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Özet 
 

Zararlı ışınlara karşı zırh betonu uygulamalarında ve farklı amaçlar için ağır beton 

üretiminde en geçerli yöntem ağır agregaların kullanılmasıdır. Bu çalışmada ülkemizde 

mevcut olan demir cevheri, tufal, iki tür barit ve çelikhane cürufu ağır agregalarıyla 

betonlar üretilmiştir. Her bir betonda su/çimento oranı, çimento dozajı, en büyük agrega 

boyutu ve karışım agregasının granülometrisi sabit tutulmuştur. Bu çalışma 

kapsamında; basınç dayanımı, elastisite modülü, yarma-çekme dayanımı gibi mekanik 

özelikler yanında eğilme etkisinde kırılma davranışı incelenmiştir. Mekanik özeliklerde 

en yüksek performans demir cevheri ve çelikhane cürufu ağır agregalarıyla elde 

edilirken en yüksek kırılma enerjisi değerleri ise tufal veya çelikhane cürufu ve demir 

cevheri karışımına sahip betonlarda bulunmuştur. 

 

 

Abstract 
 

In shield concrete applications against hazardous radiations, and in the production of 

heavy-weight concrete for different purposes, the most significant method of production 

is using heavy-weight aggregates. In this study, concretes were produced using iron ore, 

steel mill scale, two types of barite and steel slag which are heavy-weight aggregates 

present in our country. In all concretes produced, water/cement ratio, cement dosage, 

maximum aggregate size and the combined grading of aggregate used in the mixture 

were kept constant. Within the scope of this research; in addition to the mechanical 

properties such as compressive strength, modulus of elasticity and splitting tensile 

strength, the fracture behavior under bending was also investigated. In terms of 

mechanical properties, the best performances were obtained using iron ore and steel slag 

while the highest fracture energy values were reached in concretes with steel mill scale 

or the mixture of steel slag and iron ore.         
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1. GİRİŞ 
 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte insan sağlığını tehdit eden seviyede radyasyon yayan 

cihazların kullanımı da yaygınlaşmıştır. Bu tür cihazların bulunduğu yapılar için 

dayanım ilkesine bağlı tasarım yeterli olmamakta, yeterli geçirimsizliğin de sağlanması 

gerekmekte, radyasyon etkilerine karşı uygun şekilde tasarlanmalarının gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yeterli dayanım ve yeterli rijitlik gibi temel ilkelere ek 

olarak zararlı ışınlara maruz bu tür yapıların ve bu yapıları kullanan insanların söz 

konusu olumsuz etkilerinden korunma gereksinimleri büyük önem taşımaktadır. 

Radyasyonun yoğun olarak bulunduğu bu tür yapılarda,  insanlar radyasyonun etkilerine 

maruz kalmamak için korumalı bir alan yaratma ihtiyacı hissetmektedir. Bu alanların 

oluşturulabilmesi için en önemli unsur radyasyon kaynağı ile radyasyona maruz kalan 

ortam arasına zırhlama elemanının yerleştirilmesidir [1]. Ağır betonlar 2,6 kg/dm
3
’ün 

üstünde birim ağırlığa sahip olmaları sebebiyle radyasyon tutuculuk özelliği yüksek 

olan betonlardır [2]. Sonuçta,  ağır beton uygulaması ile hem korumalı bir alan hem de 

yapının taşıyıcı sistemine uygun bir eleman oluşturmak hedeflenmektedir. 

 

Radyasyon; dalga, parçacık ya da foton olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan 

enerjidir. Radyasyon kaynağı ile insan arasına zırhlama malzemesi konulmasıyla maruz 

kalınacak radyasyon azaltılır. X, α, β ve γ ışınlarının başka cisimlere çarpması ile 

meydana gelen nötron ışınları atom ağırlıkları küçük olan elementler tarafından 

durdurulabilirler [3]. Ancak X ve γ ışınlarının zırhlanması, zırh malzemesinin 

yoğunluğuna bağlıdır [4]. Ağır beton uygulaması ile meydana getirilen zırhlama 

yöntemi oluşacak zararlı etkileri azaltmaktadır. Bu amaçla günümüzde ağır betonlar, 

çoğunlukla nükleer santrallerde, tıpta ve radyasyonlu ortamlarda X, γ ve nötron 

ışınlarına karşı sıklıkla kullanılmakta ve zırhlama olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer 

yaygın kullanılan zırhlama tekniği ise, radyasyona maruz kalan bu bölümlerin 

duvarlarına kurşun plaklar yerleştirilmesi işlemidir. Ancak, betonun yaygın olarak 

kullanılması ile diğer zırhlama malzemeleri ile karşılaştırıldığında maliyetinin oldukça 

düşük olması nedeniyle bu işlemde kullanılması, hem pratik hem de ekonomik 

olmaktadır. Bu kullanım alanına ek olarak ağır betonlar, batırma tüp tünellerde ve 

kataner direklerinde ağırlığı artırıp kayma ve devrilmeye karşı ağırlık elemanı olarak 

kullanılabildiği gibi çamaşır makinelerinde meydana gelebilecek titreşimleri 

sönümlemek için denge ağırlığı olarak da kullanılmaktadır. Köprü ayakları, baraj 

gövdeleri ve istinat duvarlarında ağır betonlar yapıların dinamik hareketlerini sınırlayıp 

rijitliği önemli mertebede arttırmaya yardımcı olmaktadır.  

