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Özet 
 

Bu çalışmada, reaktif pudra betonunun (RPB); karışım oranları, tel içeriği ve kür 

koşulları optimize edilmiştir. İlk olarak, reaktif pudra betonunu oluşturan çok ince taneli 

farklı yapıdaki pudra malzemeler üzerinde yapılan deneylerle fiziksel ve kimyasal 

özellikleri belirlenmiştir. RPB’ nu oluşturan malzemelerin özellikleri kullanılarak, 

bilgisayar paket programları, literatür ve farklı karışım teknikleri yardımıyla karışım 

oranları elde edilmiştir. Bu karışım oranlarına göre hazırlanan numuneler belirli 

yaşlarda basınç deneyine tabi tutulmuş ve bunlardan en yüksek basınç dayanımı veren 

dört adet farklı karışım daha sonraki deneylere esas olmak üzere seçilmiştir. Seçilen bu 

karışımlara, RPB’ da kullanılan mikro boyuttaki tel, hacimce altı farklı oranda (% 0–2–

4–6–8–10) katılarak deney numuneleri üretilmiştir. Bu numuneler üzerinde basınç 

dayanımı, elastisite modülü ve poisson oranı deneyleri yapılmış ve bütün karışımlar için 

optimum tel içeriği % 4 olarak bulunmuştur. Dört farklı karışımda bu optimum tel 

içeriği kullanılarak deney numuneleri hazırlanmış ve bu deney numunelerine 8 farklı 

türde kür uygulanmıştır. Bu numuneler, 10., 28. ve 56. günlerde basınç dayanım 

deneyine tabi tutularak dayanımdaki gelişmeler izlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde optimum kür tipi olarak, 3 gün 90 ºC su buharı kürü ve ardından 12 saat 

300 ºC etüv kürü olduğu görülmüştür.  

 

 

Abstract 
 

In this study, mix rates, fibre content and cure type of reactive powder concrete (RPC) 

were optimised. Initially, physical and chemical characteristics of RPC which has tiny 

grain and different structural powder materials were determined with experimentally. 

Mixing ratios were determined by using material characteristics, computer software, 

literature and different mixing techniques. The samples which were prepared according 

to this mixing ratio were applied to compressive strength test at specified ages and four 

samples were selected that they had the highest compressive strength value to become 
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the base value of further experiments. Test samples were produced by adding micro size 

fibre which use in RPC at six different ratios by volume to these selected mixtures. The 

compressive strength, young modulus and poisson ratio tests were applied to the 

samples and optimum fibre content was determined as 4 % by volume. Test samples 

were prepared by using this optimum fibre content at four different mixture and eight 

different cures were applied to the samples. These samples were applied to compressive 

strength test on 10th, 28th and 56th days after production, the strength improvements 

were observed. When the results were investigated it was determined that 3 days 90 ºC 

water vapour cure and later 12 hours 300 ºC dry air cure  as optimum cure type. 

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Son yıllarda betonda yüksek performans, sadece yüksek dayanımla değil betonun 

durabilite ve süneklik özelliklerinin de dayanımla birlikte değerlendirilmesi olarak 

ortaya çıkmıştır. Dayanımı arttırılmış beton veya bilinen adıyla yüksek dayanımlı 

betonlar geçirimsiz olması sebebiyle durabilite yönünden de olumlu özelliklere sahip 

olmasına karşın, bu betonlarda dayanım arttıkça ortaya çıkan önemli bir olgu gevreklik 

sorunu olmuştur. Normal beton, çekmede düşük taşıma kapasitesine sahip olması 

dolayısıyla, yapısal çelikle karşılaştırıldığında çeliğin çekme dayanımının sadece % 0,1- 

% 0,01’i, kırılma tokluğunun ise % 0,2- % 4’ne sahip çok gevrek bir malzemedir. 

Yüksek dayanımlı betonlarda eksenel şekil değiştirme kapasiteleri artmakta ve tepe 

noktası geçildikten sonra ise gerilme düşüşü ani olmakta ve daha gevrek kırılmaktadır 

[1].  

 

Normal betonun çekme dayanımı, çatlak direnci, aşınma ve darbe dayanımı, tokluk gibi 

mekanik özelliklerini geliştirmek için içerisine çelik, cam ve polipropilen lifler 

katılmaktadır. Lifli betonlar, donatısız betondan oldukça farklı mekanik ve fiziksel 

özelliklere sahip bir kompozit malzemedir. Lifli betonun en önemli mekanik 

özelliklerinden birisi, tokluk olarak da adlandırılan enerji yutabilme kapasitesidir [2].   

 

Yüksek dayanımlı betonlardan farklı olarak betona tel katılması, tane dağılımın yeniden 

düzenlenmesi, puzolanik aktivitenin arttırılması ve farklı üretim ile kür işlemine tabi 

tutulmasıyla ultra yüksek performanslı betonlar üretilmiştir. Bu betonlardan biri de 

reaktif pudra betonudur. Reaktif pudra betonu, ilk kez 1990’lı yılların başlarında 

Paris’te Bouygues’in laboratuarlarındaki araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 

Reaktif pudra betonu ilgili ilk çalışmalar P. Richard ve M. Cheyrezy tarafından 

yapılmıştır [3].  

