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AGREGA

�MİNERAL KÖKENL İ, 
�DEĞİŞİK BOYUTLU, 
�SERT TANELER

BETONUN % 60 - % 80’İ AGREGA AKILCI SEÇ İM !
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AGREGA
� Amerikan standartlarından ASTM D8:

agregayı, “Harç veya beton olu şturmak amacıyla bir 
bağlayıcı madde ile veya temel tabakaları, demiryolu 
balastlarında, vb. i şlerde tek ba şına kullanılan kum, 
çakıl, deniz kabu ğu, cüruf ya da kırmata ş gibi mineral 
kompozisyonlu granüler (taneli) bir malzemedir” 
şeklinde tanımlamaktadır.
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AGREGA
�Agregalar, 

betonun hacim olarak %60-%80’ini olu şturur.

� Bitümlü yol kaplamalarının a ğırlıkça % 90-95, hacimce 
%75-85’ini agregalar olu şturmaktadırlar. 
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AGREGA
� Agrega taneleri, 

çimento hamurunun zamana ba ğlı olarak gösterebilece ği hacim 
değişikli ği (büzülme-genle şme) ve buna ba ğlı olarak olu şabilecek 
çatlakları azaltır, sert ve yüksek dayanımları nede niyle betonun 
çevre ko şullarına dayanıklılı ğını ve dayanımını artırır. 

� Agreganın çimento ile genellikle 
kimyasal etkile şime girmesi istenmez. 
Çimento hamuru ile agrega arasındaki 
bağlantı fiziksel ve mekanik özellik ta şır. 
Bu bağlantıya “aderans” adı verilir.
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AGREGA
� Beton karı şımlarında agrega dayanımı yüksek ise; 

kırılma çimento hamuru ve özellikle çimento hamuru, 
agrega yüzeyinde olu şur.  

� Eğer agrega zayıf ise; kırılma agrega içinde olu şur.
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AGREGA
� Beton karı şımlarında agrega dayanımı yüksek ise 

kırılma çimento hamuru ve özellikle çimento hamuru, 
agrega yüzeyinde olu şur.  

� Eğer agrega zayıf ise kırılma agregada olu şur.

� Hafif (zayıf) agregada kırılma � Doğal agregalı betonda ara 
yüzeyden kırılma
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AGREGA
�ÖZELL İKLER (NORMAL BETON İÇİN)

• SERT
• TEM İZ
• YÜKSEK DAYANIMLI
• KİMYASAL ETK İLERE DAYANIKLI
• KİMYASAL TEPK İMEYE G İRMEYEN
• ADERANSI-FİZİKSEL BAĞI YÜKSEK
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AGREGA
AGREGA KAYNAKLARI

� Agregalar genel olarak;
doğal agregalar, i şlenmi ş agregalar (kırmata ş) ve yapay agregalar
olarak sınıflandırılmaktadır.

DOĞAL

Çakıl

YAPAY

Curuf

İŞLENMİŞ

Kırmata ş
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AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Çakıl ve kum do ğal agregalar olup, ocak ve dere 
malzemelerinin tipik birer örne ğidir. 

Kum: 4 mm ile 63 µm

Silt: 63 µm - 2 µm
Kil: 2 µm altı

Çakıl: 63 mm ile 4 mm 
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AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Kum ve çakılın bir arada bulundu ğu malzemeye tüvenan 
agrega adı verilir. 

� Doğal agregalardan çakıl ve kum; derelerden, eski dere  
yataklarından olu şan ocaklardan, denizden, ova, teras ve 
çöllerden sa ğlanır. 
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� Buzul alanlardaki çökeltilerde bulunan yuvarlak ta ş ve çakıl 
taşları bunlara bir örnektir. Di ğer bir örnek ise, akarsulardaki 
pürüzsüz ve yuvarlak çakıl ve kum taneleridir.

AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Dış etkenlere maruz kayaçlar do ğadaki hem fiziksel hem de 
kimyasal birçok süreç tarafından a şındırılmakta ve 
bozulmaktadır

� Bu bozulma süreçleri sonucu açı ğa çıkan ürünler, rüzgar, 
su, yerçekimi, ya da buzul hareketleri ile ta şınmakta ve 
çeşitli formlarda zemin minerali olarak çökelmektedir.  
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AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Karaların çok içerlerine kadar girmi ş olan plaj kumları üniform boyutlu 
malzemeler olmakla birlikte, nehir kumları sıklıkla büyük miktarlarda çakıl, 
silt ve kil içermektedir. 

� Bu tip agregalar genellikle kırma, eleme, yıkama gi bi i şlemlerden sonra 
kullanılır. Ancak, do ğada hiç bir i şlem gerektirmeyen temiz, uygun yapı ve 
dağılımda agrega da bulunabilir. 
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� Deniz kumlarında ayrıca midye, istiridye 
kabukları vb. canlı kalıntıları  bazı 
durumlarda sorunlar çıkartır; betonun 
yerle şmesini güçle ştirir, dü şük dayanımlı 
taneler olu şturur, 

AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Deniz kumu temiz ve homojen olmasına 
karşın içinde tuz bulundurur. 

� Tuz, Çelik donatıyı paslandırdı ğından 
zararlıdır. Ayrıca tuz, rutubeti çekti ğinden, 
tuzlu kum kullanılan yapıların nemli 
olmasına yol açar. 
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AGREGA
DOĞAL AGREGALAR

� Çöl ve ova kumları ise temiz olmalarına ve tuz 
içermemelerine ra ğmen, yalnızca ince tanelerden 
oluştuğundan, beton yapımı için uygun de ğildir.
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AGREGA
İŞLENMİŞ AGREGALAR (KIRMATA Ş AGREGALAR)

� İşlenmi ş agregalar, kırılmı ş ve elenmi ş doğal kayaları kapsamaktadır. 

� Bazen çakıllar da beton 
karışımlarına daha uygun hale 
getirilmek amacıyla kırılmaktadır. 

� Kırma i şlemi yuvarlak parçacıkları daha 
köşeli hale getirmek suretiyle, tane 
şeklini ve tane boyut aralı ğını ve 
dağılımını iyile ştirmektedir. 
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� Kırılmı ş ürün, istenilen agrega boyutlarının elde 
edilmesi için eleklerden geçirilmektedir. 

AGREGA
İŞLENMİŞ AGREGALAR (KIRMATA Ş AGREGALAR)

� Kırmata ş, ana kayaçların veya büyük ta şların, tüm 
agrega parçalarının kırılmı ş bir yüzeye sahip 
olacak şekilde kırılması sonucu olu şmaktadır. 

� Kırmata ş imalatında öncelikle ana kayaçlar ta ş 
ocağında patlatma yöntemiyle parçalanmakta, 
daha sonra konkasörler tarafından kırılarak 
boyutsal olarak küçültülmektedir. 

� Konkasörün uygun bir şekilde ayarlanması ile 
istenen boyutlarda agrega elde edilir. 
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FillerKaba 15-25 Kaba 5-15 ince 0-5

AGREGA
İŞLENMİŞ AGREGALAR (KIRMATA Ş AGREGALAR)

� Mıcır adı da verilen kırmata ş agregalar genelde 
kaba (>4 mm) 
ince (4 mm > x > 63 µm) ve 
mineral filler (< 63 µm) olmak üzere 

üç boyutta üretilir.
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AGREGA
İŞLENMİŞ AGREGALAR (KIRMATA Ş AGREGALAR)

� İri agregaların üretilmesinden sonra, konkasörden ar ta kalan silt’e 
karşılık gelen kırma kuma filler , mıcır tozu veya taşunu adı da verilir.
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� Kırmata şların do ğal hallerinden kırılmı ş olmaları nedeni ile kö şeleri zayıf 
olabilmekte, dolayısıyla beton dayanımını olumsuz et kiliyebilmektedir.  

AGREGA
AGREGALARIN GENEL ÖZELL İKLER İ

� Tane dağılımının düzgün olması ve temiz olması durumunda, kır mataş
agregalar pürüzlü ve kö şeli yüzeyleri nedeniyle çimento harcı ile iyi bir 
şekilde ba ğlanabilmektedir. 

� Kırmata şların pürüzlü olmaları nedeni ile i şlenebilirlik azalmaktadır. 

� İmalat ürünü agregalar nispeten yeni malzemelerdir. Tipik olarak, 
bunlar hafif a ğırlıklı olup, genellikle hafif beton imalatında ter cih 
edilmektedir. 

� Yüksek fırın cürufu en yaygın kullanılan yapay agre ga türüdür. 
20



AGREGA
BETONDA KULLANILABİLEN
MİNERAL VE KAYALAR

BETONDA KULLANILAMAYAN
MİNERAL VE KAYALAR

• KİREÇTAŞI
• BAZALT
• GRANİT
• DİYABAZ
• SİYANİT
• MERMER
• BARİT

• ANDEZİT
• ALÇITAŞI
• KİLTAŞI
• KUMTAŞI
• KUVARS DIŞINDAKİ SİLİKA MİNERALLERİ
• FELDSPATLAR
• SÜLFAT MİNERALLERİ

ANCAK DENEY YAPILMADAN KARAR VERİLEMEZ!
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AGREGA
İSTENMEYEN KAYAÇLAR

a) Dayanımı dü şük kayalar. Genellikle bo şluklu, yapraksı, 
ince yapılı kayaçların basınç dayanımı gibi mekanik  
özellikleri çok dü şüktür.

b) Su etkisinde hacim de ğişikli ği yapanlar.

c) Betonda sülfat etkisi olu şturanlar.

d) Çimento ile alkali-agrega reaksiyonu yapanlar.

e) Değişik kimyasal reaksiyon yapanlar.
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AGREGA
GRANÜLOMETR İ – TANE DAĞILIMI

� Çimentonun beton karı şımı içindeki en pahalı bile şen olması 
nedeniyle, gerekli i şlenebilirlik, dayanım ve kalıcılık 
özelliklerinin sa ğlanması ko şulu ile karışımdaki çimento 
hamuru gereksiniminin en aza indirilmesi gerekmekte dir. 

� Bu nedenle, karı şımda kullanılacak agreganın 
granülometrisi, ba şka bir deyi şle tane boyutu da ğılımı, 
işlenebilir bir beton için gerekli olan çimento hamur u 
ihtiyacının belirlenmesi açısından da önemli bir 
karakteristiktir. 
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AGREGA
GRANÜLOMETR İ – TANE DAĞILIMI

� Çimento hamuru miktarı, agrega taneleri arasındaki doldurulması 
gereken bo şluk miktarı ve çimento hamuru ile sarılması gereken  
agrega toplam yüzey alanı ile do ğrudan ilgilidir. 
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GRANÜLOMETR İ – TANE DAĞILIMI

AGREGA DENEYLERİ

YALNIZCA İRİ
GRADASYON
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AGREGA
GRANÜLOMETR İ

� Granülometri bile şimi, agrega içinde boyutları belirli limitler içinde 
kalan tanelerin ne oranlarda oldu ğunu açıklar.

� Bu amaçla, kullanılmadan önce agreganın granülometrik 
bile şiminin elek analizi deneyi ile saptanıp, belirli sınırlar içinde 
kalıp, kalmadı ğı kontrol edilmelidir.

� Bir agrega tanesinin geçebildi ği en küçük ele ğin 
delik çapı veya kenar uzunlu ğu o tanenin çapı 
olarak adlandırılır. 
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•4mm 60µ İNCE AGREGA

AGREGANIN SINIFLANDIRILMASI
•70mm 31.5mm BALAST
•31.5mm 4mm İRİ AGREGA

•60µ 2µ SİLT
•2µ ALTI KİL

AGREGA
GRANÜLOMETR İ
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•AGREGA YIĞINININ ORTA 
BÖLGESİ TESPİT EDİLİR.

•BU BÖLGENİN DEĞİŞİK 
YERLERİNDEN  ÖRNEK ALINIR

•ALINAN ÖRNEK BİR YÜZEYE 
BOŞALTILIR.

•OLUŞAN YIĞIN YAKLAŞIK
SİLİNDİR HALE GETRİLİR.

AGREGA DENEYLERİ
ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEM İ
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AGREGA DENEYLERİ

•ÖRNEK YAKLAŞIK DÖRDE
BÖLÜNÜR.

•İKİ ÇEYREK PARÇA ALINARAK
YENİ BİR KARIŞIM YAPILIR.

•YENİ OLUŞTURULAN YIĞIN DA
DÖRDE BÖLÜNÜP KARŞILIKLI
İKİ PARÇASI ALINARAK
DENEY YAPMAK ÜZERE 
KARIŞTIRILIR..

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEM İ
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AGREGA DENEYLERİ
ÖRNEK ALMA : BÖLGEÇ
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Örnek alınan yı ğını temsil etti ği varsayılan malzeme 
105±2°C sıcaklıktaki etüvde 24 saat bekletilerek 
kurutulur.
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Etüvden kuru malzeme de ğişik elek açıklı ğı olan 
eleklerin üzerine bo şaltılarak, sarsma uygulanır. 

� Elle

� Otomatik eleme
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� TSE’nin eski agrega 
şartnamelerinde hem 
dairesel delikli hem de 
kare gözlü eleklere yer 
verilmi ştir. 

� Yeni şartnamelerde 
ise elek açıklıkları kare 
gözlü olarak 
saptanmı ştır 

AGREGA DENEYLERİ
ELEK T İPLERİ

d1.25a≅
Dairesel delikli

Kare gözlü
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

31.5
16.0
8.0
4.0
2.0
1.0
0.5

0.25
Elek altı

Agrega Elek Serileri
Kare gözlü Elek Açıklığı 

(mm) TS 130

NORMAL BETONDA
KULLANILAN
ELEK SER İLERİ

Dmax=32 mm
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Eleklerde sarsma i şlemi 
tamamlandıktan sonra her elek 
üzerinde ve elek altında kalan 
kısımlar ayrı ayrı tartılır.
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Elekte kalan a ğırlıklar bir çizelge üzerine yazılır.  

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elek üstünde 
kalan ağırlık (g)

-
2018
1427
949
876
612
522
311
185

Elek üstünde kalan 
yığışımlı ağırlık (g)

-

2018 + 0 = 2018
2018 + 1427 = 3445
3445 + 949 = 4394
4394 + 876 = 5270
5270 + 612 = 5882
5882+ 522 = 6404
6404 + 311 = 6715
6715 + 185 = 6900

36



AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elek üstünde 
kalan 

ağırlık (g)

-
2018
1427
949
876
612
522
311
185

Elek üstünde 
kalan yı ğışımlı 

ağırlık (g)

0

2018
3445
4394
5270
5882
6404
6715
6900

Elek üstünde kalan 
yığışımlı q (%)

0

(2018/6900)×100=29.2
(3445/6900)×100=49.9
(4394/6900)×100=63.7
(5290/6900)×100=76.4
(5882/6900)×100=85.2
(6404/6900)×100=92.8
(6715/6900)×100=97.3
(6900/6900)×100=100

37



AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elek üstünde 
kalan 

ağırlık (g)

-
2018
1427
949
876
612
522
311
185

Elek üstünde 
kalan yı ğışımlı 

ağırlık (g)

0

2018
3445
4394
5270
5882
6404
6715
6900

Elek üstünde 
kalan 

yığışımlı q (%)

0

29.2
49.9
63.7
76.4
85.2
92.8
97.3
100

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100-0=100

100-29.2=70.8
100-49.9=50.1
100-63.7=36.3
100-76.4=23.6
100-85.2=14.8
100-92.8=7.2
100-97.3=2.7

100-100=0
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100
70.8
50.1
36.3
23.6
14.8
7.2
2.7
0

Yatay eksende elek no
Düşey eksende elekten geçen yı ğışımlı
yüzdeler olacak şekilde grafik çizilir.
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100
70.8
50.1
36.3
23.6
14.8
7.2
2.7
0

Elek açıklı ğı (mm)

E
le

kt
en

 g
eç

en
 (

%
)

40

60

20

0
0 0.25 0.5 1 42 8 16 32

100

80

2.7
7.2

14.8

23.6

36.3

50.1

70.8

100
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek açıklı ğı (mm)

E
le

kt
en

 g
eç

en
 (

%
)

40

60

20

0
0 0.25 0.5 1 42 8 16 32

100

80

2.3
7.2

14.8

23.6

36.3

50.1

70.8

100

� 4mm’den küçük çaplı 
malzemelerin oranı 
%36.3’ tür. 

� Diğer bir deyi şle 
malzemenin 
%36.3’ü ince agrega, 
%63.7’si iri agregadır.
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

Elek açıklı ğı (mm)

E
le

kt
en

 g
eç

en
 (

%
)

40

60

20

0
0 0.25 0.5 1 42 8 16 32

100

80

� Granülometri e ğrisi 
düşey eksene yakın 
ise, agregada fazla 
miktarda ince tane 
bulunmaktadır. 

