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Özet 
 

Günümüzde yapı malzemesi olarak yaygın bir biçimde kullanılan betonun özellikleri 

karışımdaki malzemelerin özellikleriyle direkt ilgilidir. Bu çalışmada; farklı kayaç 

türleriyle beton agregası üretimi yapan İstanbul bölgesindeki bir taşocağında, ürün 

kalitesinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu sahada üretimi yapılan 

ve özellikleri daha önceki çalışmalarla belirlenmiş 5 farklı tür kayacın 2’li ve 3’lü 

harmanlaması yapılmıştır. Harmanlama çalışmaları doğrusal programlama tekniği 

kullanılarak yapılmış ve her kayacın harman içersindeki oranları belirlenmiştir. 

Oluşturulan doğrusal programlama modelinde, beton dayanımına önemli derecede etki 

ettiği düşünülen agrega Los Angeles aşınma kaybı değerinin minumum olması 

amaçlanmıştır. Literatürde ve ulusal standartlardaki agregalar için betonda 

kullanılabilirlik sınır değerleri, doğrusal programlama modelinde kısıt olarak 

tanımlanmış ve amaç fonksiyonları ile birlikte değerlendirilip en uygun agrega 

karışımları oluşturulmuştur.    

 

Sonuç olarak ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla incelenen saha için en 

uygun ürün harmanları oluşturulmuş ve bu modelin bu işletme açısından 

kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.  

 

 

Abstract 
 

Today, concrete is a widely used construction material and concrete’s properties are 

directly related to the properties of materials in its blending. In this research, providing 

the sustainability of production quality was aimed for a quarry which is located in 

Istanbul region and producing concrete aggregates with different types of rock. Binary 

and ternary blends of 5 different types of rock which were produced in above mentioned 



588 

field and whose properties were determined in previous studies were made. Blending 

studies were conducted with linear programming technique and the proportions in 

blending for each rock were determined. In the linear programming model, aggregate 

Los Angeles abbreviation value which is thought to affect the strength of concrete 

significantly was aimed to be minimal.  Limit values for usability in concrete for 

aggregates that meet literature and national standards were defined as constraints in the 

linear programming model, considered with objective functions and most suitable 

aggregate blends were composed.  

 

In conclusion, to provide the sustainability of product quality, most appropriate product 

blends were composed for the research field and usability of this model for this quarry 

was revealed.  

 

 

1. GİRİŞ 

 

Beton agrega, su ve çimento malzemesinin uygun oranlarda karıştırılmasıyla 

oluşturulur. Betonun hacimce yaklaşık yüzde 75’ini agrega oluşturmaktadır. Bu nedenle 

betonun özellikleri, içerisindeki agrega ile doğrudan ilişkilidir.   

 

Beton kullanımına yönelik agrega üretimi genellikle taşocaklarında yapılmaktadır. Bu 

üretim, daha önceden oluşturulmuş basamakların patlayıcılarla patlatılması ile başlar. 

Böylece kaya orta büyüklükteki kaya parçalarına ufaltılmış olur. Daha sonra Dizel gücü 

ile çalışan ekskavatörler ve taşıyıcılar bu parçalanmış yığını elektrikle çalışan kırma ve 

eleme tesisine boşaltırlar. Son olarak yine dizel gücü ile çalışan taşıyıcılar, 

sınıflandırılmış ürünleri stok alanına taşırlar. Kısaca agrega üretimi kazı, Yükleme, 

nakliye ve kırma aşamalarından oluşur. Taşocaklarındaki en önemli sorunlardan biri 

malzeme kalitesinin devamlı olarak değişmesidir. Bunun en büyük nedeni ocak 

içersinde üretim yapılan yerlerdeki kayaç değişimleridir. Böylece beton santraline 

beslenen malzemelerin kalitesi değişmekte ve üretilen betonun özellikleri doğrudan 

etkilenmektedir.  

 

Taşocaklarından üretilen ve beton agregası olarak kullanılan malzemelerdeki kalite 

değişimlerini en aza indirgemek için harmanlama yapılması gerekmektedir. Literatürde 

harmanlama çalışmalarında doğrusal programlama yöntemi geniş kullanım alanı 

bulmuştur. 

