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Özet 
 

Geleneksel Beton (GB) ile Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB)’ların üniformiteleri 

basınç dayanımları açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada hem GB hem de KYB için 

üç farklı dayanım sınıfında (C25/30, C50/60 ve C70/85) betonlar üretilmiştir. Taze 

halde birim ağırlık, çökme ve yayılma deneyleri yapılmıştır. Basınç dayanımları 

200x250x3000 mm boyutundaki betonarme kiriş elemanlardan alınan karot 

numunelerden hareketle belirlenmiştir. Kirişlere nem ve hava olmak üzere iki farklı kür 

rejimi uygulanmıştır. Basınç dayanımı deneyi, beton dökümüne başlama yönüne göre, 

kirişlerin baş (0-100 cm), orta (100-200 cm) ve son (200-300 cm) kısmından alınan 

örnekler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada aynı dayanım sınıfındaki KYB’lerin 

GB’lerden daha yüksek birim ağırlık değerlerine sahip oldukları ve her iki kür ortamı 

için de KYB’nin GB’den daha yüksek basınç dayanımı değerlerine sahip olduğu 

görülmüştür. KYB’lerin küre karşı hassasiyetinin daha fazla olduğunun belirlendiği 

çalışmada KYB ile üretilen kirişlerdeki üniformitenin GB ile üretilen kirişlere göre çok 

daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

 

 

Abstract 
 

Uniformity of Conventional Concrete (CC) and Self-Compacting Concrete (SCC) were 

compared in terms of compressive strength. In the study concretes with three different 

strength classes (C25/30, C50/60 and C70/85) produced for both CC and SCC. In fresh 

state, unit weight and slump flow experiments were made. Compressive strengths were 

determined with the core samples taken from reinforced concrete beams with 

dimensions of 200x250x3000 mm. Two different cure regimes, being as moisture and 

air, were applied to the beams. Compressive strength experiments were conducted over 

the core samples taken from the head (0-100 cm), central (100-200 cm), and end (200-

300 cm) section of beams according to the direction where concrete was poured from. It 

was determined that SCC have higher unit weight values than CC at the same concrete 
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strength class and, in both cure conditions, SCC has higher compressive strength values 

with respect to CC. In this study, where the sensitivity of SCC against cure was found to 

be higher, the uniformity of beams produced with SCC was found to be in much more 

higher levels with respect to those produced with CC. 

 

 

1. GİRİŞ 

 
Gün geçtikçe yapılarda kullanılan betonun dayanım sınıfı artmaktadır. Örneğin 

Türkiye’de hazır beton sektöründe üretilen C30/37 ve üzeri beton sınıfının toplam beton 

tüketimi içindeki oranı 1996 yılında %0,6 iken 2000 yılında %4,9’a, 2010 yılında ise 

%39,3’a çıkmıştır [1]. Ancak artan beton sınıfları beraberinde kalıpta da betonun aynı 

kalitede olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Ayrıca, beton kullanılarak yapılan 

yapısal güçlendirme çalışmalarında geleneksel betonla imalat yapmanın zorlukları ve 

yüzlerce metreye varan mesafelere betonun sorunsuz pompalanmak istenmesi de teknik 

elemanları geleneksel betona alternatif betonların kullanımına sevk etmektedir. Bu 

nedenlere artırılmış durabilitesi ile yerleştirme enerjisi ve işçilik giderlerini azaltması 

gibi avantajları da eklenince, hal-i hazırda kullanılan Geleneksel Beton (GB)’a karşı 

Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB)’un en ciddi alternatifi oluşturduğu [2] hatta 

gelecekte bu betonun yerini alabilecek potansiyele bile sahip olduğu söylenebilir.   

