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Özet 
 

Havaalanları, beton yollar ve endüstriyel zeminlerde bakım ve onarım süreleri, 

ekonomik açıdan problemlere neden olmaktadır. Onarım sırasında normal dayanım 

gelişimine sahip betonlar kullanıldığında gerekli basınç ve eğilme dayanımlarına 

ulaşmak yaklaşık bir hafta sürmektedir. Çok hızlı priz alan özel bağlayıcılarla veya 

katkılarla yapılan betonlar kullanıldığında yeterli işlenebilirlik ve kıvam koruma süresi 

sağlanamamaktadır. 

   

Sunulan çalışma kapsamında yapılan deneysel araştırmalarla işlenebilirliği yüksek, 

yeterli kıvam koruma süresi sağlayan ve sahanın 8 saat içinde tekrar kullanıma 

açılmasına olanak veren, aynı zamanda saha koşullarının ihtiyacı doğrultusunda gerekli 

dayanıklılık koşullarını sağlayan onarım betonu geliştirilmiştir. Araştırmalar hem 

laboratuvar çalışmaları hem de endüstriyel boyutta üretim ve saha çalışmalarını 

kapsamaktadır. 

 

 

Abstract 
 

Long duration of repair works at airports, highways and industrial floors can be quite 

costly. When conventional concrete is used for repair work; it takes up to one week for 

the concrete to gain adequate compressive and flexural strengths for reopening of the 

structure.  Special chemical admixtures are available for rapid strength gain, however, 

they often present workability and slump loss problems during application.  

 

In this study, a high performance concrete for fast repair work, is developed for 

workability, slump life, early age mechanical strength and durability properties, in field 
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conditions. The developed repair concrete provided reopening of the structure in 8 

hours. The experimental program consisted trial testing at the laboratory, full scale trials 

at the batching plant, and monitoring during the field application.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Erken yaşta yüksek dayanım ve uzun süreli dayanıklılık nedeniyle, havaalanlarında, 

endüstriyel zeminlerde ve oto yolların imalatında yüksek performanslı yüzey betonları 

kullanılmaktadır. Beton, ilk yatırım maliyeti olarak asfalt gibi malzemelerden daha 

pahalı olsa da daha uzun ömürlüdür ve daha az bakım gerektirir [1]. Ülkemizde, henüz 

yol inşaatlarında beton malzemesi tercih edilmemekle birlikte, havaalanları için bu konu 

oldukça kritiktir. Yüzey dayanıklılığı ve kayma dayanımı yüksek, sürüş gürültüsü çok 

düşük olan bu beton yolların servis ömürleri ise 25-40 yıl arasındadır [2]. 

Kullanıcılarından alınan ücretlerin yolun ömrü boyunca yapılacak harcamalarda dikkate 

alınması nedeniyle, uzun ömürlü ve az bakım-onarım gerektiren yol yapımı 

malzemelerinin kullanımını ön plana çıkmaktadır [3]. 

 

Erken yüksek dayanımlı betonlar geleneksel betonlardan farklı olarak özel malzemelerle 

ve belirli bileşim oranları ile elde edilmektedirler. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

 

 Hızlı priz alan çimento  Yüksek çimento miktarı 

 Kimyasal katkı   Silis dumanı katkısı 

 Düşük su/çimento oranı  Hidratasyon ısısını muhafaza etmek için yalıtım 

 Yüksek kür sıcaklığı veya buhar kürü  

 

Erken yüksek dayanıma sahip bir beton bu özelliklerin kombinasyonlarıyla elde 

edilebilir [4]. 

 

Erken yüksek dayanımlı betonlar için minimum değerleri içeren hali hazırda bir 

yönetmelik veya standart bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalarda bazı değerler 

önerilmektedir. Kaliforniya Ulaştırma Bölümü (Caltrans) karayolları tamirlerinde 

trafiğin tekrar açılması için, kullanılan tamir malzemesinin 4 saat sonunda minimum 2,8 

MPa eğilme dayanımı kazanması gerektiğini belirtmektedir [5]. 1990'lı yılların 

ortasında New Jersey Eyaleti Ulaştırma Bölümü tarafından yapılan çalışmaya göre hızlı 

tamir uygulamalarında, 6 saat sonunda en az 20,7 MPa basınç ve 2,4 MPa eğilme 

dayanımı yeterli görülmektedir [6]. Michigan Ulaştırma Bölümü ise erken yüksek 

dayanım için en az 4 saat sonunda 17,2 MPa basınç dayanımı istemektedir [7]. 

