
 424 

 

 

 

METAKAOLİN İÇEREN BETONUN KIRILMA 

DAVRANIŞI 

 

FRACTURE BEHAVIOUR OF CONCRETE WITH METAKAOLIN  
 

 

Burcu Akçay, Özgür Peker 

Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Kocaeli 

 

Cengiz Şengül, Mehmet Ali Taşdemir 

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi 

İstanbul 

 

 
 

Özet 
 

Yüksek ve ultra yüksek dayanımlı betonların nükleer atık depolama, darbeye dayanıklı 

askeri yapılar, yangına dayanıklı çok katlı yapılar ve betonarme köprüler gibi yerlerde 

kullanımında son yıllarda en dikkat çeken bileşen metakaolindir. Metakaolin içeren 

betonlar normal dayanımlı betona göre çok daha yoğun ve homojen malzemelerdir. 

Buna karşın, belirtilen özelikler malzemelerin gevrekliğinde ve sertleşmesi sırasında 

hacim değişiklerine neden olur. Bu çalışmada, 0.42, 0.35 ve 0.28 olmak üzere üç farklı 

su/bağlayıcı oranlarında ve çimentonun ağırlıkça %0, 8, 16 ve 24 oranlarında 

metakaolin ile yer değiştirmiş beton örnekleri üretilmiştir. Metakaolin kullanımı ile 

rijitlik artarken tüm betonlarda %24 metakaolin ile yer değiştirmede belirgin azalmalar 

olduğu saptanmıştır. Benzer etkinin diğer mekanik özelikler üzerinde de mevcut olduğu 

görülmüştür. Metakaolin içermeyen betonların kırılma davranışlarında su/bağlayıcı 

oranı arttıkça yük-deplasman eğrisinin tepe yükü belirgin bir şekilde düşerken bu 

etkinin metakaolin kullanımı ile azaldığı belirlenmiştir. 

 

 

Abstract 
 

Metakaolin is the most attracting gradient of high and ultra high performance concretes 

which are used in different types of buildings such as nuclear waste storages, impact-

resistant military buildings, fire-resistant high-rise and reinforced concrete bridges. The 

metakaolin included concretes are very dense and more homogeneous than normal 

strength concrete. However, these properties cause significant increase in brittleness of 

hardened concrete and change of volume during the hardening of these materials. In this 

work, concretes were produced at three different water/binder ratios of 0.42, 0.35 and 

0.28 for which cement has been replaced by metakaolin at different weight fractions of 

8%, 16% and 24%. The rigidity of concretes increased by using metakaolin, while it 

decreased in all series for 24% of metakaolin replacement. Similar effect has been 
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observed for other mechanical properties. While the peak loads in load-displacement 

curves of concretes significantly decreased with increasing water/binder ratios, this 

effect have been found to be diminished by using metakaolin.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Dünyada en çok kullanılan taşıyıcı inşaat malzemesi betondur. Çimento üretimi için 

hammadde azlığının yanı sıra, maliyet ve çevresel endişeler nedeniyle ek çimentolu 

malzeme kullanımı yaygınlaşmıştır. Puzolanlar son yıllarda yüksek dayanımlı ve yüksek 

performanslı betonların karışım tasarımlarının tamamlayıcı kısmı olmuştur. Puzolanlar 

doğal malzeme olabileceği gibi, endüstriyel atıklar, yan ürünler veya üretimi az enerji 

gerektiren malzemeler de olabilir. Uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın cürufu, pirinç 

kabuğu külü ve metakaolin (MK) yaygın olarak kullanılan puzolanlardır. Kalsine toprak 

ve kireç karışımı ile çimentolu malzeme üretimi 4000 yıl önce başlamıştır [1, 2]. 

Kaolinitin 600–900ºC sıcaklık aralığında kalsinasyonu ile elde edilen metakaolinin harç 

ve betonların mekanik ve dürabilite özeliklerini artırmada önemli etkileri olduğu 

bilinmektedir.  