 

KYB yüksek akışkanlık özelliği sayesinde kendi ağırlığı ile kalıptaki bütün boşluklara 

akarak yerleşir ve bu yüzden kalıbın bir ucundan dökülerek yerleştirilebilir. Bu işlem 

esnasında KYB’nin homojenliğini koruması gerekir. Bu açıdan gerçek boyutlu numune 

kullanılarak akış yönünde KYB’nin mekanik özelliklerinin değişip değişmediği 

araştırılmalıdır. Bu çalışmada gerçek boyutlu betonarme kiriş numuneler üretilmiş olup, 

kirişin bir ucundan beton dökülerek eleman boyunca yürütülmüş ve KYB ile GB 

arasında üniformite açısından karşılaştırma yapılmıştır. Beton teknolojisinde üniformite, 

harmanın herhangi bir bölgesinde bulunan beton özellikleri ile diğer bölgelerinde 

bulunan betonun özelliklerinin benzerlik göstermelerini ifade etmektedir [3]. 

 

 

2. MALZEMELER VE DENEYSEL PROGRAM 

2.1. Malzemeler 

 

Deneylerde, özellikleri Çizelge 1’de verilen, tek tip çimento (CEM I 42,5R) ve uçucu 

kül (Çatalağzı Termik Santrali’nden temin edilen ve ASTM C 618 [4]’e göre F sınıfı) 

kullanılmıştır. İri agrega olarak maksimum tane çapı 16 mm olan kırmataş (beyaz 

kalker), ince agrega olarak dere kumu, filler olarak ise tane boyutu 125 µm altında olan 

beyaz kalker filleri kullanılmıştır. Agregaların özgül ağırlık değerleri ise filler için 2.74, 

0-2 mm için 2.51, 2-4 mm için 2.59, 4-8 mm için 2.77 ve 8-16 mm için 2.61’dir. KYB 

için polikarboksilik eter esaslı yeni nesil süper akışkanlaştırıcı, GB için ise naftalin 

sülfonat esaslı normal akışkanlaştırıcı kimyasal katkı maddesi kullanılmıştır. Kirişlerde 

kullanılan S420 tipi (nervürlü) donatının özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

2.2. Karışım Dizaynı,  Kür Yöntemi ve Kodlama 

 

Çalışmada C25/30, C50/60, C70/85 sınıflarında 6’şar adet KYB ve GB içeren 

betonarme kiriş üretilmiştir.  Betonların karışım hesapları Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Çimento ve uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

Çimento Uçucu kül 

Kimyasal komp. (%) Kimyasal komp. (%) Kimyasal komp. (%) Kimyasal komp. (%) 

SiO2 19,66 SO3 2,95 SiO2 57,34 SO3 0,51 

Al2O3 5,55 Na2O 0,13 Al2O3 26,90 Na2O 0,12 

Fe2O3 3,03 K2O 0,78 Fe2O3 6,23 K2O 0,66 

CaO 62,61 Cl 0,0095 CaO 2,21 Cl 0,025 

MgO 2,27 Çöz. kalıntı 0,35 MgO 2,36 Kızdırma kay. 2,58 

Fiziksel özellikler 

Blaine (cm2 /gr) 3459 3550 

Özgül ağırlık 3,10 2,19 

Basınç day. (28 gün.,MPa) 52.7 - 

 

Çizelge 2. Kirişlerinde kullanılan betonarme çeliğinin mekanik özellikleri 
 

Çap (mm) Akma Muk. (MPa) Çekme Muk. (MPa) Uzama or. (%) Elastisite Modülü (MPa) 

8  490 579 23 182760 

12 487 569 22 199653 

 

Çizelge 3. Beton karışım hesapları 
 

 C25/30 C50/60 C70/85 

GB KYB GB KYB GB KYB 

Ağır. Hac. Ağır. Hac. Ağır. Hac. Ağır. Hac. Ağır. Hac. Ağır. Hac. 

