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ÖZET 
 
Bu çalışmada ince agregalar için kullanılan kum eşdeğerliği  deneyinin  yapılışı ile bu 
deney sonuçlarının agreganın  diğer fiziksel özellikleri ile ilişkisi ve betonun 
performansına etkisi araştırılmıştır. Hazır beton santrallari laboratuarlarında sık yapılan 
63 mikron elekte yıkama , elek analizi , özgül ağırlık  ve su emme deneyleri ile kum 
eşdeğerliliği deney sonuçları karşılaştırıldığında, 63 mikron elekte kirlilik tayini ile kum 
eşdeğerliliği sonuçlarının paralel etki göstermediği  gözlenmiştir.Uygulaması  kolay 
olan kum eşdeğerliliği deneyi ile betonun  kalitesinde değişkenliği çok etkileyen 
kumların - özellikle de  kırma kumların - kalitesi hakkında tasarım ve girdi 
kontrollerinde daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek  mümkündür. 
 
 

Abstract  
 

In this study the test for sand equivalent material for use in fine aggregates and the test 
results effects and their impact and relationship with other aggregates’ physical 

been studied.In the course of comparison for frequent test results carried onin individual 
labs of the plants for 63 micron sieve washing, sieve analysis, specific gravity and water 
absorption tests and with test results for sand equivalence results it has been observed 
that 63 micron dirt on sieve assessment and sand equivalence results do not show 
parallel impact. While it is fairly simple to implement the sand  equivalence test andalso 
for sands effect  the changes in concrete quality-especially crushed sand- it is possible to 
obtain more detailed information on preliminary sketching and input control data of 
these equivalent materials. 

characteristics has been described andits overall effects on concrete performance has 

 

 



1. GİRİŞ 
 

Beton üretiminde kullanılan ince agregaların girdi kalite kontrol çalışmalarında özgül 
ağırlık, su emme, granülometri, 0,063 mm elekten geçen çok ince malzeme tayini sık 
yapılan deneylerdir. TS 706 / Aralık 1980 “Beton Agregaları” [1] Standardı kirliliğin 
değerlendirilmesinde  doğrudan 0,063 mm elekten geçen çok ince malzeme miktarını 
dikkate alıyor ve bu miktarın % 4’ün altında kalmasını istiyordu. Filler  malzemenin 
daha iyi tanınması sonucu zaman içinde çok ince malzemeye bakış açısı değişmiş, bu 
değişiklik, Avrupa standartlarından aktararak benimsenen  TS 706 EN 12620 / Nisan 
2003 “ Beton  
 
Agregaları” [ 2 ] standardı revizyonuna  da yansımıştır.Revize standart , ince 
agregalarda çok ince malzeme muhtevasına sınır getirmek yerine onları Çizelge 1 ‘ de 
verildiği biçimde kategorilere ayırmakta, çok ince malzemenin kalitesini ise EK D’de ( 
çok ince malzemenin değerlendirilmesi ) ayrıca değerlendirerek zararlı olup olmadığına 
karar vermektedir.Bu değerlendirmede, aşağıdaki dört koşuldan biri sağlandığında, çok 
ince malzeme zararsız kabul edilmektedir: 
 

0,063 mm elekten geçen kütlece 
yüzde  

Kategori                   
f 

≤ 3 f3 
≤ 10 f10 
≤ 16 f16 
≤ 22 f22 
> 22 fbeyan 

Serbest fNR 
Çizelge 1 – Çok ince malzeme muhtevasına göre ince agrega kategorileri. 
 
• Çok ince malzeme muhtevasının % 3’ ten veya agreganın kullanıldığı yerde geçerli 

mevzuata göre belirtilmiş başka bir değerden daha az olması. 
• TS EN 933 – 8 ‘e [ 3 ] göre kum eşdeğerinin ( SE ), belirtilen alt sınırı aşması. 
• TS EN 933 – 9 ‘a [ 4 ] göre metilen mavisi ( MB ) deneyinin, belirtilen üst sınırdan 

daha küçük değer vermesi. 
• Bilinen bir performans yeteneğine sahip agreganınkine eşit performans elde 

edilmesi veya herhangi bir sorun yaşanmadan kullanım  performans yeterliliğinin 
kanıtlanması. 

