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Özet 

 

Bu çalışmada, uçucu kül katkılı kendiliğinden yerleşen beton numunelere polimer 

emdirilerek basınç dayanımının ve ultrasonik ses geçirgenliğinin değişimi 

araştırılmıştır. Uçucu kül çimento ağırlığının %0, %10 ve %20 oranında yer 

değiştirilerek kullanılmıştır. Numunelerin hazırlanmasında maksimum tane çapı  (dmax) 

16 mm olan dere kumu ve kırma taş agregası kullanılmıştır. Basınç dayanımı ve 

ultrasonik ses geçirgenliği deneyleri için 100100100 mm ölçülerinde küp numuneler 

hazırlanmıştır. Numuneler 202 
0
C’ de 150 gün standart su küründe bekletildikten sonra 

1055 
0
C’ de etüvde kurutulup atmosferik şartlarda 24 saat süreyle polimer 

emdirilmiştir. Polimer emdirilen numunelere, ultrasonik ses geçirgenliği hızı ve basınç 

dayanımı deneyleri uygulanmıştır. 

 

 

Abstract 

 
In this study, the effect on the ultrasonic pulse velocity and compressive strength of 

polymer impregnated self-compacting concretes containing fly ash were investigated 

experimentally. In addition to concrete mixture with only Portland cement, concrete 

mixtures with 0%, 10% and 20% of fly ash replaced with cement by weight was 

prepared. Maximum grain diameter of crushed stone and the river sand is 16 mm. The 

100100100 mm cubic specimens were prepared for compressive strength and 

ultrasonic pulse velocity test. The specimens were cured in standard conditions at 202 

°C in water for periods of 150 days. After the process of drying (for 24 hour at 105 5 

°C), vinyl acetate monomer was impregnated into concrete under atmospheric 
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conditions. The specimens, exposed to were tested for compressive strength and 

ultrasonic pulse velocity. 

 

 

1.GİRİŞ 

 
Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) dünyada ilk defa 1980 lerin ikinci yarısında 

Japonya’ da deprem bölgelerindeki sık donatılı betonarme elemanlarda sıkıştırma 

işlemine gerek olmadan yerleşebilen beton ihtiyacından dolayı geliştirilmiştir. KYB 

kendi ağırlığı altında hiçbir dış etki uygulanmadan (vibrasyon, sarsma vb.) istenilen 

yere kolayca yerleşebilen ve homojen bir şekilde yayılan özel bir betondur. KYB akıcı 

kıvamı ve ayrışmaya karşı yüksek direnciyle sık donatılı ve dar kesitli yapı 

elemanlarında kolayca yerleşme özelliği sayesinde, şantiyelerde işlenebilirlikten doğan 

işçilik kusurlarını da en aza indirmektedir [1,2]. 

 

Kendiliğinden yerleşen beton üretiminde kullanılan kimyasal katkılar, öncelikle 

süperakışkanlaştırıcı ve viskozite düzenleyici katkılar olmak üzere birkaç değişik 

katkının bileşiminden oluşmaktadır. Süperakışkanlaştırıcı katkılar, yüksek akıcılık 

sağlanması ve su/bağlayıcı oranının düşürülmesini sağlamak amacı ile kullanılır. 

Viskozite düzenleyici katkılar ise terleme ve çökelme gibi ayrışmaları azaltarak betonun 

homojenliğinin sağlanması ve kayma eşiğinin düşürülmesi için kullanılır [3]. 

