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Özet 
 

Beton hacminin yaklaşık %75’ini agregalar oluşturduğundan agregaların kalitesi 

betonun özeliklerini büyük ölçüde etkilemektedir. Agreganın mineralojik kökeninin 

betonun mekanik davranışına etkisini araştırmak amacıyla deneysel bir çalışma yapıldı. 

Bu kapsamda, İstanbul ve çevresinden elde edilen; Eosen kalkeri, Devonien kalkeri, 

kumtaşı ve bazalt olmak üzere dört farklı mineralojik kökene sahip agregalar 

kullanılarak, düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı su/çimento oranında betonlar 

üretildi ve bu betonların basınç dayanımı, elastisite modülü, eğilme ve yarma 

dayanımları gibi mekanik özelikleri incelendi. Elde edilen sonuçlar kullanılan iri 

agregaların betonun mekanik özeliklerini büyük ölçüde etkilediğini gösterdi. C80 beton 

sınıfında, agregaya bağlı olarak basınç dayanımında 20 MPa değerini aşan artışlar elde 

edildi. Agreganın mekanik özeliklerinin yüksek dayanımlı betonlarda daha büyük 

öneme sahip olduğu sonucuna varıldı.  

 

 

Abstract 
 

Since approximately 75% of the volume of concrete is occupied by aggregates, they 

significantly affect the properties of concrete. An experimental study was carried out to 

investigate the effect of the mineralogical origin of aggregate on the mechanical 

properties of concrete. Eocene and Devonian crushed limestone, sandstone and basalt 

coarse aggregates were used to produce concrete mixtures at two different water/cement 

ratios and mechanical properties such as compressive strength, modulus of elasticity, 

bending and splitting strengths were obtained. Test results indicate that the coarse 

aggregates used significantly affect the mechanical properties of concrete. In C80 

strength class, compressive strength increases more than 20 MPa were obtained. It can 

be concluded that the mechanical properties of the aggregates becomes more important 

in high strength concretes.  

 



 282 

1. GİRİŞ 
 

Beton günümüzde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Dünyada kişi başına düşen 

yıllık beton üretimi yaklaşık 2,5 tondur [1, 2]. Benzer durum ülkemiz için de geçerlidir. 

Türkiye Hazır Beton Birliği istatistiklerine göre Türkiye’deki yıllık hazır beton üretimi 

2011 yılında 90 milyon m
3
’ün üzerinde olup kişi başına üretim 1,2 m

3
 değerine 

ulaşmaktadır. Bu kadar yaygın kullanılan beton çimento esaslı bir kompozit 

malzemedir. Betonun özeliklerinin belirlenmesinde üretimde kullanılan malzemeler 

önemlidir. Beton hacminin yaklaşık %75’ini agregalar oluşturmaktadır [3]. Bundan da, 

1 m
3
 betonda 1500 kg’dan daha fazla agrega kullanıldığı anlaşılmaktadır. Üretilen beton 

ve 1 m
3
 betonda kullanılan agrega miktarları dikkate alındığında, Türkiye ve Dünyada 

agregaya olan talebin ne kadar yüksek olduğu görülebilir. Ülkemizdeki yapılarda 

kullanılan beton sınıflarının giderek yükselmesi ve yüksek dayanımlı betonların 

üretilmeye başlanması hazır beton üreticilerinin istenilen özeliklerde ve üniform 

kaliteye sahip agregalara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Her ne kadar ülkemizde yaygın 

doğal agrega kaynakları bulunsa da, gün geçtikçe artan çevresel ve ekonomik 

kısıtlamalar dikkate alındığında gelecekte özellikle büyük şehirlerde kaliteli agrega 

temin etmenin güçleşeceği düşünülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da hazır 

beton üreticilerinin farklı ocaklardan agrega temin etme gerekliliği de artacaktır.  