 

Raisanen ve torppa yaptıkları çalışmada, Finlandiya’nın kuzeyinde yer alan bir 

taşocağındaki kayaç değişimlerini jeolojik açıdan tanımlamışlardır. Ayrıca bu çalışmada 

heterojen yapıdaki taşocaklarının jeolojik ve petrografik açıdan tanımlanmasını seçimli 

madencilik açısından vurgulamışlardır. Taşocaklarında yapılan üretimlerin jeolojik 

haritalar oluşturulmadan yapıldığını belirtmiş ve birçok beton türünde kullanılabilecek 

kalitede olan agregaların, tespit edilemeden başka beton türlerinde kullanıldığını 

vurgulamışlardır [1]. 

 

Easa ve diğ. yaptıkları çalışmada, agrega granülometrisini deterministik ve stokastik 

yöntemlerle optimize etmişlerdir. Deterministik olarak quadrotik ve doğrusal yöntem 

kullanmış ve çözümlerini karşılaştırmışlardır. Amaç olarak ortalama granülometri 

eğrisinden sapma miktarını ve maliyet fiyatını minimize etmeye çalışmışlardır. Ayrıca 

aynı modeli stokastik yöntemlerle de denemişler ve sonuçlarını karşılaştırmışlardır. 
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Sonuçta deterministik yöntemlerin birbirine yakın sonuçlar verdiği fakat doğrusal 

yöntemin uygulanmasının daha basit ve daha olumlu sonuçlar verdiğinden tercih 

edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir [2]. 

 

Liu ve Sherali yaptıkları çalışmada Tayvan için önemli elektrik üretim merkezi olan bir 

termik santralde çalışma yapmışlardır. Bu termik santrallerin kömür kaynakları farklı 

limanlardan gelmekte ve bu kömürlerin özellikleri çok değişkenlik göstermektedir. Liu 

ve Sherali kömür kaynaklarının kalitesi, fiyatı ve kapasitesi, her termik santralin ihtiyaç 

duyduğu kömür miktarı, çevresel kısıtlar, deniz nakliyatı sırasında kullanılan gemilerin 

kapasiteleri gibi kısıtlamaları göz önüne alarak optimum olarak hangi kaynaktan hangi 

termik santrale ne kadar kömür nakledileceğini bulmak için, karma tamsayılı doğrusal 

programlama kullanarak çözüme gitmişlerdir. Problemin çözülmesinden sonra pratik ve 

faydalı bir kömür harmanlama modeli ortaya çıkmıştır [3]. 

 

Yin ve diğ. yaptıkları çalışmada Çindeki bir termik santrale beslenen kömür 

malzemesinin harmanlama modelini doğrusal programlama yöntemi ile 

oluşturmuşlardır. Buna göre ilk olarak termik santrallere beslenen kömürlerde olması 

gereken özellikler ve sınır değerleri tanımlanmış ve daha sonra doğrusal programlama 

tanıtılmıştır. Maliyetin minimize edildiği doğrusal programlama modelinde, 8 farklı 

kömür 7 farklı kısıta göre ikili olarak harmanlanmış ve optimum harman oranları 

bulunmuştur [4]. 

 

Prabhakar yaptığı çalışmada, rafinerilerdeki karışım problemlerinin doğrusal 

programlama tekniği ile nasıl çözülebileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre 

rafinerilerinde uç ürün elde edebilmek için hammaddelerin öncelikle gruplandırılması,  

daha sonra karışım stoklarının hazırlanması ve en sonunda ürünlerin elde edilmesinin 

gerektiği vurgulanmış ve tüm bu işlemlerin doğrusal programlama tekniği ile 

matematiksel çözüm modeli gösterilmiştir [5]. 

 

Bu çalışmada; farklı kayaç türleriyle beton agregası üretimi yapan İstanbul bölgesindeki 

bir taşocağında, ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu 

sahada üretimi yapılan ve özellikleri daha önceki çalışmalarla belirlenmiş 5 farklı tür 

kayacın 2’li ve 3’lü harmanlaması doğrusal programlama yöntemi kullanılarak yapılmış 

ve en uygun agrega karışımları oluşturulmuştur. Sonuç olarak ürün kalitesinin 

sürekliliğinin sağlanması amacıyla incelenen saha için en uygun ürün harmanları 

belirlenmiş ve bu modelin işletme açısından kullanılabilirliği ortaya konulmuştur. 

