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Özet 
 

Betondan beklenen özellikler, tasarımdaki gelişmelere bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Bu noktadan hareketle, kendiliğinden yerleşen beton karışımlarının, 
kendi ağırlığı altında yayılabilmesi, sık donatıların arasından geçebilmesi ve 
segregasyona karşı direnç göstermesi gibi özellikleri inşaat alanlarında önemli faydalar 
sağlamaktadır. Faklı kökenli agregalar içeren yüksek dayanımlı kendiliğinden yerleşen 
beton (YD-KYB) hakkında mevcut olan sayıca yetersiz bilgiler, bu malzemelerin özel 
uygulamalardaki kullanımında tereddüte sebebiyet vermektedir. Bu çalışma, agrega 
türünün YD-KYB’nin basınç dayanımı ve elastisite modülüne etkisi incelenmiştir. 
Çalışmada, dört farklı tip agrega kullanılarak, 28 günlük basınç dayanımları 100 MPa’ın 
üzerinde olan betonlar tasarlanmıştır. Sertleşmiş betonlar üzerinde yapılan ultrases hız 
ölçümleri de çalışmaya dahil edilmiştir. 

 
 

Abstract 
 

The expectations from the concrete properties have been changing depending on the 
developments in the design of reinforced concrete buildings. From this point, the ability 
of self consolidating concrete (SCC) mixtures to flow under its own mass, pass through 
congested reinforcement, and resist against segregation can result in substantial benefits 
in the construction site. Insufficient information about properties of high strength SCC 
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(HS-SCC) mixtures containing different types of aggregate makes engineers reluctant to 
use this material in special applications. This study provides information about the 
effect of coarse aggregate type on the strength and MOE of HS-SCC mixtures. Over 
100 MPa compressive strength of HS-SCC mixtures at 28 days were targeted using four 
different aggregate types. The results of ultrasonic velocity tests were also provided. 
 
 

1. GİRİŞ 
 

Betondan beklenen özellikler, tasarımdaki gelişmelere bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Sık betonarme donatıları ve karmaşık şekilli yapı elemanları gibi 
yapısal ve mimari engeller, mühendisleri beton teknolojisinde daha gelişmiş teknikler 
kullanmaya zorlamıştır. Bu noktadan hareketle, kendiliğinden yerleşen beton 
karışımlarının, kendi ağırlığı altında yayılabilmesi, sık donatıların arasından 
geçebilmesi ve segregasyona karşı direnç göstermesi gibi özellikleri inşaat alanlarında 
önemli faydalar sağlamaktadır. Bu özellikleri sağlayabilmek için kendiliğinden yerleşen 
beton karışımlarında, geleneksel betonlara göre daha fazla hamur hacmine ihtiyaç 
duyulur. Hamur içeriğindeki bu artış ise sertleşmiş beton özelliklerini etkileyebilen iri 
agrega hacminde bir azalma meydana getirmektedir. 
 
Özellikle iri agreganın miktarı ve kökeni sertleşmiş beton özellikleri üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir (1). Yakın zamanda yapılmış olan bir çalışma, kendiliğinden yerleşen 
beton karışımlarına kıyasla oldukça fazla miktarda kaba agrega içeren geleneksel beton 
karışımlarının, kullanılan agrega türü ne olursa olsun önemli ölçüde daha yüksek 
elastisite modülü değerleri aldığını göstermiştir (2).  
 
Betonun basınç dayanımının yanında elastisite modülünün tahmini de yapısal tasarım 
açısından önemlidir. Literatür ve yapı standartlarında mevcut olan tahmin modelleri 
genellikle normal dayanımlı geleneksel beton karışımlarını kapsamaktadır. Faklı kökenli 
agregalar içeren yüksek dayanımlı kendiliğinden yerleşen beton (YD-KYB) hakkında 
mevcut olan sayıca yetersiz bilgiler, bu malzemelerin özel uygulamalardaki 
kullanımında tereddüte sebebiyet vermektedir. Bu çalışma, YD-KYB’nin elastisite 
modülüne (E-modülü) agrega türünün etkisi hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda, 
YD- KYB’lerden elde edilen E-modülü sonuçları Tablo 1’de verilen tahmin 
modelleriyle karşılaştırılmıştır. 
 
Tablo 1. Üretilen YD-KYB’lerin E-modüllerinin tahmininde kullanılan modeller. 

