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Özet 
 
Bu çalışmada C tipi uçucu kül katkılı ve bağlayıcı olarak yalnızca portland 
çimentosunun kullanıldığı iki adet kendiliğinden yerleşen beton (KYB) karışımı 
üretilmiş; üretilen karışımların taze haldeki özellikleri, mekanik özellikleri, meydana 
gelen rötreler ve kısıtlanmış rötre çatlakları karşılaştırılmıştır. Üretilen karışımların 28. 
gündeki basınç ve yarmada çekme dayanımları ile elastisite modüllerinin yaklaşık 
olarak eşit olduğu görülmüştür. Rötre deneylerinde yapılan lineer deformasyon 
ölçümleri incelendiğinde uçucu kül katkılı numunelerde daha çok serbest ve otojen rötre 
meydana geldiği görülmüştür. Kısıtlanmış rötre deneyinde ilk çatlak oluşumunun uçucu 
kül katkısız betonda daha çabuk olduğu gözlemlenmiş; buna karşın, oluşan maksimum 
ve ortalama çatlak genişliklerinin uçucu küllü betonda daha fazla olduğu belirlenmiştir.  
 
 

Abstract 
 

In this study, two self compacting concrete mixtures which differed in binder content 
were tested. One of the mixtures is produced by using C type fly ash and portland 
cement, the other is produced by using portland cement only as the binder. The 
properties of the mixtures at fresh state, mechanical properties, shrinkage and restrained 
shrinkage cracks were compared. The compressive strength, tensile splitting strength 
and modulus of elasticity values for both concrete were nearly equal at 28th days. 
Linear deformation measurements in the shrinkage experiments revealed that the 
mixture with fly ash has exhibited higher free and autogenous shrinkage strains. First 
crack occurance was earlier in the mixture that was produced with portland cement only 
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as binder. However, average and maximum crack widths were larger in the concrete that 
produced with fly ash. 

1. GİRİŞ 
 
Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) düşüncesi sualtı betonu, yerinde dökülen beton 
kazıklar ve benzer şekilde erişimi zor olan alanların doldurulması için yapılan 
araştırmalar sonucu doğmuş, ilk KYB örneği 1988 yılında Japonya’da, Tokyo 
Üniversitesi’nde geliştirilmiştir. Khayat ve arkadaşları kendiliğinden yerleşen betonu; 
yüksek akışkanlığa sahip, aynı zamanda kararlı halde olan, kolayca yayılabilen, 
herhangi bir konsolidasyona ve önemli bir ayrışmaya uğramadan kalıbını dolduran 
beton şeklinde tanımlamaktadır [1,2]. Çimento, su, agrega, kimyasal ve mineral katkılar 
gibi bileşenleri açısından normal betonla benzerlik gösteren KYB’nin taze haldeki 
özelikleri ve karışım kompozisyonu farklılık göstermektedir. Karşılaştırmak gerekirse; 
KYB normal betonlara göre daha fazla miktarda uçucu kül gibi mineral katkı ve yeni 
nesil süperakışkanlaştırıcı içermekte, maksimum iri agreganın boyutu ise daha küçük 
olmaktadır [3].  
 
