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Özet 
 

Bu çalışmada kırmataş iri agregası yerine farklı özelliklerdeki uçucu kül hafif agregası 

kullanımının betonun mekanik özelliklerine etkileri normal beton ile karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Peletleme yöntemiyle üretilen uçucu kül hafif agregaları soğuk 

bağlama ve sinterleme yöntemleriyle sertleştirilmişlerdir. Bu şekilde üretilen 19 farklı 

uçucu kül hafif agregası arasından seçilen, uçucu külün %10 oranında  portland 

çimentosu, bentonit kili ve cam tozu ile yer değiştirildiği ve birincisinin soğuk bağlama, 

diğerlerinin 1200 °C de sinterleme ile sertleştirildiği üç farklı uçucu kül hafif agregası 

ile hafif betonlar ve kırmataş iri agregası ile normal beton üretilmiştir. Üretilen hafif 

betonların taze haldeki özellikleri ile 28 ve 56 günlerde belirlenen basınç dayanımı, 

elastisite modülü ve yarmada çekme dayanımı gibi mekanik özellikleri normal betonun 

özellikleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

 

Deney sonuçları, uçucu kül hafif agregaları ile işlenebilmesi yüksek, kohezyonlu ve 

ayrışma yapmayan hafif betonlar elde edilebileceğini göstermiş olup, sinterlenmiş 

agregalar ile üretilen hafif betonların birim ağırlıklarının daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. Betonda iri agrega olarak kırmataş yerine uçucu kül hafif agregası 

kullanılmasıyla mekanik özellikler bir miktar düşmüşse de, özellikle sinterlenmiş uçucu 

kül agregaları ile ve bilhassa ileri yaşlarda normal betonun değerlerine oldukça 

yaklaşılmıştır. Soğuk bağlanan uçucu kül agregası ile üretilen hafif betonların basınç ve 

yarmada çekme dayanımları ile elastisite modüllerinin sinterlenmiş hafif agregalar ile 

üretilen hafif betonlarınkinden %20-25 ve normal betonunkinden ise %25-45 daha 

düşük olduğu gözlenmiştir.     
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Abstract 

 

In this study, the influence of replacing crushed stone with lightweight fly ash 

aggregates on the mechanical properties of concrete mixtures were discussed. Pelletized 

lightweight fly ash aggregates were hardened by sintering and cold-bonding processes. 

Lightweight concretes were produced with three different aggregates, selected from 19 

different lightweight fly ash aggregates, namely, cold-bonded, 10% bentonite added and 

sintered at 1200 oC and 10% glass powder added and sintered at 1200 oC lightweight fly 

ash aggregates and normalweight concrete was produced with crushed stone. Fresh 

concrete properties and 28 and 56-day mechanical properties such as compressive 

strength, modulus of elasticity and splitting tensile strength of lightweight concretes 

were investigated and compared with properties of normalweight concrete.  

 

Test results showed that concretes with lightweight fly ash aggregates were workable, 

cohesive and segregation was not observed. Lightweight concretes with sintered fly ash 

aggregates showed lower fresh and and hardened densities. Although the use of 

lightweight fly ash aggregates instead of crushed stone in concrete production slightly 

decreased the mechanical properties, especially lightweight concretes with sintered fly 

ash aggregates had close values to those of normalweight concretes particularly at later 

ages. Lightweight concretes with cold-bonded aggregates showed 20-25 % and  25-45 

% lower compressive and splitting tensile strength and modulus of elasticity as 

compared to lightweight concretes with sintered aggregates and normalweight concrete, 

respectively. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Uçucu külün çok az miktarı inşaat sektöründe kullanılabilmektedir. Bundan dolayıdır 

ki, uçucu küllerin hafif agrega üretiminde kullanılmasıyla hem uçucu külün çevreye 

verdiği zararların önüne geçilmekte hem de yapının kendi yükünün azaltılması  

sonucunda deprem kuvvetleri gibi dinamik yüklere karşı direnci arttırılabilmektedir. 

Aynı zamanda, yüksek ısı izolasyonu, yangına karşı direnç ve düşük yapı maliyeti gibi 

avantajlar elde edilmektedir.    

