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Özet 
 

Mineralojik yapısı farklı dört tip agrega kullanılarak üretilen betonların mekanik 

özellikleri araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada gri kalker, beyaz kalker, granit ve 

dere agregası kullanılmıştır. Gri kalker, beyaz kalker ve granitin kayaçtaki basınç 

dayanımı, sertliği ve petrografik yapısı incelenmiştir. Kayaçlardan üretilen kırmataşların 

ve dere agregasının fiziksel özelliklerine bakılmıştır. Bu agregalarla üretilen betonların 

yarmada çekme, basınç dayanımı ve elastisite modüllerine bakılmıştır. 

Sertleşmiş betonda en iyi özellikleri yüksekten düşüğe doğru gri kalker, dere agregası, 

granit ve beyaz kalker agrega ile üretilen betonlar vermiştir. 

Sonuç olarak dayanım bakımından beton dayanımları ile kayaç dayanımları aynı oranda 

paralellik göstermemiştir. Kayaç basınç dayanımında gri kalker ile granit birbirlerine 

yakın basınç dayanım vermelerine rağmen aynı yakınlıktaki oran beton dayanımlarında 

görülmemiştir.  

 

Abstract 
The mechanical characteristics of the concrete samples produced by using four types of 

aggregates with different mineralogical characteristics were investigated. Gray 

limestone, white limestone, granite and stream aggregates were used in the experimental 

study. The compressive strength, hardness and petrographical structure of gray 

limestone, white limestone and granite were examined. The physical characteristics of 

crushed stones and stream aggregates produced from the rocks were analyzed. The 

tensile splitting strength, compressive strength and elasticity module of the concrete 

samples produced from these aggregates were checked.  
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The best characteristics of the hardened concrete were represented by the concrete 

samples produced from gray limestone, stream aggregates, granite and white limestone 

aggregates in descending order.  

In conclusion, concrete strength and rock strength were found not to be parallel. 

Although gray limestone and granite gave the similar results in terms of compressive 

strength, the similarity of rate was not observed in terms of concrete strength.  

 

 

1. GİRİŞ 

 
Günümüzde en çok tüketilen yapı malzemesi betondur. Betonun özellikleri ise 

kullanılan malzemeler tarafından belirlenebilmektedir. Agreganın kalitesi ve 

mineralojik yapısı betonun performansını etkileyen bileşenlerindendir. Kaliteli bir beton 

elde edebilmek için uygun özellikleri taşıyan agrega kullanılması gerekmektedir. Bu 

nedenle; agreganın mineralojik yapısı su emme, yoğunluk, birim ağırlık, kusurlu tane 

oranı, aşınma kaybı, don kaybı ve agrega tane dağılımı özelliklerinin bilinmesinin beton 

üretimi ve kalıcılığında önemi büyüktür. Agrega betonla ilintili tarifi gereği, betonun 

¾‟ünü oluşturmasına karşın kalitesi çok daha önemlidir. Agreganın sadece beton 

dayanımını sınırlamakla yetinmeyip, istenmeyen özellikleri içermesi halinde dayanımını 

olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir [1]. Kalkerin çimento ile aderansının daha iyi 

olması ve kırma kumun içerdiği kalker fillerinin çimento hamuru – agrega ara 

yüzeyindeki boşlukları doldurması nedeniyle mukavemette artış sağlanır [2]. 

Agregalar petrografik yapılarına göre beton üretiminde önemli sakıncalar doğurabilirler. 

Beton içyapısı bozulması veya dış etkilerle bozulma türünde olan bu sakıncalar, 

betonlarda durabilite özelliğini zedeler. Bu bakımdan agregaların mineralojik yapılarını 

tanımak zorunludur[3]. 

Bazalt, kalker ve çakıl kullanılarak üretilen betonlarda en yüksek dayanıma düşük beton 

sınıfında kalker içeren betonun, yüksek beton sınıfında ise bazalt içeren betonun 

oluşturduğunu görmüşlerdir. Çakıl ise her beton sınıfında düşük dayanımı vermiştir[4].  

