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Özet 
 

Agrega geometrik özellikleri ana kayacın mineralojisine, kırma işlemi ve kırma 

yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Şekil, köşelilik ve yüzey dokusu terimleri, 

agregaların karakterize edilmesinde sıklıkla kullanılan geometrik özelliklerdir. Bu 

özellikler, agreganın kullanıldığı asfalt ve beton vb. malzemelerin performansı üzerinde 

etkilidir. Bu tip malzemelerin tasarımı açısından uygun özelliklerde agrega seçimi önem 

kazanmaktadır. Uygun olmayan agregaların beton üretiminde kullanılması dayanım 

kayıplarına ve kalıcılık açısından sorunlara neden olur. Bu çalışmada, kalker 

agregalarının geometrik özelliklerinin C40/50 dayanım sınıfındaki beton örneklerinin 

mekanik dayanımlarına etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, kalker kökenli 

mineral agrega darbe, aşınma ve basınç etkisi altında çeşitli kırıcılarda kırılmıştır. İri 

agregalarda kusurlu tane yüzdeleri TS EN 933-3 ve TS 3814 EN 933-4 yöntemleri ile 

ince agrega şekil ve yüzey dokusu özellikleri ise TS EN 933-6’ya yöntemine göre 

belirlenmiştir. Bu agregalar elenmek sureti ile sabit granülometriye getirilerek, aynı 

karışım oranlarında C40/50 hedef dayanımlı beton örnekleri üretilmiştir. Taze betonda 

işlenebilirlik, birim hacim ağırlık, hapsolmuş hava yüzdesi ve sertleşmiş betonda 7 ve 

28 günlük eğilme, basınç, silindir yarma ve elastisite modülü deneyleri yapılmıştır. 

Deney sonuçları, kırma yönteminin agrega şekli ve kusurlu malzeme yüzdesi ile bu 

agregalarla üretilen betonların performansını etkilediğini göstermektedir.  
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Abstract 
 

Geometrical properties of aggregates depend on petrography of parent rock, type of the 

crusher and crushing process. Shape, angularity, and texture are the key geometrical 

properties and frequently used to characterize aggregates. These properties have 

significant effects on the performance of construction materials such as asphalt and 

concrete. Therefore, selection process of aggregates for a specific job is very important. 

For example, selection of an improper aggregate may cause failure or deterioration of a 

concrete structure. This paper presents an experimental study to evaluate the influence 

of geometrical properties of limestone aggregates on the mechanical properties of a 

C40/50 strength class concrete. Different geometrical properties of aggregates were 

obtained by changing the aggregate crushing methods; impact, attrition and 

compression. Flat and elongated particle percentage of coarse aggregates were 

determined according to the TS EN 933-3 and TS 3814 EN 933-4 and shape and surface 

texture properties of fine aggregates were determined according to the TS EN 933-6. 

Aggregates were sieved and their gradations regulated before the production of C40/50 

strength class concrete mixtures. Workability, unit weight, and air percentage 

experiments were performed for fresh concrete and, 7  and 28 day compression, bending, 

splitting tensile strength tests and also modulus of elasticity’s were determined for 

hardened concrete. Experimental results show that crushing methods affect aggregate 

shape, flat and elongated particle percentages and performance of produced concrete.  

 

 

1.GİRİŞ 
 

Beton üretiminde kullanılacak agregalarda aranan uygun fiziksel, kimyasal ve 

mineralojik özelliklerin yanı sıra, agrega kırma yöntemi de şekilce kusurlu tane oranını 

etkilemesi bakımından gözönünde bulundurulması gereken parametrelerden biridir. 

Kırmataş olduğu halde uygun kırma yöntemi seçilmemesi nedeniyle, agregalarda 

kusurlu tane yüzdesi fazla olabilmektedir [1]. Bu durum, agreganın kullanıldığı 

betondan beklenen performansı etkiler.  

 

Kırıcılar, agrega kütlelerini bütün halinde tutan gerilmeleri değişik usullerde kuvvet 

tatbik ederek ortadan kaldırırlar. Bu şekilde malzemenin istenilen daha küçük boyutlara 

inmesi sağlanır. Kırıcının agregaya uyguladığı kuvvet onu bir kiriş veya kısa kolon gibi 

yükler. Bu nedenle agrega kütleleri çekme, basınç ve kesme gerilmeleri altında kırılırlar. 