 

Uçucu külle, soğuk bağlama, otoklav ve sinterleme olmak üzere üç temel yöntemle hafif 

agrega üretilebilmektedir [1,2]. İngiltere, Almanya, Amerika, Polonya ve Rusya gibi 

çoğu ülke farklı marka adı altında uçucu kül hafif agregalar üretmektedirler [3]. Bazı 

araştırmacılar, deneylerinde bu ticari agregaları kullanırken, diğerleri ise laboratuar 

ortamında soğuk bağlama ve sinterleme yoluyla kendi ürettikleri agregaları 

kullanmışlardır. Bu çalışmaların çoğunda, yoğunlukları 2000 kg/m3’ ün altında orta ve 

yüksek dayanımlı betonlar üretilebilmiştir. Bir çalışmada [4] araştırmacılar, sinterlenmiş 

agregalar kullanarak 1560-1960 kg/m3 arasında değişen yoğunluklara sahip orta 

dayanımlı betonlar elde etmişlerdir. Lo ve Cui [5] da, 28 günlük küp dayanımı 34 MPa, 

yoğunluğu ise 1590 kg/m3 olan betonlar üretmişlerdir. Bazı araştırmacılar da [6], soğuk 

bağlanmış agregaları kullanarak betonlar üretmişler ve bu betonlar da benzer dayanım 

ancak nispeten düşük birim ağırlık ve elastisite modülü sergilemişlerdir.     

 

Yukarıda belirtilenler ışığında, yapılarda istenilen özelliklere sahip yüksek dayanımlı 

hafif uçucu kül agregalı betonlar kullanmak yerinde ve olumlu bir adım olacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, farklı yöntemlerle üretilmiş agregaların beton özelliklerine etkilerinin 



178 

 

araştırılması ve hafif beton özellikleri ile normal beton özelliklerinin 

karşılaştırılmasıdır. 

 

 

2. MALZEMELER VE DENEYLER  
 

2.1. Çalışmada Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

 

Agrega ve beton üretiminde kullanılan çimento, uçucu kül, bentonit, cam tozu ve silis 

dumanının kimyasal kompozisyonları ve fiziksel özellikleri Tablo 1’ de verilmektedir.  

 

Tablo 1. Agrega ve beton üretiminde kullanılan malzemelerin kimyasal 

kompozisyonları (% ağırlıkça) ve fiziksel özellikleri 

 

Tablo 2’ de ise TS 639’ a göre tayin edilmiş basınç dayanımı ve puzolanik aktivite 

deney sonuçları sergilenmektedir. TS 639’ da, basınç dayanımı deneyi için, 7 ve 28 

günlük deney numulerinin dayanımlarının kontrol numunelerinin basınç 

dayanımlarından az olmaması gerektiği ve puzolanik aktivite deneyi için de 28 günlük 

deney numune dayanımlarının kontrol numune dayanımlarının en az % 70’ini sağlaması 

gerektiği belirtilmektedir. Tablo 2’ de görüldüğü üzere, hem basınç dayanımı hem de 

puzolanik aktivite deney sonuçları TS 639’ da belirtilen koşulları sağlamaktadır. Tablo 

3’ te Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali’ nden sağlanmış olan uçucu külün ASTM C 

618’de belirtilen F sınıfı uçucu kül özelliği taşıdığı görülmektedir. Malzemelerin Şekil 

1’ de sunulan gradasyon eğrileri, lazer difraksiyon yoluyla Mastersizer kullanılarak elde 

edilmiş olup, uçucu külün çimentodan daha iri, cam tozunun uçucu külden daha ince 

ancak bentonit ve çimentodan oldukça iri olduğu gözlemlenebilmektedir.    

Oksit (%) CEMI 

42,5R 

Uçucu 

Kül 

Bentonit Cam 

Tozu 

Silis 

Dumanı 

SiO2  20,55 59,00 57,84 70,62 94,12 

Al2O3 4,78 19,58 13,77 1,38 0,57 

Fe2O3 3,64 7,23 6,14 0,82 0,55 

CaO 63,94 0,54 3,75 8,75 0,50 

MgO 1,50 4,64 3,04 3,54 1,30 

SO3 2,77 0,69 1,34 1,85 0,42 

Na2O 0,25 0,48 2,80 10,85 0,54 

K2O 0,77 5,95 2,80 1,53 1,75 

Cl- 0,035 0,0114 0,0035 0,0025 0,0049 

Kızdırma Kaybı 1,24 0,49 8,40 0,12 0,19 

CaCO3+MgCO3  - - 6,50 0,75 - 

Çözünmeyen Kalıntı  1,36 - - - - 

Serbest CaO 1,25 - - - - 

Özgül Ağırlık  3,16 2,06 2,40 2,50 2,28 

Elek 

Üstünde 

Kalan (%) 

45μm  12,0 45,2 - - - 

90μm  1,7 25,3 - - - 

200μm  0,1 6,5 - - - 

Özgül Yüzey (cm2/gr), 

Blaine 

3750 3890 - - - 

PrizZamanı

(dak.) 