 

Heterojen bir içyapıya sahip olan beton; çimento hamuru, agrega ve agrega – çimento 

hamuru temas yüzeyinden oluşan üç fazlı bir kompozit malzeme olarak kabul 

edilmektedir [4,5]. Beton hacminin büyük bir bölümünü agregalar oluşturduğundan, 

kullanılan agregaların kalitesi betonun özeliklerini büyük ölçüde etkilemektedir ve iyi 

beton elde edebilmek için uygun agrega kullanılması gerektiği bilinen bir gerçektir. 

Beton üretiminde farklı ocaklardan sağlanan agregalar kullanılmaktadır. Günümüzde 

agregaların büyük bir çoğunluğu doğal kayaçların kırılarak uygun boyutlara 

getirilmesiyle elde edilmektedir. Bu agregaların kimyasal ve mineralojik bileşimi, 

petrografik yapısı, özgül ağırlığı, sertliği, dayanımı, fiziksel ve kimyasal kararlılığı, 

boşluk yapısı ve rengi gibi özelikleri, elde edildikleri kayaçların özeliklerine bağlıdır 

[6,7]. Ancak, uygulamada genellikle agreganın tane şekli ve boyutu, yüzey yapısı ve su 

emmesi gibi fiziksel özelikleri daha fazla göz önüne alınır. Tüm bu agrega özeliklerinin 

beton özelikleri üzerinde önemli etkisi söz konusudur [3-7].  

 

Hazır beton üreticisinin farklı kaynaklardan temin ettiği agregaların beton özeliklerine 

etkisini belirlemesi ve bunların kullanımından dolayı taze ve sertleşmiş betonun 

özeliklerinde oluşabilecek değişimleri dikkate alması gereklidir. Her ne kadar 

agregaların çeşitli özeliklerinin belirlenmesi için çok sayıda standart deney yöntemi 

bulunsa da, agregaların beton dayanımına etkisini belirlemek için bir yöntem mevcut 

olmayıp, ilgili agrega kullanılarak beton karışımlarının üretilmesi ve beton özeliklerinin 

elde edilmesi gereklidir.  

 

Yapılan bu çalışmanın esas amacı agreganın mineralojik kökeninin betonun mekanik 

davranışına etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda, İstanbul ve çevresinden elde edilen 

dört farklı mineralojik kökene sahip agrega kullanılarak deneysel bir çalışma 

yapılmıştır. Düşük ve yüksek olmak üzere iki farklı su/çimento oranında betonlar 

üretilmiş ve elde edilen betonların basınç dayanımı, elastisite modülü, eğilme ve yarma 

dayanımları gibi mekanik özellikleri incelenmiştir.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1 Malzemeler 

 

Üretilen tüm betonlarda aynı doğal kum (0 – 2 mm) ve CEM I 42,5R türü çimento 

kullanıldı. Düşük su/çimento oranlı betonlarda agrega – çimento arayüzeyini 

iyileştirmek ve daha yüksek dayanım elde edebilmek için % 96 oranında SiO2 içeren 

silis dumanı çimento ağırlığının %10’u oranında kullanıldı. Yeterli işlenebilmeyi 

sağlayabilmek için düşük su/çimento oranlı betonlarda akışkanlaştırıcı katkı maddesi de 

karışımlara eklendi.  

 

2.1.1 Agregaların özelikleri  

İstanbul bölgesine ait mineralojik kökenleri farklı dört tür agrega kullanılarak betonlar 

üretildi. Bu agregalar; Eosen kalkeri, Devonien kalkeri, kumtaşı ve bazalttır. Her bir 

agrega türü; kırmakum (0-4 mm), kırmataş No.I (4-16 mm) ve kırmataş No. II (8-32 

mm) olmak üzere üç farklı tane boyut aralığında kullanıldı. Çalışmada kullanılan iri 

agregaların bazı fiziksel özelikleri Tablo 1’de verilmektedir. Tüm betonlarda kullanılan 

doğal kumun özgül ağırlığı 2,61 g/cm
3
, su emmesi ise % 1,1 olarak belirlendi.  