Çimento 275 88,7 275 88,7 350 112,9 350 112,9 425 137,1 425 137,1 

Uçucu Kül  41 18,8 41 18,8 52,5 24 52,5 24 64 29,1 64 29,1 

Filler - - 60 21,9 - - 75 27,3 - - 90 32,8 

Su 231 230,8 226 225,7 221 221,3 215 214,9 205 205,3 214 214,1 

Super Akış. -  -   -  
5,25 

(%1,5)     
4,5  -  -  

10,63 

(%2,5)     
9,16  -  -  

Hiper Akış. -  -  
1,375 

(%0,5)     
1,32  -  -  

2,63 

(%0,75)     
2,5  -  -  

4,25 

(%1.0)     
4,01  

Hava - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 

A 

g 

r 

e 

g 

a 

0/2 408,9 162,9 477 190 393,5 156,8 458 182,5 382,3 152,3 431,2 171,8 

2/4 421,9 162,9 410 158,3 406,1 156,8 393,9 152 394,5 152,3 370,8 143 

4/8 451,2 162,9 438,7 158,3 434,3 156,8 421,3 152 421,9 152,3 396,6 143 

8/16  425,2 162,9 330,6 126,7 409,2 156,8 317,5 121,6 397,6 152,3 298,9 114,5 

Toplam 2254 1000 2260 1000 2272 1000,5 2286 999,5 2301 1000 2295 1000 

Su/Bağlayıcı 0,73 - 0,72 - 0,55 - 0,53 - 0,42 - 0,44 - 

Su/Toz - - 0.60 - - - 0,45 - - - 0,37 - 

Notlar: 1-Bütün ağırlıklar kg, hacimler ise dm3 cinsindendir.  

            2- Parantez içindeki değerler kimyasal katkı maddelerinin oranını göstermektedir.   

 

Beton üretimi esnasında, çalışmanın yapıldığı laboratuarda bulunan en büyük 

betoniyerin (250 dm
3
) bir harmanda dökebileceği beton miktarı dikkate alınarak, kiriş 

boyutları 200x250x3000 mm seçilmiştir. Kirişin donatıları ise üstte 2ø12, altta 3ø12 

olarak belirlenmiştir. Kirişte enine (sargı) donatısı olarak ø8’lik etriyeler kullanılmış 

olup etriye aralıkları sıklaştırma bölgelerinde 10 cm, orta bölgede ise 15 cm olacak 

şekilde seçilmiştir. Bu şekilde hem kesitlerin donatı açısından daha sıkı hale gelmesi 

sağlanmış hem de, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde taşıyıcı sistemi sadece 

çerçevelerden oluşan binalarda süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemlerin 

kullanılmasının zorunlu olduğu göz önünde bulundurularak, gerçek şartlarda KYB’in 

yürütülmesi amaçlanmıştır. Şekil 1’de kirişteki donatı yerleşimi gösterilmiştir.  

 

Betonların kirişlere yerleştirilmesinde ise betonun türüne göre farklı yöntemler 

izlenmiştir. GB’lar kirişe konulduktan sonra laboratuar tipi bir vibratörle 25-30 cm 
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aralıklı olacak şekilde vibre edilmiş, daha sonra, üst yüzeyi çelik mala ile 

mastarlanmıştır. KYB betonlarının kalıplara dökülmesi sırasında ise ahşaptan prizmatik 

bir oluk kullanılarak beton betonyerden kalıbın bir ucundan dökülmüştür. Dolayısıyla 

KYB’li elemanlarda üretilen betonun kalıbın bir ucundan dökülerek diğer ucuna kadar 

(300 cm) kendiliğinden yol alması sağlanmış, tam yerleşme gerçekleştikten sonra da üst 

yüzeyi çelik mala ile hafifçe düzeltilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kiriş boyutları ve donatı durumu (ölçeksiz, ölçüler mm’dir)   

 

Çalışmada iki farklı kür yöntemi uygulanmıştır; hava ve nem kürü. Bütün betonlar 

üretilip kalıplarına konulduktan sonra 24 saat boyunca plastik örtü altında 

saklanmışlardır. 1 günden sonra hava kürü uygulanacaklar kalıptan çıkarılmış ve 1 hafta 

süreyle sabah-akşam sulanmış daha sonra da deney gününe kadar laboratuvar ortamında 

(23±5OC sıcaklık ve %55±10 bağıl nem) bekletilmiştir. Nem küründe ise kiriş kalıptan 

vinç yardımıyla çıkarılmış ve telise sarılarak 2 hafta süreyle sürekli nemli kalacak 

şekilde sulanmıştır. 2 hafta sonunda ise kirişler deney gününe kadar (28. gün) laboratuar 

ortamında bekletilmiştir. Karot numuneleri kirişlerin, döküme başlama yönüne göre, baş 

(0-100 cm), orta (100-200 cm) ve son (200-300 cm) kısımlarından alınmıştır (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Bir kirişten alınan karot numuneleri 

 

Kodlamada ilk harfler beton türünü, ondan sonraki iki rakam beton dayanım sınıfını en 

sondaki harf ise betonun kür ortamını (nem N, laboratuar ortamı H) göstermektedir. 