 
Doğal olarak yaygın kanı veya beklenti incelik modülü düştükçe, çok ince malzeme 
muhtevası arttıkça, metilen mavisi ( MB ) değeri yükseldikçe kum eşdeğeri ( SE ) 
değerinin azalmasıdır [ 5 ]. Ancak, yukarıdaki ilk üç kriterin, yani çok ince malzeme 
muhtevası, kum eşdeğeri ve metilen mavisi değerlerinin kendi aralarında ne kadar  
ilişkili oldukları, ince agreganın kalitesini,betonun performansını ne düzeyde 
etkiledikleri merak konusudur.Kum eşdeğeri ve metilen mavisi deneylerinin ülkemizde 
çok seyrek uygulandığı dikkate alınarak izleyen çalışma sonuçlarının paylaşılmasında 
yarar görülmüştür. 

 
 

 



2. ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Beton üretiminde, gerek kalite gerekse ekonomi açılarından, kullanılan hammaddelerin 
performansı ve kalite sürekliliği önem taşımaktadır.Betondan istenen su / çimento, 
işlenebilirlik ( yayılma ), dayanım, dayanıklılık ( geçirimsizlik ) gibi özellikler beton 
agregasının özellikle de ince agreganın kalitesinden doğrudan etkilenmektedir. 
Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton gibi özel ürünler için bu etki daha da belirleyici 
önem taşımaktadır. Son yıllarda ince agrega olarak kırma kumların kullanılmasının 
yaygınlaşması bu önemi daha da arttırmaktadır.Bu nedenle hazır beton tesislerinin kalite 
kontrol laboratuarlarında, kolayca yapılabilen diğer deneylerin ( özgül ağırlık, su emme, 
granülometri, çok ince malzeme muhtevası ) yanında kum eşdeğeri ve metilen mavisi 
deneylerinin uygulanması kalite ve performans istikrarına katkıda bulunabilecektir. 
Çalışmada kum eşdeğeri deneyi tanıtılarak, çok ince malzeme muhtevası ve metilen 
mavisi değerleri ile kum eşdeğeri arasındaki  ilişki istatistik olarak belirlenecek, tipik 
örneklerle betonun performansını yansıtmada geçerlik ve güvenirlik düzeyleri 
irdelenecektir. 
 
 

3. KUM EŞDEĞERİ DENEYİ 
 
3.1.Kum eşdeğerliği seti ve tayin yöntemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim1: Kum eşdeğerliği deneyi                            Resim 2: Kum eşdeğerliği deney 
düzeneği 
 
3.1.1  Kum eşdeğerliği seti : Ölçü silindiri , daldırma düzeneği , kronometre , cetvel , 
yıkama tüpü , solüsyon , solüsyon kabı , huni , sallama makinesinden oluşur. [ 2 ]  
 
3.1.2 Solüsyon: 350ml. damıtılmış suda çözülmüş 219 g. kristal kalsiyum klorür ,480 g. 
gliserin ve 12,5 g. formaldehit , 1 l. damıtılmış suya ilave edilir, iyice karıştırılarak 
solüsyon elde edilir. 
 
 3.1.3 Deneyin Yapılışı ;  
- Kum Eşdeğerliği deneyi TS EN 933-8  e göre yapılır. 
- Bu deney doğal kum veya kırma kum için uygulanır. 
- Kum eşdeğerliği deneyi yapılacak malzemeden 500-700 g numune alınarak, 4 mm 

elekten elenir. 

 



- Numunenin rutubeti ölçülür , eğer rutubeti yoksa nemlendirilerek tayin edilir. 
- Deney numunesinden  100±1 g. alınarak rutubet ölçülür, geri kalan malzeme üzeri 

nemli bir  bezle kapatılarak nem kaybı önlenir. 
- Deney için 120±1 g. kuru numuneye karşılık gelen nemli numune miktarı aşağıdaki  

bağıntıyla tespit edilir ; 
Deney için gerekli nemli numune miktarı = 120 x (100 + % nem ) / 100 

- Yıkama tüpü 100ml çizgisine kadar solüsyonla doldurulur. 
- Yukarıdaki bağıntıyla belirlenen nemli numune miktarı, solüsyonlu yıkama tüpünün 

içerisine konur. 
- Yıkama tüpünün altı zemine 3-5 sn. tıklanarak hava kabarcıklarının çıkması ve 

deney  
numunesinin yıkanması sağlanır. 