 

Kullanım alanları ve endüstrinin gereksinimlerine paralel olarak ağır betonlar geçmişte 

çeşitli yönleriyle araştırılmıştır. Ülkemizdeki konuyla ilgili çalışmalar ise agrega tipinin 

ağır betonun mekanik özellikleri ve zırhlama özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Akyüz [5],  gamma ışınlarından korunmak için barit agregalı betonların tasarımını 

yapmış ve bunlar üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Barit miktarı arttıkça 

dayanımın artmadığını, rötrenin bir miktar azaldığını, baritin artışıyla birlikte lineer 

yutulma katsayısı arasındaki bağıntıda kuvvetli bir korelasyonun (0,987) varlığına işaret 

etmiştir. Coşkun [6], ağır betonlarda barit agregası kullanarak üretilen betonların 

özelliklerini ve betonun radyasyon zırhlanmasındaki etkisini incelemiş, barit agregalı 

beton karışımlarının çeşitli fiziksel özellikleri, teorik olarak hesaplanan ve hedeflenen 

radyasyon zırhlanmasına ve işlenebilirliğe sahip karışım üzerinde çalışmıştır. 

Kılıçarslan ve diğ. [1] tarafından belli oranlarda barit ve normal agrega kullanarak C20, 

C30 ve C40 gibi üç farklı dayanım sınıfına sahip betonlar üretilmiştir. Elde edilen 



 42 

betonların fiziksel ve mekanik özellikleri ile radyasyon soğurma katsayıları 

bulunmuştur. Aynı çalışmada, beton bileşimleri ve agregadaki artan barit miktarıyla 

beton dayanım değerleri ve lineer soğurma katsayılarının değişimi incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucuna göre, barit oranı artışı ile lineer soğurma katsayısının arttığı, 

fiziksel ve mekanik dayanımlarda değişmenin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Günümüze dek zırh betonu uygulamalarına yönelik yapılan çalışmalarda genellikle barit 

ve manyetit  ağır agregaları kullanılmıştır.  Ancak,  tufal ve çelikhane cürufu gibi 

alternatif ağır agregalarla yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Çalışmanın sunulan bu 

bölümünde 5 farklı ağır agrega ile üretilen ağır betonların mekanik ve fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Bu betonların farklılıkları karşılaştırılarak ortaya konmuş ve varılan 

sonuçlar belirtilmiştir.  Araştırmanın bundan sonraki aşaması ise zararlı γ ışınlarından 

korumaya ve daha ileri fiziksel ve mekanik deneylere ayrılmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1 Malzemeler 

 

Bu araştırmanın kapsamındaki ağır betonlar için tufal,  demir cevheri, iki tür barit (Barit 

1 ve Barit 2) ve çelikhane cürufu gibi ağır agregalar seçilmiştir. Ayrıca, çelikhane 

cürufu içeren betonda kalker kırma kumu da kullanılmıştır.  Tüm karışımlarda aynı 

CEM I 42,5R türü çimento kullanılmış olup her karışımda su/çimento oranı sabit 

tutulmuştur. Yeterli işlenebilmeyi sağlayabilmek için bir akışkanlaştırıcı katkı maddesi 

de karışımlara eklenmiştir.  

 

2.1.1 Agregaların Özelikleri  

 

Tufal: Teknik adıyla tufal, “Steel Mill Scale” olarak bilinmektedir.  Tufal, esas olarak 

çelik yüzeylerinde yüksek sıcaklıklarda oksitleyici koşullarda oluşan demiroksit esaslı 

kabuktur.  Sıcaklık ve süreye bağlı olarak kabuk kalınlığı artar.  Tufal, çeliğin 

bileşiminde bulunan elementlerin oksitlerini içerir.  Çelikte bulunan karbonun 

oksitlenmesi karbondioksit gazı vereceğinden, tufalda pratik anlamda karbon 

bulunmamaktadır.  Bu durumda, yapı çeliği üreten bir işletmede kabaca %1.0-2.0 MnO, 

%0.5-1.0 SiO2 ve %95-98 Fe3O4 bileşiminde tufal oluşacağı beklenir. Demir-çelik 

üretim tesislerinde üretilen çeliğin yaklaşık %3’ü kadar tufal elde edilebilir.  Çelik 