 

Tablo 1. İri agregaların bazı fiziksel özelikleri 

 

Agrega türü 
Tane boyut aralığı 

(mm) 

Özgül ağırlık 

(gr/cm
3
) 

Su emme 

(%) 

Eosen kalkeri 

0 – 4  2,61 1,9 

4 – 16  2,59 1,8 

8 – 32  2,61 1,6 

Devonien kalkeri 

0 – 4  2,70 1,2 

4 – 16  2,70 0,7 

8 – 32  2,71 0,4 

Kumtaşı  

0 – 4  2,71 0,8 

4 – 16  2,71 0,5 

8 – 32  2,72 0,5 

Bazalt 

0 – 4  2,90 1,0 

4 – 16  2,91 0,6 

8 – 32  2,92 0,5 

 

Çalışmada kullanılan agregaların mineralojik yapıları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 

Eosen kalkeri: Fosil parçaları, ikincil kuvars ve pirit içeren boşluklu biyomikritik 

kireçtaşıdır. Bazı tanelerinde ikincil kalsit ve dolomit yerleşimleri gözlemlenmiştir. 

Ayrıca, bazı tanelerinde demirhidroksit zenginleşmesi izlenmiştir. 

 

Devonien kalkeri: Fosil parçaları, ikincil kuvars ve pirit içeren, bazıları boşluklu ve 

bazıları da organik madde ile boyanmış biyomikritik kireçtaşıdır. Bazı agrega 

tanelerinde sitiolitik bölge ve breş bölgeler bulunmaktadır. Bazı agrega tanelerinde 

ikincil kalsit ve dolomit yerleşimleri söz konusudur.  
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Kumtaşı: Kuvars, feldspar, muskovit ve silttaşı içeren, genellikle orta taneli kumtaşıdır. 

İri  ve ince taneler de bulunmaktadır. Bazı agrega tanelerinde ikincil kalsit ve dolomit 

yerleşimleri izlenmektedir.  

 

Bazalt: Plajioklas, piroksen, olivin ve opak mineral içeren bazalt türü malzemedir. Bazı 

agregalarda demiroksit zenginleşmeleri vardır. 

 

Kullanılan agregaların kimyasal özellikleri Tablo 2’de verilmektedir.  

 

Tablo 2. Agregaların kimyasal özelikleri 

 

Oksit bileşeni   

(%) 

Eosen  

kalkeri 

Devonien 

kalkeri 
Kumtaşı Bazalt Doğal kum 

CaO 47,56 55,12 4,14 12,51 4,88 

SiO2 4,66 0,78 56,77 44,47 87,60 

Al2O3 1,12 0,25 11,61 8,47 3,21 

Fe2O3 0,64 0,22 7,35 7,91 0,69 

MgO 3,03 0,36 4,00 9,98 0,19 

K2O 0,38 0,00 0,38 0,17 1,76 

Na2O 0,15 0,00 1,89 2,08 0,93 

TiO2 0,11 0,07 1,08 1,93 0,12 

SO3 0,04 0,04 0,16 0,06 0,29 

Kızdırma kaybı 42,02 41,96 5,11 3,31 - 

 

Agregaların basınç dayanımları ve elastisite modüllerini belirlemek için agregaların elde 

edildiği kayaçlardan 30 mm çapında, 60 mm yüksekliğinde karot numuneler çıkartıldı. 

Agregalarda Los Angeles aşınma deneyleri de gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 3’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. Agregaların ve elde edildikleri kayaçların bazı mekanik özelikleri 

 

Agrega türü 
Basınç sayanımı 

(MPa) 

Elastisite modülü 

(GPa)
 

Los Angeles aşınma 

kaybı (%) 

Eosen kalkeri 78 21,5 28,9 

Devonien kalkeri 120 74,3 25,0 

Kumtaşı 156 58,0 17,8 

Bazalt 238 92,1 15,1 

 

 

2.2 Karışımlar 

 

