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Özet 
 

Günümüzde kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak olan Kendiliğinden Yerleşen 

Beton (KYB) veya yaygın adıyla Self Compacting Concrete (SCC)’nın güçlendirme 

uygulamaları kullanımına tipik bir örnek teşkil etmesi amacıyla, deneysel ve uygulamalı 

olarak tarafımızdan çalışılmıştır. Laboratuar ve saha denemeleri sonrasında bu çalışma 

nihai hedefi olan uygulama fırsatını İstanbul’da kapalı otopark “Taşıyıcı Kolon”larının 

iyileştirmesi işinde bulmuş ve birebir deneme dökümü (trial casting) sonrasında yerinde 

uygulama dökümlerine geçilmiştir. Beton döküm noktalarına kat yüksekliğinin yetersiz 

olması dolayısıyla doğrudan mobil pompa ile beton dökümü yapılamamıştır. C40/50 

KYB özelliklerine sahip beton, uzun mesafelerde ( 170 m) yatay pompalamada 

kullanılan “omega” yönteminin uygulanmasıyla gene mobil pompa çıkışında uygun bir 

modifikasyonun yapılmasıyla beton döküm noktasına pompalanabilmiştir. Beton 

karışımında Cem I 42,5 N tipi çimento, mikro silika ve uçucu kül bağlayıcı olarak 

kullanılmış, slump-yayılma ortalama 520–650 mm aralığında tespit edilmiştir. Ortalama 

28 günlük silindir (üst ve alt yüzey kükürt başlıklı) dayanımları 55 MPa olarak 

saptanmıştır. Beton “life time- kıvam koruma” süresi 30º C de ortalama 5 saat olarak 

bulunmuştur. İşverenin istekleri doğrultusunda yüksek performanslı ve ekonomi k bir 

beton üretimi gerçekleştirilebilinmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, güçlendirme, slump- yayılma, 

bleeding (kusma), pompalanabilirlik, kül.  

 

 

Abstract 
 

The development of SCC has resulted in new possibilities in relation to casting, in today 

and near future. We have been worked on typical model project on the column 

rehabilitation works in the covered car parking area in Istanbul. After laboratory works 

and trial casting concrete was concrete apply at site. The SCC concrete was not being 

poured directly by mobile pump due to small floor openings. C 40/50 concrete class 
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concrete pumped up to 170 meter length to the columns after modified mobile pump 

outlet. We applied “omega” method piping system for the back pressure in the piping. 

Cem I 42,5 N type cement, fly ash and micro silica had been used in the SCC concrete 

mix. Slump-Flow degree obtained between 520 and 650 mm. and average strength was 

obtaining 55 MPa on the cylinder samples. The SCC concrete life time was obtaining 5 

hours in 30 centigrade degree. The SCC concrete produced economically and high 

performance that concrete matched with employer’s requirements.     

 

Keywords: Self Compacting Concrete, Supporting, Slump- flow, bleeding, pump- 

ability, fly ash 

 

 

1. GİRİŞ 

 
KYB betonunu, herhangi bir özel yerleştirme ( vibrasyon v.b) işlemine tabi tutmaksızın 

kendi ağırlık etkisiyle donatıların arasından geçerek yerleşmesini tamamlayan beton tipi 

olarak tanımlamak mümkündür. Sektörde ise henüz gelişmesini tamamlamamış olan bu 

betona “geleceğin betonu” tanımlaması yapılmaktadır. Gerçektende öyle görünmektedir 

ki bu malzeme inşaat sektörüne ve sektöre hizmet veren diğer sektör ( Beton, Kimyasal 

Katkı, ekipman v.b. ) çalışmalarına da ivme kazandıracaktır. KYB, inşaat sektöründe 

sadece verimliliği artırmayacak aynı zamanda ağır koşullarda gerçekleştirilen 

geleneksel beton çalışmalarındaki tüm koşulları ya tamamen ortadan kaldıracak veya bu 

koşullarda çok büyük iyileştirmelerin yapılmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Daha 

fazlası olarak, mimari tasarımlarda da daha estetik beton yapıların oluşturulmasına 

olanak sağlayacaktır. Şimdiden denebilir ki, yakın gelecekte geleneksel betona göre 

daha iyi kaliteye ve yüksek durabiliteye sahip betonlar üretilmiş olacaktır. İnşaat 

sektöründen talepler doğrultusunda KYB’ ye yönelik yapılacak çalışmalarla birlikte 

beton sektöründe de bu yöndeki ilerlemeler ve yenilikler hızlanarak devam edecektir.  

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

 
2.1 Laboratuar çalışmaları 

 

Laboratuar çalışmalarında aşağıdaki deneyler uygulanmıştır [1]. 