üretim tesislerinde tufalın oluştuğu iki ana proses vardır.  Bunlar kısaca şöyle 

özetlenebilir: 1) Çelikhanede biriken tufal: Sürekli döküm makinelerinde üretilen 

kütüklerin (veya slab veya blum) yüzeylerinde oluşan kabuklar çelikhane tufalıdır.  Bu 

kabuklar (tufal) kütüklerin soğumaları sırasında “genleşme/büzülme” farkları nedeniyle 

ve kütüklerin taşınmaları sırasında sürtünme ve çarpmalarla çelik yüzeylerinden 

koparlar.  Tav fırını öncesindeki bölgede biriken tufallar bölgenin başka maddelerle 

kirlenmemeleri nedeniyle temizdirler.  Diğer bir deyişle bu tufallar çevreden gelen yağ, 

toz ve toprakları içermezler. 2) Haddehanede biriken tufal: Tufalın oluştuğu ikinci 

proses haddehanedir.  Kütükler haddeleme öncesi tav fırınlarında haddelenme 

sıcaklıklarına kadar ısıtılırlar.  Bu işlem sırasında da çelik yüzeylerinde tufal oluşur.  

Kütükler daha sonra haddelenmek üzere tav fırınlarından hadde bandına nakledilir.  

Haddelemenin başlangıcında tufallar basınçlı su ile çelik yüzeylerinden 

koparılır/temizlenir.  Bunlar haddehane tufallarıdır.  Burada biriken tufallar bölgenin 

özeliğine bağlı olarak yağlı ve kirli olabilir. Dökümhanede biriken tufalın yağ 
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içermemesi gerekir.  Çünkü yağ, betonda çimento hamuru ile agrega arasındaki aderansı 

(yapışmayı) olumsuz biçimde etkilemektedir. İşletmelerde; haddehanede biriken tufal, 

tav fırını öncesi biriken tufaldan yani çelikhane tufalından çok daha fazladır. 

 

Uygulamada tufal büyük ölçüde haddehane tufalı ve kısmen de çelikhane tufalının 

rastgele bir karışımıdır.  Agrega olarak kullanılan tufal ayrıca bir elemeden 

geçirilmektedir.  Çünkü; tufalın uzun, yassı ve yapraksı biçimi baskı tekniği ile üretimde 

taze betonun yerleştirilmesine ve dayanımına olumsuz etki yapmaktadır.  Ancak, 

elendikleri sırada iyi kalitede olan ve tane büyüklüğü levha şeklinde (para şekilli) olan 

bazı taneler elek üstünde kalmaktadır.  Bu elek üstünde kalan temiz ve kaliteli malzeme 

değerlendirilmelidir. Bunun için, aşağıdaki iki öneri gerçekleştirilerek tufal kalitesi 

arttırılabilir: a) Çelikhanede biriken tufal ayrı stoklanır.  Bir kırıcıdan geçirildikten sonra 

uygun ve kullanılabilir bir boyuta getirilebilir.  Böylece temiz olan tüm tufal 

değerlendirilebilir. b) Haddehanede biriken tufal ise ayrı olarak stoklanmalıdır ve demir 

dışı tüm kirli malzemeler uzaklaştırılır ve uygun bir tane boyut dağılımı (granülometri) 

elde edilir. Böylece iki malzeme, tane boyut dağılımı bakımından beton agregasında 

maksimum doluluğu sağlayacak oranlarda karıştırılarak üniform ve temiz bir tufal 

girdisi olarak ağır beton üretiminde birlikte kullanılabilir [7].  
 
Demir Cevheri: Demir madenlerinden elde edilen bir agregadır. İyi bir normal beton 

için öngörüldüğü gibi demir cevherinde de 63 mikron altına geçen kil ve silt benzeri çok 

ince malzeme sınırlandırılmalı ve hacmen %3’ü aşmamalıdır [7].  Çok ince malzemenin 

hacmen %3’ü, ağırlıkça %1’i aşması halinde eğer malzeme kum inceliğinde ise kum 

eşdeğeri ve metilen mavisi deneyleri de yapılmalıdır.  Kum eşdeğeri en az %70 olmalı, 

metilen mavisi değeri ise 1,5’u aşmamalıdır. Demir cevherinde özgül ağırlık, su emme 

ve granülometri deneyleri normal betondaki gibi gereken sıklıkta yapılmalıdır. Bu 

deneylerin yöntemleri TS EN 1097-6 ve TS EN 933-1’de tanımlanmıştır.  

 
Barit: Mat, bazen yarı saydam olan barit camsı veya reçine parlaklığına sahiptir. 

Doğada ince taneli veya toprak görünümlü olanına da rastlanır.  Barit genellikle beyaz 

renklidir, fakat sarı, esmer, pembe, açık yeşil, açık mavi, gri ve siyah renkli olanlarına 

da rastlanmaktadır [8]. Bu ağır agregaların fiziksel ve mekanik özelikleri diğer 

agregalara benzer biçimde elde edilebilir. 

