışmış iri agrega görülmesidir. 

 

2.3.4. Elekte Ayrışma Deneyi (TS EN 12350-11) [11] 

 

Elekte ayrışmaya direnç deneyi, KYB’nin ayrışmaya karşı direncinin değerlendirilmesi için 

kullanılır. KYB numune olarak alındıktan sonra 15 dakika bekletilir ve ayrışmış herhangi 

terleme suyu kaydedilir. Numunenin belirlenmiş miktardaki üst tabakası, 5 mm göz açıklıklı 

kare gözlü elek üzerine dökülür. İki dakika sonunda elekten geçen malzeme kütlesi tartılarak 

kaydedilir. Ayrışma oranı, taze beton numune kütlesinin, elekten geçen malzeme kütlesine 

oranı olarak hesaplanır.   

 

Ayrışan beton kısmı SR, aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanır ve en yakın %1’e 

yuvarlatılmak suretiyle gösterilir. 

 

SR = [(mps - mp)x100] / mc 

 

Burada; 

SR: Ayrışan kısım (%), 

mps: Elek yuvası ile elekten geçen malzemenin toplam kütlesi (g), 

mp: Elek yuvasının kütlesi (g), 

mc: Elek üzerine dökülen betonun ilk kütlesi (g) dir. 

 

2.4.  Laboratuvar Çalışmaları Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

 

Yapılan laboratuvar çalışmalarında, projenin gereksinimi olan C50 beton sınıfındaki KYB 

için, öncelikle betonun doldurma yeterliliğinin göstergesi olan çökme yayılma deneyinde  

65-75 cm değeri, betonun viskozitesi değeri ile ilgili olarak ise t500 süresi için 4-5 sn. olması 

öngörülmüştür. Bu kriterler çerçevesinde yapılan deneme karışımlarında betonun yeteri 

akıcılıkta, işlenebilirlikte olması ve ayrışmaması hedeflenmiştir. Ön çalışmalarda kimyasal 

katkıya karar verildikten sonra, Çizelge 1’de verilen C50 KYB beton karışım çalışmaları 

yapılmış, Çizelge 2’de verilen C50 KYB test sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede ise 

üretimde kullanılacak ideal beton karışımına karar verilmiştir.  
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Çizelge 1.  C50 KYB beton karışım çalışmaları  

Çimento Cinsi                  

(CEMIII/A 

42,5N)

Dozaj (Kg) Cinsi % 0/4 4/12

1 0,33 575 H.Akş. 1,15 65 35

2 0,33 575 H.Akş. 1,60 65 35

3 0,33 565 H.Akş. 1,55 60 40

4 0,33 565 H.Akş. 1,25 60 40

5 0,33 565 H.Akş. 1,35 60 40

Kimyasal Katkı Karışım 

No

Agrega Kullanım 

%'siW/C

 
 

Çizelge 2.  C50 KYB  test sonuçları  

SF (cm) s. tv (s.) PL SR (%) 3.Gün 7.Gün 28.Gün 

1 0,33 67 3 14 0,50 8 1,6 31,20 48,80 64,80

2 0,33 70 6 22 0,70 26 0,9 34,90 56,80 75,50

3 0,33 82 4 15 0,88 32 1,0 35,90 58,50 74,20

4 0,33 70 4 10 0,82 11 1,1 33,20 54,50 71,20

5 0,33 78 5 14 0,86 24 1,0 32,80 57,50 73,60

V Hunisi 

Akış 

süresi

Beton Basınç Dayanımları                                    

(Mpa) (15x15x15 cm Küp)Karışım 

No
W/C

0' Hava 

İçeriği 

(%)

Elekte 

Ayrışma

L 

Kutusu 

(3 

Çökme 

Yayılma

t500 

süresi

 

Yaptığımız çalışmalarda, betonun doldurma yeteneği, geçme yeteneği ve ayrışmaya karşı 

göstereceği direnç sonuçları değerlendirilmiş, hedef yayılma ve işlenebilirlik özelliği 

gösteren betonlarda ayrışma ve terleme yapmayan karışımların deney sonuçları deney 

kriterleri olarak belirlenmiştir. Sertleşmiş betonun performans ve uygunluk koşulları da     

TS EN 206-1’e göre değerlendirilmiştir. 