 

2.1.1 Slamp-Yayılma 

 

Abraham hunisi ortalama olarak 7 cm/s hızla dik bir doğrultuda yukarı doğru çekilerek 

Slamp-yayılma ölçümleri yapılmıştır. Herhangi bir sıkıştırma olmaksızın betonun kendi 

ağırlığı altında yayılmasına bakılmıştır. Aynı zamanda, yayılma kıstaslarından T 500 

(500 mm. Çaplı alandaki yayılma) süresi tespit edilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Slamp-Yayılma ölçümü  Şekil 2. Dolma yeteneği (Fill-Box) kutusu 

 

2.1.2 V- Hunisi 

 

Bu test yöntemiyle KYB betonun “doldurulabilinirlik yeteneği” ve aynı zamanda 

“segregasyon-ayrışma direnci” tespiti için yapılmıştır. Segregasyon direnci ölçümü için 

V-Hunisi yeniden doldurularak 5 dakika süreyle betonun oturması beklenir, kapak 

açılarak betonun akış süresi tespit edilir. 

 

2.1.3 Dolma yeteneği kutusu 

 

Betonun donatılar arasından geçerek yerleşebilme yeteneğinin tespiti için kullanılmıştır. 

Kutuyu 100 % doldurması ve metal donatıların çevresini tamamen sarması beklenir. 

(Şekil 2). 

 

2.1.4 U- Kutusu  

 

KYB betonunun “dolma yeteneği” nın ölçülmesi için kullanılır. Sağ gözde betonun en 

az 300 mm. yükselmelidir. 

 

2.1.5 Birim ağırlık ve hava içeriğinin ölçülmesi 

 

Betonun teorik birim ağırlığı ve hava yüzdesiyle ölçülen değerleri karşılaştırmak 

amacıyla uygulanmıştır. 

 

2.1.6 Elek ayrışması direnci testi 

 

Betonun segregasyon direncinin tespiti için kullanılmıştır. 

 

2.2 Beton karışımı çalışmaları 

 

Tüm deneysel çalışmalar için aşağıdaki çizelgedeki parametreler dikkate alınmıştır [2]. 

Çalışmalarda 5 farklı deney serisi dikkate alınarak çalışılmıştır. Bu çalışmalar aşağıdaki 

çizelgede toplu olarak sunulmuştur. 
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Çizelge 1. Beş farklı deney serisi için yapılan çalışmalar 

Seriler Karışım Parametreleri Yayılma 

Direnci 

Plastik 

Viskozite 

1 

Üç harç ve altı beton: 

Harç: İnce agrega hacmi (0–4 mm) ~ 60 % 

Beton: Agrega hacmi ( 5–12,5 mm) 32 – 42 % 

UK 

SY 
SY 

2 
Üç Beton:  Belirlenmiş tasarım(kg/m3), aynı kaynaklı 

üç faklı ince agrega dağılımında çalışıldı (kg/m3) 

SY 

VH 

SY 

VH 

3 
Üç Beton: Belirlenmiş tasarım (kg/m3), üç farklı SP 

dozajında çalışıldı.  

SY 

VH 

SY 

VH 

4 
Üç Beton: Belirlenmiş agrega ve harç oranları, Farklı 

W/C ve SP dozaj. Hedef Slamp-yayılma 550 mm. 

SY 

VH 

SY 

VH 

5 

Dört Beton: Agrega hacmi (0–4 mm): 40–42 % 

KYB karışımı ve reyolojik özellikleri tanımlandı. 

Çok ince kum eklenmesi ve reyolojik özellikler. 

Uçucu kül + SP eklemesi ve reyolojik özellikler. 

SY 

UK 

VH 

SY 

VH 

SY: Slamp-Yayılma; VH: V-Hunisi; UK: U-Kutusu; SP: Süper akışkanlaştırıcı 

 

2.2.1 Beton Tasarımı  

 

Çizelge 1. deki deneysel çalışmaların ardından yapılan değerlendirmeler dikkate 

alınarak çizelge 2. deki tasarıma uygun olarak “Deneme Dökümü” yapılmasına 

geçilmesine karar verilmiştir. 