 

Çelikhane Cürufu: Çelikhane cürufu çelik üretiminin bir yan ürünüdür. Bu cürufun 

ağır agrega olarak değerlendirilmesi konusunda günümüze kadar yapılan çalışmalar çok 

kısıtlıdır. Denge ağırlığı betonlarında hacim sabitliğini bozabilecek başlıca oksit 

bileşenleri serbest MgO ve CaO’dir. Yeterli incelemeler yapılmadan kullanılmaları 

sakınca yaratabilir.  Çelikhane cürufunu kullanmada en önemli sorun betonda hacim 

sabitliğinin bozulması olabilir. Ayrıca, fiziksel özelikler bakımından da istenen koşullar 

sağlanmalıdır. Çelikhane cürufundaki toplam MgO miktarı %5’i aşmamalıdır. 

Çelikhane cürufu refrakter tuğla kırıkları içermemelidir. Ayrıca, pota cürufu çelikhane 

cürufuna karıştırılmamalıdır. Çelikhane cürufundaki serbest CaO miktarı  %1’i 

aşmamalıdır [7]. 

 

Çelikhane cürufu için hacim sabitliği deneyleri: i)Hızlandırılmış genleşme 

deneyleri: Çelihane cürufunda toplam MgO miktarı %5,5’u aşması halinde çimentodaki 

yönteme benzer biçimde, fakat aşağıdaki oranlarda Le Chatelier hacim sabitliği 

deneyleri yapılmalıdır:  Referans çimento hamuru (CEM I), %20 Cüruf + %80 CEM I  

hamuru, %40 Cüruf + %60 CEM I  hamuru, %60 Cüruf + %40 CEM I  hamuru. 
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Üretimden 24 saat sonra başlamak üzere Le Chatelier iğnelerindeki açılmalar aşağıdaki 

çevrime göre ölçülür: a) 4 saat kaynar suda kaynatma, b) 4 saat 60
o
C’de etüvde 

kurutma, c) 16 saat su içinde tutma. Böylece, her aşamada iğnelerin yaptığı açılma veya 

kapanmalar kaydedilmektedir. Bu hızlandırılmış deney 10 çevrim olarak planlanır. Le 

Cahtelier iğnelerinin toplam açılması cüruf miktarı arttıkça artmaktadır.  Ancak, Le 

Chatelier iğnelerindeki artış hiçbir durumda 10mm’yi aşmamalıdır. Eğer, 10 tekrar 

sonunda iğnelerdeki toplam açılma 10mm’yi aşarsa şu ıslanma -  kuruma deneyi yapılır 

ve istenilen şekil değiştirmeyi aşmaması gerekir. ii) Uzun süreli Islanma – kuruma 

deneyleri (Soak – dry tests): Eğer hızlandırılmış deneyler sonrasında, Le Cahtelier 

iğnelerinin toplam açılması  %60 Cüruf + %40 CEM I  hamuru için 10 mm’yi aşarsa 

aşağıdaki ıslanma-kuruma deneyi yapılır [7].  

 

Bu deneyler, “BS E 12467 (2004) standardına göre yapılır. Deneylerde, ya 6’şar adet 

40x40x160 mm’lik uçları pimli, en çok çelikhane cürufu içeren ve özel olarak üretilen 

prizmatik numunelerde, ya da yine en çok çelikhane cürufu içeren ve nemli toprak 

kıvamında presleme ile üretilen betonlardan kesilerek çıkarılan 40x40x140 mm 

boyutundaki prizmatik numuneler üzerinde 28. günde yapılır. Bu yönteme göre her iki 

grup prizmalar aşağıdaki çevrime tabi tutulur: a) Numuneler sıcaklığı 5
o
C’nin üstünde 

olan suda 18 saat tutulur, çıkarıldıktan sonra boyları hassas bir cihazla  ölçülür. b) Daha 

sonra numuneler sıcaklığı 60
o
C olan bir etüvde 6 saat tutulduktan sonra tekrar boy 

değişimleri ölçülür.  Böylece, her gün bir çevrim yapılır.  Toplam çevrim sayısı 50’dir. 

Bu ıslanma kuruma deneyleri sonunda, hacim sabitliği bozulmamalı ve 50. tekrardan 

sonra toplam şekil değiştirme %0,5’i geçmemelidir [7]. 

 

Çalışmada, kullanılan agregaların birim hacim ağırlıkları ve ağırlıkça su emme değerleri 

Tablo 1’de verilmektedir. Bu agregalarla ilgili diğer bilgiler aşağıda sıralanmaktadır.  

