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Özet 
 

Yüksek performanslı betonlarda çimento dozajı, su/çimento oranı vd. parametrelere 

bağlı olarak bünyesel (kimyasal + otojen) rötre olarak adlandırılan deformasyonlar 

oluşabilir. Bünyesel rötrenin dış su kürlemesi ile önlenmesi pek mümkün değildir.   

 

Bu çalışmada, yüksek performanslı betonda iç su haznesi olarak kullanılan üç farklı 

hafif agrega türünün, farklı kür ortamlarında rötre, hidratasyon derecesi ve dayanım 

özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar, -1/+2 

mm boyutundaki doygun hafif agregaların %40 bağıl nem ortamındaki beton 

örneklerinde bünyesel rötreyi azalttığı, hidratasyon derecesini geliştirdiği ve basınç 

dayanımını arttığını göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler 

Doygun hafif agrega, bünyesel rötre, hidratasyon derecesi, basınç dayanımı. 

 

 

Abstract 
 

Deformations named as autogenous (chemical + autogenic) shrinkage related to 

parameters of cement dosage, water/cement ratio etc. in high performance concretes 
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could be formed. Prevention of autogenous shrinkage with outer water curing is not 

quite possible. 

 

In this research, the effects of three different lightweight aggregate types used as 

internal water reservoir in high performance concrete were analyzed on shrinkage in 

different curing mediums, hydration degree and strength properties. The research 

findings show that -1/+2 mm saturated lightweight aggregates in concrete samples of 

40% relative moisture medium reduce the autogenous shrinkage, improve the hydration 

degree and increase the compressive strength.  

 

Keywords 

Saturated lightweight aggregate, autogenous shrinkage, degree of hydration, 

compressive strength. 

 

 

1.GİRİŞ 
 

En genel anlamda rötre hacimsel büzülme olarak tanımlanabilir. Çimento esaslı tüm 

kompozitlerde az yada çok hidrolik, kimyasal, otojen ve termik (vd.) rötre  gelişimi söz 

konusu olup bazı durumlarda ciddi deformasyonlara neden olabilmektedir.  

 

Çimento dozajı ve su/bağlayıcı oranı önemli miktarda değişiklik gösteren geleneksel 

betonlar ile yüksek dayanımlı betonlar arasında hidrolik, kimyasal ve otojen rötre 

etkileri de farklılık göstermektedir. Geleneksel betonlarda terleme ve buharlaşmayla su 

kaybına bağlı olarak gelişen hidrolik rötre genelde ön plana çıkarken, göreceli olarak 

daha düşük değerler gösteren kimyasal ve otojen rötre gözardı edilebilmektedir. Buna 

karşılık yüksek performanslı betonlarda (YPB) ağırlıkça bir değişim (buharlaşma) 

olmaksızın gelişen hacimsel büzülmeye (kimyasal ve otojen rötreye) bağlı 

deformasyonlar dayanım ve durabilite açısından sorun teşkil edebilmektedir. YPB’da 

çimento hamurunun sıklığı ve gözenek suyunun hareket edebileceği kapiler boşlukların 

göreceli olarak normal betonlara göre düşük olması nedeniyle geleneksel kür yöntemleri 

ile bünyesel rötreyi önlemek  pek mümkün değildir [1].  

 

YPB’da kimyasal ve otojen rötreden  hangisinin diğerini kapsadığı ayrı bir tartışma 

konusudur. Ancak bazı araştırmacılar, bu tür beton ve kompozitlerde hidratasyon 

süresince jel fazları tarafından kapiler boşluklardan suyun çekilmesi sonucunda 

boşluklarda oluşan çekme gerilmesinin büzülmeye yol açtığı, bundan dolayı kimyasal 

rötrenin otojen rötreyi kapsadığını ifade etmektedir [2]. 

 

Bu çalışmada, YPB’larda oluşabilecek rötre gelişimine dış kür tekniklerinin yerine, iç 

kürleme için doygun yüzey kuru (DYK) halde üç farklı hafif agrega türünün etkisi 

araştırılmıştır. Geçmiş yıllarda benzer araştırma çalışmaları yayınlanmıştır [1,3,4,5]. 