İlk 139 - - - - 

Son 188 - - - - 
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Tablo 2. Basınç dayanımı ve puzolanik aktivite deneyleri 

Malzemeler (gr) 
Çimento Basınç 

Dayanımı  

Uçucu Kül Basınç 

Dayanımı  

Uçucu Kül Puzolanik 

Aktivitesi  

Çimento Miktarı  450 450 293 

Uçucu Kül Miktarı  - 112 104 

Kum Miktarı  1350 1238 1350 

Su Miktarı  225 225 199 

Basınç 

Dayanımı 

(N/mm2) 

2 günlük 26,9 28,8 - 

7 günlük 40,9 43,9 - 

28 günlük 54,0 59,8 42,6 

2 günlük (%) 107,06 - 

7 günlük (%) 107,33 - 

28 günlük (%) 110,74 78,89 

 

Tablo 3. Uçucu külün kimyasal özellikleri ve sınır değerler 

Özellikler Uçucu Kül ASTM C 618 (Class-F) 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 (%) 85,81 70 (min) 

MgO (%) 4,64 5 (max) 

CaO (%) 0,54 <10 

SO3 (%) 0,69 5 (max) 

Kızdırma Kaybı (%) 0,49 6 (max) 
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Şekil 1. Malzemelerin tane boyut dağılımları 

 

Bu çalışma çerçevesinde, optimizasyon programı yardımıyla 18 farklı sinterlenmiş 

agrega içerisinden düşük özgül ağırlık ve yüksek dayanımlı iki farklı agrega ( %10 

bentonit ilaveli ve %10 cam tozu ilaveli  1200 oC’ de sinterlenmiş agregalar) seçilmiştir. 

Soğuk bağlanmış ve normal ağırlıklı kalker kırma taş agregaları da karşılaştırma amaçlı 

olarak beton üretiminde kullanılmışlardır. Betonlarda kimyasal katkı olarak modifiye 

edilmiş polikarboksil eter bazlı süperakışkanlaştırıcı ve alifatik alkol ve amonyum tuz 

bazlı hava sürükleyici katkılar kullanılmıştır.  

 

Betonların hazırlanmasında kullanılan agregalar üzerinde uygulanan deney sonuçlar ı 

Tablo 4’ tedir. Soğuk bağlanmış uçucu kül agregaları boşluklu yapısından dolayı en 

düşük birim ağırlık ve en yüksek agrega kırılma değerine sahiptir. Hafif agrega taneleri 

arası boşluk yüzdeleri hepsinin yuvarlak şekilli ve düz yüzeye sahip olmalarından 

dolayı birbirine yakındır. Oysaki, bu yüzde normal ağırlıklı agregalarda,  agregaların 



180 

 

daha açılı yüzeyi nedeniyle daha yüksektir. Hem hafif hem de normal ağırlıklı agregalar 

için aynı granülometri seçilmiştir. 

 

Tablo 4. Betonda kullanılan agregaların özellikleri 

Karakteristikler 
Agregalar 

Soğukbağlı 10B1200 10C1200 Kırmataş 

Özgül ağırlık (SDKY) 1,63 1,57 1,60 2,71 

Görünen özgül ağırlık 1.89 1.58 1.60 2.71 

Özgül ağırlık (EK) 1,30 1,56 1,59 2,70 

Su emme (%) 25,5 0,7 0,7 0,8 

Toplam porozite (%) 31,1 8,4 6,2 - 

Kritik boşluk çapı (nm) 398.4 28.03 12.49 - 

Sıkışık birim ağırlık (kg/m3) 842 993 999 1537 

Gevşek birim ağırlık (kg/m3) 789 933 936 1433 

Boşluk (%) gevşek 39.2 40.1 41.0 46.8 

Boşluk (%) sıkışık 35.1 36.2 37.0 43.0 

Agrega kırılma değeri (%) 35 28 30 23 

Tane kırılma dayanımı (MPa) 3.7 12.0 9.6 - 

  

2.2. Hafif Ağırlıklı ve Normal Ağırlıklı Betonların Üretimi 

 

Betonlar kullanılan agregaların cinsine göre isimlendirilmişlerdir. BB: Bentonit ilaveli 

uçucu kül agregalı hafif beton, CB: Cam tozu ilaveli uçucu kül agregalı hafif beton, SB: 

Soğuk bağlanmış uçucu kül agregalı hafif beton, NB: Kırmataş agregalı normal beton. 