 

C50 KYB karışım reçetesi Tablo 4’de verilmiştir. Taze KYB’nin görünümü homojen olup, 

yayılması 70+2cm, taze beton sıcaklığı 22-25 ºC,  hava içeriği % 0.9-1.1,  t500 süresi 4 sn,   L 

kutusu 0.80, V hunisi  8+2 s., elekte ayrışma %11 olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.  C50  KYB karışım reçetesi (1 m³ için) 

Malzeme cinsi Miktar (kg)

Çimento (CEMIII/A 42,5N) 565

0/4 mm Kırmakum 1019

4/12 mm Kırmataş 570

Su 181

Kimyasal katkı (H.Akş.) 7

Toplam Yoğunluk (kg/m3) : 2342

W/C : 0,33  
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3. RES PROJESİNDE KYB UYGULAMASI 

 

3.1.  KYB’nin Üretiminde Kullanılan Tesis/Ekipmanlar 

 

Şenköy RES Proje sahası içinde beton imalatları yapılacak 9 adet rüzgar türbininin 

birbirinden uzak olması ve zorlu doğa koşullarında ulaşım yollarının yetersizliğinden dolayı  

proje sahasına  hazır beton üretim tesisi kurulması ekonomik olmamıştır. Projesinin ihtiyacı 

olan tüm betonlar, 90 m3/saat kapasiteli, kuru karışımlı beton üretimi yapabildiğimiz, proje 

sahasına yaklaşık 25 km mesafedeki Samandağ hazır beton tesisinden sevk edilmiştir. 

Antakya hazır beton tesisi bu projede yedek santral olarak düşünülmüştür. KYB’nin, 

bileşenlerinin özelliklerindeki ve harmanlamadaki değişikliklere daha az toleranslı bir beton 

olmasından dolayı üretim öncesinde beton santrali ve transmikserlerde gerekli kontrollerin 

yapılması çok önemlidir. KYB üretim öncesinde genel tesis ve harmanlama ekipmanlarında 

yaptığımız kontrollerimizi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz, 

 

 KYB üretiminde taze beton özelliklerinde değişkenlik yaşamamak için ihtiyaç olacak 

tüm hammaddelerin yeteri kadar stoklanmış, özellikle agreganın kapalı stokhollerde 

muhafaza edilmesi sağlanmıştır, 

 Agrega stok sahasında ve bunkerlerde malzeme karışması önlenmiş ve tüm iletim 

bantlarının temizliği yapılmıştır, 

 Kimyasal katkı iletim hortumunda ve transmikser katkı tanklarında kalan bir önceki 

katkı tamamen temizlenmiştir, 

 Transmikser kazanları temizlenip, her üretim öncesinde kazanlar ters çevrilerek 

içinde malzeme kalmaması sağlanmıştır, 

 Üretim öncesinde agrega, çimento, k.katkı tartım kantarlarının ve mikser su 

saatlerinin tartım doğrulamaları yapılmıştır, 

 Beton homojenliğini sağlamak için, taransmikser karıştırıcı ünitelerinin tüm 

bakımları yapılmıştır.  

 

3.2.  KYB’nin  Taşınması ve Transmikserde Hazırlanması 

 

KYB`nin dar ve dik orman yollarında homojenliğini kaybetmeden transmikserle 

taşınabilmesi için “kuru karışım” üretim yapmak avantaj sağlamıştır. Kuru karışım üretimde 

homojen bir beton karışımı için gereken karıştırma süresi homojenlik testleri ile belirlenmiş 

ve bu süre 5 m3 beton için 15 devir/dakika hızında toplam 15 dakika olarak tespit edilmiştir. 

Proje sahasına gelen betonlar, tespit edilen bu sürede laboratuvar teknisyeni kontrolünde 

hazırlanmıştır. Sahada yaptığımız deneylerde, çökme yayılma değeri 70+2cm ve t500 süresi 

4 sn olarak hedeflenmiş ve bu şekilde gerçekleşmiştir. Ayrışma ve terleme belirtisi 

görmediğimiz betonlar hazırlanarak beton dökümüne hazır hale getirilmiştir.  
 

