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BETONUN YANGlN DAYANIMINA 

GENEL BİR BAKlŞ 

Yazanlar : Prof. Dr. Rüstem GÜL 
Arş. Gör. A. Ferhat B.İNGÖL 

ÖZET 

Beton günümüzde en çok kullanılan yapı malzemelerinden olduğundan; bu 
malzemenin yangına karşı davranışı, dayanımı ve yangından sonrr..ı. dayanımının 
iyileştirilmesi hususlannın iyi bilinmesi yapı emniyeti bakımından ger·eklidir. Betonun 
yangına karşı dayanımı ile ilgili çalışmalar. değişik tür çimentolar V•e hafif agregalar 
kullanılarak elde edilen betonların yangına· karşı daha dayanıklı olduklarını göster
miştir. Betonun yangına karşı davranışı ile ilgili bir çok çalışma olmasına rağmen bu 
konuda tam olarak açıklığa kavuşmamış bazı belirsiz noktalar olduğu da bilinmekte
dir. 

Bu yazıda; betonun yangına karşı davranışını inceleyen çalışmalar gözden geçi
rilmiş ve bir literatür özeti çıkarılmıştır. Sonuç olarak; sıcaklık etleisiyle betonun gerçek 
davranışının hem çevresel şartlara hem de malzemeyi oluşturarı pele çok iç jaktö,-e 
bağlı olduğu görülmüştür. 

1. GiRiŞ 

Beton kum , çakıl (veya kırmataş, hafif 
agrega vb.) çimento ve suyun karıştırılmasından 
elde edilen bir yapı malzemesidir. Sözü 
edilen malzemeler belirli oranda karıştıni
dığında kalıplarda istenilen biçimi alabilecek 
plastik bir malzeme elde edilir {1 ). Çimento, 
kum ve iri agrega tanelerini birbirine bağlar. 
Kum ise iri agrega taneleri arasındaki 
boşlukları daldurarak betonun kompozitesini 
artırır. Çakıl ve kırmataş taneleri betonun bir 
nevi iskeletini oluşturur. Böylelikle asıl bunlar 
malzemenin maruz kaldığı kuvvetiere karşı 
koyarlar (2). 

Zamanımızın en önemli yapı 
malzemelerinden biri olan beton; harca iste
nilen şeklin verilebilmesi, iskeletini teşkil 
eden agreganın kolayca temin edilebilmesi, 

Atatürk Üniversitesi Müh. Fak. Inşaat Mühendisliği 
Bölümü, ERZURUM 

istenilen boyutta yekpare parçaların 
yapılabi l mesi, muka.vemetinin fazla oluşu 
nedeniyle yapı elemanlarının boyutlarının 

küçültülebilmesi, işçiliğinin bir ihtisaslaş
maya lüzumu olmayış ı gibi taydalara sahip
tir. Bununla beraber betonun yüksek ısıya 
dayanamaması, gereıkli tedbirlerin alınma

masıyla ısıyı ve rutubeti geçirmesi, sökülüp 
tekrar kullanılma imkanından mahrum oluşu, 
tamirinin zor veya olanaksız oluşu da beto
nun sakıncalı taraflarını oluşturmaktad ır. 
Ancak betonun zayıf taraflarında bazı tedbir
lerin alınmasıyla betonun sakıncalı yönleri 
faydaları yanında önemsenmeyecek kadar 
azalır (3). 

Normal betonların bu sakıncalı 
taraflarını giderebilmek, daha ekonomik ve 
kullanışlı betonlar elde etmek için, içinde 
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bu lunduğumuz yüzyılda yeni betonlar 
üretme yoluna gidilmiştir. Bunun için; özelik
leri değişik agrega kullanılarak, katkı mad
deleri ek lenerek, b i rleşimi değiştirilip 
yalnızca normal agrega ve çimento 
kul lanı larak, yapım tekniğinde değişiklik 
yaparak ya da bu yöntemlerden birkaçı bir
likte kullanılarak özel betonlar üretilmiştir (4). 

Özel amaçlı betonların başında hafif 
betonlar gelir. Hafif betonlarda ana amaç ter
mik izolasyon açısından gerekli malzeme 
elde etmektir. Ancak malzemenin hafif oluşu 
ana amaca paralel olarak daha pek çok 
yarar sağ lar. Hafif malzeme yapın ı n zati 
ağırlı ğını düşürür. Betonarme yapılarda zati 
ağırlık, sistemin taşıdığı hareketli faydalı 
ağırlığa hemen hemen eşittir. Bu durum 
ekonomik olmayan bir çözümdür. 
Malzemeden yeterince yararlanmak 
yanında, temele aktarılan yükler de artar ve 
temel inşaatı masrafları yükselir. Öte yandan 
deprem sırasında yapının ağırl ı ğı, yani 
eylemsizli ği önemlidir. Ağır bir yapının 
alacağı yatay kuvvetler daha büyük olur ve 
bu yatay kuvvetlerin etkisinde oluşan kesit 
tesirleri de büyüktür. Hafif betonlar bu açılar
dan yarar sağlarlar. Ancak hafif betonların 
tümü istenilen mekanik mukavemeti 
sağlayamadıklarından ve elastisite modül
lerinin düşük olması nedeniyle deprem 
sırasındaki deplasmanların büyük olması 
gibi dezavantajları da vardır (5, 7,8, 1 O). 

Hafif beton; geleneksel agrega yerine 
hafif agrega kullanmak suretiyle ya da 
sadece geleneksel iri agrega kullanarak 
veya bağlayıcı çimento hamurunun 
genleştirilmesi ile de (gazbeton gibi) elde 
edilebilmektedir. Hafif agregalar; pomza, 
volkanik tüf, volkanik cüruf gibi doğal 
malzemeler veya genleştirilmiş şist, 
genleştirilmiş vermikülit, uçucu kül, yüksek 
fırın cürufu gibi yapay agregalar veya tahıl 
taneleri gibi bazı organik maddelerdir (5). 

Doğal hafif agregaları kullanmak 
suretiyle hafif betonlar elde edilebilir.Normal 
betonların birim ağırlığı 2400 kgfm3 mer
tebesinde iken hafif betonların ki 800-2000 
kg/ m3 aralığında değişmektedir (6). Beton
l arın hafif olması başka bir değişle birim 
ağırlıklarının küçük olması bu malzemenin 
içinde boşluk miktarının artması sonunda 
elde edildiği bilinen bir gerçektir. Malzeme 
ne kadar hafif ise o kadar boşluk içermekte
dir. Boşluk artınca cismin mukavemeti azala
cağı na göre hafif betonların mukavemet
lerinin normal betonun mukavemetinden 
düşük olması gayet doğal bir durumdur (7). 

Birim ağırlığı oldukça geniş bir aralık 
içinde değişen hafif betonları sahip oldukları 
basınç mukavemetlerini de göz önünde 
bulundurarak genel anlamda şöyle bir 
sınıfland ırma yapılmaktadır (6): 

Basınç Dayanım Sınıfı En Düşük Karakteristik Silindir En Düşük Karakteristik Küp 

Dayanımı N/mm2 Dayanımıa) N/mm2 

LC 8/9 8 9 
LC 12/13 12 13 
LC 16/18 16 18 
LC 20/22 20 22 
LC 25/28 25 28 
LC 30/33 30 33 
LC 35/38 35 38 
LC 40/44 40 44 
LC 45/50 45 50 
LC 50/55 50 55 
LC 55/60 55 60 
LC 60/66 60 66 
LC 70n7 70 77 
LC 80/88 80 88 

a) Küp ve silindir numune basınç dayanımları arasında yeterli keslnliğe sahip ilişki kurulması ve bu Ilişkinin bel
gelendirilmesi şartıyla, verilen bu dayanımlardan başka değerler de kullanılabilir. 
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Hafif betonların geleneksel betonlara 
göre daha düşük ağ ı r l ıkları nedeniyle 
yapılarda donatı miktar ı nda azalma 
sağ laması , temel ve kolon gibi taşıyıcı ele
manlarının ağ ı rl ı klarının azaltı labilmes i dış 

etkeniere karşı daha fazla dayan ı k l ı l ık 

göstermesi ve daha iyi ı sı yalıtımı özelliğine 
sahip olması gibi üstünlükleri bulunmaktadır. 
Hafif betonun sakıncaları ise dayanımın ı n 

geleneksel betonlara göre düşük olması, 
rötre, permeabilite ve su emmelerinin yüksek 
olması şeklinde sıralanabil i r (9). 

Hafif betonların bilimsel anlamda ve 
dünya çapında kullanımı 2. Dünya 
Savaşından sonra başlamıştır. Yeni yapım 
yöntemleri ile birlikte hafif agregaların beton 
üretiminde kullanılmasıyla yapı ağırlıklarında 
önemli derecede azaltmalar sağlanarak çok 
çeşitli yapılar yanında gökdelenler ve fazla 
açıklığa sahip köprüler de yapabilme olanağ ı 

doğmuştur. Doğal hafif agrega kaynaklarına 
sahip olmayan ülkelerin bir k ısmı hafif agre
gaları yapay olarak üretirken bir kısmı da 
bunları diğer ülkelerden satın almaktadır (1 O). 

Türkiye, dünyanın en büyük ve en kaliteli 
perlit yataklarına sahiptir. Ancak ülkemizde 
perlit üretimi diğer ülkelere göre daha az 
yapılmaktadır. Türkiye yüzölçümünün 1/5 ini 
oluşturmakta olan volkanik kayaç alanlarının 

pek çoğunda perlit yatağı olduğu bilinmekte
dir. Türkiye'deki perlit yataklarının 8 milyar 
ton civarında olduğu ve bunun 4,5 milyar 
tonunun Kars, Erzurum sınırları içinde 
olduğu, Doğu Anadolu Bölgesi olarak ele 
alındığında bunun 6,5 milyar ton civarına 

ulaştığı bilinmektedir (11 ). 

2. HAFiF SETONUN BAZI ÖZELLiKLERi 

Birim Ağırlık: Hafif agregalı betonların 
birim ağ ı rlıkları 1800 kgfm3 ün altındadır. 

Dayanımı artırmak için karışıma bazen kum 
katılır. Bu durumda birim ağırlık yükselir. 
Birim ağırlığı 1800-2000 kgfm3 arasında 
değişen betonlara yarı hafif betonlar 
denilmektedir (12). 
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Betonların kuru birim hacim 
ağırl ı klarındaki değiş i klikler diğer bütün özel
liklerini, özellikle mekanik ve teknik özellik
lerini etkiler. Kuru Birim Hacim Ağırl ı ğın 

(K.B.H.A.) yükselmesi halinde betonun 
mekanik dayanımları artarken ıs ı yalıtkanlık 
gücü zayıflar (13). Kullanım amacına bağlı 
olarak betonun, hem yeterli mukavemete 
sahip olması hem de ısı ya l ıtkanl ı k 

özelliğinin iyi olması istenmektedir. Dolayısı 
ile bu iki özellik arasında en iyi uzlaşmayı 
sağlayan, yani hem yeterli mukavemeti hem 
de ısıl yalıtkan lı k özelliğini sağ layan K.B.H.A 
değeri en ideal alanıd ı r. 

Su Emme: Hafif beton ların su emmesi 
normal betonlardan daha fazladır. Bazı hafif 
betonlar normal betonlardan iki kat daha 
fazla su emmeye sahip iseler de yüksek su 
emme betonun yüksek geçirgenl iğe sahip 
o lmasını gerektirmektedir (14). 

Hafif betonların su emmesinin ağırlık 
olarak %30 u aşması mümkündür. Perlit 
betonlarında su emmenin %50 civarında 

olduğu ve su emmenin kılcallık olayı ile de 
olabileceği düşünülürse yağmura ve dış 
ortam rutubetine karşı izole edilmemiş perlit 
betonundan ısı yalıtımında yararlanı lamaya

cağı ortaya çıkar (13). 

Basınç Mukavemeti: Bir malzemenin 
mukavemeti kırılma olmaksızın gerilmeye 
karşı koyma kabiliyeti olarak tarif edil ir. 
Kırı lma bazen çatlakların olmasıyla tanın ır. 
Buna rağmen şu unutulmamalıd ı r ki bir çok 
taş ıyıcı malzemenin aksine beton daha hari
ci gerilmelere maruz kalmadan ince rötre 
çatlak ları içerir. Bu yüzden betonda 
mukavemet kırılma için gerekli gerilme ile 
il i şkilidir ve uygulanan gerilme maksimum 
değere ulaştığında basınç mukavemeti 
değeri tayin edilir. Basınç deneylerinde 
numunede d ı ş çatlaklar henüz görülmeden 
önce iç çatlaklar gelişir (7). 

Hafif betonun basınç mukavemeti agre
ga özellikleri ve üretim yöntemine bağl ı 

olarak genellikle 3.5-42 MPa arasında 
değişebilmektedir (15). 
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Isı iletkenlik: Hafif betonun en belirgin 
özelliklerinden birisi de kullanıldığı yerlerde 
diğer geleneksel agrega ile üretilen beton
lara oranla daha iyi ısı izolasyonu 
sağlamasıdı r. Bir malzemenin ısı iletkenliği o 
malzemenin silikat yapısı ile içindeki boşluk
larda bulunan havanın ı sı iletkenliğinin 
toplamıdır (13). 

Setonun ısı iletkenliği; birim ağırlığı, 
boşluklarındaki nem oranı ve agrega çeşidi 
gibi özelliklerine bağlı olduğundan beton 
çeşitlerine göre çok farklı değerler ala
bilmektedir. Hafif betonların ısı i letkenliği 
başlıca betonun birim ağırlığına bağlı ise de 
agreganın doğal yapısı ve granülometri 
birleşimi de bu konuda önemli etkilere sahip
tir (10). 

Hafif betonların ısı iletkenliği normal 
betona göre yaklaşık %48 oranında daha 
düşük değerler alabilmekte ve daha iyi ısı 

yalıtımı özelliklerine sahip bulunmaktadır. 
Birim Ağırlığı 960-1648 kg/m3 arasında 
değişen hafif betonların ısı iletkenlikleri o, 19-
0,40 kcal/mh °C arasında değerler alabilir. 
Birim ağırlığı 1280-1760 kg/m3 arasında 

değişen yapısal hafif betonların ısı iletkenliği 
genellikle fırın kurusu durumda 0,29-0,52 
kcal/mh °C arasındadır. Yalıtım betonları ve 
boşluklu betonlar için ise bu değer 0,06-0,25 
kcal/mh °C arasında değişmektedir (10). 

3. SETONUN YANGlN DAYANIMI iLE 
iLGiLi YAPlLMlŞ ÇALIŞMALAR 

Dünyanın her tarafında binalar zaman 
zaman yangına maruz kalabilmekle ve 
bunun sonucunda kısmen zarar görmekte 
veya tamamen kullanılmaz hale gelebilmek
tedir. Bu sebeple betonun yangın davranışı 
eskiden beri göz önünde bulundurulmuş ve 
bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 
ça l ışmalar genellikle farklı karışım ve 
mukavemetteki geleneksel, yüksek muka
vemetli ve hafif betonların çeşitli sıcakl ık 
değerlerine kadar ı sıtı ldıktan sonra mekanik 
özelliklerinin incelenmesi, bu özelliklere etki 
eden faktörlerin (Birim ağırlık, su/çimento 
oranı, dozaj, ısıtma ve soğutma metotları 
gibi) araştırılması şeklindedir. Bu bölümde 

6 

bu konu hakkında senelerden beri yapılmış 
olan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar 
özetlenecek ve mukayeseli olarak genel bir 
değerlendirme yapılacaktır. 

Bu konudaki ilk çalışmalar 1920'1erde 
Lea ve Stradling tarafından başlatılmış ve 
dönemin klasik yayınlarında yüksek 
sıcaklıklarda betonun basınç mukavemetine 
etki eden faktörler belirtilmiştir. Muhtemelen, 
agrega ile çimento hamuru arasındaki termal 
uyuşmazlığın bozucu etkisini ilk olarak 
ortaya koyan da bu iki bilim adamıdır. 

Küresel bir toprak parçasını çimento hamuru 
ile sarma temeline dayalı olarak yaptıkları 

elastik gerilme analizi sonucu betonun 
100°C civarında bozulacağını fakat bununla 
beraber 300°C ye kadar mukavemette artış 
olabileceğini belirtmişlerdir. Kullandıkları 

teorik model gerçek davranışı yansıtmıyordu 
çünkü bu modelde ilk olarak 1950'1erde 
ortaya çıkarılan geçici termal sünme kısmı 
hesaba katılmamıştı. Geçici termal sünme 
betonda belirgin olarak geriimalerin yeniden 
bozulması eğiliminde olduğu için ilk defa 
ısıtılan yapılarda elastik gerilme analizlerini 
uygunsuz kılar. Lea ve Stradling ayrıca pek 
çok önemli gözlem ve buluşları ortaya 
koymuşlardır. Kalsiyum hidroksitin 
[Ca(OH)2] kirece (CaO) dönüştüğünü ve 
soğutulduktan sonra kirecin rehidratasyonda 
genleşmesiyle ısıtma süresinde suyun 
betonda ciddi zarariara yol açabileceğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca soğutma süresince 
çatlak gelişimine ve agrega ile çimento 
hamuru arasında ayrışma olabileceğine 

dikkat çekmişler ve soğutma hızının etkisini 
ortaya koymuşlardır (16). 

Lea ve Stradling'i takiben yüksek 
sıcaklık uygulamalarında betonun en zayıf 
noktasının kalsiyum hidroksit problemi 
o lduğu anlaşılmıştır. Bu olay sıradan uygula
malarda portland çimentosunun, ateşe 

dayanıklılık gerektiren uygulamalarda da 
alüminli çimentonun kullanılmasına öncü 
olmuştur. Çünkü beton için problem teşkil 

eden kalsiyum hidroksit alüminli çimentolar
da hidratasyonun bir ürünü değildir. 



Kalsiyum hidroksitin ayrışması 350-
4oooc nin altında gerçekleşmez. Daha yük
sek sıcaklık etkilerinde serbest kirecin 
rehidratasyonuna bağlı olarak soğutmadan 

. sonra problem ortaya çıkar (16). Bu sebeple 
konu hakkında daha fazla açıklamalara 
ihtiyaç duyulmuş ve 1950 ve 1960'1arda 
araştırmacılar agrega ile çimento hamuru 
arasındaki termal uyuşmazlığa dikkat 
çekmişlerdir. 

Dougill; sonlu elemanlar metodu gelişti

rilmaden önce betonda termal uyuşmazlı k 
için bir teori tasarlamışt ı r. Bu dönemde de 
geçici termal sünme etkisi tam olarak 
aniaşılmadığı için bu çalışmada da bu etki 
göz ardı edilmiştir (17). 

1970'1erin başındaki çalışmalarda 

400°C ye kadar yüksek sıcaklık etkilerinden 
sonra sağutulan betonların ısıtılmamış tan ı k 

numunelere göre nispi bir hasar işareti 
göstermediği fikrinin ortaya çıkışı başlar. 

Örneğin Abrams 427°C ve daha düşük 
sıcakilkiara ısıtılan karbon agrega beton
larının petrografik incelemesini yapmış ve 
sonuçların ıs ıtılmamış betonlarınkine benzer 
olduğunu belirtmiştir (18). Lankard da çakıl 
betonları için 26ooc ye kadar numuneleri 
ısıtarak yavaşça oda sıcaklığına kadar 
soğutmuş ve çatlak örneklerinin ı sıtılmamış 
örneklerinkinden malzeme olarak farklı 
olmadığ ını ifade etmiştir (19). 

1971 yılında Gustaferro ve arkadaşları 
hafif, yalıtkan betonların yangın dayanımları 
ile ilgili olarak deneysel bir çalışma 
yapmışlardı r. Bu çalışmada 500-1600 
kgfm3'1ük birim ağırlığa sahip betonların 
yangın dayanımı incelenmiş; numunelerin 
nem içeriği ve bağıl rutubet arasındaki 

ilişkiler belirtilmiştir. Deney program ı nda 
90*90 cm. boyutl;:ırında ve 5, 9 ve 12,5 cm. 
kalınilkiarında boşluklu hafif beton, perlit 
betonları, vermikülit betonları kullanılmıştır. 
Döşeme kalınlığı ile yangın dayanımı 
arasındaki i lişki değişik birim ağırlığa sahip 
betonlar için incelenmiştir.Döşemenin içeri
sine çeşitli derinliklerde nem ölçerler ve 
krcm-alüminyum termemetreler yerleştiril-

.• 
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miştir. Araştırmac ı lar, çalışmanın en önemli 
sonucu olarak birim ağı rlıktaki artışın her 
beton türü için yangın dayanımında azal
maya sebep olduğunu göstermişlerdir (20). 