Erken yaşta meydana gelen hacim değişikliklerinden rötre, yapı içerisinde bulunan 
kısıtlamalar neticesinde çatlak oluşumuna yol açabilmektedir. Bu kısıtlamalar 
sonucunda doğan çekme gerilmelerinin çatlak oluşumuna yol açıp açmayacağı betonun 
çekme mukavemetine, kısıtlama olmadan gösterdiği rötreye (rötre potansiyeline), 
sünmeye ve mevcut olan kısıtların derecesine bağlı olmaktadır. Oluşan çatlakların 
genişliği ise yukarıda sayılan faktörlerin yanı sıra elastisite modülü ve kırılma tokluğuna 
bağlı olarak değişmektedir [4,5]. Erken yaştaki gerilme gelişimi üzerine yapılan 
çalışmalar, bu süreçte hâsıl olan visko-elastik davranışın önemini açıkça ortaya 
koymaktadır. Zira bu çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre visko-elastik davranış 
neticesinde ortaya çıkan gevşeme miktarı, rötre kaynaklı (gevşeme olmadan ortaya 
çıkan) gerilmenin %50’sinden daha fazla olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda dikkat 
çeken bir diğer konu da beton bileşimi ile bağlayıcı maddenin rötre ve gevşeme 
üzerindeki etkisidir. Örneğin silis dumanı diğer mineral katkılara göre daha fazla otojen 
rötreye sebebiyet verirken, silis dumanının dâhil olduğu bir sistemdeki (otojen rötre 
esaslı) gerilme gelişimi beklenenden az olmaktadır. Bu eğilim; silis dumanı katkılı 
betonun, eşit su/bağlayıcı oranına sahip ve bağlayıcı olarak sadece portland çimentosu 
içeren betona göre erken yaşta daha fazla sünme göstermesinin, bir başka deyişle daha 
ileri visko-elastik davranış sergilemesinin bir sonucu olarak gerçekleşmektedir [6].  
 
Betondaki rötre çatlaklarının ölçümü için uygulanan deneyler genellikle 3 temel 
yöntemden oluşmaktadır. Bunlar; halka deneyleri, plak deneyleri ve çubuk deneyleri 
olarak isimlendirilmektedir. Halka deneyi, hem plastik rötre çatlaklarının hem de 
sertleşmiş betondaki rötre çatlaklarının değerlendirilmesinde kullanılan en yaygın 
yöntemdir. Deneyde kullanılan halka şeklindeki kalıbın içteki (genellikle çelik) kısmı, 
rötre esnasında sınırlayıcı nitelik göstermektedir. Bunun neticesinde çekme gerilmeleri 
oluşmakta ve ortaya çıkan çekme gerilmelerini çatlak oluşumu takip etmektedir. Plak 
deneyi, geometri ve sınır koşullarına bağlı olarak çift eksenli kısıtlama sağlamaktadır. 
Deneyde yaklaşık 1x1 metrelik (veya bir miktar daha küçük) döşeme kalıbı 
kullanılmakta ve kısıtlayıcı etki için plak kenarlarına donatı konmaktadır. Çubuk 
deneyleri nitel, pasif ve aktif olarak üç gruba ayrılmaktadır. Nitel olarak adlandırılan 
deney yönteminde çatlak oluşumu için çubuk uçlarında veya çubuk boyunca engeller 
konulmaktadır. Deney sonuçlarının değerlendirmesi çatlağın boyutu, uzunluğu ve 
oluştuğu zaman gibi terimler üzerinden yapılmaktadır. Pasif deney yönteminde, nitel 
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deneylerde elde edilen sonuçların yanı sıra kısıtlayıcı kuvvetler ve gerilmeler de 
belirlenebilmektedir. Deneyin pasif olarak tanımlanmasının nedeni kısıtlamanın sabit 
çelik çubuklarca sağlanıyor olmasıdır. Aktif deney yönteminde numunenin bir ucu sabit 
iken diğer ucu serbest şekilde hareket edebilmektedir. Bir miktar rötre deformasyonu 
meydana geldikten sonra numune periyodik olarak (vida veya hidrolik bir mekanizma 
vasıtasıyla) ilk durumuna getirilmektedir. Deneyin aktif olarak tanımlanmasının nedeni 
numuneyi sıfır deformasyonda tutmak için sürekli müdahale edilmesidir. Deney 
sonucunda çatlak niteliklerinin yanı sıra gevşeme ve gerilme gelişimi de elde 
edilebilmektedir [7,8]. 
 