 Dört ayrı iri agrega (dere çakılı, granit, diabaz ve kireçtaşı) kullanılarak hazırlanan 

betonlarda; Standart silindir numuneler üzerinde değişik yaşlarda basınç, yarmada 

çekme ve eğilme dayanımı, statik ve dinamik elastisite modülleri ve Poisson oranları 

belirlemiş, basınç altında yükleme-boşaltma histeresis eğrileri elde edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan agregalar, dayanım açısından düşükten yükseğe, dere çakılı, 

granit, diabaz ve kireçtaşı olarak sıralamıştır[5].   

Bu çalışmada agrega olarak gri kireçtaşı,  beyaz kireçtaşı, granit ve dere agregası 

kullanılmıştır. Kayaç, agrega, taze beton ve sertleşmiş beton deneyleri yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar birbirleriyle kıyaslanarak agregaların mineralojisi, özgül ağırlığı, su 

emmesi, aşınma, don kaybı, basınç dayanımı ve sertliğinin betona olan etkileri 

incelenmiştir. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Beton üretiminde agrega olarak gri kalker, beyaz kalker, granit ve dere agregası 

kullanılmıştır. Kullanılan agregalar Kırşehir yöresinden elde edilmiştir mevkileri ise; gri 

kalker Kırşehir Özbağ-Keçikale mevkiinden, beyaz kalker Kırşehir-Kaman ilçesi 

Demirli mevkiinden granit kırmataş agrega olarak Kırşehir Kaman yöresindeki Yelek 

mevkiinden dere agregası olarak Kırşehir Kızılırmak nehrini n Kesikköprü sahalarından 

alınan örnekler kullanılmıştır.  
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2.1.1 Çimento ve su 

 

Araştırmada çimento olarak Cem 42,5 çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun 

kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 1‟ de verilmektedir. Karışım ve bakım suyu 

olarak Kırşehir içme ve kullanma suyu kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1.  CEM I 42,5 Çimentosunun fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Fiziksel özellikler Kimyasal özellikler 

90 mikronluk elekte kalan (%) 1.72 SiO2                             (%)                        19.59 
Priz başlangıcı (dakika) 122 Al2O3                           (%)                                       5.33 
Priz sonu (dakika) 252 Fe2O3                           (%)                                       3.11 
Blaine aleti ile özgül yüzey (cm²/g) 3092 CaO                              (%)                                  62.89 
Özgül ağırlık (g/cm³) 3.03 MgO                              (%)                                     2.39 
La Chateleiel Halkalarının toplam açılması (mm) 1.0 SO3                                (%)                                   2.92 
  CI                                   (%)                                       0.0088 
  Kızdırma kaybı             (%)                           2.35 
  Çözünmeyen kalıntı      (%)                 0.75 

 

2.2. Metot 

 

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kayaç ikinci bölüm agrega ve 

üçüncü bölüm beton çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

2.2.1. Kayaç Deneyleri 

 

Kayaçların mikroskobik yapısı, Basınç Dayanımı ve Mohs yüzey sertliği TS 699/T1‟e 

göre belirlenmiştir [6].   

 

2.2.2. Agrega Deneyleri 

 

Agrega ocaklarından elde edilen agregalar üzerinde tane dağılımı, özgül ağırlık ve su 

emme, gevşek ve sıkışık birim ağırlığı, donma çözülme, aşınma ve tane şekli deneyleri 

sırasıyla TS 3530 EN 933–1, TS 3526, TS 3529, TS EN 1367–1, TS EN 1097–2 ve TS 

3814 EN 933-4‟e göre yapılmıştır[7–12]. 

2.2.3. Beton Deneyleri 

 

TS 802‟ye uygun olarak yapılan beton karışım hesaplarına göre beton karışımları 

hazırlanmıştır[13]. Taze beton numunelerinin hazırlanması TS EN 12390–2, Beton - 

Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: standardında belirtilen dayanım deneyleri için 

deney numunelerinin yapımı ve kürü esaslarına uygun olarak yapılmıştır[14].  