 

İyi mühendislik ve performans özelikleri nedeniyle silis dumanı, uçucu kül, yüksek fırın 

cürufu gibi mineral katkılar, yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı beton üretiminde 

sıkça kullanılmaya başlanmıştır. MK ise en yeni ticari bir mineral katkı olarak beton 

üretim endüstrisinde kullanılmaya başlanmıştır. MK tamamen doğal olmadığı gibi 

herhangi bir endüstriyel prosesin yan ürünü de değildir; çimentolu uygulamalar için 

belirli bir biçimde üretilmektedir. Değişken kompozisyona sahip olan diğer puzolanların 

aksine, MK istenen tane boyutlarında, minerolojik içerikte ve beyazlıkta dikkatle 

kontrol edilen şartlarda üretilir [3]. Böylece, yüksek saflık ve puzolanik reaktivite elde 

edilebilir. MK puzolan olarak önemli bir potansiyel olduğu gibi, betonun birçok 

özeliğini geliştirirken çimento tüketimini azaltır. Endüstriyel atık veya yan ürün olan 

puzolanların kalitesini denetlemek ve beton üzerindeki etkilerini belirlemek bazı 

zorlukları da beraberinde getirirken düşük enerjili bir kalsinasyon ile elde edilen MK, 

ürün olarak bazı üstünlükler gösterir.  

 

Kil minerallerinin 600–900ºC sıcaklık aralığında termal aktivasyonu ile 

dehidroksilasyonu, kısmen veya tamamen kristal yapıyı bozarak yüksek reaktiviteli 

geçiş fazı oluşturur. Kaolinitçe (Al2Si2O5(OH)4) zengin kil veya toprakların 

kalsinasyonu sonucunda ise MK (Al2O3.2SiO2 veya AS2) oluşur. Kaolinit, iki tabakalı, 

eş boyutlu ve bir yönde uzamış kristal yapıda olan bir kil mineralidir. Feldspat içeren 

granitik veya volkanik kayaçların feldspatlarının yerinde altere olmasıyla kaolinit 

minerali oluşur. Kaolinit kil 200°C’de ısıtıldığında fiziksel bağlı suyunu kaybeder. 500-

600°C ısıtmada kimyasal bağlı suyunu kaybederek MK’e, 1000°C ısıtmada ise mullit ve 

kristobalite dönüşür. Mullit oluşumundan açığa çıkan SiO2'nin bir kısmı birleşerek 

başka minerallere (wollastonit) dönüşür. Bir kısmı da orijinal bünyede silis olarak kalır. 

 

Kaolinitçe zengin kil veya toprakların kalsinasyonu sonucunda oluşan MK (AS2) su 

bulunması durumunda kalsiyum hidroksit (CH) ile reaksiyona girerek kalsiyum silikat 

hidrate jeli ile beraber kalsiyum alümina hidrate ve alümina silikat hidrate kristal yapılı 

ürünleri (C2ASH8-staratlanjit, C4AH13 ve C3ASH6-hidrogarnet gibi) oluşturur. Kristal 

yapılı ürünlerin oluşması AS2/CH oranına ve reaksiyon sıcaklığına bağlıdır [4, 5]. Bu 

yapıların yanı sıra, serbest halde bulunan karbonat varsa karbo-alüminatlar da oluşabilir. 
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Frias and Cabrera [6] yaptıkları XRD (X-ışını difraktometresi) incelemelerde MK-

Portland çimentosu karışımlarında hızlı bir şekilde C2ASH8 ve C4AH13 formasyonu 

oluştuğunu; MK-kireç karışımlarında ise sadece C2ASH8’in kristal fazı oluşurken 

C4AH13 oluşumunun gerçekleşmediğini belirlemiştir. Buradan C4AH13’ün, C2ASH8’e 

göre kristallenmesinin çok az olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Hidratasyon reaksiyonu ve betonun özelikleri, MK’in reaktivitesine dolayısıyla 

kullanılan kilin saflığına ve kalsinasyon şartlarına bağlıdır. Reaktivite derecesi Chapelle 

testi ile belirlenir ve bir gram puzolanın CH tüketim oranı ile ifade edilir. Sertleşmiş 

betonda CH miktarı termogravimetrik (TG) ve diferansiyel termal analiz (DTA) ile 

belirlenebilir. Asbridge vd. [7] MK için 1050 mg CH/g puzolan olan bu oranı silis 

dumanı ve uçucu kül için sırasıyla 427 ve 875 mg CH/g puzolan olarak belirlemiştir. 

MK’in puzolanik aktivitesi ayrıca diğer puzolanlar için de kullanılan puzolan-PÇ 

karışımlı harçların hidratasyon ısısı karşılaştırmaları ile de yapılabilir [8]. 