 

Tablo 1. Agregaların bazı fiziksel özelikleri 

 

Agrega türü 
Tane boyut aralığı 

(mm) 

Birim Hacim  

Ağırlık (kg/dm
3
) 

Su emme 

(%) 

Tufal 

0 – 2  4,96 0,1 

2 – 4  4,80 0,4 

4 – 8  4,93 0,4 

Barit 1 

0 – 2  4,06 0,8 

1 – 2  4,12 0,4 

2 – 4 4,25 0,3 

2 – 8 4,16 0,5 

Barit 2  

0 – 2  4,08 0,3 

2 – 4  4,00 0,2 

4 – 8  3,94 0,2 

Demir Cevheri 

0 – 2  4,24 0,2 

2 – 4  4,33 0,1 

4 – 8  4,39 0,4 

Çelikhane Cürufu 0 – 3 3,60 0,3 

Taş Tozu 0 – 4 2,70 1,0 

 

Kalker kırmakumu: 0-4mm arası ince agregadan oluşmaktadır. Taş tozu kalker 

kökenli olup ana kullanım sahası %40 - 70 oranında inşaat ve yapı sektöründe kullanılır. 

Beton harcında agrega olarak kullanılarak betonda işlenebilirliği artırdığı gibi yol 
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yapımında dolgu ve agrega malzemesi olarak da kullanılır. Kullanılan agregaların barit 

dışında olanların kimyasal özellikleri Tablo 2’de verilmektedir.  

 

Tablo 2. Tufal, Demir Cevheri, Çelikhane Cürufu ve Taş Tozunun kimyasal özelikleri 

 

Oksit bileşeni   

(%) 
Tufal 

Demir 

Cevheri 

Çelikhane 

cürufu 
Taş Tozu 

CaO - 26,25 3,74 52,59 

SiO2 1,56 16,18 4,03 1,12 

Al2O3 - 2,33 2,17 - 

Fe2O3 97,52 42,28 75,60 2,67 

MgO - 4,28 2,13 0,25 

K2O 0,06 0,29 0,08 0,10 

Na2O 0,04 0,25 0,07 0,05 

SO3 0,32 - - 0,45 

Kızdırma kaybı 5,14 6,13 11,48 42,74 

 

 

2.2 Karışımlar 

 

2.2.1 Agrega karışım oranları 

 

Küçük boyutlu prefabrike elemanlarda iri agrega kullanımı homojenlikte çeşitli sorunlar 

oluşturduğundan karışımlarda en büyük agrega boyutu 8mm’de sabit tutulmuştur [9]. 

Her bir agrega türü için, betonda kullanılan agrega karışımlarının granülometrisi Fuller 

Parabolüne yakın olacak şekilde belirlenmiştir.  

 

Fuller eğrisinin ordinatları       √    formülüne göre hesaplanmıştır. Burada; D 

en büyük agrega boyutunu, d ise 0,25 ile 8 mm arasındaki herhangi bir agrega boyutunu 

ifade göstermektedir. Betonlara ait agrega karışımlarının granülometrileri Fuller 

Parabolü ile birlikte Tablo 3’de verilmektedir. Bu tablonun incelenmesinden görüldüğü 

gibi her bir betonda agrega karışımının granülometrisi Fuller parabolüne yakındır.   

 

Üretilen her beton karışımı için; granülometri, etkin su/çimento oranı ve çimento dozajı 

sabit tutulmuştur. Tüm agregalar, yüzey kuru – suya doygun durumda kullanılmıştır.  

 

Üretilen betonlar T, D, B1, B2 ve G kodlarıyla isimlendirilmiştir. Burada T ve D 

harfleri sırasıyla Tufal ve Demir cevheri ile üretilen betonları, B1 ve B2, sırasıyla Barit 

1 ve Barit 2 ile üretilen betonları, G harfi ise agrega olarak çelikhane cürufu, demir 

cevheri ve kırma kum içeren betonu göstermektedir. Diğer betonlardan farklı olarak bu 

sonuncu betonda beklenen birim ağırlığı sağlamak için çelikhane cürufuna yeteri kadar 

demir cevheri ve yeterli işlenebilirliği elde etmek için de kırma kum  eklenmiştir.  
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Tablo 3. Betonlara ait agrega karışımlarının granülometrileri 

 

Karışım kodu 
Elek göz boyutu (mm) 

8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 

T 100 78 47 36 29 21 

D 100 78 50 32 25 18 

B1 100 99 78 44 27 12 

B2 100 74 58 33 22 11 

G 100 83 73 44 21 10 

Fuller Parabolü 100 71 50 35 25 18 

 

 

2.2.2 Beton karışımları  

 

Çalışmada 5 farklı ağır agrega kullanılarak ağır beton karışımları hazırlandı. Dört beton 

karışımında mineralojik kökeni farklı tek tür agrega kullanıldı ve son beton karışımında 

yüksek oranda ağır agregalar (çelikhane cürufu, demir cevheri) yanında normal agrega 

olarak kırma kum kullanıldı. Böylece, toplam 5 farklı beton karışımı elde edildi. Her bir 

beton sınıfı için çimento dozajları ve etkin su/çimento oranları sabit tutuldu. Betonların 

toplam su/çimento oranları ise agreganın su emme kapasitesine göre bir miktar 

değişmektedir. Betondaki etkin su, agrega tanelerinin emdiği suyun dışında kalan ve 

yeterli işlenebilmeyi de sağlayan karışım suyudur [10]. Üretilen betonların gerçek 

bileşimleri Tablo 4’de verilmektedir. 