Ayrışmaya karşı yüksek direnç, yerleşebilme ve sıkışabilme özellikleri, viskozite 

düzenleyici katkı veya ince malzeme ve bazen her ikisinin birlikte kullanımı ile 

sağlanır. Çimento dahil olmak üzere ince malzeme (90μm  den küçük) miktarı ayrışma 

direncinin artırılması için belirli bir sınırdan yüksek seçilir [4,5,6]. Kendiliğinden 

yerleşen betonun hem özel reolojik gereksinimlerinden hem de  hidratasyon ısısından 

dolayı, çimento miktarını düzenlemek, viskoziteyi ayarlayıp  akışkanlığı sağlayarak 

işlenebilirliği düzenlemek için ince (dolgu) malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemeler 

genellikle kırmataş tozu, uçucu kül, silis dumanı, öğütülmüş yüksekfırın cürufu ve 

öğütülmüş cam tozu gibi malzemelerdir.[7] KYB’lerin kohezyonunu sağlamak, 

karışımda çimento miktarını azaltmak ve atık malzemeleri değerlendirerek daha 

ekonomik KYB üretebilmek için, çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Yüksek 

maliyeti azaltma ve kendiliğinden yerleşen beton özelliklerini elde etmenin bir başka 

yolu ise beton karışımlarında ilave mineral katkı kullanımıdır.  Bu konu ile ilgili birçok 

araştırma mevcuttur ve geçmişte yüksek oranda (% 70’e varan) uçucu kül kullanılarak 

kendiliğinden yerleşen beton üretimi gerçekleştirilebilmiştir [8,9,10]. Şahmaran ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada, KYB içinde yüksek hacimde uçucu kül 

kullanmışlardır. KYB’lerin basınç dayanım değerlerinin ilk günlerde kontrol betonuna 

göre azalma gösterdiği, fakat ileri yaşlarda aralarındaki dayanım farkının azaldığını 

tespit etmişlerdir [11]. 

 

Polimer emdirilmiş betonda önceden dökülmüş ve sertleşmiş betonlara polimer 

emdirilmektedir. Betonun en ince kılcal boşluklarına kadar nüfuz eden polimer, 

buralarda polimerize olup, geçirimsiz, çok yüksek dayanımlı betonlar elde 

edilebilmektedir [12]. Betona polimer emdirilmesi çok yüksek dayanımlı bir kompozit 

malzeme meydana getirmekte ve % 4-7 gibi çok küçük miktarlardaki bir polimerin 

betona girmesi bile dayanımda 3-6 kat artışa neden olduğu literatürde yer almaktadır. 

[13, 14]. Bazı çalışmalarda, betona polimer emdirilmesiyle betonun durabilite 

özelliklerinin artmış olduğu söylenmektedir [15–22]. Polimer emdirmenin etkilerinden 

biri elastik olmayan normal bir betonun elastik olan bir malzemeye dönüşümüdür. 
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Polimer emdirme kompozitin elastik modülünde, maksimum yüklemede birim 

deformasyonda (strain) ve toklukta/sağlamlıkta (toughness) bir artma sağlar. Elastik bir 

malzemeye dönüşüm, agrega-matriks ara yüzeyindeki gözeneklerin ve mikro çatlakların 

doldurulması sonucu normal betonda bulunan yanıltıcı işlenebilirliği de ortadan kaldırır. 

Böylece agrega-matriks bağ dayanımı emdirme ile geliştirilir ve genellikle de agreganın 

dayanımından daha büyüktür. Yalçın yaptığı çalışmada, belli bir bileşimdeki çimento ve 

agregaya vinil asetat emdirilerek suretiyle % 75 oranında daha az su absorplayan ve % 

125 oranında eğilmeye karşı daha dayanıklı olan bir polimer-beton kompozitinin elde 

edilebildiği görülmektedir[23]. 

 

Bu çalışmada, uçucu külün mineral katkı malzemesi olarak kullanılmasıyla elde 

edilen kendiliğinden yerleşen betona polimer emdirilerek basınç ve ultrasonik ses 

geçirgenliği incelenmiştir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Malzemeler 

 

Deneylerde kullanılan çimento, Elazığ Çimento Fabrikası’ndan temin edilen ve TS 

EN 197-1’de CEM I 42.5 N portland çimentosudur[24]. Mineral katkı olarak Bursa 

Orhaneli  termik santralinden elde edilen F sınıfı uçucu kül kullanılmıştır. Bu 

bağlayıcıların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, 

monomer olarak Vinil Asetat ve kimyasal katkı olarak hiper akışkanlaştırıcı beton katkı 

maddeleri kullanılarak özellikleri ise Tablo 1’de verilmiştir. KYB üretiminde iri agrega 

olarak kırma taş ve dere agregası kullanılmıştır. Maksimum tane çapı 16 mm olarak 

seçilmiştir.  