� Eğrinin yatay 
eksene yakla şması 
durumunda ise, 
agregada fazla 
miktarda iri  agrega 
bulundu ğu anlaşılır.

Daha 
ince

Daha 
Kalın
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

ÇOK İNCE
TANELER

ÇOK İRİ
TANELER

HEPSİ AYNI
BOYUTLU TANELER

FAZLA ÖZGÜL
YÜZEY

FAZLA 
SU DÜŞÜK 

DAYANIM + DAYANIKLILIK

İŞLENEBİLME 
ZORLUĞU

BOŞLUKLU
YAPI DÜŞÜK 

DAYANIM + DAYANIKLILIK

BOŞLUKLU 
YAPI DÜŞÜK 

DAYANIM + DAYANIKLILIK
43



AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� İDEAL GRANÜLOMETR İ

� Taze betonun karı ştırılması, ta şınması, yerine 
serilmesi ve sıkı ştırılması i şlemleri boyunca, 
iri ve ince tanelerin segregasyonuna neden 
olmayarak, istenilen i şlenebilmenin ve 
yoğunlu ğun elde edilmesini sa ğlayacak olan 
agrega tane boyutu da ğılımıdır.

44



AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� İDEAL GRANÜLOMETR İ

� Fuller ba ğıntısı:

D

d
P 100=

� agreganın iyi bir tane da ğılımına (gradasyona) sahip olup, 
olmadı ğına söz konusu karı şımın beton içindeki performansı 
gözlenerek karar verilir.
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40

31.5

E
le

kt
en

 g
eç

en
 (

%
)

60

20

0

100

80

0

Elek açıklı ğı (mm)
0.25 0.5 1 42 8 16

2
8

14
23

38

62

6

AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� İDEAL GRANÜLOMETR İ

� Birçok ülkenin 
standartlarına giren 
bu eğriler, uygulama 
kolaylı ğı yönünden 
tek bir e ğri yerine, 
eğrilerle 
sınırlandırılmı ş 
bölgeler olarak 
verilir.

15

42

53

66

77

89

28

A32
C32

B32

100

8

28

37

47

62

80

18

Uygun 
Granülomteri
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40

31.5

E
le
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0.25 0.5 1 42 8 16
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� İDEAL GRANÜLOMETR İ

� B: İdeal Granülometri
� C: İncelik Sınırı
� A: Kalınlık sınırı

15

42

53

66

77

89

28

A32
C32

B32

100

8

28

37

47

62

80

18

Uygun 
Granülomteri

� A ve B çizgileri arasında 
kalan bölge ideal kullanım 
alanını göstermektedir. 

� B ve C çizgileri arasındaki 
bölgede kalan malzemenin ince 
kalmasına ra ğmen 
kullanılabilmesine izin verilir.
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Dmax= 8 mm için İDEAL GRANÜLOMETR İ
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Dmax= 16 mm için İDEAL GRANÜLOMETR İ
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AGREGA DENEYLERİ
ELEK ANAL İZİ

� Dmax= 32 mm için İDEAL GRANÜLOMETR İ
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GRANÜLOMETR İSİ DÜZGÜN BETON 
ÖRNEKLER

AGREGA DENEYLERİ
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GÖLCÜK’te YIKILMIŞ BAZI YAPILARDAN 
ALINMIŞ BETON ÖRNEKLERİ-1999

GRANÜLOMETR İSİ BOZUK BETON ÖRNEKLER
(KİLLİ  ve İRİ AGREGASIZ, ADERANSI YOK)

AGREGA DENEYLERİ
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AGREGA DENEYLERİ

GRANÜLOMETRİSİ BOZUK BETONLAR ! 
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� Genellikle do ğada bulunan malzemeler bu granülometri
değerlerine uymaz. Ancak biri fazla kalın, di ğeri fazla ince iki 
malzemeyi belirli oranlarda karı ştırarak, istenen sınırlarda kalan 
bir karı şım elde edilebilir. 

54



� Ancak elek ve malzeme sayılarının de ğişebilmesi nedeniyle, 
istenen granülometride karı şım elde edilebilmesi için, karı şım 
oranları cebirsel denklemler kurularak çözülemez. B u oranlar 
deneme sınama yöntemiyle bulunabilir.

AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� Sorun bu agregaların hangi oranlarda karı ştırılaca ğını 
bulabilmektir.

%?

%?

%?

%?
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� KARIŞACAK MALZEMELER  

Kırmata ş 
15-25

Kırmata ş 
5-15

Kırmata ş tozu
0-3

Doğal kum
0-5

� Genellikle do ğada bulunan malzemeler bu granülometri
değerlerine uymaz. Ancak biri fazla kalın, di ğeri fazla ince iki 
malzemeyi belirli oranlarda karı ştırarak, istenen sınırlarda kalan 
bir karı şım elde edilebilir. 
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� ELEKTEN GEÇEN YIĞIŞIMLI (%) p  

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Kırmataş
15-25

100,0
13,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Kırmataş
5-15

100,0
100,0
44,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Doğal kum
0-5

100,0
100,0
100,0
82,1
50,8
29,0
17,5
11,2

Kırmataş tozu
0-3

100,0
100,0
100,0
96,8
76,8
49,5
30,2
18,4
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� ELEKTEN GEÇEN YIĞIŞIMLI (%) p  

Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Kırmataş
15-25

100,0
13,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Kırmataş
5-15

100,0
100,0
44,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Doğal kum
0-5

100,0
100,0
100,0
82,1
50,8
29,0
17,5
11,2

Kırmataş tozu
0-3

100,0
100,0
100,0
96,8
76,8
49,5
30,2
18,4

Kırmata ş 15-25
%20

Kırmata ş 5-15
%20

Doğal Kum
%30

Kırmata ş tozu
%30
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� ELEKTEN GEÇEN YIĞIŞIMLI (%) p  

Elek No
(mm)

32

16

8

4

2

1

0.5

0.25

0,2×100 + 0,2×100 + 0,3×100 + 0,3×100 = 100

0,2×13,4 + 0,2×100 + 0,3×100 + 0,3×100 = 82,7

0,2×0,2 + 0,2×44,8 + 0,3×100 + 0,3×100 = 69,0

0,2×0,2 + 0,2×2,8 + 0,3×82,1 + 0,3×96,8 = 54,3

0,2×0,2 + 0,2×0,5 + 0,3×50,8 + 0,3×76,8 = 38,4

0,2×0,2 + 0,2×0,5 + 0,3×29,0 + 0,3×49,5 = 23,7

0,2×0,2 + 0,2×0,5 + 0,3×17,5 + 0,3×30,2 = 14,5

0,2×0,2 + 0,2×0,5 + 0,3×11,2 + 0,3×18,4 = 9,0

ideal

100

80

62

47

37

28

18

8

İncelik 
sınırı

100

89

77

66

53

42

28

15

kalınlık
sınırı
100

62

38

23

14

8

6

2

15-25
%20

5-15
%20

0-5
%30

0-3
%30
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

Kırmata ş 15-25
%20

Kırmata ş 5-15
%20

Doğal Kum
%30

Kırmata ş tozu
%30
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

Su ihtiyacı ve bo şluk miktarı bakımından 
iri malzeme mümkün oldu ğunca çok olmalıdır.

İri agrega (4 mm’den büyük malzeme) oranı 
%50-60 olması akılcı bir ba şlangıç olabilir.
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

� ELEKTEN GEÇEN YIĞIŞIMLI (%) p  

Elek No
(mm)

32

16

8

4

2

1

0.5

0.25

0,3×100 + 0,3×100 + 0,2×100 + 0,2×100 = 100

0,3×13,4 + 0,3×100 + 0,2×100 + 0,2×100 = 74,0

0,3×0,2 + 0,3×44,8 + 0,2×100 + 0,2×100 = 53,5

0,3×0,2 + 0,3×2,8 + 0,2×82,1 + 0,2×96,8 = 36,7

0,3×0,2 + 0,3×0,5 + 0,2×50,8 + 0,2×76,8 = 25,7

0,3×0,2 + 0,3×0,5 + 0,2×29,0 + 0,2×49,5 = 15,9

0,3×0,2 + 0,3×0,5 + 0,2×17,5 + 0,2×30,2 = 9,8

0,3×0,2 + 0,3×0,5 + 0,2×11,2 + 0,2×18,4 = 6,1

ideal

100

80

62

47

37

28

18

8

İncelik 
sınırı

100

89

77

66

53

42

28

15

kalınlık
sınırı
100

62

38

23

14

8

6

2

15-25
%30

5-15
%30

Doğal kum
%20

Doğal kum
%20
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AGREGA
KARIŞIM GRANÜLOMETR İSİ

Kırmata ş 15-25
%30

Kırmata ş 5-15
%30

Doğal Kum
%20

Kırmata ş tozu
%20

Deneme yanılma 
bilgisayar 

programları ile daha 
hızlı yapılabilir.
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Elek No
(mm)

32
16
8
4
2
1

0.5
0.25

Elek altı

Elek üstünde 
kalan 

ağırlık (g)

-
2018
1427
949
876
612
522
311
185

Elek üstünde 
kalan yığışımlı 

ağırlık (g)

0

2018
3445
4394
5270
5882
6404
6715
6900

Elek üstünde 
kalan 

yığışımlı q (%)

0

29.2
49.9
63.7
76.4
85.2
92.8
97.3
100

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100
70.8
50.1
36.3
23.6
14.8
7.2
2.7
0

AGREGA
İNCELİK MODÜLÜ

� Tipik bir elek analizi
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AGREGA
İNCELİK MODÜLÜ

Elek üstünde 
kalan 

yığışımlı q (%)

0

29.2
49.9
63.7
76.4
85.2
92.8
97.3

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100
70.8
50.1
36.3
23.6
14.8
7.2
2.7

+
494.5

İncelik modülü= 494.5/100= 4.9 

� Birbirini izleyen standart elek 
serisi üzerinde kalan 
kümülatif malzeme 
yüzdelerinin toplamının yüze 
bölümü o malzemenin incelik 
modülü diye adlandırılan 
karakteristi ğini olu şturur. 
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AGREGA
İNCELİK MODÜLÜ

Elek üstünde 
kalan 

yığışımlı q (%)

0

29.2
49.9
63.7
76.4
85.2
92.8
97.3

Elekten geçen 
yığışımlı p (%)

100
70.8
50.1
36.3
23.6
14.8
7.2
2.7

+
494.5

İncelik modülü= 494.5/100= 4.9 

� Agregaların bile şimini granülometri 
eğrilerinden ba şka gösteren di ğer 
bir karakteristik de incelik 
modülüdür.

� İncelik modülü, agreganın inceli ği 
veya kabalı ğı hakkında genel bir 
fikir vermesine ra ğmen, agreganın 
tane dağılımı hakkında bir bilgi 
vermemektedir. 

� Farklı gradasyona sahip agregalar 
aynı incelik modülü de ğerine sahip 
olabilir. 
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AGREGA
İNCELİK MODÜLÜ

� Taneler incele ştikçe ve boyutları küçük olan tanelerin miktarı 
arttıkça bu karakteristik küçük de ğerler almaktadır. 

� Malzemede iri tanelerin miktarının artması ise ince lik modülünün 
büyük de ğerler almasına neden olur. 

� Karışım oranlarını deneme sınama yolu ile ararken inceli k modülü 
değerlerinden yararlanılabilir.

� İncelik modülü, aynı kaynaktan sa ğlanan agregadaki küçük 
değişkenlikleri tespit için kullanılabilir. Ancak, farkl ı iki kaynaktan 
sağlanan agregaların tane da ğılımlarını kar şılaştırmakta 
kullanılamaz.
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� Türk standartlarında agreganın incelik modülünün ha ngi sınırlar 
arasında olması gerekti ğine dair bir bilgi yoktur.

AGREGA
İNCELİK MODÜLÜ

� Bazı standartlar, betonun karı şım tasarımında incelik modülü ile 
ilgili bazı kısıtlamalar getirilmi ştir. 

� Örneğin, ASTM C33, ince agreganın incelik modülünde 0.2 den daha 
fazla oranda de ğişkenlik olmamasını ister. 

� Daha büyük de ğişkenlikler, i şlenebilirlikte kabul edilemez 
değişkenliklere neden oldu ğundan bile şenlerin oranlanmasında 
yeni bir ayarlanma yapılmasını gerektirir. 

� Bir di ğer sınırlamada ASTM’de belirtilen, ince agreganın i ncelik 
modülünün 2.3 den yüksek ve 3.1 den dü şük olmasıdır. 

68



AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Betonun teknik özelliklerini etkileyen en önemli bi rleşim 
parametresi su/çimento oranıdır. 

� Su miktarını etkileyen faktör ise betonun i şlenebilir niteli ğe 
sahip olması gere ğidir. Bu nedenle agreganın mevcut su içeri ği 
ve granülometrisi önemlidir.

S/Ç= 0,40
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

Emme kapasitesi

Etkili  
emme

Yüzey 
nemi

(a) 
Tamamen 

kuru

(c)
Kuru yüzeyli doygun

Değişik nem koşullarındaki granit agregası

(b) 
Kuru yüzeyli

(d) 
Islak

� Agreganın ıslatma suyunu belirleyen özellikler ise;  agregaların 
mevcut su içeri ği ve granülometrisidir.
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Tamamen Kuru Taneler
Bu durumda agrega tanelerinde 
hiç su bulunmamaktadır.  Böyle bir 
durum, agrega örneklerini etüvde 
100-110 °C 'de tutarak elde edilir 
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Kuru Yüzeyli Taneler 
tanelerin yüzeyi kurudur ancak 
tanelerin içindeki bo şlukların bir 
kısmı su ile doludur 
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Kuru Yüzeyli Doygun Taneler 
Bu durumdaki agregaların yüzeyleri 
kuru, iç bo şlukları tamamen su ile 
doludur.
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Islak Taneler 
Bu halde, tanelerin tüm bo şlukları ve 
yüzeyi su ile kaplıdır .
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AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Kuru Yüzeyli Doygun Taneler 

� Beton üretiminde kullanılacak agrega kuru yüzey-doyg un durumda 
olmalıdır

� Eğer taneler kuru veya yarı kuru halde ise kullanılan  suyun bir kısmı 
taneler tarafından emilecek, betonda gere ğinden az miktarda su kalacaktır. 

� Bu sakıncalı durumu ortadan kaldırmak için, agregan ın emebilece ği su 
miktarını hesaplayıp, agregaların kuru yüzey-doygun duruma getirilinceye 
kadar ıslatılması gerekir. 75



AGREGA
Granülometri Bile şimi - Islatma Suyu İlişkisi

� Kuru Yüzeyli Doygun Taneler 

� Malzeme ıslak ise, beton karı şım suyu da betona eklenince 
gereğinden fazla su kullanılmı ş olacaktır. 

� Bu durum betonun dayanımını büyük ölçüde dü şürmektedir. 

� Bağıl nemi % 50'nin üzerindeki kapalı ortamlarda sakla nan 
agregalar kuru yüzey-doygun konumda varsayılabilir.

76



AGREGA
Agregada Rutubet-Hacim İlişkisi

� Agreganın rutubetli olması beton üretiminde iki 
bakımdan göz önünde tutulmalıdır. 

� Birincisi; betona konulacak su miktarı agregada 
bulunan su miktarı kadar azaltılmalıdır.

� Örneğin; 1 m 3 beton yapımında 158 lt su kullanılması 
gerekiyorsa ve bu betonda kuru yüzey doygun 
konumdan % 3 fazla rutubet içeren 650 kg ince 
agrega varsa, kullanılacak suyu 158 - 0.03 x 650 
=138.5 lt' ye dü şürmek gerekir. 

� Aksi halde betonun dayanımı artan su/çimento 
oranından ötürü azalır.
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AGREGA
Agregada Rutubet-Hacim İlişkisi

� Agrega tanelerinin rutubetli olması halinde, tanele ri 
kaplayan su filmi taneciklerin birbirine yakla şmasına 
engel olarak hacim kabarmasına neden olur. 

KURU

NEMLİ

ISLAK

� İkinci önemli faktör, rutubetin hacim kabarmasına 
neden olmasıdır. 

� Hacim, rutubet miktarının kritik bir de ğeri (% 5-8) için, en 
fazla değere ulaştıktan sonra ince agregadaki su miktarının 
artması ile azalmaya ba şlar.