 

Tablo 4. Gerçek Beton Bileşimleri (kg/m
3
) ve taze beton özelikleri 

 

 T D B1 B2 G 

 Çimento 546 559 550 550 551 

 Su 153 156 154 154 154 

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

 Süper akışkanlaştırıcı 20 18 15,36 16,5 40,9 

 Agrega 0-2 mm 1243 1364 2028 1503 1571 

 Agrega 2-4 mm 902 696 552 305 228 

 Agrega 4-8 mm 927 7006 35 751 480 

 Beton birim ağırlığı 3820 3447 3334 3278 3012 

 Hava içeriği(%) 4,7 2,26 3,52 3,58 5,62 

 Yayılma (cm) 50 47 60 60 50 

 

2.3 Deneyler 

 

Üretilen betonların basınç, yarma ve eğilme dayanımları,  elastisite modülleri ve kırılma 

enerjileri belirlenmiştir. Her bir beton için 72 günlük basınç deneyi sonuçları çapı 100 

mm ve yüksekliği 200 mm olan 3’er adet silindir numune üzerinde elde edilmiştir. 

Elastisite modülleri her bir beton için 3 adet aynı silindir numunelerden, basınç 

yüklemesi altında elde edilen gerilme – şekil değiştirme grafiğinde eğrinin yükselen 

%35’lik kısmının eğiminden hesaplanmıştır. Yarma deneyleri altışar adet 150 mm çap 

ve 60 mm yüksekliğindeki disk numunelerde, eğilme deneyleri ise beşer adet 70 x 70 x 

280 mm boyutlu prizmatik numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deney 

sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir.  
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Tablo 5. Betonların mekanik özelikleri ve kırılma enerjileri 

 

Karışım 

kodu 

Silindir 

basınç 

dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 

modülü 

(GPa) 

Yarma-çekme 

dayanımı 

(MPa) 

Eğilme 

dayanımı 

(MPa) 

Kırılma 

enerjisi 

(J/m
2
) 

T 78,6 42,0 6,9 9,2 156,3 

D 130,8 60,8 8,4 10,7 101,3 

B1 79,1 33,9 4,9 6,0 71,5 

B2 57,9 34,5 3,8 5,0 81,0 

G 98,4 51,4 7,2 9,5 159,3 

 

 

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

3.1 Basınç Dayanımları 
 

Üretilen betonların basınç dayanımları Tablo 5 ve Şekil 1a’da verilmektedir. Bu 

betonların silindir basınç dayanımları incelendiğinde demir cevheri betonunun en 

yüksek dayanım verdiği görülmektedir. Daha sonra ikinci en yüksek basınç dayanımlı 

olanı demir cevheri, çelikhane cürufu ve kırma kum ile üretilen betondur. Farklı 

yörelerden temin edilen ve farklı tane yoğunluğuna sahip barit agregalarından üretilen 

betonların yaklaşık aynı birim hacim ağırlığa sahip betonlar olmasına karşın basınç 

dayanımlarının birbirinden farklı değerler aldığı görülmektedir. Aynı çimento dozajı ve 

aynı su/çimento oranına sahip betonlar arasından en yüksek ve en düşük basınç 

dayanımına sahip betonlar incelendiğinde demir cevheri betonu ile Barit2 betonu 

arasında yüzde %55 dayanım farkı olduğu görülmektedir. Tufal ve Barit1 betonları 

karşılaştırıldığında silindir basınç dayanımlarının birbirlerine yakın değerler verdiği 

görülmektedir. 

 

Beton iç yapı bakımından incelendiğinde en zayıf bölge agrega-çimento hamuru ara 

yüzeyidir ve bu temas yüzeyi dayanımlarda önemli rol oynamaktadır. Düşük dayanımlı 

betonlarda ara yüzeyde daha fazla boşluk vardır ve zayıftır. Böylece, mikro çatlaklar 

daha kolay ve hızlı büyürler. Bu nedenle su/çimento oranı düşük olan bu tür betonlarda 

agreganın dayanımının beton dayanımına etkisi büyük önem kazanır. Bu çalışma 

kapsamındaki yüksek dayanımlı betonlarda, su/çimento oranının düşük olmasından 

dolayı, agrega-çimento hamuru temas yüzeyi daha boşluksuzdur. Bu ara yüzeyindeki 

gerilme dağılımı düzgündür. Böylece, mikro çatlakların oluşumu ve gelişimi daha 

yüksek gerilmelerde meydana gelir. Bu betonlarda ara yüzey kuvvetli olduğundan 

dolayı oluşacak çatlakların agreganın içinden geçme olasılığı artar ve böylece beton 

dayanımı yükselir, sonuçta beton dayanımında agreganın dayanımı daha büyük önem 

taşır. Çalışmada kullanılan agregalar değişik kaynaklardan temin edilmiş olup yüzey 