Amerikan Federal Karayolu Yönetimi (FHWA), yaptığı araştırmalar sonucu sunduğu 

raporda yüksek performanslı betonları dayanımlarına göre üç sınıfa ayırmaktadır; (a) 

çok erken dayanım, (b) erken yüksek dayanım ve (c) çok yüksek dayanım. Bu rapor 

verilerine göre, çok erken dayanımlı beton 4 saat sonunda en az 20,7 MPa basınç 

dayanımı kazanması gerekirken, erken yüksek dayanımlı beton ise 24 saat sonunda 34,5 

MPa dayanım kazanmalıdır. Buna ek olarak FHWA, hızlı priz alan betonlarda, 3 saat 

sonunda en az 6,9 MPa ve 24 saat sonunda en az 20,7 MPa basınç dayanımı kazanması 

gerektiğini belirtmektedir [8]. Bu basınç dayanımlarına göre, tamiri yapılan yollar 4 ila 

6 saat kesintiye uğradıktan sonra tekrar trafiğe açılabilir.  

 

Erken yaşta yüksek dayanımlı betonlar, kullanılan katkı malzemeleri dolayısıyla çok 

hızlı priz almaya başlarlar ve kısa sürede işlenebilirliklerinde ciddi azalmalar meydana 
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gelir. Bu tür beton uygulamalarında, beton üretimi ile gerekli yerlere dökülmesi 

arasında geçen zaman çok kısa tutulmalıdır. Bu betonların bir başka sakıncası ise 

geleneksel betonlardan daha fazla ileri yaş dayanımı ile ilgili problemlere 

rastlanılmasıdır. Örnek olarak yüksek dozaj ve katkı kombinasyonları betonda özellikle 

otojen rötre artışı, mikro yapının bozulması ve beklenmedik etkileşimlere sebep 

olmaktadır [1]. Laboratuvar ve saha çalışmalarında gözlemlenen başka bir sorun ise 

doğru oluşmamış hava boşluğu sisteminden dolayı donma-çözülme etkisine karşı bu 

betonların dayanıksız olmasıdır [9]. 

 

Literatür incelemelerinde beton otoyolların dayanıklılığını etkileyen 8 ana özellik 

belirlenmiştir. Bunlar basınç dayanımı, eğilme dayanımı, elastisite modülü, kırılma 

enerjisi, termal genleşme katsayısı, geçirimlilik özelikleri, rötre ve hava boşluğu 

sistemidir [10]. Ülkemizde başarılı havaalanı beton uygulamaları mevcut olmasına 

karşın, endüstriyel zemin betonu uygulamalarında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. 

Bunun nedeni, geçmişte beton yol uygulamalarının olmaması veya denemelerin yetersiz 

kalmasıdır. Nitekim, ABD’deki endüstriyel zemin betonlarındaki deneyim başlıca yol 

betonu uygulamalarındaki bilgi birikimine dayanmaktadır [11]. Çalışma kapsamında, 

işlenebilirliği yüksek, yeterli kıvam koruma süresi ve erken yüksek dayanımlı bir beton 

için gerekli mekanik özellikler ve saha şartlarının ihtiyacı doğrultusunda ileri yaşlar için 

gerekli dayanıklılık özelikleri test edilmiştir. 

 

Beton tasarımının geliştirme sürecinde, kullanılan çimento ve agregalarla uyum 

sağlayabilen bir katkı sistemi oluşturulmuştur. Katkı sisteminde düşük su/çimento 

oranını sağlayabilmek için süperakışkanlaştırıcı katkı, dayanım kazanma hızını artırmak 

için erken dayanım katkısı, erken yaş çatlaklarını önlemek için mikro lif ve donma-

çözülmeye dayanıklılık için hava sürükleyici katkı kullanılmıştır. Geliştirilen tasarımın 

uygulanabilirliği, sahada yapılan gerçek ölçekli deneme dökümleriyle ispatlanmıştır. 

  

 

2. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

2.2.1 Çimento  

 

Saha çalışması için üretimin yapılacağı hazır beton tesisinde kullanılan çimentolar 

dikkate alınıp çalışma kapsamında CEM II/A-M (S-L) 42,5 R çimentosu kullanılmıştır. 

