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Özet 

 
Bu çalışmada; farklı oranlarda pomza ve genleştirilmiş perlit agregası ile üretilen ve 

normal ağırlıklı agrega içermeyen kendiliğinden yerleşen hafif betonların (KYHB) 

yüksek sıcaklıklara direnci incelenmiştir. Kıyaslama yapmak için ise dere agregalı 

kendiliğinden yerleşen beton (KYB) ve pomza agregalı vibrasyonla sıkıştırılmış hafif 

beton (HB) üretilmiştir. Çalışmada ısı parametresi olarak 20, 300, 600 ve 900 
o
C 

sıcaklıklar kullanılmıştır. Bahsedilen sıcaklıklar sonrası numunelere ultra ses ve basınç 

dayanımı testleri uygulanmıştır. Çalışmada üretilen KYB numunelerin etüv kurusu 

birim ağırlıkları 2300 kg/m
3
 civarında iken KYHB numunelerin etüv kurusu birim 

hacim ağırlıkları 1700–1800 kg/m
3
 arasındadır. Elde edilen sonuçlara göre hafif 

agregalar ile üretilen betonların yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı olduğu görülmüştür. 

Özellikle KYHB numuneler 600 
o
C’de başlangıç dayanımlarının yaklaşık %60’ını 

muhafaza ederken KYB numunelerin basınç dayanımları başlangıç dayanımlarının 

%50’sinin altına düşmüştür.   

 

 

Abstract 
 

 

This paper reports an investigation on the high temperatures resistance of the Self 

Compacting Lightweight Concretes (SCLWC) produced with only volcanic pumice and 

expanded perlite without any normal weight aggregate. A Self Compacting Concrete 
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(SCC) produced with natural-river aggregate, and a Lightweight Concrete (LWC) 

produced by vibration with volcanic pumice lightweight aggregates were manufactured 

as plane concretes to compare results. In the study, the temperatures of 20, 300, 600 and 

900 
o
C were used as the exposure parameter. After these temperatures were applied to 

all specimens, ultra-sound pulse velocity test and compressive strength test were 

performed. The oven-dry unit weight of the SCLWC samples were between 1700-1800 

kg/m
3
 while SCC samples’ were nearly 2300 kg/m

3
. The test results showed that the 

concretes produced with volcanic pumice were the more resistive against to high 

temperatures. Specifically, compressive strength of SCC decreased less than 50% of the 

initial strength after 600 
o
C while SCLWC’s preserved approximately 60% of initial 

strength. 

 

 

1. GĠRĠġ 

 
Deprem gibi dinamik yüklerin etkisi yapının ağırlığı ile doğru orantılıdır. Yapılarda 

hafif beton kullanılması durumunda yapının zemine aktardığı yük azalır. Zati ağırlığı 

fazla olan bir yapı, deprem sırasında daha fazla salınım yapmaktadır. Binalarda hafif 

agregadan yapılmış beton kullanıldığında yapının toplam kütlesi azalmakta, dolayısıyla 

da temele daha az yük binmektedir. Bir başka deyişle, hafif malzemelerle yapılan 

binalarda deprem sırasında oluşan eylemsizlik kuvvetleri de azalacağından sarsıntıların 

bina üzerindeki yıkıcı etkileri zayıflar [1- 3]. Hafif beton kullanımının, bina ölü yükünü 

azaltmasının ve ısı yalıtımı sağlaması gibi avantajlarının yanında dezavantajları da 

bulunmaktadır. Hafif betonun başlıca bilinen dezavantajları; işlenebilme güçlüğü ve 

basınç dayanımlarının nispeten az olmasıdır.  