Bu bulgular ve geçici termal sünmenin 
bulunuşu ile araştırmacılar dikkatlerini 
çimento hamuru ve agrega arasındaki termal 
uyuşmazlıktan çevirmişler ve ilk ısıtma 
esnasında bazı betonlarda gözlenen 
mukavemet kayıplarını açıklamak yerine 
çimento hamurundaki kimyasal dönüşümü 
belirlemek için çaba sarf etmişlerdir. 

Shneider ve Weiss, 1980'de aş ı nma 

tabakası ve agrega faz ı nda bir seri 
değişimierin ve reaksiyonların oluştuğunu 
belirtmişlerdir. Meydana gelen bu reaksiyon
lar beton özelliklerini bozucu niteliktedir. Bu 
bozucu özelliklerin asıl olarak sertleşmiş 
çimento hamurunda oluştuğu ve sıcaklık 

artış ıyla orantı lı olarak betonda zayıflamaya 
sebep olduğu belirti l miştir (21 ). 

1980 de Rcstasy, yüksek sıcaklıkların 
sertleşm iş çimento hamurunda bazı reaksi
yonları aktive ettiğ i ni be l irtmiştir. Bu reaksi
yonlar gözenek sisteminin tamamen kurutul
masıyla başlar. Bunu sıcaklık artışıyla 
hidratasyon ürünlerinin ayrışması ve jel 
yapısın ı n tahribatı takip eder (22). 

Zoldners ve Wilson, yapt ıkları deneysel 
çalışmada genleşmiş şist ve cüruf agregaları 
ile iki grup beton karışımı hazırlamışlardır. 
Bu karışımlar 300°C-1000°C arasında 
sıcaklık etkilerine maruz bırakılm ı ştır. Bazı 

karışımlarda çimento yerine %25-40 
aras ında oranlarda uçucu kül, silis dumanı, 
şist külü gibi mikrofiller malzeme kullanılarak 
bu malzemelerin beton davranışına etkisi 
incelenmiştir. Portland çimentosu ve yüksek 
fırın portland çimentosu ile yapı lmış, yüksek 
sıcakilk iara maruz kalm ış ve oda 
sıcaklığındaki karışımların fiziksel özellikleri 
belirtilmiştir. Her karışım için 18 prizma, 18 
silindir numune hazırlanmıştır. Numuneler 
14 gün başlangıç nem küründen sonra %40 
+ 10 bağıl nemlilikte saklanmışt ı r. Her 
karışım 3 prizma, 3 silindirden oluşan 
altışarlı gruplara ayrılmıştır. Üç grup önce-
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den belirlenmiş sabit sıcaklıklara, iki grup da 
300°C de değişken sıcakilkiara 5 ile 25 devir 
halinde maruz bırakılmıştır. Her karışımın 6. 
numunesi referans numunesi olarak belirlen
miş ve sıcaklık etkisi o l maksızın test edil
mişti r (23). 

Numuneler fırında oda sıcaklığından 

soooc, 5000C,70ooc ve 1 ooooc ye kadar 
ısıtılmış 1 00°C den 300°C ye kadar olan 
sıcaklıklarda 5 ile 25 devir uygulanmıştır. ilk 
6 saat boyunca fırın önceden belirlenen 
sıcaklığa kadar ısıtılmış 18 saat boyunca bu 
sıcaklıkta sabit tutulmuştur. Fırın kapatılarak 
kapakları kapalı halde 6 saat boyunca doğal 
olarak soğutulmaya bırakılmıştır. Daha 
sonra kapaklar açılarak 18 saat 
bekletilmişt ir. Böylelikle bu deney 
programında bir tur için geçen süre 48 saat
tir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçları şu 
şekilde özetleyebiliriz: 

e Farklı sıcaklık etkilerinde tam hafif 
betonlar yarı hafif betonlara göre daha iyi 
dayanım göstermişlerdir. 

e Bu çalışmada yüksek fırın cürufu kul
lanılması yangın etkilerinde bir avantaj 
sağ lamamış ve betonun eğilme mukaveme
tini ters yönde etkilemiştir. 

e Partiand çimentosu yerine mikro filler 
malzeme kullanım 500°C ye kadar hafif 
belonun ısıl dayanımını iyileştirmiştir. 

e Uçucu kül basınç mukavemetinde az 
bir artış sağlarken, eğilme mukavemetinde 
normal partiand çimentosu mikro filler 
malzeme kullanılmayan betonlar"a oranla 
yaklaşık %20 artış sağlam ı ştır. 

e Silis dumanı basınç mukavemetinde 
% 20, eğilme mukavemetinde %10 art ış 

sağlayarak en belirgin iyileştirmeye sebep 
olmuştur. 

e Şist tozu basınç mukavemetinde az 
bir artış sağlarken, eğilme mukavemetini 
%20 artırmıştır. 
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Kristensen ve Hansen, yangın etkisi 
veya ısı! şoktan dolayı beton örneklerinde 
oluşan çatlakları incelemişlerdir. Bu çalışma 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
1 0*20 cm. boyutlarındaki silindir numune
lerde çatlak oluşumunun beklendiği hesap
lanan değerler ile deneysel olarak çat lakların 

gözle görülebildiği sıcaklık değerleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. ikinci bölümde 
ise araştırmacılar 10*20 cm. boyutundaki 
numuneleri sırasıyla ooc-gooc, ooc-8ooc, 
OOC-?OOC ve ooC-500C ye kadar ı sıtarak 

ultrasonik dalga ölçüm zamanında oluşan 
değişiklikleri ince lemişlerdir. Deneysel 
sonuçlar ve hesaplamalara dayanarak 
çimento hamuru numunelerinde 30°C 
sıcaklıkta çatlaklar gözlendiğini, beton 
numuneleri 50°C sıcaklığa tabi tutulduğunda 
iç çatlaklar oluştuğunu belirtmişlerdir (25). 

Lin ve Powers, Scanning Electron 
Mikroskop (SEM) ve stereo mikroskop kulla
narak yangına maruz ka l mış betonlar ı n 

mikro yapılarını incelemişlerdir. Bu 
çalışmada kullanılan numuneler ya laboratu
ar şartlarında beton ısıtılıp soğutularak elde 
edilmiş, ya da arazide yangın görmüş 

binalardan alınan örnekler seçilmiştir. 

Çalışmada SEM fotoğrafları kullanı larak 

beton mekanizmasındaki bozulmalar ince
lenmiştir. 

I sıtma süresince çatlama ve parçalan
malar ve soğutma esnasındaki dağı lmalar 

yangın esnasında betonda gözlenen yaygın 
davranışlardır. Setonda kusurlu davranışlara 

sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir (26}: 

e Termal değişimierin sebep olduğu 
termal gerilmeler 

e Çimento hamuru içindeki kalsiyum 
hidroksit [Ca(OH)2] in ayrışması 

e Kireçtaşı agregalarının kireçlenmesi 
• Yüksek sıcaklıklarda kuvars agre

galarının faz değişimi 



Bu çalışmada portland çimentosu, silis 
agregası kullanılmış, su/çimento oranı 0,35 
ve karışımın çimento/kum/çakı l oranı 
600/704/763 gr olarak seçilmiştir. 15*30 
cm'lik standart silindir numuneler 
dökülmüştür. Karışırndaki maksimum tane 
çapı 19mm'dir. Bu deney programı için 
2ooc, 1oooc, 2sooc, 4oooc, ssooc, 750°C 
ve 9oooc olarak yedi farklı sıcak l ık 

seçilmiştir. Numuneler sıcaklık artış h ı zı 

200C/dakika olan elektrikli fırında ısıtılmıştır. 
Daha sonra numuneler bir hafta boyunca 
havada ve suda soğutularak SEM deneyleri 
için kesitler alınmıştır. Bu araştırmadan elde 
edilen belli başlı sonuçları aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz: 

e SEM ve polarize ışık mikroskobu 
deneylerinde C ve H kristalleri ve hidrate 
olmamı ş çimento parçacıklarının 

bağlarındaki ince çatlaklar hariç 300°C 
sıcaklığın altında çatlak gelişimleri gözlen
memiştir. 3000C'nin altındaki sıcaklıklara 
maruz kalan betonda bölgesel bağ çatlakları 
belirgindir. 3oooc-soooc arasındaki 

sıcaklıklarda agrega parçacıklarının 

bağları nda ve ara yüzeylerde çatlaklar 
gözlenmiştir. 500°C'nin üstünde ise hidrata
syon ürünleri hızla bozulmuş ve çimento 
hamuru ile agrega parçacıkları aras ı nda çok 
önemli çatlaklar oluşmuştur. 

e Isıtmadan sonra havada ve suda kür 
edilen numunelerin SEM gözlemlerinde 
çimento hamuru ve çimento hamuru ile agre
ga bağları ayrışmaları gibi kırılma çatlakları 
oluşmuştur. Rehidratasyon ürünleri agrega 
bağ tabakaları ve çatlaklar ile çimento hamu
ru arasındaki boşluklarda görülebilir. Bu da 
gösterir ki rehidratasyon ürünleri sıradan 

çimento ile karşılaştırıldığında daha küçük 
boyuttadır. Yangına maruz kalmış betona su 
püskürtrnek betonun rehidratasyonunu 
artıran yaygın bir uygulamadır. 

• Isıtmadan sonra ve son soğutmada 
çimento hamurunun davranışında nemin 
kenarlardan ortaya doğru absorbsiyonu, 
beton içindeki ve iç tabakalardaki suyun 
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absorbsiyonu etkili rol oynar. Bütün sular 
kalsiyum aksidin rehidratasyonu için bir 
mekanizma sağlar. Bu sebeple hidrat form
ları boşlukları doldurur. Genellikle yangın 

etkisine maruz kalan betonun mukavemeti 
su ile soğutularak geri kazanılır. 

e Isıtma ve su küründen sonrabetonun 
boşluk yapıları çok düzensizdir. Bunun ilk 
sebebi agrega ve çimento hamurunun geçiş 
bölgesinde meydana gelen rehidratasyon 
reaksiyonunun kararsızlığıdır. Rehidratasyon 
mekanizması çok karmaşıktır ve kolay belir
lenemez. Belki de boşluk boyutu bozulması 
yangın sonrası betonun karakteristiğinin 

bozulmasında da rol oynar. 

e Yangın görmüş betonların tamirinde 
çimento esaslı polimer kullanılabilir, ancak 
önceden çimento esasl ı malzemelerin per
formansları ve uygulanabilirlikleri incelen
melidir. Fiyat analizleri, esneklik ve hafiflik 
göz önünde bulundurulmalıd ır. 

e Setona hava verilmesi, özellikle daha 
çok çimento ve su içeren pürüzlü yapıdaki 
agrega veya hafif agregalarda beton 
karışımının işlenebilirliğin i artırır. Bu sebeple 
boşluklu beton; kütle betonlarında ve hafif 
beton yap ı mında yaygınca kullan ı lır. Bundan 
dolayı da yangın geçirmiş betonların 

tamirinde hava sürüklenmesi metodu da göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Yangında zarar görmüş betonların 
tamir edilmesi pratikte bir mühendislik prob
lemi olup bu sebeple bu makalede sonuç 
olarak tamirde yeni tekniklerin geliştirilmesi 
için çalışmalar yapılması gerektiği hususu 
vurgulanmıştır. 

Daha önceki çalışmalarda mikrofiller 
malzeme kullanımını yüksek sıcaklıklarda 
beton davranışına etkisinden bahsedilmişti 
(23). Bu konu hakkında bir başka çalışma da 
Saad ve EI-Enein tarafından yapılm ı ştır. Bu 
çalışmada silis dumanı içeren betonların 
mekanik ve fiziksel özelliklerine yüksek sıcak
lıkların etkisi · incelenmiştir. Bu çalışmada nor
mal portland çimentosu belirli oranlarda silis 
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dumanıyla kullanılmıştır. Karışımlar için 
çimento/kum/agrega oranları 1/2/3 olarak 
belirlenmiş ve su/çimento+silis dumanı oranı 
ağırlıkça 0,4 alınmıştır. Normal partiand 
çimentosu yerine ağırlıkça %10, %20, %30 
oranlarında silis dumanı kullanılmıştır. 28 
günlük nem kürü sonucunda numuneler 
105-5 oc sıcaklıkta, elektrikli fırında 24 saat 
süreyle bekletilmiştir. Daha sonra numuneler 
her bir inceleme için 200-600 °C aras ı 100 
°C aralıklarla üçer saat fırında bekletilmiştir. 
Isı yükseltme işlemi tamamland ıktan sonra 
numuneler deneyierin yapı lacağı koşu l olan 
oda sıcakl ı ğ ı na soğutu l muştur (27). Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda 
beli rti l diği gibidir: 

e Normal betona silis dumanı eklen
mesi çimentonun hidratasyonu sırasında 
Ca(OH)2 tüketimine sebep olur. 

e %10 silis dumanı içeren beton 
numuneler bütün sıcaklıklarda daha düşük 
porozite değerlerine sahiptirler. 

e %10 silis dumanı içeren beton 
numuneler daha güçlü bir bağ kuwetine 
sahip CSH oluşturdukları için bütün 
sıcaklıklarda en yüksek basınç mukavemeti 
değerlerine sahiptirler. 

e %10 silis dumanı içeren ve 6oooc 'ye 
ısıtılan betonda basınç mukavemeti normal 
betona göre %64,6 daha fazladır. 

Görüleceği üzere %1 O s ilis dumanı kul
lan ımı basınç mukavemetinde belirgin bir artış 

sağ lamıştır. Bununla birlikte %20-30 aras ında 

silis duman ı içeren betonlar 6oooc 'ye 
ı sı tı ldığında normal partiand çimentosu ile 
yapılan betonlara göre mukavemetteki artış 

sadece %28'dir. Bunun sebebi olarak 
Ca(OHh ile silis dumanının reaksiyona girme
si sonucu oluşan tobermorit jeli gösterilebilir. 

Daha sonraki çalışmalar baktığımızda 
göze çarpan en belirgin şey son yıllarda yangın 
etkisindeki betonların davranışlarının incelen
mesinde dikkatierin yüksek mukavemetli beton
lara (YMB) çevrildiğidir. Bu bölümde son yıllar
da yapılmış olan yüksek mukavemetli-yüksek 
performanslı betonlarda yüksek sıcaklık etkile
rine genel bir bakış yapılacaktır. 

10 

1998'de Phan ve Carino, yüksek 
sıcaklıklarda yüksek mukavemetli betonların 
mekanik özelliklerini inceledikleri deneysel 
bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma için 
hem prizma (100*100*100 mm.) hem de 
silindir (28*52mm, 160*320mm) numuneler 
kullanmışlardır. Numuneler değişik beton 
karışım kombinasyonlarından elde edilmiştir. 
Bazı karışımlarda normal partiand çimento
su bazı larında da silis dumanı, uçucu kül, 
çelik lifler gibi ilave malzemeler kullan ı lmıştır. 
Kullanı lan agregalar; normal ağırlıklı, kalker
li ve silisli agregalar ve hafif agregalardır. 
Numunelerin basınç mukavemetleri 20 MPa-
150 MPa arasında değişmektedir. Gerilmesiz 
deneyler, gerilmeli deneyler ve gerilmesiz 
artık mukavemet deneyleri olmak üzere üç 
farklı deney tipi . uygulanmıştır (28). Bu 
deneylerden elde edilen belli başlı sonuçlar 
şöyle sıralanabilir: 

e YMB'Iarın malzeme özellikleri 
sıcaklık la beraber normal mukavemetli 
betonlarınkinden farklılık gösterir. Bu 
farklılıklar 25°C ile 4oooc arasında daha 
belirgindir. Bu aralıkta YMB'Iar normal 
mukavemetli betonlara göre daha hızlı bir 
mukavemet kaybı gösterirler. 4QQOC'nin 
üzerinde farklılıklar azalır. YMB'Iarın aoooc 
sıcaklıkta basınç mukavemetleri oda 
sıcaklığındaki orijinal mukavametin yaklaşık 
%30'una düşer. 

e YMB'Iarın gerilmesiz ve gerilmeli 
deneylerinde sıcaklıklarla bası nç 
mukavemetlerindeki değişikl ik ler şu şeki lde 

karakterize edilebilir; 
1-) Mukavemet kaybı başlang ıç 

aşaması (yaklaşık 250C'den 1 oooc•ye 
kadar) 

2-) Mukavemetin stabilizasyonu ve geri 
kazanım aşaması (yaklaşık 1 QQOC'den 
400°C'ye kadar) 

3-) Mukavemette monoton bir azalma 
aşaması: 400°C'nin üzerinde sıcaklık art
masıyla 

e Gerilmesiz artık mukavemet deney
leri için basınç mukavemeti ve Sıcaklık 
ilişkisi aşağıdaki gibi düzenlenebilir; 



1-) Mukavemette çok az bir azalma 
veya artma olan başlangıç aşaması (25°C-
2000C aralığı) 

2-) Mukavemetin azaldığı aşama: 

200°C'nin üzerinde sıcaklık artışı ile 

e YMB'Iarda mukavemetin geri 
kazanım aşaması düşük mukavemetli beton
larınkinden daha yüksek sıcaklıklarda mey
dana gelir. 

e 3oooc sıcaklık değeri bütün betonlar 
için elastisite modülünün daha yüksek hızlar
da düşmeye başladığı değeri gösterir. Hafif 
agrega betonları normal ağırlıklı betonlara 
göre orijinal elastisite modüllerinin daha 
fazla bir oranını muhafaza ederler. 

e Yangına maruz kalmış betonların 

basınç mukavemeti ve elastisite modülleri 
için mevcut tasarım şartnameleri normal 
mukavemetli betonlar için yüksek 
mukavemetli betonlara göre daha uygundur. 

e Deneysel sonuçlar göstermiştir ki 
yüksek sıcakilkiara maruz kalındığında 

(3000C'nin üzeri) YMB'Iar normal 
mukavemetli betonlara göre daha fazla pat
Iayarak parçalanma eğilimindedirler. Bunun 
sebebi tam olarak anlaşılamamış ve daha 
fazla çalışma yapılmasını gerektirmektedir. 

YMB'un basınç mukavemeti ve 
elastisite modülü gibi mekanik özellikleri 
üzerinde farklı sıcaklıkların etkileri hakkında 
yapılan çalışmalarda (28) normal 
mukavemetli betonla kıyaslandığında farklı 
sıcaklıklarda YMB'un mekanik özelliklerinde
ki azalmalarda belirgin değişiklikler 

olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bu 
değişiklikler daha çok 1 00°C ve 4oooc 
aralığında gözlemlenmiştir. Phan tarafından 
yapılan bir başka çalışmada (29) ise bu 
aralıkta YMB'un mekanik özelliklerinde oriji
nal değerlerden %40 azalma olurken aynı 
sıcaklık aralığında normal mukavemetli 
betondaki azalma yaklaşık %20-30'dur. 
Daha da önemlisi düşük su/çimento oranı ve 
silis dumanı kullanılarak elde edilen ve nor
mal mukavemetli betondan daha fazla bağ-
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layıcı madde içeriğine sahip ve daha düşük 
permeabiliteli YMB deneysel olarak incelen
miş ve yangındakine benzer hızda ısıtıldığı 
zaman patiayarak parçalanma etkisi göster
miştir. 

Eldeki deneysel verilere dayanılarak 

farklı sıcakilkiara maruz kalan YMB'un 
mekanik özelliklerinin değişiminin bazısı iç 
ve bazısı dış faktörler olmak üzere pek çok 
etkene bağlı olduğu söylenebilir. Dış faktör
ler; deney metotlarını(gerilmeli deneyler, 
gerilmesiz deneyler, gerilmesiz artık özellik 
deneyleri), yükleme ve ısıtma türlerini ve kul
lanılan ısıtma hızlarını kapsarlar. iç faktörler; 
oda sıcaklığındaki başlangıç basınç 

mukavemetini, porozite ve permeabiliteyi 
(silis dumanı kullanımıyla değişiklik göstere
bilir), kullanılan agrega tipini(normal ağırlıklı 
kalker ve silisli agregalar, hafif agregalar), ve 
deney başlangıcındaki nem içeriğini kapsar. 