 

Çizelge 2. KYB Beton Karışımı  

 

Malzeme Adı Kg / m3 

Cem I 42,5 R 375 

Kül  90 

Mikro Silika 15 

Hava Sürükleyici Katkı (HSK)  0,25 

Akışkanlaştırıcı (Polikarboksilat) 7,5 

Doğal Kum, 0–2 mm. 620 

Kırma Kum (Yıkanmış) 0–4 mm 265 

Agrega, 5–12,5 mm 695 

 

Beton karışımına ait eşdeğer SU / ÇİMENTO = 0,38 olarak kabul edilmiş ve hiçbir 

zaman 0,40 oranını geçmemesine özen gösterilmiştir. Beton sınıfı olarak C 40/50 MPa, 

çevre etkisi sınıfı olarak XD2 + XF4, hava miktarı olarak 6 ± 2 % kabul edilmiştir. 

Sertleşmiş betondaki hava dağılımı yapısı için ince-kesit analizi ve don dayanaklığı için 

56 tekrarlı laboratuar çalışması kararlaştırılmıştır. Beton akışkanlaştırıcısı olarak 

Polikarboksilat katkı tercih edilmiştir. Agrega seçiminde Alkali reaktivite reaksiyonu 

oluşturmayacak agrega seçiminde özen gösterilmiştir ( D max = 12,5 mm) [3]. 

 

2.3 Beton deneme dökümleri 

 

2.3.1 Pompalanabilirlik ve segregasyon direnci 

KYB betonunun projedeki kullanılacağı kolon kesitlerinin benzeri kolon tipi, beton 

santralinde oluşturularak beton döküm metodu, pompalama kabiliyeti (plastik viskozite) 
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ve segregasyon direnci belirlenmiştir. Deneme dökümünde Çizelge 3. deki hedef 

kıstaslara uygunluklar tespit edilmiştir. 

 
Çizelge 3. KYB Betonu işlenebilirliği testi değerlendirmesi 

Test Adı Ölçülen değer  Kıstas değer 

V-Hunisi 7–8 saniye < 10 saniye 

Slamp-Yayılma 550–600 mm 520 – 650 mm 

T 500 5–6 saniye 2–7 saniye 

U-Kutusu 320–340 mm > 300 mm 

Dolma Yeteneği Kutusu (Filling-Box) 100 % 100 % 

Hava miktarı 5 % 6 ± 2 % 

Birim Ağırlık - ± 50 kg/m3 

Test sonuçları değerlendirmesi İyi yayılma - 

 

 

        
 

Şekil 3. Betonun basılması         Şekil 4. Beton boru hattı  

 

 

   
 

Şekil 5. Kalıp ve beton yüzeyi  Şekil 6. Kalıp yan alt yüzü beton girişi 

2.3.2 Betonun yerinde dökümü 
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2.3.2.1 Döküm koşulları 

 

KYB betonunun kolon iyileştirme betonu olarak özel olarak projede kullanımına 

yönelik zorluklar; 

 KYB ilgili yetişmiş beton işçisi bulamamak,  

 Uzun mesafe yatay boru döşenmesi ( yaklaşık 170 m.) dolayısıyla sökme – 
döşeme ve temizlik işinin zorluğu (Şekil 4), 

 Mobil beton pompasında her dökümde yapılmak zorunda kalınan beton 
kazanından (hopper) doğrudan bağlantı yapılması (Şekil 3), 

 Kalıp adam-saat işçiliklerindeki artış / destek sistemlerindeki artış (Şekil 5–6), 

 İyileştirilecek her kolon için yeniden uzun mesafelerde boru döşenmesi ve 
“omega” geri basınç düzeneğinin oluşturulması (Şekil 7–8). 

KYB betonunun genel olarak beton işinde sağladığı katkılar; 

 Beton dökümünde adam-saatlerdeki düşüş ve işçi sayısındaki azalma, 

 Betonu yerleştirilmesinde mekanik yerleştirmeye ihtiyaç duyulmaması,  

 Mekanik ve elektrik ekipmanlarından yapılan ekonomi,  

 Gürültü ve görüntü kirliliğinin azalması,  

 Mekanik yerleştirme ekipmanlarının kullanılmaması dolayısıyla işçilerde oluşan 
sağlık sorunlarının (omurga bozuklukları, duyma sorunları, kan dolaşımı 

sorunları v.b) en az seviyeye inmesi.  

 

        
Şekil 7. “Omega” geri basınç düzeneği     Şekil 8. Kalıpla borunun bağlantısı 

 

 

3. SONUÇ 
 

Bu bildiride sertleşmiş betonda yapılan çalışmalara yer verilememiştir. Bildiride sadece 

bir KYB betonun yapı güçlendirmesinde kullanıldığı projeye özel yapılan çalışmaların 

sunumuna gayret edilmiştir. Bildiride özellikle vurgulanmaya çalışılan nokta KYB 

betonlarının geleneksel betonlara göre üstünlüklerine, kullanılabilirliklerine ve hızlı 

gelişimlerine dikkate çekmekti. 
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