Karışım oranları taze betonlarda 150 mm çökme ve % 4 hava miktarı, sertleşmiş 

betonlarda da yüksek dayanım sağlanacak biçimde deneme karışımları neticesinde 

karalaştırılmıştır. Bu yüzden, su-çimento oranı 0.26 ve iri agrega hacmi-toplam agrega 

hacmi oranı ise 0.60 seçilmiştir. Tablo 5’ te betonların suya doygun kuru yüzey (SDKY) 

haldeki karışım oranları verilmektedir. Betonlar arasındaki tek fark kullanılan iri agrega 

tipidir.  

 

Tablo 5. Beton karışım oranları (SDKY halde) (kg/m3) 

Betonlar Çimento Silis 

Dumanı 

Su İnce agregalar İri agrega HSa 

(%) 

SAb 

(%) Doğal 

kum 

Kırma 

kum 

SB 551 55 158 318 318 592 1.2(0.2) 6.7(1.1) 

BB 548 55 157 316 317 567 1.2(0.2) 6.7(1.1) 

CB 549 55 157 317 317 580 1.2(0.2) 6.7(1.1) 

NB 551 55 158 317 319 981 1.6(0.265) 7.3(1.2) 
aHS: Hava sürükleyici, bSA: Süper akışkanlaştırıcı 

Betonlar hazırlandıktan sonra kalıplara konulmuş, 24 saat sonunda kalıplardan alınarak 

ortalama 22 oC sıcaklıkta kirece doygun suda deney gününe kadar muhafaza 

edilmişlerdir. 

 

2.3. Beton Deneyleri 

 

Çökme deneyi üretimden hemen sonra ASTM C 143’ e uygun olarak yapılmıştır. Taze 
birim ağırlık ve hava miktarı ASTM C 138-01a ve ASTM C 231-04’ e göre tayin 
edilmiştir. Sertleşmiş betonların birim ağırlık ölçümleri için 100x200 mm ebatlı silindir 
numuneler kullanılmıştır. 100x200 mm silindir numunelerin 28 ve 56 günlük basınç 
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dayanımı, elastisite modülü ve yarmada çekme dayanımı, sırasıyla, ASTM C 39, ASTM 
C 469-02 ve ASTM C 496’ a göre belirlenmiştir.  
 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE İRDELEME 

 

3.1. Betonların Çökme, Hava Miktarı ve Yoğunlukları 

 
Tablo 6’ da betonların çökme, hava miktarı ve yoğunluk değerleri verilmektedir. Hafif 

betonlarla normal ağırlıklı betondaki çökme ve hava miktarı değerlerini sağlamak için 

daha düşük miktarda kimyasal katkı kullanılmıştır (Tablo 5). Bu durum, köşeli tanelere 

sahip kırmataş agregasıyla kıyaslandığında hafif uçucu kül agregaların yuvarlak şekilli 

olması ve daha az su ihtiyacı duymasından kaynaklanmaktadır. Bütün betonlar 

işlenebilir, kohezyonlu olup, segregasyon gözlenmemiştir. Tablo 6’ da  görüldüğü üzere, 

betonda normal ağırlıklı agregalarla hafif uçucu kül agregalarının yerdeğiştirilmesiyle 

taze ve sertleşmiş beton yoğunlukları önemli biçimde düşmüştür. Hafif betonların taze 

ve etüv-kurusu (EK) yoğunlukları 2000 kg/m3’ ün altında kalmıştır. Soğuk bağlanmış 

uçucu kül agregaları çok miktarda açık boşluk içerdiğinden su emme kapasitesi yüksek 

olup, bu agregalarla üretilmiş betonların taze haldeki yoğunluğu diğer hafif betonlara 

göre daha yüksek olmasına rağmen, etüv-kurusu ağırlığı oldukça düşüktür. Normal 

ağırlıklı agrega yerine sinterlenmiş cam tozlu agrega ve soğuk bağlanmış  agrega 

kullanılması durumunda betonun etüv kurusu haldeki ağırlığında, sırasıyla  % 19 ve % 

25 azalma olmuştur. Bu çalışmada sadece iri agregalar yerdeğiştirmiş olup, beton 

ağırlığındaki azalmanın agregaların tamamının yerdeğiştirilmesiyle artacağı gayet 

açıktır. 