� Su miktarı fazlala şınca su filmleri birbiri ile birle şir, su 
taneler arasındaki bo şluklarda hareket ederek, hacmin 
azalmasına neden olur. 
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AGREGA
Agregada Rutubet-Hacim İlişkisi

� Agrega taneleri tamamen doygun duruma geldiklerinde  
ise, hacimleri yakla şık olarak kuru durumdaki ile aynıdır.

KURU

NEMLİ

ISLAK

� İkinci önemli faktör, rutubetin hacim kabarmasına 
neden olmasıdır. 
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AGREGA
Agregada Rutubet-Hacim İlişkisi

� İnce agrega uygulamada kamyon hacmi 
üzerinden satın alınır. 

� Eğer alınan ince agregada % 5 oranında 
rutubet mevcut ise, ince agreganın 
görünen hacmi gerçek hacminden 
yakla şık % 30 fazladır.

� Bu durumda, % 30 fazla para ödenmi ş olacaktır. Ayrıca, beton 
malzemesi görünen hacim cinsinden ölçülerek kullanıl ıyorsa, katılan 
ince agrega gere ğinden az olacak ve betonda çimento dozajı artacaktır
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AGREGA
Agregada Rutubet-Hacim İlişkisi

� İri agregalarda, serbest sudan 
kaynaklanan hacim artı şı önemsiz 
mertebelerdedir. 

� Çünkü yüzeydeki su filmi tabakasının 
kalınlı ğı agrega tanesi ile 
kıyaslandı ğında çok küçüktür.

� Beton üretiminde kullanılan agregaların miktarları,  hacim yerine a ğırlık 
cinsinden saptanıp, beton üretilirse bu sakınca ort adan kalkar. Bu nedenle, 
beton üretiminde malzemelerin ölçüm i şlemi ağırlıkça yapılmalıdır. 
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AGREGA
Agregaların Porozitesi

� Agrega tanelerinde bulunan bo şlukların oranının 
ve kuru yüzey-doygun konuma gelinceye kadar 
emdiği su miktarının bilinmesinde yarar vardır. 

� Bu amaçla agrega taneleri üzerinde su emme 
deneyi yapılır.

� Porozite, agreganın su emmesini, çimento 
arasındaki aderansını, betonun donma-çözülme 
dayanıklılı ğını ve aşınma dayanıklılı ğını etkiledi ği 
için önemlidir.
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AGREGA
İri Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� İri agrega tanelerinden bir miktar malzeme alınarak 2 4 
saat su içinde bırakılır.

� Sudan çıkarılan tanelerin içindeki bo şluklar su ile 
doldu ğu gibi aynı zamanda yüzeylerinde de bir su 
filmi bulunur. 

� Bir havlu ile iri agrega tanelerinin yüzeyindeki su 
kurulanır ve malzeme kuru yüzey-doygun hale getirilir . 

� Bir havlu ile iri agrega tanelerinin yüzeyindeki su 
kurulanır ve malzeme kuru yüzey-doygun hale getirilir . 

� Bu durumdaki tanelerden P 1 ağırlığında malzeme 
alınarak etüvde kurutulur. Kurutulan malzemenin P 0

ağırlığı bulunur. 83



AGREGA

� Buna göre agreganın su emme miktarı; 

0

01

P

)P(P −

� Agreganın porozitesi P ise şu şekilde hesaplanır:

δ
P

PP
p

0

01 ×−=

� Burada δ tamamen kuru agreganın özgül 
ağırlığıdır. 

İri Agregaların Su emmesi ve Porozitesi
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AGREGA

� İri agrega tanelerinin porozitesinin küçük 
olması bu tanelerin dayanımlarının yüksek 
değerler almasını sa ğlar. 

� Bu yüzden beton üretiminde kullanılacak 
olan agregalarda porozitesinin belirli bir 
değerden büyük olmaması  istenir.
(örneğin % 5 - % 10)  

İri Agregaların Su emmesi ve Porozitesi
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AGREGA

Kaya grubu Porozite (%)

Kuvarsit 1.9-15.1

Kireçtaşı 0.0-37.6

Granit 0.4-3.8

� Bazı kayaçların porozitesi

İri Agregaların Su emmesi ve Porozitesi
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

Kum:  < 4 mm m

� İnce agrega veya kumlarda, 24 saat su 
içinde tutulan tanelerin çok küçük 
olması nedeniyle, kuru yüzey-doygun 
hale getirilmeleri havlu ile kurutma 
yoluyla yapılamaz. 
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� Kurutma i şlemi malzemeyi bir küvet içinde ısıtmak ve 
sıcak hava sevk edip, karı ştırmak suretiyle yapılır. 
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� Tanelerin kuru yüzey doygun durumda 
olup olmadıklarını anlamak için, 73 mm 
yüksekli ğinde ve 38 ve 89 mm 
çaplarında üst ve alt tabanlı bir kesik 
koni kullanılır.
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� Kurutma i şlemi sırasında zaman zaman bu 
koni ince agrega ile doldurulur. 
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� Doldurulan koni yukarıya do ğru kaldırılır. 

� Koni kaldırılınca, ince agrega koni şeklinden belirli derecede 
ayrışmaya ba şladığı zaman, ince agreganın kuru yüzey-doygun 
hale dönü ştüğü kabul edilir. 
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AGREGA
İnce Agregaların Su emmesi ve Porozitesi

� Malzemeyi kuru yüzey-doygun konuma getirmek için fa rklı 
yöntemler vardır. Bunlardan biri merkezkaç kuvveti etkisi ile 
yüzeydeki suyu atan, bir eksen etrafında hızla döne n silindir bir 
kaba sahip cihazı kullanmaktadır. 

� Su emme kapasitesi iri agregalar için % 0.2 ile % 4 , 
ince agrega için %0.2 ile % 2 arasında de ğişir 

� İnce agreganın su emme ve porozite de ğerlerinin hesabı aynen iri 
agregada oldu ğu gibi yapılır.
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AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Yapı mühendisli ğinde 
özellikle ta ş bünyeli 
elemanlar a şınma olayının 
etkisinde kalırlar. 

Taş yapılı cisimlerde a şınma olayı ve deneyi

� Bu nedenle beton yol, hava meydanı, merdiven 
basamakları, dö şemeler gibi yerlerde kullanılan 
malzeme aşınmaya dayanıklı olmalıdır.
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� Bu şekilde pürüzlü yüzeyde, malzeme dönen a ğırlıkların altında 
aşınır. 

AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Bu tür malzemenin deneyi, 
bir dü şey eksen etrafında ve 
yatay düzlem içinde dönen  
60 cm çaplı madensel bir 
tabladan olu şan Dorry aygıtı
ile yapılır. 

Taş yapılı cisimlerde a şınma olayı ve deneyi

� Tablanın üzerine dönü ş sırasında belirli özelliklere sahip a şındırıcı 
toz akıtılmaktadır. 
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� Bu tip deneyler daha çok karo plak gibi yüzeysel el emanlar 
üzerinde yapılır.

AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Tabla dakikada 28-30 devirlik 
hızla döner. 

Taş yapılı cisimlerde a şınma olayı ve deneyi

� Bu deneyin ıslak yapıldı ğı cihazlarda vardır. 

� 500 devir sonra malzeme 
tartılarak veya hacmi ölçülerek 
aşınma miktarı saptanır. 
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� Tamburun içine ayrıca deney örne ği tipine ba ğlı olarak belirli sayıda çelik 
küre yerle ştirilip, silindir kapatılır. 

AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Yollarda kullanılan beton veya asfalt 
gibi kaplama malzemelerinin 
iskeletini olu şturan çakıl veya 
kırmata şların a şınma deneyleri için 
ise Los Angeles deneyi uygulanır. 

Agregalarda a şınma ve deneyi

� İçerisinde bir raf bulunan standart boyutlardaki bir  silindirik tamburun 
içine belirli a ğırlıkta (P) ve tane da ğılımında deney örne ği konulur. 
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AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Tambur dakikada 30-33 devirlik 
hızla 500 devir döndürülür. 

Agregalarda a şınma ve deneyi

� Kürelerin a ğırlığı ve dinamik etkisi 
ile parçalanan malzeme TS EN 
1097-2:2000’e göre 1.4 mm göz 
açıklıklı elekten elenir. 

� Bu eleğin üstünde kalan malzeme P u ağırlığında ise, a şınma 
yüzdesi U şöyle bulunur: 

100
P

PP
U u ×

−
=
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AŞINMAYA DAYANIKLILIK

� Hesaplanan a şınma yüzdesi 
(U) ne kadar küçük ise, 
agreganın a şınma dayanımı 
o kadar yüksektir. 

Agregalarda a şınma ve deneyi

� ASTM standartlarına göre bu kayıp yüzdesinin 
beton agregasında 100 devir için % 10’u, 500 devir için % 50’yi, 
yol agregası için 500 devirde % 30’u geçmemesi iste nir. 
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AGREGA
BİRİM HACİM AĞIRLIK:
Yığın halindeki agreganın taneler 
arasındaki ve içindeki boşluklar dahil birim 
hacminin ağırlığıdır.

YOĞUNLUK:
Agrega ağırlığının boşluksuz hacme oranı 
(kg/m3)

ÖZGÜL AĞIRLIK:
Yoğunluk / suyun +4 0c ‘deki yoğunluğu (boyutsuz)

Agreganın kökenine bağlı   2.5 - 2.9 (beton dizaynı için şart)
99



AGREGA
Agregaların Birim A ğırlıkları

� BİRİM AĞIRLIK:

� Agreganın birim a ğırlık, belirli bir hacmi dolduran 
agreganın a ğırlığıdır. 

� Tanımdan da anla şılacağı gibi, bu 
hacim, hem agrega tanelerinin 
hacmini hem de taneler arasındaki 
boşlukları içermektedir. 
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AGREGA
Agregaların Birim A ğırlıkları

� Agregaların birim a ğırlıkları de ğişik faktörlere ba ğlıdır. 
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Agreganın granülometrisi,
b) Agrega tane şekli (tanelerin 

yuvarlak ya da kö şeli olması),
c) Yerle ştirme şekli,
e) Agreganın özgül a ğırlığı,
f) Agreganın (özellikle ince 

agreganın) su içeri ği
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� Daha önce belirtildi ği gibi, agreganın nem 
durumu birim hacim a ğırlığı etkilemektedir. 
Bu nedenle birim hacim a ğırlığı tespit 
edilecek numune 110 ± 5 ºC’de de ğişmez 
ağırlığa gelinceye kadar kurutulması gerekir.

AGREGA
Agregaların Birim A ğırlıkları

� Granülometrisi düzgün (en az 
boşluklu), kuru, sıkı ştırılmı ş ve özgül 
ağırlığı fazla olan agregaların birim 
ağırlıkları da fazla olur.
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AGREGA
Agregaların Birim A ğırlıkları

� Birim hacim a ğırlık, hacmi bilenen bir 
kap içerisine agreganın yerle ştirmesi ile 
bulunur.

� Yerleştirme şekline ba ğlı olarak, sıkışık 
veya gev şek olarak saptanır. 
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� Gevşek birim hacim a ğırlığın bulunmasında, 
ölçek dikkatli bir şekilde agreganın ayrı şım 
yapmasına engel olunarak malzeme ile 
doldurulur. 

AGREGA
Gevşek Birim Hacim A ğırlık

� Gevşek birim hacim a ğırlık her hangi bir sıkı ştırma i şlemi yapılmadan 
saptanır.

� Çubuk ile malzemenin üst yüzü ölçe ğin kenarı esas alınarak düzeltilir. 

� Bir gramı gösteren duyarlıkta bir terazide, ölçek iç indeki malzeme ile 
birlikte tartılır. 
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� Bulunan de ğerden kabın a ğırlığı çıkartılarak, 
agrega ağırlığı (P) bulunur. 

AGREGA
Gevşek Birim Hacim A ğırlık

� Kap su ile doldurulup kabın hacmi (V) 
ölçüldükten sonra, agreganın birim hacim 
ağırlığı (U) aşağıdaki formül kullanılarak 
bulunur.

V

P
U =
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� Sıkışık birim hacim a ğırlık, hacmi belirli bir ölçe ğe 
konulan agreganın, standart i şlemlerle 
yerle ştirilmesi ile elde edilir. 

AGREGA
Sıkışık Birim Hacim A ğırlık

� Bu amaçla agrega silindir şeklindeki bir kap 
içerisine, her seferinde hacminin 1/3'ünü 
dolduracak şekilde üç a şamada, her tabaka demir 
bir çubukla 25 kez e ş dağılımlı vuru ş yapmak 
suretiyle şişlenir. 
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� En son tabakanın şişleme i şlemi sona erdikten sonra, 
çubuk ile malzemenin üst yüzü ölçe ğin kenarı esas 
alınarak düzeltilir. 

AGREGA
Sıkışık Birim Hacim A ğırlık

� Bir gramı gösteren duyarlıkta bir terazide, ölçek iç indeki 
malzeme ile birlikte tartılır.

� Bulunan de ğerden kabın a ğırlığı çıkartılarak, agrega 
ağırlığı (P) bulunur. 

� Kap su ile doldurulup kabın hacmi (V) ölçüldükten 
sonra, agreganın birim hacim a ğırlığı (U) aşağıdaki 
formül kullanılarak bulunur.

V

P
U =
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� Bu değer tüvenan malzeme için genellikle 
1.50-1.85 kg/lt arasında de ğişebilir. 

� Kırmata şlarda bu de ğer 1.35 - 1.50 kg/lt
mertebesine kadar inebilir.

AGREGA
Agregaların Birim A ğırlıkları

� Beton bile şiminin saptanmasında ve beton 
üretiminde malzemenin ölçülmesinde, agreganın 
birim a ğırlığının bilinmesi gerekir.
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� Özgül ağırlığı 2.4’ten dü şük agregalar hafif agrega olarak adlandırılır.

AGREGA
Agregaların Özgül A ğırlıkları

� Özgül ağırlığının saptanmasındaki zorluk, gerçek bo şluksuz katı 
hacminin bulunmasıdır.

� Agreganın kökeni hakkında da fikir veren bu karakte ristik, genel 
olarak 2.4-2.8 arasında de ğerler almaktadır

� Örneğin; 
kireçta şının özgül a ğırlığı 2.66, 
Bazalt’ın 2.80, 
Granit’in 2.69, 
kuvars’ın 2.62 dolaylarındadır. 
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AGREGA
Agregaların Özgül A ğırlıkları

� İri Agreganın özgül a ğırlığı bulunmak istendi ğinde malzeme önce 

kuru yüzey doygun hale getirilerek tartılır. (WKYD)

� Malzeme Özgül sepetine konulan su içinde tartılır. (WSUDA)
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AGREGA
Agregaların Özgül A ğırlıkları

� Etüve konulan malzeme kurutulduktan sonra tartılır.  (WKURU)

(WKYD) (WKURU)(WSUDA)

Malzeme bo şluksuz hacmi = (W KYD) - (WSUDA)
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AGREGA
Agregaların Özgül A ğırlıkları

� Kuru Yüzey Doygun Özgül A ğırlık = 

SUDAKYD

KYD

WW

W

−

� Kuru Özgül A ğırlık = 

SUDAKYD

KURU

WW

W

−

� Su Emme (%) = 100
W

WW

KURU

KURUKYD ×−
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AGREGA
� İnce Agreganın özgül a ğırlığı bulunmak istendi ğinde malzeme 

önce kuru, sonra kuru yüzey doygun hale getirilerek  tartılır. 
(WKURU) ve (WKYD) belirlenir.

� Deneyde kullanılacak piknometre i şaretli 
seviyeye kadar su doldurulup tartılır. 

(WP+SU)
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AGREGA
� Deneyde kullanılacak piknometreye kum katılarak 

işaretli seviyeye kadar su doldurulup tartılır. 
(WP+SU+K)

� Kum ve su karı şımı sallanarak hava 
kabarcıklarının su ve kum 
karışımından uzakla şması sağlanır.

� İstenirse vakum uygulanarak 
havanın tamamının çıkması sa ğlanır. 
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AGREGA

(WKYD)

İnceAgreganın Özgül A ğırlıkları hesaplanır

(WP+SU+K)(WP+SU)

Malzeme bo şluksuz hacmi = (W KYD) + (WP+SU)- (WP+SU+K)
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AGREGA
Agregaların Özgül A ğırlıkları

Kuru Yüzey Doygun Özgül A ğırlık = 
)W()W()(W

)(W

KSUPSUPKYD

KYD

+++ −+

Su Emme (%) = 100
W

WW

KURU

KURUKYD ×−

Kuru Özgül A ğırlık = 
)W()W()(W

)(W

KSUPSUPKYD

KURU

+++ −+

� Özgül ağırlıklar arasında her zaman şu ili şki vardır.
� Kuru Özgül A ğırlık ≤ KYD Özgül A ğırlık
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AGREGA
Agregaların Donmaya Kar şı Dayanıklılı ğı

� Agreganın donma etkisine dayanıklılı ğı; 
- porozitesi, 
- permeabilitesi (su geçirimlili ği), 
- su emme kapasitesi ve 
- boşluk yapısı ile 

ili şkilidir. 