Deney metotlarının etkileri hakkında 

yapılmış olan çalışmaları kısaca özetleyecek 
olursak; Abrams'ın (18) 45 MPa 
mukavemete kadar normal mukavemetli 
betonlar üzerinde gerilmeli, gerilmesiz ve 
artık özellik deneyleri kullanarak yaptığı 

çalışma ve daha sonra eastilla ve 
Durrani'nin (30) 83 MPa mukavemete kadar 
yüksek mukavemetli betonlar üzerinde 
yaptıkları çalışmaların sonuçları göstermiştir 

ki bir karşılaştırma yapmak için verilerin 
yetersizliği sebebiyle istatistiksel bir 
değerlendirme yapılamaz, fakat denenen 
numunelerin yangın etkisi sonucu basınç 

mukavemetleri arasında %30'a kadar fark 
gözlenebilir ve gerilmeli deney metotlarından 
elde edilen basınç mukavemeti sonuçları 

gerilmesiz yöntem ve gerilmesiz artık özellik 
deney yöntemlerinden elde edilen 
sonuçlarınkinden daha fazlad ır. Buna 
ilaveten yüksek mukavemetli beton 
numuneleri gerilmeli deney metotları 

kullanıldığında 3200C-36ooc aralığında 

daha fazla patiayarak parçalanma etkisi gös
terirken, bu numunelerin hiçbirisi 700°C'nin 
üzerinde yüke dayanamamışlardır. 

11 
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ikinci dış faktör olan ısıtma hızı 
hakkında Diederichs'in yaptığı tek bir 
çalışma vardır. Bu çalışmada 20C/dakika'
dan 32°C/dakika'ya kadar ısıtma hız l arının 
etkileri çalışılmıştır. Deney metotları etkile
rine benzer olarak burada da yeterli sonuç 
olmad ığ ı için ısıtma h ı z ı nın beton özellikle
rine etkisini belirleyici bir ilişki kurmak 
mümkün değildir. 

iç faktörler için Castillo ve Durrani (30), 
Diederichs, Hamer(1995), gerilmesiz deney 
metotları, Hertz(1991 ), Morita(1992), 
Furumera(1995) gerilmesiz artık özellik 
deney metotları kullanarak yaptıkları 

ça lışmalarda orijinal bas ı nç mukavemeti, 
su/çimento oranı , silis dumanı ve iç nem 
içeriğinin betonun mekanik özelliklerinde ve 
YMB'un değişken sıcaklıklardaki mekaniz
masında belirgin etkileri olduğu görülmüştür. 
Özetle bu çalışmaların sonuçları daha yük
sek mukavemetli betonların normal betona 
göre yüksek sıcaklıklarda daha hızlı 

mukavemet kayıplarına uğradığ ını göster
mi ştir. ilaveten silis duman ı içeren YMB ben
zer mukavemetli silis dumanı içermeyen 
YMB' a göre ısıtıldığında daha fazla 
mukavemet kaybı gösterir. Ayrıca YMB' lar 
ve/veya silis dumanlı YMB' lar daha fazla 
patiayarak parçalanma sonuçları göster
mişlerdir (29). 

YMB'un mekanik özelliklerindeki diğer 
faktörlerin etkilerine benzer olarak fark l ı 
agrega tiplerin in etkisi hakk ı nda da s ı nır lı 
sayıda veri mevcuttur. Bunlar; 
Abrams(1971 ), Sullivan ve Shanshar (1992), 
Hammer' in(1995), çalışmalarını içerir. 
Genellikle silisli, kalkerli ve hafif agregaların 
4800C'nin altında benzer mukavemet 
kayıpları gösterdiği bulunmuştur. Bu 
sıcaklığın üstünde silisli agregalar, kalkerli 
ve hafif agregalara göre daha fazla 
mukavemet kaybı gösterir. Her ne kadar 
sın ırlı say ıda veri mevcut ise de hafif agre
galar ile üretilen yüksek mukavemetli beton
l arın normal agrega ile üretilen yüksek 
mukavemetli betonlardan daha fazla patla
yarak parçalanma eğiliminde oldukları 
söylenebilir (24,29). 
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1999 yılında ABD, Maryland Ulusal 
Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) 
yangın araştırma laboratuarında yüksek 
sıcaklık larda yüksek mukavemetli betonun 
mekanik özelliklerinin tespiti ve yukarıda 

sözü edilen faktörlerin etkilerini incelemek 
için bir deney program ı tasarlanmıştır. Phan 
ve Peacock önderliğinde yürütülecek olan bu 
geniş kapsamlı programda ısıtma hızları, 

deney metotları, su/çimento oranı, silis 
dumanı kullanılması ve değişik sıcaklıklar 
çeşitli parametreler olarak belirlenerek bun
ların YMB'un mekanik özellikleri üzerine etki
lerin in incelenmesi düşünülmektedir. Bu 
çalı şma için 1 02*204 mm' lik sil indir 
numuneler ku l lanılması tasarlanmışt ır.Bu 

çalışma henüz sona ermediği için 
sonuçlarından burada bahsedilemeyecektir. 

Son dönemlerde yapılan bir başka 
araştırmada ise Chan, Peng ve Anson (31) 
normal mukavemetli ve yüksek mukavemetli 
betonların yüksek sıcaklık etkileri sonucu 
artık mukavemetlerini ve gözenek yapıları n ı 

incelem işlerdir. Yüksek sıcak l ık etkileri 
'gözenek yapıs ı irileşmesi' gibi betonun 
gözenek yapıs ı ndaki değişik l iklere sebep 
olabilir. Genellikle gözenek yapısı irileşmesi 
betonun permeabilitesinde bir artış ve per
meabiliteye bağlı olarak durabilite kaybı 
anlamına gelir. Bu çalışmada zararı incele
mek için üç mukavemet derecesinde yüksek 
mukavemetli ve normal mukavemetli beton
lar üretilmiştir. Numuneler 1 OOmm'lik küp 
numuneler olup karışımlarda normal port
land çimentosu, 1 O ve 20mm boyutları nda 
parçalanm ı ş granit, kum ve süper 
akışkanlaştırıcı ku llan ı lmıştır. Yüksek 
mukavemetli betonun davranışını anlamaya 
yardımcı olması için normal mukavemetli 
betonda da su/çimento oranı olarak 0,60 
seçilmiş ve YMB ile karşılaştırılmıştır. 

Numuneler döküldükten sonra 28 
güne ulaş ıncaya kadar 2ooc suda kür 
edilmiş ve daha sonra 2ooc sıcaklık ve 
%75 bağıl nemlilikte laboratuar şartlarında 
saklanmıştır. 90 günde her gruptan üçer 
numune elektrikli fırında sırasıy la 400, 
600, 800, 1000, 1200°C sıcaklıklara kadar 
ısıtılmıştır. Her bir pik sıcaklık değeri için 
numuneler fırında 1 saat bekletilmiştir. 



Numuneler doğal olarak oda sıcaklığına 
soğutulduktan sonra artık mukavemet ve 
yarmada çekme deneyleri yapılmıştır. 
Gözenek bozulmas ı 1 0,2*1 0-3'den 204 
MPa'ya kadar ölçüm aralığına sahip civa 
ölçümlü porazimetre ile yapılmıştır. Gözenek 
boyutu ölçüm numuneleri beton örnek
lerinden alınan yaklaşık Smm boyutlu sert
leşmiş çimento hamurundan oluşan 
parçacı ki ard ır. 

12oooc•ye kadar yüksek s ıcaklı klara 

maruz ka ldığında yüksek mukavemetli beto-
nun mekanik mukavemeti normal 
mukavemetli betona benzer olarak 
azalmıştır. YMB' daki sertleşm iş çimento 
hamuru normal mukavemetli betondakinden 
daha yoğun olmas ı na . rağmen elektrikli 
ısıtma süresince patiayarak parçalanma için 
herhangi bir fazla tehlike gözlenmemiştir. 

Beton mukavemetine bakış açısından 
önemli üç yüksek sıcaklık grubu tespit edil
miştir. Mukavemet kayıplarına etkileri olarak 
s ıcaklıklar; 200C-40ooc, 4000C-800°C ve 
soooc'nin yukarısı olmak üzere gruplara 
ayrılab i lirler. 200C-400°C aral ı ğına YMB, 
normal mukavemetli betonun aksine orijinal 
mukavemetini muhafaza etmişti r. Bu aralıkta 
YMB başlangıç mukavemetinin %1-10 
kadarını kaybederken , bu kayıp normal 
mukavemetli beton da yak laşık %15 
civarındadır. Basınç mukavemetinde belirgin 
azalma 400°C-8000C aralığ ı nda gözlemlen
miştir. Özellikle 600°C'nin üzerinde normal 
mukavemetli betonlar başlang ıç mukaveme
tinin çoğunu kaybetmişlerd i r. Bu aral ı k nor
mal partiand çimentosundaki C-H-S jelinin 
dehidratasyonunun 20°C-400 °C aralığından 
daha fazla derecede gerçekleştiğinden 

beton mukavemet kaybı için kritik sıcak l ık 

aralığ ı olarak adlandırılabilir. soooC'nin 
üzerinde ise hem YMB hem de normal 
mukavemetli beton ıçın başlangıç 
mukavemetinin çok az bir kısmı kalır. Bu 
derecede her iki beton türü de yapısal olarak 
çok zarar görmüştür. Sertleşmiş çimento 
hamuru ve agrega aras ı ndaki sint~rleşme 
reaksiyonunun bazı ürünleri açığa çıkmıştır. 
Dolayısı ile beton mukavemetindeki kayıpları 
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azaltmak ve betonun termal davran ı ş ı nı 
iyileştirmek için araştırmalar yapılması 

gereken aralık 400°C-800 °C aralığıdır. 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalmış 

numunelerde hem YMB hem de normal 
mukavemetli betonları n yarmada çekme 
dayanımları 600 oc· de basınç mukaveme
tine göre çok daha belirgin bir düşüş göster
miştir. Bunun sebebi beton içindeki termal 
uyumsuzluktan dolayı o l uşan pek çok mikro 
veya makro sev iyedeki çat laklardır. 

Genellikle çekme mukavemeti bu tür çatlak
lara karşı basınç mukavemetinden daha 
duyarlı dır. 

Bu çalışmada YMB ve normal 
mukavemetli beton örneklerinin bazı ları 

ısıtma sırasında parçalanma hasarına 

uğramı ştır. Parçalanma eastella ve 
Durrani 'nin (30) belirttikleri 32QOC-36ooc 
aralığından farklı olarak 400°C-soooc 
arlığıııda gerçekleşmiştir. Bunun sebebi 
olarak parçalanmaya etkili faktörler olarak 
bilinen betonun gözenek yap ı sı, nem içeriği, 
ısıtma hızı ve numune karışımı gibi özellik
lerdeki farklıl ı klar olabilir. 100 mm'lik küp 
numunelerinin parçalanması, numunelerin 
parçalara ayrılmasına sebep olan patlama 
şeklinde olmuştur. Nem içeriğinin beton 
parçalanmasına etkili sebeplerden biri 
o lduğundan dolayı, patlayan numunelerin 
aynı gruptaki patlamayan diğer numunelere 
oranla daha fazla nem içeriğine sahip olduk
ları söylenebilir. 

Ayrıca yüksek sıcaklık etkileri altında 
YMB ve normal mukavemetli betonların 
mikro yapı irileşmesi etkisi olarak bilinen 
gözenek yapısı değişiklikleri incelenmiştir. Bu 
etki 600°C altında betondaki mukavemet 
kaybına etkisi olan nedenlerden birisi olarak 
bilinir. Bu etki aynı zamanda yüksek sıcaklı k 
etkisinde permeabiliteye bağlı durabiliteyi 
azaltıcı sebeptir. Bu incelemede; YMB, nor
mal mukavemetli betona göre mekanik 
mukavemette daha az bir kayıp göstermiş 
fakat permeabiliteye bağlı olarak durabiii
tede daha fazla bir kötü leşmeye sebep 
olmuştur. 

13 
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2000 yılında yine Chan tarafından ben
zer bir çalışma yapılmıştır (32) . 800°C'ye 
kadar sıcaklık etkilerinden sonra yüksek 
mukavemetli betonun basınç mukavemeti ve 
gözenek yapısının incelendiği çalışmada bu 
defa kendisine Sun ve Luo eşlik etmişlerdir. 

Beton malzeme yapısı olarak mikro(1 
mm'den az), meso(1 mm-1 cm arası) ve 
makro(1 cm'den büyük) seviyeler olarak 
sınıflanabilir. Yüksek sıcakilkiara maruz 
kalan beton için sıcaklıkların artmasıyla 
makro seviyede mukavemet ve Young mo
dülü azalır, içteki yapılar bozulur ve mikro ve 
meso seviyelerde mikro ayrışmalar gelişir. 
Bu sebeple betonun gözenek yapısını 
incelemek yüksek sıcaklık etkilerinden sonra 
beton bozulma mekanizmasını anlamaya 
yardımcı olur. 

Bu çalışmada farklı karışımlar için nor
mal portland çimentosu, nehir kumu, maksi
mum tane çapı 1 0-20mm olan parçalanmış 
granit, akışkanlaştırıcı katkı maddesi silis 
dumanı, uçucu kül, çelik ve polipropilen lif 
kullanılarak 1 00*1 00*1 OOmm boyutlu küp 
numuneler hazırlanmıştır. Numuneler 
döküldükten 1 gün sonra kalıpları alınmış ve 
suda 28 gün kür edilerek tamamen doygun 
hale getirilmiştir. Kür sonucu numuneler, 5-
70C/dakika sıcaklık artış hızlı fırına yerleşti

rilmiş 800°C'ye ulaşıldığında maksimum 
sıcaklıkta 1 saat bekletilmiştir. Daha sonra 
fırın içerisinde oda sıcaklığına soğutulmuştur. 
Setonun gözenek yapısı deneyleri için yük
sek sıcaklıklardan önce ve sonra numuneler 
civa ölçümlü porosimetre kullanılarak test 
edilmiştir. Bu deneyler için numuneler 
1050C'de kurutulmuştur. Daha önce belirtil
diği üzere nem içeriğ i YMB'da daha fazla 
parçalanma ihtimali doğurur. Bu çalışmada 
yüksek sıcaklıklarda YMB'un en olumsuz 
durumunu incelemek için deneylerde tama
men doygun numuneler kullanılmıştır. 

800°C'ye ulaşıldığında YMB, normal 
mukavemetli betona göre çok daha belirgin 
mukavemet kaybı göstermiştir. Dikkat edilme
lidir ki her ne kadar YMB, normal mukavemetli 
betona göre daha fazla mukavemet kaybı 

gösterse de yine de YMB'un artık mukavemet 
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değeri normal mukavemetli belonunkinden 
daha fazladır. Ayrıca çalışmanın bir başka 
önemli sonucu olarak da porozite ve 
gözenek boyutu bozulmasını içeren gözenek 
yapısı varyasyonunun yüksek sıcaklıklara 

maruz kalmış YMB'un mekanik özelliklerini 
belirlemede kullanılabileceğini gösterebiliriz. 

Daha önce özetiediğimiz çalışmalara 
benzer bir çalışma da Lawson, Phan ve 
Davis (33) tarafından 2000 yılında gerçek
leştirilmiştir. Bu araştırmada yüksek 
sıcaklıklara maruz kalan yüksek dayanımil 
betonların artık mekanik özelliklerinin karak
terize edilmesi amaçlanmıştır. 4500C'ye 
kadar ısıtıldıktan sonra dört farkl ı beton 
türünün artık mekanik özellikleri ölçülmüştür. 
Yangın etkisinden önce betonların basınç 
mukavemeti 40 MPa ile 100 MPa 
arasındadır. Çalışmadaki grupların üçü yük
sek dayanımlı, bir grup ise normal 
mukavemetli tanık numune grubudur. 
Betonlar 10,2 cm çaplı, 20,4 cm boyundaki 
plastik kalıplara yerleştirilmiş, dökümden bir 
gün sonra kalıpları alınarak deney zamanına 
kadar suda kür edilmiştir. Yangın etkisinden 
önce her beton grubu için fiziksel boyutlar, 
kütle ve boyuna rezonans frekansı 
ölçülmüştür. Çalışmada seçilen s ıcak lıklar 
100-200-300 ve 4500C'dir. Bu sıcaklıklar 

5°C/dak artış hızında elektrikli bir fırına 
numuneler yerleştirilip istenilen dereceye 
kadar bekletilerek sağlanmıştır. Fırında iste
nilen sıcaklığın elde edilmesi ve bu 
sıcaklıkta bekletilmesi için toplam süre 6 
saattir. Bu 6 saatten sonra numuneler fırında 
oda sıcaklığ ına soğutulduktan sonra 
tartılmış ve tekrar boyuna rezonans frekansı 
ölçülmüştür. Her numunenin basınç 
mukavemeti ve dinamik young modülü belir
lenmiştir. 

Çalışmanın en önemli sonucu olarak 
240-280°C arasında sudaki kristalin 
kimyasal bağlarının çözülmesi sırasında silis 
dumanı içeren iki farklı grup yüksek 
dayanımlı betonun patıayarak parçalanması 
dikkat çekicidir. Silis dumanı içermeyen diğer 
karışımda patlama olayına rastlanmamıştır. 
Veriler, patiayarak parçalanma olayının 
doğrudan sudaki kimyasal bağların açılması 
anında meydana gelen iç basıncın etkisiyle 



olduğunu göstermektedir. Özetle yapı 
tasarımcılarının, görevlilerin, yangın servis
leri ve çalışanlarının yüksek dayanımlı belo
nun patiayarak parçalanması hususuna 
dikkat etmesi ve bunun sonucunda beton
ların artık mukavemetlerinin göz önünde 
bulundurulması gerektiği söylenebilir. 

Son dönemlerde özellikle yüksek 
dayanımlı belonun yangın etkileri üzerinde 
önemli çalışmalar yapan Chan, Luo ve Sun 
2000 yılında gerçekleştirdikleri bir başka 
çalışmalarında ise bu defa betonun basınç 
mukavemeti ve gözenek özelliklerine yüksek 
sıcaklık ve soğutma metotlarının etkilerini 
araştırmış lardır (34). Bu çalışmada 800 ve 
11 00°C sıcakilkiara ve farklı soğutma metot
larına(dereceli ve ani soğutma) maruz 
bırakılmış yüksek performanslı betonun 
davranışı normal betonunki ile kıyaslamalı 
olarak incelenmiştir.Çalışmalar 100 mm2 lik 
küp numuneler üzerinde yapılmış ve 
karışım larda normal portland çimentosu, 
parçalanmış granit, naftalin sülfonat içerikli 
süper akışkanlaştırıcı, silis dumanı, uçucu 
kül, çelik ve polipropilen lifler kullanılmıştır. 
Her grup için 3 numune alınmış ve 24 saat 
nem küründen sonra 20+5°C'de su dolu 
tankta üç ay kür edilmiştir. Deneyler için 
numuneler 5-7°C/dakika sıcaklık artış hızlı 
fırında 800-11 00°C'ye kadar ısıtılmıştır. Pik 
sıcaklığa ulaşıldıktan sonra 1 saat süreyle 
bekletilmiş ve iki farklı soğutma tekniğiyle 

soğutulmuştur. Kademeli olarak sağutulan 
numuneler f ı rın içerisinde 20+50C'ye 
ulaşıncaya kadar 2-30C/dakika hızla doğal 

olarak soğutulmuş, ani soğutmada ise pik 
sıcaklık değerinde numuneler fırından 

çıkarılmış ve çevre sıcaklığına gelinceye 
kadar su tankında bekletilmiştir. YMB'un 
basınç mukavemetinin normal mukavemetli 
belonunkinden daha keskin olarak düştüğü 
görülmüştür. Kontrol numunesi; standart kür 
uygulanmış, 90. günde deneye tabi tutulmuş 
ve yüksek sıcakilkiara maruz kalmamış 
numunedir. Sıcaklık 800°C olduğunda 

mukavemet değeri dereceli sağutulan YMB 
için başlangıç değerinin %26-34'ü, ani 
soğutma için %22-28'idir. Pik sıcaklığın 11oooc 
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olması durumunda ise YMB için artık 
mukavemet değeri dereceli soğutma duru
munda orijinal mukavametin %8-12'si, ani 
soğutma durumunda %8-1 O'udur. Bu 
sonuçlar soğutma tekniklerinin mukavemete 
az bir etki yaptığını göstermektedir. Ayrıca 
yüksek pik sıcaklık değerleri için soğutma 
tekniğinin artık mukavemete daha az etkisi 
o lduğuna dikkat edilmelidir. Çelik lif kullanım ı 
belli bir dereceye kadar belonun bozul
masını azaltmıştır. YMB'un parçalanmasını 
önlemek için kullanılan polipropilen lifler 
basınç mukavemetinde önemli bir değişime 
sebep olmamıştır. Ani soğutmadan dolayı 
termal şok dereceli soğutmaya nazaran 
biraz daha fazla mukavemet kaybına sebep 
olmuştur. Bununla beraber termal şok 
YMB'un parçalanmasını artırıcı bir etki 
göstermemiştir. Aynı yüksek sıcakilkiara 
maruz bırakıldığında YMB'un gözenek 
hacmi normal mukavemetli belonunkinden 
daha büyük bir hızda artmıştır. Bu irileşme 
etkisi normal mukavemetli beton ile 
karşılaştırıldığında YMB'un mekanik özellik
lerinde daha fazla bozulmalara sebep ola
bilmektedir. 