 

Çimento ile MK’in kısmi yer değiştirmesi betonun dayanımını artırır ancak MK ve silis 

dumanı puzolanlarından hangisinin dayanımı daha çok artıracağı net değildir. Eğer 

MK’in dayanımı daha çok artırdığı belirlenirse gelecekte yüksek dayanımlı ve yüksek 

performanslı betonların kullanımında MK’in daha büyük bir uygulama alanı bulacağı 

açıktır. Caldarone vd. [9], su/bağlayıcı (s/b) oranı 0.40 olan %5 ve %10 MK içeren 

betonların benzer miktarlarda silis dumanı içeren karışımlardan ortalama %10 daha 

fazla basınç dayanımına sahip olduğunu belirtmiştir. Bir yıl sonunda en yüksek 

dayanımı %5 MK içeren örnek (78.3 MPa) vermiştir, daha sonra %10 MK, %10 silis 

dumanı ve %5 silis dumanı (63.5 MPa) içeren örnekler izlemiştir. 

 

Curcio vd. [10] su/bağlayıcı oranı 0.33 olan harçlarda, çimentonun %5’i MK veya silis 

dumanı ile yer değiştirilmiş örneklerin basınç dayanım gelişmelerini incelemiştir. Erken 

yaşlarda, MK içeren harçlarda dayanım kazanma hızı, silis dumanı içerenlerinkine göre 

beklenmedik bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Özgül yüzey alanı ve puzolanik 

aktivite değerlerine bakılarak silis dumanının reaktivitesinin daha yüksek olması 

beklenir. Yazarlar, MK’in yüksek erken reaktivitesini, AlIV ve AlV olmak üzere iki 

farklı Al2O3 içeriği olması ile açıklamış ve alümina içeren fazların oluşumunun 

(özellikle C2ASH8) erken dayanımını artırdığını belirtmiştir.  

 

Qian ve Li [11], %0, 5, 10, 15 MK içeren betonlarda MK miktarı arttıkça çekme ve 

eğilme dayanımlarının arttığını belirlemiştir. %15 MK yer değiştirmesinde çekme 

dayanımı kontrol betonuna göre %28 artmıştır. Diğer taraftan Courard vd. [12], %5–20 

aralığında çimento ile MK yer değiştirerek ürettikleri harçların 3. günde eğilme 

dayanımlarının kontrol örneklerinden daha düşük değerler verdiğini, 7. günde benzer 

değerler, 14, ve 28. günde daha yüksek değerler verdiğini belirtmiştir. Güneyisi vd. [13] 

MK miktarı artıkça su/bağlayıcı oranları 0.35 ve 0.55 olan betonların yarma çekme 

dayanımlarının arttığını bulmuştur. 

 

MK’in betonun kırılma parametrelerine etkisine ilişkin çok az sayıda çalışma literatürde 

mevcuttur. Bu çalışmaların birçoğunda da beton matris fazı liflerle güçlendirilmiş 

olduğundan MK’in etkileri yalın bir şekilde belirlenememiştir. Dubey ve Banthia [14] 

MK veya silis dumanı içeren yüksek performanslı betonların eğilme altındaki kırılma 

modülünün, puzolan içermeyen kontrol betonuna göre %15 daha fazla olduğunu ve 

puzolan içermeyen betonlarda bu değerlere ulaşılabilmek için %1 çelik lif ilavesinin 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, çelik lif içeren betonlarda gerilme-şekil değiştirme 
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eğrilerinin tepe yükü sonrası performansı en üstün olan betonların MK içerenler olduğu 

gözlemlenmiştir. Silis dumanı içeren betonlar ise daha gevrek davranış ve zayıf enerji 

yutma performansı göstermiştir.  

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1 Malzemeler 

 

Bu çalışma yüksek dayanımlı bir betonun mekanik ve kırılma özeliklerine metakaolin 

içeriğinin etkisini incelenmiştir. Tüm karışımlarda, CEM 42,5R çimentosu 

kullanılmıştır. Hazırlanan standart RILEM Cembureau çimento harçlarının 7 ve 28 

günlük basınç dayanımları sırasıyla 48.1 ve 60.5 MPa olarak bulunmuştur. Çimentonun 

üretici tarafından beyan edilen bazı fiziksel ve kimyasal özelikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.   

 

Tablo 1. Kullanılan çimentonun fiziksel ve kimyasal özelikleri. 