� TS 706 EN 12620 Beton agregaları standardına göre; 
Kırmata ş agregaların su emme oranı % 0.5'den az ve basınç 
dayanımı 150 MPa' dan büyük ise 
söz konusu agregaların dona dayanıklı olaca ğına karar verilebilir.
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AGREGA
Agregaların Basınç Dayanımı

Taş bloklarından gereği gibi 
çıkarılan 50 cm2 kesit alanlı küp 
veya 5 cm çap ve 10 cm 
yükseklikli silindir şeklindeki 
karotlar üzerinde deneyler 
yapılarak saptanır.

Ege Bölgesinde çok kullanılan kireçtaşının ortalama basınç dayanımı 
160 MPa dolayındadır. Ancak 250 MPa’ da kırılan örnekler de vardır. 
Bazalt, kuvars, gabro, flint, granit, hornfels, porfir ve felsit en 
yüksek basınç dayanımlarına sahip kayalardır. 118



AGREGA
Agregaların Ta şınması ve Depolanması

� Beton üretimi için uygun olan veya özellikleri ısla h edilmi ş 
agreganın; ocaklarda, beton santrallerinde ve şantiyelerde yı ğınlar 
halinde depolanmasında iki konuya dikkat etmek gere kir:

1. Agrega grupları karı şmamalı ve kirlenmemelidir. 

2. Agrega, stoklar olu şturulurken ayrı şmamalıdır. 
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ÇİMENTO

Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir
daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir.

Yaklaşık %70 kalker, %30 kil karı şımı 1400°C de pişirilir,
erken priz yapmasını önlemek için % 2-6 oranında alçı taşı
(jips) ilave edilerek elde edilir.

Fırından çıkan ve hava ile soğutulan koyu gri renkli çimento
klinkeri bu haliyle su ile birle ştiğinde sertleşmez; ince
öğütülmek suretiyle hidrolik özelli ğini kazanır. 120



ÇİMENTO ÜRETİMİ

ÇİMENTONUN ANA HAMMADDELERİ

121



ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKER

KLİNKER ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KARI ŞIMLARIN P İŞİRİLMESİ

� Fırındaki maksimum sıcaklık 1500°C’ye kadar yükselmektedir.

� Bu yüksek sıcaklık altında daha 
önce ilkel malzemenin ayrışması 
sonucu oluşan; kireç, silis, 
alumin, demiroksit aralarında 
birleşerek, çimentonun karmaşık 
bileşimleri olan silikatları ve 
aluminatları meydana getirir. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KARI ŞIMLARIN P İŞİRİLMESİ

� Fırının altından gri kürecikler halinde “klinker” adı verilen 
pişmiş elemanlar çıkar. 

� Fırından 1000°C’ye yakın bir sıcaklıkta çıkan klinkerin genel 
olarak hızlı bir şekilde soğutulması gereklidir. Bu amaçla hava 
akımı sağlayan ve kendi ekseni etrafında dönen soğutucular 
kullanılır. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKERİN ÖĞÜTÜLMES İ 

� Soğutucudan çıkan klinker, boyutları 1-3 cm arasında değişen, 
pürüzlü, gözenekli bir yüzeye sahip, sert, yuvarlak, koyu gri 
tanelerden oluşur. 

� Klinker su ile herhangibir reaksiyon yapmaz ve bu maddenin 
bağlayıcılık özelliği yoktur. 

� Klinker ancak ince bir şekilde öğütüldükten sonra bağlayıcı 
özelliği kazanır. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKERİN ÖĞÜTÜLMES İ 

� Klinkere çimentonun priz süresini düzenlemek için az oranda 
(%3-6) alçıtaşı eklenir.

� Alçı taşı olmaması halinde çimento çok hızlı sertleşeceğinden 
betonu rahatça yerine yerleştirme olanağı kalmaz. 

� Katkılı Portland çimentosu üretiminde ise; puzolan olarak 
kullanılan hammadde bu aşamada klinkere katılır. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKERİN ÖĞÜTÜLMES İ 

KL İNKER + ALÇI TA ŞI    (PRİZ SÜRESİ) PÇ

KL İNKER+ALÇI TA ŞI+PUZOLAN (%19)
KÇ
Eski

KL İNKER+ALÇI TA ŞI+PUZOLAN (%40)
TÇ 
Eski
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKERİN ÖĞÜTÜLMES İ 

KL İNKER + ALÇI TA ŞI  
(PRİZ SÜRESİ) CEM I

KL İNKER+ALÇI TA ŞI+PUZOLAN
CEM Il
CEM Ill
CEM IV
CEM V
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

KL İNKERİN ÖĞÜTÜLMES İ 

� Klinker ve di ğer katkılar çelik bilyalı ö ğütücülerde boyutları 90 mikron 
ile 6.5 mikron arasında değişen tanelere dönüştürülerek çimento elde 
edilir. 

� Öğütülen çimento silolara gönderilerek gerekli süre bekletilip soğuması 
ve kararlı bir durum alması sağlanır. 

� Çimentonun özellikle sıcak ve kuru havalarda iş yerine sıcak 
gönderilmesi halinde, betondaki su daha çabuk buharlaşmakta  ve daha 
hızlı priz yapmaktadır. 

� Bu nedenle kullanım yerine giden çimento sıcaklığının en fazla 75°C 
olması istenir. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

ÇİMENTONUN SAKLANMASI 

� Çimentoların dört aydan fazla bekletilmemeleri gerekir. 
� Uygun depolama koşullarında bile çimentolar ortamdan nem 

alıp dayanım kaybına uğrayabilirler. 

� Çimentolar kuru ambarlarda veya hava almayan, ağzı kapalı 
silolarda saklanmalıdır. 

� Torbalar halinde saklanması durumunda en çok 8 torba üst üste 
dizilmelidir. 

� Ayrıca torba dizileri arasından hava akımı geçebilmelidir. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

ÇİMENTONUN SAKLANMASI 

� Zeminden rutubet almaması için depo zeminine plastik örtü 
serilip, yere ahşap ızgara yapılması uygun olacaktır.

� Ayrıca bu amaçla şantiyede özel depo yaptırılıyorsa, binanın 
tavanının içten eğimli yapılmasında yarar vardır. 

� Böylece nemin yoğuşarak çimento torbaları üzerine damlaması 
önlenir. 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

ÇİMENTONUN SAKLANMASI 
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ÇİMENTO ÜRETİMİ

!! Çimento 
üretimi 
dünyadaki 
CO2  
üretiminin 
%8’nin
sorumlusudur.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 

� Çimentonun veya bir bağlayıcı maddenin dayanım 
kazanması şu üç olayın birbirini izlemesi sonunda meydana 
gelmektedir. 

1. Hidratasyon olayı: Çimentoyu oluşturan maddelerin su ile 
yaptığı kimyasal reaksiyondur. 

2. Katılaşma olayı: Priz yapma

3. Sertleşme olayı: Dayanım kazanma şeklinde mekanik bir 
olaydır. 

çimento + su ….  + ısı
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN İNCELİĞİ 

� Çimentolarda tane boyutları genel olarak 6.5 - 90 mikron arasında 
bulunur. Çoğunluğu 30 mikron civarındadır. 
(mikron (mikrometre): milimetrenin binde 1 i)

� Hidratasyon olayının gelişebilmesi ve bağlayıcılık özelliğinin artması 
için çimentolarda boyutları 74 mikrondan büyük tanelerin oranının 
% 14'ü geçmemesi istenir. 

� Çimento tanelerinin aktifli ği ve hidratasyon sonucu daha yüksek 
dayanımlar verebilmesi ince öğütülmelerine bağlıdır.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN İNCELİK DENEYLER İ  

� Çimentoların bu özelliği değişik yöntemlerle saptanır.  

� Bunlardan biri çimentoyu TS EN 196-6 
standardında belirtilen 90 μm göz açıklıklı 
elekten eleyerek, bu çaptan büyük 
tanelerin miktarını saptamaktır. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ ve DENEYLERİ

ÇİMENTOLARIN İNCELİK DENEYLER İ  

� Diğer yöntem “özgül yüzey alanı” 
yöntemidir. 

� Özgül alan 1 g çimentoda  bulunan 
taneciklerin yüzey alanlarının  
kapsadığı toplam yüzey alanıdır,  cm2/g 
olarak gösterilir. 

� Deney, standart koşullarda sıkıştırılan  
çimento tabakasından, havanın geçme 
zamanını ölçme esasına dayanır. 

� Blaine sayısının 3000 cm2/g civarında 
olması istenir. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

� İnceliğin betona olumlu ve olumsuz etkileri:

a) İncelik betonun dayanımını arttırır.
b) Çimentoyu ıslatmak için gerekli su miktarı 

artar.
c) Fiziko-kimyasal bir olay olan ilk ıslanmada, 

taneler inceldikçe daha büyük ısı ortaya çıkar.
d) Daha fazla büzülmeye neden olur ve çatlamaya 

eğilimi fazladır
e) İnce çimentolu karışımların terlemesi, iri taneli 

çimento karışımlarından daha azdır.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

Çimentoda incelik-zaman-dayanım ilişkisi

150 200 250 300
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Çimentonun su ile birleştirildi ği an ile çimento hamurunun 
katılaşarak plastik özelliğini kaybettiği an arasındaki süreye 
“priz alma süresi” denir. 

� Bu olayın başlangıç ve bitiş saatleri, çalışma saatleri 
açısından çok önemlidir. 

� Normal Portland çimentolarında prizin, 1 saatten önce 
başlamaması ve 10 saatten önce tamamlanması istenir. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Priz özelliğine bağlı olarak çimentoların kullanım yerleri farklıdır. 

� Örneğin, su kaçaklarını önlemek amacıyla hızlı priz yapan (8 
- l5 dakika arası) çimentolar kullanılır. 

� İçine alçı taşı konulmadan üretilen bazı çimentolar çok kısa 
sürede (8-15 dakika) priz yaparlar. 
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� Çimentonun bekletilme süresi: 
Uzun süre bekletilmiş çimentolarda dış ortamdan alınan nem nedeniyle priz geç 
başlar. 

ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Çimentoların priz süreleri şu faktörlerin etkisindedir:

� Sıcaklık: 
Sıcak ortamlarda priz süresi, hidratasyon olayı hızlandığı için kısalır. Sıcaklığın 
düşmesi ise priz süresini uzatır. 

� Karı ştırma suyu miktarı: 
Fazla miktarda su kullanmak bağlayıcı maddenin priz süresinin uzamasına yol 
açar.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Çimentoların priz süreleri "Vicat i ğnesi" adı 
verilen alet ile saptanır. 

� özel hazırlanmış 
normal kıvamdaki 
standart çimento 
hamuru, standart bir 
kap içine (Vicat 
halkası) düzgün bir 
şekilde yerleştirilir.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Daha sonra Vicat iğnesi denilen standart bir 
iğne kendi ağırlı ğı ile belirli yükseklikten 
üzerine düşürülür. Batma miktarları ölçülür. 

� Bu işlem belirli zaman aralıklarında 
tekrarlanır. Önceleri  çok batan iğne, 
sonraları çok az batar ve  belirli süre sonra 
hiç batmaz. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� İğne ucunun kalıbın  tabanından 3-5 mm 
uzaklıkta olması halinde, priz başlamış 
demektir. 

� İğne 0.5 mm battığı zaman ise priz sona 
ermiştir. 

� Priz sürelerinin belirlenmesi için kullanılacak 
yöntemler TS EN 196-3’de ve ASTM C 
191’de belirtilmi ştir.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN PR İZ SÜRESİ  

� Vicat iğnesi aletinin değişik ve otomatik olanları da bulunmaktadır.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

PRİZ HIZLANDIRMA YÖNTEMLER İ  

� Prizi çabuklaştıran katkı maddeleri kullanmak

� Suyun buharlaşmasına yol açmayacak şekilde                
(70-80°C) doygun buhar banyosu yaptırmak. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN H İDRATASYON ISISI  

� Çimentoyu oluşturan ana bileşenlerin su ile yaptıkları kimyasal 
reaksiyon nedeniyle bir miktar ısı açığa çıkarırlar. 

� Hidratasyon ısısının açığa çıkma hızı, çimento bileşenleri ile su 
arasında yer alan kimyasal reaksiyonların hızına bağlıdır ve 
hidratasyonu etkileyen en önemli faktör zamandır. 

� Çıkan ısı nedeniyle betonun sıcaklık derecesi artar. Hidratasyonun 
bu ekzotermik davranışı, hidratasyon ısısının açığa çıkma hızı ve 
miktarı bakımından bir çok sakıncalı durum oluşturabilir.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN H İDRATASYON ISISI  

� Özellikle barajlar gibi büyük kütle 
betonlarının üretiminde iş gereği hizlı beton 
üretimlerinde sorun önemlidir. 

� Büyük kütle betonlarında iç sıcaklık 
yükselir, hava ile temasta bulunan dış kısım 
soğur ve büzülür. 

� Sıcaklık farklarının yol açtığı gerilmeler  
sonucunda beton çatlar. 
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN H İDRATASYON ISISI  

� Çimentonun inceliği hidratasyon ısısını arttıran bir faktördür. Ancak 
çimentonun karma bileşenlerininde hidratasyon ısısı üzerine etkisi 
önemlidir. 

Karma bile şen
İlk 48 saatte çıkan ısı

(cal/g)
Toplam Isı

(cal/g)

C3A (Trikalsiyum alüminat) 150 207

C3S (Trikalsiyum silikat) 100 120

C2S(Dikalsiyum silikat) 10 62

C4AF (Tetrakalsiyum alümine ferrit) 40 100

� Çimentoların hidratasyon ısıları kalorimetre 
cihazı ile ölçülebilmektedir.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN ÖZGÜL A ĞIRLI ĞI  

� Çimentoların özgül ağırlı ğı tiplerine göre değişir. 

� Normal portland çimentosunun 
özgül ağırlı ğı 3.10-3.15 civarında, 
katkılı (traslı ve curuflu) çimentolarda ise özgül ağırlık  
2.90 civarındadır. 

� Çimentonun özgül ağırlı ğı Le Chatelier balonu adı verilen özel 
bir cam kap içinde gazyağı kullanılarak belirlenir.
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN MEKAN İK DAYANIMI  

� çimentonun dayanımını etkileyen faktörleri aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz:

a) Zamana ait faktörler
b) Çimento özelliklerine ait faktörler
c) Ortam koşulları ile ilgili faktörler
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

Zamana ait faktörler

Zaman (Gün)

B
as

ın
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D
iy
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gr
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ı

tbaf ln+=
Bağıntı 500 güne kadar anlamlı

Zaman Faktörü
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

Çimento özelliklerine ait faktörler

� ÇİMENTO T İPİ

� ÇİMENTO İNCELİĞİ

� MİNERAL KATKILAR

� KİMYASAL KATKILAR
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ÇİMENTOLARIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ

Ortam koşulları ile ilgili faktörler

� SICAKLIK

� BAĞIL NEM Kür ko şulları

Nem ve rüzgar:Ortamın nemi düşük ve aşırı rüzgarlı ise hızlı buharlaşmaya neden olur.

Sonuç :Hidratasyon için gerekli yeterli su olmazsa, hidratasyon yavaşlar veya duraklar. Bu 
duruma paralel olarak beton dayanımındaki artış ya azalır veya tamamen durur.
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SICAKLIK ETKİSİ
EN UYGUN SICAKLIK 

NORMAL BETONDA 
10 - 15°C

BARAJ vb KÜTLE BETONLARINDA 
5 - 10°C

SICAKLIK > 32°C 
veya SICAKLIK < 5°C ise 
ÖNLEM ALINMALIDIR. 166



SICAKLIK ETKİSİ

Kür Sıcaklığı (°C)

Basınç Dayanımı (MPa)

100

50

40

30

20

10

20 30 40 50

Beton Yaşı :

28 gün

1 gün

Döküm ve sertleşme sırasında 
yüksek sıcaklıklar erken 
dayanımları artırmakla birlikte 
ileriki ya şlardaki dayanımları 
düşürmektedir.

