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Özet 
 

Polikarboksilat esaslı katkıların, kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminin yanı 
sıra, özellikle hazır-beton ve prefabrike sektöründe normal çökmeli kıvam veren 
betonlarda kullanımı gittikçe artmaktadır. Polikarboksilat esaslı katkıların 
konvansiyonel beton üretiminde kullanımı ile ilgili bir başka nokta özellikle sıcak iklim 
koşullarında, uzun kıvam koruma özellikleri göstermeleridir. Hazır beton sektöründe 
beton sınıfına bağlı olarak normal veya süperakışkanlaştırıcı olarak bir çok katkı 
kullanılmaktadır. Öte yandan, çok amaçlı olarak tek bir katkının farklı dozajlarda 
kullanımı nakliye ve depolamayı da içeren pek çok avantaj sağlayabilir. Bu çalışmada 
farklı polikarboksilat esaslı katkıların yanı sıra normal ve süperakışkanlaştırıcı katkılar 
kullanılarak betonlar üretilmiş, bu karışımların taze beton özellikleri ve dayanımları 
hazır beton sektöründe kullanımları düşünülerek karşılaştırılmıştır.   

 
 

Abstract 
 

The usage of polycarboxylate-based (PCE) admixtures is increasing not only in the 
production of self compacting concretes but also in ready-mixed concrete as well as in 
precast concrete industry to produce normal slump concretes. Another point of view is 
the usage of PCE based admixtures to produce conventional concretes to benefit of their 
long slump retaining property especially in hot weather climates. In ready-mixed 
concrete industry, depending on the concrete strength grade, there are several 
admixtures used as either normal plasticizer or superplasticizer. On the other hand, the 
usage of one type admixture for multiple purposes could benefit several advantages 
including logistic and storage flexibility. In this study, the concretes were prepared by 
using different type polycarboxylate-based admixtures at varying dosages, as well as 
other well-known plasticizers and superplasticizers and compared with each other with 
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respect to fresh concrete properties as well as strengths, considering the applications in 
ready-mixed concrete industry.  
 

 

1.GİRİŞ 
 

Su azaltıcı katkılar akışkanlaştırıcı ve süperakışkanlaştırıcı olmak üzere iki gruba 
ayrılabilir. Bazen ilki su azaltıcı, sonraki yüksek oranda su azaltıcı olarak adlandırılır. 
Türkiye’de bu akışkanlaştırıcılara, kullanımdan kaynaklanan çeşitli nedenlerle orta 
akışkanlaştırıcı olarak adlandırılan ve özellikleri diğer iki tipin arasında kalan bir başka 
grup daha eklenmiştir. ASTM C 494’e göre su azaltıcılar Tip A, su azaltma özelliğinin 
yanı sıra geciktirici özellik gösterenler Tip D olarak sınıflandırılmışlardır.  Benzer 
özellikli ürünler TS EN 934-2’de sırası ile Çizelge 2 (Ç2), Çizelge 10 (Ç10) da 
tariflenmektedir. ASTM C 494’de yüksek oranda su azaltıcılar Tip F, geciktirme 
özelliği de gösterdiklerinde Tip G olarak adlandırılmaktadırlar. TS EN 9342-2’de 
sınıflandırma sırası ile Ç 3 ve Ç11 olarak yapılmaktadır. 
 
Su azaltıcı katkılar ASTM 494 ve TS EN 934-2’ye göre %5’den fazla oranda su azaltma 
özelliği gösterirken, yüksek oranda su azaltıcı katkılar daha etkilidir ve su miktarını 
genel olarak %12’den daha fazla azaltırlar (ASTM C 494 ve TS EN 934-2). Su azaltıcı 
katkılar özellikle hazır beton endüstrisinde betonun ana bileşenlerinden biri haline 
gelmişlerdir. Bu katkıları kullanmanın ana nedeni su/çimento oranını sabit tutarken 
işlenebilmeyi artırmaları veya belirli bir işlenebilmede su/çimento oranını azaltarak 
dayanımları ve geçirimsizliği artırmalarıdır. 
 
