
130 

 

 

 

 

HAFİF AGREGALARIN SUYA DOYURMA 

YÖNTEMLERİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 
 

EFFECT OF LIGHTWEIGHT SATURATION TECHNIQUES ON 

CONCRETE PROPERTIES  
 

 

Nihat KABAY, Fevziye AKÖZ
 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 

 İstanbul 

 

 

 

Özet 
 

Etüv kurusu durumdaki yoğunluğu 2000 kg/m
3
’ün altında olan betonlar hafif beton 

olarak adlandırılır. Hafif agregalar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gözenekli 

yapılarından dolayı oldukça yüksek miktarda su emebilir ve taze betonun 

işlenebilirliğini olumsuz yönde etkiler. Bu durumun özellikle üretim aşamasında dikkate 

alınması hafif beton üretiminde büyük önem taşımaktadır. Bu sorunun giderilmesi için 

hafif agregaların üretimden önce ıslatılması veya suya doyurulması gibi yöntemler 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, hafif agregaların suya doyurulma yönteminin hafif betonun 

taze ve sertleşmiş özelliklerine etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmada ön su 

emdirme uygulanan, normal koşullarda suya doyurulan ve vakumlanarak suya 

doyurulan olmak üzere üç farklı yöntemle hafif agregalı betonlar üretilmiştir. Taze 

betonda slump, vebe süresi, yoğunluk; sertleşmiş betonda yoğunluk ve basınç dayanımı 

belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; hafif agregaların doyurma yönteminin taze ve 

sertleşmiş beton özelliklerini etkilediği, agregaların özellikle vakum yöntemi ile suya 

doyurularak kullanılmasının üretim süresini kısalttığı, taze ve sertleşmiş beton 

özelliklerine olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

 

 

Abstract 
 

Lightweight concrete is usually defined as a concrete with an oven dry density of no 

greater than 2000 kg/m
3
. Lightweight aggregates, if no precautions are taken, can 

absorp huge amount of water and affect workability. Thus, lightweight aggregates are 

usually prewetted or saturated before the concrete production. 

In this study the effect of three different prewetting techniques on fresh and hardened 

concrete properties is researched. Concrete specimens were prepared with prewetted, 

water-soaked and vacuum saturated pumice aggregates. Slump, vebe time and density 

were determined in fresh concrete; oven dry density and compressive strength were 
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determined in hardened concrete. According to the test results, it was seen that 

aggregate saturation techniques had affected fresh and hardened concrete properties, 

vacuum saturation had shortened production time and had positively affected fresh and 

hardened concrete properties. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton, 20.yüzyılın birinci yarısından itibaren yapı üretiminde yaygın olarak kullanılan, 

yapı teknolojisine sağladığı ekonomi ve yararlar nedeni ile üretimi ayrı bir sektör haline 

gelen, hakkında birçok standart geliştirilen bir yapı malzemesidir. Beton, agrega, 

çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral ve/veya kimyasal katkı maddelerinin birlikte 

karıştırılması ile elde edilen kompozit bir malzemedir. Normal betonun yoğunluğu, 

2400 kg/m
3
 civarındadır; yoğunluğu, 2600 kg/m

3
’ten fazla olanlar “ağır beton”, etüv 

kurusu durumdaki yoğunluğu 2000 kg/m
3
’ün altında olanlar ise “hafif beton” olarak 

adlandırılır. 

 

Hafif betonlar; üretim tekniğine ve malzemesine göre; hafif agregalı betonlar, ince 

tanesiz betonlar ve gaz betonları olarak; işlevine göre de taşıyıcı hafif betonlar, 

taşıyıcı/yalıtım hafif betonları ve yalıtım hafif betonları olarak gruplandırılırlar. 

Bunlardan ASTM C 567’ye göre belirlenen yoğunluğu 1120-1920 kg/m
3
 arasında,       

28 günlük basınç dayanımı 17 MPa’ın üzerinde olanlar taşıyıcı hafif betonlar olarak 

tanımlanmıştır.  Taşıyıcı/yalıtım ve yalıtım hafif betonları için yoğunluk ve basınç 

dayanımından başka ısı iletim katsayısı da belirleyici bir özelliktir [1,2]. 