Ataman R. (35), yangın etkisinde kalan 
betonun mekanik özelliklerini belirleyebilmek 
için yüksek s ıcaklığın ve soğutma türlerinin 
belonun eğilme ve basınç mukavemetleri 
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu amaçla 
4*4*16 cm boyutlarında prizmatik numuneler 
hazırlayarak eğilme mukavemetlerini belirle
miş, basınç mukavemeti deneylerini ise 
eğilme deneylerinde iki parçaya ayrılan 
numuneler üzerinde gerçekleştirmiştir. 
Isıtma işlemleri 6sooc sıcaklık kapasiteli ve 
120C/dakika yükleme hızlı elektrikli fırında 
yapılmıştır. Beklendiği gibi agregaların 
genleşmesi, çimentonun büzülmesi, harç 
boşluklarındaki ve çimento birleşimindeki 
suyun dehidratasyonu gibi fiziksel ve 
kimyasal olaylarla beton mukavemetinin 
azaldığı tespit edilmiştir. Yüksek sıcaklık et
kisinde kalan belonun hava ve su ortam
larında soğutulmaları sonucu elde edilen 
mukavemetlerdeki azalmaları n, su 
ortamında sağutulanlarda daha küçük 
olduğu ifade edilmiş ve bu durum beton 
numunelerinin su içerisinde iken yeniden 
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hidratasyon yapabilecek ortamı bulması ve 
bunun sonucunda mukavametin bir kısmının 
geri kazanılmasıyla açıklanmıştır. 

Karaca, Durmuş ve Hüsem (36) hafif 
betonun yangın dayanım ını ince lemişler, bu 
amaç doğrultusunda 40*40*160 mm'lik priz
matik harç numuneleri hazırlamışlardır. 

Numuneler 23°C (tanık numuneler), 200°C, 
4000C, 6QOOC, 8QOOC, 100QOC ve 120QOC 
sıcaklık etkilerine bırakılmıştır. Çalışmanın 
önemli sonuçları aşağıdaki gibidir: 

• Yüksek sıcaklık etkisine bırakı lan 
hafif beton mikro numunelerin eğ il me 
mukavemetleri tanık numunelerinkine göre, 
sıcaklık arttıkça azalmakta ancak bu azalma 
geleneksel betonunkilerden daha az olmak
tadır. 

e 200°C sıcaklık etkisinde kaldıktan 
sonra havada ve suda sağutulan hafif mikro 
beton numunelerinin basınç mukavemetleri 
tanık numunelerinkine göre azalmakta; 
4oooc, 600°C ve 800°C sıcaklık etkisinde 
kaldıktan sonra suda sağutulanların basınç 
mukavemetleri tanık numunelerinkine göre 
azalmakta, havada sağutulan numunelerinki 
ise tanık numunelerinkine göre artmaktadır. 
1 000°C ve daha yüksek sıcaklık etkisinde 
kalıp da havada ve suda sağutulan 
numunelerin basınç mukavemetleri son 
derece düşüktür. 

• Yüksek sıcaklık etkisinde kaldıktan 
sonra havada ve suda sağutulan mikro 
betonların eğilme ve basınç mukavemetleri 
tanık numunelerinkine göre azalmakta, azal
ma hızı 400°C sıcaklıktan sonra artmaktadır. 

6000C'den sonraki sıcaklıklarda havada 
sağutulan numunelerin mukavemetleri son 
derece azalmakta, suda sağutulan numuneler 
ise ayrışarak dağılmaktadır. Bu da betonların 
yangın dayanımlarının; üretimlerinde kullanılan 
agrega, petrografik yapı ve mineralojik 
birleşimiyle yangın söndürme yönteminden 
bağımsız o lamayacağını göstermektedir. 

4. SONUÇ VE YORUMLAR 

Çoğu bina ve yapı için yangın, mevcut 
ciddi tehlikelerden birisi olmaya devam 
etmektedir. Bir yapı malzemesi olarak beto-
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nun kullanımı, yangının beton üzerindeki 
etkisinin tam olarak aniaşılmasını gerektirir. 
Genellikle betonun yangın dayanım ı nın iyi 
olduğu düşünülür. Bununla beraber daha 
ileri düzeyde araşt ırmalar ve yüksek 
mukavemetli betonun kullanımı bu konu 
hakkında bazı şüpheler doğurmuştur. 

Bir yapı elemanının yangın dayanımı; 
yük taşıma sisteminde bir kayıp olmadan 
yangın etkisine karşı koyabilme kabiliyeti 
veya yangının yayılmasında bir bariyer gibi 
davranabilme kabiliyeti (37) olarak tanımla
nabilir. Bu, insanlara bina tamamen çökme
den önce binayı terk edebilme zamanı 
sağ l ar ve yangının başladığı bölüm 
kapatı larak yangın kontrol altına alınır. 

Bugüne kadar yapılan pek çok 
çalışmada sıcaklık etkisiyle betonun gerçek 
davranışının, hem çevresel etkilere hem de 
malzemeyi oluşturan pek çok faktöre bağlı 
olduğu belirtilmiştir. Çevresel etkilerin 
başında, ısıtma hızı ve pik sıcaklık değeri 
beton özellikleri üstünde belli etkileri olan iki 
faktördür. Belirli ısıtma şartları altında, C-S-H 
jelinin dehidratasyonu, agrega ve çimento 
hamuru arasındaki termal uyuşmazl ık ve 
çimento hamuru içindeki gözenek basıncı 

başlıca zararlı etkiler olarak sayılabilir. 

Betonarme yapılarda geleneksel beton 
yerine hafif beton kullanılmasının pek çok 
üstün lüğü vardır. Geleneksel betona göre 
ısıya karşı yalıtkan olması ve ateşe 
dayanıklı lığı da bu üstün taraflarından 
baz ı larıdır. Bu özellikler hafif betonların 
yapılarda yangın dayanımlarını artırmak

tadır. Hafif beton kullanımı sanayi ülkelerinin 
bir çoğunda çeşitli amaçlar doğrultusunda 
tercih edilmekle beraber geleneksel betonlar 
kadar yaygın kullanı lmadığı bilinmektedir. 

Ülkemizdeki hafif agrega rezervleri 
dikkate alındığ ında hafif . beton kullanımı 
daha da önem arz etmektedir. Bu sebepler 
doğrultusunda hafif betonun kullanımı ve li
teratürdeki yangın çalışmalarının yetersizliği 
sebebiyle hafif betonun yangına karşı 

dayanımının daha detaylı olarak incelenmesi 
bundan sonraki çalışmalar için faydalı ola
caktır. 
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ÇiMENTO ENJEKSİYONLARININ BASlNÇ DAYANlMLARINA 
UÇUCU KÜL VE BENTONiT KATKlSININ ETKİLERİ 

Yazanlar: Özcan TANI 
H. İbrahim KARAHANOGLU2 
A. Şahin ZAİMOGLUl 

ÖZET 

Zemin özelliklerinin iyileştirilmesinde çimento enjeksiyonlannın kullanımı, bilim ve teknolo
jideki ilerlemelerle yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda, çimento enjeksiyonlannın fizilcsel ve 
mekanik özelliJelerinin iyileştirilmesi için çimento ile birlikte uçucu kül, s ilis dumanı, bentontt, kil 
ve çeşitli kimyasal malzemelerin kullanılabilirlikleri araştırılmaktadır. 

Bu çalışmada çimento ile birlikte farklı oranlarda bentonit ve uçucu kül katkı malzemeleri 
olarale seçilmiştir. Değişilc su/ katı oranlarında hazırlanan karışınılar ile model enjelcsiyon 
deneyleri yapılmıştır. Deneylerde bentontti (çimento+uçucu kül) oranları% 2 ve % 4 olarak, uçucu 
kül/çimento oranlan %30 ve %50 olarak, su/katı oranlan iSe% 50,%70 ve% 100 olarale seçil
miŞtir. Su 1 Katı oranı arttıkça mukavemet düşmektedir. Yapılan deneysel çalışma sonuçlannın 
değerlendirilmesinden elde edilen genel sonuçlar şunlardır. Bentonit, Jcarışımuı viSJcozltestni 
önemli ölçüde etkilemektedir. Uçucu lcülün katkı malzemesi olarak kullanıldığı karışımlarda 
mukavemetin zamana göre artış oranı diğerlerine göre daha yüksektir. Sul katı oranının 1 
olduğu durumda. uçucu kül veya bentonit katlcılı deneylerdeki mukavemetleı; sadece çimento 
enjeksiyonu uygulanan deneylerdeki mulcavemetlere yakın çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bentonit, Çimento enjeksiyonları, Model enjeksiyon deneyleri, Uçucu kül, 
Zemin iyileştirmesi, 

S UM MARY 

THE EFFECTS OF BENTONITE AND FLY ASH ON COMPRESSNE STRENGTH OF 
CEMENT INJECTIONS 

In the improvement qf soll properties. the use oj cement injections has been expandtng 
thanks to the science and technologtcal lmprovements. In recent years, in order to improve phys
ical and mechanical features qf cement injections, the use qf various chemical materials and 
clay, bentonite, silicajume,jly ash along with cement have been investtgated. 

In thiS study, bentonite and jly as h in d![ferent proportions along with cement were cho
sen as additive materials. Model injection experiments were peıjormed with the mixtures pre
pared in various water/solid ratios.Jn the expertments, bentonite/(cement+jly ash) ratlos were 
chosen as 2% and 4% ,jly ash/ cement ratlos as 30% and 50% and water 1 solid ratlos as 50%, 
70% and 100%. In the results oj expertments carried oııt, the jollowing results were obtained: As 
the water 1 solid ratio increases, the compressive strength decreases. Bentonite considerably 
ajfected the viscoslty oj the mixture. In the mixture in whichjly ash was usedas additlve mate
rtal, rate ojincrease in terms oj time oj the compressive strength iS higher than the others. In the 
situation in which the rate oj water 1 solid was 1, compressive strengths tn the experiments w ith 
additive bentonite andjly ash occurred c/os e to those oj experiments tn which only cement injec
tions were applied. 

Key words: Bentonite, Cement injections, Fly ash, Ground improvement, Model injection exper
iments 

(1) Atatürk Üniversitesi Müh. Fak. inşaat Mühendisliği Bölümü, ERZURUM 
(2) K.T.Ü. Gümüşhane M.Y.O., GÜMÜŞHANE 
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1. GiRiŞ 

Portland çimentosu dünyada en çok kul
lanılan yapı malzemesidir. Çimento; binalar, 
köprüler, tüneller, barajlar, fabrikalar, yollar 
gibi yapılarda ve zemin iyileştirmelerinde kul
lanılmaktadır. Enjeksiyon; bir zemin iyileştirme 
yöntemi olup, zeminin kayma direncini 
arttırmak, oturmaları ve geçirimliliği azaltmak 
için kaya yada zemin tabakası içerisindeki 
boşluklara basınç altında bir karışım sıvısının 
gönderilmesi işlemidir. Enjeksiyon işlemi ile 
taneler arasındaki boşluklar tamamen veya 
kısmen dolarak tanelerin birbirleri ile 
kenetlenmesi sağ lanır. Başarılı bir enjeksiyon 
uygu laması için öncelikle aşağıda verilen üç 
konuda detaylı araştırmalar yapılmalıdır. 

e Enjeksiyon yapılacak bölgenin gee
teknik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellik
lerinin belirlenmesi. 

e Enjeksiyonda kullanılacak karışım 
malzemeleri ile karışım oranlarını n belirlen
mesi 

• Uygun enjeksiyon tekniğinin seçilmesi 

Taneli zeminlere enjeksiyon uygulan
masında çimento veya çimento esaslı 
karışımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çimento enjeksiyonlarında, enjeksiyondan 
önce akışkanlık , su kusma ve tane boyutu, 
enjeksiyondan sonra ise mukavemet, 
büzülme, hidratasyon ısısı ve geçirimlilik gibi 
özelliklerin kullan ılan karışı m malzemeleri ve 
karışım oranları dikkate alınarak 
araştırılması önemlidir. 

1.1 Enjeksiyonun Başlıca Uygulama 
Alanları 

Enjeksiyon uygulamaları; konsolidas
yon enjeksiyonu, kontak enjeksiyonu, perde 
enjeksiyonu ve geri dolgu enjeksiyonu olarak 
sınıflandırılabilir. Giderek kullanımı ve kul
lanım alanları yaygınlaşan enjeksiyon işle
minin başlıca uygulama alanları şunlardır. 

e Baraj inşaatları 
e Tünel inşaatları 
e Ankraj çubuklarının sağlamlaştı rı lması 
e Aşırı oturmaların önlenmesi için boş-

lukların deldurulması 

20 

e Su akışını durduracak veya azalta-
cak perde duvar oluşturulması 

e Derin temel inşaatları 
e Yana! zemin basınçlarının azaltılmas ı 

e Şev stabilitesinin sağlanması 
e Zemin s ıvılaşmasının önlenmesi 
e Mevcut yapı altındaki temel zemi

ninin güçlendirilmesi 

1.2 Enjeksiyon Uygulama Teknikleri 

Enjeksiyonda istenilen başanya 
ulaşabilmek için en uygun karışım ı sürekli 
verebilen enjektörlerin seçilmesi gereklidir. 
Bunun için sondaj de liğ i ekipmanı, sondaj 
delikleri arasındaki mesafe, enjeksiyon 
kadernesi say ısı ve uzunluğu, ile enjeksiyon 
basıncı ve pompalama hızı gibi özelliklerin 
önceden araştırılması ve karar verilmesi 
gereklidir. (1]. Sondaj deliğinde enjeksiyon 
uygulaması için yaygın olarak iki yöntem kul
lanılmaktadır. [2, 3]. Bunlar açık taban boru 
yöntemi ve manşetli boru yöntemidir. Açık 
taban boru yönteminde, enjeksiyon 
aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya 
yapılabilir. Yukarıdan aşağıya yapılan enjek
siyonda (şekil1.) her kadernede önce sondaj 
deliği açılarak enjeksiyon yapılır. Bir kade
menin enjeksiyonu bitince aynı işlem alttaki 
kaderneye yapılır. 

enjeksiyon 
sıvısı 

Şekil 1. Açık taban boru yöntemi 
(yukarıdan aşağıya) 

Bu yöntemde ilk kademeden sonraki 
delme işlemleri enjeksiyonlanmış bölgenin 
tekrar delinmesi ile yapılır. Sondaj deliğinin üst 



k ısmında sızmayı önlemek için tıpalar kul
lan ılır. Aşağıdan yukarıya yapılan enjek
siyonda (şekil 2) ise, önce sondaj de liğinin 
tamamı açılır daha sonra enjeksiyon i şlemi 
kademeler halinde yukarıya doğru yapılır. Bu 
yöntemde sondaj çukurunun göçmesini 
önlemek için gerekirse sondaj del iği içerisine 
kaplama borusu yerleşti rilir. Manşetli boru 
yönteminde (Şekil 3) ise sondaj deliği 
açıld ıktan sonra manşetli borular yerleşt irilir. 
Açılabilir özellikteki manşetler genellikle 
kauçuktan yapıl ı r. Boru içerisinde iki adet 
tıpa kullanılarak istenilen yerdeki manşetten 
enjeksiyon yapıl ır. Bu yöntemde enjeksiyon 
bas ınc ı nı arttırmak veya tıpalar aras ı 
mesafeyi arttırmak mümkündür. 

ınanometre 

enjeksiyon 
bölgesi 

Şekil 2. Açık taban boru yöntemi 
(aşağıdan yukarıya) 

manometre 

enjeksiyon 
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1.3 Enjeksiyonda Kalite Kontrol 

Enjeksiyon uygulamas ı nın sonuçlarını 
değerlendirmede kullanılabilecek çeşitl i yön
temler bulunmaktad ı r. Bunlardan en çok ter
cih edilenler sondaj de l iği radan yöntemi ve 
ses dağ ı lımı yöntemidir. Sondaj deliği radan 
yöntemi en çok enjeksiyon karış ı mın ı n 
gerçek durumunu belirlemede ku llanı lı rken, 
ses dağı l ımı yöntemi enjeksiyon uygulanmış 
bölgenin mukavemetini belirlemede 
kullanılır. Her iki yöntemde enjeksiyon 
öncesinde ve sonrasında uygulanarak, 
enjeksiyon öncesi ve sonras ı profillerden 
veya ses dalgas ı yayılma h ı zlarından enjek
siyonun başarıs ı ölçülmektedir. 

2. MODEL ENJEKSiYON DENEYLERi 

Çimento ile birlikte uçucu kül ve ben
tonitin karışım malzemesi olarak kul l anıldığı 
model deneysel çalışmada, hazırlanan 
karışım malzemeleri değişik su/katı oran
larında, rölatif sık ı lığı 0.80 olan çakıla enjek
te edilm iştir. Deneysel çalışma ile ilgili daha 
detaylı bilgi Karahanoğlu, 2001 de bulu
nabilir. [4]. Deneysel çalışmanın amaçları 
aşağıda maddeler halinde sıralanm ı ştır. 

e Karış ı mların 7 ve 28 günlük bas ı nç 
mukavemetlerini belirlemek 

e Karışım ların akma sürelerini belir
lemek 

e Su/ katı oranı ile bentOnit ve uçucu 
külün enjeksiyona etkilerini araşt ı rmak 

2.1 Malzemeler 

Deneylerde kullanılan çakıl, çimento, 
uçucu kül ve bentonitin özellikleri aşağ ı da 
sırasıyla verilm iştir. 

sıvısı Çakıl : Enjeksiyon deneylerinde kul-

Şekil 3. Manşetli boru yöntemi 

lanılan doğal çakıl, Erzurum (Palandöken) 
açık malzeme ocağından alınmıştır. Etüvde 
kurutulduktan sonra en uygun enjeksiyonun 
yapı ldığ ı granülometri seçilmiştir. 
Deneylerde kullan ı lan çakılın bazı özellikleri 
Tablo 1 de granülometri eğrisi ise Şekil 4. de 
verilmiştir. Tablo1 de verilen efektif çap (D1 O) 
granülometri eğrisinde% 10 geçene karşı lık 
gelen tane çapıd ı r. Üniformluluk sayısı (U)% 
60 geçene karşı l ık gelen tane çapının efektif 
çapa oranıdır. Derecelenme sayısı (Cc) ise 
tane büyüklükleri arasında derecelenme 
olup olmadığını yansıtan bir katsayı olup 
aşağıdaki bağ ı ntı ile belirlenmektedir. 
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c_ D~o 
c- Doo. D10 (1) 

Tablo: 2- Çimentonun bazı özellikleri 

Si02 20.6 

Tablo: 1- Çakılın bazı özellikleri 

Efektif Çap, (mm) 3 

Üniformluluk sayı s ı 2.4 

Derecelenme sayısı 0.99 

Zemin sınıfı (USCŞl GP 

Boşluklu birim hacim ağ ı rlığı (sıkı ), (kNfm3) 16 

Boşluklu birim hacim ağı rlığı (gevşek) , (kN/m3) 14 

Özgül ağ ırlık, (kNfm3) 26.8 

içsel sürtünme açısı , (o) (Dr=0.80) 45 

A120 3 4.8 

Fe20 3 4.4 

Ca O 60.7 

M gO 3.5 

803 2.4 

Serbest kireç 0.8 

Kızd ı rma kayb ı 2.4-4.0 

Özgül ağı rlık, (gr/cm3) 3.2 

incelik (Biaine), (cm2/gr) 3000 

28 günlük basınç dayanımı , (MPa) 37.3 

100 
~ 

90 
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80 
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70 

60 
c 1/ .. 50 "' .. 

Cl 
~ 40 1 
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/ 
Log (Tane çapı). mm 

Şekil 4. Çakılın gronülometri .eğrisi 

Çimento: Enjeksiyon deneylerinde 
Kars çimento fabrikasından temin edilen 
Partiand çimentosu (PÇ 32.5) kullanılmı ştır. 
üretim biriminden alınmış analiz sonuçları 
Tablo 2 de verilmiştir. 

Uçucu Kül: Deneylerde kullan ı lan C 
sınıfı uçucu kül [5], Afşin-Eibistan Termik 
santralinden temin edilmiş olup, üretim biri
minden alınan analiz sonuçları Tablo 3. de 
verilm i ştir. 