Kırma yöntemine göre agregaların tane boyutları küçülürken, geometrik özelliklerinde 

(köşelilik, kusurlu tane oranı) farklılıklar görülür. 

 

Özellikleri bakımından beton üretiminde kullanılabilecek nitelikteki agregalar, taş 

ocaklarında kaya bloklarının birbirini izleyen boyut küçültme (kırma) işlemlerinden 

geçirilerek istenen boyutlara indirilir. Boyut küçültme işleminde farklı kırma yöntemleri 

ile çalışan, değişik ebat ve kapasitelerde kırma makinaları kullanılmaktadır. Kırıcı ve 

kırma işleminin seçiminde kırılacak malzemenin miktarı, boyutu, boyut dağılımı, nemi, 

diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri, kırma sonucu elde edilecek malzeme boyut 

dağılımı önemlidir. Ayrıca, ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri de gözönünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenlerle kırma işleminde doğru makina ve uygun işlem 

devrelerinin seçilmesinin önemi büyüktür. Kırıcı tipleri birbirlerine göre bazı avantaj ve 

dezavantajlara sahiptir. 

 



 383 

Darbeli kırıcılar, rotor kısmı dönen bir mille kamalı diskler üzerine herhangi bir tarzda 

bağlanmış sabit çekiçlerden oluşur. Darbeli kırıcılarda kırma işlevi, kırıcı rotoru 

üzerindeki ve kırma odası içindeki düz çelik başlıklar ile gerçekleşir. Kırıcı ağzından 

kırma odasına düşen malzeme rotorun çarpması ile parçalanır ve parçalar belirli bir hız 

kazanır. İlk darbe ile küçülen malzemelerin birbirlerine, kırma odası cidarlarındaki 

başlıklara ve diğer rotora çarpmasıyla, küçültme işlemi malzeme kırıcıyı terk edinceye 

kadar zincirleme bir reaksiyon şeklinde devam eder [2]. Bu kırıcılarda kırma işlemi 

basınçtan ziyade darbe zorlaması ile gerçekleşir. Darbeli kırıcıların en önemli özelliği 

kübik yapıda ürün vermeleridir [3] 

 

Çeneli kırıcılar esas olarak biri sabit diğeri hareketli iki çeneden oluşur. Kırma işlemi 

cihazın çene adı verilen iki plakası arasında olur. Çalışma esnasında hareketli çene 

açılıp kapanarak malzeme üzerinde kuvvet tatbik eder ve kırılan malzeme daha önce 

ayarlanmış çıkış ağzından yerçekimi etkisiyle boşalır [3]. Çenenin gereğinden fazla 

hareketi kusurlu malzeme miktarını arttırmaktadır. Bu durumda malzeme kendi ağırlığı 

ile çeneler arasında aşağıya doğru gereken yolu alabilme fırsatı bulamamakta ve 

malzeme çene boyunca daha çok kırma kuvveti ile karşı karşıya kalmaktadır [2]. Bu 

nedenle ince malzeme miktarı da fazla olmaktadır. 

 

Merdaneli kırıcılar yatay ve paralel eksenler etrafında zıt yönlerde dönen iki silindirden 

ibarettir. Kırılacak parça bu iki tambur arasına girerek basınç zorlaması ile kırılır. Çeşitli 

tiplerde imal edilmekle birlikte günümüzde en çok tamburlardan biri sabit diğeri ise 

kayabilen yataklar üzerinde dönen “yaylı tip“ tercih edilmektedir. Merdaneli kırıcılar 

diğer kırıcılara nazaran daha az ince malzeme içeren ürün verirler ve küçültme oranları 

daha düşüktür (2:1–4:1) [2]. 