 

Hafif beton kullanımı ile yapıların zati ağırlıklarında önemli bir azalma sağlanır, taşıyıcı 

elemanların kesit boyutları küçülür, betonarme elemanlarda donatı azalır. Isı iletim 

katsayısı normal betona oranla daha düşük değerlerde olan hafif betonların yangına 

karşı dayanıklılığı yüksektir. Bu gibi avantajları olmasına karşın hafif betonların 

karıştırma, yerleştirme ve sıkıştırma işlemleri daha fazla özen gerektirir. Hafif 

betonlarda basınç dayanımı agreganın cinsine bağlı olmakla birlikte, genel olarak 

normal betonla benzer dayanımlar elde etmek için daha fazla çimento kullanmak gerekir 

[3,4]. Hafif beton üretiminde gerekli önlem alınmadığı taktirde hafif agregalar, karışım 

ve yerleştirme sırasında yüzeye kolayca çıkarak işlenebilirliği olumsuz yönde 

etkileyebilirler. Bu gibi durumlarda, hafif betona ilave edilecek lifler betonda bir ağ 

yapısı oluşturarak segregasyonu etkin bir şekilde engelleyebilir [5].  

 

Hafif agregalı betonların üretiminde, birim ağırlığı düşük doğal ve/veya yapay hafif 

agregalar kullanılır. Doğal hafif agregalar; tüf, bims (ponza), sünger taşı, lav cürufu, vb 

gözenekli volkanik doğal taşlardan veya diatomit gibi tortul taşların kırılarak 

sınıflandırılmasından elde edilir. Yapay hafif agregalar ise; yüksek fırın cürufu, uçucu 

kül gibi endüstri atıklarından ve perlit, kuvarsit, vermikülit, obsidyen, arduvaz, kil ve 

şist gibi doğal taşların ısıl işlem ile genleştirilmesinden elde edilir. Bunlardan başka 

elyaf, talaş ve testere tozu gibi ahşap atıkları, EPS köpükler, plastik atıklar, hafif tuğla 

kırıkları ve diğer tarım atığı malzemeler de hafif beton agregası olarak 

kullanılabilmektedir [6-11]. 

 

Hafif agregalı beton üretiminde kullanılan agregalar, boşluklu yapılarından dolayı 

normal agregalara oranla yaklaşık %5 ile %25 arasında değişen oranlarda daha fazla su 



132 

 

emer; bu durumun beton üretiminde dikkate alınması gerekir. Hafif agregaların su 

emme oranı, agreganın boşluk parametrelerine bağlıdır; örneğin yüzeye yakın, dışa açık 

ve birbiri ile ilişkili boşluklar, nemli ortamda ilk birkaç saatte su ile dolarken, daha iç 

kısımda yer alan süreksiz boşluklar yıllarca su içerisinde bekletilse bile boş kalır. Hafif 

beton üretiminde tercih edilen suya doyurma veya karma suyunu artırma yöntemleri ile 

agregaların tam ve homojen olarak suya doyurulduğunu ve agrega-çimento hamuru 

arayüzünde adezyon kuvvetindeki sürekliliğin sağlandığını söylemek mümkün değildir. 

Suya doyurma işleminin özel bir dikkat ve titizlik gerektirmesi, hafif beton üretiminin 

belki de en önemli zorluğunu oluşturmakta, suya doyurma işlemi, üretimde büyük önem 

taşımaktadır; çünkü taze betonun işlenebilirliğini, pompalanabilirliğini, yoğunluğunu, 

ısıl özelliklerini, yangına ve donma-çözülme etkisine karşı dayanıklılığını doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemektedir [12].  

 

Bir agrega tanesinin su emme oranı ve su emme hızı, boşluk hacmine, boşluk 

dağılımına ve boşlukların yapısına, bir başka deyişle boşlukların sürekli ya da süreksiz 

oluşuna bağlıdır. Agregaların su emme oranları genellikle etüv kurusu ağırlığa bağlı 

olarak 30. dakikada ve 24. saatteki su emmesine göre belirlenir. Hafif agregaların su 

emme oranı 30. dakikada %3-12 arasında iken 24. saatte %5-15 arasındadır ve 30. 

dakikadakine oldukça yakın değerdedir. Bu nedenle beton üretiminde hafif agregaların 

emileceği su miktarının yaklaşık olarak hesaplanmasında 30 dakikalık su emme oranı 

dikkate alınmaktadır [2]. ACI 213R’de hafif agregaların kolaylıkla su emebilme 

özelliklerinden dolayı beton üretiminde diğer malzemeler ile karıştırılmadan önce 

mümkün olduğunca uniform bir nem içeriğine sahip olacak şekilde ön ıslatma işlemine 

tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda ayrıca ön ıslatma işleminin agrega 

tarafından emilecek karma suyu miktarını azaltacağı ve bundan dolayı pompalama 

sırasında oluşabilecek çökme kaybını azaltacağı ifade edilmiştir. 