 

Bu araştırmacılar bir dizi çalışmalar yaparak, içyapısı daha sıkı tane düzenine sahip olan 

ve mümkün olan en sıkı mikro yapıyı elde etmişler ve bu mikro yapıyı yine mikro 

boyuttaki teller ile güçlendirerek çimento matrisli, dayanımı oldukça yüksek olan reaktif 

pudra betonunu elde etmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda elde ettikleri Reaktif Pudra 

Betonunun (RPB) özellikleri; küp basınç dayanımları 150 ile 800 MPa arasında, çekme 

dayanımları 25 ile 150 MPa arasında, kırılma enerjileri yaklaşık 30000 J/ m2, elastisite 

modülleri 50 ile 75 GPa arasında ve birim ağırlıkları 2500-3000 kg/m3 aralığında 

olmuştur [4]. Bu özellikleri ile RPB’ler üstün mekanik ve fiziksel özeliklere, mükemmel 

sünekliğe ve çok düşük geçirimliliğe sahip ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı 

kompozit olmuştur [5,10].  
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P. Richard ve M. Cheyrezy tarafından yapılan çalışmada aynı zamanda taze betonu 50 

MPa basınç altında sertleştirerek betona farklı sıcaklıklarda kür işlemi uygulamış ve 

dayanımın büyük oranda arttığını ifade etmişlerdir. P. Richard ve M. Cheyrezy 

tarafından yapılan bu çalışma RPB’nu, basınç dayanımlarına göre RPB 200 ve RPB 800 

olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu ayırımın asıl amacını, karışıma giren malzemelerdeki 

ve üretim teknolojilerindeki farklılıklar olarak göstermişlerdir. RPB 200, normal 

betonun üretim teknolojisi ve kür ortamına benzer yöntemlerle üretilen, basınç dayanımı 

170 MPa ile 230 MPa arasında olan RPB’ na denilmektedir. RPB 800 ise, karışımında 

çelik agrega gibi farklı malzemeleri bulunan ve üretim teknolojisi ile kür ortamı faklılık 

gösteren ve basınç dayanımı 490 MPa ile 810 MPa arasında olan RPB’nuna 

denilmektedir.  

 

Dugat, Roux ve Bernier, yaptıkları çalışmada [8], RPB 200 ve RPB 800 olmak üzere iki 

değişik karışım üzerinde basınç ve eğilme deneyleri yapmışlardır. Ürettikleri RPB 200 

numunelere, 7 gün 20 ºC de su kürü, 4 gün 90 ºC de sıcak su kürü ve 2 gün 90 ºC de 

kuru sıcak hava kürü olmak üzere 3 farklı türde kür uygulamışlardır. Ürettikleri RPB 

800 türdeki betonlara taze halde iken sıkıştırma sırasında 60 MPa basınç 

uygulamışlardır. Ayrıca RPB 800 numunelere 90 ºC ve ardından 250 ºC’de ısıl işlem 

kürü uygulamışlardır. RPB 200 numunelerinde basınç dayanımını yaklaşık 200 MPa, 

elastisite modülünü 66 GPa, eğilme dayanımını ortalama 32 MPa ve kırılma enerj isini 

yaklaşık 40000 J/m2 olarak bulmuşlardır. RPC800 numunelerinde ise basınç 

dayanımını yaklaşık 500 MPa ve elastisite modülünü 36 ile 74 GPa olarak bulmuşlardır.  

 

Chan ve Chu yaptıkları çalışmada [11], RPB matrisinin çelik tellere yapışma 

özelliklerine silis dumanının, yapışma dayanımı, pull-out enerjisi gibi özelliklerine 

etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak, silis dumanının karıştırılması tel-matris ara yüzey 

özelliklerini özellikle telin pull-out enerjisini etkili bir şekilde arttırdığını ve optimum 

silis dumanı içeriği % 20 ve % 30 arasında olduğunu göstermişlerdir.  

 

Avar, yaptığı çalışmada,  karma lifli betonların mekanik davranışına buhar kürü etkisini 

incelemiştir [12]. Lif dayanımının ve karma lif kullanımının kompozitlerin mekanik 

özeliklerine ve kırılma özeliklerine etkisini incelemek amacıyla, kanca uçlu olan ve 

olmayan üç farklı çelik lifi karışımlara eklemiştir. Toplam lif hacmini % 3 olarak sabit 

tutmuş, bütün numunelere, 3 gün boyunca 90 ºC’de buhar kürü ve 20 ºC’de standart su 

kürü uygulamıştır. Yüksek dayanımlı çelik tel içeren betonların kırılma enerjilerinde, 

yalın betona kıyasla 137 kata varan artış olurken, normal dayanımlı çelik lif içeren 

betonların kırılma enerjisinde yalın betona kıyasla 78 kat artış olduğunu göstermiştir.  

 

Benzer bir çalışma da Özalp tarafından yapılmıştır [13]. Özalp yaptığı çalışmada, ultra 

yüksek performanslı betonların mekanik davranışını araştırmıştır. Yüksek dayanımlı 

çelik tel içeren betonların kırılma enerjisinde yalın betonunkine kıyasla 119 kata vara n 

artış olurken, normal dayanımlı çelik lif içeren betonların kırılma enerjisinde yalın 

betonunkine kıyasla 79 kat artış olduğunu göstermiştir. 

 

 

2. ARAġTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI  
 

Daha önceden yapılmış çalışmalardan yola çıkarak, reaktif pudra betonlarında gerek 

karışıma giren malzemeler ve bunların oranları bakımından gerekse lif ve kür açısından 

kapsamlı bir çalışma yapılması hedef olarak belirlenmiştir. Bunun için öncelikle 
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karışımı oluşturacak malzemeler literatürün ışığında temin edilerek bunlara ait me kanik 

ve kimyasal özellikler belirlenmiştir. Daha sonra karışım oranlarını belirlemek için 

farklı metotlar kullanılarak karışım oranları belirlenmiş ve bu karışım oranları ile ön 

deneyler yapılarak en iyi sonucu veren 4 farklı karışım seçilmiştir. Seçilen bu 

karışımlara, RPB’da kullanılan mikro boyuttaki tel, hacimce altı farklı oranda (% 0–2–

4–6–8–10) katılarak deney numuneleri üretilmiştir. Bu numuneler üzerinde basınç 

dayanımı, elastisite modülü ve poisson oranı deneyleri yapılmıştır. Daha önce seçilen 

dört karışıma, yukarıdaki deney sonucu bulunan optimum tel içeriği katılarak, deney 

numuneleri hazırlanmış ve bu deney numunelerine 8 farklı türde kür uygulanmıştır. Bu 

numuneler, 10., 28. ve 56. günlerde basınç dayanım deneyine tabi tutularak 

dayanımdaki gelişmeler izlenmiştir.  