 

Son yıllarda beton teknolojisinde önemli gelişmelerden biri de kendiliğinden yerleşen 

betondur (KYB). İlk kez 1990 yılında Japonya’da geliştirilen KYB, herhangi bir 

sıkıştırmaya gerek kalmadan kendi ağırlığınca kalıbına yerleşebilen ve sıkışabilen bir 

beton türüdür. KYB’nin malzeme maliyetinin yüksektir. Bunun yanı sıra KYB’nin 

düşük su/çimento oranı ve yüksek toz malzemeler ile üretilmeleri sonucu daha fazla kür 

gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu betonlar genellikle yüksek performanslı olmaları 

nedeniyle geçirimsiz olmaları da ayrıca kür suyunun iç bölgelere geçişini 

zorlaştırmaktadır. Hafif betonun kendiliğinden yerleşebilmesi ya da KYB’de hafif 

agrega kullanılması ile hem KYB’nin hem de hafif betonun dezavantajları ortadan 

kalkabilir [4]. 

 

Hafif beton üretmek için bilinen en temel kural beton içerisinde çeşitli yollarla boşluk 

oluşturmaktır. Boşluk oluşturma; harç içinde veya iri agrega taneleri arasında ya da 

agreganın içinde yapılır [5]. Bunlar içerisinde en yaygın olanı boşluklu agreganın 

kullanılmasıdır. Bu yolla yapılan hafif betonlar bazen kullanılan agregaya göre de 

isimlendirilirler. Sonuç olarak; her ne şekilde üretilirse üretilsin, TS EN 206-1 [6] birim 

ağırlığı 2000 kg/m
3
’ten az olan betonları hafif beton olarak sınıflandırmaktadır.  

 

Beton elemanlar servis ömürleri boyunca, uzun süreli olarak farklı sıcaklık koşullarında 

kalırlar. Baca gibi bazı elemanlar işlevleri gereği bu etki altındadır. Ayrıca açıkta kalan 

hiperstatik betonarme elemanlarda güneş enerjisinin bile önemli mertebelerde iç 

gerilmeler doğurduğu kanıtlanmıştır. Yapı elemanının betonarme hesaplarda 

öngörülmeyen bu tür gerilmeler altında çatlamaması ve deforme olmaması istenir [7].   
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Baradan ve diğ. [7], 250 C’nin altındaki sıcaklıklarda betonun dayanımının 

etkilenmediğini; 300 
o
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ise dayanım kaybının belirgin 

olduğunu belirtmişlerdir. Akman [8], 300 C’den itibaren alüminli ve demiroksitli 

bileşenler dehidratasyona başladığından basınç dayanımının azalmaya başladığını ve 

400 C civarında Ca(OH)2’nin CaO’ya dönüştüğünü vurgulamış; bu sıcaklık değeri 

aşılınca bu kez silis jellerinin parçalanmaya başladığını, 600-700 C’den sonra ise beton 

içerisindeki tüm elemanların tahrip olduğunu belirtmiştir.  

 

Bu çalışmada, hafif beton, kendiliğinden yerleşen beton ve kendiliğinden yerleşen hafif 

beton üretilerek karşılaştırmalı olarak yüksek sıcaklıklardaki davranışları incelenmiştir. 

Yüksek sıcaklıklar sonrası numunelerin basınç dayanımları ve ultrases hızları 

ölçülmüştür. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 
 

2.1. Malzemeler 

 

Deneysel çalışmalarda Elazığ çimento fabrikasında üretilen CEM I 42.5 N tipi çimento 

kullanılmıştır. Çalışmada toz malzeme olarak uçucu kül (UK) kullanılmıştır. Uçucu kül 

Sivas kangal termik santralinden temin edilmiştir. Kullanılan uçucu kül C sınıfıdır. 

Kullanılan çimento ve uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Verilerin hepsi üretici firma verileridir. 

