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Özet 
 
“Büzülmeyen rötre yapmayan akıcı dolgu malzemesi”, hazır beton üreticilerinin 
imal edebileceği çimentolu bir dolgu malzemesidir. Doğal gaz kanalları, bina 
hafriyatları, kanal hendekleri, temeller ve dip oyukları, terk edilmiş yeraltı depolama 
tankları ve saire dahil bir dizi uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmaştır.  
 
Bu malzeme, hendek doldurma çalışmalarında normal olarak kullanılan sıkıştırılmış 
toprak veya granüle malzemelere ekonomik bir alternatif oluşturmaktadır. Bu 
karışımların üretilmesinde kullanılan yeni bir bileşen, tarns mikserin doldurma 
hunisinden dahi ilave edilebilen yumurta şekilli balmumu kapsül olarak paketlenen 
yüksek performanslı bir katkı maddesidir.  
 

Abstract 
 

“Non-shrink flowable fill” is a cementitious backfill material manufactured by ready 
mixed concrete producers.It has been designed for a number of applications comprising 
utulity trenches, building excavations, conduit trenches, foundations and undercuts, 
abandoned underground storege tanks,etc.. 
 
This material is an economical alternative to compacting soil or granular materials 
normally used in trenchfilling operations.A new constituent for the production of these 
mixtures is a high performance additive packaged in a sealed,egg-shaped wax capsule 
that is addet at the hopper of the ready mix truck. 
 

1. GİRİŞ 
 

Büzüşmez akışkan dolgu malzemesi son derece akışkan olup tokmaklama veya 
sıkıştırma gerekmeksizin kendi kendini düzleştirmektedir; geleneksel akışkan dolgu 
maddesinin tersine suyunu kaybedip çökelme yapmaz ve bu nedenle orijinal 
yerleştirilme yüksekliğini korur ve gaz yada su boru hatlarının geçtiği kanal 



dolgularında toprak dolgu maddesinin oturmasından kaynaklanan ciddi problemler 
nedeniyle boruların kazayla hasar görmesinin ve maliyetli bakım çalışmalarının önüne 
geçer. Ayrıca son derece dayanıklı ve düşük ağırlıklı bir beton olup (1MPa’nın bile altı) 
ileride tekrar hafriyat yapılmasını gerektirecek uygulamalarda kullanılabilir ve bakım ve 
onarım çalışmaları için bu kanal hatlarına kolay erişim sağlar.  
 
Bu inceleme yazısında ilgili karışımlar için önerilen bileşimler ile klasik köpük ajanı 
kullanılarak imal edilen beton teknikleri ile karşılaştırıldığında üretici ve kullanıcıya 
sağlanan açık faydalar ile birlikte en önemli uygulamalara dair açıklamalar 
verilmektedir  
 
 

2. KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN DÜŞÜK DAYANIMLI 
AKIŞKAN DOLGU 

 
Akışkan dolgu maddesi, çok çeşitli dolgu gereksinimlerini karşılamak için maliyet 
etkin ve yüksek kaliteli bir ürün sunmak üzere hazır beton üreticilerince üretilen ve arz 
edilen yüksek performanslı bir likit dolgu topraktır. Akışkan dolgu maddesi ne bir beton 
ne de bir toprak-çimentodur. Fakat her ikisine benzer özelliklere sahiptir. İlk kez 
seksenli yıllarda Kuzey Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde görülen düşük çimentolu 
içeriği ile karakterize olan çimentolu bir dolgu karışımıdır.  
 