Nedeni:Hızla erken gelişen  
hidratasyonun daha zayıf bir 
yapı oluşturmasıdır.
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NEM ETKİSİ

Nem Oranı

Çimento tarafından bağlanan su (g/g)

0.20

0.04

Toplam su

Buharlaşmayan su
0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

0.4 0.6 0.8 1.0

Bağıl nemin %80 altına düştüğü 
durumlarda hidratasyon oldukça 
yavaşlamakta, %30’un altında 
ise pratik olarak durmaktadır.

Çimentonun hidratasyonun 
sürekli olabilmesi için ortamda 
suyun bulunması gerekmektedir.
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RÖTRE

RÖTRE’nin (BÜZÜLME) ZARARLARI

2. DONATIDA PARAZİT GERİLMELER OLUŞMASI

1. ÇATLAKLAR OLUŞMASI

ÇATLAKLAR
• ÇEKME DAYANIMINI DÜŞÜRÜR

• İÇERİYE GİREN SU  İLE BİRLİKTE

• DONA DAYANIKLILIK

• KİMYASAL ETKİLERE DAYANIKLILIK

AZALIR!

Çimento su ile karıştırıldıktan sonra, hidratasyonun
başlaması ile hamurun hacminde azalmalar başlar. Bu 

olaya rötre yada büzülme denir. 
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PLASTİK RÖTRE ÇATLAĞI
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RÖTRE
ÇİMENTO ÖZELL İKLER İNİN RÖTREYE 
ETK İSİ

� Rötre oluşumunda çimento ile ilgili faktörlerin en önemlilerinden biri 
inceliktir. 

� İnceliğin artmasıyla daha fazla çimento tanesi aynı zamanda 
hidratasyona katılarak önemli miktarda rötre meydana getirirler.

� Çimento üretiminde priz süresini dengelemek amacıyla kullanılan 
alçı taşının da, rötre üzerine etkisi bulunmaktadır. 

� Eğer çimentonun daha az rötre yapması isteniyorsa, normalden biraz 
daha fazla alçı taşı kullanılmalıdır. 
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ESKİ ÇİMENTO TİPLERİ

•PÇ 32.5

•PÇ 42.5

•PÇ 52.5

•BEYAZ ÇİMENTO (BPÇ 32.5, BPÇ 42.5)

•YÜKSEK FIRIN CURUFLU(CÇ 32.5, CÇ 42.5)

•SÜLFATA DAYANIKLI (SDÇ 32.5)

PÇ (TS 19)

•KÇ 32.5

•TÇ 32.5

KATKILI Ç İMENTOLAR
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 

� Çimentolarla ilgili yeni Türk standardı olan TS EN 197-1 “Genel 
Çimentolar” standardı kapsamındaki 27 farklı genel çimento, aşağıda 
verilen 5 ana tipte olmak üzere gruplandırılmıştır. 

� CEM I    Portland çimentosu
� CEM II   Portland-kompoze çimento
� CEM III  Yüksek fırın cüruflu çimento
� CEM IV  Puzolanlı çimento
� CEM V   Kompoze çimento
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 

� TS EN 197-1 standardında çimentoların tanımı, 
ana çimento tipi, 
Portland çimentosu klinkeri oranı, 
ikinci ana bileşen, 
standart dayanım sınıfı (28 günlük) ve 
erken dayanım kazanma hızı 

dikkate alınarak yapılmıştır. 
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 

� ana bileşen, (örn. Portland çimentosu klinkeri);
� ikinci ana bileşen, (örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, 

silis dumanı); (majör katkılar)
� minör ilave bileşen, (örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, 

doğal puzolan)
� priz ayarlayıcı, (örn. kalsiyum sülfat; alçıtaşı)
� kimyasal katkılar, (örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar).

� TS EN 197-1’deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen 
malzemeleri şu şekildedir:

175



YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 

� S- granüle yüksek fırın cürufu;
� D- silis dumanı;
� P- doğal puzolan;
� Q- doğal kalsine puzolan;
� V- silissi uçucu kül;
� W- kalkersi uçucu kül;
� T- pişmiş şist;
� M- yukarıdakilerden ikisi veya daha fazlası
� L- kalker

� İkinci ana bileşeni belirten harfler ise şöyledir:
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

Dayanım 
Sınıfı

Basınç Dayanımı (MPa)
Priz 

başlama 
süresi(dk)

Genleşme 
(mm)

Erken Dayanım
Standart 
Dayanım

2 günlük 7 günlük 28 günlük

32.5 N - ≥ 16.0
≥ 32.5 ≤52.5 ≥ 75

≤ 10

32.5 R ≥ 10.0 -

42.5 N ≥ 10.0 -
≥ 42.5 ≤62.5 ≥ 60

42.5 R ≥ 20.0 -

52.5 N ≥ 20.0 -
≥ 52.5 - ≥ 45

52.5 R ≥ 30.0 -

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 

� Ülkemizde TS EN 197-1'e göre, en son şekliyle 32.5, 42.5 ve 52.5 MPa 
olmak üzere üç standart dayanım sınıfı bulunmaktadır. 

� Ayrıca her dayanım sınıfı için iki erken dayanım sınıfı tanımlanmıştır. 
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

Portland çimentosu klinkerinin oranı (A) 
yüksek, (B) orta ve (C) düşük

Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, 
“R” hızlı erken dayanım

Standart dayanım sınıfları

Alt-tip, ikinci ana bile şen (bu 
örnekte yüksek fırın cürufu)

Ana çimento tipi

CEM II/A-S 42,5 N

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

Ana 
tipler

Genel 
çimento 

tipleri

Bileşim (kütlece % olarak)

Ana bile şenler Minör ilave 
bileşen

Klinker

K

Yüksek 
fırın 

cürufu

S

Silis 
dumanı

D

Puzolan Uçucu kül Pi şmiş 
şist

T

Kalker

Doğal

P

Doğal 
kalsine 
edilmi ş

Q

Silissi

V

Kalkersi

W L LL

CEM I
Portland 
Çimento

CEM I 95-100 - - - - - - - - - 0-5

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ (TS-EN197)

Ana 
tipler

Genel 
çimento 
tipleri

Bileşim (kütlece % olarak)

Ana bileşenler Minör 
ilave 

bileşen
Klinker

K

Yüksek 
fırın 

cürufu

S

Silis 
dumanı

D

Puzolan Uçucu kül Pişmiş 
şist

T

Kalker

Doğal

P

Doğal 
kalsine 
edilmiş

Q

Silissi

V

Kalkersi

W L LL

CEM II

Portland 
cüruflu 
çimento

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0-5

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0-5

Portland silis 
dumanlı 
çimento

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0-5

Portland 
puzolanlı 
çimento

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - - - - - 0-5

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - - 0-5

CEM II/A-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0-5

CEM II/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0-5

Portland 
uçucu küllü 
çimento

CEM II/A-V 80-94 - - - - 6-20 - - - - 0-5

CEM II/B-V 65-79 - - - - 21-35 - - - - 0-5

CEM II/A-W 80-94 - - - - - 6-20 - - - 0-5

CEM II/B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0-5

Portland 
pişmiş şistli 
çimento

CEM II/A-T 80-94 - - - - - - 6-20 - - 0-5

CEM II/B-T 65-79 - - - - - - 21-35 - - 0-5

Portland 
kalkerli 
çimento

CEM II/A-L 80-94 - - - - - - - 6-20 - 0-5

CEM II/B-L 65-79 - - - - - - - 21-35 - 0-5

CEM II/A-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0-5

CEM II/B-LL 65-79 - - - - - - - - 21-35 0-5

Portland 
kompoze 
çimento

CEM II/A-M 80-94 �--------------------------------------------6-20---------------------------------------� 0-5

CEM II/B-M 65-79 �------------------------------------------ 21-35 --------------------------------------� 0-5
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YENİ ÇİMENTO TİPLERİ

Ana 
tipler Genel 

çimento 
tipleri

Bileşim (kütlece % olarak)

Ana bile şenler

Minör ilave 
bileşen

Klinker

K

Yüksek 
fırın 

cürufu

S

Silis 
dumanı

D

Puzolan Uçucu kül Pişmiş 
şist

T

Kalker

Doğal

P

Doğal 
kalsine 
edilmi ş

Q

Silissi

V

Kalkersi

W L LL

CEM III
Yüksek fırın 
cüruflu 
çimento

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - - - - - 0-5

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - - - - - 0-5

CEM III/C 5-19 81-95 - - - - - - - - 0-5

CEM IV
Puzolanik 
çimento

CEM IV/A 65-89 - �----------------------11-35 --------------------� - - - 0-5

CEM IV/B 45-64 - �--------------------- 36-55 --------------------� - - - 0-5

CEM V
Kompoze 
çimento

CEM V/A 40-64 18-30 - �----------18-30---------� - - - - 0-5

CEM V/B 20-38 31-50 - �----------31-50---------� - - - - 0-5

TS EN 197-1'e göre Çimento Türleri 
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ÇİMENTO TİPLERİ

Portland Tipi Çimento Türleri

� TS 197-1'e göre ülkemizde üretilen Portland çimentoları, en son 
şekliyle aşağıda görüldüğü gibi üç tiptir. 

� CEM I  32.5 (Normal Portland Çimentosu)

� CEM I  42.5 (Yüksek Dayanımlı Çimento)

� CEM I  52.5 (Yüksek Dayanımlı Çimento)
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� Ancak barajlar, deniz yapıları,  sülfatlı zeminlerde yapılacak inşaatlar için uygun  
değillerdir.

ÇİMENTO TİPLERİ

Portland Tipi Çimento Türleri

� CEM I  42.5 ve CEM I  52.5 CEM I  32.5’a göre;

� daha fazla kalker içerirler ve  daha ince öğütülmüşlerdir. 

� Bileşiminde C3S daha  fazla olduğundan dayanımları daha fazladır, 
ancak kimyasal dayanıklılıkları daha  azdır. 

� Hidratasyon ısıları fazladır ve daha  fazla karışım suyu gerektirirler. 

� Bu çimentolar yüksek yapılar için arzu edilen özelliklere sahiptirler. 

183



ÖZEL ÇİMENTOLAR

� Çimentolar kimyasal yapıları ve fiziksel özellikleri farklı 

olduğundan, hidratasyon sırasında farklı davranışlar gösterir. 

� Çimento üretiminde, hammaddeleri uygun seçmek koşulu ile, 

istenen özelliklerde değişik çimentolar elde edilebilir. 

� Ekonomik bakımdan ucuz olması ve çevreye daha az zarar 

vermesi nedeniyle, bazı inorganik doğal malzemeler veya 

endüstriyel atık maddeler eklenerek de çimento üretimi 

yapılmaktadır. 
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Curuflu Çimentolar

a) Mekanik dayanımları ilk günlerde, aynı miktarda çimento ve S/Ç oranı için Normal Portland

çimentolarına kıyasla düşüktür.

b) Curuflu çimentolar soğuk havada kullanılmaya elverişli değildir.

c) Kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı fazladır. Deniz suyu ve sülfatlı ortamlara Portland çimentosundan 

daha dayanıklıdır.

d) Düşük hidratasyon ısıları vardır.  Bu nedenle bu çimentolar baraj in şaatı gibi büyük kütleli yapılar için 

uygundur.

e) Üretim enerjisi ve hammadde kullanımı bakımından maliyetleri daha düşüktür .

f) Daha geçirimsiz beton yapımına uygun olup, don olayına daha dayanıklıdır.
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e) Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Aluminli Çimentolar

a) Bu çimentoların mekanik dayanımları hızlı bir şekilde gelişir.  Aynı koşullarda 1 

günlük dayanımı, Portland çimentosunun 8 aylık dayanımına eşdeğerdir.

b) Bu çimentoların prizi ve sertleşmesi sırasında önemli derecede ısı çıkar.

c) Aluminli çimentolarla üretilen betonlarda Ca(OH)2 oluşmaz.  Bu nedenle 

kimyasal etkilere çok dayanıklıdır.

d) Aluminli çimentoların hidratasyonu için fazla su gerekir.
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Uçucu Kül Çimentoları

� Uçucu küller çimentoya hammadde olarak, klinker ve alçıtaşı ile birlikte 

öğütülerek veya mamul  çimentoya doğrudan olmak üzere üç şekilde 

katılabilir.

� TS EN 197-1 Genel çimentolar standardında, sillissi ve kalkersi uçucu 

küllerin klinkere a ğırlıkça %6-35 arası oranda katılabileceği belirtilmi ş ve 

Portland-Uçucu küllü çimento (CEM II) olarak adlandırılmı ştır. 

� Uçucu küllü çimentoların, istenen mekanik özellikleri sağlayabildikleri 

takdirde, sülfata dayanıklılık, geçirimsizlik, düşük  hidratasyon ısısı gibi 

olumlu yönleri vardır.
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Portland Puzolanlı Çimento

� Ülkemiz için en önemli çimento türü, doğal puzolan kullanılarak 

üretilen Portland puzolanlı çimentolardır (CEM II/AB-PQ). 

� Bu tip çimentolar daha önce Traslı(TS 26) ve Katkılı(TS 10156) 

çimentolar olarak tanımlanmaktaydı. 

� Portland puzolanlı çimentolarda TS EN 197-1’ e göre, doğal ve doğal 

kalsine edilmiş puzolan miktarı  % 6-35 arasındadır. Portland puzolanlı 

çimento üretimi, klinker, puzolanik madde ve  bir miktar alçı taşı 

karışımının birlikte ö ğütülmeleri ile yapılmaktadır.
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� Ülkemiz puzolan kaynakları açısından zengindir. Bu nedenle traslı çimentoların 

bilinçli üretimi ve bilinçli tüketimi halinde, ülkemi z açısından yararlı sonuçlar 

verir. 

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Portland Puzolanlı Çimento

� Fırına girmeyen malzeme miktarının fazlalığı, bu tip çimentonun üretiminin 

ekonomik olmasını sağlar. 

� Her %1 oranında puzolan katkısının çimento maliyetine %0.5 düşüş sağladığı 

araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. 

� Bu nedenle puzolan katkılı çimento üretimi, bir çok fabrikada normal Portland 

çimentosu üretiminin önüne geçmiştir. 
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Portland Puzolanlı Çimento

� Sözü edilen özellikler CEM II tipi Çimentoları aşağıda belirtilen işler 

için uygun kılar:

� Büyük kütleli yapılar, temel inşaatları, depo-silo inşaatları, sıva işleri, 

briket vb. yapı elemanı üretimi ve özelliği olmayan basit bina inşaatları.

� Buna karşılık bu tip çimentoları yüksek dayanım gerektiren yüksek 

yapılar vb. yerlerde kullanmak doğru değildir.
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Beyaz Çimento 

� Hammaddesi beyaz kil 

(kaolen), kalker, mermer tozu 

olan bir Portland 

çimentosudur.

� Demir oksit (Fe203) (%0.3 den az) ve manganın çok az olması nedeniyle, 

hafif yeşil-beyaz renkte olan bu çimento mimari gaye ile yapılarda 

kullanılır. 
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Beyaz Çimento 

� Mekanik  özelliklerinin normal 

Portland çimentosu ile aynı 

olması istenir. 

� Beyaz çimentonun üretiminde kullanılan hammaddeler farklı olduğu gibi üretim 

yöntemleri de Portland çimentosundan farklıdır. 

� Bu nedenle maliyetleri normal Portland çimentosunun 3 katı kadardır. 
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� Pigmentler çimentonun dayanımına ve sürüklenmiş hava üzerine olumsuz etki 

yapabilirler. Örne ğin, çok ince pigmentler su ihtiyacını arttırarak karışımın hava 

içeriğini azaltırlar.

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Renkli Çimentolar 

� Bu tip çimentolar, beyaz çimento içine inceliği çimento ile aynı olan toz 

halindeki (% 1-5 arasında) metal oksitlerinden oluşan pigmentlerin eklenmesi 

ile elde edilir.

� Örneğin, sarı renk  için; demir oksit hidrate, kırmızı renk  için; demir oksit, yeşil 

renk için;  krom oksit, mavi renk için; Lazurite, siyah r enk için; magnetik demir 

oksit, beyaz renk için; titan oksit kullanılır. 
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� Ekonomiktir, ancak Normal Portland çimentosunun yerine betonarme 

inşaatlarda kullanılmamasına dikkat etmek gerekir. 

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Harç Çimentosu 

� Yüksek dayanım gerektirmeyen dolgu, sıva, harç 

işlerinde kullanılan, %60’ a kadar puzolanik madde 

içeren özel bir bağlayıcıdır. 

� Üretimde puzolan olarak uçucu kül, tras ve curuf 

gibi maddeler kullanılır. 