 

Tablo 1. Çimento ve toz malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

Kimyasal Bileşim (%) PÇ Uçucu kül 

 S(SiO2) 21.12 38,34 

A(Al2O3) 5.62 16,69 

F(Fe2O3) 3.24 5,11 

C(CaO) 62.94 27,62 

MgO 2.73 1,60 

SO3 2.30 4,44 

Na2O - - 

K2O - - 

Cl
 

- - 

Kızdırma Kaybı 1.78 0,79 

Fiziksel Özellikler   

Yoğunluk, (g/cm
3
) 3.10 2,3 

Özgül Yüzey (cm
2
/g) 3370 2343 

 

 

Kendiliğinden yerleşen hafif betonu üretebilmek için bazaltik pomza agregası 

kullanılmıştır. Bazaltik pomza agregası Elazığ’ın Yeniköy yöresine aittir. Ayrıca ince 

pomza farklı oranlarda genleştirilmiş perlit agregası ile yer değiştirerek kullanılmıştır. 

Kullanılan agregaların fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Bazaltik pomza 

agregası 0-4, 4-8 ve 8-16 tane sınıflarına ayrılarak kullanılmıştır.  
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Tablo 2. Agregaların fiziksel özellikleri 

 
 Pomza Dere Genleştirilmiş 

perlit 

 İri  İnce İri İnce  

Kuru özgül ağırlık faktörü (kg/dm
3
) 1,91 2,07 2,67 2,73 0,19 

Su emme (%) 8,3 17,7 2,0 2,2 140 

Gevşek birim ağırlık (kg/m
3
) 789 836 1470 1580 0,022 

500 devir aşınma  (%) 42  5,6   

 

 

Deneylerde kimyasal katkı olarak Sika’dan temin edilen üçüncü nesil süper 

akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Kullanılan katkının pH değeri 3-7 ve yoğunluğu 20 °C’de 

1.03-1.07 kg/lt’dir.  

 

2.2. Deney KarıĢımları 

 

Hazırlanan KYHB’leri kıyaslamak için iki farklı dozaja sahip dere agregalı KYB 

üretilmiştir. Bu karışımların rumuzları düşük dozajlı KYB1 ve yüksek dozajlı KYB2 

serisidir. Pomza agregası ile üretilen KYHB’lerde birim ağırlığı biraz daha 

düşürebilmek için karışımın ince agregası farklı oranlarda perlit agregası ile yer 

değiştirilmiştir (Tablo 3). Tüm karışımları kıyaslamak için ayrıca KYB özelliği 

olmayan, vibrasyon ile sıkıştırılmış geleneksel hafif beton (HB) karışımı hazırlanmıştır. 

Karışımlar 52 dm
3
 kapasiteli pan tipi karıştırıcı ile 40’ar dm

3
’lük partiler halinde 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 3. Farklı agregalar ile üretilen KYB ve KYTHB’lerin karışım oranları (%) 

 

Açıklama 
∑ toz 

(kg/m
3
) 

PÇ UK 
Su/toz 

(hacimce) 

Genleştirilmiş perlit 

ince (%) 

KYHB0 550 80 20 0,95 0 

KYHB10 550 80 20 0,95 10 

KYHB20 550 80 20 0,95 20 

KYHB30 550 80 20 0,95 30 

KYB1 420 80 20 0,95 - 

KYB2 500 80 20 0,95 - 

HB 400 100 - 0,95 - 

 

2.3. Deneysel Program 

 

Üretilen kendiliğinden yerleşen hafif betonların işlenebilirlikleri EFNARC’a [9] göre 

belirlenmiştir. EFNARC kriterlerini sağlayan numunelerin sertleşmiş özellikleri için 

kalıplara dökülmüştür.  

 

Basınç dayanımı, yüksek sıcaklıklar sonrası  her seriden 3’er adet numuneye TS EN 

12390-3’e [10] göre uygulanmıştır. Basınç dayanımlarında 3000 kN kapasiteli hidrolik 

yük kontrollü dijital göstergeli pres kullanılmıştır. Basınç dayanımı testlerinin her bir 

zaman dilimi için 3’er adet 10 cm’lik küp numune kırılmış ve bu üç numunenin 

ortalaması alınmıştır. 
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2.4. Ultra Ses Hızı  

 

Ultrasonik testler yüksek sıcaklık deneylerinin öncesi ve sonrasında ölçülmüştür. 