Çimentonun özgül ağırlığı 3,1 g/cm
3
, özgül yüzeyi (Blaine) 4200 g/cm

2
’dir. 

Çimentonun kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmektedir. 

 

Çizelge 1. Çimentonun kimyasal bileşimi (%). 

 

CaO 
Serbest 

CaO 
SO3 MgO CI K2O Na2O SiO2 Al2O3 Fe2O3 

Çöz. 

kalıntı 

Kızd. 

kaybı 

61,48 0,81 3,69 2,25 0,01 0,62 0,18 20,3 5,30 2,76 0,73 4,80 

 

2.1.2 Agrega 

 

Çalışma kapsamında kullanılan agregalara ait fiziksel özelikler ve elek analizi değerleri 

Çizelge 2’de verilmektedir. 



94 

 

Çizelge 2. Agregalara ait fiziksel özelikler ve tane boyut dağılımı. 

 

Agrega 

Özgül 

ağırlık 

g/cm
3 

Su 

emme 

% 

Elek boyutları, mm - % Geçen 

0,063 0,25 0,5 1 2 4 8 16 22 

Doğal kum 2,63 1,21 1,0 10,7 96,5 98,8 99,1 99,5 100 100 100 

Kırma kum 2,68 0,93 4,1 14,1 23,9 35,0 64,3 97,1 100 100 100 

Kırma taş I 2,71 0,42 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 6,8 63,7 100 100 

Kırma taş II 2,71 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12,0 52,5 100 

 

2.1.3 Kimyasal katkılar 

 

i. Erken Dayanım Katkısı (EDK): Kalsiyum silikat hidrat oluşmasını hızlandırarak 

çimento esaslı malzemelerin erken dayanım (6-12 saat) kazanmasını sağlayan özelikte 

aktif nano tanecikler içeren kimyasal katkıdır. 

 

ii. Süperakışkanlaştırıcı Katkı (SA): Polikarboksilat esaslı bir katkıdır. 

 

iii. Hava Sürükleyici Katkı (HSK): Nötralize kolofon reçinesi esaslı betonun içerisinde 

mikron boyutunda hava kabarcıkları oluşmasını sağlayan bir hava sürükleyici katkıdır.  

 

2.1.4 Mikro lif 

 

15 mm uzunluğunda,  0,91 g/cm
3
 yoğunluklu ve 500-700 MPa çekme dayanımına sahip 

polipropilen lifler kullanılmıştır. 

 

2.2. Beton Tasarımı 

 

Çalışma kapsamında erken yüksek dayanıma sahip ve endüstriyel olarak uygulanabilir 

bir beton tasarımı gerçekleştirilmiştir. Su/çimento oranı 0,32 olan tasarıma ait bileşen 

miktarları Çizelge 3’te verilmektedir. 

 

Çizelge 3. Beton bileşenleri ve miktarları. 

 

Bileşen Çim. Su 
Doğal 

kum 

Kırma 

kum 

K. Taş 

I 

K. Taş 

II 
EDK SA HSK 

Mikro 

lif 

Miktar, kg/m
3
 500 160 404 445 433 433 20 6,5 0,45 1,0 

 

2.3. Uygulanan Deneyler 

 

2.3.1. Taze beton deneyleri 

 

Tasarlanan betona ait taze beton deney sonuçları Çizelge 4’de verilmektedir. 
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Çizelge 4. Taze beton deney sonuçları. 

 

 
Deney 

sonucu 

Uygulanan 

standart 

Çökme (slump), cm 26  TS EN 12350-2 

Çökmede yayılma, cm 65 TS EN 12350-8 

Sıcaklık, °C 25,6  

Birim ağırlık, kg/m
3 

2400 TS EN 12350-6 

Hava içeriği, % 3,5 TS EN 12350-7 

Priz başlangıcı, dak 120 
EN 13294 

Priz sonu, dak 150 

 

Kıvam koruma süresi belirli zaman aralıklarında yapılan çökme-yayılma ve reometre 

deneyleri ile belirlenmiştir. Reometre ölçümleri ICAR marka beton reometresi 

kullanılarak betondan alınan 20 ml’lik örnekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Reometrenin ucundaki pervanenin beton içinde farklı hızlarda döndürülmesiyle reolojik 

akış modellerine ait parametreler olan statik ve dinamik akma dayanımı ile plastik 

viskozite değerleri belirlenmiştir. Mikro liflerin kıvam koruma üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla tasarlanan beton mikro lif kullanılmadan üretilerek bazı deneyler  

de yapılmıştır. Kıvam koruma süresi deney sonuçları Çizelge 5’te sunulmaktadır.  