 

 

2. AGREGA HARMANLAMA MODELİ 
 

Bu çalışmada agrega harmanlama problemi doğrusal programlama yöntemi ile 

modellenmiştir. Agrega harmanlama modelinde micro deval katsayısı ve metilen mavisi 

gibi bazı fiziksel ve mekanik özellikler kısıt olarak kullanılmıştır. 

 

Doğrusal programlama, verilen doğrusal eşitsizliklere diğer bir ifadeyle kısıtlayıcılara 

bağlı olarak verilen doğrusal amaç fonksiyonunu maksimum yada minumum yapan 

negatif olmayan gerçek değerlerin seçilmesi olarak tanımlanabilir. Doğrusal 

programlama modelinin genel matematiksel tanımı aşağıdaki şekildedir. Amaç 

fonksiyonunu maksimum veya minumum yapan X1,X2,….,Xn karar değişkenlerinin 

değeri aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Eşitlik 1,2,3) [6]. 
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Amaç Fonksiyonu;  

Z=max(min) f(Xj)= ………………………………………………………(1); 

Kısıtlayıcılar; 

 ≥,=,≤ b; i=1,2,…m……………………………………………………...(2); 

Xj≥0                         ; j=1,2,3...n………………………………………………………(3); 

 

Oluşturulan doğrusal programlama modelinde, beton dayanımına önemli derecede etki 

ettiği düşünülen agrega Los Angeles aşınma kaybı değerinin minumum olması 

amaçlanmıştır. Literatürde ve Ulusal standartlardaki agregalar için betonda 

kullanılabilirlik sınır değerleri, doğrusal programlama modelinde kısıt olarak 

tanımlanmış ve amaç fonksiyonları ile birlikte değerlendirilip en uygun agrega 

karışımları oluşturulmuştur. Modelde kullanılan agrega özellikleri limit değerleri ve 

kısaltmaları Çizelge1’de verilmektedir.  

 

Çizelge 1 Modelde kullanılan agrega özellikleri limit değerleri ve kısaltmaları 

 

Agrega Özellikleri Limit Değerleri Kullanılan Kısaltmalar 

Los Angeles katsayısı (500 devir) (%) MİN LA 

Asitte çözünen sülfat (kütlece %) <0,2 Sf 

Toplam kükürt (kütlece %) <1 S 

Metilen mavisi değeri (g/Kg) <1 M 

Çok ince malzeme içeriği (%) <4 İ 

Kum eşdeğeri ( % ) >60 Se 

Magnezyum sülfat değeri (%) <35 Ms 

Yassılık endeksi (%) <19 F 

Elek Analizi (%) 

22.4 mm elek altı (%) 98<…<100 S22 

16 mm elek altı (%) 85<...<99 S16 

8 mm elek altı (%) 48<...<77 S8 

4 mm elek altı (%) 33<...<64 S4 

2 mm elek altı (%) 22<...<52 S2 

1 mm elek altı (%) 15<...<41 S1 

0.5 mm elek altı (%) 10<...<30 S05 

0.25 mm elek altı (%) 6<...<20 S025 
 

Doğrusal programlama modelinde kullanılan kısıt değerleri belirlenirken Asitte çözünen 

sülfat, Toplam kükürt, Çok ince malzeme içeriği ve Magnezyum sülfat değerleri için TS 

706 EN 12620 (2003) standardındaki sınır değerler dikkate alınmıştır. Elek analizinde 

ise TS 802 (2009) standardındaki alt ve üst limitler modele kısıt değeri olarak 

girilmiştir. Yapılan araştırmalar; metilen mavisi değerinin 1g/kg’ın altında olmasının, 

beton dayanımına olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermiştir [7]. Bu nedenle bu 

değer modele kısıt değeri olarak girilmiştir. Kum eşdeğerliği değerinin ise %60’dan 

büyük olması yapılan araştırmalar sonucu bulunmuştur [8]. Yassılık değerinin üst 

limitide %19 olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 1’deki limit değerleri kullanılarak ikili ve üçlü harman modelleri oluşturulmuş 

ve bu modelin çözülmesiyle hangi kayacın hangi kayaçla ne oranlarda karıştırılması 

gerektiği ortaya konmuştur. 