Numunelerde iki farklı yönde okuma yapılmış ve bunların ortalamaları kaydedilmiştir. 

Ultrasonik deney yönteminde; ses üstü dalgaların betonun içerisinden geçme süresini 

ölçmek üzere tertiplenen bir cihaz kullanılmıştır. Ultrasonik testler betonun nem 

durumundan etkilendiği için [11], yüksek sıcaklık numunelerinde test öncesi numuneler 

etüvde kurutulmuşlar ve yüksek sıcaklık sonrası yine kuru haldeyken ölçülmüştür.  

 

Bu cihazla, dalga gönderici ve alıcı başlıklar arasında kalan, yüzeyleri temiz 

numunelerden sesüstü dalgaların ne kadar zamanda geçtiği otomatik olarak belirlenmiş 

ve 1 nolu bağıntı ile dalga hızı hesaplanmıştır [11].  

 

610(h / t)V                                          1 

 

Formüldeki; V = Sesüstü dalga hızı (m/sn), h = Beton numunenin sesüstü dalga 

gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi arasındaki mesafe (m), t = Sesüstü 

dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden alındığı yüzeye kadar geçen zaman 

(µsn) dır. 

 

2.5. Yüksek Sıcaklık  

 

Bu çalışmada 10×10×10 cm boyutlarındaki numuneler, ısınma hızı 6 C /dakika olan 

1200 C kapasiteli Protherm HLF 150 laboratuar tipi fırında 1 saat süre ile 300, 600 ve 

900 C sıcaklıklara maruz bırakılmıştır. Her bir sıcaklık değeri için üçer numune 

kullanılmıştır. Hedef sıcaklıkta 1 saat süre çalışan fırın daha sonra otomatik olarak 

kapanmış ve numuneler oda sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır. Tüm numunelere ultra 

ses ve basınç dayanımı deneyleri yapılmış ve elde edilen tüm sonuçlar, laboratuar 

ortamında bekleyen numunelerden alınan sonuçlarla kıyaslanmıştır. Laboratuar 

ortamında bekleyen numuneler fırından çıkan numunelerle aynı nem içeriğine ulaşması 

için etüvde 105 C’de sabit ağırlığa kadar kurutulmuşlardır.  

 

 

3. DENEY SONUÇLARI 
 

Hazırlanan numunelerin birim hacim ağırlıkları Tablo 5’de verilmiştir. Üretilen 

numuneler arasında en düşük birim ağırlık hafif betonun (HB) olmuştur.  Beklenen 

muhtemel bu sonuçta HB’larda kendiliğinden yerleşen hafif betonlardan (KYHB) daha 

az toz malzeme kullanılmış olması ve dolayısıyla agregalar arası daha fazla boşluk 

oluşmuş olmasından kaynaklanmaktadır. HB’den sonra KYHB’ler kendi aralarında 

genleştirilmiş perlit ilavesinin artması ile birim hacim ağırlıklarının azaldığı 

görülmektedir. Sonuç olarak hafif agreganın kullanıldığı tüm karışımların birim 

ağırlıkları 2000 kg/m
3
’ün altında kalmıştır. Bu haliyle TS EN 206-1’ e [6] göre hafif 

beton olarak tanımlanabilmektedir. Üretilen HB ve KYHB’ler  TS EN 206-1’e [6] göre 

D 1,8 yoğunluk sınıfına girmektedir. KYHB’ler karışım oranları açısından eşdeğeri 

KYB’lere göre yaklaşık %23-27 daha hafif HB’ye göre ise yaklaşık %2-6 daha ağır 

olduğu belirlenmiştir. Birim ağırlıktaki bu hafifleme bir yapının iskelet sistemi için 

önemli bir avantajdır.  
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Tablo 5. Yüksek sıcaklıklarda numunelerin basınç deneylerinin sonuçları 

 