Ancak bu çalışmada, iç su haznesi olarak farklı kökendeki hafif agregaların su emme, 

porozite, gözenek yapısı ve tane boyut etkisi de araştırılmış, üretilen beton örnekleri üç 

farklı nem ortamında kürlenmiştir. Bu agregaların katkı olarak kullanıldığı beton 

örneklerinin rötre gelişimleri, 28 günlük basınç dayanımları ve hidratasyon dereceleri, 

kontrol (hafif agrega katkısız) beton örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Su emme kapasitesi 

yüksek silis dumanı gibi mineral katkı maddeleri rötre değerlerini etkilememesi için 

harç karışımlarına dahil edilmemiştir. 
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2. HAFİF AGREGALARIN FİZİKSEL VE PETROGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ 
 

Bu araştırmada iç su haznesi olarak Isparta (Karakaya ve Gelincik) yöresine ait fiziksel 

ve kimyasal kompozisyonları farklı iki değişik pomza agregası ile (Keçiborlu) amorf 

silika kullanılmıştır. Her üç agrega grubu  da elenmek suretiyle iki farklı tane boyut 

grubuna (+1mm/-2mm ve +2mm/-4mm) ayrılmıştır. Her bir hafif agrega grubuyla 

normal agrega olarak kullanılan kuvars kumunun tane yoğunluğu ve su emme oranları 

TS EN 1097-6 standardına göre belirlenmiştir [6]. Elde edilen bulgular Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Hafif ve normal agregaların tane yoğunluğu ve 24 saatlik su emme oranları. 

 

Agrega Grubu 

Görünür Tane 
Yoğunluğu  

 a 

(g/cm
3
)

Etüv Kurusu Tane 
Yoğunluğu  

 rd 

(g/cm
3
)

Doygun ve Yüzeyi 

Kurutulmuş Tane 
Yoğunluğu  

 ssd 

(g/cm
3
)

24 saatlik Su Emme 
Oranı 
WA24 

(%) 
 

KP24 1,920 0,891 1,427 60,119 

KP12 2,237 1,000 1,553 55,257 

GP24 1,588 0,642 1,238 92,762 

GP12 1,813 0,732 1,328 81,472 

AS24 2,305 0,973 1,551 59,407 

AS12 2,227 0,988 1,545 56,307 

Kuvars Kumu 2,637 2,633 2,635 0,060 

KP: Karakaya pomzası    GP: Gelincik  Pomzası   AS: Amorf Silika 24: 2-4 mm arası    12: 1-2 mm arası 

 

İlave olarak hafif agregaların gerçek özgül ağırlıkları  piknometre yöntemi ile 

belirlenmiş ve agregaların fiziksel özelliklerine ait elde edilen bulgular analiz edilerek 

görünür ve gerçek porozite ile kapalı gözenek oranları Çizelge 2’de verilmiştir [7]. 

 

Çizelge 2. Hafif agregaların özgül ağırlığı, porozite ve kapalı gözenek oranları 

 

Hafif 
Agrega 
Grubu 

Kuru Birim 

Ağırlık 

rd 

 (g/cm
3
)

Gerçek Özgül 

Ağırlık 

ort
 (g/cm

3
)

Gerçek 
Porozite 

n1 

 (%) 

Ağırlıkça Su 
Emme 

M24 

 (%) 

Görünür 
Porozite 

n0 

(%) 

Kapalı Gözenek 
Oranı 

 

(%) 

KP24 0,891 
2,58 

65,45 60,119 53,59 11,87 

KP12 1,000 61,22 55,257 55,28 5,94 

GP24 0,642 
2,49 

74,21 92,762 59,56 14,66 

GP12 0,732 70,60 81,472 59,64 10,97 

AS24 0,973 
2,39 

59,30 59,407 57,79 1,50 

AS12 0,988 58,66 56,307 55,64 3,02 

 

Çizelge 1 ve Çizelge 2 incelendiğinde; GP24 agregasının en düşük birim ağırlığa ve  

(ağırlıkça-24 sa.) en yüksek su emme değerine sahip olduğu, agregaların birim ağırlık 

değerleri arttıkça su emme değerlerinin bir miktar azaldığı, GP24, GP12 ve KP24 

agregalarında kapalı gözenek oranının diğer agrega gruplarına göre nispeten yüksek 

olduğu, bununla birlikte tüm hafif agrega gruplarında görünür porozite değerlerinin 

birbirine yakın değerler sergilediği görülmektedir. Bu veriler ışığında iç su kürlemesine 

en uygun hafif agreganın GP serisi agregalar olduğu söylenebilir. Ancak bu durum, 

agregaların gözeneklerinden beton matrisine suyu bırakma yeteneği ve tanelerin beton 

matrisi içerisinde homojen olarak dağılıp dağılmadığı olgularıyla da ilişkilidir. Bu 

olguların daha iyi analiz edilebilmesi ve sonrası deney aşamalarından elde edilen 

bulgular ile birlikte yorumlanabilmesi için, hafif agrega örneklerinden incekesitler 
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hazırlanarak mikroskop altında gözenek formları, gözeneklerin dağılımları ve boyutları 

incelenmiştir. 
 