� Harç çimentosunun 7 ve 28 günlük basınç dayanımlarının sırasıyla en az 10 MPa 

ve 16 MPa olması istenir. 
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Sülfata Dayanıklı Çimentolar 

� Sülfata dayanıklı çimentolar, içinde en fazla %5 oranında C3A içeren 

klinkerin bir miktar alçı ta şı ile öğütülmesi sonucu üretilir. 

� Bu tip çimentolar deniz suyu ve sülfatlı su içeren zeminler ve diğer 

sülfatlı ortamlar için en dayanıklı çimentolardır.
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Sülfata Dayanıklı Çimentolar 

Normal Portland çimentosu

S/Ç oranı : 0.65

Sülfata dayanıklı çimento

S/Ç oranı : 0.65
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ÖZEL ÇİMENTOLAR

Erken Dayanımı Yüksek Çimentolar 

� Bu tip çimentolar ince öğütülmüş (en az 

3500 cm2/g Blaine) bağlayıcılar olup, hızlı 

dayanım gerektiren yerlerde kullanılır. 

� Bu çimentoların 2 ve 7 günlük dayanımları 

(30 MPa ve 40 MPa) aynı tip Normal 

Portland çimentolarına kıyasla yüksektir 

(10 MPa ve 21 MPa). 
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� Blaine inceliği 4500 ile 6000 cm2/g arasındadır. Daha fazla incelik 10 ile 

20 saat arasındaki dayanımı önemli derecede arttırır. 

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Erken Dayanımı Yüksek Çimentolar

� Hızlı sertleşen Portland çimentosu (ASTM Tip III), dayanım gelişimi 

daha hızlı olan erken yüksek dayanımlı çimento olarak da tanımlanır

� Hızlı sertleşen Portland çimentosunun dayanım artış hızı yüksek 

miktardaki C 3S (%55 den fazla, bazen %70 civarında) içeriğine ve 

çimento klinkerinin ince öğütülmesine bağlıdır. 
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� Hidrofob çimentolar suyla kolay ıslanmadıklarından bu tip çimentolar 

kullanılarak üretilen harç ve betonları daha uzun süre karıştırmak 

gerekir.

� Hidrofob çimento görünüş olarak normal Portland çimentosuna benzer. 

Fakat küf kokusu gibi bir karakteristik özelli ğe sahiptir. 

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Hidrofob Çimentolar 

� Bu tip çimentolar, rutubete karşı dayanıklı olması amacıyla, klinkere 

hidrofob bir eleman (%0.1-0.4 oranında stearik asit, oleic asit) eklenip 

öğütülmesi ile elde edilir. 

� Bu katkılar aynı zamanda klinkerin öğütülebilirli ğini arttırır. 
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� Ayrıca antibakteriyel çimento su depoları, yüzme havuzlarında ve 

bakteri, mantar bulunan benzer yerlerde  de kullanılmaktadır.

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Antibakteriyel çimento

� Bu çimento mikrobiyolojik fermentasyonu önlemek için antibakteriyel 

maddeler kullanılarak üretilen bir Portland çimentosudur. 

� Bakteriyel etkiye, gıda maddesi üreten tesislerin yer betonlarında 

rastlanılmaktadır. Bu gibi yerlerde, çimento üzerinde oluşan 

bakterilerle birlikte nemin varlı ğı fermentasyona yol açmaktadır. 
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� Ayrıca antibakteriyel çimento su depoları, yüzme havuzlarında ve 

bakteri, mantar bulunan benzer yerlerde  de kullanılmaktadır.

ÖZEL ÇİMENTOLAR

Antibakteriyel çimento
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BETON
ÇAĞIMIZIN MALZEMES İ BETON ESAS OLARAK İKİ BİLEŞENLİ 
KOMPOZİT BİR MALZEMED İR.

BETON
ÇİMENTO HAMURU (ÇİMENTO + SU)

AGREGA

İRİ (Çakıl, Kırmataş, Curuf Vb.)

İNCE (Kum, Mıcır Tozu vb.)

KATKI MADDELERİ

ÇİMENTO : BAĞLAYICI

İRİ AGREGA    : YÜKLER İ TAŞIYICI

İNCE AGREGA : BOŞLUKLARI DOLDURUCU

SU                     : HİDRATASYON BA ŞLATMAK +    
İŞLENEB İLİRLİK SAĞLAMAK

KATKI : İSTENEN ÖZELL İKLER İ GELİŞTİRMEK 202



BETON TASARIM İLKELER İ

1- Taze beton kütlesi i şlenebilir olmalıdır. 

� Beton herhangi bir zararlı segregasyona u ğramadan kalıba 
yerle ştirilebilmeli, sıkı ştırılabilmeli ve perdahlama i şlemleri 
yapılabilmelidir. 

� Taze betonun i şlenebilirli ği agrega gradasyonuna ve tane şekline, 
kaba ve ince agregaların oranlarına, çimento ve di ğer bağlayıcı 
maddelerin miktarına ve kalitesine, hapsolmu ş havanın varlı ğına, 
kimyasal katkı kullanımına ve taze betonun kıvamına  bağlı olarak 
değişir. 
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2- Betonun kıvamı yeterli olmalıdır. 
� Kıvam, taze betonun hareket edebilme yetene ği olarak tanımlanabilir.

� Betonun kıvamı karı şımın su miktarı ile ili şkili olup çökme terimi ile 
ölçülür. Çökme de ğeri ne kadar büyük ise beton o kadar hareket edebil me 
yeteneğine sahiptir. 

� Köşeli ve pürüzlü agregalar karı şım suyu miktarını arttırırken, iyi bir 
gradasyona sahip agregada en büyük tane çapı arttık ça gerekli su miktarı 
azalmaktadır. 

� Örneğin beton şişlenerek, tokmaklanarak yerle ştirilecekse akıcı, 
vibratörle sıkı ştırılacaksa plastik kıvamda olmalıdır.

� Kıvam belirlenince su miktarı saptanabilir. Ancak d eneylerle 
seçilen su miktarının istenen kıvamı verip vermedi ği kontrol 
edilmelidir.
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3. Beton kütlesi sertle şince, istenen dayanımı sa ğlamalıdır. 

� Ancak ilk hesaplarda betonun bir miktar ( ∆) daha yüksek dayanımlı 
olmasına çalı şılır. 

� Örneğin 20+5 = 25 N/mm 2 alınır. 

� Bu değere amaç dayanım adı verilir ve proje dayanımından ∆ kadar 
fazla olur.

� ∆ İstatistiksel bir büyüklüktür, ancak istatistik veri  elde edilme 
olanağı olmadı ğı takdirde her beton sınıfı için ilgili tablolardan  
alınır.

� 28 günlük dayanım, yapısal dizayn, karı şım oranlarının belirlenmesi ve 
betonun de ğerlendirilmesinde parametre olarak kullanılmaktadır .

� Örneğin C20 sınıfı bir beton üretilmesi halinde, bu beto nun 28 
günlük karakteristik silindir dayanımlarının 20 N/m m2'den az 
olmaması istenir.
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4- Betonun su/çimento oranı belli bir de ğeri aşmamalıdır. 

� Betonun su/çimento oranı belirli bir de ğeri aşmamalıdır. 

� Beton dayanımını net su/çimento oranı belirlemekted ir. 

� Agrega, çimento, kimyasal katkıların kullanımına gö re tasarımda 
dikkate alınmalıdır.
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� Çevre şartlarının betonun tasarım a şamasında dikkate alınması 
çok önemli bir husustur.

5- Beton Çevresel Etkilere kar şı dayanıklı olmalıdır.

� Beton servis ko şullarını etkileyen donma-çözülme, ıslanma-kuruma, 
ısınma-so ğuma, zararlı kimyasal maddeler gibi çevresel etkiler e karşı 
dayanıklı olmalıdır.

� Beton üretiminde şartlara göre özel bile şenlerin veya katkı 
malzemelerinin kullanımı ile bu sorun çözülebilmekt edir. 

� Ayrıca, yüksek performanslı betonlarda dü şük su/çimento 
oranlarının kullanımı ile permeabilite gibi durabil ite gereksinimleri 
de kar şılanmış olmaktadır. 
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� Bu amaçla betondaki ba ğlayıcı malzeme miktarı sınırlanmalı, gerekli 
soğutma önlemleri alınmalıdır.

6- Betonun yo ğunlu ğu ihtiyaca göre belirlenmelidir.

� Ağırlık yapıları, radyasyondan korunma, ses izolasyon u gibi 
durumlarda yüksek yo ğunluk de ğerlerine sahip beton üretimi 
gerekmektedir.

7- Betonun hidratasyon ısısı dikkate alınmalıdır.

� Özellikle kütle betonlarında olu şan ısı kontrol altında olmalıdır. 

� Oluşan ısı ile kütlede görülecek hacim de ğişikli ği sıcaklık ölçümleri ile 
kontrol altında tutulmalı, betonun bu sebeple çatla ması engellenmelidir. 
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8- Betonun maliyeti en dü şük düzeyde olmalıdır.

� İstenen i şlevleri yerine getirebilecek betonun maliyeti de en alt 
düzeyde olmalıdır. De ğişik kalitedeki betonların maliyetleri 
arasındaki farklılık daha çok kullanılan malzemeler in 
maliyetlerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

� Beton maliyetini malzeme, i şçilik ve ekipman maliyetleri 
oluşturmaktadır. 

� Beton bile şenlerinden maliyeti en yüksek olanı çimentodur. 

� İstenen kalitedeki betonu en ekonomik şekilde elde etmek için 
mümkün olan en az çimentonun kullanılmasına çalı şılmalıdır.

� Bu durum aynı zamanda betonun daha az büzülmesi gib i birtakım 
avantajlar da sa ğlamaktadır. 

� Üretilen betonun yeterli i şlenebilme özelli ğine sahip olması 
betonun yerle ştirilmesi, sıkı ştırılmasını daha az i şçilikle 
yapılmasını sa ğlayacağından ekonomiye destek sa ğlayacaktır.
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BASINÇ DENEYİ ve 
BASINÇ DAYANIMI

BETONUN ÖZELL İKLER İNDEN EN ÖNEML İSİ

•BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN  
EN YÜKSEK DEĞERİDİR.

•TÜM OLUMLU ÖZELLİKLERE 
PARALELLİK GÖSTERİR.

•BETONUN SINIFINI BELİRLER.

BASINÇ DAYANIMI
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BASINÇ DENEYİ ve 
BASINÇ DAYANIMI

Yağ
pompası

Örnek

� Yükleme çerçevesine -yüksekli ği ayarlanabilir bir üst tabla ile 
oynar ve hareketli alt tabla arasına- deney örne ği yerle ştirilir. 

Oynar başlık

� Alt tablanın altındaki pistonun silindirine bir pom pa yardımıyla 
yağ basılır. 

A

P
 σ =
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� Bu amaçla deney örneklerinin alt ve üst 
tablaya temas eden yüzeylerine e ş dağılımlı 
gerilmeyi sa ğlamak amacıyla özel bir 
karışımdan ba şlık dökülür.

BASINÇ DENEYİ ve 
BASINÇ DAYANIMI

� Yağın basıncı alt tablayı yukarı 
yönde iterek örne ğin kırılmasına 
yol açar. 

� Bu arada haznedeki basınç kuvveti 
bir dinanometre ile ölçülür.

� Örneğe uygulanan gerilmenin üniform 
dağılmasının sa ğlanması için, örnek 
yüzeylerinin pürüzlü olmaması gerekir. 
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BETON SINIFLARI (TS 500)

Beton
Sınıfı

fck
Karakteristik 
Silindir Basınç 

Dayanımı 
(N/mm2)

Eşdeğer küp 
(150 mm) 

Basınç 
Dayanımı 
(N/mm2)

fctk Karakteristik 
Eksenel Çekme 

Dayanımı
(N/mm2)

Ec
(28 günlük)
Elastisite 
Modülü
(N/mm2)

C16
C18
C20
C25

16
18
20 
25

20
22
25
30

1.4
1.5
1.6
1.8

27000
27500
28000
30000

C30
C35
C40
C45
C50

30
35
40
45
50

37
45
50
55
60

1.9
2.1
2.2
2.3
2.5

32000
33000
34000
36000
37000
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28 Günlük 15/30 cm Karakteristik Silindir 
Basınç Dayanımı En Az 30 MPaC30

•TS 500

•TS EN 206/1

C30/37
28 Günlük 15/30 cm Silindir 
Basınç Dayanımı En Az 30 MPa

28 Günlük 15 cm Ayrıtlı 
Karakteristik Küp Basınç Dayanımı 
En Az 37 MPa

BETON SINIFI GÖSTERİMİ

214



BETON SINIFLARI (TS EN 206-1)

Basınç dayanımı 
sınıfı 

Silindir dayanımı 
fck, silindir N/mm 2

Küp dayanımı
fck, küp N/mm 2

C 8/10 8 10

C12/15 12 15

C16/20 16 20

C20/25 20 25

C25/30 25 30

C30/37 30 37

C35/45 35 45

C40/50 40 50

C45/55 45 55

C50/60 50 60

C55/67 55 67

C60/75 60 75

C70/85 70 85

C80/95 80 95

C90/105 90 105

C100/115 100 115 215



BASINÇ DAYANIMINI ETK İLEYEN FAKTÖRLER:

1) BETONUN YAŞI

fc ZAMANIN ARTAN BİR FONKSİYONUDUR.

fc
.

t7 28

ÇİMENTO TİPİ VE KÜR KOŞULLARI ÖNEMLİDİR.
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2) ÇİMENTO İLE İLGİLİ FAKTÖRLER:

a) DOZAJ
MİN. DOZAJ: Cmin = 550 / 5√D

D = 32 mm İÇİN  Cmin = 275 kg/m3

D = 16 mm İÇİN  Cmin = 316 kg/m3

b) ÇİMENTO T İPİ

D: Betonda Kullanılan Max. Agrega Tane Çapı.

BASINÇ DAYANIMINI ETK İLEYEN FAKTÖRLER:
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3) SU İLE İLGİLİ FAKTÖRLER:

İŞLEVİ:

MİKTARI: HİDRATASYON  İÇİN GEREKLİ  
MİKTAR ÇİMENTO AĞIRLIĞININ 
% 14-28’i KADARDIR.

KİMYASAL REAKSİYONU 
(HİDRATASYONU) BAŞLATMAK,
İŞLENEBİLİRLİK SAĞLAMAK

KALİTESİ :İÇİLEBİLİR NİTELİKTE

BASINÇ DAYANIMINI ETK İLEYEN FAKTÖRLER:
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4)KOMPASİTE - fc İLİŞKİSİ:

YÜKSEK DAYANIMYÜKSEK KOMPASİTE

5) DIŞ ETK İLER - KÜR KO ŞULLARI:

DAYANIM KAZANMA
HIZINDA ARTIŞ

YÜKSEK SICAKLIK 
DERECELERİ
YÜKSEK NEM 
ORANLARI

BASINÇ DAYANIMINI ETK İLEYEN FAKTÖRLER:
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6)DENEY KOŞULLARI (ÖRNEK ŞEKLİ VE BOYUTLARI)

•YÜKLEME HIZI: 1.5 - 3.5 kg/cm2/s
•PRES TABLASI-ÖRNEK YÜZEYİ ARASI SÜRTÜNME

•ÖRNEKLERİN NEM DURUMU

•ÖRNEK BOYUTLARI

BOYUT ETKİSİ :

ÖRNEK :
BAĞIL DAYANIM (%) :

10 cm

120

15 cm

100

20 cm

90

BASINÇ DAYANIMINI ETK İLEYEN FAKTÖRLER:
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� Deneysel çalışmalara dayanarak, malzeme oranları, ortam şartları, 
sıkıştırma şekli vb. faktörlere bağlı olarak betonun basınç dayanımı 
bağıntılarla yazılabilir. 

� Ancak bu alanda yapılan çalışmalar matematiksel kesinlik taşıyan 
bağıntıların elde edilemeyeceğini kanıtlamıştır. Deneylerle oluşturulan 
bağıntılar dayanımın hesaplanmasında değil, fakat tahmin edilmesinde 
yararlı olmaktadır. 

� Özellikle beton deneme amacı ile daha önce üretilmiş betonların bulunan 
basınç dayanımlarından yararlanarak, bu formüllerdeki katsayılar daha 
kesin bir biçimde belirlenmektedir. Daha sonraki üretimlerde formüllerden 
yararlanarak hedeflenen dayanım elde edilebilmektedir.

� Hemen hemen bütün formüllerde çimento/suili şkisi dayanımı etkileyen 
esas değişken olarak alınmıştır.

� Bu formüllerde kolaylık olması açısından; betona giren bileşenler çimento, 
su, kum, iri agrega, hava boşluğu sırasıyla, C, S, U, V ve H harfleriyle 
simgelenecektir. 