 

İkili harmanlama için oluşturulan doğrusal programlama modeli (Eşitlik 4,..,22); 

 

i , j =1,2,3,4,5;  kayaç grupları  

LAi or j = i.yada j.kayacın Los Angeles katsayısı (500 devir) (%) değeri, 

Sfi or j  = i.yada j.kayacın Asitte çözünen sülfat (kütlece %) değeri, 

Si or j = i.yada j.kayacın Toplam kükürt (kütlece %) değeri, 

Mi or j = i.yada j.kayacın Metilen mavisi değeri (g/Kg) değeri, 

İi or j    = i.yada j.kayacın Çok ince malzeme içeriği (%) değeri, 

Sei or j = i.yada j.kayacın Kum eşdeğeri ( % ), 
Msi or j = i.yada j.kayacın Magnezyum sülfat (%) değeri, 

Fi or j = i.yada j.kayacın Yassılık endeksi (%) değeri, 

S22i or j = i.yada j.kayacın 22.4 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 
S16i or j = i.yada j.kayacın 16 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S8i or j = i.yada j.kayacın 8 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 
S4i or j = i.yada j.kayacın 4 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S2i or j = i.yada j.kayacın 2 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri,. 
S1i or j = i.yada j.kayacın 1 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 
S05i or j = i.yada j.kayacın 0.5 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 
S025i or j = i.yada j.kayacın 0.25 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

Aij : i.kayacın j.kayaçla yaptığı karışımda aldığı oran,  

 

Minimize Z=  …………………………………...(4); 

(Aij*Sfi) + (Aji*Sfj) <= 0.2………………………..…………………………………...(5); 

(Aij*Si) + (Aji*Sj) <= 1………………………………………………………………..(6); 

(Aij*Mi) + (Aji*Mj) <= 1…………………………..…………………………………..(7); 

(Aij*ii) + (Aji*ij) <= 3………………………………………………………………….(8); 

(Aij*Sei) + (Aji*Sej) >= 60…………………………………………………………….(9); 

(Aij*Msi) + (Aji*Msj) <= 35……………………….…………………………………(10); 

(Aij*Fi) + (Aji*Fj) <= 19……………………………………………………………...(11); 

98 <= (Aij*S22i) + (Aji*S22j) <= 100………………………………………………..(12); 

85 <= (Aij*S16i) + (Aji*S16j) <= 99…………………..……………………………..(13); 

48 <= (Aij*S8i) + (Aji*S8j) <= 77……………………..……………………………..(14); 

33 <= (Aij*S4i) + (Aji*S4j) <= 64……………………..…………………………….(15); 

22 <= (Aij*S2i) + (Aji*S2j) <= 52……………………..…………………………….(16); 

15 <= (Aij*S1i) + (Aji*S1j) <= 41……………………..……………………………..(17); 

10 <= (Aij*S05i) + (Aji*S05j) <= 30…………………..……………………………..(18); 

6 <= (Aij*S025i) + (Aji*S025j) <= 20………………………………………………..(19); 

Aij>=0……………………………………………………………………………….(20); 

Aij+Aji=1……………………………………………………………………………(21); 

 i≠j……………………………………………………………………………………(22); 
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Üçlü harmanlama için oluşturulan doğrusal programlama modeli (Eşitlik 23,..,41); 

 

i , j , k =1,2,3,4,5;  kayaç grupları  

LAi or j or k = i., j. yada k.kayacın Los Angeles katsayısı (500 devir) (%) değeri, 
Sfi or j or k   = i., j. yada k.kayacın Asitte çözünen sülfat (kütlece %) değeri, 