KP’na ait incekesit görüntüleri incelendiğinde; gözenek formunun genelde kanal şekilli, 

diğer tür agregaların içerdiği gözeneklere göre daha büyük boyutlarda olduğu 

belirlenmiştir. KP agregasında ağırlıklı olarak gözenek boyutları 10 m den büyük olup, 

uzunluğu 100 m’u aşan gözeneklere sıklıkla rastlanmıştır (Şekil 1).   
 

GP, KP’na göre daha homojen bir gözenek dağılımına sahip olup gözenek boyutları 

genelde 10 m’den küçüktür. Göreceli büyük gözeneklerin boyutları 10-50 m 

civarında olup dağılımı homojenlik göstermemektedir. 10 m civarındaki ve daha 
büyük boyutlu gözenekler birbirleriyle dar kanallar ile bağlantılı iken daha küçük 

gözeneklerin birbiriyle ilişkisi görüntülerden analiz edilememiştir (Şekil1).  

 

Her iki pomza agregası ile karşılaştırıldığında, AS agregası gözenek boyutları ve 

dağılımı açısından daha homojen bir yapı göstermektedir. Gözenekler ağırlıklı olarak 

dairesel formda olup 5m’den daha küçüktür. 10 m ve üzerinde boyutlara sahip 

gözenekler ender olarak gözlenmiştir (Şekil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. KP (solda), GP (ortada) ve A.S. (sağda) agregaları ince kesit görüntülerinde 

gözenek yapısının görünümü.  

 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 
Öncelikle üç farklı kür ortamında K (kontrol) ve  KP, GP, AS hafif agregalarının iki 

farklı tane boyutunu içeren harç çubukları ile küp örneklerinin hazırlanması için 13 

farklı karışım tasarımı yapılmıştır. Harç karışımında CEM I 42.5 R tipi (Göltaş) 

Portland çimentosu, +2/-1mm ve -1/+0,063mm yıkanmış kuvars kumu ve Glenium Sky 

535 süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 

  

Karışımda kullanılan çimentonun özellikleri Çizelge 3, K ve KP24 katkılı beton 

örneklerinin  karışım tasarımı Çizelge 4’de verilmiştir. 

 

K harçlarına ait karışımın s/ç oranı 0,25 olarak seçilmiştir. KP, GP ve AS harç karışım 

hesaplarında, aynı s/ç oranı (0,25) esas alınmıştır. Tüm harçların bileşimlerine dahil 

olan karışım suyu miktarı sabit olmasına rağmen K, KP, GP ve AS harçların birim 

hacmindeki toplam su miktarı değişmektedir. Bu harç gruplarını temsil etmesi açısından 

gerçek s/ç oranı “karışıma dahil olan toplam su (s t) = karma suyu + doygun hafif agrega 

bünyesindeki su” olacak şekilde hesaplanmıştır. Farklı s t/ç oranlarının rötre ve 

10m 10m 10m 
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hidratasyona olası etkisini daha açık bir şekilde belirleyebilmek için, hafif agrega katkılı 

örneklerde iki farklı st/ç oranı sağlamak üzere doygun hafif agrega (%  VHA) oranları 

Çizelge 5’deki gibi düzenlenmiştir. 

 

Çizelge 3. Harç karışımında kullanılan çimentonun TS EN 197-1 standardına uygunluk  

                 analiz sonuçları [8] 

 

 
Blaine 
(cm

2
/g) 

Ö. A. 
(g/cm

3
) 

Priz 

Baş.  
(Dak.) 