 

 

3. DENEYSEL ÇALIġMA 
 

3.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 

Deneyde kullanılan malzemelerin, silis dumanı hariç hepsi Türkiye’de bulunan 

malzemelerden seçilmiştir. Malzeme seçiminde öncelikle malzemelerin her zaman bol 

miktarda bulunan, homojen özelliklere sahip ve zamanla kalitesi ve özellikleri 

değişmeyen malzemeler olmasına dikkat edilmiştir.  Deneylerde kullanılan ince taneli 

malzemelerin tane dağılımı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin laboratuarında 

kuru olarak lazer tane dağılım analizi ile yapılmış granülometri eğrisi bu bölümün 

sonunda toplu olarak tek bir grafikte gösterilmiştir.  

 

3.1.1. Çimento 

 

Reaktif pudra betonları, ana bileşeni çimento olan ve normal betonlara oranla çimento 

miktarının (yaklaşık 1000 kg/m3) çok fazla olduğu betonlardır. Bundan dolayı bu 

betonlarda çimento seçimi çok daha önemlidir. Ülkemizde farklı amaçlar için farklı tipte 

çimento üretimi yapan çimento fabrikaları bulunmaktadır. Amaca uygun çimento 

seçiminde daha önceki yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların genelinde 

yüksek performanslı çimentolar kullanılmıştır. Çimento miktarının fazla olmasından 

dolayı hidratasyon ısısı düşük yani C3A içeriği düşük çimento kullanmak ve su 

ihtiyacını azaltmak için de düşük özgül yüzeye sahip çimento kullanmak avantajlı 

gözükmesine rağmen çok iyi mekanik performansı için yüksek özgül yüzeye sahip 

çimento tercih edilmektedir [3]. 

 

Yapılan deneysel çalışmaların tamamında, Lafarge Aslan Çimento tarafından üretilen, 

PÇ 52,5 CEM I R tipi yüksek performanslı çimento kullanılmıştır.  

 

RPB’da kullanılan malzemelerin çoğunun tane boyutu çimentonun tane boyutuna 

yakındır. Karışım oranlarının iyi bir şekilde ayarlanabilmesi çimentonun ve karışıma 

giren diğer malzemelerin hassas olarak tane dağılımının bilinmesi  gerekmektedir.  

 

3.1.2. Silis Dumanı  

 

Silis dumanı, silikon veya demirli silisyum imalatı sırasında atık olarak ortaya çıkan 

şekilsiz şeffaf silisyum dioksit (SiO2) kürelerinden oluşan bir mineraldir. Bu kürelerin 

ortalama büyüklüğü 0,5 µm altındadır [14]. 
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Yapılan deneysel çalışmaların tamamında, silis dumanı olarak Norveç’te bulunan Elkem 

firmasının 968-U kodlu yoğunlaştırılmamış silis dumanı kullanılmıştır.  

 

3.1.3. Kuvars ve Silis Pudrası 

 

Reaktif pudra betonunun ismindeki pudra kelimesi, bu betonlarda kullanılan mikron 

boyuttaki silis ve kuvars pudrasından gelmektedir. Silis ve kuvars pudrası mineralojik 

bakımdan birbirlerine benzer iki agrega olmasına rağmen şekil ve renk olarak 

birbirinden tamamıyla farklıdırlar. Silis pudrası doğal bir agrega olmasına karşın kuvars 

pudrası yapay yani kırma taş agregadır. Bu pudraların fiziksel özellikleri Tablo 3.1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.1 Pudraların Fiziksel Özellikleri  

 

 Kuvars pudrası  Silis pudrası  

Yoğunluk 1,341 gr/cm³ 1,531 gr/cm³ 

Özgül ağırlığı 2,701 gr/cm³ 2,682 gr/cm³ 

Özgül yüzeyi 2142 cm2/gr 277 cm2/gr 

Nem içeriği  % 0,08 % 0,123 

 

Silis pudrası taneciklerinin geneli sarıya yakın renkte ve taneleri küreseldir. Kuvars 

pudrası taneciklerinin geneli ise beyaz renkte, taneleri köşeli ve şekilsizdir. Silis  pudrası 

ve kuvars pudrası normal olarak kum boyutundaki agreganın özel teknikler sayesinde 

istenilen boyutlara getirilmesiyle oluşmaktadır. Silis pudrasının doğal bir agrega 

olmasından dolayı bünyesinde kil ve silt bulunmaktadır. Bu kil ve silt silis pudrasından 

su yardımı ile yıkanarak ve elenerek uzaklaşmaktadır. Ancak 50 µm nun altındaki kil ve 

silt olmayan tanelerde bu işlem sırasında kaybolmaktadır. Bu nedenle silis pudrasının en 

küçük tane boyutu 50 µm olmaktadır. Kuvars pudrası ise kuvars kayasının 

parçalanmasından elde edildiği için içerisinde kil veya silt gibi küçük taneler yoktur. Bu 

pudranın elde edilmesinde kullanılan eleme metodu, kuru olarak ve basınçlı hava 

yardımıyla yapılmaktadır. Kuvars pudrası en küçük tane boyutu olarak istenilen 

boyutlarda üretilebilmektedir. Silis pudrası olarak 50-250 µm, kuvars pudrası olarak ta 

0-100 µm tane aralığındaki pudralar deneylerde kullanılmıştır.  

 

3.1.4. Kuvars ve Silis Kumu 

 

Genellikle reaktif pudra betonlarında kullanılan en büyük taneye sahip olan malzeme 

kuvars ve silis kumudur. Silis ve kuvars kayacı diğer kayaçlara göre çok sert ve sağlam 

kayaçlardır. Normal dayanımlı betonlarda kullanılan agregaların dayanımı yaklaşık 100 

MPa iken, kuvars agregasının basınç dayanımı yaklaşık 180 MPa kadar ulaşmaktadır. 