Kağıt endüstrisinin yan ürünü olan lignosülfonatlar su azaltıcı katkı üretiminde yaygın 
olarak kullanılırlar. Süperakışkanlaştırıcılar ise dört grupta sınıflandırılabilir [1]: 
Sülfone melamin formaldehit, sülfone naftalin formaldehit, modifiye lignosülfonatlar ve 
sülfonik asit esterleri ve karbohidrat esterleri.  Bununla birlikte, son on yılda 
polkarboksilat polimerleri grubu önemli derecede genişlemiş [2], akrilik ve akrilik 
monomerlerden türetilen çeşitli polimerler süperakışkanlaştırıcı olarak önerilmiştir. 
Polikarboksilat esaslı katkılar, ana iskelet ve buna tutturulmuş polialkalin oksit anyonik 
grupları veya sülfonatlardan oluşan yan zincirler içerirler [3]. Yan grupların tipini ve 
uzunluklarını ve ana iskeletin uzunluğunu değiştirerek polikarboksilat esaslı 
polimerlerin özelliklerini değiştirmek olanaklıdır. Bilindiği gibi, geleneksel 
süperakışkanlaştırıcılar çimento taneciklerinin üzerine birikerek ve onları aynı işaretle 
yükleyerek işlevlerini yerine getirirler. Bununla birlikte, polikarboksilat polimerler 
benzer yüklerin itmesine ek olarak, sterik itki gösterirler.  
 
Süperakışkanlaştırıcılar bazı çimentolarla erken katılaşma veya çimentonun prizinin çok 
fazla ötelenmesi gibi uyumsuzluklar gösterebilirler. Ayrışma, aşırı terleme veya 
sürüklenmiş hava kabarcıklarının kararlılıklarının azalması da uyumsuzluğun bilinen 
diğer sonuçlarıdır. Uyumsuzluğu etkileyen ana faktörler çimento veya katkıdan 
kaynaklanabilir.  C3A içeriği, serbest CaO miktarı, alkali içeriği, çimentonun inceliği, ve 
kalsiyum sülfatın tipi çimento esaslı [4] faktörlerken, kimyasal yapı, molekül ağırlığı, 
betona eklenme yöntemi katkı esaslı faktörlerdir. Ayrıca, betonda kullanılan agregaların  
kimyasal ve fiziksel yapısı da betonda kullanılan katkının uyumunu etkileyen önemli bir 
girdidir. 
Daha önce yapılan bir çalışmamızda, polikarboksilat esaslı katkılarla üretilen 
kendiliğinden yerleşen betonlarda uyum sorunu araştırılmıştır [5].  Bir başka çalışmada 
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[6] ise 6 farklı polikarboksilat esaslı katkı ve 3 CEM I 42.5 ile bir CEM II 42.5 
çimentosu arasındaki uyumsuzluk normal işlenebilmeye sahip betonlar için araştırılmış 
ve çimentonun kızdırma kaybı değerinin betondaki uyumsuzluğu önemli derecede 
etkilediği belirtilmiştir. 
 
Bilindiği gibi, hazır beton santrallerinde her bir katkı tipi için ayrı bir tank veya 
konteynır kullanılmaktadır. Bununla birlikte, normal, orta ve yüksek oranda su 
azaltmanın tüm dereceleri ve ayrıca kendiliğinden yerleşen betonlar için tek bir katkı 
kullanmak olanaklı olduğunda, tüm uygulamalar için tek bir katkı tankı veya konteynır 
kullanmak yeterli olacaktır. Bu çalışmada polikarboksilat esaslı katkılar kullanılarak 
üretilen betonlarla, geleneksel olarak normal ve süperakışkanlaştırıcı olarak kullanılan 
lignosülfonat, melamin sülfonat ve naftalin sülfonat gibi katkılarla üretilen betonların 
taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri karşılaştırılmıştır.  
 
 

2.DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
2.1.Malzemeler 
 
2.1.1. Agregalar 
 
İnce malzeme olarak iki farklı doğal kum (öz. ağ. = 2.62 ve 2,57 kg/dm3)  ve kırma kum 
(öz. ağ. =2,70 kg/dm3), ve iri agrega olarak en büyük tane boyutu 20 mm olan kalker 
esaslı 1 ve 2 nolu kırmataş (öz. ağ. =2,71 ve 2,73 kg/dm3) kullanılmıştır. Agrega 
karışımına, doğal kumlar, kırma kum, 1 ve 2 nolu  kırmataşlar sırasıyla %10, %15, %25, 
%25 ve %25 oranlarında katılmışlardır.  
 