Genleşme 
(mm) 

Mukavemet  Değerleri 
(MPa) SO3 

(%) 
K.K 
(%) 

Ç.K 
(%) 

Cl
-
 

(%) 
C3S 

B2 B7 B28 

Ort.  3133 3,12 158 1 27,1 42,3 56,0 2,84 1,94 0,29 0,004 58,95 

SDS. 123,84 0,01 22,04 0,0 2,14 2,21 1,38 0,13 1,14 0,091 0,003 4,17 

Min. 2980 3,11 140 1 23,3 37,8 54,5 2,63 1 0,10 0,001 52,82 

Maks.  3370 3,14 200 1 30 44,6 58,1 3 3,83 0,4 0,01 64,57 

 

Çizelge 4. Kontrol ve KP24 katkılı örneklerin karışım tasarımı  

 

Kontrol (K) karışım tasarımı 

Bileşenler gerçek
(g/cm

3
)

a
(g/cm

3
)

ssd
(g/cm

3
)

Miktar 
(g) 

Hacim 
(cm

3
) 

Çimento 3,120 - - 700,000 224,359 

Su 1,000 - - 175,000 175,000 

Silis Kumu - 2,637 - 1516,767 575,186 

Hafif Agrega - - 1,545 0,000 0,000 

S.Akışkan. 1,100 - - 28,000 25,455 

Hava - - - - 0,000 

LWA Su Em. (%) 0,000 %VLW A 0,000 2419,767 1000,000 

İlave Su
1
 (g) 0,000 s/ç 0,250 B.ağırlık 

2 2,420 

Hacimce % 6,5 KP 24 katkılı karışım tasarımı 
Çimento 3,120 - - 700,000 224,359 

Su 1,000 - - 175,000 175,000 

Silis Kumu - 2,637 - 1344,909 510,015 

KP 24 - - 1,427 93,000 65,172 

S.Akışkan. 1,100 - - 28,000 25,455 

Hava - - - - 0,000 

LWA Su Em. (%) 0,601 %VLW A 6,517 2340,909 1000,000 

İlave Su
1
 (g) 55,911 Yeni s/ç 0,330 B.ağırlık 

2 2,341 

Hacimce % 3,3 KP 24 katkılı karışım tasarımı 
Çimento 3,120 - - 700,000 224,359 

Su 1,000 - - 175,000 175,000 

Silis Kumu - 2,637 - 1429,914 542,250 

KP 24 - - 1,427 47,000 32,936 

S.Akışkan. 1,100 - - 28,000 25,455 

Hava - - - - 0,000 

LWA Su Em. (%) 0,601 %VLWA 3,294 2379,914 1000,000 

İlave Su
1
 (g) 28,256 Yeni w/c 0,290 B.ağırlık 

2
 2,380 

1. Doygun kuru yüzey durumdaki hafif agreganın içerdiği ağırlıkça su miktarıdır.  

2. Taze betonun teorik  birim ağırlığıdır.  
 

  

Çizelge 5. Agrega türü ve sT/ç oranına göre doygun yüzeyi kuru hafif agrega % hacimce  

                 katkı oranları. 

 
                  

K 
KP 

24 

KP 

12 

GP

24 

GP

12 

AS 

24 

AS 

12 

KP 

24 

KP 

12 

GP

24 

GP

12 

AS 

24 

AS 

12 

%VH A 0 6,50 6,50 4,84 5,20 6,06 6,48 3,30 3,25 2,42 2,60 3,03 3,24 

St/ç 0,25 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
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Harç karışımları hazırlanırken önce katı bileşenler 2 dakika süreyle karıştırılmış, 

karışım suyu + s. akışkanlaştırıcı ilave edildikten sonra karışıma 2 dakika daha devam 

edilmiştir. Daha sonra doygun hafif agrega harç karışımına dahil edilerek 1 dakika 

süreyle tekrar karıştırılmıştır. Verilen karışım tasarımlarına uygun hazırlanan harçların 

her bir grubundan  25,4x25,4x279,4 mm boyutlarına haiz 6 harç çubuğu ve 5x5x5 mm 

boyutlarında 12 küp örneği kalıplanmış ve vibrasyon tablasında 120 sn vibre edilmiştir. 

Harç çubukları ve küp numuneler 23  1 C sıcaklıkta suda, %100 bağıl nem ve % 40 

bağıl nem ortamlarında kürlenmiştir. 2, 3, 7, 14 ve 28. günlerde  harç çubuklarının boy 

değişimleri 2/1000 mm hassasiyetli bir boy ölçer ile ölçülmüştür. Harç çubuklarının ilk 

boy ölçümleri 2. günde alınmış, bu nedenle 2. gün öncesi şişme/rötre değerleri ihmal 

edilmiştir.  