Tablo 1. Çimento ve Bursa Orhaneli Termik Santrali Uçucu Külünün Fiziksel  –  

Kimyasal Özellikleri 

Bileşenler 

(%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO 

 

MgO LOI Özgül 

Yüzey 

(cm
2
/gr) 

Özgül 

Ağırlık 

Portland 

Çimentosu 

21.12 5.62 3.24 62.94 2.73 1.42 3430 3.10 

Uçucu Kül 48.53 24.61 7.59 9.48 2.28 0.93 2836 2.27 

 

 

2.2.Taze Beton Deneyleri 

 

Çökme-akma deneyinde, iç yüzeyi nemlendirilen koni yayılma tablasının merkezine 

yerleştirilerek harç ile doldurulup bekleme yapılmadan tek hareketle dikey olarak 

kaldırıldığı anda kronometre başlatılmış, taze beton 50 cm çapa ulaştığı anda 

kronometre durdurulmuştur. Betonun akmasını tamamladıktan sonra en büyük çap ve o 

çapa dik çap ölçülmüştür. Yayılan taze betonda ayrışma olup olmadığı gözlenmiştir. 

Çökme-akma deneyi tamamlandıktan sonra karıştırıcının içindeki harç 30 sn 

karıştırılıp, nemlendirilmiş V hunisine sıkıştırmadan doldurulmuştur. Üst yüzeyi mala 

yardımıyla düzeltilmiştir. V hunisinin kapağı açılarak taze betonun akış süresi 

kronometre yardımıyla ölçülerek deney tamamlanmıştır.  
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L kutusu deneyinde 2 adet demir çubuk kullanılmıştır. Düzgün bir zemine 

yerleştirilip teraziye alınan L kutusu harç ile doldurulmuştur. 60±10 sn bekledikten 

sonra kapak açılmış ve beton numunesinin yatay kısma geçişi sağlanmıştır. Betonun 

akması durduğunda L kutusunun ön kısmındaki harç yüksekliği (h1) ve dikey kısımdaki 

harç yüksekliği (h2) olarak ölçülmüştür. (h1/ h2) oranı hesaplanıp kaydedilmiştir. 

Elek ayrışma deneyinde ise 10 ± 0.5 litre taze beton numune kabına doldurularak 

kapağı kapatılmıştır. 15 ± 0.5 dakika bekledikten sonra kapak açılmış ve beton 

numunesi üzerinde terleme olup olmadığı kaydedilmiştir. Daraları alınan numune kabı 

ve 5 mm
2
’lik göz açıklıklı elek tartı üzerinde üst üste yerleştirilmiştir. Ani olarak beton 

numune (4.8 ± 0.2 kg) eleğin ortasına 50 cm yukarıdan dökülmüştür. Beton numunesi 

elek üzerinde 120 ± 5 sn bekletildikten sonra elek dikey olarak numune kabından 

ayrılmıştır. Terazide gösterilen değerden numune kabının darası çıkarılarak elek 

kabından dökülen betonun kütlesi gram cinsinden bulunarak geçen beton % olarak 

hesaplanmıştır.[25,26] Taze beton serilerinin ; T50 süreleri, yayılma çapı, V hunisi, L 

kutusu ve ayrışma direnci deneyleri yapılarak Tablo 2’de sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2. Taze beton deney sonuçları 

 

SERİ

LER 

T50 

Süresi (sn) 

Yayılma 

(cm) 

V 

Hunisi 

Süresi (sn) 

L 

Kutusu 

Oranı 

(h1/h2) 

Ayrışma  

(%) 

K0 1,28 76 4,31 0,90 28 

K10 1,25 76 8,78 0,85 19 

K20 3,00 73 12,25 0,88 13 

D0 1,06 77 4,25 0,98 36 

D10 2,28 75 9,72 0,89 18 

D20 3,47 77 12,88 0,94 15 

 