2.2.1 Agrega karışım oranları 

Her bir agrega türü için, betonda kullanılan agrega karışımının granülometrisi TS 706 

standardı A32-B32 referans eğrileri arasında, B32 eğrisine yakın olacak şekilde 

belirlendi. Üretilen her iki beton sınıfı için de; etkin su/çimento oranı, çimento dozajı, 

agrega granülometrisi ve maksimum agrega boyutu sabit tutuldu. Çalışmada kullanılan 

agregaların su emme değerleri farklı olduğu için, karışımlarda agrega tarafından 

emilmeyen etkin su miktarı esas alındı. Tüm agregalar yüzey kuru – suya doygun 

durumda kullanıldı.  
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Agregaların karışım oranları her bir beton sınıfı için sabit tutuldu. Düşük su/çimento 

oranlı betonlarda yeterli işlenebilmeyi sağlayabilmek için süperakışkanlaştırıcı 

kullanıldığından, bu betonlardaki agrega karışım oranları normal dayanımlı betonlara 

göre çok az miktarda değiştirildi. Normal ve yüksek dayanımlı betonlarda kullanılan 

agrega karışım oranları Tablo 4’de verilmektedir.  

 

Tablo 4. Agrega karışım oranları 

 

Agrega boyutu  

Agregaların karışım oranları (%) 

Normal dayanımlı 

betonda 

Yüksek dayanımlı 

betonda 

Doğal kum (0-2 mm) 21 20 

Kırmakum (0-4 mm) 19 16 

Kırmataş No.I (4-16 mm) 25 32 

Kırmataş No. II (8-32 mm) 35 32 

 

Yukarıda verilen agrega karışım oranlarına göre hesaplanan agraga tane dağılımları 

normal ve yüksek dayanımlı betonlar için sırasıyla Tablo 5 ve 6’da verilmektedir. 

Agregaların özgül ağırlıkları birbirlerinden farklı olduğu için tane boyut dağılımlarında 

küçük farklar oluşmaktadır. 

 

Tablo 5. Normal dayanımlı betonlarda kullanılan agrega granülometrileri 

 

Elek boyutu (mm) 31,5 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 

Eosen kalkeri 100 86 57 39 33 29 26 5 

Devonien kalkeri 100 92 55 38 31 28 26 5 

Kumtaşı 100 77 46 39 32 28 24 3 

Bazalt 100 85 56 39 32 29 25 4 

 

Tablo 6. Yüksek dayanımlı betonlarda kullanılan agrega granülometrileri 

 

Elek boyutu (mm) 31,5 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 

Eosen kalkeri 100 87 58 36 31 27 24 4 

Devonien kalkeri 100 93 55 35 29 26 24 4 

Kumtaşı 100 79 43 35 30 26 23 3 

Bazalt 100 87 57 36 30 27 24 4 

 

 

2.2.2 Beton karışımları  

Çalışmada yüksek ve düşük su/çimento oranları olmak üzere iki farklı seri beton 

üretildi. Herbir beton serisinde mineralojik kökeni farklı 4 tür agrega kullanıldı. Böylece 

toplam 8 farklı beton karışımı elde edildi. Her bir beton sınıfı için etkin su/çimento 

oranları sabit tutuldu. Betonların toplam su/çimento oranları ise agreganın su emme 

kapasitesine göre az miktarda değişmektedir. Betondaki etkin su, agrega taneleri 

tarafından emilmeyen ve karışımın işlenebilmesi için kullanılan sudur [3]. Üretilen 

betonların bileşimleri Tablo 7’de verilmektedir. 
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Üretilen betonlar öncelikle N veya Y harfi ile isimlendirildi. Burada N harfi normal 

dayanımlı betonları, Y harfi ise yüksek dayanımlı betonları göstermektedir. N veya Y  

harflerinden sonra EK, DK, K veya B harfleri karışım kodlarına eklendi. Buradaki EK, 

DK, K veya B harfleri sırasıyla; Eosen kalkeri, Devonien kalkeri, kumtaşı ve bazalt 

agregası ile üretilen betonları ifade etmektedir.  