 

2 ve 28 günlük kür sürelerinde küp örneklerinin (suda ve %100 nemde doygun) yüzey 

kuru halde ağırlıkları tartılmış, 28. gün sonunda her bir gruba ait 3’er adet küp örneği 24 

saat 105C’de bekletilerek kurutulmuş, ağırlıkları tartılmış, basınç dayanımları test 

edilmiş, kırılan numuneler tekrar tartılmış ve 1000C’de 3 saat süreyle kül fırınında 

bekletilmiştir. Daha sonra desikatörde oda sıcaklığına soğutulan örnekler tekrar 

tartılmıştır. Karışıma dahil olan katı bileşenler 1000C’de 3 saat süreyle kül fırınında 
bekletilmiş, kızdırma kayıpları belirlenerek ağırlıkça karışıma dahil olma oranında küp 

örneklerinin kızdırma kayıplarından düşülmüştür. Bu şekilde her bir karışım grubuna ait 

hidratasyon dereceleri hesaplanmıştır [3]. 

 

 

4. VERİLERİN ANALİZİ 

 
4.1. Rötre  

 

Harç çubuklarının kür sürelerine göre boylarında meydana gelen değişim aşağıdaki 

şekilde hesaplanmıştır [10]; 

r = Ln /Lilk          (1) 
 

r      : Harç çubuğunun rötresi (%) 

Ln : n. günde harç çubuğu boyundaki değişim (mm)  

L1   : Harç çubuğunun ilk boyu (mm)  

 

Harç çubuklarının boy değişimi, ayar çubuğu boyu ile kalibre edilerek aşağıda verilen 

bağıntı yardımıyla düzeltilmiştir: 

∆Ln = (L1-a1) . (L2-an)          (2) 

 

Burada; 

∆Ln : Harç çubuğunun n. günde boy değişimi (mm)  

L1   : Harç çubuğunun ilk boy ölçümü (mm)  

Ln   : Deney numunesinin n. gün boy ölçümü (mm)  

a1    : Ayar çubuğunun ilk boy ölçümü (mm)  

an    : Ayar çubuğunun n. gün boy ölçümü (mm) dir. 

 

Harç çubuklarının rötresi/şişmesi “1” bağıntısı kullanılarak ve iki harç çubuğuna ait 

rötre/şişme değerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Her bir karışım 

grubuna ait harç çubuklarının kür süresine ve kür ortamına göre rötre/şişme oranları 

Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil 4. Kontrol ve doygun hafif agrega katkılı harç çubuklarının (s t/ç=0,29) suda ve 

%40 bağıl nem ortamında şişme/rötre oranları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Kontrol ve doygun hafif agrega katkılı harç çubuklarının (s t/ç=0,33) suda ve 

%40 bağıl nem ortamında şişme/rötre oranları 

 

Tüm harç çubukları suda (Şekil 5 ve Şekil 6’da solda) ve daha düşük oranda %100 bağıl 

nem ortamında genleşmiştir. Bazı araştırmacılar düşük s/ç oranlı betonların suda 

kürlenmesi esnasında genleşme gözlendiği ve bu durumun 40x40 mm ve daha küçük 

kesitli harç çubuklarında oluştuğunu belirtilmektedir [9]. Buna karşılık %40 bağıl nem 

ortamında en yüksek rötre değeri K grubu harç çubuklarında oluşmuştur. %40 bağıl 

nem ortamında en az rötre GP12 (st/ç=0,33) katkılı harç çubuklarında gözlenirken, K 

harç çubuklarına göre rötre oranında %56,7 oranında iyileşme söz konusudur (Şekil 

5’de sağda). Hafif agrega katkısının hacimce daha az kullanıldığı GP12 (s t/ç=0,29) harç 

çubuklarında ise bu iyileşme % 38,3 düzeyindedir (Şekil 4’de sağda).  

