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Özet 
 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde Kendiliğinden Sıkışan Beton (KSB) ile ilgili 

çalışmalara ve uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak içerdikleri yüksek ince 

madde miktarı nedeniyle, hedeflenen beton dayanımlarının üzerinde beton sınıfları 

elde edilmekte, diğer taraftan hammadde maliyetleri artmaktadır. Maliyetten de öteye 

zahmetli kalite kontrol süreçleri KSB’nin günlük kullanılan bir beton olmasının 

önünde ciddi bir engeldir. Yeni Viskozite Düzenleyici Katkı (YVDK) günlük 

hammaddeler ile kararlı ve 25 – 35 MPa arasında basınç dayanımına sahip, çok fazla 

miktarda ince madde kullanmayı gerektirmeyen KSB üretilmesini mümkün 

kılmaktadır. Özellikle KSB üretiminde kullanılan süperakışkanlaştırıcılar (SA) ile 

birlikte kullanılan YVDK yardımı ile yaklaşık nispeten düşük miktarda ince madde 

içeren Akıllı Dinamik Beton (ADB) üretilebilir. Bu çalışmada YVDK kullanılarak 

üretilen ADB’lere ilişkin laboratuar ve saha denemeleri anlatılmıştır.  

 

 

Abstract 
 

There are many Self Consolidating Concrete (SCC) studies and applications all over 

the world and Turkey currently. But the compressive strength of SCC is generally 

higher than the specified on project due to excessive fines in the concrete mix design. 
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Further than cost of it, quality control procedures in order to assure proper SCC is also 

another barrier against usage of SCC as a daily concrete.  Unique Viscosity Modifying 

Agent (VMA) is enabled to produce stable SCC with compressive strength between 25 

and 35 MPa which is not containing high fine materials. Smart Dynamic Concrete 

(SDC) which is containing comparatively lower fine materials could be produced 

through this unique VMA that is used together with plasticizers in order to produce for 

SCC. In this study some SDC experiences have been carried out in laboratory and site 

practices are presented.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

1990’lı yılların ortasında tanıştığımız Kendiliğinden Sıkışan Beton (KSB) 

teknolojisine ilişkin olarak Japan Society of Civil Engineers ve EFNARC tarafından 

iki ayrı şartname yayınlanmıştır.  

 

Bunlardan birincisinde yüksek miktarda ince madde içeren P, Viskozite Düzenleyici 

Katkı (VDK) kullanılan V ve hem ince madde hem de VDK kullanılan C olarak üç 

ayrı tip KSB tanımlanmaktadır [1]. P tipi KSB’lerde kendiliğinden sıkışma özelliği 

ayrışmayı ve terlemeyi önleyecek şekilde su/ince madde miktarı 

süperakışkanlaştırıcılar (SA) vasıtasıyla azaltılarak elde edilmektedir. V tipi KSB’lerde 

ise VDK çimento hamurunda uygun bir reolojinin sağlanması için gereken suyu 

düzenleyerek betonun terleme ve ayrışmaya karşı yeterince kararlı olmasını temin 

etmektedir. C tipi KSB’lerde ise hem ince madde hem de VDK birlikte 

kullanılmaktadır. 

 

EFNARC'ın yayınladığı şartnamede ise betonun bileşiminden bağımsız olarak, taze 

haldeki özelliklerine göre farklı tiplerde KSB’ler tanımlanmıştır [2]. Yayılma çapına 

göre 3 tip, T50 süresi veya V funnel’dan geçme süresine bağlı olarak belirlenen 

viskoziteye göre 2 tip ve L kutusundan geçebilme yeteneğine bağlı olarak da 2 tip 

KSB belirlenmiştir. 

 

Bu şartnamelerde KSB hem bileşim hem de taze haldeki özelliklerine göre 

sınıflandırılmasına rağmen, hazır beton sektöründe KSB çok fazla miktarda ince 

malzeme içeren (genellikle 500 – 600 kg/m
3
) ve bununla birlikte az miktarda kaba 

agreganın kullanıldığı bir beton olarak nitelendirilmektedir. Beton karışımının yaklaşık 

%35 – 40 'ını meydana getiren bu yüksek miktardaki ince malzeme terleme ve/veya 

ayrışmayı önleyebilecek yeterli kohezyonu temin etmektedir. 