Sertlik olarak ta çok sert ( 7) bir agrega olduğu için aşınma direnci yüksektir. RPB’de 

istenilen dayanımlara çıkılabilmesi için bu betonlara uygun agrega kullanılmalıdır. Bu 

nedenle hem dayanımı yüksek hem de aşınma direnci yüksek agregalara ihtiyaç 

duyulmuştur. Silis ve kuvars kumu elde ediliş şekli ve mineralojik bakımdan yukarıda 

özellikleri verilen kuvars ve silis pudrası ile aynı özelliklere sahiptir ve sadece fiziksel 

olarak farklılık göstermektedir.  

 

Deneylerde kullanılan kuvars kumu, 150–300 µm ve 300-600 µm aralıktaki iki farklı 

sınıfta bulunmaktayken silis kumu, 200-500 µm aralıkta tek sınıfta bulunmaktadır. 

Kuvars kumunun boyutu büyüdükçe beyaz olan rengi kirli beyaza doğru 
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yaklaşmaktadır. Silis kumu olarak 150-500 µm, kuvars kumu olarak ta 100-300 µm ve 

300-600 µm tane aralığında kumlar deneylerde kullanılmıştır. 

 

3.1.5. Bazalt Kumu 

Sert ve sağlam agregalar sınıfında olan bazalt, ultra yüksek dayanımlı betonlar için her 

zaman tercih edilen agregalar arasındadır. Bazalt kumu tane boyutu olarak 0,5 mm ile 2 

mm arasındadır. Bu boyutlara bazalt kayacının kırılması sonucunda meydana 

getirilmiştir.  

 

Reaktif pudra betonunda kullanılan taneli malzemelerin toplu olarak granülometri eğrisi 

Şekil 3.1’de verilmiştir. 
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Şekil 3.1 Taneli malzemelerin granülometri eğrisi 

 

3.1.6. Çelik Tel 

Bu çalışmada kullanılan çelik tel, 6 mm uzunluğunda 0,16 mm çapında ve lifin her iki 

ucu da kancasızdır. Bu tellere ait fiziksel ve mekaniksel özellikler Tablo 3.2’de 

verilmiştir [15]. 

 

Tablo 3.2 Kullanılan çelik telin teknik özelikleri 

Lif Adı  

 

Lif 

Tipi 

Boy 

(mm) 

Çap 

(mm) 

Narinlik 

 

Çekme 

Dayanımı (MPa)  

Özgül Ağırlık 

(gr/cm³) 

OL 6/16 Mezo 6 0,16 37,5 2250 7,181 
 

3.1.7. Kimyasal Katkı  

 

İksa firması tarafından üretilen yeni jenerasyon bir polikarboksilat bazlı   yüksek oranda 

su azaltıcı hiperakıskanlastırıcı olan Polycar 100 kullanılmıştır. Bu hiperakışkanlaştırıcı 

düşük su/çimento oranında yüksek islenebilirlikte beton elde edilmesinde, taze betonun 

zaman içerisinde islenebilirliğini korumasında ve betonun erken yüksek mukavemet 
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kazanmasında oldukça etkilidir. Özellikle reaktif pudra betonlarında ihtiyaç duyulan 

reolojiyi koruması ve mukavemet gerektiren uygulamalarda kullanımı tavsiye 

edilmektedir.  

 

3.2. Metot 

 

3.2.1. Karışımın Oranlarının Belirlenmesi 

Reaktif pudra betonlarının karışım dizaynı için henüz yerli ve yabancı herhangi bir 

standart mevcut değildir. Karışımı oluşturan taneli malzemelerin sıkı bir yapı 

oluşturacak şekilde oranlanması için farklı karışım teorileri kullanılmıştır. Bu 

teorilerden birisi reaktif pudra betonları için en çok kullanılan teori olan Mooney’in katı 

süspansiyon viskozite modeli kullanılmıştır [16]. Bu teoride lineer olarak taneler 

birbirinin arasını doldurmakta ama malzemelerin reaktifliği göz önüne alınmamaktadır. 

Bu teorinin kullanılabilmesi için karışıma giren bütün malzemelerin kompasitesinin, en 

büyük, en küçük ve ortalama tene boyutunun ve hacimsel olarak granülometrisinin 

bilinmesi gerekmektedir. Buradaki amaç lineer olarak her bir tane grubunun diğer bir 

tane grubunun arasını doldurması esasına dayanmaktadır. Ama agrega granülometri 

eğrileri lineer olmadığı için oluşacak karışımın teorik kompasitesi ile gerçek 

kompasitesi farklı olmaktadır. Bu teori kullanılarak karışımlar hazırlanmış ve kuru 

karışımların kompasiteleri ile teorik kompasiteler karşılaştırılmış ve aralarında yaklaşık 

%5’lik bir sapma olduğu görülmüştür ve bu teoriye uygun karışımlar hazırlanmıştır.  

 

Karışımın diyazn edilmesinde hazır bilgisayar paket programından da yararlanılmıştır. 

Bu programın temel olarak çalışma prensibi şu şekildedir; Her bir agreganın bulunduğu 

hacim içerisinde yayılı olduğu kabul edilebilir. Bu kabul eşit büyüklükteki küresel 

parçalardan oluşan agregalar için geçerli olur. Ancak hiçbir tane küresel olmadığından 

teorik açıdan elde edilebilecek doluluk oranına erişilemez. Dolayısıyla aynı 

boyutlardaki fakat farklı biçim özelliklerine sahip agregalar için kompasite deneysel 

yollarla elde edilir [17]. Bu modele dayanarak Danimarka Teknoloji Enstitüsü’nce 

geliştirilen “4C-Packing” ticari ismine sahip bilgisayar programı yardımıyla ikili ve 

üçlü bileşime sahip agrega karışımlarının doluluk oranları hesaplanabilmektedir (Şekil 

3.2). Bu çalışmada bu programdan yararlanılmıştır. Bunun için her bir tane grubunun 

kompasitesi deneysel olarak belirlenerek programa girilmiş ve karışımın oranları ve 

kompasitesi hesaplanmıştır. 