Araştırmada çimento miktarının %0.7‟si oranında Lignosülfonat esaslı akışkanlaştırıcı 

kullanılmıştır. Beton gruplarında agrega granülometrisi sabit tutulmuştur. En büyük 

agrega boyutu, 32 mm olarak alınmıştır. Her beton sınıfında, efektif su miktarı sabit 

tutulmuştur. Agreganın emdiği su miktarı, karışım suyuna ilâve edildiği için, toplam 

su/çimento oranları değişmiştir. Karışım aynı dozajda hazırlanmıştır. Üretilen taze 

betonlar üzerinde çökme, hava miktarı ve birim ağırlık deneyleri sırasıyla TS EN 

12350–2, TS EN 12350–7 ve TS 2941‟e göre yapılmıştır[15–17].   Taze betonlar ile 

15x30 cm boyutlu silindir numuneler elde edilmiştir. Numuneler, 20±2 ºC sıcaklığa 

sahip standart kür havuzunda bekletilerek 28 gün sonra yarmada çekme, basınç 

dayanımı, statik elastisite modülü, su emme ve özgül ağırlık deneyleri sırasıyla TS EN 

12390–6, TS EN 12390–3, TS 3502 ve TS 3624‟e göre yapılmıştır[18–21].    
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Kayaç Özellikleri  

Gri kalker ince kesitinin polarizan mikroskopla incelenmesinde şu bulgular 

gözlenmiştir; Örnek %100 kalsit‟tir.  Kalsitler küçük taneli olup granoblastik dokuya 

sahiptir. Kuvars ortalama %0,05 mm boyundadır. Kuvars ve serizit ± miktarda olup az 

miktarda opak mineral vardır. Üçlü noktalarda dokanaklar 0,17 – 0,80 mm arasında 

değişen tane boyuna sahiptirler. İlerlemiş didolamitizasyon olup didolamiti k 

kalkerdir[22]. 

Beyaz kalker ince kesitinin polarizan mikroskopla incelenmesinde şu bulgular 

gözlenmiştir;  Örnekte Kalsit>>Serizit izlenmiştir. Kalsitler iri taneli olup %100 kalsit‟ 

tir. İki yönde mükemmel dilinimli öz şekilsiz - yarı öz şekilli kalsit tanelerinden 

oluşmaktadır. Serizitler kalsit içinde inkluzyon olarak bulunmakta olup kuvars‟da 

bulunmamaktadır. Üçlü noktalarda dokanaklar ortalama 0,17 – 0,70 mm arasında 

değişen tane boyuna sahiptirler. Boy sınıfı sparit olup didolomitik kalker olup 

granoblastik dokuya sahip görünüm gözlenmiştir. 

Gri ve Beyaz kalker %94‟ün üzerinde kalsit bulunduran ve mineralojik olarak 

birbirlerine çok benzeyen metamorfizmaya uğramış kireçtaşlarıdır[22]. 
Beton agregası olarak kullanılacak kırmataşlarda bulunan kalsit ve  kuvars mineralinin 

betonda kullanımının uygun olduğu bilinmektedir[2]. Gri kalker yapısında 

kalsit>>kuvars minerallerinin olduğu görülmektedir. Fakat Beyaz kalkerde kuvarsa 

rastlanmamıştır. 

Granit ince kesitinin polarizan mikroskopla incelenmesinde şu bulgular gözlenmiştir; 

Som yapılı, az kırıklı, bozuşmalı ve bozuşma yüzeyleri koyu renklidir. Mineralojik 

bileşimi; feldispat, albit, hornblend, plajiyoklaz, kuvars ve biyotitten oluşmaktadır. 

Fanaretik(iri taneli) dokulu olan granit, koyu yeşil-yeşil renklerde gözlenmiştir. 

Feldispatlar, pembe renklerde ve kristalin uzun eksenine dik olarak gelişmiş mineral 

kırıkları(dilinim) gözükmektedir. Mafik minerallerden amfibol grubu hornblend yeşil, 

koyu koyu yeşil renklidir. Biyotit mineralleri beşgen şeklindedir. Kuvarslar gri 

renklidir. Mafik miktarı granit içinde yer yer artmaktır. Anklavlar sıkça izlenmiştir. 