2.1.2. Çimentolar 
 
Tüm deneylerde, PÇ 42,5 sınıfında (CEM I, TS-EN 197-1) Normal Portland çimentosu 
kullanılmıştır (Tablo 1).  
 
2.1.3. Uçucu kül  
 
Çayırhan uçucu külü tüm bileşimlere katılmıştır. Kullanılan uçucu külün kimyasal ve 
fiziksel özellikleri Tablo 1. de gösterilmiştir. 
 
2.1.4. Kimyasal Katkılar 
 
Deneylerde kullanılan katkıların kimyasal özellikleri Tablo 2. de verilmiştir. Tüm 
kimyasal katkılar, bağlayıcı ağırlığına oranla karışıma eklenmişlerdir. Naftalin,  
melamin ve ligno sülfonat çözeltileri referans olarak alınırken, polikarboksilat esaslı 
katkılar farklı dozlarda kullanılarak, diğer katkılara kıyasla beton özelliklerindeki 
değişimlerin karşılaştırmaları yapılmıştır.   
 
Bu çalışmada, beton katkılarının taze ve sertleşmiş beton üzerine etkisi, naftalin,  
melamin ve ligno sülfonat gibi geleneksel polimerler ile karşılaştırmalı olarak  
incelendiği için, kullanılan tüm katkıların detaylı kimyasal yapıları üzerinde 
durulmamıştır, sadece aynı aktif madde oranında olmasına özen gösterilmiştir.  Farklı 
kimyasal yapıdaki polikarboksilat esaslı 3 farklı polimer modifiye edilmeden %40 
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çözeltileri halinde (A3, A5) ve iki polimer 1:1 oranında aynı aktif maddeye sahip olacak 
şekilde birbiriyle karıştırılarak (A4) polikarboksilat esaslı katkılar hazırlanmıştır. 
Modifiye edilmemiş polimer, seyreltilmeden, birbiri ile karıştırılmadan veya herhangi 
bir özelliği değiştirilmeden kullanılan polimer anlamındadır.  
 

                     Tablo 1.  Çimentonun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 

 Çimento 
 

Uçucu Kül  

Kimyasal Bileşim (%)   

Al2O3 4,42 12,70 
SiO2 20,58 50,20 
Fe2O3 3,59 9,0 
CaO 64,43 12,53 
MgO 1,03 4,33 
Na2O + 0,658 K2O 0,57 4,4 
SO3 2,87 0,39 
Çözünmez Kalıntı 0,64 68,74 
Kızdırma Kaybı 1,60 0,54 
Serbest CaO 1,03  

Mineralojik Bileşim (%)   

C3S 58,68  
C3A 5,64  

Fiziksel Özellikler   

Özgül Yüzey (cm2/g) 3141 1752 
Özgül Ağırlık (g/cm3) 3,14 2,05 
Priz  Başlama ve 
Sona Erme (sa:dak) 

2:39 
3:26  

 

Dayanım (28 Gün, MPa) 55,7  
 

Tablo 2.  Kimyasal Katkıların Özellikleri  
 

 Yoğunluk 
( g/cm3 ) 

Viskozite 
(cp) 

Katı Madde 
(%) 

Yorum 

A1 1,2361 42,3  39,78 Melamin  Sülfonat  
A2 1,2031 43,8 40,30 Naftalin Sülfonat  
A3 1,0885 62,8  40,40 Polikarboksilat esaslı 

çözelti 
A4 1,0837 67,9  39,55 Erken ve geç adsorpsiyon 

özelliğine sahip iki 
polimer karışımı 

A5 1,0802 127,3  39,01 Erken adsorpsiyon 
özelliğine sahip  
polikarboksilat çözeltisi 

A6 1,1905 47,6 39,61 Lignin Sülfonat  
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2.2.Beton Karışım Hesabı ve Deney Programı 
 
Beton karışım hesabında esas olarak değişken su miktarları ile benzer kıvamda beton 
üretimi (18-21 cm çökme) amaçlanmıştır. Üretilen betonların su/çimento oranları Tablo 
3’te gösterilmiştir. 
 