 

Özgül Ağırlık  3140 kg/m
3
 Priz süresi 

(Vicat Test) 

priz başlangıç 183 dakika 

Blaine Özgül Yüzey 3490 cm
2
/g priz son 217 dakika 

Hacim Sabitliği (Le Chatelier)     1 mm 

Minerolojik Bileşim (%) 

C3S C2S C3A C4AF 

62.82 10.15 6.08 10.47 

Kimyasal Bileşim (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
Çözünmeyen 

kalıntı 

Kızdırma 

kaybı 

Serbest 

kireç 

Toplam 

alkali 

20.07 4.49 3.44 64.66 1.23 2.76 0.58 2.61 1.21 0.53 

 

 

Karışımlarda kullanılan MK tozu tabakalar arası mesafesi 7,2 Å olan silikat-alüminat 

minerallerinden oluşan kaolinit mineralinden oluşmaktadır. Kalsinasyon ile SiO2 ve 

Al2O3 tabakaları arasında 1:2 oranında bulunan gömülü su ısıl işlem boyunca 

buharlaşmıştır. Kimyasal ve fiziksel özelikleri Tablo 2’de verilen bu MK’in ASTM 

C349’a göre N sınıfı mineral katkı olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Temin edilen metakaolinin çeşitli kimyasal ve fiziksel özelikleri. 

 

Kimyasal Bileşim (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O 

53.0 48.8 0.43 0.02 0.03 1.70 0.19 0,23 

Fiziksel Özelikler 

Özgül ağırlık:2.50 g/cm
3
  Renk beyaz 

Tane boyutu dağılımı:  (d50 ~ 1.3 μm) 2 μm elekten geçen:%66 

Yüzey alanı:13m
2
/g   
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Kireç taşı kökenli kırma taşlar ile kuvartz kumu karışımlarda kullanılmıştır. Yıkanmış 

kırma taş No I, kırma kum ve doğal kumun özgül ağırlıkları DYK halde sırası ile 2720, 

2610 ve 2400 kg/m
3
 iken su emme değerleri ise sırasıyla %1.1, 1.2 ve 2.1 olarak 

belirlenmiştir (ASTM C127 -C128 1994).  

 

Taze betonların işlenebilirliğini neredeyse kendiliğinden yerleşen beton özeliklerine 

benzer tutabilmek için ticari olarak bulunan polikarboksilik eter esaslı 

süperakışkanlaştırcı kullanılmıştır. 

 

2.2 Karışım Oranları 

 

Yukarıda özelikleri belirtilen malzemeler kullanılarak öncelikle 0.42, 0.35 ve 0.28 

olmak üzere üç farklı su/bağlayıcı oranlarında ve çimentonun ağırlıkça %0, 8, 16 ve 24 

oranlarında MK ile yer değiştirmiş betonlar üretilmiştir. Karışımlarda kendiliğinden 

yerleşen beton özelikleri gösterecek şekilde süperakışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 

kullanılan gerçek karışım oranları ile bazı taze hal özelikleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Üretilen beton örneklerinin gerçek karışım oranları (1 m
3
). 
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Çimento (kg) 415 382 343 310 547 508 460 412 589 530 488 442 

Su (kg) 174 174 172 171 190 192 190 188 165 161 163 163 

MK (kg) 0 33 66 98 0 44 88 130 0 46 93 140 

D. Kum (kg) 343 343 338 337 315 319 316 313 319 312 315 316 

K. Kum (kg) 650 650 640 639 598 604 599 593 605 592 598 598 

K. Taş (kg) 868 868 855 853 798 806 800 792 808 790 798 799 

S. Ak. Katkı (kg) 7.17 8.25 7.58 11.22 5.86 6.51 7.10 8.33 6.61 8.68 11.75 15 

Hava içeriği (%) 0.7 1.2 0.7 1.1 0.6 0.6 0.7 0.8 1.6 1.2 0.8 0.5 

Yayılma (cm) 68 60 60 61 70 63 60 60 58 50 60 61 

Birim ağ. (kg/m3) 2454 2459 2420 2420 2453 2479 2459 2436 2493 2451 2466 2470 

 

 

2.3 Mekanik özelikler ile kırılma parametrelerinin belirlenmesi 

 

Kırılma enerjisinin belirlenmesinde RILEM TC 50-FMC Teknik Komitesince [15] 

önerilen çentik açılmış 100×100×500 mm’lik kiriş numuneler üzerinde üç noktalı 

eğilme deneyi kullanılmıştır. Standartta öngörülen 50 mm’lik çentiğin yerine daha çok 

iri agreganın etkin alanda bulunmasını sağlamak amacıyla kiriş numuneler elmas testere 

ile kesilerek 40 mm derinlikte bir çentik açılmış ve etkin kesit alanının 60×100 mm 

olması sağlanmıştır.  
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Kiriş numunelerde maksimum kapasitesi 100 kN olan kapalı çevrimli çatlak ağzı açılma 

kontrollü deney makinesi ile yükleme hızı 0.7 mm/dak. olan eğilme deneyi yapılmıştır. 