Model Adı 
Tahmin Denklemi 

(MPa) 

ACI 318 (3) 
 

ACI 363-R (4) 
 

TS 500 (5) 
 

Ahmad & Shah (6) 
 

 
Not: Yukarıda verilen bağıntılarda Ec (MPa), fc’(MPa) ve wc (kg/m3) sırası ile betonların elastiklik 

modülü, basınç dayanımı ve birim ağırlığını ifade etmektedir. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Malzemeler 
 

YD-KYB’lerin tasarımında dört faklı türde agrega kullanılmıştır. Kullanılan agregaların 
isimleri ve bazı fiziksel özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Tüm betonların tasarımında 
özgül ağırlığı 2.59 ve su emmesi %0.8 olan aynı doğal kum (0-4mm) kullanılmıştır. 
 
Tablo 2. KYB karışımları için kullanılan ince ve iri taneli agrega türleri 

 
 DOLOMİT KALKER BAZALT KUVARSİT 

Boyut, mm 0-4 2-16 0-4 2-16 0-4 2-16 0-4 2-16 

Özgül Ağırlık,  
gr/cm3 

2.69 2.77 2.66 2.69 2.82 2.87 2.61 2.65 

Su Emme, % 1.1 0.6 1.3 0.7 0.9 0.4 1.4 0.8 

 
Tüm karışımlarda özgül ağırlığı 3.17 olan tipik bir portland çimentosu (CEM I) 
kullanılmıştır. Çimento harcının 2 ve 28 günlük dayanımları sırasıyla 25MPa ve 57 
MPa’dır. Ayrıca ilave bağlayıcı malzemeler olarak özgül ağırlıkları sırasıyla 2.43 ve 
2.27 olan C tipi uçucu kül ve silis dumanı kullanılmıştır. İstenilen taze beton 
özelliklerini sağlayabilmek amacıyla tüm agrega kökenlerinin beton karışımlarında 
yüksek oranda su azaltıcı bir hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkıdan yararlanılmıştır.  

 
2.2. Beton Karışımları 

 
Farklı tür agregalar içeren YD-KYB karışım oranları Tablo 3’te görülmektedir. Bu 
tabloda görüldüğü gibi her bir metreküp beton için kullanılan çimento, uçucu kül ve 
silis dumanı miktarları tüm agrega türleri için sabit tutulmuştur.   
 
Tablo 3. YD-KYB karışım oranları (kg/m3)  

 
Agrega Türü DOLOMİT KALKER BAZALT KUVARSİT 
Eşd. Su/Bağ. 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 
Çimento 456 457 457 458 
Uçucu Kül 71 71 71 71 
Silis Dumanı 41 41 41 41 
Su 137 165 189 138 166 190 138 166 187 138 166 190 
Kim. Katkı 13.6 6.8 4.6 13.7 6.9 4.6 13.7 6.9 4.6 13.7 6.9 4.6 
Kum (0-4mm) 351 340 327 368 357 344 352 341 328 386 374 360 
K. Kum (0-4mm) 380 370 356 413 401 386 419 406 391 338 328 316 
Kırma Taş I 
(2-16mm) 

1015 987 949 938 911 877 1039 1009 971 977 950 914 

 
Her bir agrega türü için, üç farklı eşdeğer su/bağlayıcı (eşd. su/bağ.) oranı kullanılmıştır. 
Eşdeğer su/bağlayıcı oranları hesaplanırken uçucu kül ve silis dumanı etki katsayıları 
sırasıyla 0.4 ve 2.0 olarak alınmıştır. Aynı zamanda kimyasal katkıdan gelen su 
miktarları karışım suyundan düşülmüştür: 

 
2.3. Deney Sonuçları 

 
YD-KYB karışımları için serbest yayılma, betonun 500 mm çapa yayılma süresi (T50), 
görsel stabilize indeksi (GSI), birim ağırlık ve hava içeriği değerleri taze beton 
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özellikleri olarak belirlenmiştir. Serbest yayılma çapları ve T50 süreleri Şekil 1’de, GSI, 
birim ağırlık ve hava içeriği sonuçları ise Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 1 YD-KYB karışımları için serbest yayılama çapları ve T50 süreleri 
 
Basınç dayanımı ve E-modülü deneyleri 150 mm çapında, 300 mm yüksekliğinde 
silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Numuneler, dökümden sonraki 28. 
günde yapılan basınç dayanımı, ultrases hızı ve elastisite modülü test günlerine kadar 
23±2 oC sabit sıcaklığındaki suda küre bırakılmışlardır. Testlerde 5000 kN kapasiteli tek 
eksenli basınç uygulayan bir pres kullanılmıştır. Basınç dayanımı testleri üçer silindir 
numune üzerinde yapılmıştır. Numuneler kırılıncaya kadar dakikada yaklaşık olarak 14 
MPa’lık sabit gerilme hızında yüklenmiştir. E-modülü tesleri ASTM C469’a uygun 
olarak üç silindir numune kullanılarak gerçekleştirilmiştir. E-modülü değerleri 50 µε 
birim şekil değiştirmesinden itibaren, basınç dayanımının %40’ına kadar olan gerilme-
birim şekil değiştirme değerleri kullanılarak belirlenmiştir. Basınç dayanımı ve E-
modülü test sonuçları sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. KYB’lerin taze beton özellikleri 
 