- Yerleştirmenin bittiği anda , mevcut zaman ( T1 ) olarak kaydedilir , 10 dk ± 5 sn bu 
şekilde beklenir. 

- Bekleme süresinin sonunda, yıkama tüpü sarsma makinesine konur ve 30±1 
saniyede 90±1 döngü yapacak şekilde sallanır. 

- Sarsma makinesinden alınan tüp , tapası çıkarılarak düz bir zemine konur.Yıkama 
çubuğu  
vasıtasıyla tüpün çeperlerine ve tapaya yapışan kum taneleri tüp içerisine akacak 

şekilde  
dikkatlice solüsyon ile yıkanır. 

- Deney numunesi , yıkama çubuğu ile yıkama tüpünün 380 mm çizgisine kadar 
solüsyon  
doluncaya kadar şişlenerek yıkanır ve işlem biter bitmez zaman ( T2 ) olarak 

kaydedilir. 
- 20 dk ±10 sn süre karıştırma yapmaksızın durulmaya bırakılır. Ardından Resim 3 de 

görülen ölçümler cetvel yardımıyla alınır.  
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Resim 3: Görünen kum eşde
ölçümü    

 

 

ÇÖKELTİ
ğerinin ölçümü            Resim 4: Pistola ile kum eşdeğerinin 



- Deney pistonu çökeltinin üstüne ulaşıncaya kadar yavaşca tüp içerisine indirilir, 
pistonun tabanı çökeltinin üstüne oturunca resim 4 deki gibi ölçüm alınır. 
 
Resim-3 den alınan ölçümlere göre , “ görünen kum eşdeğerliği ” hesaplanır. 
Görünen kum eşdeğerliği = h2' / h1 x 100  
Resim-4 den alınan ölçümlere göre , “ pistola ile ölçülen kum eşdeğerliği”  hesaplanır. 
Pistola ile ölçülen kum eşdeğerliği= h2 / h1 x 100  
 
Değerlendirmede; pistola ile ölçülen değer  kum eşdeğerliği  olarak dikkate alınır. 
 
EN – Normlarında, kum eşdeğerliği değeri ile ilgili bir sınır olmamasına karşın, TS EN 
933-8 ‘ e  göre yapılan deney ile belirlenen sonucun,  
Kırma kumlar için,  SE > %60 
Doğal kumlar için,   SE > %70  olması beklenir. 

 
 

4. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
4.1 Yapılan Çalışmalar 
  
Çalışmanın birinci bölümünde, bir agrega ocağında üretilen kırma kumdan 14 aylık süre 
içinde her biri ayrı günlerde olmak üzere toplam 300 adet numune alınmıştır.Bu 
numuneler üzerinde çok ince malzeme muhtevası, metilen mavisi ve kum eşdeğerliği 
deneyleri yapılmıştır. Agrega ocağının farklı aynalarından, değişik katmanlarından, 
çeşitli iklim koşullarında üretilmiş numuneler üzerinde elde edilen üçlü deney sonuçları 
üzerinde istatistik analiz yapılmış, aralarındaki korelasyon katsayısı, doğrusal regresyon 
denklemi ve tahminin standart hatası hesaplanmıştır.  
  
Çalışmanın ikinci bölümünde kırma kumun yukarıdaki üç özelliğinin harcın veya 
betonun peformansını nasıl etkilediği irdelenmiştir.Burada sonuçları verilecek dört 
örnek çalışmanın : 
  
• birincisinde, çok ince malzeme muhtevası ve kum eşdeğerliği yaklaşık aynı olan 

beş kırma kumun, harcın su/çimento oranı ile işlenebilirliğine ( çökme ) etkisi, 
• ikincisinde, çok ince malzeme muhtevası az farklı ama kum eşdeğerliği değişik üç 

ayrı kırma kumun, sabit su/çimento oranında harcın işlenebilirliği ve basınç 
dayanımına etkisi, 

• üçüncüsünde, üç deney sonucu farklı iki ayrı kırma kumla sabit kıvamda C 20 ve C 
25 betonları ürtilmiş, farklılığın su / çimento oranına ve basınç dayanımına etkisi, 

• dördüncüsünde, çok ince malzeme muhtevası birbirine yakın, ancak kum 
eşdeğerlik ve metilen mavisi değerleri farklı üç kırma kumla sabit kıvamda 
betonlar üretilmiş,                     su / çimento oranına ve basınç dayanıma etkisi, 
incelenmiştir. 