Yeni geliştirilen akışkan dolgu performanslı katkı maddesi, akışkan dolgu maddesinin 
özelliklerinde daha ileri düzeyde iyileştirme yapılmasına imkan sağlayarak dolgu 
malzemeinin plastik ve sertleşmiş özelliklerini geliştirmekte ve hazır beton üreticilerine 
çeşitli teknik ve ticari faydalar sunmaktadır.  
 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemei (NSFF), son derece yapışkan, optimum dayanımlı 
ve düşük birim ağırlıklı bir malzemedir. NSFF, toprak veya granüler malzemenin 
yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasına nazaran hem işgücü hem de zaman tasarrufu 
sağlamasından ötürü ekonomik bir alternatiftir. NSFF dar ve derin hendeklerde bile 
yüksek düzeyde akışkanlık özelliğine sahiptir ve vibrasyon veya sıkıştırma 
gerektirmemektedir. Hazır beton üreticilerince üretilen çimentolu dolgu karışımları, 
beton üretiminde kullanılan ekipmanlarla karıştırılmakta ve daha sonra hazır karışım 
kamyonları ile şantiyeye teslim edilmektedir.  
 
Avantajları 
 

• Yerleştirme hızı 
• Daha az işgücü ve ekipman maliyeti 
• İşçi emniyeti 
• Çökme yapmaz 
• Daha az kaldırma gücü 
• Mukavemet artışı 

 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemesi, sıkıştırılmış klasik dolgu maddelerine göre altı ile 
on kat arası daha hızlı yerleşir ve derin hafriyat çukurlarını hızlı bir şekilde doldurmak 
için kullanılabilir (3 dakikada 8 metreküp) ve sıkıştırma ekipmanı veya işgücüne 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.  
 



Kanal kazılarının (gaz, su, elektrik kabloları, telefon kabloları, kanalizasyon ve saire) 
doldurulması çalışmalarında kullanıldığı takdirde daha dar hendekler ve daha az şantiye 
ekipmanları gereksiniminden ötürü hafriyat maliyetleri önemli düzeyde azalır. Hafriyat 
için insan iş gücünü azaltarak kaza risklerinin önüne geçer ve işçi emniyetini artırır. 
Klasik akışkan dolgu maddelerinin çökmesi ve hava bırakması daha sonra hafriyatların 
veya tankların tekrar açılmasını gerektirmektedir. Bu durum ayrıca geri doldurma 
çalışmasından sonra tabanda çökmelere veya çukurlara neden olabilmektedir. NSFF, 
klasik akışkan dolgu maddelerinin kullanımında gerekli olan hafriyat çukuru veya 
tankların geri açılması ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve oturma veya hava bırakma 
hallerinin neden olabileceği taban dolgularındaki çökmeleri önlemektedir. NSFF, daha 
az su muhtevası ile üretilmekte ve böylelikle suyun kaldırma kuvvetinden ötürü 
hendeğe geri doldurulduğunda boruların yüzme eğilimini azaltmaktadır. Sertleştirilmiş 
akışkan dolgu maddesini kazma yeteneği özellikle utilite hendekleri ve geçici 
dolgularda önemli bir özelliktir. NSFF’nin yüksek hava muhtevası nihai dayanımı daha 
uzun yaşlarda arzu edilen seviyelerle sınırlandırmaktadır.  
 
 

3. UYGULAMALAR 
 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemesi, pek çok uygulamada yapısal dolgu veya geri dolgu 
maddesi olarak sıkıştırılmış toprağın yerini alabilir. Örnekler arasında aşağıdakiler 
bulunmaktadır.  
 
3.1. Kanal Kazıları  
NSFF boruları altında ve etrafında kolaylıkla akar ve toprak veya granüllü malzemelerin 
yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasının çok zor veya hatta imkansız olduğu sıkışık veya 
sınırlı alanlarda kullanım için idealdir.  
 
Klasik akışkan dolgu maddesinin tersine, NSFF orijinal yerleştirme yüksekliğini 
muhafaza eder ve utilite hendeklerindeki toprak dolgu maddesinin oturmasından 
kaynaklanan ciddi problemler nedeniyle boruların kazayla hasar görmesinin ve maliyetli 
bakım çalışmalarının önüne geçer.  
 