Agrega Türü DOLOMİT KALKER BAZALT KUVARSİT 

Eşd. Su/bağ. 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 0.26 0.30 0.34 
GSI 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.5 1.5 
Hava, % 1.6 1.2 1.4 1.2 0.8 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.6 0.8 
Birim Ağırlık, 
kg/m3 

2463 2438 2394 2438 2413 2371 2531 2500 2455 2423 2397 2356 

 
 

 
Şekil 2.  Farklı kökenli agregalar içeren KYB’lerin basınç dayanımları 

 

 
Şekil 3. KYB karışımlarının E-modülü sonuçlarının farklı su/çimento oranlarında 
karşılaştırılması ve agrega türünün sonuçlara etkisi. 
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Silindir numuneler üzerinde ölçülen ultrases hızı değerleri ile elastiklik modülü ve 
basınç dayanımı arasındaki ilişkiler, farklı agrega grupları için sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 
5’de verilmiştir. Elastiklik modülü ile ultrases hızı arasındaki ilişkide, ultrases hızının 
karesi dikkate alınmıştır. 
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Şekil 4.  Farklı agrega tipleri için ultrases hızının karesi (V2) ile elastiklik modülü 
arasındaki ilişkiler. 
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Şekil 5.  Farklı agrega tipleri için ultrases hızı (V) ile basınç dayanımı arasındaki 
ilişkiler. 

 
 

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yapılan deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar i- Taze beton özellikleri, ii- Mekanik 
özellikler ve ultrases hızları, ve iii- Elastiklik modüllerinin tahmin denklemleri ile 
karşılaştırılması olmak üzere üç ana madde altında aşağıdaki paragraflarda 
değerlendirilmişlerdir. 
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3.1.  Taze Beton Özellikleri 
 
Şekil 1a’da görüldüğü gibi tüm agrega türleri için YD-KYB karışımlarının serbest 
yayılma çapları 650-750 mm arasında değişmektedir. Şekil 1b incelendiğinde T50 
süreleri su/çimento oranının yükselmesiyle azalmıştır. Tablo 4’de gösterilen görsel 
stabilize indeksleri en yakın 0.5 duyarlıkla belirlenmiştir (7). Dolomit, bazalt ve kalker 
içeren YD-KYB karışımları için GSI 0.5 veya 1.0 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan 
kuvasit içeren KYB karışımları için GSI 0.30 ve 0.34 eşdeğer su/bağlayıcı oranları için 
1.5 olarak belirlenmiştir. Burada, kuvarsit agregasıyla akışkanlaştırıcı katkı maddesi 
arasında bir uyum probleminin oluştuğu düşünülmektedir. Birim ağırlıklar kullanılan 
agrega türü ve su/çimento oranına bağlı olarak 2370 kg/m3 ile 2530 kg/m3 aralığında 
değişim göstermiştir. 
 
3.2. Mekanik Özellikler ve Ultrases hızları 
 
YD-KYB’lerin basınç dayanımı sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. Beklenildiği gibi, 
tüm agrega türleri için 28 günlük beton basınç dayanımları su/çimento oranının 
artmasıyla azalmıştır. Bununla birlikte, aynı su/çimento oranındaki KYB karışımlarının 
ortalama basınç dayanımları kullanılan agrega türüne göre karşılaştırıldığında, 
sonuçların önemli ölçüde faklı olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, kullanılan malzemelerin 
sınırları içerisinde ve elde edilen basınç dayanımı sınıfında, agrega türünün en yüksek 
basınç dayanımlarını dikkati çeker bir biçimde etkilemediğini göstermektedir.  
 
Şekil 3’te her bir su/çimento oranı için farklı kökenli agregalar içeren YD-KYB’lerin E-
modülü sonuçlarının karşılaştırılması gösterilmiştir. KYB’lerin E-modülleri su/çimento 
oranının artmasıyla azalmıştır. Aynı su/çimento oranında üretilen KYB’ler birlikte 
değerlendirildiğinde kalker agregası içeren beton karışımları tüm karışımlar arasında en 
düşük elastisite modülü değerlerini almıştır. Pratik açıdan, aynı su/çimento oranında 
üretilen betonların elastisite modülü değerlerinin önemli ölçüde farklılık göstermediği 
söylenebilir. 
 