 

Tablo 6. Taze ve sertleşmiş betonların bazı özellikleri 

Betonlar Çökme, 

(cm) 

Taze 

yoğunluk, 

(kg/m3) 

Hava 

miktarı, 

(%) 

28günlük 

yoğunluk 

(SDKY), 

(kg/m3) 

28günlük 

yoğunluk 

(EK), 

(kg/m3) 

56günlük 

yoğunluk 

(EK), 

(kg/m3) 

Hesaplan

yoğunluk 

(EK), 

(kg/m3) 

Hesaplan 

Dengede 

yoğunluk  

(EK), 

(kg/m3) 

SB 15 1991 3,9 2025 1860 1868 1826 1876 

BB 15,5 1960 4,3 1979 1915 1922 1919 1969 

CB 16,5 1975 4,1 1997 1943 1963 1924 1974 

NB 17 2381 3,8 2387 2316 2323 2327 2377 

 

3.2. Basınç Dayanımı ve Elastisite Modülü 

 

Betonların basınç dayanımı ve elastisite modülü değerleri Şekil 2 ve 3’ te 

görülmektedir. Beklenildiği gibi, hafif agregaların düşük dayanımı ve yüksek 

porozitelerinden dolayı, hafif betonlar normal betonlardan daha düşük basınç dayanımı 

ve elastisite modülü sergilemişlerdir. SB’nin basınç dayanımı ve elastisite modülü, 

normal betonun değerlerine daha yakın olan BB ve CB’ ninkilerden daha düşüktür.  
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Şekil 2. Betonların basınç dayanımı değerleri 

 

BB ve CB’nin 28 günlük basınç dayanımları göz önüne alındığında, 10B1200 agregası 

daha yüksek dayanıma sahip olmasına rağmen, 10C1200 agregası ile hazırlanan 

betonun basınç dayanımı daha yüksek olmuştur. Wasserman ve Bentur  [7] yüksek 

dayanımlı agregalı betonların her zaman daha yüksek basınç dayanımına neden 

olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada, dayanım arasındaki fark 56 günlük 

numunelerde oldukça kapanmıştır. Bununla birlikte, Tablo 6’ dan da görülebileceği 

üzere, CB’ nin BB’ ye kıyasla nispeten daha yüksek basınç dayanımı, benzer hava 

miktarına sahip  bu iki betonun yoğunluklarının farklı olmasına bağlanabilir. Bu sonuç, 

basınç dayanımı ve etüv-kurusu yoğunluğu arasındaki ilşkiyi gösteren Şekil 4 tarafından 

da doğrulanmaktadır. Basınç dayanımı yoğunlukla lineer bir ilişki göstermektedir. 

Lineer model için yüksek R2 değeri, dayanım-yoğunluk değerleri arasında önemli bir 

varyasyonun olmadığını belirmektedir. Ancak, bu regresyon analizine normal ağırlıklı 

beton deney sonuçları dahil edilmemiştir. Normal betonun değerleri dahil edildiğinde, 

R2 değeri düşmektedir. Bunun nedeni, hafif ve normal betonların farklı kırılma 

davranışlarına sahip olmalarındandır. Hafif agregaların beton dayanımına etkileri 

normal agregalarınkinden daha fazladır [8]. Normal betonların agregalarının 

dayanımları genelde normal betonun dayanımından 1.5-2.0 kat daha yüksektir, oysaki 

hafif agregaların dayanımı betonunkinden oldukça düşüktür, bu da basınç 

uygulandığında farklı kırılma davranışı sergilemelerine neden olmaktadır. Hafif 

agregaların dayanımları ve elastisite modülü değerleri agrega içindeki boşlukların 

dağılımına, biçimine ve boşlukların toplam hacmine bağlı olarak değişir. Büyük ve 

düzensiz biçimlenmiş boşluklar agrega tanesinin dolayısıyla da hafif agregalı betonun 

daha düşük dayanıma sahip olmasına sebep olur. 
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Şekil 3. Betonların elastisite modülü değerleri 
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Şekil 4. Betonun basınç dayanımı ve yoğunluğu arasındaki ilişki 

 

Betonun elastisite modülünü, betonun basınç dayanımı, hafif agregaların hacmi, agrega-

çimento matriksi arayüzeyi ve beton bileşenlerinin elastik özellikleri etkilemektedir [9]. 