Kendi kendini düzleştirme özelliğine sahip NSFF, işçilerin boruların yanında sıkıştırma 
ekipmanlarını kullanırken kaza ile borulara zarar verme olasılığını ortadan kaldırır. 
Bakım veya onarım çalışmaları için utilite hatlarına kolay erişimin hayati olduğu 
yerlerde NSFF’nin sıkıştırma dayanımı 2.0 Mpa veya altı olarak belirlenebilir. Bu 
dayanım seviyelerinde malzeme bir kazma ekipmanı ile kolaylıkla kazılabilir.  
 
NSFF’nin ayrıca daha dar hendeklere imkan vermesi ve sıkıştırma ekipmanlarının 
kullanımı için hendeklerin genişletilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasından ötürü 
hafriyat maliyetleri de azalmaktadır. Toprak veya granülle dolgu maddelerinin aksine 
NSFF yükleyiciler, silindirler veya sıkıştırıcılar olmaksızın dökülebilmektedir.  
 
3.2. Terk edilmiş tanklar, tüneller, kanalizasyonlar, borular, kuyular  
 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemeli karışımlar su bırakmaz ve yerleşmeden önce bel 
vermez ve bu nedenle “tek geçişli” doldurma kapasitesinin arzu edildiği yerlerde 
kullanım için idealdir. Bu özelliği terk edilmiş yeraltı depolama tankları, terk edilmiş 
tüneller ve kanalizasyonların kapatılmasında avantajlı bir şekilde kullanılabilir.  



 
3.3. Yol yarıkları 
 
Bir müteahhit yüksek erken dayanımlı beton yamalar ile birlikte kullanmak suretiyle 
tamir edilmiş bir yol tabanını sekiz saatten kısa bir süre içinde trafiğe açabilir (Bkz. 7.2) 
 
3.4. Kemer ayağı & duvar dolguları 
 
İstinat duvarlarını klasik akışkan dolgu maddesi ile doldururken yüksek ünite 
ağırlığından ötürü malzemeyi bir kaç kez seferde dökmek gereklidir. Her seferde bir 
sonraki dökme işlemine kadar dökülen malzemein sertleşmesi için bekleme zorunluluğu 
bulunmaktadır. NSFF bunun yerine daha düşük ağırlıklı bir malzeme olmasından ötürü 
sürekli bir şekilde dökülebilir ve böylelikle dökme çalışması sırasında dolgu maddesini 
çevrelemek için kullanılan formlara, mesnetlere veya duvarlara karşı daha düşük bir 
hidrostatik basınç uygular ve geri doldurma uygulamalarında duvarların geri itilmesi 
riskini azaltır.  
 
 

4. KARIŞIM BİLGİLERİ 
 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemei, betonda bulunan bileşenleri farklı oranlarda içeren 
çimentolu bir malzemedir. Bu madde bir çimento, su, ince ve kaba agregatlardan oluşan 
bir karışım olup kuru kül, cüruf ve saire gibi diğer pozzolanik ilaveleri içerebilir  
 
Karışım dizaynları spesifik performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde çeşitlilik 
göstermektedir. Beton malzemelerinin mevcudiyeti ve maliyetine bağlı olarak bileşen 
oranları değiştirilmek suretiyle yerinde yoğunluk, dayanım ve saire için spesifikasyon 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde formülasyonlar geliştirilebilir.  
 
Hazır beton imalatçısının sahip olduğu diğer bir avantajda yapısal beton üretiminde 
kullanılamayacak olan düşük sınıflı agregatları, spesifikasyon dışı malzemeleri ve 
taşocağı atık ürünlerini kullanma olasılığıdır.  
 