2.3. Numunelerin Hazırlanması 

Bu çalışmada agrega olarak, maksimum dane çapı 16 mm olan dere agregası ve 

kırmataş, mineral katkı olarak ise uçucu kül kullanılarak 6 farklı beton serisi 

üretilmiştir. Kırmataş agregası ile elde edilen serilerin sadece 8-16 mm aralığındaki 

kısmı kırmataş, geri kalanı dere agregasıdır. Bu seriler; kontrol betonları (K0, D0), %10 

uçucu kül katkılı kendiliğinden yerleşen betonlar (K10, D10), %20 uçucu kül katkılı 

kendiliğinden yerleşen betonlardan (K20, D20) oluşmaktadır. Çimento dozajı 500 kg/m
3 

olarak seçilmiştir. Katkı maddesi olarak kullanılan uçucu kül, Portland çimentosu ile 

ağırlık olarak yer değiştirilerek kullanılmıştır. Hazırlanan beton numunelerin karışım 

oranları Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Deneylerde kullanılan kendiliğinden yerleşen betonun karışım oranları. 

 

SERİLER 
Su/Toz 

(ağırlıkça) 

Çimento 

(kg/m
3
) 

Uçucu 

kül 

(kg/m
3
) 

Akışkan

laştırıcı 

(kg/m
3
) 

Agrega(kg/m
3
) 

0-4 4-8 8-16 

K0 
0.42 500 0 7,5 

813 

(dere) 

406 

(dere) 

406 

(kırma) 

K10 
0.39 450 50 7,5 

826 

(dere) 

413 

(dere) 

413 

(kırma) 

K20 
0.39 400 100 7,5 

818 

(dere) 

409 

(dere) 

409 

(kırma) 

D0 0.42 500 0 7,5 813 406 406 

D10 0.39 450 50 7,5 826 413 413 

D20 0.39 400 100 7,5 818 409 409 

 

Basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği deneyleri için 100100100 mm 

ölçülerindeki küp numuneler kullanılmıştır. Hazırlanan karışımlar, herhangi bir 

sıkıştırma işlemi olmadan kalıplara yerleştirilerek numuneler 24 saat sonunda 

kalıplardan çıkarılarak 20±2 °C’de su kürüne tabi tutulmuşlardır. Numuneler 150 gün 

sonra kür havuzunda çıkarılarak etüvde 1055 °C’ de 24 saat kurutulmuştur. Bu işlem 

sonucunda beton numuneler % 1 benzoil peroxide içeren sıvı vinil asetat monomeri 

içerisine daldırılmıştır. Bu emdirme işlemi 24 saat atmosferik ortamda bekletilerek 

yapılmıştır. Emdirme işleminden sonra, monomer buharlaşmasını önlemek için 

numuneler sırasıyla alüminyum folyo ve polietilen film ile sarılarak 60 °C sıcaklıktaki 

etüvde 4 saat bekletilerek monomerin polimerizasyonu gerçekleştirilerek sertleşmiş 

beton deneylerine tabi tutulmuştur. 

 

2.4. Uygulanan Deneyler 

2.4.1. Basınç Dayanımı Deneyi 

Basınç dayanım deneyi her karışım için 3’şer adet 100100100 mm ölçülerindeki 

küp numuneler üzerinde, TS EN 12390–3’e göre yapılmıştır [27]. 150 gün sonunda 

numuneler 3000 kN yükleme kapasitesine sahip otomatik kontrollü preste kırılarak 

dayanım değerleri ölçülmüştür. 

 

2.4.2. Ultrasonik Ses Geçirgenlik Deneyi 

Ultrasonik test cihazı ile betonun içerisine gönderilen ses üstü dalgaların betonun 

bir yüzeyinden diğer yüzeyine geçme süresi ölçülüp, dalga hızı hesaplanmaktadır. 