Hazır beton sektöründe uygulama alanlarına göre, orta ve süperakışkanlaştırıcı katkı 
sınıfları ve iki farklı çimento dozajı esas alınarak deney serileri oluşturulmuştur. Buna 
göre, ilk seride 280 kg/m3 (224 kg/m3 çimento+56 kg/m3 uçucukül) bağlayıcı 
kullanılmış, polikarboksilat esaslı katkıların, orta akışkanlaştırıcı katkılar ile 
kıyaslamaları yapılmıştır. Bu seride, lignosülfonat esaslı katkı orta akışkanlaştırıcı 
olarak bağlayıcı miktarının % 0.7’si oranında kullanılırken, polikarboksilat esaslı 
katkılar bağlayıcı oranının % 0.4’ü oranında kullanılmıştır.  
 
Diğer seride ise toplam bağlayıcı oranı 330 kg/m3 (264 kg/m3 çimento+66 kg/m3 
uçucukül) olarak seçilmiş ve farklı dozajlarda (bağlayıcı ağırlığının % 0.4, 0.6, 0.8’i 
oranında) betona eklenen polikarboksilatların, bağlayıcı ağırlığının %1’i oranında 
betona eklenen geleneksel süperakışkanlaştırıcılarla betona kazandırdıkları özellikleri 
karşılaştırılmıştır. Her iki seride de toplam bağlayıcı miktarının %20’si oranında 
Çayırhan uçucu külü kullanılmıştır.  
 
Değerlendirme açısından katkılarla üretilen betonların çökme kayıpları, 1, 3 ve 7 günlük 
yaşlardaki dayanımlarını yükseltme yetenekleri ana parametre olarak seçilmiştir.  
 
2.3. Deney Yöntemleri 
 
2.3.1.Taze Beton Deneyleri 
 
Üretilen betonların işlenebilme özellikleri, Abrams konisi ile TS EN 12350-2’ye göre 
belirlenmiştir. Deneyler beton üretiminden yaklaşık 6 dakika sonra (ani), 30, 60 ve 90. 
dakikalarda yapılmıştır. Üretilen betonların birim ağırlıkları TS EN 12350-6’ya uygun 
olarak ölçülmüştür.  
 
2.3.2. Sertleşmiş Beton Deneyleri 
 
Üretilen betonlardan alınan 15 cm’lik küp şeklindeki numuneler 1 gün laboratuvar 
ortamında saklandıktan sonra kalıplarından çıkarılmış ve deney gününe kadar 20±2 0C 
de su içinde saklanmışlardır. Üretilen beton numunelere 1, 3 ve 7. günlerde basınç 
deneyi uygulanmıştır.  
 
 

3. DENEY SONUÇLARI VE İRDELENMESİ 
 

Taze ve sertleşmiş betonlar üzerinde her iki seri için yapılan deneylerin sonuçları Tablo 
3. ve 4. de verilmiştir. Bu tabloların incelenmesi sonucu aşağıdaki değerlendirmeler 
yapılabilir. 

 

3.1  Orta Akışkanlaştırıcı Serisi Deney Sonuçları 
 
3.1.1. Taze Beton Deney Sonuçları 
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a) Tablo. 3 incelendiğinde, lignosülfonat esaslı katkı (A6) ile üretilen betonun W/B 
oranı 0.68 iken, polikarboksilat esaslı katkıların W/B oranları 0.64 ile 0.68 arasında 
değiştiği görülmektedir.  Denenen katkılar içinde A4 katkısı ile üretilen betonun W/B 
oranı diğerlerinden daha düşüktür. Bu durum A4 katkısı ile üretilen betonda diğerlerine 
göre daha fazla hava sürüklenmiş olmasından kaynaklanabilir; çünkü sürüklenen 
havanın işlenebilirliği artırdığı bilinmektedir. Bu karışımının birim ağırlık değerinin 
diğerlerinden daha düşük olduğu, dolayısı ile hava içeriğinin diğer karşımlara göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir.  
b) Lignosülfonat içeren karışım, tüm katkılı betonlar içinde en uzun kıvam koruma 
özelliği göstereni olmuştur (Şekil 1). Bu yönü ile orta akışkanlaştırıcı serisinde, denenen 
çimento ve katkı dozları için polikarboksilat esaslı katkıların başlangıç çökme değerini 
lignosülfonatlı karışıma göre daha uzun süre koruma beklentisi karşılanmamıştır. 
Başlangıç çökme değerini en hızlı kaybeden karışım A4 katkısı içerendir.  