� Değerler ağırlık cinsinden ise büyük, mutlak hacım cinsinden ise küçük 
harfler kullanılacaktır.

� fc ise betonun basınç dayanımını simgeleyecektir.

BASINÇ DAYANIMI BA ĞINTILARI
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a) Bolomey formülü

Burada KB; çimentonun mekanik dayanımına, agreganın granülometri 

bileşimine, agreganın şekli ve biçimine, sıkıştırma şekline, ortam şartlarına ve 

deney örneğinin şekline bağlı bir deneysel parametredir. Ortalama olarak 7 gün 

için  15 N/mm2, 28  gün  için  19 N/mm2 değerleri alınabilir.

k  katsayısı ikinci katsayı olup, 0.3-0.5 arasında değişir, 0.5 değerini almak 

yeterli  olmaktadır.

h   hava   boşluğunun  su  ile  dolu  olduğu   varsayılır. Örneğin   betonda  

15 dm3 hava boşluğu saptanmış ise, formülde h yerine 15 kg konur.

fc KB
C

S h
k= + −
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b) Feret formülü 

Bu  formülde  dayanımı  etkileyen  en  önemli  faktör  çimento hamuru 

içindeki çimento miktarıdır. Bağıntı ikinci derecedir. 

Çimento hamuru hacmi, c+s+h, çimento miktarı ise c dir. Buradaki KF

katsayısı 80-300 N/mm2 arasında alınır. 

7 gün için 150, 28 gün için 180 N/mm2 ortalama değerleri kullanılır.

fc KF
c

c s h

2
= + +
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Graf Formülü

Graf formülü çimento cinsinin etkisini formülde açık bir şekilde 

gözönüne alan bir bağıntıdır. 

Burada f cc çimentonun standart mukavemetidir. Örneğin PÇ32.5 için 

32.5 N/mm2 alınır. Ancak daha iyi bir yaklaşım için standart mukavemet 

yerine, laboratuvarda saptanan gerçek dayanımın alınması önerilir.

KG değeri 4-10 arasında değişir ve beton yaşından bağımsızdır. Beton 

yaşının etkisi fcc ile dikkate alınır.

fc
fcc
KG

C
S

2
= 
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BETON TASARIMI

• İŞLEVSELLİK
DAYANIM (BETON SINIFI)

DAYANIKLILIK (DURABİLİTE)

• İŞLENEBİLİRLİK (POMPALANABİLİRLİK)

• EKONOMİ

AMAÇ
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BETON TASARIMI
BU  AMAÇ İÇİN;

• MAX İRİ AGREGA

• MİN İNCE AGREGA

• OPTİMUM ÇİMENTO

YÜKSEK DAYANIM

İŞLENEB İLİRLİK, YÜKSEK DAYANIM

• OPTİMUM SU

YÜKSEK KOMPAS İTE, YÜKSEK DAYANIKLILIK
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BETON TASARIMI
VERİLER

• STATİK, BETONARME PROJE

• İKLİM VE ÇEVRE KOŞULLARI

• BETON ÜRETİM ARAÇLARI

BETON SINIFI, YAPI T İPİ, YAPI ELEMANI, 
DONATI ARALIKLARI

SÜLFATLI ZEM İN, DONMA ÇÖZÜLME ETK İSİ vb.

•KALİTE KONTROL İŞLEMLERİNİN YETERLİLİĞİ

• BETON İŞÇİLİĞİNİN KALİTESİ
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BETON TASARIMI
BU VERİLER IŞIĞINDA

TABLOLAR AMPİRİK FORMÜLLER

ŞANTİYE KARIŞIMI

DENEME KARIŞIMI (Amaç Dayanımı)

TAZE ve SERTLEŞMİŞ 
BETON DENEYLER İ
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İŞLENEB İLİRLİK DENEYLER İ

� Çökme deneyi

� VeBe deneyi

� Sıkıştırılabilme derecesi deneyi (Walz deneyi)

� Yayılma deneyi

� Sıkıştırma faktörü deneyi

� Kelly topu deneyi

BETON DENEYLERİ

229



SLUMP DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

1 2

3 4

5

� kolonlar için en fazla 10 cm, en az 5 cm
� betonarme temeller için en fazla 8 cm, en az 3 cm
� kıvam azaldıkça betonu yerleştirip sıkı ştırmak zorla şır , gereken enerji ve zaman artar, 

boşluk ve düşük mukavemet riski artar 230



VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

� VeBe deneyi özellikle çok dü şük çökme 
değerine sahip (20mm’den az ya da sıfır 
çökme) kuru karı şımların kıvamını 
değerlendirmeye yönelik belki de en 
uygun deney yöntemidir. 

� Maksimum agrega çapının 63mm’den 
fazla oldu ğu karı şımlar için uygun 
değildir

� VeBe deneyi aynı zamanda prekast, 
öngerilmeli beton uygulamaları ve çelik 
lifli, dü şük i şlenebilirli ğe sahip 
karışımlar için uygun bir yöntem olabilir
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VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

� Deneyin esası, titre şim ve ağırlık etkisi 
altındaki çok kuru kıvamdaki taze 
betonun üzerinde bulunan saydam bir 
diskin tamamen çimento hamuru ile 
kaplanması için geçen sürenin 
ölçülmesine dayanır

� VeBe deneyinin 
yapılabilmesi için yanda 
görülen deney aparatı ile 
birlikte 0,5 sn duyarlılıkta 
bir kronometre de 
gereklidir.
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VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

� Silindir kap içerisine standart çökme 
hunisi (Abram’s hunisi) kap ortalanacak 
şekilde yerle ştirilir. 

� Taze beton standart çökme hunisi 
içerisine 3 tabaka halinde ve her bir 
tabakada 25 kez standart şişleme 
çubu ğu ile şişlenerek sıkı ştırılıp 
doldurulur. 

� Silindir kap içerisindeki standart çökme 
hunisi dü şey yönde yava şça kaldırılır. 
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VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

� Çelik ba ğlantı koluna mafsallı bir şekilde 
bağlı bulunan ve yatay pozisyonda 
duran saydam disk taze beton örne ğine 
koldaki ayar vidaları ve aksamı vasıtası 
ile yerle ştirilir.

� düşey yönde diskin hareketini 
engelleyen vidası gev şetilerek dü şey 
yönde indirilip taze betonun en yüksek 
noktasına hafifçe temas etmesi sa ğlanır. 

� düşey hareketi engelleyen disk vidası 
yeniden sıkı ştırılarak disk sabitlenir. 
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VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 

� Tüm bunlardan sonra titre şim masası ve 
kronometre aynı anda çalı ştırılır. 

� Saydam diskin alt yüzeyinin tamamen 
çimento hamuru ile kaplanmasına kadar 
titre şime devam edilir 

� titre şim masası  ve kronometre aynı 
anda durdurularak geçen süre 
kaydedilir.

� Geçen süre VeBe süresidir (sn). 
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VEBE DENEYİ (ÇÖKME, ABRAMS HUN İSİ) 
VeBe sınıfları

Sınıf VeBe Süresi (sn)

V0 ≥31

V1 30 – 21

V2 20 – 11

V3 10 – 6

V4 5 – 3

� VeBe sınıfları a şırı kurudan (V0), akıcıya  
(V4) doğru sıralanmaktadır. 

� 5sn’den kısa ve 30 sn’den uzun VeBe 
süreleri elde edilen betonlar bu deney 
ile i şlenebilirlikleri 
değerlendirilemeyecek betonlardır 
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Sıkıştırılabilme Derecesi Tayini Deneyi (Walz Deneyi)

� Sıkıştırılabilme derecesi tayini deneyi taze 
betonun kıvamının, taze betonun tam 
sıkıştırılabilmesinin derecesinin ölçülmesi yoluyla 
belirlenmesine dayanır. 

� Deney, belirlenen sıkı ştırılabilme derecesi 1.04 ile 
1.46 arasında olan betonlar için uygundur.

� Bu değerler dı şında sıkı ştırılabilme derecesi elde 
edilen karı şımların kıvamı sıkı ştırılabilme 
derecesi tayini deneyi için uygun de ğildir.

� Taban boyutları 200±1 mm x 200±1 mm, yüksekli ği 400±2 mm olan 
çelikten imal edilmi ş prizma şekilli kalıp kullanılır. 
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Sıkıştırılabilme Derecesi Tayini Deneyi (Walz Deneyi)

� Taze beton mala yardımı ile hiçbir sıkı ştırma enerjisi 
uygulanmadan, taze beton kalıptan ta şana kadar 
doldurulur. 

� Betonun kalıptan ta şan kısmı mastar ile sıyrılarak 
betonun üzeri düzeltilir. 

� Kaptaki taze beton en dü şük frekansı 120 Hz olan ve vibratör daldırma 
ucunun çapı en küçük kap boyutunun ¼’ünü geçmeyen d alıcı tipte 
vibratör ile veya en dü şük frekansı yakla şık olarak 40 Hz (2400 
devir/dakika) olan titre şim masası kullanılarak, hacminde daha fazla 
azalma meydana gelmeyinceye kadar sıkı ştırılır.
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Sıkıştırılabilme Derecesi Tayini Deneyi (Walz Deneyi)

� Sıkıştırma i şleminden sonra 
sıkışmış beton yüzeyi ile kabın üst 
yüzey kenarı arasındaki mesafe (s) 
1mm hassasiyetle ölçülür 

� Bu değer (s) kabın her kenarının 
orta noktasından ölçülür ve 
ortalama de ğer kullanılır.

� Sıkıştırılabilme derecesi (c) a şağıdaki ba ğıntı ile belirlenir.

sh

h
c

1

1

−
=TS EN 206-1’e 

göre sıkı şma 
sınıfları

Sınıf Sıkışabilme derecesi

C0 çok kuru ≥1.46

C1 kuru 1.45 – 1.26

C2 plastik 1.25 – 1.11

C3 akıcı 1.10 – 1.04 239



AKMA DENEY İ

� Bu deney yöntemi 
özellikle çökme 
deneyinde tamamen 
çökmenin elde edildi ği 
yüksek ve çok yüksek 
işlenebilirli ğe sahip 
karışımların 
değerlendirilmesinde 
kullanılır. 

240



AKMA DENEY İ

� Deney aparatı bir kenarı 700 mm 
boyutunda olan kare şeklinde düz 
yüzeyli bir plaka ve bu plaka üzerine 
yerleşen en az 2 mm kalınlı ğında ve 16 
kg ağırlığında düz metal plaka ve taban 
çapı 200 mm üst çapı 130mm, 
yüksekli ği 200 mm ve kalınlı ğı en az 
1,5mm olan metalden yapılmı ş bir kesik 
koniden (koninin üst kısmına yakın 
tutma kulakçıkları ve tabanına yakın 
yere sabitleme – basma – plakaları 
olmalıdır) olu şmaktadır 
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AKMA DENEY İ

� Ayrıca yanda görülen bir kenarının uzunlu ğu  
40 mm olan kare kesitli yakla şık 200 mm 
uzunlu ğunda metal bir sıkı ştırma çubu ğu 
kullanılır (sıkı ştırma çubu ğunun 120 – 150 
mm’lik bir kısmı kolay tutulmasını sa ğlamak 
amacı ile tercihen dairesel kesitli olmalıdır).

� Deneyde gerekli olan taze beton miktarı yakla şık 5 litre veya 12 kg normal 
betondur. 

� Kullanılan beton kalıbın net hacmi 4,34 litredir.

� Plaka düz ve sabit bir zemine yerle ştirilir. Üzerine metal üst plaka konulur. 
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AKMA DENEY İ

� Tablanın orta noktası merkez olacak 
şekilde metal kesik koni metal tabla 
üzerine yerle ştirlir. 

� Kesik koni kalıp dü şey yönde tıpkı çökme deneyinde oldu ğu gibi 
tutacaklarından kavranarak kaldırılır. 

� Taze beton iki tabaka halinde kesik 
koni kalıba doldurulur. 

� Her tabaka 10 kez şişleme çubu ğu 
kullanılarak şişlenerek sıkı ştırılır. 
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� Her kaldırıp dü şürme i şlemi 2 sn’den az 5 sn’den fazla olmayan süre 
içerisinde tamamlanmalıdır. 

AKMA DENEY İ

� Tablanın ön tarafında bulunan uç 
levhasına basılarak alt plakanın 
sabit kalması sa ğlanır

� Daha sonra üst plaka alttaki plaka üzerine serbestçe  düşürülür. 

� Bu serbest dü şürme i şlemi 15 kez tekrarlanır. 

� Üst metal plaka üzerinde koniden 
serbest kalmı ş bulunan taze beton 
oldu ğu halde yava şça durdurma 
parçasına kadar kaldırılır.
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AKMA DENEY İ

� Düşürme i şlemleri tamamlandıktan sonra metal 
plaka üzerine olu şan darbe etkisi ile de yayılmı ş 
bulunan taze betonun en büyük boyutları plaka 
kenarına paralel iki do ğrultuda cetvel ile ölçülür 
ve ortalaması alınarak 10 mm’ye yuvarlanır.

TS EN 206-1 
standardında 
verilen 
yayılma 
sınıfları

Sınıf Yayılma Çapı (mm)

F1 ≤340

F2 350 – 410

F3 420 – 480

F4 490 – 550

F5 560 – 620

F6 ≥630
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SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Deneyin amacı taze beton örne ğine uygulanan standart 
enerji nedeniyle elde edilen sıkı ştırma derecesinin 
ölçülmesidir. 

� Genel olarak taze betonda i şlenebilirlik olarak tanımlanan 
tam sıkı şma için gerekli olan enerji miktarının do ğrudan 
ölçülmesine yönelik bir deney yöntemi yoktur. 

� Standart enerji uygulanarak elde edilen sıkı ştırma derecesi 
bu deney ile do ğrudan bulunabilmektedir. 

� Sıkıştırma faktörü olarak adlandırılan sıkı ştırma derecesi,  
standart enerji uygulanarak sıkı ştırılan taze beton 
yoğunlu ğunun tam olarak sıkı ştırılmı ş taze betonun 
yoğunlu ğuna oranı olarak tanımlanır. 
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� Burada ölçüleri verilen deney aparatı maksimum agre ga 
çapının 20mm’ye kadar oldu ğu karı şımlar için uygundur.

SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Deney için yakla şık 7 litre taze beton örne ği yeterlidir.

� Deney aparatı aralarında 20 cm’lik dü şey mesafe bulunan 
hacimleri birbirlerinden farklı iki adet ters duran  kesik koni 
şekilli, altı kapaklı kesik koni ile 150mm çaplı, 28 5mm 
boyunda altı kapalı silindirden olu şur.

� En üstte yer alan ters duran kesik koninin hacmi al tındaki 
kesik koniden daha fazladır.

� Deney, özellikle orta i şlenebilirlikte taze beton karı şımları 
için oldukça uygundur. 
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� Daha sonra ortadaki kesik koni kabın kapa ğı da açılarak 
taze betonun en alttaki silindir kaba serbest dü şme ile 
dolması sa ğlanır. 

SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Ters duran kesik konilerin kapakları kapatılır ve e n alttaki 
silindir kabın bo ş ağırlığı tespit edilir ve ters duran kesik 
koni kaplar ve silindir kap dü şey eksenleri çakı şık olacak 
şekilde yerle ştirilir. 

� En üst hazneye taze beton hiçbir sıkı ştırma enerjisi 
uygulanmadan bir şaşula veya mala yardımı ile tam olarak 
doldurulur. 

� En üst haznenin kapa ğı açılarak taze betonun ortadaki 
kesik koni kaba serbest dü şme ile dolması sa ğlanır. 
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SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Silindir kabın etrafına ta şan betonlar temizlendikten sonra 
içi taze beton dolu silindir kabın a ğırlığı bulunur. 

� Daha sonra silindir kap içerisindeki taze beton bir başka 
kaba bo şaltılarak içi temizlenir ve bo ş silindir kabın a ğırlığı 
belirlenir. 

� Serbest dü şme ile silindire dolmu ş bulunan taze betonun 
ağırlığı belirlenir (m p). 

� Daha sonra silindir kap aynı beton numunesi ile 
doldurularak tam sıkı şması sağlanır. 
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SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Sıkıştırma i şlemi vibrasyon uygulanarak yapılabilece ği 
gibi, şişleme yolu ile de yapılabilir. 

� Şişleme uygulanarak yapılan sıkı ştırmada taze beton 
silindire ince tabakalar halinde (tercihan 5’er cm)  
doldurulur ve her tabakaya 30 kez şişleme uygulanır. 