 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Kullanılan Malzemeler  
 
Beton üretimlerinde Set Çimento Fabrikası’na ait CEM I 42,5 N tipinde çimento 
kullanılmıştır. Uçucu kül olarak Kütahya Tunçbilek termik santralinden elde edilen ve 
özgül ağırlığı 2,20 g/cm3 olan C sınıfı uçucu kül kullanılmıştır. Üretimlerde kullanılan 
çimento ve uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
 
Çizelge 1: Çimento ve uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

Çimento (CEM I 42,5 N) Uçucu Kül (Tunçbilek / C Sınıfı) 

Özgül Ağırlık (g/cm3) 3,21 Özgül Ağırlık (g/cm3) 2,20 
Başlangıç (dk) 185 SiO2 (%) 58,39 

Priz Süresi 
Bitiş (dk) 235 Al2O3 (%) 20,42 

Hacim Sabitliği (mm) 1 Fe2O3 (%) 10,20 
Özgül Yüzey (cm2/g) 3090 CaO (%) 1,93 

CaO (%) 64,71 MgO (%) 5,05 
SiO2 (%) 22,53 K2O (%) 1,51 

Fe2O3 (%) 4,44 TiO2 (%) 0,85 
Al2O3 (%) 4,17 Na2O (%) 0,17 
C3A (%) 3,53 SO3 (%) 0,75 
SO3 (%) 1,68 Cl- (%) 0,0142 

MgO (%) 0,83 Serbest Kireç (%) 0,04 
Cl- (%) 0,0022 Kızdırma Kaybı (%) 0,76 

Kızdırma Kaybı (%) 0,64 Reaktif SiO2 (%) 47,09 
Çözünmeyen Kalıntı (%) 0,23 

Serbest Kireç (%) 0,71 
45 µm Elek Bakiyesi (%) 20,6 

 
Beton üretiminde ince agrega olarak doğal kum ve kırma kum, iri agrega olarak ise 
kireçtaşı kökenli kırmataş 1 ve 2 kullanılmıştır. Agregaların fiziksel özellikleri Çizelge 
2’de, elek analizleri Çizelge 3’te verilmiştir. Buna göre karışım oranları doğal kum için 
%27, kırma kum için %23, kırmataş 1 için %22 ve kırmataş 2 için %28 olarak 
belirlenmiştir. 
 
Beton üretimleri sırasında, su ihtiyacını yüksek oranda azaltan GRACE 1210B kodlu, 
polikarboksilat esaslı akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 
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 Çizelge 2: Üretimlerde kullanılan agregaların fiziksel özellikleri 
 

Agrega Türü Özgül Ağırlık (g/cm3) Su Emme (%) 

Doğal Kum 2,58 1,27 
Kırma Kum 2,69 0,88 
Kırmataş 1 2,70 0,43 
Kırmataş 2 2,72 0,35 

 
Çizelge 3: Üretimlerde kullanılan agregaların elek analizi sonuçları 
 

Elekten Geçen (%) Elek Açıklığı 
(mm) Doğal Kum Kırma Kum Kırmataş 1 Kırmataş 2 
31,5 100 100 100 100 

16 100 100 100 71,2 

8 100 100 49,6 0,6 

4 99,8 91,9 3,7 0,5 

2 95,3 52,5 0,9 0,5 

1 82,9 26,9 0,9 0,5 

0,5 70,4 12,7 0,9 0,5 

0,25 43,9 6,1 0,9 0,5 

 
2.2. Üretilen Karışımlar 
 
Yapılan çalışma kapsamında 2 farklı kendiliğinden yerleşen beton karışımı üretilmiştir. 
Karışımların birinde uçucu kül ile çimento birlikte kullanılırken diğerinde bağlayıcı 
madde olarak yalnızca çimento kullanılmıştır. Her iki karışımda da su/çimento oranı 
0,40 değerinde sabit tutulmuş; uçucu kül için yapılan eşdeğer çimento hesabında (k-) 
değeri 0,3 alınmıştır. Karışım hesaplarında dikkat edilen bir başka kriter de agrega 
etkisidir. Agrega etkisini yok etmek için hacimce hamur/agrega oranı 0,55 değerinde 
sabit tutulmuştur. Çizelge 4’te üretilen karışımların 1 m3’ü için teorik bileşim değerleri 
verilmiştir. Buna göre; bağlayıcı madde olarak çimento ile birlikte uçucu külün 
kullanıldığı ve su/bağlayıcı oranı 0,32 olan karışım KYB-U32; sadece çimentonun 
kullanıldığı ve su/bağlayıcı oranı 0,40 olan karışım ise KYB-C40 olarak kodlanmıştır. 
 