 

 
 

Şekil 3.2 4C-Packing programından bir görünüş  
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Taneli malzemelerin karışım oranları belirlendikten sonra, su/çimento ve su/katkı 

oranları farklı oranlar kullanılarak deney numuneleri hazırlanmış ve işlenebilirlik ile 

dayanım sonuçlarına göre oranlar bulunmuştur. Bu numunelerde silis dumanı 

kullanıldığı ve bunun sonucu olarak ta puzolonik aktivitenin dayanım üzerindeki 

etkisini dikkate almak amacıyla numunelere, 28 gün 20 ºC su, 3 gün 90 ºC buhar kürü 

ardından 25 gün su olmak üzere iki farklı kür uygulanmıştır. 

 

3.2.2. Lif Hacminin Belirlenmesi 

Deney numuneleri, 10 cm çapında, 20 cm yüksekliğinde silindir olarak üretilmiştir. 

Kullanılan lif betona hacimce % 0, 2, 4, 6, 8, 10 olmak üzere 6 farklı oranda ikame 

edilmiştir. Betonu oluşturan tüm malzemeler, kullanılacak lif hacmi oranına göre 

azaltılarak lif ikamesi yapılmıştır. Reaktif pudra betonlarında agrega olarak tanımlanan 

malzemeler neredeyse tüm katı malzemeler olarak tanımlandığı için böyle bir yöntem 

seçilmiştir. Sadece kuvars kumu veya bazalt kumu ile yer değiştirmesi, özellikle yüksek 

oranlardaki lifli karışımlarda karışım oranlarını önemli ölçüde değiştireceği de göz 

önüne alınarak, bu yöntem tercih edilmiştir. Bu yöntemin diğer bir avantajı da bütün lif 

oranlarında, su/çimento, su/bağlayıcı ve su/kimyasal katkı oranlarının sabit kalmasıdır.   

 

3.2.3. Kür Tipinin Belirlenmesi 

Deney numuneleri 5x5x5 cm olarak dört farklı karışımda optimum tel içeriği 

kullanılarak üretilmiş ve bir gün sonra kalıplardan çıkarılarak aşağıda verilen sekiz 

farklı kür tipi uygulanmıştır. Kür şekli ve deney numunelerinde kullanılan kodlar Tablo 

3.3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.3 Kür programı ve numune kodları 

Kür Türü Numene kodu 

28 gün 20 ºC suda 3SS 

3 gün 90 ºC buhar küründe 25 gün suda  3B 

3 gün 90 ºC sıcak suda 25 gün suda  3BE2 

3 gün 90 ºC buhar küründe ardından 12 saat 200 ºC etüvde 3BE3 

3 gün 90 ºC buhar küründe ardından 12 saat 300 ºC etüvde S 

3 gün 20 ºC suda, 3 gün 90 ºC sıcak suda 22 gün suda  3S3B 

5 gün 20 ºC suda, 3 gün 90 ºC sıcak suda 20 gün suda  5S3B 

7 gün 20 ºC suda, 3 gün 90 ºC sıcak suda 18 gün suda  7S3B 

 

Kür işlemi artış ve soğuma sıcaklığı adımları ayarlanabilen bir fırında yapılmıştır. Artış 

ve azalış hızı numunelerde lif bulunmasından dolayı birkaç deneme sonucunda 10 

ºC/saat olarak bulunmuştur. Numunelere uygulanan sıcak kürün uygulama şekli Şekil 

3.3’te verilmiştir.  

 

   
Şekil 3.3 Kür uygulama grafiği 
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Kür denemelerinde sıcak etüv kürü, numunelere buhar kürü uygulanmadan direk olarak 

uygulanmış, fakat sıcaklık artış hızı çok düşük olmasına rağmen olumlu bir sonuç 

alınamamıştır. Bu numuneler etüv sıcaklığı 100 ºC gelmeden çatlamış veya dağılmıştır 

(Şekil 3.4).  

 

      
 

Şekil 3.4 Termal gerilmeler sonucu zarar görmüş numuneler 

 

Bu nedenle sıcak etüv kürü uygulanan numuneler öncelikle 3 gün 90 ºC buhar kürü 

uygulanmış ve daha sonra 90 ºC de etüvün içerisine konularak istenilen sıcaklığa 10 

ºC/saat hızla çıkılmıştır. Sıcak kür işlemi uygulanan numunelerin sıcak kür işlemi 

bittikten sonra 20 ºC ye kadar soğuması beklenmiş ve daha sonra normal su kürü 

uygulanmıştır. Numuneler üzerinde 10, 28 ve 56 günlük basınç dayanım deneyleri 

yapılmıştır. 

 

3.2.4. Beton Numunelerinin Üretimi ve Bakımı  

 

Yukarıdaki karışım metotları sonucunda 32 farklı karışım hesaplanmıştır. Bu karışımlar 

lifsiz olarak hesaplanmış ve üretilmiştir. Bu karışımlardan en iyi sonucu veren dört 

farklı karışım seçilerek bundan sonraki deneylerde bu karışımlar kullanılmıştır. Dört 

farklı karışıma ait malzeme bileşenleri ve oranları Tablo 3.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.4 Malzeme bileşenleri ve oranları 

 1 2 3 4 

Malzeme W 

Oran 

W  

(kg) 

W 

Oran 

W 

(kg) 

W 

Oran 

W 

(kg) 

W 

Oran 

W 

(kg) 

Çimento 1 1038,6 1 1000 1 900 1,00 1000 

Silis dumanı 0,25 259,65 0,23 230 0,30 270 0,23 230 

K. Pudrası 0,26 270,04 0,5 500 0,40 360 0,30 300 

K. Kum(100-300) 0,12 119,85 0,16 157,16 0,31 282,94 0,13 130 

K. Kum(300-600) 0,33 339,62 0,16 157,16 0,31 282,94 0,13 130 

Bazalt (0,5-2 mm) - - - - - - 0,26 260 

Su 0,25 259,65 0,25 250 0,25 225 0,25 250 

K. Katkı 0,025 25,97 0,03 30 0,03 27 0,03 30 

Toplam  2313,38  2324,31  2347,88  2324 
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Bu karışımlarda su/çimento oranı 0,25 olarak sabit tutulmuştur. Katkı/çimento oranı 