 

Çizelge 5. Kıvam koruma süresi sonuçları. 

 

Deneyler 
Mikro lifli karışım Mikro lifsiz karışım 

Baş. 45 90 120 Baş. 45 90 120 

Çökme, cm 26 25 22 10 26 26 21 11 

Çökmede yayılma, cm 65 60 40 - 75 63 38 - 

Statik akma dayanımı, Pa 250 480 1200 4650 90 420 1310 4200 

Dinamik akma day., Pa 0,1 0,1 120 1420 0,1 0,1 120 1440 

Plastik viskozite, Pa.s 75 150 170 280 70 140 180 250 

Ortam sıcaklığı, C 22 22 22 22 22,2 22,1 22,1 22,1 

Beton sıcaklığı, C 23 23 23,5 25 23 23 23 24,5 

 

Mikro lifli ve mikro lifsiz karışımların 90 dakika sonunda vibrasyonsuz yerleştirilebilir 

durumda olduğu söylenebilir. Mikro lif kullanımının başlangıçta ölçülen yayılma değeri 

üzerinde etkisi olduğu zamanla bu etkisinin ortadan kalktığı ve plastik viskozite 

üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 

 

Hava boşluğu sistemi analizleri: Taze betonlar üzerinde hava boşluğu sistemi analizleri 

AVA 3000 cihazı kullanılarak yapılmıştır [12]. Taze betondan alınan 6 mm altındaki 

malzeme üzerinde yapılan ölçümler sonucu hava boşluğu sistemi parametreleri 

belirlenmiştir. Deney sonucunda, hava miktarı % 2,9, aralık faktörü 0,268 mm ve özgül 

yüzey 26,9 mm
2
/mm

3
 olarak ölçülmüştür. 

 

2.3.2. Sertleşen beton deneyleri 

 

Kuruma rötresi deneyleri: Betonların kuruma rötresi değerleri Şekil 1’de gösterilen 

kalıplar (uzunluk 1 m, genişlik 10 cm ve yükseklik 6 cm) kullanılarak ölçülmüştür.  
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Şekil 1. Kuruma rötresi ölçümleri. 

 

Mikro lif kullanımının kuruma rötresi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

tasarlanan beton mikro lif kullanılmadan üretilerek kuruma rötresi ölçümleri yapılmıştır. 

Uzama/kısalmalar dakikada bir veri alınarak veri kaydedici ile toplanmıştır. Ölçümler 

20±2 °C sıcaklık ve %60±5 bağıl neme sahip ortamda gerçekleştirilmiştir. 8 saat 

sonunda beton tasarımı 1 mm, mikro lif kullanılmadan üretilen beton ise 1,2 mm 

kısalma yapmıştır. Mikro lifli ve mikro lifsiz karışımların 8. saate kadar kuruma rötresi 

deneyine ait birim şekil değiştirme-zaman grafiği Şekil 2’te gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Kuruma rötresinin zamanla değişimi (8 saatlik). 

 

Betonların maksimum birim şekil değiştirmeye ilk 4 saat içinde ulaştığı ve mikro lif 

kullanımının birim şekil değiştirmeyi hem azalttığı hem de geciktirdiği görülmektedir. 

Hidratasyonun başlaması sonucu sıcaklığın artmasından birim şekil değiştirmenin 

etkilenmediği görülmektedir. 

Uzama/kısalmaların 

LVDT’ler ile ölçülmesi 

Numune 

sıcaklıklarının 

ölçümü 



97 

 

Yarı adyabatik ısı gelişiminin izlenmesi: Yarı adyabatik ısı gelişimi deneyi NT Build 

388 standardına uygun olarak yapılmıştır. Erken dayanım katkısının ısı gelişimi 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla tasarlanan beton erken dayanım katkısı 

kullanılmadan da üretilerek yarı adyabatik ısı gelişimi izlenmiştir. Erken dayanım 

katkısı ilk saatlerde beton ısısını artırırken, bu etki ilerleyen günlerde azalmıştır. 

 

 
  

Şekil 3. Yarı adyabatik ısı gelişimi.  