 

 

2. DÜŞÜK İNCE MADDELİ AKILLI DİNAMİK BETON 
 

Mevcut şartlar altında KSB’nin hazır beton sektöründeki kullanımı %1’i 

geçmemektedir. Bu durumu izah etmek için birçok neden olsa da, bunlar arasında en 

önemlileri geleneksel betonlara kıyasla KSB karışımında taze halde istenen şartların 

sağlanabilmesi için kullanılan yüksek miktardaki ince madde miktarının getirmiş 

olduğu aşırı maliyet artışı ile KSB tasarım, üretim ve döküm aşamalarında yürütülen 

zahmetli kalite kontrol süreçleridir. 
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Buna ilave olarak, mevcut hammaddeler ile her an KSB üretimi teknik olarak 

zorlaşmakta ve sonuçta kararlı bir karışım elde etmek için laboratuar şartlarında bir 

çok deneyin yapılması gerekli olmaktadır. Yapılan araştırmalarda KSB karışımının 

deneysel yöntemler ile belirlenmesi önerilmektedir. Diğer taraftan agreganın, özellikle 

kumun, nem miktarındaki dalgalanmanın KSB’nin kararlılığını belirgin olarak 

etkileyeceği düşünüldüğünde, meydana gelecek bu değişiklikler altında beton 

karışımında bir kaç düzenleme yapılması gerekebileceği dikkate alınmalıdır. Sonuç 

olarak hazır beton sektöründe KSB’nin her gün kolaylıkla üretilebilen bir beton olması 

oldukça zor görünmektedir. Ayrıca birçok beton uygulamasında KSB’nin mekanik ve 

kalıcılık özelliklerinin projede istenenden yüksek olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. 

 

Tüm bu koşullar göz önüne alınarak geliştirilen Yeni Viskozite Düzenleyici Katkı 

(YVDK) ile terleme ve ayrışma bakımından istenen kararlılığa sahip ve agreganın 

tipine bağlı olarak yaklaşık 380 – 450 kg/m
3
’e kadar azaltılabilen ince madde içeren 

KSB üretimi mümkün olmaktadır. Bu yaklaşım ile üretilen betonlar Akıllı Dinamik 

Beton (ADB) olarak adlandırılmıştır. KSB üretimi için kullanılan polikarboksilat esaslı 

(PCE) SA’larla birlikte çalışan bu YVDK ile KSB’nin hazır beton sektöründe 

yaygınlaşmasına yardımcı olacak şekilde maliyet verimliliği iyileştirilmektedir. 

 

 

3. YVDK’NIN ÇALIŞMA MEKANİZMASI 
 

Yüksek akıcılığa sahip betonun reolojisi, davranışını tanımlayan akma sınırı ve plastik 

viskozite parametreleri ile açıklanabilir. Betonun harekete geçmesi için gerekli kuvvet 

akma sınırı, dış gerilmeler altında akmaya karşı gösterdiği direnç ise plastik viskozite 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Akma sınırı yüksek bir beton katı ve harekete karşı dirençli, yüksek plastik viskoziteye 

sahip ise akıcıdır ama hareketi çok yavaştır. Eğer plastik viskozite çok düşük ise 

oldukça akıcıdır, ancak süspansiyon içerisinde yer alan çimento ve kum taneciklerinin 

bir arada tutulması oldukça zordur ve beton şiddetli bir ayrışma ve terlemeye 

meyillidir. 

 

Akıcı bir betonun kararlı olabilmesi için Şekil 1’de verilen grafikte gri bölgeye girecek 

şekilde akma sınırı ve plastik viskoziteye sahip olması gerekir. Fakat bu, karışımın 

KSB şartlarını sağladığı anlamına gelmez. Siyah bölgede yer alan beton ise hem 

kararlı, hem de KSB şartlarını yerine getirmektedir [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Akma sınırı ve Plastik Viskozite arasındaki ilişki 
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Yüksek moleküler ağırlığa sahip bir polimer iskelet üzerinde yer alan su tutucu zincir, 

negatif yükler ve su itici gruplardan oluşan YVDK’nın basitleştirilmiş moleküler 

yapısı Şekil 2’de verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: YVDK’nın basitleştirilmiş moleküler yapısı 

 

Uzun moleküler zincirli YVDK molekülleri sadece birbirleri ile değil, aynı zamanda 

ince madde partikülleri ve su molekülleri ile de etkileşerek üç boyutlu bir ağ 

oluştururken, fonksiyonel grupları vasıtasıyla esnek bir tutkal gibi davranarak kum ve 

çimento partiküllerinin süspansiyon içerisinde yüzer halde kalmasını da sağlamaktadır.  