 
4.2 Deney Sonuçları 
 
Birinci bölümde kırma kumlarda elde edilen metilen mavisi – çok ince malzeme 
muhtevası ilişkisi Şekil 1’ de, kum eşdeğerliliği – çok ince malzeme muhtevası ilişkisi 
Şekil 2’ de, metilen mavisi – kum eşdeğerliği ilişkisi Şekil 3’ de verilmiştir. Şekillerde; 
korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısının %1 anlam düzeyine göre kritik değeri 

 



(Rkr), regresyon denklemi, tahminin standart hatası ve % 90 güven aralığı değerleri 
belirtilmiştir. 
 

y = 0.238x - 0.629
R = 0.484  Rkr = 0.148
Ste = 0.525
%90 G.A = ± 0.86
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Şekil -1 “Mavi metilen – ince malzeme”  bağıntı grafiği.  
 
Şekil – 2  “İnce madde – Kum eşdeğerliliği” bağıntı grafiği. 

y = -0.157x + 19.586
R = - 0.604  Rkr = -0.148
Ste = 3.737
% 90 G.A = ± 6
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y = -0.071x + 5.882
R = - 0.560  Rkr = -0.148
Ste = 0.498
% 90 G.A. = ± 0.82
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Şekil – 3  “Mavi metilen – Kum eşdeğerliliği” bağıntı grafiği. 

 



İkinci bölümde harçlar ve betonlar üzerinde yapılan dört çalışmanın sonuçları sırası ile 
çizelge 1 ila 4’ de verilmiştir.Çizelgelerde hem kırma kum özellikleri, hem de harç ve 
betonlara ilişkin veriler yer almaktadır. 
 
 
MALZEME K.kum 1 K.kum 2 K.kum 3 K.kum 4 K.kum 5 

0,063 mm % geçen 10,8 11,1 12,0 9,7 11,7 

Kum Eşdeğerliği % 46 48 49 49 49 

Dozaj ( kg/m3 ) 350 350 350 350 350 

Su Miktarı (kg/m3) 277 284 291 277 280 

Çökme (cm ) 13,0 13,0 13,5 13,0 11,5 

Birim Ağırlık (kg/m3) 2198 2225 2243 2236 2216 
 
Çizelge 1 : Benzer  kum eşdeğerliği ve çok ince malzeme muhtevasına sahip kırma 
kumlarla üretilen harçların benzer kıvamda su ihtiyaçları. 
 
MALZEME K.kum 1 K.kum 2 K.kum 3 

Özgül Ağırlık ( g /cm3) 2,69 2,70 2,70 

Su Emme ( % ) 1,4 1,2 1,2 

0,063 mm (% geçen) 13,0 12,7 10,7 

Kum Eşdeğerliği ( % ) 44 35 25 

Dozaj ( kg/m3 ) 300 300 300 

Su Miktarı (kg/m3) 284 284 284 

Çökme ( cm ) 18,5 14,0 10,5 

Birim Ağırlık (kg/m3) 2271 2238 2230 

7.gün ( N/mm2 ) 18,7 18,8 16,9 

28.gün ( N/mm2 ) 24,0 24,7 22,5 
 
Çizelge  2: Benzer  çok ince malzeme muhtevasına ama farklı kum eşdeğerliğine sahip 
kırma kumlarla yapılan işlenebilirlik çalışması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MALZEME K.kum 1 K.kum 2 K.kum 1 K.kum 2 K.kum 2 

Beton Sınıfı C 25 C 25 C 20 C 20 C 20 

Özgül Ağırlık ( g/cm3 ) 2,68 2,65 2,68 2,65 2,65 

Su Emme ( % ) 1,6 2,5 1,6 2,5 2,5 

0,063 mm ( % ) 8,5 11,8 8,5 11,8 11,8 

Kum Eşdeğerliği ( % ) 62 33 62 33 33 

 Metilen mavisi ( g/kg ) 0.99 2.39 0,99 2,39 2,39 

Dozaj (kg/m3) 300 300 270 270 270 

Su Miktarı (kg/m3) 210 234 200 240 205 

D.KUM  ( % ) 11 11 11 11 22 

K.KUM ( % ) 33 33 34 34 18 

NO 1 ( % ) 28 28 28 28 30 

NO 2 ( % ) 28 28 27 27 30 

Çökme ( cm ) 12,5 12,5 13,0 12,5 12,5 

Birim Ağırlık (kg/m3) 2342 2327 2349 2339 2361 

7.gün (N/mm2) 21,6 16,7 17,0 12,9 14,6 

28.gün (N/mm3) 32,8 26,2 29,1 21,8 24,1 

Çizelge 3: Farklı özellikteki iki  kırma kumla yapılan deneme betonları. 
 