Si or j or k    = i., j. yada k.kayacın Toplam kükürt (kütlece %) değeri, 

Mi or j or k   = i., j. yada k.kayacın Metilen mavisi değeri (g/Kg) değeri, 

İi or j or k      = i., j. yada k.kayacın Çok ince malzeme içeriği (%) değeri, 

Sei or j or k  = i., j. yada k.kayacın Kum eşdeğeri ( % ), 
Msi or j or k = i., j. yada k.kayacın Magnezyum sülfat (%) değeri, 

Fi or j or k    = i., j. yada k.kayacın Yassılık endeksi (%) değeri, 

S22i or j or k = i., j. yada k.kayacın 22.4 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S16i or j or k = i., j. yada k.kayacın 16 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S8i or j or k   = i., j. yada k.kayacın 8 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S4i or j or k   = i., j. yada k.kayacın 4 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S2i or j or k   = i., j. yada k.kayacın 2 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri,. 

S1i or j or k   = i., j. yada k.kayacın 1 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S05i or j or k = i., j. yada k.kayacın 0.5 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

S025i or j or k = i., j. yada k.kayacın 0.25 mm elek altından geçen kütlece yüzde değeri, 

Aijk : i.kayacın j. ve k.kayaçla yaptığı karışımda aldığı oran,  

 

MinimizeZ= …………..(23); 

(Aijk*Sfi) + (Ajik*Sfj) + (Akij*Sfk)  <= 0.2……………………….…………………...(24); 

(Aijk*Si) + (Ajik*Sj) +(Akij*Sk) <= 1………………………………………………….(25); 

(Aijk*Mi) + (Ajik*Mj) +(Akij*Mk) <= 1…………………………..…………………...(26); 

(Aijk*ii) + (Ajik*ij) +(Akji*ik) <= 3……………………………………………………(27); 

(Aijk*Sei) + (Ajik*Sej) + (Akij*Sej) >= 60…………………………………………….(28); 

(Aijk*Msi) + (Ajik*Msj) + (Akij*Msk) <= 35……………………….…………………(29); 

(Aijk*Fi) + (Ajik*Fj) + (Akij*Fk) <= 19………………………………………………..(30); 

98 <= (Aijk*S22i) + (Ajik*S22j) + (Akij*S22k) <= 100……………………………….(31); 

85 <= (Aijk*S16i) + (Ajik*S16j) + (Akij*S16k)  <= 99…………………..……………(32); 

48 <= (Aijk*S8i) + (Ajik*S8j) + (Akij*S8k)  <= 77……………………..……………..(33); 

33 <= (Aijk*S4i) + (Ajik*S4j) + (Akij*S4k)  <= 64……………………..……………..(34); 

22 <= (Aijk*S2i) + (Ajik*S2j) + (Akij*S2k)  <= 52……………………..……………..(35); 

15 <= (Aijk*S1i) + (Ajik*S1j) + (Akij*S1k)  <= 41……………………..……………..(36); 

10 <= (Aijk*S05i) + (Ajik*S05j) + (Akij*S05k)  <= 30…………………..……………(37); 

6 <= (Aijk*S025i) + (Ajik*S025j) + (Akij*S025k)  <= 20…………………………….(38); 

Aijk, Ajik, Akij >=0…………………………………………………………………….(39); 

Aijk+Ajik+Akij=1………………………………………………………………………(40); 

 i≠j≠k…………………………………………………………………………………(41); 

 

 

3. ÇALIŞMA SAHASI HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 

Bu çalışmada kullanılan veriler Kara ve arkadaşlarının İstanbul Ömerli bölgesinde beton 

agregası üretimi yapan bir taşocağındaki çalışmalarından alınmıştır. Buna göre 

sözkonusu sahada yapılan çalışmalar sonucunda saha 5 farklı formasyona ayrılmış ve 

kayaç gruplarına K1,K2,K3,K4 ve K5 kodları verilmiştir.  
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Yapılan petrografik çalışmalar sonucu K1 masif kireçtaşı, K2 kristalize kireçtaşı, K3 

arkozik kumtaşı, K4 kuvars kumtaşı ve K5 diabaz olarak tanımlanmıştır [9]. 

 

Belirlenen bu kayaç grupları üzerinde Türk Standartlarına göre yapılan agrega deney 

sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir [9]. 