 

Tablo 7. Beton Bileşimleri (kg/m
3
) 

 

 N-EK N-DK N-K N-B Y-EK Y-DK Y-K Y-B 

 Çimento 279 281 283 281 470 471 477 471 

 Silis dumanı 0 0 0 0 47 48 48 47 

 Su 195 197 198 196 145 145 147 145 

 Su/Bağlayıcı 0,70 0,70 0,70 0,70 0,28 0,28 0,28 0,28 

 Süper akışkanlaştırıcı 0 0 0 0 6,3 5,0 6,6 5,9 

 Doğal kum (0-2 mm) 379 382 385 382 339 341 344 340 

 Kırmakum (0-4 mm) 343 358 362 384 271 282 285 302 

 Kırmataş No.I (4-16 mm) 448 471 476 507 538 564 571 607 

 Kırmataş No. II (8-32 mm) 631 662 669 712 542 566 573 609 

 Birim ağırlık 2275 2351 2374 2462 2358 2421 2451 2527 

 Hava (%) 1,3 1,1 1,1 1,0 1,8 2,3 1,8 1,5 

 Çökme (mm) 14 14 14 15 15 14 15 15 

 

Üretilen numuneler 24 saat sonra kalıplardan çıkarılıp mekanik deneylerin yapılacağı 

42. güne kadar 20
0
C sıcaklıktaki kirece doygun su içinde tutuldu.  

 

2.3 Deneyler 

 

Üretilen betonların basınç, yarma ve eğilme dayanımları ile elastisite modülleri 

belirlenmiştir. Basınç deneyi ve elastisite modülü deneyleri 150x300 mm boyutlarında 

altı adet silindir numune üzerinde elde edilmiştir. Elastisite modülleri basınç yüklemesi 

altında elde edilen gerilme – şekil değiştirme grafiğinde, eğrinin yükselen ilk %35’lik 

kısmının eğiminden hesaplanmıştır. Yarma deneyleri altı adet 150 mm çaplı, 60 mm 

yüksekliğindeki disk numunelerde, eğilme deneyleri ise beşer adet 100 x 100 x 500 mm 

boyutlu prizma numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deney sonuçları 

Tablo 8’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 8. Betonların mekanik özelikleri  

 

Karışım 

kodu 

Basınç Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite Modülü 

(GPa) 

Yarma Dayanımı 

(MPa) 

Eğilme Dayanımı 

(MPa) 

N-EK 36,5 23,7 3,6 3,9 

N-DK 39,4 30,3 4,2 5,2 

N-K 36,1 22,9 3,8 5,0 

N-B 39,4 32,3 3,4 4,9 

Y-EK 86,8 39,6 4,7 5,8 

Y-DK 108,1 48,1 5,4 7,4 

Y-K 88,2 40,3 6,6 6,9 

Y-B 106,9 47,5 6,1 6,8 
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3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

3.1 Basınç Dayanımları 
 

Üretilen betonların basınç dayanımları Tablo 8 ve Şekil 1’de verilmektedir. Su/bağlayıcı 

oranı 0,70 olan normal dayanımlı betonların silindir basınç dayanımlarının 36,1 ila 39,4 

MPa arasında değiştiği görülmektedir. Bu sınıftaki betonlar C35 sınıfı olarak kabul 

edilebilirler. Elde edilen sonuçlar incelenirse; en büyük ve en küçük dayanımlar 

arasındaki fark 3,3 MPa olup, bu değer yaklaşık % 9 oranında bir farktır. Bu 

su/bağlayıcı oranında en yüksek dayanım Devonien kalkeri ve bazalt agregaları içeren 

betonlarda elde edilmiş olup, Tablo 8’den görüldüğü gibi her iki betonun dayanımı 

eşittir. Eosen kalkeri ve kumtaşı ile üretilmiş betonların dayanımları ise birbirlerine 

yakın olup diğer iki betona göre az miktar (%9) düşüktür. Su/bağlayıcı oranı 0,28 olan 

betonların silindir basınç dayanımları ise 86,8 ila 108,1 MPa arasında değişmektedir. En 

büyük ve en küçük dayanımlar arasındaki farkın 21,3 MPa değerine ulaştığı, bunun ise 

yaklaşık %25’lik bir fark olduğu görülmektedir. Söz konusu dayanımlar incelendiğinde 

her dört agregayla üretilen betonların da en az C80 sınıfı için öngörülen basınç 

dayanımlarını sağladığı sonucuna varılabilir. Bu su/bağlayıcı oranında en yüksek 

dayanımlar ise yine Devonien kalkeri ve bazalt ile üretilen betonlara aittir.  
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Şekil 1. Basınç dayanımları 