 

Betonun hacimce yaklaşık %80’ini oluşturan agregaların çeşitli özellikleri, taze ve 

sertleşmiş beton özelliklerini etkilemektedir. Agrega geometrik özellikleri, beton 

performansı üzerinde önemli etkilere sahip özelliklerden biridir. Örneğin, agregada 

yassı ve uzun tane oranının fazla olması, agreganın kullanıldığı beton karışımından 

beklenen performansını olumsuz yönde etkiler. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Deneysel çalışmada, farklı kırıcı tiplerinde kırılmış mineralojik kökeni kalker olan iri ve 

ince agregalar kullanılmıştır. Kalker, Dere Madencilik A.Ş Kavaklıdere/İzmir 

ocağından temin edilmiş olup, ocaktan alındığı hali ile agregalar darbeli kırıcı ile 

kırılmışlardır (KD). Bu agregada yapılan kimyasal analiz sonucu Çizelge 1’de ve di ğer 

bazı özellikler Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Beton karışımlarında kullanılan agreganın kimyasal analizi  

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 k.k Kalıntı 

Kalker 0,1 0,4 0,3 54,9 0,5 0,2 - - 42,9 1,0 
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Çizelge 2. Kalker agregası özellikleri 

Özellik 
İnce Agrega 

(0-5) 

İri Agrega 
Deney Standardı 

5/15 15/25 

KYD Özgül ağırlık 2,68 2,69 2,70 TS EN 1097-6 

Su emme (%) 1,27 0,18 0,19 TS EN 1097-6 

İnce malzeme (%) 9 - - TS 3527 

Organik madde yok yok yok TS 3673 

Dona dayanıklılık (NaSO4) - 1,65 1,47 TS 3655 

Los Angeles aşınma %’si 

100 devir, (%) 

500 devir, (%) 

 

- 

- 

 

6 

28 

 

TS EN 1097-2 

 

 

Deneysel çalışmada CEM I/42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun 

üretici firmadan alınan fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri Çizelge 3’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 3. Çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri  

Çimento Tipi CEM I / 42,5 R 

Kimyasal Analiz Test Sonuçları  

Kimyasal kompozisyon Birim Deney metodu 
Uygunluk Kriteri 

(TS EN 197-1) 
Değer 

SiO2 

% TS EN 196-2 

- 18,76 

Al2O3 - 4,18 

Fe2O3 - 3,08 

CaO - 63,08 

MgO - 2,4 

Na2O - 0,11 

SO3 ≤ %4,0 3,04 

Cl- ≤ %0,1 0,018 

Serbest CaO %10 1,43 

Çözünmeyen kalıntı ≤ %5,0 0,66 

Kızdırma kaybı ≤ %5,0 3,24 

Ölçülemeyen - 0,002 

Fiziksel Analiz Test Sonuçları 

Özellik Birim Deney metodu 
Uygunluk Kriteri 

(TS EN 197-1) 
Değer 

Priz başlama süresi 
dk TS EN 196-3 

≥ 60 145 

Priz bitiş süresi - 205 

Özgül yüzey (Blaine) cm2/g TS EN 196-6 - 3587 

Özgül ağırlık  g/ cm3   3,12 

Hacim genleşmesi mm TS EN 196-3 ≥ 10 1 

Basınç Dayanım Test Sonuçları 

Özellik Birim Deney metodu 
Uygunluk Kriteri 

(TS EN 197-1) 
Değer 

2 günlük dayanım 

N/mm2 TS EN 196-1 

≥ 20,0 - 24,1 

7 günlük dayanım - - 37,9 

28 günlük dayanım ≥ 42,5 ≤ 62,5 44,5 
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Beton karışımlarında düşük su/bağlayıcı oranı seçildiğinden, yeterli işlenebilirliği 

sağlamak amacı ile modifiye polikarboksilat esaslı polimer yüksek performanslı 

hiperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Kullanılan katkı ASTM C 494-81 ve TS EN 

934-2 “Beton katkıları-Tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme, etiketleme” 

standartlarına uygun olup özellikleri Çizelge 4’de görülmektedir.  

 

Çizelge 4. Hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkının fiziksel özellikleri 

Katkı Yoğunluk (g/cm3)  Özgül ağırlık pH Çözünebilir Cl %’si 

Hi-Tech 22 1,10± 0,02 1,16 3-7 En fazla 0,1 

 

Karışım suyu olarak şehir şebeke suyu kullanılmıştır. Yapılan kimyasal analiz sonucuna 

göre şehir şebeke suyu TS EN 1008 “Beton-karma suyu olarak uygunluğunun tayini 

kuralları” standardına uygundur (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5. Beton karışım suyu kimyasal analizi 

PH İletkenlik 
Tuzluluk 

(%o)  

Cl 

(mg/lt) 

Sertlik 

(CaCO3/lt) 

CaO 

(mg/lt) 

MgO 

(mg/lt) 

SO3 

(mg/lt) 

6,90 370 0,18 124 158 49 18 26 

 

2.2. Beton Numunelerinin Hazırlanması 

 

Aynı agregalardan balast üst boyutundan (>70 mm) alınan kayaçlar laboratuvar tipi 

çeneli (KÇ) ve merdaneli (KM) kırıcılarla kırılarak farklı agrega serileri elde edilmiştir. 