MALZEME K.kum 1 K.kum 2 K.kum 3 

0,063 mm ( % ) 9,7 10,8 10,5 

Kum Eşdeğerliği ( % ) 66 46 30 

İncelik modülü 2,55 2,59 2,15 

Metilen mavisi ( g/kg ) 0,8 0,8 4,0 

Dozaj ( kg/m3 ) 290 290 290 

Su Miktarı ( kg/m3 ) 191 197 232 

Çökme (cm ) 16,5 17,0 16,0 

Birim Ağırlık (kg/m3) 2328 2320 2267 

28.gün ( N/mm2 ) 30,8 27,9 17,0 

 
Çizelge  4: Çok ince malzeme muhtevası benzer, kum eşdeğerliği farklı kırma kumlarla 
üretilen betonlar. 
 
4.3 İrdeleme ve Yorum 
 
4.3.1 Kırma kumda çok ince malzemeye ilişkin parametreler arasında ilişkiler  

 



Şekil 1, 2 ve 3 verilerinden , beklendiği gibi , çok ince malzeme muhtevası , metilen 
mavisi ve kum eşdeğerliği arasında korelasyon bulunduğu , bu korelasyonun istatistik 
açıdan anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Çok ince malzeme muhtevası arttıkça metilen 
mavisi değeri de artmakta , kum eşdeğerliği değeri ise azalmaktadır. 
 
Ancak korelasyon katsayısının aldığı değerlerin göreceli düşüklüğünden ilişkilerin 
gevşek olduğu , bir parametreden diğerinin tahmininde veya hesaplanmasında 
belirsizlik payının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim tahminin standart hatasından 
itibaren hesaplanan % 90 güven aralıkları bu belirsizliği vurgulamaktadır.  
 
           Çok ince malzeme muhtevası ölçüldüğünde ,  
 
                                    y = 0,238 x – 0,629 
 
regresyon denkleminden hesaplanan metilen mavisinin %90 güven aralığı ± 0,86 g/kg 
‘dır. Yani , kırma kumun 0,063 mm elekten geçen çok ince malzeme muhtevası % 10 
ise , regresyon denkleminden hesaplanan metilen mavisi değeri 0,238 x 10 - 0,629 = 
1,75 g/kg, %90 güven aralığının alt sınırı 1,75 – 0,86 = 0,89 g/kg, üst sınırı ise, 1,75 + 
0,86 = 2,61 g/kg’dır. Çok ince malzeme muhtevası % 10 olan kırma kumun metilen 
mavisi değeri 0,9 g/kg çıkabildiği gibi , 2,60 g/kg değerini de alabilmektedir. Bu iki 
değer arasındaki fark kayda değer ölçüde yüksektir ve Çizelge 3‘ te özetlenen örnekten 
görüldüğü gibi betonun performansını çok ciddi ölçüde etkileyebilmektedir. 
 Çok ince malzeme muhtevası ölçüldüğünde ,  
 
                                    y = -2,318 x + 79,485 
  
regresyon denkleminden hesaplanan kum eşdeğerliliğinin % 90 güven aralığı ± % 6 dır. 
Yani, kırma kumun 0,063 mm elekten geçen çok ince malzeme muhtevası % 10 ise , 
regresyon denkleminden hesaplanan kum eşdeğerliği değeri – 2,318 x 10 + 79,485 = % 
56,   % 90 güven aralığının alt sınırı % 50 , üst sınırı ise % 62 olmaktadır.  
Bu iki değer arasındaki fark kırma kumun performansını etkileyebilecek kadar 
yüksektir. 
Özetle kum eşdeğerliği veya metilen mavisi deneyi yapmadan , bu parametreleri 0,063 
mm elekten geçen çok ince malzeme muhtevasını ölçerek regresyon denkleminden 
hesaplamak hassas ,  güvenilir bir yaklaşım olmamaktadır.  
 