 

Tablo 8 ve Şekil 1’den görüldüğü gibi her ne kadar aynı su/bağlayıcı oranına sahip 

betonlar üretilmiş olsa da, agrega türüne bağlı olrak beton dayanımlarında önemli 

farklılıklar söz konusudur. Düşük dayanımlı betonlarda en yüksek ve en düşük 

arasındaki fark % 9 iken C80 sınıfındaki yüksek dayanımlı betonlarda bu fark %25’e 

çıkmaktadır. Bu sonuçlar, özellikle yüksek dayanımlı beton sınıflarında agrega türünün 

daha büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Beton üç fazlı kompozit bir malzeme olarak ele alındığında, betondaki en zayıf bölge 

agrega – çimento hamuru arayüzeyidir ve betonun kırılma sürecinde bu temas yüzeyi 

önemli rol oynar. Yüklemeyle birlikte arayüzeyde mikro çatlaklar oluşur, bunların 

sayıları giderek artar ve sonuçta çatlakların büyümesi ve çoğalıp birleşmesiyle beton 

dayanımını yitirir. Düşük dayanımlı betonlarda arayüzey çok daha boşluklu ve zayıf bir 

yapıya sahiptir, mikro çatlaklar daha kolay ve hızlı bir şekilde oluşur ve büyür. Çimento 
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hamurunda oluşan çatlaklar zayıf agrega – çimento hamuru arayüzeyinden geçer. 

Bunlara bağlı olarak da agrega – çimento hamuru arasında gerilme transferi yeterince 

sağlanamaz. Bu nedenle yüksek su/çimento oranlı betonlarda agreganın dayanımının 

beton dayanımına etkisi de sınırlı kalır. Düşük su/çimento oranlı betonlarda ise agrega – 

çimento hamuru temas yüzeyi daha boşluksuzdur. Arayüzeydeki gerilme dağılımı daha 

homojendir. Mikro çatlakların oluşumu ve gelişimi daha yüksek gerilme seviyelerinde 

meydana gelir. Bu tür betonlarda çimento hamurundan agregaya etkili bir gerilme 

transferi gerçekleşir. Düşük su/çimento oranlı betonlarda arayüzey kuvvetli olduğu için 

çatlakların agreganın içinden geçme olasılığı artar ve böylece betonun dayanımı 

yükselir. Bu durumda agreganın dayanımı daha büyük bir önem kazanır. Deney 

sonuçlarına göre, yüksek beton sınıflarında yüksek dayanımlı agrega kullanımının daha 

iyi sonuç verdiği söylenebilir. Tablo 8’de görüldüğü gibi Devonien kalkeri ile üretilen 

betonların dayanımları diğerlerine göre daha yüksektir. Bu agreganın yüzey özelikleri 

ve çimento hamuru ile olası epitaksi bağlarının da bu sonuçlara katkısı söz konusu 

olabilir. Çalışmada kullanılan agregalar değişik ocaklardan temin edilmekte olup, 

kayaçların farklı kırcılarda kırılmasıyla elde edilmektedir. Agregaların yüzey özelikleri 

yanında tanelerin şekilleri, küp veya küreye yakın şekilli olmaları da önem taşımaktadır. 

 

Bir başka çalışmada da agrega türünün betonun mekanik özeliklerine etkisi C18’den 

C90’a kadar değişen geniş bir dayanım aralığındaki altı farklı sınıfta incelenmiştir [8].  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Şekil 2’de gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar 

agrega türünün basınç dayanımını önemli oranda etkileyebildiği ortaya koymuştur [8]. 