 Birim Ağırlık 20 
o
C 300 

o
C 600 

o
C 900 

o
C 

 kg/m
3
 MPa MPa MPa MPa 

KYHB0 1785 55,6 41,6 32 16,3 

KYHB10 1748 54,4 40,9 30 14,8 

KYHB20 1722 51,7 42,9 34 14,2 

KYHB30 1706 50,8 47,4 39 14,1 

HB 1675 37,2 36,9 27 12,2 

KYB1 2292 58,9 49 27 13,5 

KYB2 2336 65,6 55,5 28 14,7 

 

Basınç dayanımları açısından kıyaslama yapıldığında Tablo 5’de de görüleceği üzere en 

yüksek dayanımlar KYB’lerden elde edilmiştir. Betonun yaklaşık %70’ini kaplayan 

agrega basınç dayanımını belirleyen en önemli bileşenlerden biridir. Dere agregası 

pomza agregasına göre daha yüksek mukavemetli bir bileşendir. Bu özelliği de betona 

yansımıştır. Ancak numuneler birim ağırlıklarına göre elde edilen basınç dayanımları 

açısından incelendiğinde pomza ile üretilen KYHB’lerin daha verimli oldukları 

anlaşılmaktadır. Şekil 1’de birim ağırlığa düşen basınç dayanımları verilmiştir. Her ne 

kadar birim ağırlık azaldıkça basınç dayanımı azalsa da birim ağırlığa karşılık gelen 

basınç dayanımı açısından bakıldığında kendiliğinden yerleşen taşıyıcı hafif betonların 

daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Pomza agregası ile üretilen betonlarda birim 

ağırlığa karşılık gelen basınç dayanımdaki artışı Türkel ve Kadiroğlu’da [12] 

çalışmalarında belirtmişlerdir. 

 

Karışımların yüksek sıcaklıklardan sonra kalan dayanımları Şekil 2’de verilmiştir. 

Yüksek sıcaklık sonrasında kalan dayanım; yüksek sıcaklık geçirmiş numunelerin 

dayanımının kontrol numunelerinin dayanımlarına oranı olarak ifade edilmiştir. 300 
o
C’de numunelerde çok önemli bir dayanım kaybı görülmemektedir. Baradan [7], 250 

C’nin altındaki sıcaklıklarda betonun dayanımının etkilenmediğini belirtmiştir. 

Literatürdeki çoğu çalışmaya göre 300 C sıcaklıkların üzerinde beton numuneler 

etkilenmeye başlamaktadırlar. Esas hasar 600 
o
C ve sonrasında gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Birim ağırlığa düşen basınç dayanımları. 
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Şekil 2. Yüksek sıcaklıklar sonrası kalan basınç dayanımları 

 

Agrega ve çimento hamuru arasındaki bağ hem agregadan hem de çimento daha zayıf 

olduğundan betondaki en zayıf halka olarak nitelendirilir. Bu nedenle yüksek sıcaklık 

sırasında da en kritik bölge agrega-matris ara yüzeyidir. Farklı termal genleşmelere 

sahip olan agrega ile bağlayıcı hamur arasındaki aderans yüksek sıcaklıklarda zayıflar 

ve çatlar. Buna bağlı olarak da dayanım düşer. Türker vd. [13] çalışmasında, pomzadan 

üretilmiş harçlarda yüksek sıcaklık sonrası çatlak oluşumu agrega ara yüzeyinde değil 

de agreganın kendisinde gerçekleşmiştir. Bu da ara yüzey kalitesinin yüksek olduğunu 

göstermiştir.  

 

Aydın ve Baradan [14], çalışmalarında, standart kum, tuğla kırığı ve pomza kumu 

kullanmışlardır. Çalışmalarında pomza kumlu numunelerin 600 °C sıcaklıkta dayanım 

kaybına uğramadığı, aksine dayanım artışı olduğunu görmüşler ve bunu da nemli 

örneklerin içsel kürlenmesine bağlamışlardır.  