 

3.3.  KYB’nin  Döküm İşlemleri  

 

Proje sahası, özelliği gereği sürekli olarak şiddetli rüzgâra maruz kaldığından tayin edilen 

KYB karışımı, sahada deneme kalıbı hazırlanarak öncelikle yapı dışında bir uygulama ile 

denenmiştir. Taze betonun gündüz 20-25 ºC ve gece 0-5ºC arasında olan saha ve iklim 

şartları altındaki performansı gözlenmiştir. Sertleşmiş deneme betonu yüzeyinde şiddetli 

rüzgâr etkisi incelenmiş, herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Beton dökümü mobil 
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beton pompası ile ince katmanlar şeklinde yapılmıştır (30 cm). Beton döküm yüksekliği 

ayrışmadan kaçınmak amacıyla maksimum 1 m. ile sınırlandırılmıştır. Daha fazla döküm 

yükseklikleri için dolum boruları veya huniler kullanılmıştır. Bu gibi aparatlarla iri 

agregaların donatıya çarpması sonucu olabilecek ayrışma engellenmiştir. Her beton, 

dökümden sonra kalıptan çıkan beton yüzeylerinde betonun boşluksuz olarak yerleştirilip 

yerleştirilmediği gözlenmiştir.  

 

     
 

Resim 3. RES temel betonu dökümü         Resim 4. RES kaide betonu dökümü 

 

 

3.4.  KYB İçin Kullanılan Beton Kalıbı 

 

KYB ile dökülen 10 m yüksekliğindeki kaide yapıları için tırmanır kalıp sistemi tercih 

edilmiş, iç kalıbın önceden kurulup, dış kalıbın beton döktükçe yükselmesi betonun döküm 

anında ayrışma riskini de ortadan kaldırmıştır. Dış kalıp yükselirken, bu sürede geçen  

zamanda önceden yerleştirilen betonun yüzeyinde oluşabilecek tiksotropik jelleşmeye izin 

vermeden, bir sonraki beton dökülmüştür. Oluşabilecek tiksotropik jelleşme, betonun tekrar 

başlamadaki doldurma yeteneğini etkileyebilir. 

  

   
  

Resim 5.  C50 KYB ile inşa edilen RES         Resim 6.  C50 KYB ile inşa edilen RES kaide 

kaide yapısının dış görünümü       yapısının iç görünümü 
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3.5.  Sertleşmiş Beton Özellikleri 

 

Projede beton döküm sahasında, TS EN 12350-1 standardına uygun bir şekilde 15x15x15 cm 

ebatlarındaki kalıplara bir defada sıkıştırmadan numuneler alınmıştır. Alınan numuneler 

üzerinde, beton basınç dayanım testi (TS EN 12390-3), basınç altında su işleme derinliğinin 

tayini (TS EN 12390-8) ve hızlı klorür geçirimliliği testi (AASTHO T277) gerçekleştirilmiş 

olup test sonuçları Tablo 5`de verilmiştir.  

 

Tablo 5.  Sertleşmiş beton test sonuçları  

Testin adı
Test 

Sonucu
Açıklama

Basınç Dayanımı (28 günlük) (Mpa) 67,4 ( Deney sonucu 128 set ortalamasıdır)

Basınç Dayanımı (365 günlük) (Mpa) 78,2 ( Deney sonucu 1 set ortalamasıdır)

Basınç altında su işleme derinliği (mm) 18 (Deney 1 set üzerinde yapıldı)

Hızlı Klor geçirimliliği (Coulomb) 1480 (Deney 1 set üzerinde yapıldı)   
 

 
Resim 7.  RES  Projesinin tamamlanmış görünümü 

 

 

 

4. SONUÇLAR 
 
Hazır  beton sektöründe  KYB  üretimi,  herhangi bir ilave  mineral katkı kullanılmadan sadece  

yüksek fırın cüruflu çimento ile  yapılmış ve başarılı  örnek bir uygulama yapılmıştır. Burada 

YFC çimentonun yüksek performansı etkili  olmuştur.  

 

Üretilen betonlardan sahada alınan test sonuçları ile projenin şartname değerleri sağlamıştır.  
 

YFC çimentolu  KYB’de,  hedeflenen taze ve sertleşmiş beton performansı yakalanmıştır.  

Yüksek rakımlı alanlarda,  rüzgarlı ve sert doğa koşulları altında inşa edilen rüzgar santralı 

projesi için betonda istenilen özellikler, özellikle düzgün beton yüzeyi  elde edilmiştir. Projede 

üretilen YFC çimentolu C50 KYB, projedeki diğer C30 sınıfındaki betonun 1,6 katı maliyeti  ile 

üretilebilmiştir. 

 
Bu proje ile, YFC çimentolarla üretilen betonların yüksek performansı bir kez daha görülmüştür. 

Yüksek  durabilite, çevreye saygı,  ekonomik avantajları  ve  birçok projenin  servis ömürlerinin 

uzatılması ile  gelecekte  hazır beton sektöründe  çok  daha yaygın kullanılacağı beklenmektedir.    
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