 

Çizelge 2. Agrega deney sonuçları [9] 

 

 

4.BULGULAR 
 

Söz konusu saha için belirlenmiş 5 farklı kayadan üretilen agrega malzemesinin 

mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri agrega limit değerleri ile birlikte oluşturulan 

agrega harmanlama modeline girilmiş ve sonuç olarak belirlenen kısıt değerlerini ve 

amacı sağlayan agrega harman grupları oluşturulmuştur. Çizelge 3’de ikili harmanlama 

sonucu bulunan agrega karışım oranları Çizelge 4’de ise 3’lü harmanlama sonucu 

bulunan agrega karışım oranları verilmiştir.  

 

Çizelge 3.İkili harmanlama modeli sonucu bulunan agrega karışım oranları 

Agrega Deneyleri K1 K2 K3 K4 K5 

Los Angeles katsayısı (%) TS EN 1097-2 17 15 13 14 8 

Asitte çözünen sülfat (kütlece %) TS EN 1744-1 0,2 0,21 0,03 0,02 0,05 

Toplam kükürt (kütlece %)  TS EN 1744-1 0,15 0,17 0,03 0,02 0,04 

Metilen mavisi değeri (g/Kg)  TS EN 933-9 0,50 0,50 1,25 0,50 0,75 

Çok ince malzeme içeriği (%) TS EN 933-1 2,83 2,99 4,17 4,16 4,95 

Kum eşdeğeri ( % )  TS EN 933-8 75 74 38 65 67 

Magnezyum sülfat değeri (%)  TS EN 1367-2 8 10 36 12 4 

Yassılık endeksi (%)  TS EN 933-3 14 15 22 19 18 

Elek Analizi TS EN 933-1 

22.4 mm elek altı (%) 99 100 100 100 99 

16 mm elek altı (%) 85 87 87 90 93 

8 mm elek altı (%) 54 54 60 57 53 

4 mm elek altı (%) 37 37 40 41 39 

2 mm elek altı (%) 31 28 25 27 25 

1 mm elek altı (%) 24 19 16 18 16 

0.5 mm elek altı (%) 16 12 10 12 11 

0.25 mm elek altı (%) 8 8 6 9 8 

Değişkenler Karışımdaki Oran 

A12 1,00 

A13 0,60 

A14 0,12 

A15 0,45 

A21 0,00 

A23 0,61 

A24 0,14 

A25 0,48 

A31 0,40 

A32 0,39 

A41 0,88 

A42 0,86 

A51 0,55 

A52 0,52 
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Çizelge 3’deki verilere göre; 1 numaralı kayaç için; 2 numaralı kayaçla karıştırılmaması 

gerektiği, 3,4 ve5 nolu kayaçlarla karışımlarında sırasıyla %60,%12 ve %45 oranlarla 

karıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 2 numaralı kayaç için; 1 numaralı kayaçla 

karıştırılmaması gerektiği, 3,4,5 nolu kayaçla karışımlarında sırasıyla %61,%14 ve %48 

oranla karıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 3 numaralı kayaç için; 4 ve 5 

numaralı kayaçlarla karıştırılmaması gerektiği, 1 ve 2 nolu kayaçla karışımlarında 

sırasıyla %40 ve %19 oranlarında karıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 4 

numaralı kayaç için; 3 ve 5 numaralı kayaçla karıştırılmaması gerektiği, 1 ve 2 nolu 

kayaçlarla karışımlarında sırasıyla %88 ve %86 oranlarında karıştırılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. 5 numaralı kayaç için ise; 3 ve 4 numaralı kayaçlarla 

karıştırılmaması gerektiği, 1 ve 2 nolu kayaçlarla karışımlarında sırasıyla %55 ve %52 

oranlarında karıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Aşağıda ikili harmanlama 

sonuçları verilmektedir. 