Kirişin ortasına yerleştirilen bir adet sehim transdüser (LVDT) ve çatlak ağzı açılma 

ölçer (CMOD) ile sırasıyla sehim ve çatlak ucu açılması ölçülmüş, her bir kiriş numune 

için yük–kiriş ortasındaki sehim ve yük-çatlak ağzı açılması eğrisi elde edilmiştir. 

Betonun kırılma enerjisi, GF, yük-sehim eğrisinin altındaki alan (W0) yardımıyla 

RILEM TC 50- FMC’nin önerisine göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır [15]. 
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Burada, B, h, a, S, L ve m sırasıyla, kiriş numunenin genişliği, derinliği, çentik 

uzunluğu, mesnetler arası uzaklığı, uzunluğu ve deney numunesinin ağırlığıdır. Ayrıca, 

g yerçekimi ivmesi, δ0 ise göçme anında açıklığın ortasında ölçülen en son sehimdir. 

Sünekliği belirlemek için, Fiktif Çatlak Modeli’ndeki karakteristik boy değerinin 

kullanılabileceği bilinmektedir [16, 17]. Kırılma süreci bölgesinin boyu olarak 

tanımlanan karakteristik boy (lch), elastisite modülü (E), kırılma enerjisi (GF) ve tek 

eksenli çekme dayanımı (ft′) büyüklüklerine bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. 
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Yüksek dayanımlı normal agregalı betonda karakteristik boyun azalması, malzemenin 

daha gevrek hale geldiğini belirtir. 

 

Kiriş numuneler ile net eğilme dayanımı, silindir numuneler (Ø100 mm×200 mm) ile 

elastisite modülü ile basınç dayanımı ve eğilme deneyinde kırılan kiriş parçaları ile 

yarma çekme dayanımı belirlenmiştir. Tüm mekanik deneyler örneklerin puzolan 

içermesinden dolayı 50. günden sonra yapılmıştır. 

 

 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRİLME 
 

 

Test edilen beton serilerinin mekanik özelikleri ile bazı kırılma parametrelerinin 

ortalama değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Tüm beton serilerinde MK kullanımı ile 

basınç dayanımının arttığı ve bu etkinin özellikle düşük su/bağlayıcı oranlı betonlarda 

daha belirgin olduğu görülmüştür. Kendiliğinden yerleşen beton özelikleri göstermesi 

istendiği için kullanılan yüksek oranlardaki süperakışkanlaştırıcılar sayesinde büyük 

boşluk miktarları düşük olmuş ve böylece üretilen tüm betonlar yüksek basınç 

dayanımlarına sahip olmuştur. Bu durum bir kez daha yerleştirme işlemlerinin beton 

kalitesi üzerindeki etkisinin belirgin olduğunu göstermiştir. Elastisite modülü değerleri 

incelendiğinde ise MK kullanımı ile rijitlik artarken tüm serilerde %24 MK 

kullanımında elastisite modülünde belirgin azalmalar görülmüştür. Benzer etkinin diğer 

mekanik özelikler üzerinde de mevcut olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Üretilen beton karışımlarının mekanik özelikleri ile kırılma parametreleri. 