Mineral birikmeleri(otolit) gözlenmiştir[22]. 

Granitlerin mikroskobik yapılarına göre kayaçların içerisinde esas mineral olarak 

bulunan kuvars mineralleri beton için yararlı fakat içersindeki feldispatlarda olumsuzluk 

yaratabilmektedir [1]. Gruplara ait deney örnekleri üzerinde gerçekleştirilen basınç 

dayanımı ve mohs yüzey sertliğine ilişkin sonuçlar Çizelge 2‟de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 706 EN 12620 kayaç basınç dayanımının en az 100 MPa olması halinde başka bir 

incelemeye gerek olmaksızın agrega olarak yeterli olduğu kabul edilmektedir[23]. Gri 

kalker ve Granit bu standart değerin üzerinde olduğu görülmektedir (Çizelge 2). Mohs 

sertlik derecesi Çizelge 2‟de görüldüğü gibi göreceli sertlik değeri olduğu için belli 

aralıklarda verilmiştir. Çizelge 2‟de verilen Mohs sertliğine göre; kayaç örneklerinden 

granitin yüzey sertlik değeri 6–7 arasında olduğu, Gri kalkerin 3–3.5 arasında olduğu ve 

Çizelge 2. Kayaç Gruplarının Basınç Dayanımı ve Mohs yüzey sertliği 

Kayaç Grupları 
Basınç Dayanımı 

(MPa) 
Mohs yüzey sertliği  

Gri Kalker 147.3 3–3.5 

Beyaz Kalker 41.63 2.5–3 

Granit 135,3 6–7 



 595 

beyaz kalkerin ise 2.5–3 arasında olduğu görülmüştür. Buna göre granitin çok sert 

kayaç sınıfına girdiği gri ve beyaz kalkerin sert sınıfa girdiği anlaşılmaktadır [24].    

 

3.2. Agrega Özellikleri  

 

Gruplara ait agrega numunelerinin tane dağılımı sonuçları Çizelge 3‟de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tane dağılımlarına bakıldığı zaman gri kalker ile beyaz kalkerin kendi aralarında, granit 

ile dere agregasının da kendi aralarında bezer dağılım gösterdiği görülmüştür. İri ve ince 

agrega özgül ağırlık ve su emme değerlerine ilişkin bilgiler Çizelge 4‟de verilmiştir. 

Betonda kullanılacak agreganın özgül ağırlığının 2.5–2.8 arasında olması gerekmektedir 

[25].  Bu sonuca göre, grupların tamamının özgül ağırlıkları bakımından beton agregası 

olarak kullanılabilir olduğu görülmektedir. Fakat gri kalkerin sertliği granite göre düşük 

olmasına rağmen agrega özgül ağırlığı yüksek çıkmıştır. Beton agregasında su emme 

oranı % 1‟den az olması gerekmektedir[26].Agrega numunelerinden Dere agregası i ri 

agrega su emme oranı %2.21 ince agrega su emme oranı ise %1.22 olarak standart değer 

olan % 1‟den büyük değer aldığı görülmektedir (Çizelge 4). İri ve ince agrega su emme 

oranı bakımından Dere agregası hariç diğer grup numunelerin su emme oranı 

bakımından beton agregası olarak kullanılabilir olduğu görülmektedir. Gevşek ve 

sıkışık birim ağırlık değerlerine ilişkin bilgiler Çizelge 4‟de verilmiştir. Beton 

agregalarında birim ağırlık değerinin 1,20-1,80 g/cm³ arasında ortalama olarak gevşek 

birim ağırlık değerinin 1,59 g/cm³   sıkışık birim ağırlık değerinin ise 1.67 g/cm³  olması 

gerektiği belirtilmektedir[27,28]. Bu verilere göre numunelerin tamamı gevşek ve 

sıkışık birim ağırlık bakımından 1.20–1.80 g/cm³  arasında olup ortalama değerden 

yüksek değer almışlardır. Agrega birim ağırlığının yüksek çıkması agrega arasındaki 

boşlukların az olacağını göstermektedir. Bu sonuç betonda kompasiteyi arttırıcı etken 