özellikleri yanında tanelerin küp ve küreye yakın şekillere sahip olması da önem 

taşımaktadır. Söz konusu çalışmada dayanımların yüksek olması sebebiyle agrega 

türüne bağlı olarak beton dayanımlarında önemli farklılıkların meydana gelmesi 

beklenir [11]. 
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           (a) 

 
              (b) 

 

Şekil 1.  Basınç dayanımlarının ve elastisite modüllerinin değişimi 

 

3.2 Elastisite Modülleri 
 

Betonların elastisite modülleri Tablo 5 ve Şekil 1b’de görülmektedir. Üretilen 

betonlarda hesaplanan elastisite modülleri incelendiğinde demir cevheri betonunun en 

yüksek modüle sahip olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra ikinci en yüksek elastisite 

modülünü çelikhane cürufu, demir cevheri ve kırma kum agregalı karışımın verdiği 

gözlemlenmektedir. İki farklı baritten üretilmiş betonların basınç dayanımları 

birbirlerinden farklı değerler alırken elastisite modülleri birbirlerine çok yakın değerler 

vermektedir. En yüksek ve en düşük elastisite modülüne sahip demir cevheri ve Barit2 

betonları incelendiğinde aralarındaki farkın %50 olduğu görülmektedir. Betonların  

elastisite modülleri  sıralandığında barit içerenlerin elastisite modüllerinin  en düşük  ve 

birbirlerine yakın oldukları sonucuna varılmaktadır. 

 

3.3 Yarma Dayanımları 

 

Tablo 5’de betonların yarma-çekme dayanımları verilmektedir. Yarma deneyinde, bir 

düzlem boyunca çizgisel biçimde uygulanan kuvvet sonucu oluşan çatlak agreganın 

içinden geçmektedir.  Bu deney sonuçları incelendiğinde, demir cevheri betonunun en 

yüksek yarma-çekme dayanımına sahip olduğu görülmektedir. İkinci en yüksek yarma-

çekme dayanımına demir cevheri, çelikhane cürufu ve kırma kum içeren betonunun (G) 

sahip olduğu, aynı zamanda tufal betonunun da G betonuna çok yakın değer aldığı 

gözlemlenmektedir. En düşük yarma-çekme dayanımı Barit2 betonunda 

kaydedilmektedir. En düşük yarma-çekme dayanımına sahip Barit 2 betonu, en yüksek 

yarma-çekme dayanımına sahip demir cevheri içeren betonun %55’i kadardır.  

 

3.4 Eğilme Dayanımı 

 

Üretilen betonların eğilme dayanımları Tablo 5’de verilmektedir. Eğilme dayanımları 

incelendiğinde sonuçların yarma-çekme dayanımlarına benzer eğilim sergilediği 

sonucuna varılmaktadır. Eğilme dayanımı en yüksek olan demir cevheri betonudur. 

Daha sonraki en yüksek değerler ise çelikhane cürufu içeren beton ile tufal betonudur. 

Barit 1 ve Barit 2 betonları diğer üç betona kıyasla oldukça düşük eğilme dayanımlarına 

sahiptirler. En düşük eğilme dayanımına sahip Barit 2 betonu, en yüksek eğilme 

dayanımlı demir cevheri betonunun %50’si kadardır. 
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3.5 Yük-Sehim ve Yük-ÇAAD Eğrileri ve Kırılma Enerjileri  

 

Eğilme deneylerinde kullanılan kiriş numunelerin boyutları 70x70x280mm olup 

mesnetler arası açıklık 220 mm alınmıştır.  Tüm eğilme deneyleri INSTRON 5500R 

kapalı çevrimli deplasman kontrollü 100 kN kapasiteli deney makinesinde 

gerçekleştirilmiştir.  Deneyden önce kiriş açıklığının ortasında 28mm derinliğinde 

çentikler açılmış, böylece yük taşıyan etkin kesit 70x42mm olmuş, bu çentiklere 

yerleştirilen çatlak ağzı açılma deplasmanı ölçen cihazın kullanılması ile çatlak genişliği 

kontrol edilerek deneyler yapılmış ve Şekil 2’de gösterildiği gibi tipik grafikler elde 

edilmiştir.  Deney sırasında, aynı anda yük-sehim eğrisi “LVDT” ile yük-çatlak ağzı 

açılma deplasmanı (ÇAAD) ise “çatlak ağzı açılma deplasmanı ölçer” ile ölçülmüştür. 