Bentonit: Deneylerde Karakayalar 
benton it kullan ı lmış olup, TSE kurumu 
tarafından yapılan analiz sonuçları ise Tablo 
4. de verilmiştir. 
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Tablo: 3- Uçucu külü n 'bazı özellikleri 

Si02 27.4 

Al20 3 12.8 

Fe20ı 5.5 

Ca O 47.0 

M gO 2.5 

803 6.2 

Ti02 0.7 

S+A+F 45.7 

Alkali 0.3 

Kızd ı rma kaybı 2.4 
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Tablo 4. Bentonitin bazı özellikleri 

Si02 60.75 325 Nolu elek üstünde kalan %3.50 

Al20 3 18.90 200 Nolu elek üstünde kalan %0.20 

Fe20 3 3.05 Rutubet %5.75 

Ca O 2.75 Enslin değeri 564 

M gO 2.10 Plastisite indisi 394 

Na20 2.70 Yoğunluk, (gr/cm3) 1.04 

K20 0.95 Sıva Kalınlığı, (mm) 2 

Kızdırma kaybı 2.40 Su Kaçırma (cm3) 26 

2.2. Deneyierin Yapılışı lanan enjeksiyon deney düzeneği Şekil S'te 
gösterilmiştir. Hazırlanan bu deney düzeneği 
ile farklı su/katı, bentonitikatı ve uçucu 
kül/çimento oranları seçilerek laboratuarda 
18 değişik model enjeksiyon deneyleri 
yapılmıştır. Yapılan her bir deney üç kez 
tekrarlanarak sonuçların ortalamaları 
alınmıştır. Enjeksiyon karışımlarında seçilen 
bentonit, uçucu kül ve sulkatı oranları ile 
deney numaraları Tablo S. te gösterilmiştir. 

Çimento ile birlikte değişik oranlarda 
uçucu kül ve bentonitin kullanıldığı model 
enjeksiyon deneylerinin, katkı malzeme
lerinin ve suyun basınç mukavemetine et
kisini araştırmak amacı ile değişik su/katı 
oranlarında yapılması plan lanmıştır. Daha 
önce yapılmış benzer çalışmalardaki [6, 7, 8] 
deney düzenekieri de dikkate alınarak hazır-

R ül ö eg at r 

vana 

--{} ..,.. 
kompresör 

oa;metre 

Basınç 
Hava 

tankı 

Karışı m ı-... 

Şekil 5. Enjeksiyon deney düzeneği 
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ı ı 

ı 
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ll 

,..Numune 
/ kalıbı 
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Tablo 5. Deneylerde uygulanan karışım oranları 

Deney Su/Katı Bentonititopiam Uçucu kül/çimento 
No oranı katı oranı (%) oranı (%) 

1 1.0 

2 0.5 

3 1.0 

4 1.0 

5 0.7 

6 0.7 

7 1.0 

8 1.0 

9 0.5 

10 0.5 

11 1.0 

12 1.0 

13 1.0 

14 1.0 

15 0.7 

16 0.7 

17 0.7 

18 0.7 

Enjeksiyon yap ı lacak zemin örnek
lerinin hazırlanmas ında 100 mm çapında, 
200 mm yüksekliğinde 3 mm et kalınlığında 
pleksi-glastan yapılmış silindirik kalıplar kul
lan ılm ı ştır. Çakı l , kalıp içerisine rölatif s ı kılığı 

Dr== 0.80 olacak şeki lde yerleştirilmiştir. 
Kalıplar metal alt ve üst başlıklar arasında 
sıkıştırıld ı ktan sonra, enjektör üst başl ı ktak i 
8 mm çaplı delikten kal ıp içerisine yerleştiri l
miştir. Enjeksiyonun sıvısının başl ı k lara 
yapışmasını önlemek için alt ve üst 
başlı kların iç yüzeylerinde lastik contalar kul
lan ı lmıştır. 

Çimento esaslı enjeksiyon sıvılarının 
hazırlanmasında, 1400 dev/dak gücünde ve 
5 lt kapasiteli haznesi bulunan karıştırıcı kul
lanı lm ı şt ı r. Karıştırma haznesine önce su 
konulduktan sonra, karışt ı rıcı çalıştırılm ı ştır. 
Bu esnada belirlenen miktarlardaki bentonit, 
uçucu kül ve çimento sırasıyla azar azar 
hazne içerisine boşaltılmışlardır. Malzemele-

24 
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rin tamamı boşal tı ldıktan sonra 10 dakika 
süre ile karışt ı rma işlemine devam edilmişt ir. 
Karıştırman ı n homojen bir şekilde 
yapılmasına dikkat edilmiştir. Daha sonra 
karışım sıvısı bekletilmeden basınç tankının 
içerisine boşaltılarak kalıp içerisine yerleşti
rilmiş numunelere ortalama 100 kPa basınç 
altında enjeksiyon işlemi uygu l anmıştır. 
Enjeksiyon işlemi aşağıdan yukarıya doğru 
yapı lmış olup, enjektör kademeli olarak 
yukarıya çek ilmiştir. Her deney için 3 tanesi 
7 günlük 3 tanesi de 28 günlük basınç 

mukavemetini belirlemek üzere, 6 adet kalıp 
içerisindeki nurnuneye enjeksiyon yapılmıştır. 
24 saat kalıpta bekletilen numuneler kırılma 
gününe kadar 21 ± 2 °C sabit sıcaklıklı su 
içerisinde kür edilm işlerdir. 

Numunelerin 7 ve 28 günlük basınç 
mukavemetleri, yükleme hızı 0.50 mm/dak 
olan hidrolik presle belirlenmişti r. Her deney 
sonuçların güvenilirliğini sağ l amak amacı ile 
üç farklı numune için tekrarlanmış ve sonuç-



ların ortalamaları alı nmıştır. Yapılan 18 de
neye ait 7 ve 28 günlük ortalama basınç 
mukavemetleri Tablo 6. da gösterilmiştir. 
Deneylerdeki 28 günlük basınç mukavemet
lerinin 7 günlük basınç mukavemetlerine 
göre artış oranları da hesaplanarak Tablo 6. 
da verilmiştir. Ayrıca deneylerde hazırlanan 
enjeksiyon sıv ı larının akıcılığın ı belirlemek 
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için x_ıkış çapı 5 mm, üst çapı 152 mm, yük
sekligi 355 mm ve iç hacmi 1.5 lt olan Marsh 
l}unisi [9] ile boşalma süreleri ölçülmüştür. 
Olçülen boşalma süreleri Tablo 6. da veril
miştir. Yapılan 7 ve 28 günlük basınç deney
leri sonucunda her deney için gerilme-birim 
deformasyon eğrileri çizilmiştir. Bu eğriler
den bazıları örnek olarak Şekil 6 ve Şekil 7 
de verilmi ştir. 

Tablo 6. Numunelerin 7 ve 28 günlük basınç mukavemetleri 

Deney Su/Katı 7 Günlük 28 Günlük Artış Boşalma 

No oranı Basınç Basınç Oranı Süresi 
Mukavemeti (MPa) Mukavemeti (MPa) % (Sn) 

1 1.0 2.5 3.6 44 35 
2 0.5 12.9 16.0 24 47 
3 1.0 2.5 4.5 80 41 
4 1.0 1.4 3.1 114 47 
5 0.7 4.7 8.7 85 55 
6 0.7 6.6 11.9 80 -
7 1.0 0.9 4.9 445 35 
8 1.0 0.7 2.5 257 36 
9 0.5 8.3 12.7 53 62 
10 0.5 9.7 12.4 28 66 
11 1.0 2.5 5.1 104 46 
12 1.0 2.8 5.4 93 -
13 1.0 2.0 3.9 95 54 
14 1.0 2.0 5.1 155 -
15 0.7 4.0 12.1 203 -
16 0.7 4.5 10.7 138 -
17 0.7 3.8 9.9 161 -
18 0.7 3.3 8.7 164 -
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Birim deformasyon(xl 000) 

Şekil 6. Gerilme-birim deformasyon eğrileri (7 günlük) 
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Şekil 7. Gerilme-birim deformasyon eğrileri (28 günlük) 

3. DENEY SONUÇLARININ DEGER· 
LENDiRiLMESi 

3.1. Basınç Mukavemetlerinin 
Zamana Göre Değişimi 

Yapılan 18 grup deneye ait basınç 
mukavemetlerinin zamana göre değişimini 
gösteren histogramlar Şekil 8 ve Şekil 9 da 
verilmiştir. Deney sonuçlarından, 28 günlük 
mukavemetlerin, 7 günlük mukave_metlere 
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göre % 24-445 arasında art ı ş gösterdiği 
belirlenmiştir. En yüksek artış, % 445 ile 
su/katı oranının 1 ve uçucu kül/çimento 
oranının % 30 olduğu 7 nolu deneyde 
gerçekleşmiştir. En düşük artış ise % 24 ile 
su/katı oranının 0,5 olduğu ve katkı 
malzemesinin kullanılmadığı 2 nolu deneyde 
gerçekleşmiştir. Uçucu külün katkı malzemesi 
olarak kullanıldığı karışımlarda mukavemetin 
zamana göre artış oranının diğerlerine göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

11.17. gün 

•28. gün 

6 7 8 9 

Şekil 8. Zaman-basınç mukavemeti değişimi (Deney No: 1·9) 
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17 18 

117. gün 
•28. gün 

Şekli 9. Zaman-basınç mukavemeti değişimi (Deney No: 10-18) 

3.2. Bentonit Oranının Enjeksiyona 
Etkisi 

Deneylerde % 2 ve % 4 oranlarında 
kullanılan bentonitin mukavamete etkisini 
incelemek için, aynı sulkatı oranına {1) sahip 
1, 3 ve 4 Nolu deney sonuçları kullanılarak 
çizilen grafik Şekil 1 O da verilmiştir. % 2 
oranında bentonit kullanıld ığı deneylerdeki 
mukavemetlerin % 4 oranında bentonit kul
lanılmasına göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Su/katı oranının 1 olduğu 
durumda% 2 bentonit oranında çimento 

4 

1:~------------~~ 
i 

enjeksiyonuna göre daha yüksek sonuçlar 
elde edilmiştir. Bentonitin kullanıldığı 
deneylerde en yüksek mukavemet 12.1 
Mpa olarak 15 Nolu deneyde bulunmuştur. 
Bentonit kullanılması karışımın Marsh 
hunisinden boşalma süresini önemli oranda 
arttırmaktadır. Bazı deneylerde bu süre 
ölçülememiştir. Bu durum karışımın 
viskozitesinin deney süresince değiştiğini 
göstermektedir. Bentonitin mineralojik 
yapısından ve su tutma kapasitesinin yüksek 
oluşundan kaynaklanan bu durum karışımın 
viskozitesini düşürmektedir. 

0~------------------------------~------~ o 2 3 5 

Bentonit Oranı(%) 

Şekll10. Bentonit oranı-basınç mukavemeti değişimi (su/katı : 1) 
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3.3. Uçucu Kül Oranının Basınç 
Mukavemetine Etkisi 

Uçucu külün kullanıldığı deneylerde 7 
günlük basınç mukavemetleri küçük 
çıkarken 28 günlük basınç mukavemetleri 
yüksek çıkmaktadır (Şekil 11 ve Şekil 12). 
Karışımlarda uçucu kül kullanılması duru
munda Su/Katı oranı arttıkça 7 günlük 
basınç mukavemetinde önemli oranda azal
malar görülmüştür. Bu durum uçucu kül ile 
priz süresinin daha uzun olduğunu göster
mektedir. Yapılan deneylerden uçucu külün 

16 
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g- 9 
~ 
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Marsh hunisinden akma süresi üzerinde önem
li etkisi olmadığı görülmüştür. Bu durum çimen
to ile uçucu külün karışımın viskozitesine etki
lerinin benzer olduğunu göstermektedir. Katkı 
maddesinin kullanılmadığı 2 Nolu deneyle 
ölçülen en yüksek 28 günlük mukavemet olan 
16.0 MPa değerine en yakın mukavemete, 
uçucu külün kullanıldığı 9 Nolu deneyde 12.7 
MPa olarak ulaşılmıştır. Su/Katı oranının 0.5 
olarak seçilmesi ve katkı .malzemesi olarak 
sadece uçucu külün kullanı lması durumunda 
en yüksek 7 ve 28 günlük mukavemetlerin % 
75- % 78' ine ulaşılm ı ştır. 

5~----~----~~----------------------~----~ o 10 20 30 40 so 60 

Uçucu KOl Oranı (%) 

Şekil11. Uçucu kül oranı-basınç mukavemeti değişimi (su/katı: 0.5) 

0~----------------~----------------~----------~ o 10 20 30 40 so 60 

Uçucu KUl Oranı (%) 

Şekil12. Uçucu kül oranı-basınç mukavemeti değişimi (su/katı: 1) 

28 



3.4. Su/Katı Oranının Enjeksiyona 
Etkisi 

Su/katı oranı, genel olarak bütün 
deneylerde 7 ve 28 günlük basınçlar 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu oranının 
artışı ile 7 ve 28 günlük mukavemetlerde 
önemli azalmalar görülmüştür. Katkı 

malzemelerinin kullan ı lmadığı ve su/çimento 
oranlarının sırası ile 1/1 ve 0.5/1 olduğu 1 ve 
2 nolu deneylerde 28 günlük basınç 

mukavemetleri arasında % 444 oranında, 7 
günlük basınç mukavemetleri arasında ise% 
516 oranında artışlar olduğu görülmüştür.% 
2 oranında bentonit kullanıldığı ve su/katı 
oranlarının sırası ile 1/1 ve 0.7/1 olduğu 3 ve 
5 nolu deneylerde 7 günlük basınç 
mukavemetleri arasında % 188, 28 günlük 
basınç mukavemetleri arasında ise % 193 
oranında artışlar gerçekleşmiştir. Bentonit 
oranının % 4 olduğu 4 ve 6 nolu deneylerde 
ise 7 günlükte % 471 ve 28 günlükte % 384 
oran larında artışlar görülmüştür. % 30 uçucu 
kül kullanıldığı ve su/katı oranların ın s ırası 

ile 1/1 ve 0.5/1 olduğu 7 ve 9 nolu 
deneylerde 7 günlük basınç mukavemetleri 
arasında %922, 28 günlük basınç 
mukavemetleri arasında ise% 260 oranında 
artışlar gerçekleşmiştir. Uçucu kül oranının 
% 50 olduğu 8 ve 1 O Nolu deneylerde 7 gün
lükte % 1386 ve 28 günlükte % 496 oran
larında artışlar görülmüştür. Su/Katı oranının 
1 olduğu deneylerde en yüksek 7 ve 28 gün
lük mukavemetler 12 Nolu deneyde 
(Bentonit/(çimento+uçucu kül} oranı % 4, 
uçucu kül/çimento oranı % 30) sırası ile 2.8 
MPa ve 5.4 MPa, en düşük mukavemetler 
ise 8 Nolu deneyde (uçucu kül/çimento 
oranı: %50) 0.7 MPa ve 2.5 MPa olarak elde 
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edilmiştir. Su/Katı oranının 0.5 olduğu 
deneylerde en yüksek 7 ve 28 günlük 
mukavemetler sırası ile 12.9 MPa ve 16.0 
MPa olarak 2 Nolu deneyde bulunmuştur. 
Su/Katı oranının 1 olduğu deneylerde ise 
uçucu kül veya bentonit katkılı deneylerdeki 
mukavemetler, çimento enjeksiyonu uygu
lanan deneylerdeki mukavemetlere yakın 
çıkmıştır. 

4. SONUÇLAR 

e Su/Katı oranı arttıkça mukavemet 
düşmektedir. 

e Bentonit karışımın viskozitesini 
önemli ölçüde etkilemektedir. 

e Enjeksiyonda % 2 oranında bentonit 
kullanılması basınç mukavemetini bir miktar 
arttırmakta , % 4 bentonit oranı ise 
düşürmektedir. 

e Uçucu külün katkı malzemesi olarak 
kullanıldığı karışımlarda mukavametin 
zamana göre artış oranı diğerlerine göre 
daha .yüksektir. 

e Su/katı oranının 1 olduğu durumda, 
uçucu kül veya bentonit katkılı deneylerdeki 
mukavemetler, sadece çimento kullanılarak 
yapılan deneylerdeki mukavemetlere yakın 
çıkmıştır. 

e En yüksek 7 ve 28 günlük basınç 
mukavemetlerı, sadece çimentonun 
kullanıldığı su/katı oranı 0.5 olan 2 Nolu 
deneylerde sırasıyla 12.9 MPa ve 16 MPa 
olarak elde edilmiştir. 

• Farklı karışım oranlarının ve su/katı 
oran larının uygulandığı 18 deney içerisinde 
en düşük 7 ve 28 günlük basınç mukavemet
leri, % 50 uçucu külün kullanıldığı su/katı 
oranı 1.0 olan 8 Nolu deneylerde sırasıyla 
O. 7 MPa ve 2.5 M Pa olarak elde edilmiştir. 
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BASlNÇ DAYANIMININ ÜÇ EKSENLi HÜCRE BASlNÇ 
DENEYiNDE BOŞLUK SUYU BASlNCI ÖLÇÜLMEDEN (UU) 

BULUNMASI DENEYİNDEKi TOPLAM BELiRSiZLİK 
MİKTARININ BULUNMASINA AİT BİR YÖNTEM 

ÖZET 

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARAMAN 
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü 

Rayışdağı 1 İSTANBUL 
fkaraman@yeditepe.edu.tr 

Tel (iş) : O 216 578 07 89 

Mühendislllete kullanılan ve ölçüm yapılan tüm· cihazlar okudukları değeri belli bir 
hassasiyet sınırında ölçerler. Cihaziarın en son teknolojiye uygun olmaları bu has
sasiyetin küçük olmasını sağlar. Küçük hassasiyetti cihazların kullanıldığı cihazlarla 
elde edilen sonuçlar. toplam belirsizliğin de küçük olmasını sağlayacağından, laboratu
varların deney amaçlı seçilmesinde yakın gelecekte önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca 
TSE EN ISO IEC 17025 e başvurarak akredite belgesi almak isteyen laborutavarlara da 
belirsizlik hesabı şart koşulması dolayısıyla, bütün deneylerde belirsizlik hesabının 
yapılarak, deney sonucu ile bildirilmesi gerelcmelctedir. Bu makalede zemin mekaniği 
deneylerinden birisi olan basınç dayanımının üç eksenli hücre basınç deneyinde boşluk 
suyu basıncı ölçü/meden (UU) bulunması deneyindeki toplam belirsizlik miletarının bu
lunmasına alt bir yöntem anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, deney, belirsizlik (hata), üç eksenli deneyi (UU) 
toplam gerilme 

GiRiŞ 

Zemin mekaniği deneylerinden birisi 
olan basınç dayanımının üç eksenli hücre 
basınç deneyinde boşluk suyu basıncı 

ölçülmeden bulunması deneyinde, suya doy
gun kohezyonlu bir zeminin basınç 

dayanımının üç eksenli basınç cihazında, 
hücre basıncı belli bir değerde tutularak ve 
su muhtevasının değişimi önlenerek ölçülür. 
Bu deney ile zemin numunesinin kohezyon C 
ve kırılma açısı qı bulunması amaçlanır. Bu 
deney, yüksekliği çapının iki kat ı olan örselen-

miş veya örselenmemiş silindirik şeklindeki 
numuneler üzerinde gerçekleştiri lir. 

Bu deney için TS 1900'e göre hazırlanan 
zemin numunesi yükleme cihazı tabanına 

yerleştirildikten sonra su ile temas etmemesi 
için kauçuk bir membran takılır. Deney hücre
si kapatıldıktan sonra, deney hücresi su ile 
doldurulur ve istenilen çevre basıncı cr3 verilir. 
Bu değer DSi TAKK (Teknik Araştırma ve 
Kalite Kontrol) Dairesi Başkanlığı Zemin 
Mekaniği Laboratuvarında 1 kg/cm2, 2 kg/cm2 
ve 4 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. 
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Deneylerden elde edilen değerlerden 
Mohr Daireleri çiziminde zorluk yaşan ı rsa 
ilave olarak 3 kg/cm2 çevre basıncında da 
deney yapı lı r. 

Yükleme makine hızı 0.5 mm/dakikaya 
ayarlanarak nurnuneye eksenel bir yük uygu
lanmaya başlanır. Zemin numunesi k ı n ld ı ğı 
andaki eksenel yük miktarı, o andaki kesit 
alanına bölünerek deviatör gerilme (cr1 -cr3) 

miktarı bulunur : 

cr ı -cr3 ;:: E..;:: _E_ = ·_F_ = F 
AAo ~ Ao 

1-e 1- 6L cLo-6L) 
Lo Lo 

4F(Lo-6L) _ 4F 4F~L = 2 - - -2 - -02 
nDoLo nDo n oLo 

_ F(Lo-~L) 
- 2 

nDo Lo 
4 

(1) 

Burada cr1 -cr3 deviatör gerilme kg/cm2, 
F nurnuneye uygulanan yük, kg ; A0 nu
munenin deney başlangıcındaki kesit alanı, 
cm2; Lo numunenin deney başlangıcındaki 
uzunluğu, cm; ve Lll nurnuneye yükleme 
baş ladıktan sonraki kısalan uzunluğu, cm dir. 