Örneğin; GB25H, havada kür edilmiş C25 dayanım sınıfındaki GB’yi temsil etmektedir. 

Çalışmada beton üretildikten hemen sonra birim ağırlık ve çökme - yayılma deneyleri 

yapılmıştır. GB’nin çökme miktarı TS EN 12350-2  [5]’e göre belirlenmiştir. Basınç 

dayanımı deneyleri ise 28. günde ve Ø80×160 mm’lik karot numuneler üzerinde 

yapılmıştır. Deney için her bir kiriş numunesinden döküm yönüne göre 3 adet numune 

alınmıştır. Kırım işleminden önce karotlar başlıklanmıştır. Basınç dayanım testlerinde 

yükleme hızı, tüm numuneler için aynı olmak üzere, 0.2 MPa/sn olarak alınmıştır. 

500 

(2hk) 

2000 500 

(2hk) 

50 
     100 150 250 

(hk) 

200 

     100 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 

3.1. Taze Beton Deneylerinin Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

 

Üretilen GB ve KYB’lerin taze beton deney sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4. KYB ve GB’nin taze beton deneyleri sonuçları 

 

 
Birim ağırlık (kg/m

3 
) Çökme 

(cm) 

Yayılma çapı 

(cm) Ölçülen Teorik Fark (%) 

1 C25/30 GB 2260 2254 0,3 20 - 

2 C25/30 KYB 2278 2260 0,8 - 65 

3 C50/60 GB 2272 2272 0,0 21  - 

4 C50/60 KYB 2309 2286 1,0 - 67 

5 C70/85 GB 2314 2301 0,6 23 - 

6 C70/85 KYB 2316 2295 0,9 - 74 

 

Her iki beton türünde de, dayanım sınıfı arttıkça betonların birim ağırlıklarının arttığı 

görülmüştür (Çizelge 4). Bu değişimin, öncelikle, dayanım sınıfı arttıkça en yüksek 

özgül ağırlık değerine sahip bileşen olan çimentonun (γç=3.1) miktarının artmasından ve 

Uygunoğlu [6]’de belirtildiği gibi, bileşenler içerisinde en az birim ağırlığa sahip olan 

su ile diğer bileşenlerin yer değiştirmesinden kaynaklanmıştır. Anonim [7]’de taze 

betonun birim ağırlığının bileşen malzemelerin özelliklerine bağlı olduğu belirtilmiştir.  

  

Çizelge 4’den, beton dayanım sınıfı artıkça GB’nin çökme değerlerinin KYB’lerin ise 

yayılma çaplarının arttığı görülmektedir. Zhu and Bartos [8] ve Leemann et al. [9] da 

aynı davranışı gözlemlemişlerdir. Bu duruma beton dayanım sınıfı artıkça kullanılan 

süperakışkanlaştırıcı (GB’ler için) ve hiperakışkanlaştırıcı (KYB’ler için) dozajının 

artmasının yol açtığı düşünülmüştür. Çünkü, Kılınç [10]’ninde belirttiği gibi, 

KYB’lerde akışkanlaştırıcı dozajının artması betonun daha düşük eşik kayma değerine 

sahip olmasına neden olur. Bununla birlikte, Günaydın [11]’de, dayanım sınıfı artıkça 