 
  fc, MPa E, GPa W0, Nmm GF, N/m δ0, mm fflex, MPa fst, MPa lch, mm 

C42 83.7 26.5 467 83.4 0.41 5.2 6.1 59.8 

C42MK8 87.5 30.5 440 77.8 0.39 5.6 6.1 64.0 

C42MK16 90.1 28.8 319 57.9 0.28 5.9 5.7 50.6 

C42MK24 92.9 31.3 316 57.6 0.30 5.9 5.9 51.2 

C35 88.1 28.4 466 83.6 0.39 6.1 7.0 49.0 

C35MK8 88.9 30.2 345 61.3 0.27 6.8 6.9 39.2 

C35MK16 90.9 31.9 366 65.7 0.32 5.9 6.8 45.0 

C35MK24 96.3 30.0 382 65.1 0.33 5.5 6.5 46.8 

C28 98.6 31.6 410 73.9 0.33 7.4 7.1 46.0 

C28MK8 110.0 34.3 364 62.6 0.26 7.4 6.9 44.9 

C28MK16 117.4 37.1 340 58.0 0.25 6.6 7.1 42.2 

C28MK24 114.6 34.8 349 59.7 0.27 6.0 6.6 47.7 

fc:basınç dayanımı; E: elastisite modülü; GF:kırılma enerjisi; δ0: son çatlak ağzı açılması; fflex: net eğilme dayanımı; 

fst: yarma çekme dayanımı; lch: karakteristik boy. 

 

 

Şekil 1’de eğilme ve yarma çekme dayanımlarının MK miktarı ile değişimleri 

sunulmuştur. Görüldüğü üzere düşük su/bağlayıcı oranlı betonda MK kullanımı ile 

eğilme dayanımı azalırken yarma çekme dayanımlarında önemli bir değişiklik 

görülmemiştir. Eğilme deneyinde yükleme hızı yarma deneyinden daha yavaş olduğu 

için matris fazındaki çatlakların ilerleme ve yakınlarındaki kusurları bulma ihtimallerini 

artırmıştır. Böylece malzemede MK ilavesiyle özellikle basınç dayanımında görülen 

mekanik iyileşmenin içyapı özeliklerine farklı yansıdığı görülmüştür. Diğer taraftan 

0.42 su/bağlayıcı oranında eğilme dayanımında önemli artışlar bulunmuştur. Buradan da 

özellikle çimento miktarlarının az olduğu karışımlarda MK ilavesiyle basınç 

dayanımında olduğu gibi eğilme ve yarma çekme dayanımlarında da artışlar elde 

edilebileceği söylenebilir. 

 

 

  
(a) (b) 

Şekil 1. Farklı su/bağlayıcı oranlarındaki beton serilerinin ortalama (a) eğilme dayanımı, 

(b) yarma çekme dayanımları. 

 

 

Her bir seriyi temsil eden örneklerin seçilerek farklı miktarlarda MK kullanımının yük-

çatlak ağzı açılması eğrileri üzerindeki etkisi Şekil 2’de görülmektedir. MK 
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kullanılmayan referans örneklerinden su/bağlayıcı arttıkça eğrinin tepe yükü belirgin bir 

şekilde düşerken bu etkinin MK miktarı arttıkça azaldığı belirlenmiştir. Buradan da 

kırılma davranışına olan birincil etkinin düşük miktarlarda MK içeren betonlarda 

su/bağlayıcı oranı iken MK miktarı arttıkça betonun davranışına MK ürünlerinin 

egemen olduğu görülmektedir. Eğer daha yüksek miktarlarda MK kullanılarak beton 

üretilirse eğriler arasındaki farkların daha da azalması beklenir. Diğer taraftan 

su/bağlayıcı düştükçe yani beton dayanımı arttıkça son deplasman değerlerinin (benzer 

şekilde kiriş ortası sehim değerlerinin de) azaldığı görülmektedir. Bu da betonların 

giderek tokluklarının azaldığını belirtir.  

 

 

  

  
 

Şekil 2. Serileri temsil eden örnekler ile benzer MK miktarlarında farklı su/bağlayıcı 

oranlarının betonların yük-çatlak ağzı açılma deplasmanı eğrisine etkisi. 

 

Benzer şekilde aynı su/bağlayıcı oranına sahip betonlarda MK miktarının etkisini 

görebilmek serileri temsil eden eğriler Şekil 3’de görüldüğü gibi sunulmuştur. MK 

miktarı eğrilerin tepe yükü sonrası kısmında değişiklikler yaptığı yani tepe yükünden 

önceki mikro-çatlak oluşumu ve yerelleşmenin daha küçük çatlak ağzı açılma 

değerlerinde oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan MK kullanımı ile tepe yükünden 
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sonraki eğrinin inen kısmında çalışan toklaşma mekanizmaların yoğunluğunun azaldığı 

görülmektedir. Tablo 4’de sunulduğu gibi eğrilerin altında kalan alan ile hesaplanan 

kırılma enerjileri karşılaştırıldığında %8 MK kullanıldığında dahi referans betonlarına 

göre azalmalar görülmüştür. Ancak, %16 veya %24 MK kullanımı arasında önemli bir 

farklılık bulunmamıştır. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Şekil 3. Serileri temsil eden örnekler ile benzer su/bağlayıcı oranlarındaki karışımlarda 

MK miktarının betonların yük-çatlak ağzı açılma deplasmanı eğrisine etkisi. 