Bu çalışmada, betonlarda tek değişken diğer bir deyişle elastisite modülünü etkileyecek 

tek faktör betonda kullanılan iri agregalardır. Yüksek dayanımlı betonlarda, sertleşmiş 

çimento hamurunun elastisite modülü yüksektir ve agregaların ve sertleşmiş çimento 

hamurunun elastisite modülleri arasındaki fark giderek azalır ve daha yüksek arayüzey 

dayanımı ve monolitik davranışa neden olur. Benzer şekilde, hafif agregalı betonda 

normal betona göre daha monolitik davranış beklenir. CB nispeten daha yüksek 

dayanımlı olmasına rağmen, BB’ e oranla kısmen daha düşük elastisite modülü 

sergilemiştir. Yakın dayanım değerlerine sahip olmalarına rağmen, normal betonun 

elastisite modülü yaklaşık % 42 oranında BB ve CB’ ninkinden daha yüksektir. Aynı 

zamanda, BB ve NB’ nin 28 günlük E değerleri SB’ ninkinden sırasıyla % 33 ve 88 

daha yüksek olmuştur. Elastisite modülü sadece yoğunluğa değil aynı zamanda hafif 

agregaların yüzey dokusu ve boşluk yapısına da bağlıdır. Hafif agregaların younluğu, 

toplam porozitesi ve kritik boşluk çapı elastisite modülü sonuçlarını desteklemektedir.  

 

Deneysel dataları modelleyerek analiz etmek için TableCurve 3D V4.0 programı 

kullanılmıştır. Betonun elastisite modülünü etkileyen parametreleri ve bunların önem 

derecelerini belirlemek için olasılık değerleri kullanılmıştır. Elastisite modülü (Z) , 

basınç dayanımı (X) ve yoğunluk (Y) arasındaki ilişkiyi gösteren eşitlik aşağıda 

verilmektedir: 

 

Z = a+b*X+c*Y                                                       (1) 

Tablo 7’ de program tarafından verilen modelin katsayıları ve bunların önemi 

görülmektedir.  

 

Tablo 7. Model katsayıları 

 

Parm Değer Std Hata t-değeri P>|t| 

a -36,6289312 4,570959006 -8,01340182 0,00049 

b 0,284671999 0,077374661 3,679137257 0,01431 

c 0,023802136 0,003415647 6,968557863 0,00094 
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Tablo 9. Elastisite modülünün deneysel ve tahmin edilmiş değerleri 

X Y Z Z Tahmini Hata Hata % 

66 2323 37,1 37,5 -0,351783 -0,948 

62,9 2316 36,8 36,4 0,3973156 1,080 

60,4 1963 25,9 27,3 -1,38885 -5,362 

59,5 1922 26,3 26,1 0,243242 0,925 

55,8 1943 25,7 25,5 0,1966835 0,765 

53,5 1915 26 24,2 1,8178889 6,992 

44,6 1868 19,7 20,5 -0,82983 -4,212 

42,3 1860 19,6 19,7 -0,084667 -0,432 

 

Daha büyük t-değeri ve daha küçük p-değeri, parametrenin daha önemli olduğunu 

belirtmektedir. Tablo 7’ de görüldüğü gibi, elastisite modülünü en çok etkileyen faktör 

yoğunluk ve sonra da basınç dayanımıdır. Model için R2 değeri 0.98, ayarlanmış R2 

değeri ise 0.96 olup, bu değerler modelin deney sonuçlarını tahmin etmede oldukça 

sağlıklı olduğunu göstermektedir. Tablo 8’ de deney sonuçları, model tarafından tahmin 

edilen değerler va hata yüzdeleri sunulmuştur.  