KYB’lerdeki yayılma çaplarının artmasının betonun birim ağırlığının artması ile ilişkili 

olduğu KYB’nin yayılma ve yerleşme özelliğinin ağırlığınca sağlandığı için 

yoğunluğun artmasıyla yayılma ve yerleşme özelliklerinin de artmasının beklenen bir 

sonuç olduğu bildirilmiştir. Diğer taraftan, uçucu külün düzgün (pürüzsüz) yüzey 

karakteristikleri ve küresel şeklinin beton karışımlarının işlenebilirlik özelliklerini 

iyileştirdiği bilinmektedir [12]. Çünkü küresel şekli nedeniyle uçucu kül çimento 

taneciklerinin yığılmasını (topaklaşmasını) dağıtma özelliğine sahiptir [13]. Buna göre, 

hem GB karışımlarında hem de KYB’lerde beton dayanım sınıfı arttıkça uçucu kül 

dozajının da artmış olması betonların işlenebilirlik özelliklerini iyileştirmiş ve çökme 

değerleri ile yayılma çaplarının artmasına neden olmuş olabilir. Şahmaran et al. [12] ve 

Gesoğlu vd [14] da aynı akışkanlığı elde edebilmek için uçucu kül ilaveli betonlarda 

yalnızca PÇ içeren kontrol betonundan daha düşük akışkanlaştırıcı dozajı kullanılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

3.2. Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

 

Kirişlerden 28. günde alınan karotların basınç dayanımı değerleri ve bu değerlerin 

standart silindir numuneye çevrilmiş halleri Çizelge 5 ve Şekil 3’de verilmiştir. Karot 
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değerlerinin standart silindir dayanımına çevrilmesinde Erdoğan [3]’de belirtilen ve 

İngiliz Beton Birliği Teknik Raporu’na dayandırılan formül kullanılmıştır.  

 

Çizelge 5. GB ve KYB için karotların boyutları (mm) ve basınç dayanımları (MPa) 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kür ortamının dayanım üzerindeki etkisinin beton sınıfı ve türüne göre değişimi 

 

Şekil 3’ten görüldüğü gibi aynı beton sınıfı için KYB’ler GB’lerden, az da olsa, daha 

yüksek dayanıma sahiptir. GB’ye oranla KYB’nin dayanımlarındaki bu artış C25, C50 

ve C70 betonları için havada kür edilmiş olanlarda, sırasıyla, %2.8, %2.7 ve %0.6 iken 

nemli ortamda kür edilmiş olanlarda, yine sırasıyla, %2.5, %5.5 ve %1.6 oranlarında 

gerçekleşmiştir. KYB’lerdeki bu artışın, GB’lerden faklı olarak, filler içermesinden 

kaynaklandığı düşünülmüştür. Ayrıca görüldüğü gibi, numunelerin nemli ortamda kür 

edilmesi ile dayanım sınıfı arttıkça iki beton türü arasındaki fark KYB lehine 

açılmaktadır. Bu da KYB’lerin küre karşı hassasiyetinin daha fazla olduğunun 

göstergesi kabul edilebilir. Bununla birlikte nemli ortamda bütün betonların dayanımları 

artmıştır.  Bu artış; C25, C50 ve C70 beton sınıfları için GB’lerde, sırasıyla, %12.9, 

 
KODU 

Karot boyutları ve dayanımları  σ28  
(St. Silindir)     Başlangıç Orta Son Ort. 

Hava 

kürü  

GB25H Ø80x161 21,8 Ø80x163 20,2 Ø78x160 20,8 20,9 24,9 

KYB25H Ø80x159 22,1 Ø77x160 21,8 Ø80x160 20,6 21,5 25,6 

GB50H Ø78x161 35,3 Ø80x158 40,0 Ø79x162 36,7 37,3 44,4 

KYB50H Ø79x160 39,6 Ø80x160 38,4 Ø79x162 36,9 38,3 45,6 

GB70H Ø80x161 57,8 Ø78x158 49,2 Ø80x159 58,6 55,2 65,7 

KYB70H Ø79x163 55,8 Ø80x160 54,4 Ø80x160 56,3 55,5 66,1 

Nem 

kürü 

GB25N Ø80x162 21,6 Ø77x161 23,5 Ø79x162 25,6 23,6 28,1 

KYB25N Ø78x158 24,6 Ø80x160 23,0 Ø80x159 25,0 24,2 28,8 

GB50N Ø79x163 35,5 Ø78x160 39,4 Ø80x160 43,8 39,6 47,1 

KYB50N Ø80x159 39,5 Ø80x160 42,3 Ø80x162 43,4 41,8 49,7 

GB70N Ø80x162 59,8 Ø80x161 52,1 Ø78x161 57,8 56,6 67,3 

KYB70N Ø78x158 58,9 Ø80x160 56,5 Ø79x160 57,1 57,5 68,4 
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%6.1 ve %2.4 oranlarında KYB’lerde ise, yine sırasıyla,  %12.5, %9.0 ve %3.5 