 
3.1.2. Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları 
 
1 günlük açısından en düşük değerin lignosülfonat içeren karışımda elde edildiği 
görülmüştür (Şekil 2); bu durum söz konusu katkının geciktirici etkisine bağlanabilir. 
Polikarboksilat esaslı katkılarla üretilen betonların 1 günlük basınç dayanım 
değerlerinin katkı kullanılmayan betona yakın olduğu görülmüştür. A4 katkısı ile 
üretilen karışımın 1 ve 3 günlük değerleri diğer katkılar ile üretilenlere göre biraz daha 
yüksek çıkarken, bu eğilim 7 günlük dayanımlarda ortadan kalkmış ve tüm katkıların 7 
günlük dayanım değerleri katkı kullanılmayan betona yakın çıkmıştır.  

 
Tablo 3.  Orta ve Süperakışkanlaştırıcı Serisi Karışımların Taze Beton Özellikleri 

 
 OA Serisi Bağlayıcı: 280 kg/m3 , (224 kg/m3 çimento+56 kg/m3 uçucukül) 

K. dozu Çökme (cm) B.Ağ. Basınç Dayanımı (MPa) Kar. 
No 

Katkı 

(%,b) 

W/B 

0’ 30’ 60’ 90’  1 Gün 3 Gün 7 Gün 

258 - - 0.78 18.5 18 17 13 2332 5.4 11.8 16.5 

259 A6 0,7 0.68 19 15 13 10 2255 3.9 11.5 16.1 

260 A3 0,4 0.68 18.5 13 11 8 2287 4.4 11.4 16.3 

261 A4 0,4 0.64 19 12 7 4 2212 5.5 13.0 16.8 

262 A5 0,4 0.66 18.5 10 10 7 2322 5.0 12.8 17.5 

         
 SA Serisi, Bağlayıcı: 330 kg/m3, (264 kg/m3 çimento + 66 kg/m3 uçucukül) 

K. dozu Çökme (cm) B.Ağ. Basınç Dayanımı (MPa) Kar.
No 

Katkı 

(%,b) 

W/B 

0’ 30’ 60’ 90’  1 Gün 3 Gün 7 Gün 

254 - - 0.66 19 18.5 16 16 2305 5.5 14.0 17.9 

244 A1 1 0.60 18.5 15 13 10 2337 8.0 16.4 22.4 

245 A2 1 0.55 18.5 11 8 6.5 2314 8.2 18.1 25.2 

246 A3 0,8 0.53 20 20 18 17 2336 10.5 18.5 27.0 

247 A4 0,8 0.53 21 20 8 5.5 2318 11.7 21.0 29.5 

248 A5 0,8 0.44 19 18 18 13.5 2398 12.5 23.8 30.5 

249 A3 0,6 0.56 18.5 16 10 10 2285 8.4 17.5 24.9 

250 A4 0,6 0.52 21 14 7 4.5 2267 10.6 21.7 30.2 

251 A5 0,6 0.49 18 7 6 4 2370 12.4 23.9 33 

255 A3 0,4 0.58 19.5 18 15.5 14 2301 7.4 17.7 23.1 

256 A4 0,4 0.55 20 11 6 4 2213 8.6 19.6 23.6 

257 A5 0,4 0.56 18 10.5 8 5 2353 7.6 19.2 23.3 
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  Tablo 4.  Hazır Beton Serisi Karışımlarının Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri  
 

  Orta Akışkanlaştırıcı Süperakışkanlaştırıcı 
Özellik  Katkı Kodu Katkı Kodu 

Çökme  >10cm 90’ A6  A1, A3  (% 0.8, 0.6 ve 0.4) ve 
A5  (%0.8) 

W/B Aralığı  0.64- 0.68 
Katkısız (0.78) 

0.44- 0.60  
Katkısız (0.66) 

1 Gün 3.9 – 5.5 
Katkısız (5.4) 

7.4 -12.5 
Katkısız (5.5) 