Şeki l 1 de bu deney sonucunda elde 
edilmiş değerler sonucu çizilen eksenel boy 
değişimi- deviatör gerilme (cr1 -cr3) ve normal 
gerilme - kayma gerilmesi grafiğindeki Mohr 
halkaları ile elde edilen kohezyon C ve 
kırılma açısı 4> gösterilmiştir. 

BELiRSiZLiK HESAPLARI 

Belirsizlik hesabında iki yöntem 
kullanılmıştır. Bunlardan birincisi denklemin 
oluştuğu elemaniarına göre türevini alarak, 
ikincisi ise, toplama, çıkarma, çarpma ve böl
menin klasik belirsizlik hesabını kullanarak. 
Bunlardan birincisi olan tü rev metodu Denklem 
1 'e uygulanırsa: 

o(crı -cr3) 4(Lo-~L)_ (2) 

oF nDfii..o 

o(crı-CJ3) = _2 4F (Lo- 6L) == ,Ş_F (Lo
3
- 6.L) (3) 

oDo nDÖLo nDoLo 

o(crı-CJ3) _ 4F6.L --,- 2 
<Ko nDöLO 

(4) 

o( cr ı -cr3) _ 4F 
ô6.o - - nDÖLo 

(5) 
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Toplam belirsizlik ise : 

+ (O(Gt -CJ3)_ * uod+ O(crı-G3) *uMh0.5 (
6

) 
oLo CJ6.L 

Burada UF yük halkası be l irsizl i ği, Uok 
dijital kumpas belirsiz liği, uk kamparatör (ek
sene! deformasyon ölçer) belirsizliği , UM ise 
çevre basıncı ölçen manometrenin belirsiz
liğidir. 

Kısalma miktarı Lll ile deney anındaki 
kesit alanı A arasında (Denklem 1) bir il i şki 
olabileceği düşünüise bile A yerine eşit 
olduğu değerler yazıld ığı için i lişki nin bilirsiz
lik hesabına kat ı lmasına gerek yoktur. 

ikinci yöntem olan dört işlemin belirsiz
lik hesabında, toplama ve ç ı karmanın belir
sizlik hesabında her bir elemanın belirsizlik
lerinin kareleri top lamı al ı narak, karekökü 
alınır. Çarpma ve bölmenin belirsizlik 
hesabında ise her bir elemanın belirs i zliği 
kendi değerine bölünerek, kareleri alınmak 
suretiyle top lanır, toplamı n karekökü alınır ve 
sonuç ile çarpı l ır, Çizelge 1. 

Çizelge 1 : Toplama, çıkarma, çarpma ve 
bölmenin klasik belirsizlik hesabı 

işlem Denklem Belirsizlik U Sonuç 

Toplama ve çıkarma M.=A•B•C U=(U~u~.ugıo.s M±U 

Çarpma ve bölge M.=ABIC U= M [(UafA)2.ı- (UıiB)2.ı-(UciCJ2!0·5 M±U 

ÖRNEK UYGULAMA 

Basınç dayanımının üç eksenli hücre 
basınç deneyinde boşluk suyu basıncı 
ölçülmeden bulunması deneyinden elde 
edilen değerler Çizelge 2'de, deneyde kul
lanılan cihaziarın belirsizlikleri (%95 güven 
aralığında) Çizelge 3'de verilmiştir. Her bir 
yükleme için elde edilen ve hesaplamalarda 
kullanılan belirsizlik değerleri Çizelge 4'de 
gösterilmiştir (% 95 güven aralığında k fak
törü 2 olduğundan tüm belirsizlikler 2'ye 
bölündüğüne dikkat edilmelidir). 
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Çizelge 2 : Deneylerden elde edilen 
sonuçlar 

Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 

F, kg 201 ,5 254,1 284,6 308,9 

D0,cm 5 5 5 5 

~. cm 10 10 10 10 

ı:: 0,0029 0,0055 0,0084 0,0114 

llL, cm 0,29 0,55 0,84 1 '14 

cr3,kg/cm2 2 3 4 

Çizelge 3 : Deneyde kullanılan cihaziarın 
belirsizlikleri (%95 güven aralığında) 

Kuvvet halkası beli rsizliği, mm 

Kumpas bel irsizliği, mm 

Komperatör be l irsizliği, mm 

Manometre beli rsi zliği, kg/cm2 

0,0026 

0,0072 

0,01 

0,02 

Çizelge 4 : Deneydeki belirsizlik miktarları 

Numune1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 

UF=0,0026Ff2 0,2620 0,3303 0,3700 0,4016 

UDk=0,0072!2 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

UK=0,01/2 0,005 0,005 0,005 0,005 

UM=0,0212 0,01 0,01 0,01 0,01 

Bu deneyde direkt olarak hesaba 
katılmayan ama kontrol a ltında tutu l ması 
gereken cihaz i arı şunlardır : 

• Makine yükleme hızı , 

• Numune sık ıştırma kalıbın ı n çapı ve 
yüksekliği, 

• Numune tıraşlama aletinin çapı, 

• Numune tıraşlandıktan sonra boyu
nun ayarlandığı aletin uzunlugu. 

Deviatör gerilmenin cr1 -cr3 bağlı bulun
duğu eleman ların kısmi türev ve belirsizlik 
miktarları Çizelge 5'de gösterilmiştir. 
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Eksenel gerilme cr1ve bunun belirsizlik 
miktarı Ucr1'in hesaplanışı Çizelge 6'da veril
miştir. Kohezyon C ve kırılma açısı <j>, (cr1 -
cr3)/ 2'ye karşılı k ( cr1 -cr3)/2 değerinden elde 
edilen en iyi doğrunun yatay ekseni kestiği 
nokta ve bu doğru eğiminin açı değeri olarak 
hesaplanır, Çizelge 6 ve Şekil 2. 

Şekil 2'de elde edilen en iyi doğrunun 
yatay ekseni kestiği noktada C=2.69 kg/cm2 
ve bu doğru eğiminin eçı değer i <ı>=tan·1 
(0,401 )=21,80 olarak hesaplanır. 

Çizelge 5 : Değerler ve belirsizlik miktarları 

Numune Numune Numune Numune 
1 2 3 4 

4F(lo·L) 9,96 12,23 13,28 13,94 o ı -or---

tıDÖLo 
( ı ·o.ı) _ 4( 1~-i.\L) 

dr - nDÖLo 0,0495 0,0481 0,0467 0,0451 

J(o ı -o3}_ -8F(Lo-tı.L) -3,986 -4,892 -5,311 ·5,575 
""di5i- tıD~Liı 
Ci (crı-oJ}_ 4Ftı.L 

ar.Q- ıtDÔLÖ 0,030 0,071 0,122 0,179 

J(crı-o.ı}"' __ .if_ 
Ji.\L tıDfif..o 

·1 ,026 ·1,294 -1 ,449 -1,573 

U OJ-<IJ 0,0200 0,0246 0,0268 0,0282 

U oı-o3 Denklem 6 yardımıyla hesaplanmıştır. 

Çizelge 6: Eksenel gerilme cr1 ve bunun 
belirsizlik miktarı U cr 1 

crı=crJ+(oı·crJ) 

Uoı=ı U~+Ucrı-~J·05 

(oı +cr.ı)/2 

U (oı +oJ)I2=ı ucr1+U~M ı·0.5 
(o ı ·cıJ}/2 

U (oı ·OJ)I2=1UcrT+U~MJ·O,S 

Numune Numune Numune Numune 
1 2 3 4 

10,96 14.23 16,28 17,94 

0,0224 0,0266 0,0286 0,0299 

5,98 8,11 9,64 10,97 

0,0245 0,0284 O,Q303 0,0319 

4,98 6,11 6,64 6,97 

0,0245 0,0284 0,0303 0,0315 

___ _) 

Şekil 2 : Kohezyon C ve kırılma açısı <l> nin 
bulunmasında en iyi doğru yöntemi 



C ve <!>'nin toplam belirsizlik miktarının bulun
ması için en iyi doğrunun katsayısını ve 
eğim ini veren denklem kullan ı r: 

Y = a+bX (7) 

Burada a ve b aşağıdaki denklemler 
yardımıyla hesaplanır: 

b= L XY-<l: Xl: Y)/n 
L x2 _ <l: X)2iıı 

a = y ort - BXort 

(8) 

(9) 

Denklem 8 ve 9 için gerekli o lan değerlerin 
hesaplanması aşağ ıda gösterilmiştir: 

ı:x = (5,98±0,0245)+(8, 11 ±0,0284)+(9,64±0,0303) 
+(10,97±0,0319) = 34,70 ±0,058 

L:Y = (4,98±0,0245)+(6, 11 ±0,0284)+(6,64± 
0,0303)+(6,97±0,0761) = 24,70±0,058 

L:XY = (5,98±0,0245)*(4,98±0,0245)+(8, 11± 
0 ,0284 )* (6' 11 ±0,0284 )+(9,64±0 ,0303)* 
(6,64±0,0303)+(1 0,97±0,0319)*(6,97±0,0319) 
=219,86±0,642 

L:X2 =(5,98±0,0245)*(5,98±0,0245)+(8, 11 ±0,0284)* 
(8, 11 ±0,0284 )+(9 ,64±0,0303 )*(9' 64±0,0303) 
+(1 0,97±0,0319)*(1 0,97±0,0319)=314,86±0,07 45 

(L:X)2= L:X*L:X=(34, 70±0,06)*(34,70±0,06)= 
1204,43±2,826 

X0rı= L:X/2 = (34,70±0, 15)/4 = 8,68±0,014 

Y0rı= L:Y/2 =(24, 70±0, 15)/4 = 6, 18±0,014 

Yukarıda hesaplanan değerler Denklem 8'de 
yerine konulduğunda en iyi doğrunun eğimi 
ve toplam belirsizlik miktarı : 

b= L XY-Cl: Xl: Y)/n 
L x2- <l: X)2/n 

= (2 ı 9,86±0,?._42)-(34,70±0,058)*(24,70±0,058)64 
(3 ı 4,86±0,745)-( 1204,43±2,826)/4 

= 0,401±0,071 (10) 

o larak hesaplanır. Burada eğime karşılık ge-
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len açını n değeri ve bu açının belirsizlik mik
tarı ise aşağıdaki gibi bulunur : 

<jı = tan- 1 (0,401)=21,80 ve <Jı=tan-1 (0,071)=4,10 (11) 

En iyi doğru denkleminin akatsayısı ve belir
sizlik miktarı ise: 

a =Y0rı-bX0rt = (6, 18±0,0) - (0,401 ±0,)* 
(8,68±0.0) = 2,69 ±0,618 (12) 

o larak bulunur. Yukarıda hesap edilen değer

lerden kohezyon C ve <J>'nin değerleri ve belir
sizlik miktarı bulunur : 

C=a=2,70±0,62 ve <1> = 21 ,80±4, 1 (13) 

Hangi cihaz beli rsizliğin toplam belirsiz
likte etkili olduğunu görmek için deneydeki 
belirsizlik elemanları s ıras ıyla 2,5, 5, 1 O ve 
20'ye bölünerek toplam belirsizlik hesap

lanmış, sonuçlar ise Çizelge ?'de gösteril
miştir. Çizelge ?'den görüleceği üzere toplam 

belirsizliği etkileyen en önemli eleman nu

mune çapının ve yüksekliğinin ö lçüldüğü diji
tal kumpastır. Ayrıca, kullanılan cihaz iarın 

hassasiyeti belli bir orandan sonra düşme 

gösterse bile, toplam belirsizlik miktarında 

önemli ölçüde bir değişikl ik görülmemiştir. 

SONUÇLAR 

Bu makalade zemin mekan iği deney

lerinden birisi olan basınç dayanımının üç 

eksenli hücre basınç deneyinde boşluk suyu 
basıncı ölçülmeden (UU) bulunması 

deneyindeki toplam belirsizlik miktarının bu

lunmasına ait bir yöntem anlatılarak uygula

malı bir örnek üzerinde gösterilmiştir. Bu 

deneyde kullan ı lan cihazlar içerisinde en 
etki lisi dijital kumpas ve onun belirsiz l iğ i 

olarak bulunmuştur. Ayrıca cihaziarı ne kadar 

hassas olursa olsun, belli bir noktadan sonra 

toplam belirsizlikte bir değişme görüle
meyeceği de bulunmuştur. 
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Çizelge 7 : Kullanılan ci haz beli~sizliklerinin toplam belirsizliğe etkisi 

Ui/2,5 Uj/5 Ui/10 Uj/20 

UF=0,0026F/2 
Uc=± 0,53 Uc=±0,51 Uc=± 0,51 Uc=±0,51 

U~=± 3,49° Uç=± 3,39° Uç=± 3,37° U~=± 3,36° 

UoK=0,0072/2 Uc=±0,51 Uc=± 0,49 Uc=± 0,48 Uc=± 0,48 

U <ll=± 3,34° Uç,=± 3,22° Uç=± 3,19° U~= ±3,18° 

UK=0,01/2 
Uc=± 0,60 Uc=± 0,60 Uc=± 0,60 Uc=± 0,60 

U<l>= ±3,97° Uc!>=± 3,97° U9= ± 3,96° U <i>=± 3,96° 

UM=0,02/2 Uc=±0,55 Uc=± 0,54 Uc=± 0,54 Uc=± 0,54 

U <ll=± 3,65° Ucp= ± 3,59° U<l>= ± 3,57° U<l>=± 3,57° 
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UÇUCU KÜLÜN KARAKTERiSTiKLERiNE ETKİSİ 

ÜZERİNE BİR LiTERATÜR TARAMASI 

Yazan lar: Yrd. Doç. Dr. Cengiz Duran ATİŞ (*) 

Arş. Gör. Kubilay AKÇAÖZOGLU (**) 

inş. Miih. Nuh EKfz(***) 

ÖZET 

Uçucu kül puzolanik özelliğe sahip endüstriyel bir atık madde olup, beton üreti

minde mineral katkı olarak kullanılabilmektedir. Uçucu kül dünyada yaygın olarak kul
lanılmakta ve beton üretiminde büyük tasarruf sağlamalctadır. Bu literatür 
taramasında uçucu külün beton karalcteristtklerl üzerine olan etkileri geniş bir şekilde 
araştıralarak, bu konuda araştırmalara devam edilmesi gereken ve araştırma verisi çok 
az olan ya da araştırma yapılması gereken yeni alanlar tespit edilmiştir. 

1. G i RiŞ 

Ülkemizde uçucu kül olarak bilinen fly 
ash, elektrik üreten termik santrallerde toz 
haline getirilmiş taş kömürünün yakıt olarak 
kullanılmasınadan sonra elde edilen bir yan 
ürün ya da atık maddedir. Termik santral 
f ı rın l arında yanan bu kömürden dolayı 
oluşan fırın tabanında kalır. Civar bölgelerin 
kirlenmesine sebep olmalarından dolayı, 
bacadan uçuşan bu küller, mekanik ya da 
elektronik toplayıcılar vasıtası ile toplanır ve 
çevreyi kirletmeleri önlenir. Bu küller uçucu 
kül (fly ash) olarak adlandırılır. Bu külerin 
puzolanik bir özelliğe sahip oldukları bilin
mektedir(1 ,2) . Uçucu küller, bu özellik nedeni 
ile son zamanlarda birçok ülkede yaygın 
olarak, çimento içine katkı malzemesi olarak 
kullanılmakta ve beton üretiminde 
faydalanılmaktadır. Ancak, ülkemizde uçucu 
külün beton üretiminde kullanımı oldukça 
s ı nırlıd ı r(3). 

(*)çukurova Ünlvresitesi Mühendislik 

Fakültesi inşaat Bölümü Balcalı/ADANA 
(**)çukurova Ünlvresitesi Mühendislik 

Fakültesi Inşaat Bölümü Balcalı/ADANA 
(***) .. Çukurova Univresilesi Mühendislik 

Fakültesi i nşaat Bölümü Balcalı/ADANA 

2. UÇUCU KÜL iÇEREN SETONUN 
ÖZELLiKLERi 

2.1 işlenebi lme Kabiliyeti 

Uçucu külün taze beton karışımı 
üzerindeki yaygın olarak bilinen etkilerinden 
biri, betonunun işlenebilirliğini azaltmadan, 
gerekli su miktarını azaltma kabiliyetidir. 
Uçucu kü lün beton karışımı üzerindeki bu 
etkisi genellikle fiziksel özelliklerine, karbon 
içeriğine, tane inceliğine, şekline ve özellikle 
tane yüzey yapısına bağlıdır. 

Uçucu külün taze beton iş lenebiiiriiği 
ve su ihtiyacı üzerindeki etkisi, laboratuar 
araşt ı rmalarının yanı sıra pratik uygula
malarda gözlemlenmiştir. Price(4), South 
Saskatchewan barajının yapımı sırasında 
yapılan deneysel çalışmalarda, sabit miktar 
çimento kullanımı ile üretilen betona uçucu 
kül eklendiğinde beton iş l enebilirliğinin 
arttığını ifade etmiştir. 

Naik ve Ramme(4),aynı işlenebiiiriik ve 
farklı mukavemet düzeyleri için betonun su 
ihtiyacı ile uçucu külün kullanılma oranı 
arasındaki ilişki üzerinde çalışmışlar ve 
beton karışımındaki uçucu kül miktarı oranı 
arttıkça gerekli su miktarının azaldığı sonu
cunu elde etmişlerd i r. Bu sonuçlar Şeki l 1 de 
gösterilmektedir. 
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Şekil 1: yçucu Kül Miktarı v~ Karışım 
Suyu Ihtiyacı Arasındaki llişki(S) 

Brown(6), uçucu kül içeren beton 
işlenebiiiriiğe etkisi üzerine araştırma 
yapmıştır. Kullanılan uçucu kül miktarının 
artması ile çökme (slump) ve V-B işlenebiiir
Iiğinin düzgün bir şekilde nasıl iyileştiği , 
sıkıştırma faktörü aleti sonuçlarından 
görülmektedir. 
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Şekil 2 : Uçucu Kül Kullanımının 
Setonun işlenebiiiriiği Üzerindeki 

Etkisi( S) 

Hassan ve ark(?), uçucu külün kısmi 
olarak çimento ile %30'dan %70 oranına 
kadar ağırlı k bazında yer değiştirme yolu ile 
beton içinde kullanı mının su miktarı % 12'den 
%25'e kadar varan azalma meydana getir
diğini göstermiştir. 

Owens(Bl,uçucu kül ne kadar ince olur
sa su azaltma etkisinde o derecede büyük 
olacağını rapor etmiştir. O, betonun işlenebi-

38 ·. 

lirliğini etkileyen esas etkili faktörün, uçucu 
kül içerisindeki 45 t.Jm'den büyük iri malze
menin oran ına bağlı olduğunu ortaya 
koymuştur. Çimentonun %50'sinin 45 
jJm'den ince uçucu kül ile yer değiştirilmes i 
sonucu, karış ı m suyu ihtiyacını n %25 
oran ında azaldığı ve benzer şekilde aynı 
oranda 45 J.lm'den büyük iri tane dağılımlı 
uçucu külün kullanılmasının ise su ihtiyac ı 
üzerinde etkisinin olmadığını bildirmiştir. iri 
uçucu kül tanelerinin su ihtiyacına genel 
etkisi ise Şekil 3'de gösterilmektedir. 

Ravina ve Mehta(9)'da uçucu külün 
beton i şlenebi i irl iğ i üzerine olan etkisi 
üzerinde çalışmışla r. Çalışma sonuçlarına 
göre, uçucu kül içeren bütün beton 
karışım larının işlenebi l irliklerinin uçucu kül 
içermeyen kontrol beton larına göre daha iyi 
olduğu rapor edilmiştir. Çimento malzemesi 
ağırlık bakımından %50 oranında uçucu kül 
ile yer değiştirirak üretilen beton 
karışımlarının tamamında, hedef çökmeyi 
sağlamak için gerekli olan su miktarı 
yaklaşık olarak %5-%10 arasında azalm ıştır. 
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Şekil 3 : Aynı işlenebilirlikteki 
Betonlar için iri Uçucu Kül Tanelerinin 

Su ihtiyacı Üzerindeki Etkisi(B) 

Bununla birlikte, yüksek oranda uçucu 
kül içeren betonunun i ş ianebilme 
kabiliyetinin, su içeriğinin değişimi bakımından, 
geleneksel NPÇ betonundan daha hassas 
olduğu Dunstan (10) ve Cabrera (11) 

tarafından rapor edilmiştir. 