Farklı kırma yöntemleri ile kırılan iri agregalara, çene ve silindir açıklığı azaltılarak 

ikincil (sekonder) kırma işlemi uygulanmıştır. Farklı kırıcı tiplerinde kırılan iri ve ince 

agregaların en büyük tane boyutu 25 mm olmak üzere granülometri eğrisi Şekil 1’de 

görüldüğü gibi düzenlenmiştir. Farklı kırıcı tiplerinde kırılan agregaların boyut 

dağılımları bu granülometri eğrisine göre düzenlenmiştir.  
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Şekil 1. Beton karışımlarında kullanılan farklı kırıcı tiplerinde kırılmış kalker agregaları 

için düzenlenmiş granülometri eğrisi 
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Üç farklı kırıcı tipinde kırılan ve granülometrileri düzenlenen agrega örnekleri ile aynı 

S/Ç oranı ve karışım koşullarında beton örnekleri hazırlanmıştır. Karışımlarda malzeme 

oranları ile dış faktörlerden beton üretim koşulları, beton döküm sıcaklığı, kür koşulları 

ve süresi sabit tutulmaya çalışılmıştır. TS 802 “Beton karışım hesap esasları”na göre 

hazırlanan beton bileşenleri Çizelge 6’da görüldüğü gibidir. Çalışmada kullanılan 

agregalar yanlarındaki kısaltılmış kodlarla ifade edileceklerdir. 

 

Çizelge 6. Farklı kırıcı tipleri ile kırılmış kalker agregaları için beton bileşenleri ve 

karışım oranları 

Bileşen (KYD) 
KD KÇ KM 

W (kg) H (dm3) W (kg) H (dm3) W (kg) H (dm3) 

Çimento 406 128 393 128 402 128 

Su 171 180 165 180 169 180 

0-5 mm İnce Ag.  835 303 843 302 837 303 

5-15 mm İri Ag.  473 

512 

176 478 

517 

176 475 176 

15-25 mm İri Ag 190 189 513 190 

Hiperakş.  5,63 3,3 5,50 3,3 5,63 3,3 

Hava, %o - 19 - 22 - 20 

Toplam (KYD) 2402 1000 2402 1000 2402 1000 

Su /Çimento               0,42                            0,42 

              0,42                            0,42 

              1,20                            1,20 

              1,4                              1,4 

              2,40                            2,40 

0,42 

0,42 

1,20 

              1,4 

2,40 

Su/Bağlayıcı 

KA/İA 

Hiperakş.(%, Ç) 

Teorik BHA (t/m3) 

 

Beton karışımları düşey milli betoniyer kullanılarak hazırlanmıştır. Her bir seride 40 

dm3’lük 3’er karışım hazırlanmıştır. Karışımlar önce iri ve ince agrega ardından 

çimentonun 2 dakikalık kuru karışımı, ardından 2/3 su ilavesi ile 2 dakika ve 1/3 su 

ilavesi toplam 5’er dakikalık karışım sürelerinde hazırlanmıştır. Kimyasal katkı karışım 

suyuna eklenmek sureti ile kullanılmıştır. İncelenen taze ve sertleşmiş beton özellikleri 

Çizelge 7 ve 8’de verilmiştir. 

 

Her karışımdan 7. ve 28. günlük 6 adet 15cm ayrıtlı küp, 12 adet 10x20 cm ayrıtlı  

silindir ve 6 adet 10x10x60 cm ayrıtlı beton prizma örnekleri hazırlanmıştır. Basınç 

deneyleri 15 cm ayrıtlı küp örnekler üzerinde, ELE marka Autotest 3000 model, 300 ton 

kapasiteli hidrolik beton presi ile 680 kgf/s yükleme hızında yapılmıştır. Eğilme 

deneyleri 10x10x60 cm ebatlı beton prizma örnekleri üzerinde 4 noktalı yükleme ile 

yükleme hızı 20 kgf/s uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yarmada çekme dayanımları 

10x20 cm ayrıtlı silindir örnekleri üzerinde 94 kgf/s yükleme hızında yapılmıştır. 