 

Bu çalışma kapsamında, hafif agregaların suya doyurulma yönteminin hafif betonun 

taze ve sertleşmiş özelliklerine etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmada, sadece ponza 

hafif agregası ve CEMI 42.5R çimentosu kullanılmış, kohezyonun arttırılması amacı ile 

betona herhangi bir mineral katkı maddesi ilave edilmemiştir. İki farklı çimento dozajı 

ve sabit su/çimento oranı dikkate alınarak planlanan çalışmada hafif agregalı betonun 

durabilite özellikleri kapsam dışı bırakılmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Suya doyurma yönteminin taze ve sertleşmiş beton özelliklerine etkilerinin araştırılması 

amacı ile planlanan deneysel çalışmada; üç farklı yöntem ile suya doyurulan aynı 

granülometrideki ponza agregaları ve kalker esaslı kırma kum kullanılarak çimento 

dozajı 350 ve 500 kg/m
3
 olan toplam 6 farklı seride beton üretilmiştir. Malzeme 

miktarları TS 3234’e uygun olarak, ağırlık esasına göre belirlenmiş, kullanılan 

malzemeler ve üretim ile ilgili aşamalar aşağıda verilmiştir. 
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2.1 Malzemeler 

 
2.1.1 Agregalar 

 

Beton üretiminde fiziksel özellikleri ve karışım oranları Çizelge 1’de verilen Nevşehir 

yöresinden temin edilen maksimum dane boyutu 8 mm olan ponza taşı ve Cebeci 

yöresinden temin edilen maksimum dane boyutu 2 mm olan kalker esaslı kırma kum 

kullanılmıştır.  

 

Çizelge 1 Agregaların fiziksel özellikleri ve karışım oranları  

 

Malzeme 0–1 (mm) 1–2 (mm) 2–4 (mm) 4–8 (mm) 
Kırma 

Kum 
3
) EK 795 627 579 563 1750 

 
3
) SDYK 1803 1565 1418 1354 2670 

Karışım oranı (%) 20 15 30 20 15 

Su 

emme 

oranı 

(%) 

10 dk 8,7 8,7 11,5 10,5 - 

30 dk 9,4 9,1 11,9 10,9 - 

1 saat 10,2 9,5 12,6 11,2 - 

24 saat 10,9 13,9 16,1 16,7 - 

 

Granülometrisi Şekil 1’de verilen ponza agregalarının karışım oranları dane boyutuna 

göre; 8–4mm arası %20, 4–2mm arası %15, 2–1mm arası %30, 1–0mm arası %20, 

kırma kum %15 olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 1 Beton üretiminde kullanılan karışım agregasına ait granülometri eğrisi 

 

Agregaların üretildiği ponza taşına ait mekanik ve fiziksel özellikler Çizelge 2’de 

verilmiştir. 



134 

 

Çizelge 2 Ponza taşının fiziksel ve mekanik özellikleri 

 

Fiziksel özellikler 

Mekanik özellikler 

Basınç Dayanımı (fc, MPa) 

Özgül Ağırlık 

(γ, kg/m
3
) 

Yoğunluk 

(D, kg/m
3
) 

Porozite 

(p, %) 

Ağırlıkça 

Su Emme 

(as, %) 

Etüv 

Kurusu 

Hava 

Kurusu 

Suya 

Doygun 

2166 593 73 49 2,0 3,1 6,4 

 

2.1.1.1 Agregaların suya doyurulması 

 

Hafif agregalı beton üretiminde, ACI 213R’de ifade edildiği gibi hafif agregaların 

kondisyonlanması gerekmektedir. TS 3234 standardında da belirtildiği üzere betoniyere 

konulacak hafif agregalar belirli bir oranda nemli olmalıdır. Bundan dolayı bazı 

durumlarda betoniyere konulan agregalar bir miktar su ile ön karıştırma yapılarak 

olabildiği kadar üniform nemli bir agrega elde edilmeye çalışılmalıdır.  