 

Bu üçlü boyutlu etkiyi sağlayan etki mekanizması Şekil 3’de gösterilmektedir. 

Dolayısı ile YVDK’nın segregasyona uğramış bir betonu kararlı ve robust bir hale 

getirebilecek kapasiteye sahip olduğu söylenebilir.  

 

 

 
 

Şekil 3: YVDK’nın katkı-katkı, katkı-su ve katkı-katı tanecikler arasındaki etkileşimle 

üç boyutlu bir ağ oluşturan çalışma mekanizması 8

The viscosity of the pore solution is modified by formation 

of the water envelope and a three dimensional network 

of the RheoMATRIX polymers

The viscosity of the pore solution is modified by formation The viscosity of the pore solution is modified by formation 

of the water envelope and a three dimensional network of the water envelope and a three dimensional network 

of the of the RheoMATRIXRheoMATRIX polymerspolymers
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Betonun kararlılığının ve akıcılığının korunması şartıyla, reolojik parametrelerin etkin 

bir şekilde kontrol altında tutulması optimum homojenlik ve düşük çimento hamuru 

hacminde bile enerji kaybını en aza indirir. Benzer olarak bu tip betonların reolojik 

davranışları SA kullanımının yanı sıra, beton karışım oranlarının da optimizasyonuna 

bağlıdır. Bununla birlikte yüksek performanslı PCE bazlı SA’lar betonun akma sınırını 

düzenlerken, YVDK yardımıyla plastik vizkozite dengelenebilir. Bu YVDK ile 

alışılagelmiş KSB’nin içerdiği yüksek miktardan daha az miktarda ince malzeme 

kullanılarak segregasyon ve terlemeye karşı kararlı bir karışım elde etmek mümkün 

olacaktır.  

 

4. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Çalışmalarda Türkiye’de üretilen çeşitli tiplerde TS EN 197-1’e uygun çimentolar, 

PCE esaslı Glenium tipi SA katkılar ve RheoMATRIX adlı yeni geliştirilen polimer 

esaslı bir Viskozite Düzenleyici Katkı kullanılmıştır. Üretilen betonların karışım 

miktarları, taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri ile 0.125 mm elek altına geçen toplam 

ince madde miktarları Tablo 1, 2 ve 3’te verilmiştir.   

 

Deneylerde santrallerde üretilen ve vibratörle yerleştirilen geleneksel betonlar ile KSB 

özelliklerine sahip 25 – 35 MPa basınç dayanımı aralığında ADB karışımları 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Betonların yayılma çapının 550 – 700 mm arasında 

olmasına ve hazır beton endüstrisinde önemli bir parametre olan 1 saatlik kıvam 

korumaya dikkat edilmiştir. Taze betonda ayrışma ve terleme olup olmadığı da kontrol 

edilmiştir. Laboratuar denemelerinin ardından A ve B santrallerinde üretilen ADB 

karışımları endüstriyel olarak sahada denenmiş, C santralinde yapılan karışım sadece 

laboratuar şartlarında incelenmiştir. 

 

A santrali betonu ile yapılan denemede ADB karışımı başlangıçta 73 cm yayılma 

çapında iken, ortam sıcaklığı 32,8°C ve 105 dakikalık taşıma süresinin sonunda 

yayılma çapı 60 cm olarak ölçülmüştür. Döküm öncesi betonda ayrışma görülmemiş 

olup, oldukça kolay pompalandığı ve döküm esnasında ilave sıkıştırmaya gerek 

olmadığı gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 4: A santralinde üretilen ADB’nin görünümü 

 

 

 

 

 

ADB, Başlangıç ADB, 1 saat sonra 
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Tablo 1: A santrali referans ve ADB karışımları 

 