C18 ve C25 gibi düşük beton sınıflarında, düşük dayanıma sahip Trias kalkeri ile 

üretilmiş betonların dayanımlarının diğerlerine göre daha yüksek elde edilmiştir. Beton 

sınıfı arttıkça, daha yüksek dayanıma sahip bazalt agregası ile üretilen betonların 

dayanımları daha yüksektir (Şekil 2). Basınç dayanımı yanında agreganın elastik 

özelliklerinin de önem kazandığı sonucuna varılmıştır. Diğer agregalarla 

karşılaştırıldığında, düşük dayanımlı agreganın elastik özelliklerinin düşük dayanımlı 

betonların matris fazının elastisite modülüne daha yakın olduğu, bu elastik uyum 

sonucunda da C18, C25 gibi düşük sınıflı betonlarda, daha düşük dayanım ve elastisite 

modülüne sahip agreganın daha iyi performans gösterdiği ifade edilmiştir. Söz konusu 

çalışmada; agreganın dayanımının özellikle yüksek dayanımlı betonlarda daha büyük 

önem kazandığı vurgulanmıştır. Agreganın rijitliğinin matrisin rijitliğine yakın olması 

halinde, çatlakların agrega içinden geçeceğini, bu durumda da agreganın dayanımının 

beton dayanımını etkileyeceği sonucuna varılmıştır [8]. 
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Şekil 2. Farklı agregalarla üretilmiş betonların basınç dayanımları [8] 
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3.2 Elastisite Modülleri 
 

Betonların elastisite modülleri Şekil 3’de görülmektedir. Her iki su/bağlayıcı oranı için 

de; Devonien kalkeri ve bazalt agregaları ile üretilen betonların elastisite modülleri daha 

yüksek, buna karşın Eosen kalker ve kumtaşı ile üretilenler ise nispeten düşüktür  

(Tablo 8). Normal dayanımlı betonlarda bazalt agregası kullanılarak üretilen karışımın 

elastisite modülü kumtaşı ile üretilen betona göre % 41 daha fazladır. Yüksek dayanımlı 

betonlarda ise en yüksek ve en düşük elastisite modülleri arasındaki oran yaklaşık % 

20’ye kadar düşmektedir.  
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Şekil 3. Elastisite modülleri 

 

Tablo 3’de verilen agregaların mekanik özelikleri incelendiğinde, bazalt ve Devonien 

kalkeri agregalarının elastisite modüllerinin Eosen kalkeri ve kumtaşı agregalarına göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bazalt ve Devonien kalkeri agregalarının elastisite 

modüllerinin yüksek olması, bu agregalar kullanılarak üretilen betonların elastisite 

modüllerinin de yüksek elde edilmesine katkı sağlamıştır. Agrega ve sertleşmiş çimento 

hamuruna tek başlarına basınç uygulandığında gerilme – şekil değiştirme eğrilerinin 

lineer elastik davranış şeklindedir. Betonda ise agrega – çimento hamuru arasındaki 

arayüzey bölgesi nedeniyle elastik olmayan bir davranış söz konusudur. Çalışmada, 

düşük su/bağlayıcı oranlı betonlardaki en büyük ve en küçük elastisite modülleri 

arasındaki farkın, yüksek su/çimento oranlı betonlara göre daha az olmasının nedeninin 

iyileşen arayüzey özeliklerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu betonlarda kullanılmış olan 

silis dumanı da agrega – çimento hamuru arayüzeyin güçlendirilmesine katkısı 

belirgindir.  