Elastisite modülü deneyleri ise 180 kgf/s yükleme hızı altında 10x20 cm ayrıtlı beton 

prizma örnekleri üzerinde 7 ve 28 gün yaşlarında belirlenmiştir. 

 

Çizelge 7. İncelenen taze beton özellikleri 

Beton özelliği Deney yöntemi Uygulama yaşı Deney sayısı 

Beton sıcaklığı Termometre ile ölçüm 3 dk Döküm sayısı, Ort. 

İşlenebilirlik Çökme (Slump) 5 dk Döküm sayısı x 2, Ort. 

Taze BHA 8 litrelik kabın BHA’lığı 10 dk Döküm sayısı, Ort. 

Hapsolmuş hava %’si Basınçlı kap 12 dk Döküm sayısı, Ort. 

Terleme Kalıp yüzeyi gözlemi 30 dk Döküm sayısı 
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Çizelge 8. İncelenen sertleşmiş beton özellikleri 

Beton özelliği Deney yöntemi Uygulama yaşı Örnek sayısı 

Basınç dayanımı Serbest eksenel basınç 7 ve 28. gün 
3’er numunenin 

ortalaması 

Eğilmede dayanımı 
3 veya 4 noktadan yük. prizma 

eğilme dayanımı 
7 ve 28. gün 

3’er numunenin 

ortalaması 

Yarmada çekme 

dayanımı 
Brezilya silindir yarma 7 ve 28. gün 

3’er numunenin 

ortalaması 

Elastisite modülü 
Yükleme çerçevesinde 

komparatör okumaları 
7 ve 28. gün 

3’er numunenin 

ortalaması 

 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 
 

3.1. Agrega Deneyleri 

 

Kırma işlemleri sonunda elde edilen iri ve ince agregaların fiziksel özellikleri Çizelge 

9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 9. Kırmataş kalker agregalarının fiziksel özellikleri  

Agrega 
Kuru hacim  

özgül ağ. 

BHA, kg/dm
3
 Doluluk 

(Gevşek) 

Su emme 

% 

Kusurlu 

tane, % 

TS EN 

933-6, s Gevşek Sıkışık 

KD 2,687 1,40 1,52 0,52 1,270 5 19 / 35 

KÇ 2,685 1,39 1,50 0,52 1,270 10 26 / 42 

KM 2,672 1,37 1,48 0,51 1,272 13 29 / 45 

 

İri agregada kusurlu tane yüzdesinin belirlendiği TS EN 933-3 “Tane şekli tayini -

Yassılık indeksi” ve TS 3814 EN 933-4 “Tane şekli tayini - Şekil indeksi” yöntemleri 

değerlendirildiğinde; darbeli kırıcılarla kırılan kalker (KD) agregalarının kusurlu tane 

yüzdesi, çeneli ve merdaneli kırıcılarla kırılan agregalara (KÇ, KM) kıyasla daha düşük 

olduğu görülmektedir. Darbeli kırıcılarla kırılan agrega tanelerinin şekli daha kübik ve 

köşeli, merdaneli kırıcılarla kırılan agrega şekilleri ise yassı, uzun ve biçimsiz 

olabilmektedir. İnce agregalarda şekil ve yüzey pürüzlülüğünün göstergesi olan TS EN 

933-6 “Yüzey özelliklerinin değerlendirilmesi-Agrega akış katsayıları” deney 

yöntemine göre, yüksek akış katsayıları daha yüksek köşelilik ve yüzey pürüzlülüğü 

anlamına gelmektedir. Ancak, deney sonuçları değerlendirildiğinde, sonuçların kusurlu 

tane yüzdesinden etkilendiği söylenebilir. Kusurlu agrega taneleri, akış hunisinin 

ağzından akış sırasında engelleyici olmaktadır. Bu nedenle, birbiri ardına tekrarlanan 

deneylerde ya huni ağzı tıkanarak deney başarısız olmakta, ya da akış süreleri 

beklenenden yüksek çıkmaktadır. Üç farklı sınıf agrega için akış katsayısı değerleri,      

4-0,063 mm / 2-0, 063 mm boyutları için ayrı ayrı Çizelge 9’da görülmektedir.  