olarak gruplara ait numunelerin gevşek birim ağırlık bakımından beton agregası olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. Agregaların sodyum sülfat çözeltisi ile ağırlık kaybı 

oranı % 15‟den az olması gerekmektedir [28]. Gruplara ait agrega numunelerinin 

tamamı % 15‟ den az donma-çözülme kaybı vermişlerdir. Bu sonuçlar agrega donma-

çözülme kaybı bakımından grupların tamamının beton agregası olarak kullanılabilir 

olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.). Aşınma aletinin 500 dönüş sonrası en çok kayıp 

miktarı % 50 olmalıdır[23]. Gruplara ait numunelerin tamamı % 50‟ den az aşınma 

kaybı vererek agrega aşınma kaybı bakımından beton agregası olarak kullanılabilir 

özellik göstermişlerdir (Çizelge 4.). Silindirlik çubuklarla eleme sonucu toplam yassılık 

endeksi tane büyüklüğü 8mm ve daha fazla iri agregalardaki şekilce kusurlu (yassı veya 

uzun) tanelerin oranının % 50‟ den az olması gerektiği belirtilmektedir [23]. Gruplara 

ait numunelerin tamamının agregaların tane şekli bakımından öngörülen standarda göre 

uygun olduğu görülmektedir (Çizelge 4).  

Çizelge 3. Kullanılan agrega örneklerinin tane dağılımı verileri 

Elek göz açıklığı 
(mm) 

Geçen (%) 

Gri kalker Beyaz kalker Granit Dere agregası 
31,5 100.00 100.00 100.00 100.00 
16 78.38 77.25 83.82 82.62 
8 61.22 65.25 67.86 58.34 
4 50.12 51.00 40.54 46.56 
2 35.77 34.00 32.23 36.50 
1 24.90 24.50 21.90 25.50 

0,5 18.13 18.00 12.99 13.00 
0,25 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Grupların tamamının beton agregası olarak uygun görülmekle birlikte don kaybı ve 

aşınma dayanımı bakımından sınır değerlere yakın değer veren beyaz kalkerin ileride 

kalıcılık bakımından sakıncalar getirebileceği söylenebilir. Ayrıca sertlik bakımından 

çok yüksek olan granit kayacın agrega olarak aynı derecede gri kalkere göre iyi özellik 

taşımadığı görülmüştür. 

 

3.3. Beton Özellikleri    

 

 3.3.1. Taze beton özellikleri   

 

Dört grup (gri kalker, beyaz kalker, granit ve dere agregası) agrega ile hazırlanan 

numunelerin1 m3 beton karışımına giren malzeme miktarları Çizelge 5‟de verilmiştir.  

Beton gruplarının tamamında agrega granülometrisi sabit tutulmuştur. En büyük agrega 

boyutu, 32 mm olarak alınmıştır. Her beton sınıfında, efektif su miktarı sabit 

tutulmuştur. Agreganın emdiği su miktarı, karışım suyuna ilave edildiği için, toplam 

su/çimento oranları değişmiştir. Karışım aynı oranda hazırlanmıştır. Karışımın beton 

sınıfı C25 olarak seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretilen taze beton örnekleri üzerinde çökme miktarı, birim ağırlığı ve hava miktarı 

değerleri belirlenerek Çizelge 6‟da verilmiştir.  

 

TS 500‟ e göre 7.5–15 cm arasındaki çökme miktarı akıcı olarak değerlendirilmekte 

vibrasyonla sıkıştırılmaya elverişli olmayan çok donatılı yerlerde kullanılmaya uygun 