Çizelge 4: Teorik malzeme miktarları ve bileşen oranları (1m3 için)  
 

Malzeme Miktarları 
(kg) ve Oranlar 

KYB-U32 KYB-C40 

Çimento 355 475 
Uçucu Kül 150 - 

Su 160 190 
Doğal Kum 428 431 
Kırma Kum 380 383 
Kırmataş 1 365 368 
Kırmataş 2 465 469 

S. Akışkanlaştırıcı 3,55 3,54 
Su/Çimento 0,40 0,40 
Su/Bağlayıcı 0,32 0,40 
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3. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ 
 
3.1. Taze Beton Deneyleri 
 
3.1.1. Çökme-Yayılma Deneyi 
 
Üretilen karışımların hiçbir engelin bulunmadığı durumda, kendi ağırlığı altında serbest 
halde deforme olabilme yeteneğini ölçmek amacı ile çökme-yayılma deneyi 
uygulanmıştır. Beton kendi ağırlığı ile yayılırken betonun 50 cm’ye yayılma süresi 
tablanın üzerine çizilen 50 cm çaplı daire yardımıyla ölçülmüş ve T50 olarak 
kaydedilmiştir. Yayılma bittikten sonra birbirine dik iki doğrultuda yayılma çapları 
ölçülmüştür. Bunların ortalamaları alınarak toplam yayılma çapı bulunmuş ve yayılma 
bitene kadar geçen süre toplam yayılma süresi olarak kaydedilmiştir. Elde edilen 
değerler Şekil 1 ve Şekil 2’de yer almaktadır. 
 
3.1.2. Kısıtlanmış Yayılma Deneyi 
 
Kendiliğinden yerleşen betonun engeller arasından geçiş yeteneğini ve bloklanma 
davranışını incelemek amacıyla İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemeleri Anabilim 
Dalı’nda geliştirilen, J-Halkası deneyine benzeyen ve kısıtlanmış yayılma deneyi olarak 
isimlendirilen deney yöntemi uygulanmıştır. Çökme-yayılma deneyinde olduğu gibi 
çizilen 50 cm’lik daire yardımıyla T50 süresi ölçülmüş, toplam yayılma süresi ve çapı 
bulunmuştur. Elde edilen değerler Şekil 1 ve Şekil 2’de yer almaktadır. 
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Şekil 1: Üretilen karışımların yayılma süreleri 
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Şekil 2: Üretilen karışımların ortalama yayılma çapları 
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3.1.3. Priz Süresi Deneyi 
 
Priz süresi deneyi, BS EN 13294 “Priz Süresinin Belirlenmesi”ne uygun olarak 
yapılmıştır. 5 mm elek açıklığından geçen karışımlar standartta öngörülen bir kaba 
konmuş ve buharlaşma engellenmiştir. Penetrasyon direnci; priz başlangıcı için           
0,5 N/mm2, prizin tamamlanması için 3,5 N/mm2 olarak tayin edilmiştir. Buna göre 
yarım saatte bir ölçüm yapılmış, sonuçlar doğrusal interpolasyon ile hesap edilmiştir. 
Belirlenen priz süreleri Çizelge 5’te yer almaktadır.   
 