 

 

MK’in betonun kırılma parametrelerine etkisine ilişkin literatürde çok az sayıda çalışma 

olduğu daha önce belirtilmişti. Vejmelková vd. [18] su/bağlayıcı oranı 0.30 olan kontrol 

ve %10 MK içeren betonlarda yaptığı çalışmada efektif kırılma tokluğunun, 28. günde 

MK içeren örneklerde (63 N/m) MK içermeyene göre düşük (85 N/m), 90. günde daha 

yüksek bulmuştur (74 ve 58 N/m).  



 433 

 

Betonların gevrekliklerini belirlemede kullanılan Fiktif Çatlak Modeli’nde tanımlanan 

karakteristik boylar her bir seri için hesaplanmıştır (Tablo 4). Karakteristik boy nominal 

dayanım, kırılma modu ve çatlak gelişimini kontrol ettiği için çimentolu malzemenin 

tasarım ve analizinde sünekliği değerlendirmede ve malzemenin mikro-çatlamasının 

kontrolünde güvenilir olarak kullanılmaktadır. Tablo 4’de görüldüğü üzere, malzemenin 

gevrekliğinde içyapıda yaptığı değişiklikler nedeniyle MK miktarının etkisi olduğu 

bulunmuştur. Yüksek su/bağlayıcı oranlı betonlarda MK ilavesinin kritik boşluk 

çapında C28 betonuna göre yaptığı belirgin düşüşler nedeniyle matris fazının mikro 

çatlama karakteristiği değişmiş, rijitliği artmış ve böylece kırılma enerjisi düşük 

olmasına rağmen karakteristik boyunun arttığı yani gevrekliğinin azaldığı 

görülmektedir. Bu su/bağlayıcı oranında artan miktarlarda MK kullanımı ile 

karakteristik boyun azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, malzemenin gevrekleşmesi 

ile mikro-çatlakların yerelleşmesinin kısa zamanda olması, hem çatlakların miktarı hem 

de genişliğinin artması nedeniyle çatlak ağzı açılma deplasmanı ya da sehim yapabilme 

yeteneğinin azalmasıdır. Diğer taraftan, su/bağlayıcı oranı 0.35 olan betonlarda %8 MK 

kullanımında ise bu etki hemen kendini göstermiş ve karakteristik boyun referans 

betonuna göre azaldığı bulunmuştur. Su/bağlayıcı oranı 0.28 olan betonlarda ise kırılma 

enerjisi azalmasına rağmen rijitlikteki iyileşmeler nedeniyle MK ilavesiyle 

gevrekliğinde belirgin bir değişim görülmemiştir. 

 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

 Su/bağlayıcı oranı 0.42 olan betonlarda MK ilavesiyle eğilme dayanımında önemli 

artışlar bulunmuştur. Buradan da özellikle çimento miktarlarının az olduğu 

karışımlarda MK ilavesiyle basınç dayanımında olduğu gibi eğilme ve yarma 

çekme dayanımlarında da artışlar elde edilebileceği söylenebilir. 

 

 Referans örneklerinin kırılma deneylerinde su/bağlayıcı arttıkça eğrinin tepe yükü 

belirgin bir şekilde düşerken bu etkinin MK kullanımı ile azaldığı belirlenmiştir. 

Böylece kırılma davranışına olan birincil etkinin düşük miktarlarda MK içeren 

betonlarda su/bağlayıcı oranı iken MK miktarı arttıkça betonun davranışına MK 

ürünlerinin egemen olduğu görülmüştür. Diğer taraftan MK kullanımı ile tepe 

yükünden sonraki eğrinin inen kısmında çalışan toklaşma mekanizmaların 

yoğunluğunun azaldığı görülmektedir. 

 

 Kırılma deneyinden elde edilen yük-deformasyon eğrilerin altında kalan alan ile 

hesaplanan kırılma enerjileri karşılaştırıldığında %8 MK kullanıldığında dahi 

referans betonlarına göre azalmalar görülmüştür. Ancak, %16 veya %24 MK 

kullanımı arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. 
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