Tablo 5’de verilen kırılma enerjisi değerleri; etkin kesit ve RILEM TC 50- FMC’nin 

önerileri dikkate alınarak yük-sehim eğrisi altında kalan alandan yararlanılarak 

hesaplanmıştır.  

 

 
 

                          (a) Yük-sehim                      (b) Yük-çatlak ağzı açılma deplasmanı 

 

Şekil 2. Tufal ile üretilen betonun tipik Yük-Sehim ve Yük-çatlak ağzı açılma 

deplasmanı (ÇAAD) eğrileri  

 
Şekil 3. Üretilen ağır betonlara ait kırılma enerjileri 

 

 

Şekil 3’de görüldüğü gibi en yüksek kırılma enerjisi değerleri tufal (T) ile çelikhane 

cürufu, demir cevheri ve kırma kum karışımını içeren betonda (G) elde edilmiştir. 

Bunun nedeni, tufal ve çelikhane cürufu içindeki çelik parçalarının bir tür lif benzeri 

donatı işlevi görmesidir. Söz konusu betonların yük-sehim veya yük-çatlak ağzı açılma 
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deplasmanı eğrilerinin tepe noktası sonrasında diğer bir deyişle şekil değiştirme 

yumuşaması bölgesinde bu tür metalik malzemelerin çatlak gelişimini frenlemede 

önemli katkı yapacakları beklenir. İkinci en yüksek değer; demir cevheri içeren 

betonlarda görülmüş, baritli betonlarının kırılma enerjileri ise bir birine yakın çıkmıştır.  

 

 

4. GENEL SONUÇLAR 

 
 

Bu çalışma kapsamında varılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

1. Demir cevheri içeren betonların silindir basınç dayanımlarının belirgin bir biçimde 

yüksek olduğu görülmektedir. Demir cevheri ve çelikhane cürufu agregalarının 

birlikte kullanıldığı beton bileşimine ait basınç dayanımının ise, demir cevheri 

içeren bileşim hariç tüm diğer birleşimlerden daha yüksektir. Barit agregası içeren 

betonların basınç dayanımları ise, ortalama özgül ağırlığı daha yüksek olan Barit 1 

agregası içeren betonun basınç dayanımının, ortalama özgül ağırlığı daha düşük olan 

Barit 2 agregası içeren betonun basınç dayanımına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

2. Elastisite modülü değerlerinin agrega türüne göre değişimi basınç dayanım değişimi 

ile benzer bir eğilim sergilemektedir. Demir cevheri içeren betonların elastisite 

modülü belirgin bir biçimde yüksektir. Çelikhane cürufu, demir cevheri ve kırma 

kum agregalarının birlikte kullanıldığı beton bileşimin elastisite modülünün ise 

demir cevheri içeren bileşimden sonra en yüksek elastisite modülü değerine sahip 

olduğu görülmektedir. Barit agregası içeren betonları  elastisite modülü değerlerinde 

ise belirgin bir fark görülmemektedir.  

 

3.  Demir cevheri içeren betonların yarma-çekme dayanımları en yüksektir. Bunu, 

çelikhane cürufu, demir cevheri ve kırma kum ile üretilen G betonu ile tufal içeren 

beton izlemektedir. Barit agregası içeren betonların yarma-çekme dayanımlarında; 

özgül ağırlığı yüksek olan Barit 1 agregası içeren betonun, özgül ağırlığı daha düşük 

Barit 2 kodlu barit agregası içeren betondan daha yüksek yarma-çekme dayanımına 

sahip olduğu görülmektedir. 

 

4.  Demir cevheri içeren betonların eğilme dayanımının diğer betonlarnkinden daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Çelikhane cürufu, demir cevheri ve kırma kum 

agregalarını birlikte içeren beton (G) ile tufal içeren betonun (T) eğilme dayanımı 

demir cevheri içeren bileşimden sonra ikinci sırada eğilme dayanımı değerine sahip 

betonlar olduğu görülmektedir. Diğer taraftan barit agregası içeren iki farklı beton 

birleşiminin eğilme dayanımlarının, basınç ve yarma-çekme dayanımları ile benzer 

eğilime sahip oldukları görülmektedir. 

 

5.  Tufal betonu (T) ile çelikhane cürufu, demir cevheri ve kırma kum içeren betonun 

(G) diğerlerine kıyasla daha fazla enerji yutma yeteneğine sahip oldukları 

anlaşılmaktadır. Böyle bir davranışta, yük-sehim ve yük-çatlak ağzı açılma 

deplasmanı eğrilerinin tepe noktası sonrasında bu betonların içerdiği çelik 

parçacıklarının taşıyıcı lif işlevi yüklendikleri ve bu metalik liflerin gelişen 

çatlakları frenlemede etkili oldukları görülmektedir 
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