4.3.2 Betonun performansına etkileri 
 
Çizelge 1 , çok ince malzeme muhtevası % 9,7 – 12,0 aralığında , kum eşdeğerliği de % 
46 – 49 aralığında yaklaşık sabit kalan 5 kırma kumla üretilen harçların birim 
ağırlıklarını , çökme cinsinden kıvamlarını ve su ihtiyaçlarını vermektedir.  Çimento 
dozajı 350 kg/m3 tür , kıvam 11,5 - 13,5 cm aralığında sabit tutulmaya çalışılmıştır, su 
ihtiyacının da 277 – 291 kg/m3 aralığında kalarak benzer düzeyde gerçekleştiği 
görülmektedir. Özetle çok ince malzeme muhtevası ve kum eşdeğerliği benzer beş 
kırma kumla üretilen harçların su ihtiyaçları ve işlenebilirlikleri de benzer düzeydedir.  
 
Çizelge 2 , çok ince malzeme muhtevası benzer ama kum eşdeğerlikleri farklı 3 ayrı 
kırma kumla üretilen harçların kıvamlarını ve basınç dayanımlarını vermektedir. 
Çimento dozajı 300 kg/ m3   , su miktarı  284 kg/ m3 olarak sabittir. Kum eşdeğerliği % 
44 ile en yüksek olan kırma kum 1 18,5 cm ile en yüksek çökmeyi vermiş , kum 

 



eşdeğerliği % 35 olan kırma kum 2 ile çökme 14,0 cm’ de kalmış ( 4,5 cm daha düşük ) 
, kum eşdeğerliği % 25 olan kırma kum ile çökme 10,5 cm olarak gerçekleşmiştir  ( 8 
cm daha düşük ). Kum eşdeğerliği azaldıkça sabit su miktarında  ( veya sabit su / 
çimento oranında ) harcın işlenebilirliği azalmaktadır. Tersinden ifade edilirse kum 
eşdeğerliği azaldıkça aynı işlenebilirlik düzeyini tutmak için gerekli su miktarı 
artmaktadır. Dolayısı ile çok ince malzeme muhtevası, harç ve betonların sabit kıvam 
için su ihtiyaçlarını belirlemede tek başına yeterli, hakim parametre olamamaktadır.  
 
Çizelge 3 iki farklı kırma kumla üretilen deneme betonlarına ait verileri özetlemektedir. 
Çok ince malzeme muhtevası, kum eşdeğerliği ve metilen mavisi değerleri sırasıyla 
kırma kum 1 için % 8,5 , % 62 ve 0,99 g/kg , kırma kum 2 için % 11,8 , % 33 ve 2,39 
g/kg’ dır. Bu kumlarla sabit kıvamda ( 12,5 cm ) birer C 25 betonu üretilmiş su 
ihtiyaçları ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Kırma kumların kum eşdeğerlikleri ve 
metilen mavisi değerleri çok farklı , çok ince malzeme muhtevaları az farklıdır; kırma 
kum 1 daha iyidir. Kırma kum 1 ile üretilen C 25 betonunun su ihtiyacı 210 kg / m3   , 28 
günlük küp basınç dayanımı 32,8 MPa iken, kırma kum 2 ile üretilen betonda su ihtiyacı 
234 kg/m3    ( % 11 daha fazla ) , 28 günlük basınç dayanımı 26,2 MPa ‘dır ( 6,6 MPa , 
% 20 daha düşük ). Tek başına kırma kum beton dayanımını bir sınıftan fazla 
düşürebilmektedir! C 20 betonlar için de benzer sonuçlar söz konusudur : kırma kum 2 
ile su ihtiyacı 40 kg ( % 20 ) daha fazla, 28 günlük küp basınç dayanımı 7,3 MPa ( % 
25) daha düşüktür, fark çok yüksektir. Çizelgenin son kolonunda, gözlenen kaybı 
dengelemek için agrega bileşiminde kırma kum 2 miktarı % 34’ den % 18’ e indirilmiş, 
buna karşılık doğal kum miktarı % 11’ den % 22’ ye çıkarılmış, 1 No mıcır miktarı % 2 
, 2 No mıcır miktarı % 3 arttırılmıştır. Ancak bu çaba yeterli olmamış, 28 günlük basınç 
dayanımı 2,3 MPa yükselmiş, kırma kum 1’e kıyasla kaybedilen 7,3 Mpa’ nın sadece 
üçte biri geri kazanılmıştır. Özetle, çok ince malzeme muhtevası kırma kumların kalitesi 
açısından çok ayırdedici bir parametre görünmemekte, kum eşdeğeri ve / veya metilen 
mavisi deneyleri öne çıkmaktadır.  
 