Bulunan bu ses üstü dalga hızı ile betonun basınç dayanımı ve diğer özellikleri 

arasındaki ilişki elde edilmektedir [28]. Ultrasonik ses geçirgenliği deneyi her karışım 

için 3’er adet 100100100 mm ölçülerindeki küp numuneler üzerinde uygulanmıştır. 

Beton numunenin bir yüzeyinden gönderilen ses üstü dalganın diğer yüzeyine ne kadar 

zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hızı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  

( 310
t

S
V )                                                                                            (2) 
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Burada;  

V = Ses üstü dalga hızı (km/sn),  

S = Numunenin ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi 

arasındaki mesafe (metre), 

 t = Ses üstü dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden, alındığı diğer yüzeye 

kadar geçen zaman (mikro saniye) [28, 29].   

 

 

3.DENEY SONUÇLARI VE SONUÇLARIN TARTIŞILMASI 

 
Bu çalışmada, 36 adet 100100100 mm boyutlarında küp numuneler 

hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 20 2 ºC’de standart su küründe 150 gün kür 

edildikten sonra 24 saat boyunca polimer emdirilmesi yapılarak 4 saat süre ile 60 ºC’ de 

polimerizasyon işlemi yapılıp daha sonra basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği 

deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 

de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Uçucu Kül Katkılı Polimer Emdirilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Numunelerinin Ultrasonik Ses Geçirgenlik Hızı Grafiği 
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Şekil 2. Uçucu Kül Katkılı Polimer Emdirilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Numunelerinin Basınç Dayanım Grafiği 

 

Şekil 3. Uçucu Kül Katkılı Polimer Emdirilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Numunelerinin Ultrasonik Ses Geçirgenlik Hızı Grafiği 

 
 

Şekil 4. Uçucu Kül Katkılı Polimer Emdirilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Numunelerinin Basınç Dayanım Grafiği 
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Boşluklu bir betonun dayanımını arttırmak için mümkün olduğu kadar kılcal 

boşlukları azaltmak gerekir. Bu husus polimer emdirilmiş betonların (PIC) genel 

özelliğidir. Gözenekli sistem içerisine sıvı halde monomer enjekte edilir ve monomerin 

betonun bünyesinde polimerleşmesi sağlanırsa betonun bir takım özelliklerinde önemli 

düzeyde iyileşme sağlandığı görülmektedir [30-31]. Yapılan deneysel çalışma sonucu, 

puzolanik katkı maddesi olarak uçucu kül kullanılmasıyla üretilen kendiliğinden 

yerleşen beton numunelere polimer emdirilmesi yapıldıktan sonra, 150 günlük basınç 

dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda 

basınç dayanımı değerleri; polimer emdirilmiş uçucu kül katkılı numunelerin % 0,       

% 10, % 20 oranlarındaki kontrol numunelerine göre polimer emdirilmiş dere agregası 

kullanılan uçucu kül katkılı numunelerdeki artış miktarları; % 39.9, % 45.2, % 57.2 ve 

kırmataş kullanılan uçucu kül katkılı numunelerdeki artış miktarı; % 37.6, %46.5,        

% 60.2 olarak hesaplanmıştır. Aynı numunelerde yapılmış olan ultrasonik ses 

geçirgenlik hızı ölçümlerinde; polimer emdirilmiş dere agregası kullanılan uçucu kül 

katkılı numunelerdeki artış miktarları; % 2.9, % 2.7, % 3.7 ve kırmataş kullanılan uçucu 

kül katkılı numunelerdeki artış miktarı; % 4.1, % 4.0, % 5.0 olarak hesaplanmıştır. Bu 

dayanımların genel artışı çimento matrisi ve polar gruplara sahip polimer moleküllerinin 

kuvvetli bir şekilde fiziksel bağlarla bağlanmaları ve bu sayede birbirlerine sıkı sıkıya 

yapışmaları sonucu meydana geldiği söylenebilir[23]. 