Çizelge 5: Birim ağırlık, priz süresi ve terleme deneyi sonuçları 
 

 KYB-U32 KYB-C40 

Birim Ağırlık (g/cm3) 2,31 2,32 

Başlangıç 288 250 Priz Süresi 
(dak) Bitiş 505 367 

Terleme (%) - 0,005 

 
3.1.4. Terleme Deneyi  
 
Terleme deneyi, TS EN 480-4 “Betonun Terlemesinin Tayini”ne uygun olarak 
yapılmıştır. Silindir deney kabına alınan taze beton karışımının, ilk 40 dakika içinde her 
10 dakikada bir, devamında ise her yarım saatte bir defa olmak üzere yüzeyindeki su 
cam pipet ile alınmıştır. Terleme deneyi sonuçları Çizelge 5’te verilmektedir. 
 
3.2. Sertleşmiş Beton Deneyleri 
 
3.2.1. Basınç Dayanımı ve Elastisite Modülü Deneyi 
 
Basınç deneyleri çapı 150 mm, yüksekliği 300 mm olan silindir numuneler üzerinde, 
13,5 kN/sn sabit yükleme hızı ile gerçekleştirilmiştir. Deney TS EN 12390-3 
“Sertleşmiş Beton Deneyleri: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımını Tayini”ne 
uygun olarak yapılmış ve her bir numuneye ait kırma yükünden basınç dayanımı 
belirlenmiştir. Beton dökümünü takip eden 1, 3, 7 ve 28. günlerde her bir beton 
karışımına ait üç silindir numune basınç deneyine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar 
Çizelge 6’da gösterilmiştir. 
 
Elastisite modülü deneyi NT BUILD 205 “Betonda Elastisite Modülünün 
Belirlenmesi”ne uygun olarak yapılmıştır. Buna göre gerilme-şekil değiştirme 
eğrisindeki maksimum yükün %33’üne kadar olan kısmının eğimi kullanılarak elastisite 
modülü hesaplanmıştır. Beton dökümünü takip eden 7 ve 28. günlerde her bir beton 
karışımına ait üç silindir numunenin elastisite modülü bulunmuş ve elde edilen sonuçlar 
Çizelge 6’da gösterilmiştir. 
 
3.2.2. Yarmada Çekme Deneyi 
 
Yarma deneyleri çapı 150 mm, yüksekliği 300 mm olan silindir numuneler üzerinde 
yapılmıştır. TS EN 12390-6 “Sertleşmiş Beton Deneyleri: Deney Numunelerinde 
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Yarmada Çekme Dayanımının Tayini”ne uygun olarak gerçekleştirilen deneyler 
neticesinde beton dökümünü takip eden 1, 3, 7 ve 28. günlerde her bir beton karışımına 
ait üç silindir numune yarma deneyine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar         
Çizelge 6’da gösterilmiştir. 
 
Çizelge 6: Sertleşmiş betonların mekanik özellikleri 
 

Basınç Dayanımı 
(MPa) 

Yarmada Çekme 
Dayanımı (MPa) 

Elastisite Modülü 
(GPa) Gün 

KYB-U32 KYB-C40 KYB-U32 KYB-C40 KYB-U32 KYB-C40 

11,87 24,19 1,94 2,58 

11,95 24,46 1,93 2,71 1 

11,95 25,54 2,03 2,93 

- - 

33,71 36,91 3,45 3,08 

32,93 39,26 3,18 3,43 3 

33,19 39,25 2,97 3,27 

- - 

41,57 43,5 3,59 3,59 28,45 30,39 

43,16 44,11 3,86 3,61 29,89 31,26 7 

43,41 44,2 3,62 3,33 29,49 31,62 

52,55 53,98 4,83 3,83 36,93 37,54 

54,9 54,42 5,26 4,22 36,88 37,37 28 

55,33 56,32 4,46 3,91 37,89 39,0 

 
3.2.3. Rötre Deneyleri 
 
Rötre deneyleri kapsamında her bir karışım için serbest rötre, otojen rötre ve kısıtlanmış 
rötre olmak üzere toplam 3 tür rötre deneyi yapılmıştır. Serbest rötre ve otojen rötre 
ölçümlerinde, numune uzunluğunun enkesit boyutlarından daha büyük olması halinde 
rötrenin yalnız uzunluk doğrultusunda meydana geleceği kabul edilmiş ve buna göre 
lineer deformasyon ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler 0,002 mm hassasiyete sahip 
DEMEC aleti ile kalıplara yerleştirilen ölçüm diskleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve 28 
gün boyunca sürmüştür. 
 