 

2.3.3. Sertleşmiş beton deneyleri 

 

Basınç dayanımı:  Basınç dayanımı deneyleri hem küp (15x15x15 cm) hem de silindir 

(çap:10 ve yükseklik:20) numuneler üzerinde EN 12390-3 standardına uygun olarak 

yapılmıştır. Küpler üzerinde yapılan deney sonuçları 3’er numunenin ortalamasıdır. 

Silindir numunelerin saat bazındaki sonuçları 2, gün bazındaki sonuçları ise 3 

numunenin ortalamasıdır. Silindir numuneler döküm yüzeyleri tıraşlama yöntemi ile 

düzeltilerek deneye tabi tutulmuştur. Deney sonuçları Çizelge 6’da verilmektedir. 

Tasarlanan betonun erken yüksek dayanımlı betonlarda aranan basınç dayanımı 

değerlerine istenilen sürelerde ulaştığı görülmektedir. 

 

Çizelge 6. Basınç dayanımı değerleri. 

 

 Basınç dayanımı, MPa 

Saat Gün 

5 6 7 8 9 10 12 1 3 7 14 28 

Küp 16,8 26,9 35,3 38,6 46,1 47,1 49,1 57,6 69,5 72,3 83,4 89,1 

Silindir - 17,2 - 31,3 35,4 40,4 41,8 54,8 66,8 71,0 80,6 85,0 

 

Elastisite modülü: Elastisite modülü ölçümleri çapı 100 mm ve yüksekliği 200 mm olan 

silindir numuneler üzerinde yapılmıştır. Deney sonuçları Çizelge 7’de verilmektedir. 
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Çizelge 7. Elastisite modülü değerleri. 

 

Elastisite modülü, GPa 

Saat Gün 

8 10 12 1 3 7 14 28 

24 31,5 34,5 38,6 42,9 44,1 45,6 46,4 

 

Yarma-çekme dayanımı: Yarma-çekme dayanımları bir kenarı 150 mm olan küp 

numuneler üzerinde EN 12390-6 standardına göre yapılmıştır. Deney sonuçları 3’er 

numunenin ortalaması olup Çizelge 8’de verilmektedir.  

 

Çizelge 8. Yarma-çekme dayanımı değerleri. 

 

Yarma çekme dayanımı, MPa 

Saat Gün 

5 6 7 8 9 10 12 1 3 7 14 28 

1,47 2,40 2,74 3,09 3,48 3,62 3,68 5,32 6,05 6,88 8,15 9,55 

 

Kırılma enerjisi ve net eğilme dayanımı: Kırılma enerjisi deneyleri kapalı çevrimli 

deplasman kontrollü Instron 550R marka yükleme cihazıyla 0,025 mm/dak yükleme 

hızında yapılmıştır. Mikro liflerin eğilme dayanımına katkısını belirlemek amacıyla 

tasarlanan beton, mikro lif kullanılmadan üretilerek elde edilen karışım üzerinde de 

deneyler yapılmıştır. Kırılma enerjisi hesabında 0,5 mm sehime kadar olan alan 

kullanılmıştır. Tasarımı yapılan betona ait 6., 8., 10. ve 24. saatlerdeki eğilme deneyleri 

sonucu elde edilen yük-sehim eğrileri Şekil 4’de gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Yük-sehim eğrileri.  

 

Beton tasarımında mikro lif kullanılmasının amaçlarından biri de eğilme dayanımı ve 

kırılma enerjisi değerlerini arttırmaktı. Bu amaca yönelik yapılan deneyler sonucu elde 

edilen mikro lifli ve mikro lifsiz karışımlara ait yük-sehim eğrileri Şekil 5’te 

gösterilmektedir. 



99 

 

 
 

Şekil 5. Mikro lif kullanımının eğilme dayanımı ve kırılma enerjisine etkisi. 

 

Mikro lif kullanılmadan üretilen karışımlarda 6 saat sonunda 1 MPa’ın altında bir 

eğilme dayanımı elde edilirken, mikro lif kullanılmasıyla 3 MPa’lık bir eğilme 

dayanımına ulaşılmıştır. Beton tasarımının 8 saat sonunda ulaştığı değerlere mikro lifsiz 

karışım 10 saate ulaşmaktadır. Bir günlük numunelerde yapılan deney sonuçlarında ise 

mikro lifli ve lifsiz karışımlar arasında belirgin farklılıklar elde edilmemiştir. Sonuçta, 

mikro lif kullanılmasıyla erken saatlerde net eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi 

değerlerinde belirgin artışlar elde edilmiştir. 