 

Hafif beton üretimindeki bu sakıncalar dikkate alınarak kullanılan ponza agregaları üç 

farklı yöntem ile suya doyurulmuştur. Ponza agregalarının olduğu gibi kullanıldığı 

birinci yöntemde; laboratuar ortamında saklanan ponza agregalarının öncelikle bir 

saatlik su emme oranı deneysel olarak belirlenmiş,  bu orana göre belirlenen su, karma 

suyuna ilave edilmiş, bu betonlar, N ile kodlanmıştır. Bu serideki betonların üretiminde 

karma suyunun yarısı beton mikseri içindeki agregalara katılmış, suyu emmesi için 30 

dakika beklenmiş, agregaların yüzeylerinin ıslanması sağlanmıştır. İkinci yöntemde; 

Ponza agregaları 24 saat su içinde bekletilerek suya doyurulmuş, bu agrega ile üretilen 

betonlar S ile kodlanmıştır. Üçüncü yöntemde ise ponza agregaları bu çalışma 

kapsamında geliştirilen sistem ile negatif basınç (vakum) uygulanarak suya doyurulmuş 

(Şekil 2); bu grup, V ile kodlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 2 Agregaların vakumlanarak suya doyurulması 

Bu grupta, ponza agregaları, Şekil 2’de görülen plexiglass’tan imal edilen 15 litre 

hacmindeki şeffaf bir kap içerisine yerleştirilmiş, vakum pompası ile havası alınarak iç 

ortamın basıncı, -650±10 mmHg’ya düşürülmüş, basıncı düşürülen ortama diğer yönden 
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su verilerek agregalar 10 dakika bu durumda bekletilmiş ve suya doygun hale gelmesi 

sağlanmıştır. Normal koşullarda ve vakumlanarak suya doyurulan ponza agregaları 

elekler üzerine serilmiş, rüzgârsız laboratuar ortamında yaklaşık 3 saat bekletilerek 

yüzeylerindeki fazla suyun uzaklaştırılması, yüzey kuru suya doygun (YKSD) hale 

gelmesi sağlanmıştır.   

 
2.1.2 Çimento 

 

Beton üretiminde fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3’te verilen CEM I 42.5R 

çimentosu kullanılmıştır. 

 

Çizelge 3 Üretimde kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

Kimyasal Analiz 
Standartlar 

(%) 

Analiz 

Sonuçları 

(%) 

Fiziksel Deneyler Standartlar 
Deney 

Sonuçları 

Çözünmez Kalıntı Maks. 1,5 - Özgül Ağırlık (g/cm
3
) - 3,2 

SiO2 - 20,73 Birim Ağırlık (g/cm
3
) - 1,1 

Al2O3 - 3,96 Priz Başlangıç Min. 60 dk 230 dk 

Fe2O3 - 3,98 Priz Son Maks. 600 dk 336 dk 

CaO - 64,38 Hacim Sabitliği Maks. 10mm 2mm 

MgO Maks. 5,0 0,97 Özgül Yüzey (cm
2
/g) Min. 2800 3006 

SO3 Maks. 3,5 2,29 
Basınç Dayanımı 

K2O - 0,57 

Na2O - - Gün 

Standart 

(min) 

(N/mm
2
) 

Deney Sonucu 

Cl
-
 Maks. 0,1 - 2 20,0 20,1 

Kızdırma Kaybı Maks. 4,0 2,24 7 - - 

S. CaO  1,09 28 42,5 50,2 

 
2.1.3 Kimyasal katkı 

 

Taze betonda işlenebilmeyi arttırmak amacı ile fiziksel özellikleri Çizelge 4’te verilen 

katı madde oranı % 11,8 olan naftalin sülfonat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkı 

maddesi kullanılmıştır. 

 

Çizelge 4 Kimyasal katkı maddesinin özellikleri 

 

Fiziksel Özellik Süper Akışkanlaştırıcı 

Yoğunluk ( g/cm
3
 ) 1,21 

Klor İçeriği (%) < 0,1 

Renk Kahverengi 

Homojenite Homojen 

Alkali İçeriği (%) -- 

Katı Madde Oranı (%) 11,8 
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2.2 Numune Üretimi ve Kodlanması 

 

Beton üretiminde, çimento dozajı 350 ve 500 kg/m
3 

olan karışımlarda etkin su/çimento 

oranı 0.55 olarak sabit tutulmuş, malzeme miktarları TS 3234’e uygun olarak ağırlık 

esasına göre belirlenmiştir. Nem içeriğine göre üç ayrı üretim tekniği uygulanarak 

hazırlanan agregalar ile 6 farklı beton karışımı hazırlanmıştır. Taze betonda 

işlenebilmenin arttırılması için farklı oranlarda süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi 

kullanılmış, bu oranlar ön deneyler ile belirlenmiştir. Numuneler, agrega doygunluğuna 

(N, S, V) ve çimento dozajına (35, 50) göre (Çizelge 5) kodlanmıştır.  