 

4.2. Basınç Dayanımı 

 

Tüm karışım gruplarına ait küp örneklerin 28 günlük basınç dayanımı testlerinden elde 

edilen bulgular Şekil 6’da gösterilmiştir. Üç farklı kür ortamında kürlenen katkılı 

örneklerden, doygun hafif agrega oranı yüksek (st/ç=0,33) örneklerin basınç 

dayanımlarının, düşük oranlı örneklere (s t/ç=0,29) göre arttığı gözlenirken, düşük 

oranda doygun hafif agrega içeren bazı örneklerin K örneklerine göre dayanımlarının 

düştüğü belirlenmiştir. Yine K örneği ile %40 bağıl nem ortamında karşılaştırıldığında 

GP12, KP12 ve AS12 (st/ç=0,33) örneklerinde sırasıyla %6, %5 ve %3 oranında bir 

dayanım artışı gözlenmiştir.  
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Her ne kadar doygun hafif agrega içeriği yüksek harç çubuklarının rötre değerlerinde de 

benzer bir ilişki kurulabilirse de, bu örneklerde hem rötre hem de basınç dayanımdaki 

iyileşmenin daha çok doygun agregaların tane boyutuna bağlı olarak matris içerisinde 

homojen dağılımına ve çimento hamurunun hidratasyon derecesine katkısına bağlamak 

daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu durum Çizelge 6’da bir örnek ile açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Kontrol ve hafif agrega katkılı (s t/ç=0,29 solda ve st/ç=0,33 sağda) küp 

örneklerin kür ortamına göre 28 günlük basınç dayanımları. 

 

Çizelge 6. Kür ortamına göre K ve GP12  (s/ç=0,33) harç çubukları rötre oranları ve küp 

dayanımlarının karşılaştırılması 

Örnek Kodu 

Rötre  

İyileşme 
Oranı 
(%) 

Basınç Dayanımı  
Dayanım  
Azalması 

(%) 

İyileşme 
Oranı 

Suda 
Kür 

(mm/m) 

% 40 B. 
Nemde Kür 

(%) 

Suda Kür 

(MPa) 

% 40 B. 
Nemde Kür 

(MPa) 

K (*) 0,051 
51 

46,58 36,69 % 9,89 
%7,08 

GP12 (0,33) (**) 0,022 45,27 42,46 %2,81 

Not: Harç çubuk larının genleşmeleri dikkate alınmamış,su ortamında rötre değerleri “0” kabul edilmiştir.  

 

4.3. Birim Ağırlık ve Su İçeriği 

 

Küp örneklerin 3 ve 28 günlük kür süreleri arasında kür ortamına bağlı minimum ve 

maksimum ağırlık değişim oranları Çizelge 7’de verilmiştir. 

 

 Çizelge 7. Küp örneklerin kür ortamına göre ağırlık ve su içeriğindeki değişim  

Örnek 

Grubu 

Ağırlık Değişimi*  
(%) 

Serbest Su 
(%Ağırlıkça) 

Bağlı Su  
(%Ağırlıkça) 

Suda  
(+)** 

%100 
Nemde 

(+)** 

%40 
Nemde 

(-)** 

Suda  
 

%100 
Nemde  

%40 
Nemde  

Suda  
 

%100 
Nemde  

%40 
Nemde  

Kontrol 1,38 0,85 1,73 3,45 3,90 2,54 5,43 4,45 3,23 

s/ç = 0.29 
1,73 
2,14 

1,09 
1,64 

0,08  
1,53 

5,04 
5,12 

4,80 
6,01 

2,58 
4,77 

4,92 
5,59 

4,60 
5,19 

3,23 
4,18 

s/ç = 0.33 
3,70 
5,75 

1,35 
1,86 

1,65 
2,38 

5,71 
6,89 

6,02 
8,52 

3,09 
5,06 

5,05 
5,66 

4,94 
5,59 

3,53 
4,48 

*Örnek ler kalıptan çıkarıldık tan sonrak i ve 28. gün yüzey kuru haldek i % ağırlık  değişimidir.  
**(-) bünyeden buharlaşan suyu, (+) bünyeye dış ortamdan absorbe olan suyu ifade etmektedir.  

 

Başlangıçta K örnekleri ağırlıkça ortalama %7,5 karışım suyu içermektedir. Düşük hafif 

agrega içeriğine (st/ç=0,29) sahip örneklerde bu oran ortalama %8,9, yüksek hafif 

agrega içeriğine (st/ç=0,33) sahip örneklerde ise %9,95 civarındadır. Çizelge 7 

incelendiğinde %40 bağıl nem ortamında örneklerin buharlaşma yoluyla kaybettiği su 

miktarı maksimum %25 oranındadır. Bu kaybın önemli bir bölümünün dış yüzeyde 

tutunan su olduğu dikkate alındığında, buharlaşma ile kaybolan suyun rötre gelişimine 
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etkisi gözardı edilebilir. Yine Çizelge 7 incelendiğinde yüksek oranda hafif agrega 

içeren örneklerde kapiler su ve bağlı su ağırlıkça oranlarının diğer iki gruba göre artış 

gösterdiği görülmektedir. Bu durum rötre ölçüm sonuçlarını desteklemektedir.   