0,025 ile 0,03 olarak belirlendi. Karışımların, su/çimento oranı ve katkı/çimento oranı 

işlenebilirlik, kıvam koruma ve priz süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. İlk olarak 

katkının etkin madde miktarı göz önüne alınarak su/çimento oranı 0,20’nin altında 

numuneler üretilmiştir. Katkının etkin madde miktarı dikkate alınarak yapılan 

karışımların priz süresi yaklaşık iki gün sürmüş ve bu numuneler kalıplardan 

örselenmeden ancak 3. günün sonunda çıkarılabilmiştir. Bu numunelerin dayanım 

sonuçları da 100 MPa altında kalmıştır. Katkı firmasının yetkilileri ile görüşülerek katkı 

bileşenleri, üretici firma tarafından deneyler sırasında gözlemler yapılarak ayarlanmış 

ve bütün deneylerde aynı katkı kullanılmıştır. Bu işlemlerin ardından oranlar 

belirlenerek karışımların işlenebilirliği, kendiliğinden yerleşen betonların özelliklerinde 

olmuştur.  

 

Reaktif pudra betonlarında karıştırma işlemi normal betonlara göre oldukça farklıdır. 

Karıştırma işlemi için kullanılan mikserin karıştırma hızı ve karışıma giren 

malzemelerin miksere konulma sırası belli bir düzen içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde 

aynı malzemeler ile çok yüksek dayanımlı bir beton elde edilebileceği gibi çok düşük 

dayanımlı bir beton da elde edilebilir. 

 

Bu nedenle numunelerin üretilebilmesi için özel bir mikser tasarlanmıştır. Bu mikserin, 

hem numunelerin konulduğu hazne hem de mikserin çırpıcısının aynı veya zıt yönde 

dönebilmekte ve karıştırma hızı da elektronik kumanda sayesinde ayarlanabilmektedir 

(Şekil 3.5). 

 

         
 

Şekil 3.5 Deneylerde kullanılan mikser  

 

Karıştırma işleminde izlenen yol şu şekilde olmuştur. İlk olarak miksere lifler hariç 

bütün taneli malzemeler konularak 5 dakika, 400 devir/dakikalık düşük bir devirde 

karıştırılmış ve daha sonra katkı ile karışım suyu karıştırılarak bu karışım miksere 

püskürtmeli olarak ilave edilmiştir. Katkı ve suyun birlikte katılması ile mikserin hızı 

1400 devir/ dakikaya çıkarılarak yaklaşık 15 dakika bu hızda karıştırılmış ve daha sonra 

lifler ilave edilerek 5 dakikada lifli olarak karıştırılmıştır. Numunelerin kalıplara 

yerleştirilmesinde vibrasyon, şişleme ve revibrasyon denenerek en iyi yerleştirme 

metodunun şişleyerek yerleştirme olduğuna karar verilmiştir. Vibrasyonun kimyasal 

katkının bir takım özelliklerinden dolayı beton içerisindeki hava boşluğu miktarını 

arttırdığı görülmüştür. Normal betonlarda dayanımı arttırıcı özelliğinden yola çıkarak, 

numunelere farklı zamanlarda revibrasyon uygulanmış fakat dayanımı düşürdüğü için 

bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Numuneler bir gün sonra kalıplardan çıkarılarak, 
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optimum karışımın belirlenmesi için üretilen numunelere, 28 gün 20 ºC su, 3 gün 90 ºC 

buhar ve, 3 gün 90 ºC sıcak su kürü, optimum tel içeriğinin belirlenmesi için üretilen 

numunelere, 28 gün 20 ºC su kürü, optimum kür tipinin belirlenmesinde ise yukarıda 

gösterilen kür programı uygulanmıştır. 

 

3.2.5. Beton Numuneleri Üzerinde Yapılan Deneyler 

 

Karışım oranlarının belirlenmesi için lifsiz olarak üretilen numunelere basınç dayanımı 

deneyi, optimum lif oranının belirlenmesi için üretilen beton numunelere basınç 

dayanımı, elastisite modülü ve poisson oranı deneyi, optimum kür tipi için üretilen 

beton numunelere ise basınç dayanımı deneyi yapılmıştır. 

 

Basınç dayanım testleri, yükleme hızı ayarlanabilen 300 ton kapasiteli beton presinde 

TSE standartlarına uygun olarak yapılmıştır [18]. 

 

Elastisite modülü ve poisson oranı testleri,  beton presine yerleştirilen yük hücresi ile 

düşey ve yatay deformasyonu ayna anda ölçerek bilgisayar ortamına aktaran bir sistem 

tarafından yapılmıştır (Şekil 3.6). Deney sonuçları ilgili standarda göre [19] 

değerlendirilerek numunelere ait mekanik özellikler elde edilmiştir.  

 
 
 

 

 

Şekil 3.6 Elastisite modülü ve poisson oranı ölçüm düzeneği  

 

 

4. DENEYSEL BULGULAR 
 

Optimum karışımın belirlenmesi için belirlenen karışımlar üzerinde yapılan deneylerden 

elde edilen basınç dayanım sonuçları Tablo 3.5’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.5 Karışımların kür tipine göre dayanımları 

Kür tipi 

Basınç Dayanımı (MPa) 

KarıĢım No 

1 2 3 4 

Su Kürü 99,75 118,78 123,10 110,20 

3 gün 90 ºC buhar kürü 156,78 130,38 144,80 150,80 

3 gün 90 ºC sıcak su kürü 143,00 140,80 143,00 145,68 
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Şekil 3.7 Karışım ve kür tipine göre numune basınç dayanımları 

 

Karışımların tamamında silis dumanın bulunması, sıcak kür etkisi ile dayanımlarda artış 

sağlamıştır. Sıcak buhar kürü ile sıcak su kürü değerleri birbirine yakın çıkmıştır. Buhar 

kürünün çok az bir miktar yüksek çıkması su taneciklerinin numunelere daha iyi nüfuz 

etmesi ile açıklanabilir. Optimum tel içeriğinin belirlenmesi için hazırlanan numunelere 

ait basınç dayanım sonuçları Tablo 3.6’da verilmiştir. 