 

3.3. Yarmada Çekme Dayanımı 

 

Şekil 5 betonların yarmada çekme dayanımı değerlerini göstermektedir. SB test edilen 

betonlar içinde en düşük değerleri sergilemiştir. Dayanımlar arasındaki fark diğer 

betonlarda az olup, en yüksek değere normal betonlarla ulaşılmıştır. Ancak NB’ nin 

çekme dayanımı, BB ve CB’ninkilerinden sadece sırasıyla, ~ % 6  ve ~ % 4 kadar daha 

yüksektir. SB, BB ve CB’ nin yarmada çekme dayanımları, NB’ nin sırasıyla, % 72.5, 

94.1 ve 96.1’ i kadardır. Bu sonuç, diğer bir çalışmada [10], “hafif beton yarmada 

çekme dayanımları eşit basınç dayanımlı normal betonun yaklaşık olarak % 75’ i ile % 

100’ ü arasında değişmektedir” sonucuyla doğrulanmaktadır.  

 

Yarmada çekme dayanımının basınç dayanımına oranı 28 ve 56 günlük numunelerde 

SB, BB, CB ve NB için sırasıyla, % 8.7, % 9.0, % 8.8, % 8.1 ve % 8.7, % 8.6, % 8.4, % 

8.0 olduğu tespit edilmiştir. Hafif betonların yarmada çekme dayanımının basınç 

dayanımına oranları normal betonunkilerle benzer olduğu bulunmuştur.  
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Şekil 5. Betonların yarmada çekme dayanımı değerleri 
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Betonun nihai dayanımı, hafif agregaların dayanımına bağlıdır. Kırılan yüzeyler 

incelendiğinde, bütün betonlar için agrega tanelerinin çaplarından ayrılarak iki eşit 

yarım küre oluşturduğu gözlemlenmiştir. Deney sonunda, agrega-çimento matriksi 

arasındaki bağın iyi durumda kaldığı, bu bağda ayrılma olmadığı ve kırılma düzleminin 

agregalardan geçtiği görülmüştür.  

 

Üretilen hafif ve normal betonlarda 28 günlük yarmada çekme dayanımı ve basınç 

dayanımı arasındaki ilişki incelendiğinde aşağıdaki (2) denklemi elde edilmiştir:   

 

σt = 0,1572 σ 0,8496, R2 = 0,94                                            (2) 

 

σt = yarmada çekme dayanımı (MPa) 

σ = basınç dayanımı (MPa) 

 

Betonların çekme ve basınç dayanımları arasında literatürde aşağıdaki bağıntı (3) 

türünde ampirik ilişkiler olduğu belirtilmektedir: 

  

σt = k * σa                                                             (3) 

 

Burada k ve a katsıyalardır ve a’ nın değerleri 0.5 ile 0.75 arasında önerilmiştir. Aynı 

zamanda, BS 8007: 1987 benzer bir ilişki önermiş ve k ve a değerlerini sırasıyla, 0.12 

ve 0.70 olarak belirlemiştir. Başka bir çalışmada da [11], bu ilişki aşağıdaki gibi 

türetilmiştir:  

 

σt = 0.14 * σ0.85 (R2=0.95)                                               (4) 

 

Literatürde önerilen bağıntılarla bu çalışmada bulunan bağıntının birbirine oldukça 

yakın olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, hafif agregalı betonlarla normal ağırlıklı 

betonların çekme ve basınç dayanımı ilişkisi açısından benzer şekilde davrandığı 

gözlemlenmiştir.  

 

 

4. SONUÇLAR 

 

Uçucu kül hafif agregası ile üretilen betonlar işlenebilir ve kohezif özellikte olup , 

segregasyon gözlenmemiştir. Betonda normal ağırlıklı agregalarla hafif uçucu kül 

agregalarının yerdeğiştirilmesiyle, taze ve sertleşmiş beton yoğunlukları önemli biçimde 

düşmüştür. Boşluk oranı yüksek soğuk bağlanmış agregalarla üretilen betonların taze 

haldeki yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen, kuru haldeki yoğunluğu betonlar 

arasında en düşük değerde olmuştur. Hafif agregaların düşük dayanımı ve yüksek 

porozitelerinden dolayı, hafif betonların basınç ve yarmada çekme dayanımları ile 

elastisite modülü değerleri normal betonlardan genelde daha düşük olmuştur. Hafif 

betonlar arasında sinterlenmiş agregalı olanlar dayanımlar yönünden normal ağırlıklı 

betonlara soğuk bağlanmış agregalı olanlara kıyasla daha yakın değerler gösterirken, 

elastisite modülü açısından tüm hafif betonlar normal betona oranla daha düşük değerler 

vermişlerdir. 
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