 

5.3. Hidratasyon Derecesi 

 

28 günlük kürleme sonrası örneklerin kür ortamına göre hidratasyon derecesi değişimi 

Şekil 7’de verilmiştir. %40 bağıl nem ortamında düşük oranda doygun hafif agrega 

içeriğine sahip (st/ç=0,29) örneklerden GP12, KP12 ve AS12’de K örneğine göre kısmi 

bir hidratasyon gelişimi söz konusu ise de yeterli bir iyileşmeden bahsetmek mümkün 

değildir. Halbuki yüksek oranda doygun hafif agrega içeren (s t/ç=0,33) örneklerden 

GP12, AS12 ve KP12’de, K örneğine göre hidratasyon derecesinde %16-%20 arasında 

bir iyileşme mevcuttur. Söz konusu örneklerin rötre ve basınç dayanımlarındaki 

iyileşmeyi hidratasyon derecesindeki gelişmeye bağlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Ancak doygun hafif agrega oranı yüksek KP24, GP24 ve AS24 örnekleri hidratasyon 

derecesinde beklenen göreceli iyileşmeyi sağlamamıştır. Bu durum tane büyüklüğü 

ortalama 2 kat artan birim hafif agrega hacminde tane sayısının yaklaşık 1/8 ve yüzey 

alanın ½ oranında azalması  ile matris içerisinde su haznesi işlevi gören taneler arasında 

mesafenin artmasına bağlanmıştır.  

 

%40 bağıl nem ortamındaki GP12, AS12 ve KP12 (s t/ç=0,33) örneklerin kendi 

içerisindeki hidratasyon derecesi sırasıyla %57,9, %58,5 ve %61 oranındadır. GP 

örneğinde kullanılan Gelincik pomza agregası kullanılan hafif agregalar içerisinde en 

yüksek su emme değerine sahipken, en yüksek hidratasyon derecesi gelişimini AS 

örneği göstermiştir. Bu durum Gelincik pomzasının yüksek kapalı gözenek oranı ve 

gözenek yapısıyla ilişkilendirilerek, gözeneklerden matrise daha uzun sürede su verme 

olasılığı ile ilişkilendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Kür ortamına göre örneklerin 28. gün hidratasyon derecesindeki değişim.  

 

 

6. SONUÇLAR 
 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

-Harç örneklerinde göreceli olarak yüksek oranda doygun hafif agrega kullanımı, 

(%40 bağıl nem ortamında) K örneklerine göre rötrede %51, hidratasyon 

derecesinde %20, basınç dayanımında %7 oranına ulaşan bir iyileşme sağlamıştır,  



 164 

-Söz konusu iyileşmede, 1-2mm tane boyut aralığındaki daha büyük gözenek 

boyutuna ve düşük kapalı gözenek oranına sahip  hafif agregalar daha etkin 

olmuştur, 

-Hacimce düşük oranda hafif agrega kullanımı etkin bir yarar sağlamamıştır, 

-Harç karışımından elde edilen örneklerin birim ağırlık değişimleri incelendiğinde, 

ölçümlenen büzülmenin buharlaşmaya bağlı hidrolik rötreden çok, bünyesel 

(otojen+kimyasal) rötre olarak adlandırılması daha uygundur, 

-K örneklerine göre AS12, KP12 ve GP12 (st/ç=0,33) örneklerinde bünyesel rötre 

azalırken hidratasyon derecesinin iyileşmesi, jel fazlarının ihtiyacı olan suyu 

doygun hafif agregalardan karşılamasına bağlanmıştır. 

 

Bununla birlikte hafif agrega türlerinin pek çoğunun doygun duruma getirilmesi zor bir 

süreçtir. Bu durum YPB ve diğer kompozitlerde iç su kürlemesi amaçlı doygun hafif 

agrega kullanımına yönelik önemli bir sorun oluşturabilir. Doygun hafif agrega eldesi 

için uygun vakum tekniklerinin seçilmesi ve endüstriye uyarlanması bu sorunun 

çözümünde önemli bir adım olabilir. 
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