 

Tablo 3.6 Karışım ve lif içeriğine göre numune basınç dayanımları 

  Basınç Dayanımı (MPa) 

KarıĢım 1 2 3 4 

Lif % 7 günlük 

28 

günlük 7 günlük 

28 

günlük 7 günlük 

28 

günlük 7 günlük 

28 

günlük 

0 113,2 123,45 115,99 125,89 113,2 125,63 108,28 118,56 

2 129,8 170,29 124,27 157,18 129,8 170,29 128,56 138,63 

4 142,35 182,11 149,93 168,96 145,8 154,83 145,01 147,05 

6 151,86 186,85 134,27 180,51 151,86 181,52 147,12 170,05 

8 156,67 206,74 146,67 191,84 156,67 206,74 150,05 197,2 

10 177,89 230,28 161,5 210,84 177,89 230,28 173,99 211,16 

Lif miktarının artması ile basınç dayanımı atış göstermiştir. Artış oranı % 0 ile % 4 

arasında yüksek olurken diğer oranlardaki artış oranı daha az olmuştur (Şekil 3.8).  
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RPB de kullanılan mikro lifler beton içerisine çok sağlam bir agrega gibi dağılarak 

dayanım artışına neden olmuştur. Karışımdaki lif miktarı % 6 geçtikten sonra karıştırma 

ve yerleştirmede ciddi zorluklar yaşanmış özellikle % 10 lif içeren numunelerin üretimi 

oldukça zor olmuştur. % 4 ile % 6 arasındaki dayanım farklılıkları bütün karışımlarda 

oldukça düşük olmuş, lif miktarının beton maliyetini arttırdığı, karıştırma ve yerleştirme 

işlemini oldukça zorlaştırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar dört farklı karışım için 

değerlendirilerek optimum lif miktarı % 4 olarak belirlenmiştir. 

 

RPB elastisite modülü yaklaşık olarak 50-60 GPa arasında değişmektedir [3, 8, 20]. 

Farklı lif içeriği kullanılarak hazırlanmış numunelerin elastisite modülü grafiği Şekil 

3.9’da verilmiştir. 
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Şekil 3.9 Lif içeriğine göre elastisite modülü grafiği 

 

Elastisite modülü, lif miktarının % 6’sına kadar ters oranda azalma göstermiş, daha 

sonra tekrar artmıştır. Betona katılan lifler %6 ya kadar dayanım artışına ters bir orantı 

gösterirken, daha sonra dayanıma paralel bir artış göstermiştir (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10 Lif içeriğinin elastisite modülü ile değişimi 
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RPB poisson oranı 0,20 ile 0,22 arasında bulunmuştur (Şekil 3.11). Bu değer normal 

betonlar ile hemen hemen aynıdır.  
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Şekil 3.11 Lif içeriğine göre poisson oranı grafiği 

 

Optimum lif miktarı kullanılarak kür tipinin belirlenebilmesi için numuneler üretilmiş 

ve bu numunelere yukarıdaki kür programı uygulanarak, farklı yaşlarda dayanım 

gelişmesi incelenerek sonuçlar Tablo 3.7’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 3.7 Karışım ve lif içeriğine göre numune basınç dayanımları 

 

  Basınç Dayanımı (MPa) 

KarıĢım 

No 

Numune 

Kodu 

10 Günlük 

Dayanım (MPa)  

28 Günlük 

Dayanım (MPa)  

56 Günlük 

Dayanım (MPa)   

 

 

 

1 

3SS 160,56 166,3 168,18 

3B 162,4 163 174,54 

3BE2 198,56 201,56 202,03 

3BE3 209,32 215,82 214,53 

S 146,5 150,13 151,09 

3S3B 150,18 155,63 155,02 

5S3B 145,68 152,26 153,5 

7S3B 147,56 151,23 150,94 

 

 

 

 

2 

3SS 187,54 186,06 194,7 

3B 182 181,6 191,14 

3BE2 211,32 220,24 227,4 

3BE3 194,14 206,36 202,4 

S 152,29 175,04 180,32 

3S3B 172,44 176,32 180,34 

5S3B 167 180,06 189,24 

7S3B 162,16 175,14 179,82 
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3 

3SS 149,66 141,66 175,69 

3B 141,56 148,24 158,99 

3BE2 163,68 175,14 176,74 

3BE3 204,38 221,16 209,96 

S 144,3 156,17 162,42 

3S3B 182,9 183,32 167,08 

5S3B 176,04 178,64 172,04 

7S3B 167,42 164,78 182,4 

 

 

 

 

4 

3SS 136,5 155,26 157,29 

3B 159 157,82 159,52 

3BE2 185,28 181,88 182,435 

3BE3 171,98 179,54 172,16 

S 133,65 145,63 148,51 

3S3B 138,82 148,93 150,5 

5S3B 134,3 146,85 149,63 

7S3B 139,88 145,23 149,01 
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Şekil 3.12 10 günlük numunelere ait basınç dayanım grafiği 

 

Sıcak kür uygulanmış numunelerin puzolanik aktivitelerindeki artış doğru orantılı 

olarak basınç dayanımına da yansımıştır. Sıcak kürün beton numunelerine 3, 5 ve 7 gün 

sonra uygulanması dayanımda uygulama süresine bağlı olarak düşüş göstermiştir. 