 

Yüksek sıcaklıklar altında numunelerin davranışları incelendiğinde, genel olarak 

KYHB’lerin KYB’lerden daha iyi performans sergilediği görülmüştür. Bu sonuçta 

pomzanın ısıl iletkenliğinin düşüklüğü etkili olmuştur. Isıl iletkenliğinin düşüklüğü 

sayesinde iç bölgelere ısı geçişini yavaşlatmış buna bağlı olarak hasar oranını da 

düşürmüştür. Diğer bir sebep pomza agregası puzolanik esaslıdır. Bu yüzden ara yüzey, 

oluşan puzolanik reaksiyonlar sonucu daha kaliteli gelişmiştir. Yüzeyin porozlu oluşu 

ara yüzeyi geliştiren diğer bir etmen olmuştur. Boşluklara giren çimento hamuru 

mekanik bağı daha güçlü hale getirmiştir. Agrega olarak perlit ilavesi (KYHB20 ve 

KYHB 30) 300 ve 600 C sıcaklıklarda dere agregalı karışımlara göre daha iyi 

performans göstermiştir. Hafif agregaların normal agregaya göre 600 °C’den sonra 

üstün olduklarını Neville [15] vurgulamıştır. 

 

Yüksek sıcaklık sonrası ölçülen ultra ses hızları Şekil 3’de verilmiştir. Tüm 

numunelerin yüksek sıcaklığa bağlı olarak basınç dayanımlarının azalması ile birlikte 

ultra ses hızlarının da azaldığı görülmektedir. Ultrases hızı büyük oranda betondaki 

boşluk yapısına bağlıdır. Başlangıçta hafif beton ve KYHB’lerin ultra ses hızı KYB’lere 

göre oldukça düşüktür. Ancak aralarındaki bu fark ilerleyen sıcaklık derecelerinde 
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azalmaktadır. Bu sonuç dere agregası ile üretilen betonlarda hafif betonlara göre daha 

fazla hasar oluştuğunu göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 3. Yüksek sıcaklıklar sonrası ultra ses hızları. 

 

Genel olarak ultra ses hızları ile basınç dayanımlar örtüşmektedir. Ultra ses hızı ile 

basınç dayanımı arasında doğru orantı bulunmaktadır.  Bu çalışmada ölçülen ultra ses 

hızları ile basınç dayanımları arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı Şekil 4’de de 

görüldüğü gibi 0,87 çıkmıştır.  

 

 

 
 

Şekil 4. Basınç dayanımı ultra ses hızı ilişkisi 
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 
 

Yüksek sıcaklık deneylerinde agrega açısından bakıldığında pomza agregasının yüksek 

sıcaklık direnci dere agregasına göre daha fazladır. KYHB numunelerinin 600 
o
C’ye 

kadar dayanım kaybı KYB’lere göre daha azdır.  KYHB’de perlit miktarı arttıkça 600 
o
C’ye kadar yüksek sıcaklık direnci artmaktadır. 900 

0
C ise dayanım kayıpları hemen 

hemen tüm numunelerde aynı kalmaktadır.  

 

Sonuç olarak Türkiye’de zengin yatakları bulunan pomza agregası ile KYHB 

üretilebilinir. KYB’de hafif agrega kullanımı ile elde edilen KYHB’nin birim ağırlığı 

%25 azalırken buna mukabil mukavemette azalma %15 kadardır. Ancak bunun yanında 

ısı geçirgenliğinin azalması, iç kürleme yapması ve yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı 

oluşu KYHB’yi tercih edilebilir bir beton türü yapmaktadır. KYHB kullanılması ile 

yetersiz sıkıştırmadan ve yetersiz kürden kaynaklanan dayanım ve dayanıklılık kayıpları 

en aza indirgenmiş olacaktır. Bu betonun hafiflik ve kendiliğinden yerleşebilirlik 

özelliği, deprem bölgelerindeki yapılar ve ayrıca prefabrikasyon için tercih sebebi 

olabilir.  
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