Çizelge 4. Agregaların Fiziksel Özelikleri 

Agrega Özelikleri Gri kalker Beyaz kalker Granit Dere agregası Sınır değer 

DKY İri agrega özgül ağırlığı 2.75 2.62 2,68 2.60 2.5-2.8 

DKY İnce agrega özgül ağırlığı 2.71 2.59 2,67 2.55 2.5-2.8 

İri agrega su emme (%) 0.76 0.92 0,48 2.21 1.00 

İnce agrega su emme(%) 1.04 1.19 0,28 1.22 1.00 

Gevşek birim ağırlık (gr/cm
3
) 1.45 1.27 1,70 1.34 1.20-1.80 

Sıkışık birim ağırlık (gr/cm
3
) 1.63 1.43 1,81 1.53 1.20-1.80 

Don kaybı (%) 0.42 3.1 0,74 6.34 15 

Aşınma oranı (%) 28.9 45.9 30,01 22.77 50 

Kusurlu tane oranı (%) 2.59 9.07 5,27 8.08 50 

Çizelge 5. Beton gruplarının karışım oranları 

                                                         

Beton Grupları 

 

S/Ç 
Çimento      

(kg/m3) 

Agrega (kg/m3 ) 

(0/4) mm (4/8)mm 16/32 (mm) 

Gri Kalker 0,59 350 884 505 415 

Beyaz Kalker 0,59 350 853 427 427 

Granit 0,58 350 838 419 419 

Dere agregası 0,56 350 869 487 382 

Çizelge 6. Taze beton deney sonuçları 

Beton grupları Birim ağırlık 

(kg/dm3) 

Hava miktarı (%) Çökme miktarı 

(cm) 

Gri Kalker 2,60 1.9 11 

Beyaz Kalker 2,50 2.0 10 

Granit 2.32 1.8 11 

Dere agregası 2,45 2.5 11 
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beton olarak nitelendirilmektedir[29].  Gruplara ait örneklerin çökme miktarı 10–11 cm 

arasında öngörülen standart değerin arasında olduğu görülmektedir (Çizelge 6). 

Grupların tamamında taze beton birim ağırlığı 2.32 kg/dm³ ile 2.60 kg/dm ³ ile arasında 

olduğu görülmektedir (Çizelge 6). Üretilen taze betonların birim ağırlıkları, normal 

ağırlıklı agreganın kullandığı betonlar için, 2200 – 2450 kg/m3 değeri arasındadır[28].   

Gruplara ait tüm örneklerde taze betonun hava miktarı Çizelge 6‟da verilmiştir. Hava 

miktarı %1.6 ile %2.0 arasında olduğu görülmüştür. Agrega boyutu ve çimento 

miktarına göre değişmekle birlikte çalışmada kullanılan beton için hava miktarının 

%6‟yı geçmemesi gerektiği belirtilmektedir[1].Gruplara ait örneklerin hava  miktarları 

öngörülen değere uygun olduğu görülmektedir.  

Sertleşmiş betonda özgül ağırlık ve su emme oranı, yarmada çekme dayanımı, basınç 

dayanımı ve elastisite modülü deney verileri Çizelge 7‟de verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre; beton özgül ağırlık değerleri 2.27 ile 2.45 arasında değişmektedir. TS 

EN 206‟ya göre; Etüv kurusu yoğunluğu 2000 – 2600 kg/m3 arasındakiler normal 

betonlar olarak tanımlanmıştır[23]. Buna göre; grupların tamamı normal ağırlıklı beton 

grubuna girmektedir. 

 

Gri kalkerin sertliği granite göre düşük olmasına rağmen sertleşmiş beton özgül ağırlığı 

yüksek çıkmıştır. Bu sonuç agregaların sertliği ile özgül ağırlı arasında paralellik 

olmayabileceğini göstermiştir. 

 

Su emme oranı %1.65 ile %2.85 arasında değişmektedir. Su emme miktarı %6.9 - 

%12.9 arasında yer almaktadır[30]. Gruplara ait tüm örneklerin %2.9 - %3.7 arasında 

yer alarak belirtilen değerin çok altında kalarak su emmesi bakımından uygun özelik 

göstermiştir. Ayrıca sertleşmiş betonun su emme oranı bakımından agrega su emme 

oranıyla paralellik göstermemiştir. Sertleşmiş betonda su emme oranı en yüksek granit 

agregalarla üretilen betonlarda çıkmıştır. Betonun çekme dayanımı, basınç dayanımının 