Şekil 2’deki ultrasonik ses geçirgenliği hızı grafiği incelendiğinde ise sonuçların,  

basınç dayanımları ile uyumluluk gösterdiği görülmektedir. Ultrasonik test yöntemiyle 

herhangi bir betonun basınç dayanımını yeterince hassas olarak bulabilmek zor olmakla 

birlikte, herhangi bir beton içerisinden geçen ses üstü dalganın hızı, o betonun içerdiği 

boşluk miktarı ile yakından ilgili olduğu için, elde edilen ses üstü hız ile betonun 

kalitesi hakkında genel bir ilişki kurulabilmek mümkündür. Bir başka deyişle, betonun 

içerisindeki boşluk miktarı azaldıkça, ses üstü dalga hızı daha da artmaktadır [28]. 

Ultrases hızı boşluksuz yapılarda büyük, boşluklu yapılarda küçük sayısal değer alır 

[32].  

 

 

4. SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, polimer emdirilmiş uçucu kül katkılı kendiliğinden yerleşen betonun taze 

beton deneyleri ve basınç dayanımı ve ultrasonik ses hızı deneyi uygulanmıştır. Bu 

araştırmanın sonucunda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur: 

 

 Uçucu kül ikameli serilerin T50 süreleri artmasının yanında ayrışma azalmıştır. 

Uçucu kül karışıma giren malzemelerin arasındaki boşluğu doldurarak bağlayıcı 

malzeme görevi görmüştür. Malzemelerin arasındaki bağı arttırarak ani olarak 

yayılmayı önlemiş ve ayrışma olmadan yayılmayı sağlamıştır. 

 

 D ve K kodlu beton serilerinin, taze beton deney sonuçlarının birbirlerine çok 

yakın çıkmasının sebebi; her iki seride de 0-4 mm ve 4-8 mm aralığının ortak olarak 

dere kumu kullanılmasıdır. K serilerinde sadece 8-16 mm arası kırmataş agregası 

kullanılmıştır. 

 

 Deneysel çalışmada, uçucu kül katkılı kendiliğinden yerleşen beton numunelere 

polimer emdirilmeden önceki basınç dayanımları incelendiğinde, % 20 uçucu kül katkılı 

polimer emdirilmiş betonda en yüksek basınç dayanımı değeri elde edilmiştir. % 20 
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uçucu kül katkılı numunelerin kontrol numunesine göre basınç dayanımında kırmataş 

olan  % 48.6 artış görülürken, dere agregalarında ise bu artış % 41.8 dir. Basınç 

dayanımı numunelerine ultrasonik ses geçirgenliği deneyleri yapılarak bu deney 

sonucunda en yüksek ultrasonik ses geçirgenliği incelendiğinde % 20 uçucu kül  katkılı 

polimer emdirilmiş kendiliğinden yerleşen beton numunelerde elde edilmiştir. 150 

günlük kontrol numunesine göre ultrasonik ses geçirgenliği değerinde dere agregası 

bulunun numunelerde % 1.2 artış görülürken, kırmataş bulunan numunelerde ise bu artış 

% 1.8 dir. 

 

 Deneysel çalışmada, uçucu kül katkılı kendiliğinden yerleşen beton numunelere 

polimer emdirildikten sonra basınç dayanımları incelendiğinde, % 20 uçucu kül katkılı 

polimer emdirilmiş betonda en yüksek basınç dayanımı değeri elde edilmiştir. % 20 

uçucu kül katkılı polimer emdirilmiş numunelerin kontrol numunesine göre basınç 

dayanımında kırmataş olan  % 60.2 artış görülürken, dere agregalarında ise bu artış       

% 57.2 dir. 

 

 Basınç dayanımı numunelerine ultrasonik ses geçirgenliği deneyleri yapılmıştır. 

Bu deneyler sonucunda en yüksek ultrasonik ses geçirgenliği değeri % 20 uçucu kül  

katkılı polimer emdirilmiş kendiliğinden yerleşen beton numunelerde elde edilmiştir. 

150 günlük kontrol numunesine göre ultrasonik ses geçirgenliği değerinde dere agregası 

bulunun numunelerde % 5.0 artış görülürken, kırmataş bulunan numunelerde ise bu artış 

% 5.0 dir. 
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