 

Çizelge 5 Numunelerin kodlanması  

 

Agrega Nemliliği Çimento Dozajı 

N S V 35 50 

Laboratuar ortamı 

nemliliğindeki ponza 

agregası ile üretilen 

beton 

24 saat su 

emdirilen ponza 

agregalı beton 

Vakumlanarak su 

emdirilen ponza 

agregalı beton 

350 kg/m
3
 

dozajlı 

beton 

500 kg/m
3
 

dozajlı 

beton 

 

Her bir karışımda, 1 m
3
 taze beton için gerekli olan malzeme miktarları Çizelge 6’da 

verilmiştir. Beton üretimi, düşey eksenli, cebri karıştırıcılı, 45 lt kapasiteli betonyerde 

gerçekleştirilmiştir. Taze betonda işlenebilmeyi belirlemek amacı ile çökme ve vebe 

deneyleri yapılmış, her bir seride taze beton yoğunluğu da belirlenmiştir. 

 

Çizelge 6 1 m
3 

taze beton için gerekli malzeme miktarları 

 

Kod 

Agregalar (kg) 

Çimento 

(kg) 

Su 

(kg) 

Süper  

Akışkanlaştırıcı 

(kg) 

Ponza 

Kırma Kum 8-4 

mm 

4-2 

mm 

2-1 

mm 

1-0 

mm 

N35 188 283 162 245 270 350 192,5 7,7 

N50 142 219 133 211 218 500 275,0 5,0 

S35 179 289 162 244 270 350 192,5 5,6 

S50 144 228 121 184 217 500 275,0 0,0 

V35 208 309 167 257 271 350 192,5 5,6 

V50 156 248 134 207 218 500 275,0 0,0 

 

 

3. DENEY SONUÇLARI 

 

3.1 Taze Beton Deney Sonuçları 

 

Taze beton deney sonuçlarına göre; beton serilerinde çökme değeri 50-210 mm, vebe 

süresi ise 1-5 sn arasında değişen değerler almıştır. Çizelge 7’de görüldüğü gibi 24 saat 

suda bekletilerek doyurulan ponza agregalı betonların (S) ve vakum yöntemi ile suya 

doyurulan ponza agregalı betonların (V) çökme değerleri laboratuar nemliliğindeki 

ponza agregalı betonlarınkinden (N) daha yüksektir. Ponza agregalarının 
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doygunluğunun çökmeye etkisi özellikle 350 kg/m
3
 dozajlı betonlarda daha belirgin 

olmuş, N35 serisinde 50mm olan çökme değeri, S35 serisinde 100mm, V35 serisinde 

130 mm olmuştur. Çökmedeki artış, S35 ve V35 serilerinde N35 serisine göre sırası ile 

%100 ve %160 olmuştur. Çimento dozajının 500 kg/m
3
 olduğu serilerde ise 

doygunluğun etkisi bu kadar belirgin değildir.  

 

Çizelge 7 Taze ve sertleşmiş beton deney sonuçları 

 

 

Ponza agregalarının doygunluğu arttıkça beklendiği gibi vebe süresi azalmış, S ve V 

serilerinin vebe süresi N serisinden daha düşük değerler almıştır. Tüm seriler içinde en 

yüksek vebe süresi 5 sn ile N35 serisinde gözlenmiş, S50 ve V50 serilerinin vebe süresi 

en düşük değeri almıştır (1 sn).  

 

Beton üretimi sırasındaki görsel incelemelerden ve deney sonuçlarından; ponza 

agregalarının 10 dakikalık vakum yöntemi ile veya 24 saat suda bekletilerek 

doyurulmasının işlenebilmeyi ön-ıslatma işleminden daha fazla iyileştirdiği görülmüş, 

agreganın doygun hale getirilmesinin taze betonun işlenebilmesine etkisinde çimento 

dozajının etkin faktör olduğu görülmüştür.  

