
 Malzemelerin aşağıda verilmeyen diğer tüm özellikleri (organik madde 
veya klor içeriği gibi) beton üretimi için uygundur. 

 Betonarme projeye göre en küçük donatılar arası temiz açıklık 4.5 cm’dir.

ÖRNEK KARIŞIM HESABI
Veriler:

 Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapının kiriş ve kolonları için 
betonyer ve vibratör kullanılarak C30/37 sınıfı beton üretilecektir. 

 Yapı elemanlarının en dar boyutu 30 cm, paspayı tabakası kalınlığı ise 
3.5 cm’dir. 

 Betonun kullanılacağı yapı herhangi bir zararlı çevresel etki altında 
değildir.

 Betonda özellikleri verilen iki cins kırmataş, kum ve CEMI 42.5 çimento 
kullanılacaktır. 

263



Veriler:
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Veriler:
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ÇÖZÜM

 Verilere göre kullanılacak agreganın en büyük tane 
büyüklüğü 32 mm’dir. 

 Bu değer, ilgili tablodaki en dar boyutu 30 cm olan donatılı 
betonarme elemanlar için verilen 63 mm değerinden, 
elemanların paspayı tabakası kalınlığından (35 mm) ve 
donatılar arası temiz açıklığın 3/4'ünden küçük olduğundan 
kullanımı uygundur.

EN BÜYÜK DANE ÇAPI

 I numara mıcır, II numara mıcır ve kum birlikte kullanılacağından 
bu aşamada agregaların karışım oranları saptanır. 

 Agrega bölümünde verilen bilgilerle yapılan 
değerlendirmeler sonucu I. Kırmataştan % 25, II. 
Kırmataştan % 35, Kum' dan % 40 alınarak aşağıda verilen 
granülometride bir karışım sağlanmaktadır.

GRANÜLOMETRİ:
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KARIŞIMIN GRANÜLOMETRİSİ:
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 Kolon ve kiriş elemanlar için uygun çökme değeri ilgili tablodan en fazla 10 cm olarak okunur.

ÇÖKME DEĞERİ Tablo bak

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

KARIŞIM SUYU MİKTARI: Tablo bak

 Hava katkısız normal beton, 10 cm çökme değeri ve 32 mm maksimum agrega tane çapına 
sahip B eğrisi (granülometri eğrisi B’ye yakın olduğundan) için karışım suyu 165 kg/m3

okunur.

 Su miktarının saptanması karışımın incelik modülüne bağlı olarak yapılırsa;

s = α (10-k)

 Tablodan α = 37 alınır. bak 1

 Agrega karışımın incelik modülü 4.654 olduğundan bak 2

 s = α (10 - k) = 37 (10 – 4.654) =197.8 kg/m3 bulunur.

 Tablodaki değer daha küçük olduğundan dizayn değeri olarak 165 kg/m3 kullanılır.
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1. Çökme değerinin 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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4. Karışım suyu miktarı, l (TS802)
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 Betonarme yapı elemanları herhangi bir zararlı çevresel etkiye 
maruz kalmayacağından su/çimento oranı dayanım esasına göre 
belirlenecektir. 

SU/ÇİMENTO ORANI: Tablo bak

 C30/37 sınıfı beton için fca amaç dayanımı 36 MPa olmalıdır. 

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

 Kullanılacak çimento ağırlığı 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/m3

 Karışım suyunun bulunduğu Tablodan ilgili kolonuna karşı gelen 
tavsiye edilen hapsolmuş hava miktarı %1’dir. 

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

HAVA MİKTARI Tablo bak
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 Çimento miktarının saptanması herhangi bir basınç dayanımı 
bağıntısından da bulunabilir. 

ÇİMENTO MİKTARI (FORMÜLLE):

 Bu örnekte Graf formülünden yararlanılsın.

 Formüldeki fc, amaç dayanımı yerine 30+∆ alınması gerekir.
∆ istatistiksel bir büyüklüktür. 

 Ancak henüz deneysel çalışma yapılmadığından ilgili 
standartlardan (TS802) ∆ = 6, fc = 36 N/mm2 olarak alınmıştır.
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 fcc çimentonun standart dayanımı olup 42.5 N/mm2 olarak 
alınmalıdır. Bu değerler formülde yerine konulursa:

ÇİMENTO MİKTARI (FORMÜLLE):

 Bu formülde KG; katsayısının gerçek değeri henüz bilinmemektedir. 

 Bunun gerçek değeri ancak örnek betonlar üretilip, kırıldıktan sonra 
bulunabilir. Ancak yaklaşık bir değer, örneğin KG=4 olarak çimento 
miktarı hesaplansın.

 C = 304 kg/m3 olarak hesaplanır.

 Normal betonarme yapılarda çimento dozajı en az 300 kg/m3

alınır. C = 359 kg > 300 kg olduğundan minimum dozaj 
koşulunu sağlamaktadır. 

 Tablolarla hesaplanan değer daha büyük olduğundan dizayn 
değeri olarak 359 kg/m3 kullanılır.
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AGREGA MİKTARI:
 Sıradaki aşamada agrega miktarları hesaplanır. 

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

 Bu hesaplamada birim hacim denklemi adı verilen eşitlikten 
yararlanılır. 

 1 m3 =1000 dm3

= çimento hacmi + su hacmi + hava hacmi + agrega hacmidir.

 Çimento hacmi = 359 / 3.15 = 113.97 dm3

 su hacmi = 165 / 1 = 165 dm3

 hava hacmi = 1000 x %1 = 10 dm3

* Agrega dışı hacimler toplamı =113.97 + 165 + 10 = 288.97 dm3

* Agrega hacmi =1000-288.97= 711.03 dm3 olarak bulunur.
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 Agreganın hacmi içinde kum ve mıcırların hacimleri:

 I. MICIR 711.03 x 0.25 = 177.76 dm3 

 II.MICIR 711.03 x 0.35 = 248.86 dm3 

 KUM 711.03 x 0.40 = 284.41dm3

* Toplam = 711.03 dm3 olur.

 Agreganın hacmi içinde kum ve mıcırların kuru ağırlıkları:

 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 m3 betonun teorik bileşimi bulunmuş 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 değişiklik 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 suyundan 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 değerlerle örnek betonlar dökülüp aşağıdaki kontroller yapılır :

Taze betonun işlenebilme özelliği araştırılır. Taze betonda birim ağırlığı tayini ve slump testleri 
yapılıp, gerekli su miktarı ve hava boşluğu yüzdesi kontrol edilir. Gerekli düzeltmeler bu 
aşamada yapılabilir.

Sertleşmiş betonun 7. ve 28. günlerdeki dayanımları araştırılır. Bulunan sonuçlara göre, gereğinde 
karışım yeniden ayarlanır.

Hesaplanan beton karışım oranları deneme harmanları oluşturularak kontrol edilmelidir. Üretilen 
taze betonun çökme, birim ağırlık, verim, hava içeriği değerleri ölçülmelidir. 

Taze beton işlenebilirlik, segregasyon ve perdahlanabilirlik açılarından dikkatlice gözlenerek 
değerlendirilmelidir. Karışım oranları üzerinde uygun düzeltmeler yapılmalıdır.

Harmandaki beton karma suyu öngörülenden eksik veya fazla kullanılmışsa düzeltilmelidir. 

İstenen çökme değeri yeterli değil ya da fazla ise, değiştirilecek her 10 mm çökme için su miktarı 2 
kg/m3 arttırılabilir ya da azaltılabilir. Bu durumda s/ç oranı değişeceğinden, kıvamın katkı 
maddeleri ile ayarlanması daha uygundur.
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