Çizelge 4 , çok ince malzeme muhtevası benzer, metilen mavisi değeri biri için , kum 
eşdeğeri  üçü için de farklı 3 kırma kumla üretilen betonların su ihtiyaçlarını ve 28 
günlük basınç dayanımlarını vermektedir. Çimento dozajı 290 kg/m3 , çökme 16 – 17 
cm’ dir. Metilen mavisi değeri 0,8 g/kg , kum eşdeğerliği % 66 olan kırma kum 1 ile su 
ihtiyacı en düşük ( 191 kg/ m3), basınç dayanımı en yüksektir ( 30,8 MPa ). Kırma kum 
2 ‘ nin metilen mavisi değeri aynıdır (0,8 g/kg ) ama kum eşdeğerliği daha düşüktür ( % 
46 ), betonun su ihtiyacı 197 kg/ m3   ‘ e çıkmış ( % 3 daha yüksek ) , basınç dayanımı 
27,9 MPa ‘ya düşmüştür  ( ∼ 3 MPa , % 10 fark ). Kırma kum 3 ‘ ün hem metilen mavisi 
değeri daha yüksektir ( 4g / kg ) , hemde kum eşdeğeri daha düşüktür, betonun su 
ihtiyacı 232 kg/ m3   ‘ e çıkmış      ( % 21 fazla ) , basınç dayanımı 17,0 MPa ‘ ya 
düşmüştür  ( 13,8 MPa , % 45 fark ). Bu örnek de betonun performansını belirlemede 
kırma kumun çok ince malzeme muhtevasının değil , metilen mavisi ve / veya kum 
eşdeğerinin daha önemli rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır.  
 
 

5- SONUÇLAR 
 
0,063 mm’den geçen çok ince malzeme muhtevası , kırma kumun beton performansına 
etkisini tek başına yansıtmakta, belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Betonun davranışını 
öngörebilmek için çok ince malzemenin kalitesi hakkında fikir veren kum eşdeğeri ve / 
veya metilen mavisi deneylerine gereksinme vardır. Kırma kumun,  dolayısı ile onunla 

 



 

üretilen betonun, kalite istikrarını güvence altına almak amacı ile rutin kalite  kontrol 
planlarında bu deneylere yer vermekte yarar görülmektedir. Betonun performansı 
üzerindeki büyük etkileri dikkate alındığında bu gerek yalnız teknik açıdan değil, 
ekonomik açıdan da öne çıkmaktadır.  
 
0,063 mm elekten geçen çok ince malzeme muhtevası ve kum eşdeğerliği deney 
sonuçları birlikte ele alındığında kırma kumun betonun performansına etkisi kıyaslamalı 
olarak aşağıdaki çizelge 5  ile kısmen yansıtılabilir.   
 
Çizelge 5’de belirtildiği üzere örnek olarak, 0,063 mm  den geçen çok ince malzeme 
muhtevası referans seviyesinde, kum eşdeğerliği değeri yüksek bir kırma kum’un  beton 
performansına etkisine olumlu iken, 0,063 mm den geçen çok ince malzeme muhtevası 
yine referans seviyesinde, buna karşın kum eşdeğerliği değeri düşük olan kırma kum’un 
beton performansına etkisi olumsuz olmaktadır. 
 
Referans oranlara göre 

kriterler 
  

Kum eşdeğerliği 0.063 mm, % geçen Performansa etkisi 
Referans seviyesinde Referans seviyesinde Referans seviyesinde 

Düşük Referans seviyesinde Olumsuz 
Yüksek Referans seviyesinde Olumlu 
Yüksek Düşük Olumlu 
Düşük Yüksek Olumsuz 

Çizelge 5 
 
Kum eşdeğeri ve metilen mavisi deneyleri yaygın uygulama bulup, elde deney sonuçları 
biriktikçe doğal ve kırma kumlar daha iyi tanınır, denetlenir hale gelecek, kalite istikrarı 
iyileşecek, bundan beton sektörü de olumlu etkilenecektir.   
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