 

Taze betonların yoğunluğu, 1570 kg/m
3
 ile 1805 kg/m

3
 arasında değişmiştir. S ve V 

serilerinin taze beton yoğunluğu özellikle 350 kg/m
3
 dozlu betonlarda N serisinden daha 

yüksek değerler almış, S35 ve V35 serilerinde taze beton yoğunluğu N35’e göre sırası 

ile %9 ve %12 oranında artarken S50 ve V50 serilerindeki artış N50’ye göre %3 ve %6 

oranında olmuştur. Vakumla suya doyurulan ponza agregalı betonların yoğunluğu diğer 

serilere oranla daha yüksek değerler almış, 350 ve 500 kg/m
3 

dozajlar için yoğunluk 

sırası ile 1765 and 1805 kg/m
3
 olarak belirlenmiştir. 

 

3.2 Sertleşmiş Beton Deney Sonuçları 

 

Sertleşmiş betonda etüv kurusu yoğunluk ve basınç deneyleri 28. günde yapılmış, 

sonuçlar Çizelge 8’de verilmiştir. Etüv kurusu yoğunluk bütün serilerde çimento 

dozajının artması ile artmıştır. Bunun sebeplerinden biri çimentonun özgül ağırlığının 

diğer karışıma giren diğer malzemelerden daha yüksek olması [13], bir diğer sebebi ise 

artan dozla karışımdaki çimento hamur hacminin artması olarak söylenebilir. Tüm 

seriler içinde N35’in etüv kurusu yoğunluğu 1412 kg/m
3 

ile en düşük, V50 serisi 

betonların etüv kurusu yoğunluğu 1593 kg/m
3
 ile en yüksek değeri almıştır. Farklı 

doyurma yöntemlerinin yoğunluğa etkisi özellikle 350 kg/m
3
 dozlu serilerde ön plana 

Seri 
Slump  

(mm) 

Vebe süresi  

(sn) 

Agrega  

ıslatma süresi 

Yoğunluk (kg/m
3
) Basınç  

dayanımı 

(MPa) Taze Etüv kurusu 

N35 50 5 30 dakika 1570 1412 21,0 

N50 170 2 1700 1527 27,6 

S35 100 4 24 saat 1705 1532 25,6 

S50 210 1 1755 1590 28,6 

V35 130 3 10 dakika 1765 1530 25,7 

V50 210 1 1805 1593 29,4 
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çıkmış, N35 serisi ile kıyaslandığında S35 ve V35 serilerinin yoğunluk değerlerindeki 

artış yaklaşık %8 olmuştur. 500 kg/m
3
 dozlu serileri kıyasladığımızda S50 ve V50 

serilerinin yoğunluğu N50 serisi betonlardan yaklaşık %4 daha yüksek değerler almıştır. 

 

Basınç dayanımı, özellikle 350 kg/m
3
 dozlu betonlarda agregaların suya doyurma 

yöntemlerinden önemli derecede etkilenmiştir. S35 ve V35 serilerinin basınç dayanımı, 

N35 serisine göre yaklaşık %22 daha fazla iken S50 ve V50 betonlarının basınç 

dayanımı N50 serisine göre sırası ile %4 ve %7 oranında yüksek çıkmıştır. Her iki dozlu 

seride de vakum yöntemi ile suya doyurulan ponza agregalı betonların dayanımı en 

yüksek değerleri almıştır.  

 

Sertleşmiş beton özelliklerine göre; etüv kurusu yoğunlukların 1412-1593 kg/m
3
 

arasında, basınç dayanımlarının 21,0 ile 29,4 MPa arasında, değiştiği; RILEM ve ACI 

standartlarında taşıyıcı hafif beton için belirtilen şartları sağladığı görülmüştür. 

 

 

4. SONUÇLAR 
 

 

Hafif agregalara farklı yöntemlerle su emdirilmesinin taze ve sertleşmiş beton 

özelliklerine etkilerinin araştırıldığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir. 

 

1. Hafif agregaların karışıma girmeden önce suya doyurulması, işlenebilmeyi önemli 

derecede etkilenmiştir. Ponza agregalarının suda bekletilerek (S) veya vakum ile 

suya doyurulduktan (V) sonra karışıma katılması ile üretilen betonların 

işlenebilmesi, agregalarına ön su emdirme uygulanan betonların (N) 

işlenebilmesinden daha yüksektir.  

 

2. En yüksek basınç dayanımı, vakum yöntemi ile su emdirilen ponza agregalı 

betonlarda elde edilmiştir.  

 

Sonuç olarak; vakum ile suya doyurulan ponza agregalı betonların diğer iki seriye göre 

işlenebilmesinin daha iyi, basınç dayanımının daha yüksek olduğu ve vakum ile suya 

doyurmanın üretim süresini kısalttığı görülmüştür. 
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