 

Termal genleşme katsayısı: Termal genleşme katsayıları TI-B 101 standardına göre 

belirlenmiştir. 100x100x400 mm’lik kirişler üzerinde 1., 3. ve 7. günlerde 5, 20 ve 30 

°C sıcaklıklarda yapılan uzama/kısalma ölçümleri sonucu belirlenen termal genleşme 

katsayıları Çizelge 9’da verilmektedir. 

 

Çizelge 9. Termal genleşme katsayıları. 

 

Beton 

yaşı, 

Gün 

Termal genleşme 

katsayısı, 

(1/°C)x10
-6

 

Standart 

 sapma 

(1/°C)x10
-6

 

1 5,93 0,8 

3 6,05 0,8 

7 6,95 0,3 

 

Hava boşluğu sistemi analizleri: Sertleşmiş betonlar üzerinde hava boşluğu sistemi 

analizleri TS EN 480-11 standardına uygun olarak analize olanak sağlayan Rapid Air 

cihazı kullanılarak yapılmıştır. Betondan alınan kesitler üzerinde görüntü analizleri 

yapılarak hava boşluğu sistemi parametreleri belirlenmiştir. Analizler sonucu, hava 

miktarı % 3,5, aralık faktörü 0,251 mm ve özgül yüzey 27,3 mm
2
/mm

3 
olarak 

ölçülmüştür.  
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3. SAHA UYGULAMASI 
 

3.1. Taze Beton Deneyleri  

 

Laboratuvar deneyleri sonunda oluşturulan beton tasarımının endüstriyel boyutta 

üretimi hazır beton santralinde gerçekleştirilmiştir. Santralde üretilen beton, miksere 

doldurulmuş ve belirli zaman aralıklarında örnekler alınarak laboratuvarda uygulanan 

taze beton deneylerine tabi tutulmuştur. Uygulanan taze beton deneylerine ait sonuçlar 

Çizelge 10’da verilmektedir. 

 

Çizelge 10. Taze beton deney sonuçları. 

 

 Başlangıç 45 dak. 90 dak. 

Çökme, cm 25 24 16 

Çökmede yayılma, cm 60 50 - 

Statik akma dayanımı, Pa 320 780 3400 

Dinamik akma dayanımı, Pa 0,1 15 2240 

Plastik viskozite, Pa.s 90 230 260 

Birim ağırlık, kg/m
3 

2410 2415 2408 

Hava miktarı, % 3,8 4,0 3,7 

Ortam sıcaklığı, C 28 29 28 

Beton sıcaklığı, C 27,5 30 32 

Priz başlangıcı, dakika 100 - - 

Priz sonu, dakika 130 - - 

 

Endüstriyel boyutta üretilen betonun taze beton değerleri laboratuvarda üretilen betona 

ait değerlerden daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni ortam sıcaklığının daha yüksek 

olması ve buna bağlı olarak beton sıcaklığındaki artış gösterilebilir. Kıvam koruma 

süresi laboratuvar değerlerine göre yaklaşık yarım saat daha azdır. Bununla birlikte, 

beton tasarımı hem taze beton sonuçlarına göre hem de beton reometresi ile elde edilen 

reoloji modeli parametrelerine göre 90 dakika kıvam koruma süresi sağlayarak 

endüstriyel boyutta başarıyla üretilmiştir. 

 

3.2. İleri Yaş Deneyleri 

 

Yüzey betonları birçok iklimsel ve kimyasal etkene maruz kalmaktadır. Bu nedenle, 

betonun ileri yaş dayanım özellikleri önemli bir işleve sahiptir. Sahada büyük ölçekli 

(3x3x0.2 m) dökülen betondan alınan karot örnekleri üzerinde gerçekleştirilen su 

geçirimlilik deneyleri, hızlı klorür geçirimliliği, aşınma deneyi, donma-çözülme deneyi 

ve düzlem kesitlerin mikroskop altında incelenmesine ait sonuçlar aşağıda 

sunulmaktadır. Büyük ölçekte dökülen betonun performansını değerlendirmek amacıyla 

laboratuvarda üretilen betonlar üzerinde de ileri yaş özeliklerine ait deneyler yapılmıştır. 