Serbest rötre deneyi için 100x100 mm’lik enkesite sahip, uzunluğu 400 mm olan 
prizmatik numuneler kullanılmıştır. Her bir karışım için 3 adet numune alınmış, 
numuneler prizini tamamladıktan sonra kalıplarından çıkarılıp havada kurumaya 
bırakılmıştır. Bu numunelerde meydana gelen rötre, toplam rötre olarak kabul 
edilmiştir. Otojen rötre deneyi için serbest rötre deneyinde olduğu gibi 100x100 mm’lik 
enkesite sahip, uzunluğu 400 mm olan prizmatik numuneler kullanılmıştır. Her bir 
karışım için 3 adet numune alınmıştır. Ortamla nem alışverişini kesmek için numuneler 
prizini tamamladıktan sonra kalıplarından çıkarılıp önce alüminyum folyo ile kaplanmış 
daha sonra etrafına 2 tabaka plastik film sarılmıştır.  
 
Kısıtlanmış rötre deneyi için plak deneylerine benzer bir model geliştirilmiştir. Döşeme 
türünde olan 1000x1000x100 mm boyutlarındaki bu modelde, 12 mm çapında 5 adet 
nervürlü çelik donatı yatay olarak tek doğrultuda olmak üzere yerleştirilmiştir. Betonun 
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kalıba yerleştirilmesinden sonraki 3 gün boyunca nem kürü uygulanmıştır. 
Deformasyon ölçümleri beton yüzeyine yerleştirilen diskler sayesinde 
gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi, ölçülen deformasyonlarla 
birlikte ilk çatlak oluşumunun gözlendiği süre ve maksimum çatlak genişliği gibi 
kavramlar göz önüne alınarak yapılmıştır. 
 
Her üç rötre deneyinde de numunelere ısıölçer yerleştirilerek betonda oluşan sıcaklık 
değişimleri ölçülmüş ve her 10 dakikada bir ölçülen sıcaklık değişimleri ısıl genleşme 
katsayısı yardımıyla deformasyona çevrilmiştir. Deneylerin değerlendirilmesinde, 
ölçülen uzunluk değişimleri ısıl deformasyon ve rötrenin toplamı olarak kabul 
edilmiştir. Buna göre ölçülen toplam deformasyondan, ısıl deformasyonun 
çıkarılmasıyla rötre deformasyonu elde edilmiştir. 
 
Tazawa vd.’nin yaptığı çalışma baz alınarak kuruma rötresi değerleri hesaplanmıştır [9]. 
Buna göre kuruma rötresi değerleri, serbest (toplam) rötreden otojen rötre çıkartılarak 
elde edilmiştir. Karışımların rötre deformasyonları Şekil 3, 4, 5 ve 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Serbest rötre numunelerinde ölçülen ortalama rötre 
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Şekil 4: Otojen rötre numunelerinde ölçülen ortalama rötre 
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Şekil 5: Kısıtlamış rötre deneyinde ölçülen ortalama rötre  
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Şekil 6: Karışımların hesaplanan kuruma rötreleri 
 
Kuruma ortamında tutulan numunelerdeki serbest rötre deformasyonlarının yer aldığı 
Şekil 3 incelendiğinde 28. gün sonunda KYB-U32 kodlu numunelerde daha fazla 
serbest rötre meydana geldiği görülmektedir. 
 