Torii ve Kawamura {12} ve Fukute ve 
ark.(13} silindirlenebilen betonu incelemişler 
ve deneysel çalışma sonucunda, sabit mik
tarda bağlayıcı malzeme içeren betonda, 
uçucu kül katk ısının sıkıştırılabilirliği olumlu 
etkilediğini göstermişlerdir. Böylece, uçucu 
kül içeren karışımların daha iyi sıkıştırılabil
diği rapor edi l miştir. 

Esasen, uçucu külün işlenebiiiriiğe et
kisi, küresel olan uçucu kül taneleri 
nedeniyle oluşan bilyalı yatak tesirine 
dayal ı dır. Neville {14), agrega şekillerinin 
yuvar l akların ı n artmasıyla işlenebiiiri iğin 
arttığın ı ifade etmiştir. Ayrıca, uçucu külün 
iş l enebiiiriik üzerine olan etkisi, uçucu kül ve 
çimento arasındaki özgül ağırlıkların 
farklılıklarına da dayanmaktadır. Uçucu 
külün özgül ağırlığının normal Partiand 
çimentosundan (NPÇ) daha düşük olması 
nedeni ile ağırlık bazında yer değişimi, taze 
betonun işlenebilirliğ ine hakim olan, beton
daki yapıştırıcı hamur hacmini artırmaktad ı r. 

Buna ilaveten, Hopkins, Pome
roy'un(15) bir seminerindeki tartışmada, yu
karıda bahsedilen hamur hacmindeki deği 
şimden çok, uçucu kül tane yüzey alan ı nın 
ve şeklinin, beton işlenebilirliğine çok daha 
önemli katkı sağladığı ifade etmişti r. Hop
kins, bu iddiasını geniş laboratuar araştırma 
sonuçlarıyla da desteklemiştir{16). 

Yan ürün olarak elde edilen uçucu kül
lerin fiziksel karakteristikleri, NPÇ beton ka
rışımları içine katkı olarak kullanıldıklarında 
karışım suyu ihtiyacını azaltma kabiliyetleri
nin sebeplerini açıklamaktadır. Bu ilave mi
neral katkı maddelerinin camsı ve emici ol
mayan yüzey yapısı, çimento ile kısmi olarak 
yerdeğiştirme yolu ile uçucu kül içeren be
ton, harç ve bağlayıcıların daha iyi iş leneb i 
Iiriiği ve daha az su ihtiyacı göstermelerin
den k ı smen sorumludur(17l. 

. 2.1.1 Uçucu K.ül Yanmamış Karbon 
Içeriğinin Setonun lşlenebilirliğine Etkisi 

Uçucu kül taneleri arasında bulunan 
yanmamış karbon, kızdırma kaybı olarak da 
bilinmektedir. Literatürde, uçucu külün kar
bon içeriğ i ile uçucu kül içeren betonun karı
ş ım suyu ihtiyacı arasındaki ilişki konusunda 
bir fikir birl iği mevcuttur. Verilen bir karışım 
oranı için, aynı işlenebiiiriiği elde etmede, 
yanmam ış karbon miktarı arttıkça su ihtiyacı 
artmaktadır. Taze betonun işlenebiiiriiği ve 

DSi TEKNiK BÜLTENi 2002 SAYI 99 

su ihtiyacı konusunda uçucu külün etkilerine 
i lişkin çok sayıda çal ı şma bu lunmasına rağ
men, uçucu külün karbon içeriğinin taze 
betonun su ihtiyacı veya süper akışkanlaş
tırıcı ihtiyacı üzerine olan etkilerine i l işkin bir 
kaç çalışma mevcuttur. 

Davis ve ark.{18)'na göre, genel olarak, 
düşük karbon içerikli uçucu küller, yüksek 
içerikiiiere göre daha ince bir tane dağılımı
na sahiptir. Yüksek karbon içerikli uçucu kü
lün tane dağılımının kabalığı, karbon zerre
ciklerinin nispeten büyük olmaları nedeniyle
dir. Geniş kapsaml ı deney sonuçlarına göre, 
karbon içeriği karışım suyu ihtiyacını artır
maktadır (Çizelge 1 ). 

Çizelge 1 : Farklı Karbon. içerikleri D~:~ru
munda Elde Edilen Sabit Işlenebiiirlik Için 
Gerekli Su-Bağlayıcı Malzeme Oranı{18) 

Çimentoda Kullanılan uçucu Kuldekı su-Bagıayıcı 

Uçucu Külün Kaynağı Karbon Yüzdesi Malzeme Oranı 

Yok - 0.43 

Chicago 1 0.40 

Cleveland 1 0.42 

West Penn 6 0.43 

Long ısıand 10 0.48 

Buna ilaveten Oates ve Buckingam{19} 
açıklamasına göre, uçucu külde bulunan 
yüksek oranda karbon içeriği karışım için 
gerekli olan suyun bir kısmını emmekte ve 
bu yüzden de karışım suyu ihtiyacını 
arttırmaktadır. Karbon içeriği m i ktar ı nın 
karışım suyu ihtiyacını nas ı l etkiled iği Şekil 
4'te gösterilmektedir. 

EPRI (20) raporlarında, uçucu kü lde 
bulunan içeriğinin süper akışkan laşt ı rıcıya 
olan ihtiyacı arttırdığı belirtilmektedir. italyan 
araştırmac ı lar(21), taze betonun karışım 
suyu ihtiyac ı nın karbon içeriğinden etkilen
diğ i n i ve yanmamış kömür zerreciklerinin 
gözenekli yapısının karış ım işlenebilirl iğine 
yararlı olmayacak şekilde su tutmakta 
olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. 
Çok yüksek oranda yanmamış kömür içeren 
uçucu kül ile üretilen harçlar aynı işlenebiiir
I iğ i sağlamada daha fazla suya ihtiyaç duy
maktadır. Bu araştırmacı l ar, uçucu külde 
bulunan karbon içeriği miktarı% 12'den az 
olduğunda, beton karışım için gerekli karışı m 
suyu ihtiyacını arttırmadığına işaret 
etmişlerdir. 
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Şekil 4 : Kızdırma Kayıplarının Su 
ihtiyacı Üzerindeki Etklleri(19) 

2.2 Terleme (Kusma) 

Beton üretiminde uçucu kül kullanımı
nın terlemeyi ve ayrışmayı (segregasyonu) 
azalttığı ve uçucu külün daha tatmin edici ol
duğu rapor edilmiştir(22,23). Terleme, beton 
yol kaplaması yapımında daha gözenekli ve 
geçirgen olabilecek beton yüzeyi o luşturma
sı nedeniyle, beton yüzeyinin zay ı fl ığına ne
den olabilir. Beton yol kaplaması yüzeyinde
ki zayıfl ık, kaplamanın ömrünü kısailacak 
olan aşırı aşınma ve erozyona neden ol
maktadır. Şayet, terleme suyu hareketi esna
sında içinde çok önemli miktarda ince bağla
yıcı zerrecikler taşıyorsa, beton yüzeyinde 
istenmeyen zayıf bir tabaka oluşacaktır. Bu 
zayıf tabakanın oluşması yol kaplaması be
tonun sürekli toz oluşturmasına sebep ola
caktır(14). Şekil S'te belonun terlemesi ile ilgi
li bir veri örneği bulunmaktadır(24). 

2.3. Priz Süresi ve Hidratasyon lsısı 

Partiand çimento hamurunun priz süre
si, çimentonun hidratasyon reaksiyonu sonu
cunda ortaya çıkan ve sıcaklığın yükselmesi
ne neden olan ıs ı yayma özelliğiyle yakından 
ilgilidir. Çimentonun, uçucu kül ile kısmen 
yer değiştirmesi, belonun erken yaşlarda ki 
ı sısının düşmesine yol açar. 

Uçucu külün hidratasyon reaksiyonuna 
etkisi üzerine olan ilk raporlardan birini dü
zenleyen Davis ve ark.(18), uçucu kül içeren çi
mentonun yaydığı hidratasyon ısısının erken 
yaşlarda portland çimentolarının yaydığı hidra
tasyon ısısının daha az olduğunu ifade etmiştir. 
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Şekil 5 : Uçucu Kül içeren ve içermeyen 
Kontrol Setonun için Bağıl Terleme 

Tokyay(25), uçucu külün hidratasyon ısısı 
üzerindeki etkilerini incelemek için Türkiye'de 
mevcut üç uçucu külü kullanmıştır. Çalışma so
nucuna göre, çimentonun kısmi olarak uçucu 
kül ile yer değiştirmesinin, hidratasyon ısısını 
azal ttığı sonucuna ulaşmış ve ayrıca, yer değiş
tirme oranı arttıkça çimento hamurunun hidra
tasyon ısısının erken yaşlarda daha düşük ger
çekleştiğini ifade etmiştir. Çimento hamurunun 
hidratasyon ısısının azaltılmasında, yüksek kal
siyum içeren uçucu külün düşük kalsiyum içe
ren uçucu kül kadar etkili olmadığı da ifade et
miştir. 

Yüksek ısı artışını takip eden soğuma, be
tonun çatlamasına neden olabileceğinden, küt
le betonu dökümünde, beton bünyesinde orta
ya çıkacak ısı artışının azalt ı lması oldukça 
önem taşımaktadı r. Uçucu külün beton üzerin
deki yukarıda bahsedilen etkisi hızlı ıs ı değişi
minin istenmediği, kütle beton ve baraj yapısı 
gibi bazı alanlarda yararlı olmaktadır. 

Uçucu külün, Betonun priz süresini uzatlı
ğına ilişkin genel kanının varlığından söz edile
bilir. Berry Malhtra'ya(26) göre, CANMERT'te 
geniş kapsamlı deneylerde elde edilen sonuç
lar, incelenen çoğu uçucu külün hem başlang ıç 
hem de nihai priz süresini arttırd ığın ı göster
mektedir. 

Davis ve ark(18), beton üremitinde uçucu 
kül kullanımının priz süresini uzattığını ancak 
bunun belirlenen standart sınırlar dahilinde ol
duğu sonucuna varmıştır. Benzer sonuçlar EP
RI(20) raporunda da yer almaktadır. 



2.4. Dayanım Gelişmesi 

2.4.1 . Basınç Dayanımı 

Dayanım, malzemenin kırılması ya da 
bozulması için gerekli gerilma teorisi, bato
nun basınca çalışmasının daha uygun 
olduğunu göz önüne almaktadır, bu ise ge
nellikle beton basınç dayanımının niçin 
daima ön planda olduğunu açıklamaktadır. 
Uçucu kül, beton dayanımı karakteristikleri 
de dahil olmak üzere taze ve sertleşmiş 
betonun birçok özelliklerini şu ya da bu 
şekilde etkilemektedir. Uçucu külün betonun 
mukavemet gelişimine etkisi, kullanılan 
uçucu külün kalitesi, kullanım miktarı,su
bağlayıcı malzeme oranı ve kür ortamı gibi 
çeşitli faktörlere bağlıdır. Uçucu külün 
puzolanik reaksiyonunundan dolay ı , uçucu 
kül içeren batonun dayanım gel işmesi genel
likle ilk zamanlarda daha yavaştır(19). Uçucu 
kül, özellikle çok erken yaşlarda sertleşmiş 
betona hemen hemen hiç dayanım 
katkısında bulunmaz. 

Buna ilave olarak, su-bağlayıcı 
malzeme oranı, beton dayanım karakteristik
l~ri üzerinde çok önemli bir rol oynar. 
Orneğin, Cabrera ve Plowman(27), sabit su
bağlayıcı oranında, uçucu kül içeren beto
nun kısa dönem dayanımının NPÇ'ne göre 
daha düşük olacağını rapor etmiştir. Uçucu 
kül içeren betonun nihai dayanımı, NPÇ 
betonun değerine, aynı su-çimento oranında 
dahi ulaşabilir. Uçucu kül içeren betonun 
erken yaşlardaki dayanım özellikleri, su
çimento oranının düşürülmesi ve uygun 
karışım hesabı ile NPÇ betonunun dayanımı 
ile kıyaslanabilecek düzeyde veya daha yük
sek değerde dahi olabilir. 

Cabrera ve Woolley(28), uçucu kül 
içeren betonun uzun dönemde dayanım 
kazanmaya devam ettiğini açıklamış lardır. 

Mukherjee ve ark.(29), yüksek 
dayanımil betonun, normal miktardan daha 
fazla, düşük kalsiyum içeren uçucu külün 
kullanımı ile üretilebileceğini, ancak bunun 
beton karışımının çimento dozajının yüksek, 
uygun · dozajda süper akışkanlaştırıcı katkı · 
kullanımı ve su-bağlayıcı malzeme oranı 
0.30'dan düşük tutulması ile 
başarılabileceğini ifade etmiştir. Çeşitli süper 
akşıkanlaştırıcıların kullanımıyla yapılan ve 
390 km/m3 çimento içeren, su-bağlayıcı 
oranı 0.28, çimentosunun %37'si uçucu kül 
ile yerdeğiştirilen beton, 7, 28, 91 ve 365 
günde ayrı ayrı sırasıyla 35-37 MPa, 51-54 
MPa, 62-67 MPa ve 63-70 MPa bas ı nç 
dayanımı vermişlerdir. 
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Brooks ve ark(30), çimentonun 
%30'unun yerine (ağırlık cinsinden) uçucu 
kullanım ı ndan erken yaşlarda dayanımı 
azalttığı sonucunu çıkarmıştır. Fakat, uçucu 
kül içeren betonun uzun dönemde gerçek
leşen dayanım gelişimi, NPÇ'unun 
dayanımından daha yüksek olmuştur. Bu 
bulgular Şekil 6'da gösterilmektedir. 

Ravina ve Mehta(30), çimentonun 
%50'1ik oranı gibi yüksek miktarlarda uçucu 
kül ile yerdeğişimini , uçucu kül içeren düşük 
dozajlı (bağlayıcıl ı } betonunun basınç 
dayanımı davranışın tayin etmek için kul
lanılmıştır. Bulgu sonuçlarına göre, 210 
kg/m3 düşük dozajlı (bağlayıcılı) beton 
karışımında, kül önemsenmeden %40-50 
oranında (ağırlık cinsinden) çimento ile k ı smi 
yerdeğiyiminin mümkün olduğu ifade edil
miştir. 

Naik ve ark(32), karayolu kaplama 
çalışması için uçcu kül içeren beton karışımı 
oluşturmak amacıyla yürütülen bir 
araştırmada yer almıştır. Araştırmada, F 
sınıfi ı bir uçucu kül %40 oran ı nda çimento ile 
kısmi olarak yerdeğiştirilerek kullan ılmış, 
düşük su-bağlayıcı malzeme oranı (0.36) 
seçilmiş ve bir süper akışkanlaştırıcı ise 
betonun işlenebilirliğini sağlayabilmek için 
kullanılmıştır. Çimento dozajı 300kg/m3 olan 
betonda, 28 günde 30 MPa basınç ile 3.7 
MPa eğilmeda çekme dayanımını elde edil
miştir. Böylece, süper akışkan laştırıcı ve 
düşük su-bağlayıc ı oranı sağlandığında yük
sek olanda uçucu kül içeren betonun yol 
kaplama çalışmasında başarıyla 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

.. ,......------ -----, 

NPÇIUKISA belonu 

• NPÇISA belonu -----'--..: 

NPÇ:--- Çı.-.toau 
UK: Uçuc:u Kal 
SA: saper Alu....,ı.,.tıncı 

\~-•.. ~-·-~-~-~-~~ 
ZAıman (gOn) 

Şekil 6 : Uçucu Kül, Akışkanlaştırıcı 
içeren ve içermeyen Belonda Dayanım 

Kazanımı(30) 
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2.4.2 Çekme Dayanımı 

Bilindiği gibi, betonun erken yaşlardaki 
çekme dayanımı , yol kaplama malzemesi 
olarak kullanılması bakımından çok önemli 
bir faktördür. Betonun erken yaşta çekme 
dayanımı düşük olduğunda, ısı değişimi ve 
rötre neticesinde betonda çatlamalar mey
dana gelmekte ve bu yüzden beton yol 
kaplamasının hizmet süresi çok kısa ve 
yetersiz olmaktadır. 

Ayrıca, betonun çekme dayanımı yol 
kaplamasında kullanılan beton plakaların 
tasarımı üzerinde de önemli rol oynamak
tadır. Plağın boyutları, çelik donat ı kullanımı, 
plağın derzli veya derzsiz olması ya da 
öngerilmesi olması, kullanılacak olan beto
nun çekme dayanı mı ndan etkilenen 
değişkenlerdir. 

Beton, göreceli olarak yüksek bir rijitl iğe 
sahip bir malzeme olarak bilinmektedir, 
eğilmeye çalıştığından, yol kaplamasının alt 
tabakaianna iletilen gerilmeyi aza ltmaktır. 

Örneğin plağın altındaki şekil değiştirme ve 
gerilme göz önüne alınabilir. 

Birçok araştırmacıya (33, 30) göre 
çimento dozajı %30'1uk oranda kısmi olarak 
ucucu kül ile yer değiştirilerek üretilen beto
nun çekme dayanımı, basınç dayanımından 
tahmin edilebilir. Araştırmacılar uçucu kül 
betonun eğilmede çekme dayanımı ve 
basınç dayanımı arasındaki oranının NPÇ 
batonunda bulunan orana benzer olduğu 
sonucunu ç ı karmışlardır. Uçucu kül beto
nunun çekme dayanımı NPÇ betonunun 
eğilmede çekme dayanımı ile 
karş ı laştırılabilir niteliktedir. 

Bazı durumlarda, uçucu kül içeren 
batonun eğilmeda çekme dayan ı mı ve 
basınç dayanımı oranının, ilgili NPÇ beto
nuna ait orandan daha yüksek o lduğu bulun
muştur (34, 35). Ayrıca, eğilmeda çekme 
dayanımı ve basınç dayanımı arasındaki 

ilişkinin sadece uçucu kül tipinden bağımsız 
olmadığı (yüksek veya düşük kalsiyum 
içeren uçucu kül) aynı zamanda sabit su
bağlayıcı oranı veya sabit işlenebilme 
kabiliyeti baz alınarak karış ım hesabı meto
dundan da bağımsız olduğu ortaya çıkm ıştır. 
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Düşük dozajlı (bağlayıcı lı} batonla 
yapılan yol temelinin özelliklerinin iyileşti

rilmesinde, uçucu külün potansiyellerinin 
tayin edebilmek amacıyla, ingilizi ulaşım ve 
yol araştırma laboratuarı tarafından 

yürütülen bir dizi araştırmalar yapılmıştır (33, 

36, 37, 38). Bu çalışmaların raporlarına dayalı 
olarak, düşük dozajlı (bağlayıcılı) beton 
olarak yol inşaatında kullanılan, uçucu kül 
içeren beton NPÇ betonu ile kıyaslandığ ında 
daha büyük avantajiara sahiptir. Uçucu kül 
içeren beton karışımlarının, sıkıştırılabilme 

denemelerinin sonucu, sıkıştırılabilirliklerinin 
daha iyi hale geldiği gösterilmiştir. Uçucu kül 
düşük dozajlı (bağlayıcı lı ) batonunda oluşan 
çatlakların gelişimi, 7 günlük benzer basınç 
dayanırnma sahip geleneksel düşük dozajlı 
(bağlayıcılı) betonda oluşan durumla ben
zerlik gösterdiği bulunmuştur. Bununla 
beraber uçucu kül içeren düşük dozajlı 

(bağlayıcılı) beton, erken yaşlarda üzerinde
ki araç hareketlerinin sınırlandır ı lmasın ı 
gerektirebilecektir. Sonuç olarak, uçucu kül 
içeren düşük dozajlı (bağlayıcılı) beton 
çimento kullanımı ile yapılan yol temelinin 
yapımında, mevcut yol standartlarını 
sağlaması şartıyla, geleneksel düşük dozajlı 
(bağlayıcılı} beton yerine kullanılabilir. 

Franklin(33), kül ile değişime uğrat ılmış 
betonun, ilk günlerde şeki l değiştirmeye 
karşı koyma potansiyelinin normal yol beto
nundan da az olduğunu gözlemlemiştir. 
Özellikle, betonarme olmayan derzli yol 
kaplamalarında, uçucu kül içeren beton kul
l anı ldığında istenmeyen sıcaklık değişimin
den oluşacak çatlak riski artmaktadır. 

EPRI(20) raporuna göre uçucu kül 
içeren, özellikle yüksek miktarda uçucu kül 
içeren betonda, betonun çekme dayanımı 
ileriki günlerde (28 gün ve sonrası) tatminkar 
sonuçlar veriyor görünmektedir. 

ingiliz ulaştırma ve yol araştırmaları 
laboratuarı raporlarına göre (36,37.38luçucu 
kül içeren betonun, beton yol yapımında kul
lanımının memnuniyat verici olmadığı sonu
cu ortaya konulmuştur. Bu yüzden 
Ingiltere'de yüksek oranda uçucu kül içeren 
beton yol yapımında kullanılmamaktadır. 