� Vibrasyon ile sıkı ştırmada ise vibrasyon i şlemine beton 
yüzeyinden hava kabarcı ğı çıkmayana dek ve yüzey 
tamamen düz bir form alana dek devam edilir 

� Tamamen sıkı şmış betonun a ğırlığı belirlenir (m f). 
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SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

Sıkıştırma faktörü de ğeri CF;

f

p

m

m
CF=

� Sıkıştırma faktörü de ğeri CF, 0,75 ile 0,95 arasında olması 
işlenebilir bir beton için uygundur. 
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SIKIŞTIRMA FAKTÖRÜ DENEY İ

� Sıkıştırma faktörü sonuçlarının görünür 
işlenebilirlik açısından de ğerlendirilmesi

CF sonucu Görünür İşlenebilirlik

< 0,75* Çok Düşük

0,75 – 0,85 Düşük

0,85 – 0,92 Orta

0,92 – 0,95 Yüksek

> 0,95* Çok Yüksek
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KELLY TOPU DENEY İ

� Deney temel olarak büyük ve a ğır, metalden yapılmı ş 
yarım küre şeklindeki bir topun taze betona 
penetrasyonunun ölçülmesi esasına dayanır. 

� Deney, orta i şlenebilirlikteki karı şımların 
değerlendirilmesi için uygundur.

� Çökme (slump) deneyi gibi taze beton kıvamının rutin  
kontrolü için oldukça basit ve etkili bir deney yön temidir 

� Bu deney hafif beton ve a ğır beton karı şımların da içinde bulundu ğu bir çok 
özel karı şıma da uygulanabilir
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BETON KARIŞIM HESABI

Karışım hesabı için bilinmesi gerekenler

� Çimentonun özgül a ğırlığı,
� İnce ve iri agreganın elek analizleri,
� En büyük agrega tane boyutu,
� Agrega karı şımının incelik modülü,
� İnce ve iri agreganın özgül a ğırlığı,
� İnce ve iri agregadaki mevcut su miktarı ve su emme 

yüzdeleri

� Betonda kullanımının uygun oldu ğu laboratuvarda deneyler 
ile belirlenen bu malzeme özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
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1. Çökme de ğerinin belirlenmesi (TS802)

Yapı elemanları
Çökme değerleri

Maksimum Minimum

Betonarme temeller 8 3

Donatısız beton temeller, kesonlar ve 
altyapı duvarları, kanal kaplama betonları

7 2

Döşeme, kiriş, kolon, betonarme perdeler, 
tünel yan ve kemer betonları

10 5

Yol kaplama betonları, köprü ayakları 5 3

Tünel taban kaplama betonları 5 2
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2. Maksimum agrega tane boyutunun (Dmax) belirlenme si
(TS 500 Şubat 2000)

< 1/5 kalıp genişliği
< 1/3 döşeme kalınlığı
< 3/4 iki donatı arası uzaklık
< net beton örtüsü (pas payı) 

Dmax

Dmax KÜÇÜLDÜKÇE ÇİMENTO MİKTARI ARTAR.
Dmax KÜÇÜLDÜKÇE SU MİKTARINI ARTTIRMAMAK 
İÇİN KATKI MİKTARINI ARTTIRMAK GEREKİR.
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2. Maksimum agrega tane boyutunun (D max) belirlenmesi

Yapı Elemanı 
Kesitinin En 
Dar Boyutu 

(cm)

En Büyük Agrega Tane Büyüklüğü (mm)

Donatılı 
Perde, kiriş 
ve kolonlar

Sık donatılı 
Döşemeler

Seyrek donatılı 
veya donatısız 

Döşemeler

Donatısız 
Perdeler

6 - 14 16 16 32 16

15 - 29 32 32 63 32

30 - 74 63 63 63 63
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2. Tane Dağılımının Seçilmesi 

3. Hava hacminin belirlenmesi

� Betondaki hava hacmi 0-30 dm 3 arasında de ğişen değerler alır. % 3 
hava hacmi demek 1000dm 3 (1 m3) betonda 30 dm 3 hava oldu ğu 
anlamını ta şır.
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4. Karışım suyu miktarı, l (TS802)
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4. Karışım suyu miktarı, I (TS802)

� Islatma suyunun hesaplanmasında yararlanılan bir di ğer bağıntı incelik 
modülü-su formülüdür. Agreganın incelik modülü "k" hesaplanır. α 
katsayısının de ğerleri a şağıdaki tablodan alınır. Bu formül çimento dahil 
betonun toplam su gereksinimini verir.

k)α(10S −=

Beton 
Kıvamı

Dere 
Kumu

ve Çakıl

Dere 
Kumu

ve Mıcır

Deniz 
Kumu

ve Mıcır

Kuru
Plastik
Akıcı

28 - 30
31 - 33
36 - 40

33
37
43

37
40
47
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5. Su/çimento oranının belirlenmesi

�Beton tasarımında gerekli su/çimento (s/ç) oranı ya lnızca 
dayanım açısından de ğil aynı zamanda dayanıklılık gibi faktörler ile 
de belirlenmelidir. Farklı agregalar ve çimentolar aynı s/ç oranında 
farklı dayanım de ğerleri verir, ancak kullanılacak malzemeler için 
dayanım ile s/ç arasında bir ili şkinin olması istenir. Normal 
portland çimentosu içeren betonlar için de ğerler tablo’dan 
alınabilir. Verilen dayanım de ğerleri, 28 gün standart laboratuvar 
şartlarında kür edilmi ş numuneler aittir. 

Bu değerler normal
beton için %2’den
daha fazla hava
içermeyen
betonlardan, hava
sürüklenmi ş betonda
ise toplam %6 hava
içeri ğine sahip
betonlardan elde
edilmi ş ortalama
dayanım de ğerleridir.261



6. Çimento a ğırlığının hesaplanması

� Karışımdaki gerekli çimento miktarı, öngörülen su miktar ının bulunan 
su/çimento oranına bölünmesi ile elde edilir. 
� Ancak, şartnameler veya standartlar dayanım gereksinimlerin in yanı 
sıra başka bir minimum çimento dozajı limiti belirtiyorsa, k arışım daha 
fazla çimento kullanılması gereken kritere göre hazır lanmalıdır. 
� Çimento miktarının hesaplanmasında beton basınç day anımı 
bağıntılarından da yararlanılabilir. Bolomey, Feret, G raf ve Abrams’ın 
betondaki çimento, su, agrega ve hava miktarları il e beton dayanımları 
arasındaki ili şkiyi veren formüller beton tasarımında çimento mikt arının 
hesabı için kullanılabilir.

7. Agregalardaki nem durumuna göre düzeltmeler

� Beton agregalarının su ile olan ili şkilerinde ideal hal kuru yüzey doygun 
konumda olmalarıdır.
� Beton karı şım hesapları bu durum dikkate alınarak yapılmalıdır .
� Ne var ki şantiyedeki veya santraldeki agregalar ço ğu durumda KYD 
halden daha kuru veya daha ıslaktırlar. Bu fark göz önüne alınarak gerekli 
düzeltmeler yapılmalıdır. 262



� Malzemelerin a şağıda verilmeyen di ğer tüm özellikleri (organik madde 
veya klor içeri ği gibi) beton üretimi için uygundur. 

� Betonarme projeye göre en küçük donatılar arası tem iz açıklık 4.5 cm’dir.

ÖRNEK KARIŞIM HESABI
Veriler:

� Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapının kiri ş ve kolonları için 
betonyer ve vibratör kullanılarak C30/37 sınıfı bet on üretilecektir. 

� Yapı elemanlarının en dar boyutu 30 cm, paspayı tab akası kalınlı ğı ise 
3.5 cm’dir. 

� Betonun kullanılaca ğı yapı herhangi bir zararlı çevresel etki altında 
değildir.

� Betonda özellikleri verilen iki cins kırmata ş, kum ve CEMI 42.5 çimento 
kullanılacaktır. 
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Veriler:
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Veriler:
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ÇÖZÜM

� Verilere göre kullanılacak agreganın en büyük tane 
büyüklü ğü 32 mm’dir. 

� Bu değer, ilgili tablodaki en dar boyutu 30 cm olan donat ılı 
betonarme elemanlar için verilen 63 mm de ğerinden, 
elemanların paspayı tabakası kalınlı ğından (35 mm) ve 
donatılar arası temiz açıklı ğın 3/4'ünden küçük oldu ğundan 
kullanımı uygundur.

EN BÜYÜK DANE ÇAPI

� I numara mıcır, II numara mıcır ve kum birlikte kul lanılaca ğından 
bu aşamada agregaların karı şım oranları saptanır. 

� Agrega bölümünde verilen bilgilerle yapılan 
değerlendirmeler sonucu I. Kırmata ştan % 25, II. 
Kırmata ştan % 35, Kum' dan % 40 alınarak a şağıda verilen 
granülometride bir karı şım sağlanmaktadır.

GRANÜLOMETR İ:
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KARIŞIMIN GRANÜLOMETR İSİ:
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� Kolon ve kiri ş elemanlar için uygun çökme de ğeri ilgili tablodan en fazla 10 cm olarak okunur.

ÇÖKME DEĞERİ Tablo bak

� Karma suyu miktarı Tablodan çökme de ğeri, hava katkısı kullanılıp kullanılmaması ve tane  
dağılımına göre belirlenecektir. 

KARIŞIM SUYU MİKTARI: Tablo bak

� Hava katkısız normal beton, 10 cm çökme de ğeri ve 32 mm maksimum agrega tane çapına 
sahip B e ğrisi (granülometri e ğrisi B’ye yakın oldu ğundan) için karı şım suyu 165 kg/m 3

okunur.

� Su miktarının saptanması karı şımın incelik modülüne ba ğlı olarak yapılırsa;
s = α (10-k)

� Tablodan α = 37 alınır. bak 1

� Agrega karı şımın incelik modülü 4.654 oldu ğundan bak 2

� s = α (10 - k) = 37 (10 – 4.654) =197.8 kg/m 3 bulunur.

� Tablodaki de ğer daha küçük oldu ğundan dizayn de ğeri olarak 165 kg/m 3 kullanılır.
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� Betonarme yapı elemanları herhangi bir zararlı çevr esel etkiye 
maruz kalmayaca ğından su/çimento oranı dayanım esasına göre 
belirlenecektir. 

SU/ÇİMENTO ORANI: Tablo bak

� C30/37 sınıfı beton için fca amaç dayanımı 36 MPa o lmalıdır. 

� 36 MPa için su/çimento oranı enterpolasyon ile 0.46 olur . (Sayfa 261)

� Kullanılacak çimento a ğırlığı su/çimento oranının bilinen 
değerine göre hesaplanabilir. 

ÇİMENTO MİKTARI (ORANLA):

� S = 165    S/Ç=0.46

� Ç = S / (S/Ç) = 165 / 0.46 = 359 kg/m 3

� Karışım suyunun bulundu ğu Tablodan ilgili kolonuna kar şı gelen 
tavsiye edilen hapsolmu ş hava miktarı %1’dir. 

� Bu değer 1 m3 beton için   0.010 m 3 (10 dm3) olmaktadır.

HAVA M İKTARI Tablo bak
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� Çimento miktarının saptanması herhangi bir basınç d ayanımı 
bağıntısından da bulunabilir. 

ÇİMENTO MİKTARI (FORMÜLLE):

� Bu örnekte Graf formülünden yararlanılsın.

� Formüldeki f c, amaç dayanımı yerine 30+ ∆ alınması gerekir.
∆ istatistiksel bir büyüklüktür. 

2

S
C

GK
ccf

cf 






=

� Ancak henüz deneysel çalı şma yapılmadı ğından ilgili 
standartlardan (TS802) ∆= 6, fc = 36 N/mm2 olarak alınmı ştır.
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� fcc çimentonun standart dayanımı olup 42.5 N/mm 2 olarak 
alınmalıdır. Bu de ğerler formülde yerine konulursa:

ÇİMENTO MİKTARI (FORMÜLLE):

� Bu formülde K G; katsayısının gerçek de ğeri henüz bilinmemektedir. 
� Bunun gerçek de ğeri ancak örnek betonlar üretilip, kırıldıktan sonr a 

bulunabilir. Ancak yakla şık bir de ğer, örne ğin K G=4 olarak çimento 
miktarı hesaplansın.

2

165
5.42

36 






= C

KG

� C = 304 kg/m 3 olarak hesaplanır.

� Normal betonarme yapılarda çimento dozajı en az 300  kg/m 3

alınır. C = 359 kg > 300 kg oldu ğundan minimum dozaj 
koşulunu sa ğlamaktadır. 

� Tablolarla hesaplanan de ğer daha büyük oldu ğundan dizayn 
değeri olarak 359 kg/m 3 kullanılır.
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AGREGA M İKTARI:
� Sıradaki a şamada agrega miktarları hesaplanır. 

� Diğer bir deyi şle 1 m3 sıkışmış taze beton içine giren 
malzemelerin ayrı ayrı hacimlerinin toplamı yine 1 m3'e eşittir.

� Bu hesaplamada birim hacim denklemi adı verilen e şitlikten 
yararlanılır. 

� 1 m3 =1000 dm3

= çimento hacmi + su hacmi + hava hacmi + agrega ha cmidir.

� Çimento hacmi = 359 / 3.15 = 113.97 dm 3

� su hacmi = 165 / 1 = 165 dm 3

� hava hacmi = 1000 x %1 = 10 dm 3

⇒ Agrega dı şı hacimler toplamı =113.97 + 165 + 10 = 288.97 dm 3

⇒ Agrega hacmi =1000-288.97= 711.03 dm 3 olarak bulunur.
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� Agreganın hacmi içinde kum ve mıcırların hacimleri:

� I. MICIR 711.03 x 0.25 = 177.76 dm 3 

� II.MICIR 711.03 x 0.35 = 248.86 dm 3 

� KUM 711.03 x 0.40 = 284.41dm 3

⇒ Toplam = 711.03 dm 3 olur.

� Agreganın hacmi içinde kum ve mıcırların kuru a ğırlıkları:

� I. MICIR 177.76 × 2.620 = 465.73 kg

� II.MICIR 248.86 × 2.620 = 652.01 kg

� KUM 284.41 × 2.710 = 770.75 kg

⇒ Toplam = 1888.49 kg olur.
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Böylece 1 m 3 betonun teorik bile şimi bulunmu ş olur.

� Agreganın kuru olması durumuna göre:

� Çimento 359 kg 

� Su 165 kg 

� I. MICIR 466 kg 

� II. MICIR 652 kg 

� KUM 771 kg

� Toplam 2413 kg
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Agreganın KYD olması durumuna göre de ğişiklik yapılmalıdır.

� Su 165 – 18 = 147 kg 

� I. MICIR 466 kg x 0.008 = 3.728

� II. MICIR 652 kg x 0.008 = 5,216

� KUM 771 kg x 0.012 = 9.252

Agregaların KYD olması için gerekli su miktarı:

Σ = 18.196
S/Ç oranının bozulmaması için aynı miktar karma suy undan çıkarılmalıdır.

� Bu durumda:

� Çimento 359 kg 

� I. MICIR 470 kg 

� II. MICIR 657 kg 

� KUM 780 kg

� Toplam 2413 kg
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� Son aşamada bulunan teorik de ğerlerle örnek betonlar dökülüp a şağıdaki kontroller yapılır :

Taze betonun i şlenebilme özelli ği araştırılır. Taze betonda birim a ğırlığı tayini ve slump testleri 
yapılıp, gerekli su miktarı ve hava bo şluğu yüzdesi kontrol edilir. Gerekli düzeltmeler bu 
aşamada yapılabilir.

Sertleşmiş betonun 7. ve 28. günlerdeki dayanımları ara ştırılır. Bulunan sonuçlara göre, gere ğinde 
karışım yeniden ayarlanır.

Hesaplanan beton karı şım oranları deneme harmanları olu şturularak kontrol edilmelidir. Üretilen 
taze betonun çökme, birim a ğırlık, verim, hava içeri ği değerleri ölçülmelidir. 

Taze beton i şlenebilirlik, segregasyon ve perdahlanabilirlik açı larından dikkatlice gözlenerek 
değerlendirilmelidir. Karı şım oranları üzerinde uygun düzeltmeler yapılmalıdır .

Harmandaki beton karma suyu öngörülenden eksik veya  fazla kullanılmı şsa düzeltilmelidir. 

İstenen çökme de ğeri yeterli de ğil ya da fazla ise, de ğiştirilecek her 10 mm çökme için su miktarı 2 
kg/m 3 arttırılabilir ya da azaltılabilir. Bu durumda s/ç oranı de ğişeceğinden, kıvamın katkı 
maddeleri ile ayarlanması daha uygundur.
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