 

3.2.1. Kılcal su geçirimliliği: Kılcal su emme deneyleri ASTM C 1585 (Standard Test 

Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic-Cement 

Concretes) standardına uygun olarak yapılmıştır. Kılcal geçirimlilik deneyleri 3’er adet 

numune üzerinde yapılmış olup deneyler sonucu laboratuvarda üretilen örnekler ile 

sahadan alınan karot örneklerin kılcal geçirimlilik katsayıları özdeş bulunmuştur. Bu 
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katsayılar birincil ve ikincil kısım olarak sırasıyla 10x10
-4

 mm/s
1/2

 ve 2x10
-4

 

mm/s
1/2

’dir. 

 

3.2.2. Basınçlı su geçirimliliği: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini BS EN 

12390-8 standardına göre yapılmıştır. Bu standarda göre numunelere 72±2 saat süreyle, 

500±50 kPa su basıncı uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda, basınçlı su uygulanan 

yüzeye dik şekilde numune ortasından yarılarak ikiye bölünmüş ve suyun işlediği 

ortalama derinlik ve en büyük derinlik ölçülmüştür. Deney, hava kurusu durumda ve 

çapı 150 mm olan karot numuneleri üzerinde yapılmıştır. Basınçlı su geçirimliliği 

sonuçları Çizelge 11’de verilmektedir. 

 

Çizelge 11. Basınçlı su geçirimliliği deney sonuçları. 

 

Numune 

no 

Basınç altında  

su işleme derinliği, mm 

Ortalama Maksimum 

1 4 10 

2 9 15 

3 7 10 

 

3.2.3. Elektriksel yöntemle klorür geçirimliliği: ASTM C 1202 standardına göre 

yapılmıştır. Deneyde, çapı 100 mm ve kalınlığı 51 mm olan silindir numuneler 

kullanılmıştır. Deneyde 60 V sabit potansiyel farkı uygulanmış ve geçen elektrik akım 

şiddeti miktarı belirli aralıklarla kaydedilerek 6 saat sonunda iletilen elektrik akımı 

miktarı coulomb cinsinden hesaplanmıştır. Ölçümler sonucu laboratuvarda üretilen 

numunelerden ortalama 1120 coulomb, sahadan karotla alınan numunelerden ortalama 

960 coulomb elektrik yükü geçmiştir. ASTM C 1202 standardında yapılan 

sınıflandırmaya göre karot numuneleri çok düşük, laboratuvarda üretilen numuneler ise 

düşük sınıfına girmektedir. 

 

3.2.4. Aşınma deneyi: Aşınmaya karşı direnç TS 2824 EN 1338 standardında yer alan 

Böhme deneyi ile ölçülmüştür. Deney sonucunda 50 cm
2
 alanda laboratuvarda üretilen 

örneklerde 5 cm
3
, sahadan karotla alınan örneklerde ise 5,6 cm

3
 hacim kaybı 

ölçülmüştür. Standartta beton kaplama blokları için en üst sınıf olan 4. sınıfta 50 cm
2
 

alandan maksimum hacim kaybı 18 cm
3
’tür.  

 

3.2.5. Donma-çözülme deneyi: Donma-çözülme deneyleri TS EN 12390-9 standardına 

uygun yapılmıştır. Numunelere, NaCI tuzu etkisinde 28 donma-çözülme çevrimi 

uygulanmıştır. Pullanma miktarları 6., 14. ve 28. çevrim sonunda yapılan numune 

yüzeyinden dökülen malzeme miktarlarının tartılmasıyla hesaplanmıştır. Karot ile 

alınan 15 cm çaplı numuneler ve laboratuvarda dökülen küp numunelere ait sonuçlar 

Çizelge 12’de verilmektedir.  

 

Çizelge 12. Donma-çözülme deney sonuçları. 

 

 Pullanma miktarı, g/m
2 

6. çevrim 14. çevrim 28. çevrim 

Saha 7 29 62 

Laboratuvar 4 12 24 
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Donma çözülme deneyleri sonucunda pullanma hasarı oluşmamıştır. Laboratuvar ve 

saha üretimlerinin sonuçları arasındaki farkın karotlar taş kesme cihazında kesilirken 

yüzeylerinin zayıflamış olmasından diğer bir deyişle betonda en zayıf halka olarak 

bilinen agrega-.çimento hamuru ara yüzeyinin bu tür dış etkilere açık olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