 

5. YÜKSEK PERFORMANSLI KATKI MADDESİ 
 
Büzüşmez akışkan dolgu malzemeinin üretiminde kullanılan temel nitelikte bir bileşen, 
mühürlü, yumurta şekilli balmumu kapsül olarak paketlenen yeni bir kimyasal katkı 
maddesidir. Yumurtalar bir bütün olarak beton karıştırma kamyonunun doldurma 
hunisinden ilave edilmektedir. Kapsül karıştırma sırasında çözülmekte ve karışım içinde 
birörnek dağılacak şekilde içeriğini serbest bırakmaktadır. Yüksek hava muhtevası 
karıştırma işleminden elde edilmektedir. Kalan kabuk kırıkları atıl olup dökülen nihai 
malzeme üzerinde hiç bir etkiye sahip değildir. Akışkanlık özelliği dramatik bir şekilde 
artmakta ve karışım kremsi, zengin ve ayrışmayan beton benzeri bir görünüm 
almaktadır. Malzeme boruların altında ve etrafında akmakta, şantiyedeki çalışma hızı 
artmakta ve “açık hafriyat süresi” azalmaktadır. Düşük yoğunluk elde etmek ve 
sıkıştırma dayanımının gelişimini kontrol etmek üzere stabil bir hava muhtevası 
oluşmaktadır. Su gereksinimi önemli düzeyde azalmakta ve hava verme, çökme ve 
büzüşme neredeyse tamamen ortadan kaldırılmaktadır.  
 



Her bir yumurta bir metre küp büzüşmez akışkan dolgu maddesi için gereken dozajı 
içermektedir.  
 
Kapsüllerin yenilikçi kullanımı dökme depolama ve kimyasal ölçekli dağıtma 
ekipmanına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.  
 
Katkı maddesi Potland çimentosu veya karma çimentolarla ve ayrıca kuru kül, cüruf ve 
saire gibi pozzolanik malzeme içeren karışımlarla kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.  
 
 

6. BÜZÜŞMEZ AKIŞKAN DOLGU MALZEMEİNİN 
PERFORMANSI 

 
Stabil hava içeriği  %15-30 aralığında yer almaktadır; sonuç olarak ıslak yoğunluklar, 
normal ağırlığa sahip beton için 2300 – 2500 kg/m3 olan değerler ile karşılaştırıldığında 
1550 – 1900 kg/m3 aralığında yer almaktadır.  
 
%20 üzerindeki hava muhtevası sıkıştırma dayanımını önemli düzeyde azaltacak ve 
kazılabilme özelliğine katkıda bulunacaktır. 28 günlük sıkıştırma dayanımı karışımın 
dizaynına bağlı olarak 1 ile 15 Mpa arasında olabilmektedir. İleride hafriyat yapılması 
beklenen projeler için dayanım değerleri2Mpa’nın altında belirlenmektedir. Daha 
yüksek dayanım değerleri ağır ekipmanlar ve kaya matkabı kullanımını gerektirebilir. 
Ilık sıcaklıklarda “kullanıma açılma süresi” 5 ile 8 saat arasındadır ve Büzüşmez 
akışkan dolgu malzemei 24 ile 36 saat arasında trafik yükünü destekleyebilecektir.  
 
0.5 Mpa değerinde dayanma kapasitesi 700kg/m2’lik dayanma kapasitesine sahip 
toprağınkine eşittir. Daimi yapı dolgusu veya trafik yüklerini desteklemek üzere geçici 
dolgu olarak kullanıldığı hallerde olduğu gibi NSFF’nin daha büyük dayanma 
kapasitelerine sahip olması gerekiyorsa daha yüksek dayanım değerleri 
belirlenmektedir.  
 
Geçirgenlik değerleri 10-3 ile 10-5 cm/saniye arasında değişmekte olup iyi sınıf bir 
kumun değerine benzerdir.  
 