Ultrases hızları (V) dikkate alındığında ise, elastiklik modülü ile V2 arasında ve basınç 
dayanımı ile V arasında bir lineer bağıntının varlığından sözedilebilir. Özellikle 
elastiklik modülü ile V2 arasındaki bağıntıyı gösteren Şekil 4 incelendiğinde, dolomit, 
kalker ve bazalt agragası içeren karışımlar arasında belirgin bir fark oluşmadığı, fakat 
bunun yanında, kuvarsit agregasının, aynı ultrases hızı değeleri için, diğer betonlara 
göre daha yüksek elastiklik modülü verdiği görülebilir. Şekil 5’de ise aynı basınç 
dayanımına sahip betonlarda kuvarsit agregası içeren betonların en düşük ultrases 
hızına, bunun yanında dolomit agregası içeren betonların ise en büyük ultrases hızına 
sahip olduğu görülebilir. Tablo 2 incelenirse, kuvarsit agregasının özgül ağırlık 
değerlerinin 0-4 mm aralığı için 2.61 ve 2-16 mm aralığı için ise 2.65 olduğu ve diğer 
agregalara göre en düşük yoğunluğa sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, dolomit ve 
bazalt agregası içeren betonların ultrases hızlarının diğer betonlara göre daha yüksek 
olmasının, agrega yoğunluklarının yüksek olmasından ve bu agregaların beton 
içerisinde daha az boşluklu yapı oluşturmalarından kaynaklandığı söylenebilir.  
 
3.3. Elastiklik modüllerinin tahmin denklemleri ile karşılaştırılması 
 
YD-KYB’lerin elastisite modüllerinin, farklı kökenli agregalar için önemli ölçüde 
farklılık göstermemesinden dolayı, elde edilen tüm sonuçlar kullanılarak basınç 
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dayanımı - elastiklik modülü grafiği (Şekil 6) agrega türleri arasında herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın çizilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen deneysel veriler kullanılarak 
elastiklik modülleri: 
 

       (1) 
 
şeklindeki bir bağıntı ile ifade edilmişlerdir. Şekil 6’da görüldüğü gibi bu çalışmadan 
elde edilen deneysel sonuçlar Tablo 1 ‘de verilen tahmin modelleriyle de 
karşılaştırılmıştır.  
 

 
Şekil 6. YD-KYB karışımlarının basınç dayanımı ile elastiklik modülü arasındaki ilişki 
ve değerlerin genel tahmin modelleriyle karşılaştırılması. 
 
Ayrıca, Şekil 6’da bu çalışmadan elde edilen deneysel verilerin alt ve üst sınırları da 
gösterilmiştir. Buna göre, deney sonuçları ACI 318 (3) ve ACI 363-R (4) formülleri ile 
hesaplanan değerler arasında kalmaktadır. ACI 318’de (3) önerilen tahmin modeli, 
deneysel yolla elde edilen YD-KYB’lerin E-modüllerini daha yüksek tahmin etmiştir. 
Diğer taraftan, deneysel yolla elde edilen verilerin alt sınırına çok yakın bir yol izleyen 
ACI 363-R (4) modeli bu çalışma için uygulanabilir bir yöntem olarak 
değerlendirilebilir. TS 500 ise 85-95 MPa aralığında elastisite modülü değerlerini biraz 
daha yüksek tahmin etmiştir. Bununla birlikte, TS 500 bağıntısı, elastiklik modüllerini 
95 MPa basınç dayanımının üzerinde başarılı bir yaklaşımla tahmin etmiştir. Üçgenle 
işaretlenen değerler, Ahmad ve Shah (A&S) (6) tarafından önerilen tahmin modeliyle 
hesaplanmıştır. Bu modelle elde edilen değerler, deneysel verilerin alt ve üst sınırları 
arasında kalırken birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Böylece, bu çalışmadaki YD-
KYB’lerin elastiklik modüllerinin en iyi şekilde A&S modeliyle tahmin edildiği 
sonucuna varılmıştır. 
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4. GENEL SONUÇLAR 
 
Dört faklı kökenli agrega kullanılarak tasarlanan YD-KYB karışımları, 28 günlük 
basınç dayanımları 85 MPa ile 115 MPa arasında olan değerler vermiştir. Bu basınç 
dayanımı aralığında agrega türünün E-modülüne etkisi belirgin olmamıştır. E-modülü 
değerleri su/çimento oranına bağlı olarak 38 GPa ile 50 GPa aralığında değişim 
göstermiştir. Bu çalışmayla elde dilen YD-KYB’lerin elastiklik modüllerini en iyi 
şekilde Ahmad&Shah modeli tahmin etmiştir. Ayrıca,  ACI 363-R modeli de bu 
çalışmada elde edilen elastiklik modüllerini iyi bir yaklaşımla tahmin etmiştir ve 
Ahmad&Shah modeline göre daha güvenlikli tarafta kalmıştır.  
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