oranlarında gerçekleşmiştir (Çizelge 5). Zira yerleştirildiği andan itibaren betonun 

karşılaştığı ortamın nem ve sıcaklık değerlerinin çimentonun hidratasyon reaksiyonunun 

gerçekleşme derecesi, hidratasyon ürünlerinin miktarı, boşluk miktarı ve dağılımını 

etkilemesi nedenlerinden dolayı betonun dayanımı üzerinde belirleyici rol oynadığı 

beton teknolojisinde iyi bilinen bir husustur [3, 15-18]. Bununla birlikte çalışmada 

kullanılan tüm betonlarda mineral katkı olarak uçucu kül kullanılmış olması da 

betonların nemli ortamda daha fazla dayanım kazanmalarına yol açmış olabilir. Çünkü 

uçucu kül çimentonun hidratasyonu sonucu oluşan Ca(OH)2 ile reaksiyona girerek hem 

kalsiyum hidroksit içeriğini azaltır hem de yeni C-S-H jelleri oluşturur [18, 13]. Bu 

reaksiyonun gelişmesinde mineral katkının inceliğinin ve amorf yapısının etkisi olduğu 

gibi ortamın sulu olmasının da etkisi vardır [3].  

 

Şekil 3 incelendiğinde, her iki beton türünün nispeten düşük dayanım sınıfına sahip 

betonlarının küre karşı hassasiyetlerinin fazla olduğu görülmektedir. Nitekim her iki 

beton türünün C25 betonlarının hava ve nem kürü altındaki dayanımları arasındaki fark 

%13’e yakındır. Çalışmada C25 betonları için belirlenen su/bağlayıcı (S/B) ve su/toz 

(S/T) oranlarının diğer beton sınıflarına göre çok daha yüksek olmasının (Çizelge 3’den 

C25/30 GB için S/B oranının 0.73; C25/30 KYB için ise S/T oranının 0.60 olduğu 

görülebilir) bu sonucun ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Yine Çizelge 

3’den, C70 betonlarının S/B ve S/T oranlarının C50 betonlarından daha düşük olduğu, 

Çizelge 5 ve Şekil 3’den ise her iki beton türü için de C70 betonlarının hava ve nem 

kürü arasındaki farkın C50 betonlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Buradan, 

dayanım sınıfı arttıkça fark azalmakla birlikte, betonların hava ve nem kürü arasındaki 

farkı S/B (KYB için S/T) oranının belirlediği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca beton 

dayanımları arttıkça bu iki kür ortamının neden olduğu dayanım farkının KYB’de 

GB’den daha fazla olduğu görülmektedir (C50 ve C70 beton sınıfları için GB’lerde, 

sırasıyla, %6.1 ve %2.4; KYB’lerde, yine sırasıyla, %9.0 ve %3.5 oranlarında). Bu 

durum da yine KYB’lerin küre karşı hassasiyetinin daha fazla olduğunun göstergesi 

kabul edilebilir. 

 

Şekil 4’de kür ortamına göre her iki beton türü ve sınıfı için karot alım yerine göre 

basınç dayanımı değerleri gösterilmiştir. Şekil 4 (a) ve (b)’den GB ve KYB’nin basınç 

dayanımlarının her iki kür ortamında da numunenin alındığı yere bağlı olarak değiştiği 

görülmektedir. Ancak, bu değişim GB’de KYB’ye göre çok daha fazladır. Nitekim, 

Çizelge 5’de verilen başlangıç, orta ve son değerlerinin standart sapması (s) alınınca 

C25, C50 ve C70 beton sınıfları için GB ve KYB için hava küründe, sırasıyla, 

(0.81;0.79), (2.41;1.35) ve (5.21;0.98) değer çiftleri; nemli ortam için ise (2.00;1.06), 

(4.15;2.01) ve (4.00;1.25) değer çiftleri elde edilir. Görüldüğü gibi her üç beton sınıfı 

için de KYB’deki değişkenlik GB’ye göre çok daha düşük düzeydedir. Buradan 

KYB’nın basınç dayanımı açısından daha üniform bir karakter arz ettiğini söylemek 

mümkündür. 