Şekil 4’te görüldüğü gibi KYB-U32 kodlu numunelerde görülen otojen rötre, KYB-C40 
kodlu numunelerdekine göre daha fazla olmaktadır. 28. gün sonunda KYB-U32 kodlu 
numunelerde ölçülen otojen rötre değeri 220 µm/m olurken, aynı değer KYB-C40 kodlu 
numuneler için yaklaşık olarak 100 µm/m değerinde kalmaktadır. Bir başka deyişle, 
su/bağlayıcı oranı daha düşük olan uçucu kül katkılı betonda daha çok otojen rötre 
deformasyonu görülmektedir. 
 
Kısıtlanmış rötre modeli üzerindeki lineer deformasyon ölçümlerinin neticesinde elde 
edilen rötre değerleri, serbest ve otojen rötre sonuçlarına benzer şekilde KYB-U32 
kodlu betonda daha fazla olmaktadır. Şekil 5’te görüldüğü gibi, 28. gün sonunda ölçülen 
rötre deformasyonu KYB-U32 kodlu betonda 415 µm/m olurken, KYB-C40 kodlu 
betonda bu değer 305 µm/m olmaktadır. 
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Şekil 6’daki hesaplanan kuruma rötresi değerleri incelendiğinde, mineral katkısız  
KYB-C40 kodlu betona ait numunelerde daha fazla kuruma rötresi oluştuğu 
görülmektedir.  
 
Kısıtlanmış rötre deneyi neticesinde, her iki beton yüzeyinde de hücre tipindeki kuruma 
rötresi çatlakları görülmüştür. KYB-U32 kodlu betonda ilk çatlak oluşumu 15. günde 
olmakta iken bu süre KYB-C40 kodlu betonda 8. gün olarak gözlemlenmiştir. Oluşan 
çatlak genişlikleri ölçüldüğünde; KYB-U32 kodlu betonda 3, 6 ve 12. ay sonundaki 
maksimum çatlak genişlikleri, sırasıyla,  0,30 mm, 0,33 mm ve 0,40 mm olmaktadır. 
KYB-C40 kodlu betonda ölçülen maksimum çatlak genişlikleri ise aynı süreler 
sonunda, sırasıyla, 0,10 mm, 0,15 mm ve 0,20 mm olarak tespit edilmiştir. 
 
 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Üretilen betonların mekanik özellikleri karşılaştırıldığında, karışımların 28. gündeki 
basınç ve yarmada çekme dayanımları ile elastisite modülleri yaklaşık olarak eşit 
çıkmıştır. 
 
Aynı su/çimento oranına sahip iki KYB karışımından; uçucu kül katkılı ve su/bağlayıcı 
oranı 0,32 olan KYB-U32 kodlu betonda ölçülen serbest, otojen ve kısıtlanmış rötre 
değerleri, su/bağlayıcı oranı 0,40 olan mineral katkısız KYB-C40 kodlu betona göre 
daha fazla olmaktadır. Düşük su/bağlayıcı oranı, daha ince boşluk yapısı ve dolayısıyla 
daha düşük bağıl nem, KYB-U32 kodlu betonda otojen rötrenin daha hızlı ve daha fazla 
olmasına yol açmaktadır. 
 
Kısıtlanmış rötre modelinde elde edilen çatlak genişlikleri karışımların rötre 
potansiyelleri ile paralellik göstermektedir. Yaklaşık eşit elastisite modülüne ve 
yarmada çekme dayanımına sahip betonlardan, ölçülen rötre miktarı daha fazla olan 
uçucu kül katkılı betonda belirlenen ortalama ve maksimum çatlak genişlikleri diğerine 
göre daha fazla olmaktadır. Buna karşın mineral katkısız betonda çatlak oluşumunun 
daha erken gerçekleşmesi, beton içerisinde meydana gelen çekme sünmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, kısıtlanmış rötre deneylerinde meydana gelen 
gerilmeler ve çekme sünmesi belirlenmeli, farklı türdeki mineral katkıların gerilme 
gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmalıdır. 
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