3.2.6. Düzlem kesit incelemeleri: Saha çalışmaları ve gerçek ölçekli denemeler sırasında 

yerinde dökülen erken dayanımı yüksek betonların yerindeki kalitesini araştırmak 

amacıyla karotlar alınmış ve düzlem kesit incelemelerine tabi tutulmuştur. Alınan 100 

mm çaplı karotların orta bölgelerinden yaklaşık 10 cm x 20 cm en kesite ve 1 cm 

kalınlığa sahip dilim şeklinde numuneler kesilmiştir. Bu numuneler, beton içindeki 

mevcut tüm boşluk ve mikro çatlakların doldurulması amacıyla vakum altında florasans 

tozu içeren yüksek akışkanlıktaki bir sıvı epoksi içinde bekletilmiştir. Sonrasında, beton 

yüzeyi 1 mm aşındırılarak düzlem haline getirilmiş ve fotoğraflanmıştır. 

 

Daha sonra aşındırma işlemi 2 mm aşağıya kadar devam ettirilmiştir. Bu seviyede UV-

ışık altında yapılan fotoğraflama ile 1 mm de görülen boşluk ve çatlak yapısının alt 

tabakalara doğru inip inmediği tesbit edilebilmektedir. Bu seviyelerdeki kesit 

fotoğrafları Şekil 6’da sunulmaktadır. 

 

  

1 mm aşındırma 2 mm aşındırma 

Şekil 6. Düzlem kesit incelemeleri. 

 

Yapılan incelemelerde ve verilen fotoğraflarda görüldüğü gibi, beton numuneler içinde 

büyük boşluklar olmadığı, yerleştirme ve döküm koşullarının istenen kalitede olduğu, 

plastik rötre veya kuruma rötresi gibi nedenlerden kaynaklanabilecek herhangi bir çatlak 

bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

Deneyler sonucunda erken yüksek dayanıma sahip ve endüstriyel olarak uygulanabilir 

beton tasarımı elde edilmiştir. Oluşturulan katkı sistemi, erken dayanım katkısı, 

süperakışkanlaştırıcı, mikro lif ve hava sürükleyici katkılardan oluşmakta olup ek olarak 

priz hızlandırıcı veya priz geciktirici katkı içermemektedir. Beton tasarımı bu yönüyle, 

benzer amaçlarla yapılan çalışmalar sonucu elde edilen tasarımlardan farklıdır ve daha 

ekonomiktir. 
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Erken yüksek dayanımlı betonlarda yüksek çimento dozajından kaynaklanan rötre 

çatlaklarını azaltmak ve eğilme dayanımını arttırmak amacıyla mikro lifler 

kullanılmıştır. Mikro lif, erken dayanım kazanan tamir betonlarında ilk kez 

kullanılmıştır. Mikro liflerin çok erken yaşlarda eğilme dayanımına ve kırılma 

enerjisine olan katkısı yapılan deneysel çalışma sonuçlarıyla ortaya konmuştur. Mikro 

lif kullanılmadan üretilen karışımlarda 6 saat sonunda 1 MPa’ın altında bir eğilme 

dayanımı elde edilirken, mikro lif kullanılmasıyla 3 MPa’lık bir eğilme dayanımına 

ulaşılmıştır. Mikro lifli karışımın 8 saat sonunda ulaştığı değerlere mikro lifsiz karışım 

10 saate ulaşmaktadır. 

 

Yeterli donma-çözülme dayanıklılığı için gerekli hava miktarı ve diğer hava boşluğu 

sistemi parametreleri taze ve sertleşmiş betonlarda yapılan hava boşluğu sistemi 

analizleri ile belirlenmiştir. Böylece, yeterli hava boşluk sistemine sahip beton tasarımı 

yapılarak hem erken yaşlarda yüksek dayanıma sahip, hem de donma-çözülmeye 

dayanıklı bir beton elde edilmiştir. 

 

Araştırma, hem laboratuvar çalışmalarını hem de endüstriyel ölçekli üretim ve saha 

denemelerini kapsamaktadır. Böylece, bir laboratuvar çalışmasına ek olarak endüstriyel 

boyutta bir ürün elde edilmiştir. Sahadan alınan numuneler de yapılan ileri yaş deney 

sonuçlarıyla betonun geçirimsizliği ve çevresel etkenlere karşı dayanıklılığı ortaya 

konmuştur. 

 

Teşekkür 
Bu çalışma TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmiştir 

(Proje no: 109R026).  
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