Bileşenler (kg/m
3
) Referans A  ADB A 

CEM II 42,5 R 330 330 

Su 185 185 

0 – 2 mm doğal kum 266 371 

0 – 5 mm kırma kum 578 658 

5 – 12 No 1 mıcır 497 371 

12 – 22 No 2 mıcır 478 430 

0.125 mm’den geçen ince madde 475 485 

SA (BNS esaslı) 4,3 - 

SA (PCE esaslı) - 4,0 

YVDK - 0,7 

Beton özellikleri 

Çökme, Yayılma çapı, (cm) 15,0 73,0 

Çökme, Yayılma çapı @1 saat (cm) - 60,0 

Basınç Dayanımı (MPa) 

7 gün 

28 gün 

 

19,9 

28,9 

 

20,5 

29,7 

 

 

B santralinde üretilen geleneksel, vibratörle yerleştirilen referans betonun çökmesi 1 

saatin sonunda 3 cm’ye düşmüş ve ikinci dozajlama ile çökme 17 cm’ye çıkarılmıştır. 

1 saatin sonunda ise ADB karışımının yayılma çapı 54 cm olarak ölçülmüş, ayrışma ve 

terleme olmadığı, rahatlıkla pompalanabildiği gözlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 5: B santralinde üretilen şahit karışım ve ADB karışımının 1 saat sonundaki 

görünümü 

Şahit, 1 saat sonra, redozlanmış Şahit, 1 saat sonra 

ADB, 1 saat sonra 
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Tablo 2: B santrali referans ve ADB karışımları 

 

Bileşenler (kg/m
3
) Referans C  ADB C 

CEM II 42,5 R 295 295 

Su 178 180 

0 – 3 mm kırma kum 615 641 

0 – 5 mm kırma kum 231 360 

5 – 12 No 1 mıcır 544 401 

12 – 22 No 2 mıcır 544 496 

0.125 mm’den geçen ince madde 430 447 

SA (BNS esaslı) 5,6 - 

SA (PCE esaslı) - 4,1 

YVDK - 1,5 

Beton özellikleri 

Çökme, Yayılma çapı, (cm) 12,0 57,0 

Çökme, Yayılma çapı, @1 saat (cm) 3,0 54,0 

Basınç Dayanımı (MPa) 

2 gün 

7 gün 

 

10,5 

32,4 

 

23,9 

35,7 

 

C santralinde yapılan laboratuar denemesinde şahit betonun 1 saat sonunda 9 cm 

kıvama düştüğü, 66 cm başlangıç yayılma çaplı ADB karışımının ise 1 saat sonunda 

61 cm’ye düştüğü ve herhangi bir ayrışma ve terleme olmadığı gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: C santrali laboratuar denemesi 

 

 

 

Şahit, Başlangıç Şahit, 1 saat sonra 

ADB, Başlangıç ADB, 1 saat sonra 
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Tablo 3: C santrali referans ve ADB karışımları 

 

Bileşenler (kg/m
3
) Referans B  ADB B 

CEM II 42,5 R 285 300 

Su 185 185 

0 – 2 mm doğal kum 370 455 

0 – 5 mm kırma kum 379 561 

5 – 12 No 1 mıcır 517 473 

12 – 22 No 2 mıcır 635 378 

0.125 mm’den geçen ince madde 370 412 

SA (LGS esaslı) 5,6 - 

SA (PCE esaslı) - 6,0 

YVDK - 0,9 

Beton özellikleri 

Çökme, Yayılma çapı, (cm) 17,0 66,0 

Çökme, Yayılma çapı, @1 saat (cm) 9,0 61,0 

Basınç Dayanımı 

7 gün 

28 gün 

 

25,8 

33,6 

 

30,8 

37,4 

 

 

5. SONUÇLAR 
 

Deneysel çalışmalarda ve endüstriyel denemelerde elde edilen sonuçlar dikkate 

alındığında; 

 

1. Standart KSB’dekinden daha az miktarda ince madde içermesine karşılık, KSB 

özelliklerine ve 25 – 35 MPa aralığında basınç dayanımına sahip ADB karışımları 

ile hazır beton sektörünün yaklaşık %85’lik dilimine cevap verilebilecektir. 

2. YVDK ile KSB özellikleri taşıyan, yeterli kohezyona ve kararlılığa sahip, robust, 

malzemedeki nem değişiminden etkilenmeyen ADB karışımları elde etmek 

mümkündür. 
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