 

Tablo 8’den görüleceği üzere, su/bağlayıcı oranının azalmasıyla birlikte, beklenildiği 

gibi basınç dayanımları ve elastisite modülleri artmıştır. Ancak, basınç 

dayanımlarındaki artış yaklaşık %260 iken elastisite modülündeki artış daha sınırlı 

gerçekleşerek % 160 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, betonun elastik davrandığı 

gerilme – şekil değiştirme eğrisinin ilk %35’lik kısmından elde edilen elastisite 

modülünün, su/bağlayıcı oranının azalmasıyla oluşan iç yapı değişikliklerine basınç 

dayanımı kadar duyarlı olmadığını gösterir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar betonun 

elastisite modülünün iç yapıya duyarlı olmadığı görüşünü doğrulamaktadır [8-10]. 
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3.3 Yarma Dayanımları 

 

Şekil 4’de betonların yarma dayanımları verilmektedir. Normal dayanımlı betonlarda 

Devonien kalkeri agregası kullanılarak üretilmiş betonların yarma dayanımları az bir 

miktar yüksek ve bazalt agregası ile yapıan beton biraz düşük iken diğerlerinin 

birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Yüksek dayanımlı betonlarda ise kumtaşı ile 

üretilen betonların dayanımları daha yüksektir. Bu durum kumtaşı agregasının yüzey 

özeliklerinden kaynaklanmış olabilir. Bu sınıf betonlarda ikinci en yüksek yarma 

dayanımı bazalt agregalı betonlarda elde edilmiştir. Yarma deneyinde, bir düzlem 

boyunca uygulanan kuvvet sonucu oluşan çatlak  agreganın içinden geçmektedir. Eosen 

kalkerinin bu beton sınıfında düşük yarma dayanımı göstermesinin nedeni tane 

dayanımının nispeten düşük olmasından kaynaklanabilir. 
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Şekil 4. Yarma dayanımları 

 

 

3.4 Eğilme Dayanımı 

 

Her iki beton sınıfında da, Devonien kalkeri agregası ile üretilen betonların eğilme 

dayanımları en yüksektir (Tablo 8 ve Şekil 5). Bu durum Devonien kalkeri agregasının 

yüzey özelikleri ve çimento hamuruyla yapması olası epitaksi bağları nedeniyle olabilir. 

Eosen kalkeri agregası ile üretilen betonlar ise iki sınıfta da en düşük eğilme 

dayanımlarına sahiptir. Bu agreganın nispeten düşük dayanımı düşük eğilme 

dayanımlarının nedeni olarak gösterilebilir.  
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Şekil 4. Eğilme dayanımları 

 

 

4. GENEL SONUÇLAR 
 

Yapılan deneysel çalışmada, Eosen kalkeri, Devonien kalkeri, kumtaşı ve bazalt olmak 

üzere dört farklı mineralojik özeliğe sahip agrega kullanılmış, 0,28 ve 0,70 su/bağlayıcı 

oranlarında betonlar üretilerek mekanik özelikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

1.  Normal dayanımlı betonların dayanımları birbirlerine yakındır. Yüksek dayanımlı 

betonlarda ise Devonien kalker ve bazalt ile üretilen betonların dayanımları daha 

yüksektir. Çalışmada kullanılan dört agregayla da C80 sınıfı betonlar elde edilmiştir.  

 

2.  Her iki su/bağlayıcı oranında da Devonien kalkeri ve bazalt agregaları ile üretilen 

betonların elastisite modülleri yüksek, buna karşın Eosen kalkeri ve kumtaşı ile 

üretilenlerin ise nispeten düşüktür. 

 

3. Normal dayanımlı betonlarda Devonien kalkeri agregası kullanılarak üretilmiş 

betonların yarma dayanımları az miktarda yüksek iken diğerlerininkiler birbirlerine 

yakındır. Yüksek dayanımlı betonlarda ise kumtaşı ile üretilen betonların yarma 

dayanımları daha yüksektir. 

 

4.  Her iki beton sınıfında da; Devonien kalkeri agregası ile üretilen betonların eğilme 

dayanımları diğer agregalarla üretilen betonlara kıyasla daha yüksektir. 

 

 

Teşekkür 
 

Bu çalışmadaki değerlendirmelere esas teşkil eden araştırmalarda deney numunelerinin 

üretimi Akçansa Çimento San. ve Tic.A.Ş. – Betonsa Teknoloji Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Mekanik deneyler ise İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi 

Laboratuvarı’nda yapılmıştır.  
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