 

 1.Harman: %60 K1 + %40 K3; 

 2.Harman: %12 K1 + %88 K4; 

 3.Harman: %45 K1 + %55 K5; 

 4.Harman: %61 K2 + %39 K3; 

 5.Harman: %14 K2 + %86 K4; 

 6.Harman: %48 K2 + %52 K5; 

 

Çizelge 4. Üçlü harmanlama modeli sonucu bulunan agrega karışım oranları 

 

Değişkenler Karışımdaki Oran 

A123 0 

A124 0 

A125 0 

A134 0,12 

A135 0,45 

A145 0,45 

A213 0,61 

A214 0,14 

A215 0,48 

A234 0,19 

A235 0,48 

A245 0,48 

A312 0,39 

A314 0,20 

A315 0 

A345 0 

A324 0,25 

A325 0 

A412 0,86 

A425 0 

A435 0 

A415 0 

A413 0,68 

A423 0,56 

A512 0,52 

A513 0,55 

A514 0,55 

A532 0,52 

A542 0,52 

A534  
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Çizelge 4’deki verilere göre; üçlü harmanlama yapılırken 1 numaralı kayaç için; 2 

numaralı kayaçla karıştırılmaması gerektiği, 3 ve 4 nolu kayaçlarla yapılacak harmanda 

ise %12 oranında karıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 2 numaralı kayaç içinse 

sadece 3 ve 4 nolu kayaçla karıştırılabileceği ve %19 oranında harmanda olması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Tüm 3’lü harmanlama sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

  

 1.Harman: %12 K1 + %20 K3 + %68 K4 

 2.Harman: %19 K2 + %25 K3 + %56 K4 

 

Yapılan doğrusal programlama modeline göre 6 adet 2li harmanlama modeli ve 2 adet 

3lü harmanlama modeli ortaya konulmuştur. Söz konusu sahada bu modeller 

kullanlarak yapılacak harmanlama çalışmalarında Çizelge1’de verilen kıst değerlerinde 

ve los Angeles dayanımları minumum olacak şekilde ürün grupları oluşturulabilecektir. 

Harman modelleri incelendiğinde K1 ve K2 kodlu kayaçların harmanda beraber 

kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca K3, K4 ve K5 kodlu kayaç gruplarının 

da aynı harman içersinde yer alamayacağı ortaya konulmuştur. 

 

 

5.SONUÇLAR 

 
Özellikle İstanbul gibi devamlı büyüyen bir şehirde artan inşaat faaliyetleri sonucunda 

agrega ihtiyacıda aynı doğrultuda artmıştır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

açısından, agrega ihtiyacını karşılayan taşocaklarında, üretilen farklı kalitedeki 

malzemelerin optimum olarak kullanılması gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada farklı kayaç gruplarından agrega üretimi yapan bir taşocağında ürün 

kalitesinin sürekliliği amacıyla bir harmanlama optimizasyon çalışması yapılmıştır. 

Oluşturulan doğrusal programlama modelinde, beton dayanımına önemli derecede etki 

ettiği düşünülen agrega Los Angeles aşınma kaybı değerinin minumum olması 

amaçlanmıştır. Literatürde ve ulusal standartlardaki agregalar için betonda 

kullanılabilirlik sınır değerleri, doğrusal programlama modelinde kısıt olarak 

tanımlanmış ve amaç fonksiyonları ile birlikte değerlendirilip en uygun agrega 

karışımları oluşturulmuştur. Buna göre 5 farklı kayaçla üretim yapılan bu taşocağında 

oluşturulan harman modelleriyle ürün sürekliliği sağlanmıştır. Oluşturulan harman 

modelleri incelendiğinde K1 ve K2 kodlu kayaç gruplarının ikili ve üçlü harman 

gruplarında beraber kullanılamayacağı, K3,K4 ve K5 kodlu kayaç gruplarınında yine 

aynı şekilde ikili ve üçlü harman gruplarında beraber kullanılamayacağı sonuçlarına 

varılmış , tüm kısıt değerlerini sağlayan ve aynı zamanda los Angeles dayanımları 

minumum olan 6 adet ikili ve 2 adet üçlü harman modelleri ortaya konulmuştur. 

 

Sonuç olarak yapılan harmanlama optimizasyonu çalışması farklı verilerle ve farklı 

yöntemlerle desteklenmelidir. Ayrıca farklı formasyonlarda üretim yapan taşocaklarında 

selektif madencilik yöntemleri mutlaka uygulanmalı ve farklı ürün grupları piyasanın 

ihtiyacına uygun şekilde harmanlanmalıdır. 
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