4. SONUÇLAR 

 
1- Taze beton deneyleri kapsamında KYB ve GB’nin birim hacim ağırlıkları 

değerlendirildiğinde, her iki beton türü için de, dayanım sınıfı arttıkça betonların hem 

teorik hem de ölçülen birim ağırlıklarının arttığı görülmüştür. Bu artış, dayanım sınıfı 

arttıkça en yüksek özgül ağırlık değerine sahip bileşen olan çimentonun miktarının 

artmasına ve GB’ler için S/B, KYB’ler için ise S/T oranının düşmesine bağlanmıştır.  
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Şekil 4. Karotların basınç dayanımlarının karot alım yeri, beton sınıfı ve beton türüne 

göre değişimi 

 

2- Beton dayanım sınıfı artıkça GB’nin çökme değerlerinin KYB’lerin ise yayılma 

çaplarının arttığı görülmüştür.  Bu durum beton dayanım sınıfı artıkça hem kullanılan 

süperakışkanlaştırıcı (GB’ler için) ve hiperakışkanlaştırıcı (KYB’ler için) dozajının 

artmasına hem de uçucu kül dozajının artmış olmasına bağlanmıştır. Bununla birlikte, 

dayanım sınıfı artıkça KYB’nin yayılma çapının artmasının betonun birim ağırlığının 

artması ile de ilişkili olduğu söylenebilir.  

 

3- Aynı beton sınıfı için KYB’lerin GB’lerden, daha yüksek basınç dayanımına sahip 

olduğu görülmüştür. Dayanımlardaki artış yüzdeleri incelendiğinde, numunelerin nemli 

ortamda kür edilmesi ile dayanım sınıfı arttıkça iki beton türü arasındaki farkın KYB 

lehine açıldığı görülmüştür. Buradan KYB’lerin küre karşı hassasiyetinin daha fazla 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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4- Betonların farklı kür ortamlarında saklanması dayanımlarındaki artışı etkilemiştir. 

Nemli ortamda bütün betonların dayanımları artmıştır. Ayrıca, hava kürüne oranla nem 

kürünün betonların dayanımı üzerindeki etkisi C25 beton sınıfında her iki beton türünde 

de hemen hemen aynı olmasına rağmen C50 ve C70 betonlarında KYB’deki artışın 

GB’deki artıştan daha fazla olması KYB’nin küre karşı hassasiyetinin daha fazla 

olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

 

6- GB ve KYB kirişlerinin baş, orta ve son kısımlarından alınan karotlardan elde edilen 

basınç dayanımı değerlerinin standart sapması alındığında, her üç beton sınıfı için de, 

KYB’deki değişkenliğin GB’ye göre çok daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. 

Buradan KYB’nin GB’ye göre daha üniform bir karakter arz ettiği sonucuna varılmıştır. 

Çalışmada süneklik düzeyi artırılmış - yoğun donatılı- bir kirişte 300 cm boyunca kendi 

ağırlığı ile yerleşen betonların vibratörle yerleştirilen betonlardan daha üniform bir 

özellik arz etmesi betonarme elamanların yük ve çevresel etkiler altındaki performansı 

açısından son derece anlamlı ve önemli bulunmuştur. Zira bu durum, gerek servis 

yükleri gerekse deprem gibi dış yükler altında yapıdaki betonarme elamanların bir 

birlerinden farklı davranış sergilemesini önleyeceği anlamına geldiği gibi durabilite 

açısından da betonarme elamanlarda/yapıda lokal zayıf bölgelerin oluşmasının önüne 

geçecektir.   
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