 

Agregalarda kusurlu tane oranının artması ile BHA değerleri azalmakta, doluluk bir 

miktar düşmektedir. 

 

3.2. Taze Beton Deneyleri 

 

Farklı kırma yöntemleri ile kırılmış agregalarla, aynı karışım oranlarında üretilen beton 

örneklerinin taze beton özellikleri Çizelge 10’da verilmiştir.  
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Çizelge 10. Taze beton özellikleri 

Beton özelliği KD KÇ KM 

Beton sıcaklığı, oC 25 25 26 

İşlenebilirlik, cm 19 16 16 

Taze BHA 2,42 2,39 2,40 

Hapsolmuş hava, % 1,9 2,2 2,0 

Terleme yok yok yok 

 

Taze beton özelliklerindeki değişimin nedeni, diğer tüm karışım bileşenleri, üretim ve 

yerleştirme koşulları aynı olduğundan, iri ve ince agrega şekli ve yüzey pürüzlülüğüdür. 

Kalker agregasında en yüksek işlenebilirlik 19 cm çökme değeri veren KD karışımında 

elde edilmiştir. Farklar belirgin olmamakla birlikte, KÇ ve KM karışımlarının 

işlenebilirliklerinde (16 cm) bir miktar azalma görülmektedir.  

 

Karışımların hava içerikleri birbirine çok yakın değerlerde olup, KD agregasına göre 

KÇ ve KM serilerinde bir miktar artış görülmüştür. Hava yüzdesindeki artışının 

muhtemel nedeni, yassı ve uzun agrega taneleri altında betonun yerleştirilmesi sırasında 

hapsolan hava kabarcıklarıdır. Kullanılan hiperakışkanlaştırıcı katkının da bir miktar 

hava sürüklediği gözlenmiştir. Ancak katkı cinsi ve oranı tüm karışımlar için aynı 

olduğundan, sürüklenmiş hava miktarlarındaki farklar üzerinde akışkanlaştırıcı katkının 

etkisinin olmadığı söylenebilir. 

 

Karışımların birim hacim ağırlıkları (BHA) yakın değerlerdedir. KD karışımına göre 

KÇ ve KM karışımlarının BHA’ları bir miktar azalmaktadır. Bu durumun nedeni, beton 

örneklerinin yerleştirme koşulları sabit tutulduğundan, kusurlu tane oranının artması ile 

karışımların hava içeriklerindeki artış olabilir. 

 

3.3. Sertleşmiş Beton Deneyleri 

 

Agrega kırıcı tipine göre 7. ve 28. günlerde yapılan sertleşmiş beton deney sonuçları 

Çizelge 11’de görülmektedir. 

 

Çizelge 11. Sertleşmiş beton özellikleri 

Beton 

özelliği 

KD KÇ KM 

Dayanım

Mpa 
Bağıl, % 

Dayanım

Mpa 
Bağıl, % 

Dayanım

Mpa 
Bağıl, % 

7 28 7 28 7 28 7 28 7 28 7 28 

Basınç 59 63 100 100 46 54 79 85 45 48 76 76 

Eğilme 7,2 7,6 100 100 6,5 6,9 91 91 6,4 6,5 89 86 

Yarmada 

çekme 
6,1 6,4 100 100 4,3 4,8 71 74 4,0 4,3 66 67 

Elastisite 

Mod. 
55 59 100 100 5,3 55 96 93 36 43 65 73 

 

KD’ye göre KÇ ve KM örneklerinin basınç dayanımları daha düşüktür. 7 ve 28 günlük 

örneklerde basınç dayanımları KD’ye göre KÇ için % 21 ve % 15, KM için % 24 daha 

düşüktür. 
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Eğilme dayanım sonuçlarına bakıldığında, benzer şekilde KD’ye göre KÇ ve KM 

örneklerinin eğilme dayanımlarının daha düşük olduğu görülmektedir. Dayanım 

kayıpları, 7 ve 28 günlük örnekler için sırasıyla % 9-9 ve %11-14 civarındadır. 