%9 - %10‟u kadardır. Betonun kalitesine bağlı olarak bu oran %7 ile %17 arasında 

değişebildiğini belirtilmektedir [28]. Buna göre grupların tamamının çekme dayanım 

değerleri, basınç dayanım değerlerinden  %10‟u kadar üzerindedir. TS 5893 ISO 3893‟e 

göre; Gruplardan Gri kalker ile üretilen beton 33.26 MPa, Dere agregası ile üretilen 

beton grubu 31.75 MPa ile Granit agregası ile üretilen beton 30.06 MPa ile C30 beton 

sınıfına Beyaz kalker 27.34 MPa ile C25 beton sınıfına girmekte olduğu 

görülmektedir[31].  TS 500‟de 28 günlük beton sınıfları için verilen elastite sınır 

değerine göre; C20 beton sınıfı için 28 GPa, C25 için 30 GPa ve C30 için 32 GPa 

elastite modülü öngörülmektedir (29). Gruplardan Gri kalker, Dere agregası ve Granit 

agregası ile üretilen beton gruplar öngörülen standart değerin üzerinde olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

  Çizelge 7. Sertleşmiş beton deney sonuçları 

Beton grubu 

 

Özgül 

ağırlık 

Su emme 

oranı (%) 

Yarmada çekme 

dayanımı (MPa) 

Basınç dayanımı 

(Mpa) 

Elastisite 

Modülü (GPa) 

Gri kalker 2.45 1.65 4.69 33.26 37.77 

Beyaz kalker 2.38 2.60 3.31 27.34 26.71 

Granit 2.27 2.85 4.54 30.06 31.63 

Dere 

agregası 

2.29 1.75 4.10 31.75 33.97 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER  
 

Standartlara uygun olarak Kırşehir yöresinin agregalarıyla üretilen beton grupları 

üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre, Beyaz kalker Gri kalker, Dere 

agregası ve Granit agregası ile üretilen sertieşmiş betonların basınç dayanımı, yarmada 

çekme dayanımı ve elastisite modülü değerleri standartlara göre oldukça iyi çıkmıştır. 

Beton basınç dayanımı diğerlerine göre düşük çıkan Beyaz kalker standartlara uygun 

olmakla beraber diğerlerine göre biraz düşüktür.  

Sertliği yüksek çıkan granit agregaların diğer agrega özelliklerine göre çok üstün 

çıkmadığı gibi sertleşmiş beton özellikleri iyi çıkmamıştır. Sertleşmiş betonların 

yarmada çekme, basınç dayanımı ve elastisite modülüne göre en iyi sonuçları gri kalker 

ile üretilen betonların verdiği görülmüştür. 

Sertleşmiş beton özgül ağırlığı, yarmada çekme dayanımı, basınç dayanımı ve elastisite 

modülü ve su emmesi bakımından en iyi özellikleri taşıyan gri kalkerde beyaz kalkerden 

farklı olarakkuvars minerallerine rastlanmıştır. Granitin mikroskopik yapısında Kuvars, 

Feldispat, Abit, Hornblend, Plajyoklaz ve Biyotit mineralleri görülmüştür.  Bu 

minerallerinden Plajyoklaz ve Feldispat minerallerinin beton için olumsuzluk 

oluşturabilmektedir.  

Gri kalker ile üretilen beton 33.26 MPa, Dere agregası ile üretilen beton grubu 31.75 

MPa ile Granit agregası ile üretilen beton 30.06 MPa ile C30 beton sınıfına Beyaz 

kalker 27.34 MPa ile C25 beton sınıfına girmiştir. Beton dayanımları kayaç dayanımları 

ile aynı oranda paralellik göstermemiştir. Kayaç basınç dayanımında gri kalker ile granit 

birbirlerine yakın basınç dayanım vermelerine rağmen aynı oran beton dayanımlarında 

görülmemiştir. Sertleşmiş betonda en iyi özellikleri yüksekten düşüğe doğru gri kalker, 

dere agregası, granit ve beyaz kalker agrega ile üretilen betonlar vermiştir. 

Sonuç olarak beton üretiminde kullanılacak agregaların fiziksel özelliklerinin yanında 

beton özellikler ininde incelenmesi faydalı olacaktır. 
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