Dayanım Aralığı 
(N/ mm²) 

7 Gün 16.1-17.5 
Katkısız (16.5) 

22.4- 33.0  
Katkısız (17.9) 
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Şekil 1. Orta Akışkanlaştırıcı Serisi Çökme Deney Sonuçları 
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Şekil 2. Orta Akışkanlaştırıcı Serisi Basınç Dayanımı Deney Sonuçları 

 
3.2 Süperakışkanlaştırıcı Serisi Deney Sonuçları 
 
3.2.1. Taze Beton Deney Sonuçları 
 
a) Katkı kullanılarak üretilen karışımların W/B oranları 0.44-0.60 olarak gerçekleşirken 
katkı kullanılmayan betonda bu oran 0.66 olarak gerçekleşmiştir. W/B oranı en düşük 
olan karışım A5’in %0.8 oranında kullanıldığı karışım, en yüksek olan ise A1’dir.  
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b) Polikarboksilat esaslı katkılarla, 90 dakikalık çökme değerleri göz önüne alındığında  
geleneksel süperakışkanlaştırıcılara göre daha yüksek çökme değerine sahip beton 
karışımları üretmek mümkün olmuştur (Şekil 3). Bu durum, A3’ün bağlayıcı ağırlığına 
göre % 0.8, 0.6 ve 0.4 ile A5’in %0.8 oranında kullanımı ile gerçekleşmiştir. Kıvam 
ömrü en kısa olan karışımlar A4 katkısının tüm katkı dozları ile ve A5’in %0.4 ve 0.6 
oranlarda kullanımı ile üretilenlerdir. 
 
3.2.2. Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları 
 
Kullanılan tüm katkılar 1 günlük dayanımları katkı kullanılmayan betona göre 
artırmışlardır (Şekil 4). En düşük 1 günlük dayanım değeri A3’ün bağlayıcı ağırlığına 
göre % 0.4 oranında kullanımı ile elde edilmiştir. En yüksek 1 ve 7 günlük dayanım 
değerleri A5 ’in % 0.8 ve 0.6 oranlarında kullanımı ile elde edilmiştir. En düşük 7 
günlük dayanım değeri A1 katkısı ile üretilen karışıma aittir. Bu durum katkının W/B 
oranının üretilen karışımlar içinde en yüksek olmasına bağlıdır. 
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Şekil 3. Süperakışkanlaştırıcı Serisi Çökme Deney Sonuçları 
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Şekil 4. Süperakışkanlaştırıcı Serisi Basınç Dayanımı Deney Sonuçları 
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4. GENEL SONUÇLAR 
 

1) Su azaltma miktarı açısından %0,7 oranında lignosülfonat ve %0,4 oranında 
polikarboksilat esaslı katkılar benzer davranmışlardır. Lignosülfonat esaslı 
katkılı betonun kıvam ömrü polikarboksilatlıdan biraz daha uzun elde edilmiştir. 

2) Katkısız betona göre önemli ölçüde su azaltma özelliği gösteren orta su azaltıcı 
olarak kullanılan katkılarda beklendiği ölçüde dayanım artışı elde edilememesi 
çimento-katkı uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan fazla sürüklenen havaya 
bağlanabilir. 

3) Süperakışkanlaştırıcı serisinde denenen polikarboksilat esaslı katkılardan 
bazıları kıvam ömrü ve su azaltma yeteneği açılarından geleneksel 
süperakışkanlaştırıcılar olan melamin ve naftalin esaslı katkılara göre daha 
başarılı sonuçlar vermiştir. 

4) 1 ve 7 günlük basınç dayanımları karşılaştırıldığında süperakışkanlaştırıcı 
serisinde denenen bazı polikarboksilat esaslı katkıların melamin ve naftalin 
esaslı katkılara göre daha yüksek değerler verdiği gözlenmiştir. 

5) Polikarboksilat esaslı katkılardan düşük dozlarda orta akışkanlaştırıcı, yüksek 
dozlarda ise süper akışkanlaştırıcı olarak yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu 
katkılarda, diğer katkılarda olduğu gibi çimento-katkı uyumsuzluğuna dikkat 
etmek gerekmektedir. 
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