 

Agrega kırma yöntemine göre, yarmada çekme dayanımlarında bağıl dayanım yüzdeleri 

arasındaki fark, diğer dayanım sınıflarına göre daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 

Agrega kırıcı tipinin ve buna bağlı olarak kusurlu malzeme oranı ve şekil özeliklerinin 

değişmesi ile yarmada çekme dayanımları azalmaktadır. 

 

Elastisite modülü deney sonuçlarına bakıldığında da KD’ye göre KÇ ve KM 

örneklerinin elastisite modülleri daha düşük olduğu görülmektedir. Özellikle KM 

serisinde yassı tane oranının fazla olması elastisite modülünün 7 ve 28 günlük örnekler 

için sırasıyla %35 ve %27 azalmasına neden olmuştur. 

 

Karışım oranları, kür koşulları ve yükleme koşulları sabit olduğundan, mekanik 

özelliklerdeki bu kayıpların nedeni, agrega şekli ve kusurlu malzeme yüzdesindeki artış 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Kalker agregalarında uygun kırıcı tipi seçimi ile ilgili bir değerlendirme Çizelge 12’de 

verilmiştir. Bu çizelge de 3 farklı kırıcı tipine göre “0” iyi, “1” orta ve “2” en kötü 

değerlendirmeleri yapılmıştır.  

 

Çizelge 12. Kalker agregaları için uygun kırıcı tipi değerlendirmesi  

Özellik 
Kırıcı Tipi 

Darbeli Çeneli Merdaneli 

A
g
r
e
g
a
 

ö
z
e
ll

iğ
i 

 Kusurlu malzeme, % 0 1 2 

Los Angeles 0 1 1 

Gevşek BHA 0 1 2 

Sıkışık, BHA 0 1 2 

B
e
to

n
 ö

z
e
ll

iğ
i 

Basıç dayanımı  0 1 2 

Eğilme dayanımı  0 1 2 

Yarmada Çekme 0 1 2 

Elastisite Modülü 0 1 2 

İşlenebilirlik 0 2 1 

Terleme 0 0 0 

KYD, BHA 0 2 1 

Kuru, BHA 0 2 1 

Hapsolmuş Hava, %  0 2 1 

K
ır

m
a
 ö

z
e
ll

iğ
i 

Toz oranı 1 2 0 

Kapasite 0 1 2 

Kırma oranı 0 1 2 

Granülometri  0 1 2 

Çatlak, gerilme 0 2 1 

Enerji 0 1 2 

Bakım 0 1 2 

Ebat 0 1 2 

Maliyet 0 1 2 
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Bu değerlendirmeye göre, agrega özellikleri, bu agregaların kullanıldığı taze ve 

sertleşmiş beton özellikleri ve kırma özellikleri bakımından darbeli kırıcılarla kırılmış 

kalker agregasının diğer kırıcı tipleri ile kırılmış agregalara göre daha uygun olduğu 

söylenebilir. Merdaneli kırıcılarla kırılmış kalker agregaları iyi performans 

göstermemektedir. 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Kırıcı tipine bağlı olarak agregaların şekil özellikleri ve kusurlu tane yüzdeleri 

değişebilmektedir. Agregaların geometrik özellikleri, kullanıldıkları beton 

karışımlarının mekanik özellikleri üzerinde de etkilidir. Aynı karışım özelliklerine sahip 

darbeli kırıcılarla kırılan agregalarla üretilen beton örnekleri (KD), çeneli ve merdaneli 

kırıcılarla kırılan agregalarla üretilen beton örneklerinden daha yüksek mekanik 

dayanımlar göstermektedir. Kübik şekilli agregalarla üretilen betonlar, kusurlu malzeme 

oranı yüksek betonlara kıyasla daha yüksek işlenebilirliğe sahip olup, karışım suyu ve 

hamur ihtiyaçları daha az olmaktadır. Kübik ve köşeli agregalı betonlarda sürüklenmiş 

hava miktarı, kusurlu agrega oranı yüksek betonlara kıyasla daha az olup, bu agregalarla 

daha yoğun karışımlar hazırlanabilir. Agrega geometrik özellikleri, aynı zamanda 

sertleşmiş betonun dayanım, yoğunluk, boşluk yapısı ve dolayısı ile geçirimliliği 

üzerinde etkilidir. Bütün bu özelliklerin, betonun büzülme, sünme ve kalıcılık 

özelliklerini etkilediği de dikkate alınmalıdır.  
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