Termal iletkenlik (k) metre kelvin *W/(m.K)* veya 3-5 Btu in/h ft2 ˚F başına 0.45 – 
0.75 watt aralığındadır (klasik akışkan dolgu karışımlarına nazaran daha yüksek 
izolasyon değeri)  
 
 

7. KLASİK KÖPÜKLÜ & YÜKSEK HAVA GİRİŞLİ BETON 
TEKNİKLERİNE GÖRE FAYDALARI 

 
Geçmişte yaygın olarak kullanılmış olan ve bir çimentolu beton içeren iki klasik dolgu 
tekniği bulunmaktadır. Öncelikle “Köpüklü Betonu” ele almalıyız. Bu pahalı bir 
alternatif olup ilgili gözetim maliyetleri ile birlikte bir köpük jeneratörünün kullanımını 
gerektirmekte ve yüksek maliyetli protein bazlı köpük karışımı içermektedir. Köpük 
şantiyede üretilmekte ve haznesinde önceden hazırlanmış bulamaç içeren beton 
karıştırma kamyonuna ilave edilmektedir. Karışımın tamamı karıştırılır ve uygulama 
yerine dökülür. Bu tekniğin gerçek bir avantajı vardır: 1000 kg/m3’ten az dolgu 



yoğunlukları sağlama kabiliyeti. Fakat örneğin ısı izolasyonunun ciddi bir problem 
olabileceği yeraltı enerji kabloları gibi bazı durumlarda bu bir avantaj değildir. 
 
Köpüklü beton daha yüksek bir maliyete sahip olup yerinde teknik gözetim 
gerektirmektedir ve yalnızca yüksek düzeyde izolasyonun gerekli olduğu ihtisas 
uygulamaları için uygundur.  
 
İkinci alternatif ise “Yüksek Hava Girişli Betondur” (HAEC). Bu teknik bu inceleme 
yazısında belirtilen NSFF sistemine jenerik olarak daha yakındır. HAEC düşük çimento 
muhtevası, düşük muhtevalı kum/çimento karışımı ve yüksek dozda normal klasik hava 
geçirme maddesi kullanılarak üretilir. Bu malzemelerin tamamı karıştırma tesisinde 
ilave edilir ve akışkan olarak şantiyeye teslim edilir. İlk bakışta bu ideal yöntem olarak 
görülebilir fakat bir kaç önemli kusuru bulunmaktadır.  
 
• Hava daha az stabildir  
• ürün son derece akışkandır ve kamyon saçılma riskinin önlenmesi için yükün 

tamamını boşaltamaz. Bu ciddi bir maliyet sorunudur.  
• Artan AEA dozajını doğru şekilde ölçebilecek dağıtma ekipmanlarının dahil 

edilebilmesi için tesiste modifikasyon yapılması gereklidir 
• Normal yapısal beton üretiminde hata riski, yanlışlıkla giren hava miktarı daha 

yüksektir 
• Her bir tesiste hava geçirme maddesi envanteri ve atıkları artmaktadır 
 
Yüksek performanslı katkı maddesi kullanılarak üretilen NSFF ürünü hazır beton 
üreticilerine bir dizi fayda sunmaktadır.  
 
• Katkı maddesi şantiyede kuru karışıma ilave edilmekte ve tam kamyon yüklerinin 

taşınmasına imkan vermektedir. Böylelikle önemli tasarruflar sağlamaktadır.  
• Bir kapsül / m3, tesislerde minimal düzeyde envanter tutulmasını sağlamaktadır. 20 

kapsül – 20 m3 
• Şantiyede teknik gözetim gerekli değildir. Kapsüller kamyon şöförü tarafından ilave 

edilmektedir.  
• Bir karıştırma veya köpük oluşturma ekipmanı gerekli değildir ve protein bazlı 

köpük maddeleri veya çözünme özelliği olmayan ambalaj malzemeleri gibi atıkların 
tasfiyesi sorunu yoktur 

 
Yüksek performanslı balmumu içindeki karışımın kullanımı güvenli olup özel üretim 
tekniklerinin kullanımını gerektirmez, çevre dostudur ve büzüşmez akışkan dolgu 
maddelerinin üretilmesinde kullanılabilecek en düşük maliyetli yöntemdir.  
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