Özellikle 7. günün sonunda 3 gün 90 ºC kürün uygulanmasının belirgin bir artış 

sağlamadığı kısmen de olsa artışın sadece 3. gün sonunda 3 gün 90 ºC buhar uygulanan 

numunelerde olduğu görülmüştür.  
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Şekil 3.13 28 günlük numunelere ait basınç dayanım grafiği 

Şekil 3.13’e göre sıcak kür uygulanmamış numunelerin dayanımlarının diğer sıcak kür 

uygulanmış numunelere bir miktar yaklaştığı görülmüştür.  
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Şekil 3.14 56 günlük numunelere ait basınç dayanım grafiği 

 

1 ve 3 nolu karışımlarda en yüksek dayanımı, 3 gün 90 ºC buhar küründe ardından 12 

saat 300 ºC etüv kürü verirken 2 ve 4 nolu karışımlarda en yüksek dayanımı, 3 gün 90 

ºC buhar küründe ardından 12 saat 200 ºC etüv kürü vermiştir. Sonuç olarak sıcak etüv 

kürü yaklaşık %25 lik bir dayanım artışı sağlamıştır. Bunun sebebi olarak bütün 

karışımlarda kullanılan yüksek orandaki silis dumanının çimentonun hidratasyonu 

sonucu oluşan bileşenler ile puzolanik aktivite gerçekleştirmesi ve sıcak küründe bu 

aktiviteyi hızlandırarak arttırması ile açıklanabilir.  
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 
 

Reaktif pudra betonları oluşturan malzemeler ve bunların oranları hakkında şu an için 

bir standart olmadığı için karışımın düzenlenmesinde taneli karışımlarda geçerli olan 

teoriler kullanılabilir ve bu konuda yazılmış bilgisayar programından yararlanılabilir. 

 

Bu betonların karıştırma işlemi normal betonlardan farklı karıştırıcılar kullanılarak ve 

özel bir itina gösterilerek yapılması gerektirmektedir. 

 

RPB’nin su/çimento oranın çok düşük olması bu betonlarda etkili bir akışkanlaştırıcı 

kimyasal katkının kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Kullanılacak kimyasal katkı 

seçimine dikkat edilmeli ve katkının etkisini anlamak için deneme karışımları 

yapılmalıdır. Katkı miktarı dayanımı etkilediği ve kalıp süresini uzattığı için iyi 

ayarlanmalı ve aşırı dozda katkı kullanılmamalıdır.  

 

Karışıma giren malzeme boyutları üç karışım için maksimum 600 µm diğer bir karışım 

için ise bazalttan dolayı 2 mm’dir. Bu durum, betondaki kusurların azalmasında  ve 

homojenliğin artmasında çok büyük bir etkiye sahiptir. İnce taneli bu yapı aynı zamanda 

lifleri çok iyi sarmakta ve aderansı arttırmaktadır. 

 

Normal betonlarda kullanılan liflerin betonun basınç dayanımına fazla bir olumlu etkisi 

olmamasına rağmen mikro boyuttaki lifler çok iyi bir aderansdan dolayı beton içerisinde 

agrega gibi davranmakta ve dayanıma olan katkısı yüksek olmaktadır. 

 

RPB elastisite modülü 50-60 GPa arasında bulunmuştur. Lif miktarı % 6 ya kadar 

kullanıldığında elastisite modülü lif miktarındaki artışla azalma göstermiş, daha sonra 

tekrar artmıştır. Betona katılan lifler % 6 ya kadar dayanım artışına ters bir orantı 

gösterirken, daha sonra dayanım ile doğru orantılı olarak artmıştır. 

Bunun nedeni olarak, lif miktarı ilk olarak sünekliği arttırmakta fakat daha sonra 

betonda dayanım arttıkça gevrekliliğin artması sonucu elastisete modülünde de artışın 

olduğu sonucu ile açıklanabilir. 

 

RPB poisson oranı 0,20 ile 0,22 arasında bulunmuştur. Poisson oranı lif miktarı ile 

arasındaki ilişki belirgin olmamış ve lif katılması ile ilk olarak bir miktar düşüş gösterse 

de daha sonra yeniden yükselmiştir. 

 

Lif miktarının artması dayanım miktarının artmasına olumlu etki yaparken karıştırma, 

işlenebilirlik, yerleştirme ve maliyet konusunda olumsuz etki yapmaktadır. Bütün bu 

etkiler göz önüne alınarak optimum lif içeriği % 4 olarak belirlenmiştir. 

 

Mikro liflerin sıcaklık etkisi ile oluşan boy değişimlerinin beton tarafından 

sınırlandırması ve bunun sonucu olarak da betonda içsel gerilmelerin oluşması betonda 

çatlamalar neden olmaktadır. Bunun için betona sıcak kür uygulama işlemi beton bir 

miktar dayanım kazandıktan sonra sıcaklık artış hızı çok iyi ayarlanarak sağlanmalıdır.  

 

RPB da bulunan ve çimento miktarının yaklaşık % 25 i kadar olan silis dumanı hem 

boşlukları doldurarak agrega görevi görmüş hem de çimento bileşenleri ile puzolanik 

aktivite gerçekleştirerek bağlayıcılık özelliği göstermiştir.  
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Sıcak kür işlemi puzolanik aktiviteyi arttırması ve hızlandırması için uygulanmıştır. En 

iyi dayanımı veren kür tipi 3 gün 90 ºC buhar küründe ardından 12 saat 200 ºC ve 300 

ºC etüv kürü olmuştur.  

 

Sıcak kür işleminde sıcaklık artış ve düşüş hızı 10 ºC/saat olarak belirlenmiş bu hızın 

artması sonucu betonda termal şokların olduğu ve bununda betonda çatlaklıklar  ve 

dağılmalara neden olduğu görülmüştür.  

 

Betona sıcak kür 3, 5 ve 7 gün sonra uygulanmış fakat su kürüne göre dayanımlarda 

belirli bir etki görülmemiştir. Bu sürede çimento hidratasyonunu büyük oranda 

geçekleştirdiği için sıcak kür etkisinin düşük olduğu düşünülmektedir. 
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