2.5. Aşınma Direnci 

Yol tasarımı ve yapımını ilgilendirdiği 
kadarıyla, yolun araç kullanım yüzeyi ağır 
trafik yükünden dolayı aşınma ve yıpran
maya maruzdur. Setonun aşınması , hem 
araç kayma diraneini azaltmakta hem de 
beton yolun hizmet süresini etkilemektedir. 

Barrow ve ark. (39)•na göre, benzer 
dayanımiara sahip olan ve uçucu kül içeren 
betonun aşınması ile uçucu kül içermeyen 
betonun aşınması eşdeğerdir ve betonun 
aşınma diraneini etkileyen önemli bir faktör 
ise beton dayanım karakteristikleridir. 

Mehta(17)'ya göre ise, uçucu kül, cüruf 
ve kondanse silika dumanı içeren betonların 
aşınma dirençlerine ilişkin çok az 
yayımianmış bilgi mevcuttur. Berry ve 
Malhotra(26), uçucu kü l içeren betonun 
aşınma-erozyon direncini değerlendire
bilmek için farklı durumlar altında daha fazla 
araştırma yapılması gerektiğine işaret 
ederek benzer sonucu rapor etmişlerdir. 

Betonda uçucu kül kullanımı ve beto
nun aşınma direnci arasında ilişki kura
bilmek için henüz yeterli bilgi mevcut 
değildir. Bu nedenle uçucu kül içeren beto
nun aşınma direnci hakkında değişik 
dayanım, kür vs. durum ları ve farklı deney 
metotları kullanarak daha fazla araştırma 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.6. Yorulma 

Yorulmanın tan ımı , malzemenin sürekli 
tekrarlanan veya değişen yükler altında 
zayıflamasıdır{40). Yoru l manın bi r d iğer tarifi 
ise şöyled i r, malzemenin, tekrar eden ya da 
genellikle maksimum değeri malzeminin 
çekme dayanımından daha az olan değişken 
gerilmeler altındaki kı rılma olgusudur(41 >. 
Yorulma dayanımı , bir malzeminin 
kırılmadan belli bir sayıda tekrarlı gerilme 
altında dayanabiieceği en büyük dayanımdır. 
Tekrar eden yük altındaki kırılma, yorulma 
kırılması olarak adland ırılır. Yorulmaya karşı 
direnç genellikle karışımın tekrarlanan yükler 
altında çatlamadan durabilme kabiliyetine 
işaret etmektedir. 
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Normal betonun yorulma davran ışı 
hakkında bir çok döküman mevcuttur. Yükün 
hızı, uygulanan gerilme tipi, deney metodu, 
dinlenme (duraklama) periyodu, olgunlaşma 
etkisi, nem durumu vs. gibi betonun yorulma 
ömrünü etkileyen faktörler birçok araştırmacı 
tarafından incelenmişlerdir(42,43,44,45,46,47,48) . 

Literatürde, uçucu kül kullanımı ve 
betonun yorulma ömrü aras ı nda bağ lant ı 
kurmak için, uçucu kü l içeren betonun yorul
ma performansı hakkında yeteri kadar bilgi 
mevcut değild ir bu nedenle uçucu kül ihtiva 
eden betonun yorulma direnci detaylı olarak 
araştırılması gereken bir konudur. 

2.7. Rötre (Süzülme) 

Rötre, esasen zamana bağlı ve yükten 
bağımsız oluşan bir deformasyondur. 
Genellikle, sertleşmiş çimento hamurunun 
su kaybıyla ilgilidir. Setonda oluşan su kaybı, 
beton içinde büzülmeye sebep olur. Bilind i ği 
üzere rötre genelde, su-çimento oranı, beton 
karışımının çimento yüzdesine ve rötreyi 
önleyen agreganın beton karışım içindeki 
yüzdesine bağlıdır. Düşük su-çimento oranı 
ve beton karışımında çimento miktarının 
düşük olması rötrenin azal masına sebep olur 
(2). Swamy ve lambert(50), çalışmalarında, 
bir beton karışımında çimento miktarı arttığı 
zaman rötrenin artacağ ı nı ve azalan su
çimento oranın ın rötreyi azaltacağı sonucu
na varmışlardır. 

Hidratasyon devam ederken, beton 
bünyesine doğru ya da beton bünyesinden 
dışarı doğru bir nem hareketi yoksa, 
hidratasyona uğramış çimento hacminin, 
başlangıçta karışımın hacmini oluşturan 
çimento ve su bileşenleri hacimlerinin 
toplamından daha az olmasından do lay ı , 
başlang ıç toplam kar ı şım hacmine göre 
hacimde net bir azalma o l uşur(51 , 1 4). Bu oto
jen büzülme olarak bilinir. Betonun otojen 
büzülmesini etkileyen unsurlar esasen 
çimento hamuru miktarı ve su-çimento 
oranıdır. Otojen büzülmenin su-çimento 
oranının azalmasıyla birlikte arttığı 
bildirilmektedir(52). 

Uçucu külün beton ve harca ait otojen 
büzülme üzerinde olan etkisinin ölçülmesi 
amacı ile yapılan çalışmalar çok yetersizdir. 
Bununla beraber, Gitford ve Ward(53), betonda 

43 



DSi TEKNiK BÜLTENi 2002 SAYı99 

uçucu kül kul l anımının, Wesche'nin(22) 
raporuna da uygunluk gösterir bir biçimde, 
betonun otojen büzülmesini azalttığını ifade 
etmiş lerdir. 

Çimento yerine kısmi olarak uçucu kül 
kullanı l ması, karışırndaki çimento miktarını 
azaltmakta olup, aynı zamanda su i htiyacını 
da indirgemektedir. Daha önceden de ifade 
edildiği gibi, büzülme aslında çimento hamu
ru ile il i şki l id ir ve betondaki su-çimento oranı 
ile agrega içeriğ ine bağlıdır. Uçucu kül, 
çimento ile kısmen yerdeğiştirme ile çimento 
miktarını azalttığından ve karışım suyu ihti
yacını azaltabilme kabiliyetinin kullanılma
sından dolayı rötre daha düşük olmaktadır. 
Bu sonuç, yüksek oranda uçucu kül içeren 
betonu yol kaplama malzemesi olarak kul
lanan Netson ve ark.(54) tarafından destek
lendiği gibi Ghosh ve Timusk'da(55) bu konu
da hemfikirdirler. 

2.8. Kreep (sünme) 

Ghosh ve Timush(55), uçucu kül içeren 
betonun kreepi (sünme) konusunda bir 
araştırma yapmışlar ve test programlarında, 
uçucu kül içeren betonun kreep (sünme) 
davranışını farklı dayanım seviyeleri, farklı 
incelikteki uçucu kül vs. gibi çeşitli faktörleri 
kapsayarak ince lemişlerdir. Deneysel 
çalışmaların sonucu, uçucu kül içeren beto
nun rötresinin NPÇ betonunun rötresinden 
daha az olduğunu göstermiştir. Aynı zaman
da, · uçucu kül içeren beton l arın hemen 
hemen hepsinin, NPÇ betonu ile 
karşılaştırıld ık l arında, daha az kreep 
sergilediklerini de ifade etmişlerdir. 

Brooks ve ark.(30), betonda uçucu kül 
kullanım ının rötre ve kreepi (sünme) 
azaltt ı ğını rapor etmişler ve süper 
akışkanlaştıcı kullanım ı nın rötre üzerinde 
büyük etkiye sahip olduğunu vurgulamış
lardır. 

2.9. Gözeneklilik ve Geçirgenlik 

Batonun mikro yap ı sal özellikleri 
dayanıklılığ ı nı ve durabilitesini doğrudan et
kilemektedir. Batonun dayanımı haricinde, 
geçirimsizlik batonun potansiyel dura
bilitesinin en iyi göstergesidir. Çünkü betona 
zarar veren maddeler, beton geçirgen ise 
içine nüfuz edebilirler. Zararlı maddeler, be
ton ve demirin korozyonunu meydana getiren 
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sülfat tesiri, karbonatiaşma ve klorürün 
nüfuzuna neden olmaktad ı r. Uygun çimento 
tipi ve içeriği, düşük su-çimento oranı, taze 
betonun uygun sıkıştırılması ve bakım ı , 
batonun geçirimsizliğine katkısı olan faktör
ler arasında yer almaktadır. 

Eğer bir betonun geçirimsizliği iyi 
değilse, bu beton yüksek dayanıma sahip 
olsa dahi bir çok durumda durabilite 
açısından risk taşıdığı için kabul edilmeye
bilir. Akışkanların beton içine nüfuz etmesi 
teorik olarak önlenemez ancak, bu nüfuz 
etme işlemi uygun karışım oran ları kullanımı 
ile en aza indirgenebilir. 

Betonda yüksek durabilite elde ede
bilmek için, yüksek derecede geçirimsizlik 
gerekmektedir. Yüksek derecede geçirimsiz 
beton, dıştan nüfuz eden kimyasal mad
df:!lere ve donma çözünme dayanıklılığı için 
kritik olan suyun beton bünyesine nüfuz 
etmesine karşı dayanıklı olacaktır. Nem, 
alkali-agrega reaksiyonunu aktif hale 
getirmede, betonarme çeliğinin korozyonunu 
başiatmada ve karbonatıaşma için kimyasal 
olarak gereklidir. Betonun geçirgenliğinin 
azaltı l ması nın, betonun durabilite potan
siyelini iyileştireceği açıkca görülmektedir. 

Partiand çimentosu ile birlikte 
kullanıldıklarında, mineral katkı maddelerinin 
beton bünyesindeki iri boşlukları küçülte
bilme ve batonun geçirgenliğini azaltabilme 
kabiliyatleri en önemli özellikleridir. Cabrera 
(11), puzolan l arın beton geçirgen liğini 
indirgemekte çok etkin olduklarına işaret 
etmişlerdir. 

Cabrera ve Wooley(28), uçucu kül 
içeren 25 y ı llık bir betonu ince lem iş ler ve 
batonun boşlukluğunun oldukça az olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bu ça l ışmada, elektron 
mikroskopu tarayıcısı (SEM) sonuçları da 
boşlukluğun az ve boşluk boyutlarını n küçük 
olduğunu onaylamışlardır. Ayrıca EPRI(20) 
raporu, batonda uçucu kül kullanımının su 
ve gaz geçirgenliğini azaltt ığını göstermiştir. 

Son zamanlarda, uçucu kül içeren 
betonun geçirgenliği ve uçucu külün boş luk 
boyutuna olan etkisine ilişkin bir dizi 
araştırma yapılmıştır(56). Bu araştırma 
sonuçları da yukarıda bahsedilen geçirimsiz
lik özell i ğini iyileştirdiği verilerini destekle
mektedir. 



Gowripalan ve ark. (57), %30 oranda 
uçucu kül içeren ve üç günlük su kürüne tabii 
tutulmuş beton ile NPÇ betonunu 
karşılaşt ı rmış ve uçucu kül kullanımı 
nedeniyle geçirgenliğinin önemli ölçüde 
azaldığını rapor etmişlerdir. 

Thomas ve Mathews(SB),% 15, 30 ve 50 
oranında NPÇ yerine kısmen uçucu kül kul
lanılark elde edilen beton karışımlarının oksi
jen geçirgen liğ i nin, NPÇ betonunun oksijen 
geçirgenliğ ine göre s ı rasıyla %50, 60 ve 86 
oranında aza ldığını ifade etmişlerdir. 

Hassan ve ark. (?), %70 oranında uçucu 
kül ile yap ıl an beton karışımının erken 
yaşlarda 20 oc'lik suda kür edilm iş NPÇ 
betonundan daha yüksek değerde oksijen 
geçirgenl iğ i gösterdiğini rapor etmiştir. 
Bununla beraber, ayn ı beton 3 ay sonra, 
NPÇ betonu ile karşı l aştırıld ı ğında geçirgen
liğinde %96 oranında azalma göstermi ştir. 
%50 oranında uçucu kül ile hazırlanan beton 
karı şımı, NPÇ betonuna göre 3 aylık 
dönemde %89 oranında oksijen 
geçirgen liğinde azalma göstermiştir. Ayrıca 
kür sıcakl ığındaki art ı şı n uçucu kül beto
nunun geçirmezliğini önemli ölçüde 
arttırdığın ı da sergi lemişlerd i r. 45 OC'de kür 
edilen uçucu kül betona üç günlük kürden 
sonra NPÇ kontrol kar ı ş ırnma daha az 
değerde geçirimli lik göstermiştir. 

Thomas ve ark.(59l, aynı işlenebiiiriik 
için tasarım ı yap ı lan betonun bağıl nem kür 
şartları nın oksijen geçirgenliğine olan etkisi
ni incelemişti r. Setonun kür edildiği bağıl 
nemler, 20 oc'lik sıcaklı k derecesinde %40, 
65 ve 100'dür. Deney sonuçları , bağıl nemin 
artmasıyla betonun geçirimliliğinin azald ığını 
göstermiştir ve dolayısıyla beton kürünün 
önemini ortaya koymuştur. 

2.1 O. Karbonatiaşma 

Karbonatlaşma, C02 gaz ı nın betona 
nüfuz etmesi sonucunda oluşmaktadır. C02 
gazının betona nüfuz etmesi, betonun geçir
genlik ve gözenekl ilik özellikleriyle 
bağlantılıd ı r. Bu nedenle, betonun hem 
gözenekliliği hem de geçirgenliği karbonat
laşma mekanizmasında önemli bir rol oyna
maktadır. 
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Bunlardan başka, betonun karbonat
laşma oranı kür şartları , su-bağlayıcı oranı, 
betonun karbonat iaşmaya maruz kald ığ ı 
ortam sıcaklığı ve bağı l nemi, kullan ılan 
uçucu külün kalitesine vb. bağlıd ı r. Puzolanik 
mineral katkı maddelerinin genellikle beto
nun gözenekli liğin i azalttığı ve böylce geçir
genlikte azalmaya neden olduğu bilinmekte
dir. Geçirgenliğin azalması nedeniyle, C02'in 
beton bünyesinin derinliklerine ulaşmas ı 
gecikmektedir. 

Literatürde, yazarlar arasında , betonda 
uçucu kül kullanımının karbonatiaşma 
oranını azaltına veya artırma eğilim ine ilişkin 
genel bir hemfikiriiiik mevcut değildir. 
Yayınlar arasında çel işkil i açıklamalar mev
cuttur. Örneğin; Ho ve Lewis(60) ve 
Byfors(61), uçucu kül içeren betonun NPÇ 
betonuna göre karbonat laşmasının daha 
yüksek oranda olduğunu açıklamıştır. 
Cabrera ve ark.(62}, uçucu kül ve NPÇ 
karışımlarının düşük co2 konsantrasyonun
da, co2 nüfuzuna aynı direnci gösterdiğini, 
ancak_ yüksek co2 konsantrasyonunda 
uçucu kül içeren betonun NPÇ betonundan 
daha yüksek oranda karbonatlaştığı sonu
cunu çıkarmıştır. 

Bununla birlikte, başka araştırmalar(28) 
ise, 25 y ı llık uçucu kül içeren bir betonu 
incelemişler ve karbonatlaşman ı n meydana 
gelmediğin ifade etmişlerdir. Mathews(63), 
uçucu kül içeren beton numunelerinin 35 
MPa'lık eşdeğer dayanımdaki NPÇ betonun
dan biraz daha fazla derinlikte 
karbonatlaştığı sonucunu çıkarmış fakat, bu 
dayanımdan daha yüksek dayanımda olan 
uçucu kül ve NPÇ betonu arasındaki kar
bonatiaşma farkın ı n küçük o lduğunu bildir
miştir. 

Wesche(22)'de, uçucu kül içeren beto
nun karbonatlaşmasına ilişkin literatür 
sonuçlarında çelişkiler olduğunu 
açıl~ lamıştır. 

2.11. Sülfata Karşı Dayanım 

Sülfatlar, betona nüfuz eder ve 
kalsiyum sülfat ve etringiti oluşturmak için 
sıras ıyla hem kalsiyum hidroksit hem de 
kalsiyum alüminatlarla tepkimeye girerler. 
Bunun sonucunda, bu kimyasal işlemin 
verdiği ürün hacmi, tepkimeden önceki mal-
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zernelerin toplam hacminden daha büyüktür. 
Bu yüzden beton içinde ilave yer gerektire
cek şişme ve hacim genişlemeleri oluşur. 
Sertleşmiş beton, bu ilave yeri sağlaya
madığından dolayı beton çatiarnaya ve 
parçalanmaya başlar. 

ingiltere ve diğer ülkelerin bir çok 
bölümlerinde yer altı suları (zemin, taban 
suyu) yüksek seviyeli sülfat içerebilmekte
dirler(64), betonun sülfat tesirine 
dayanıklılığının esasen büyük oranda, beto
nun geçirgenliğine bağlı o lduğunu ve böyle
cede uzun süreli nemli ortamda kür etme 
iş lemi gibi geçirgenliğ i azaltacak her faktörün 
sülfata karşı dayanımı artırmada faydalı 
olacağın ı ifade etm iştir. Geçirgenlik aynı 
zamanda su-bağlayıcı oranı, çimentonun 
incel i ği ve kalitesine ve karışıma puzolan 
ilavesi gibi unsurlar tarafından da etkilen
mektedir. 

Düşük kalsiyum içeren uçucu küllerin 
NPÇ ile kısmen yer değiştirilmesiyle üretilen 
uçucu kül betonları, betonun sülfata karşı 
dayanıklılığını arttırdığını göstermişlerdir (65,22). 

Uçucu külün sülfat etkisini azaltmasının 
nedeni de, puzolonik tapkimenin sonucu 
olarak, sülfat etkisine açık ve hazır olan 
kalsiyum hidroksit miktarının azalmasına 
bağlanmıştır(64). Buna ilave olarak, 
puzolonik tepkime geçirgenliği azaltan ek 
hidratasyon ürünlerinin oluşmasına neden 
olmaktadır(11). 

2.12. Alkali -Silis Reaksiyonu (ASA) 

Setonda uçucu kül kullanımının alkali
silis reaksiyonları nedeniyle olan bozulma 
riskinin azaltılması bakımından yararlı 
olduğu genel bir kanıdır. Pratt(66)•a göre 
uçucu kül, kimyasal özelliklerinden dolayı 
betonun özelliklerini etkilemektedir. Uçucu 
külün alkali ortamda çözünebilen cam 
fazındaki silis ve alümin bileşenleri, uzun 
vadede betonun boşlukluluğunu azaltmaya 
yardımcı olan kalsiyum silikat ve kalsiyum 
alüminat hidratlarını oluşturmak için kireçle 
(CA(OH)2) reaksiyona girer. 

iki Danimarkah araşt ırmacı da, uçucu 
külün alkali-silis reaksiyonu sonucu ortaya 
çıkan, betonda hacim genişlemesi üzerine 
olan etkilerini gözler önüne sermişlerdir(67). 
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Birçok Danimarka agrega kaynakları hem 
kum hem çakıl olmak üzere, önemli miktar
larda reaktif silis içermektedir. Bu 
araştırmacılar Danimarka, uçucu külünün 
alkali-silis reaksiyonu üzerine olan etkilerini 
değerlendirmeye çalışmışlardır. Uçucu külün 
Portlan çimentosuna kısmen ilavesinin alka
li-silis tepkimasine bağlı hacim genişlemesi
ni azalttığını bulmuşlardır. Ayrıca elde edilen 
sonuçların, yüksek alkali içerikli uçucu külün 
kullanımı durumunda da geçerli olduğunu 
beyan etmişlerdir. 

Farbiaz ve ark.(68) tarafından bulunan 
laboratuar sonuçlarına göre çimento mik
tarın ı n hacim bazında eşdeğer miktarda 
uçucu kül ile kısmen yer değiştirilmesi, beton 
karışımı içerisinde bulunan alkaliler ve silis 
arasındaki reaksiyonu azaltma eğilimi 
göstermektedir. 

Alkali-agrega reaksiyonuna izin veren 
ve her türlü ortamda reaksiyona girmeye 
hazır agregalarla dahi yapılan beton içinde 
puzolanik mineral katkı kullanılmasının alka
li-agrega hacim genişlemesini azalttığı Soles 
ve ark.(69) tarafından rapor edilmiştir. 
Meland(70), Fournier ve ark. {71) ve 
Tenoutasse ve Marion(72), da betonda kul
lanılan uçucu kül içeriğinin alkali-silis reak
siyonlarını azalttığını aç ıklamışlardır. 

Wilson ve ark.(73), alkali klorat solüs
yonunun varlığında, beton boşluk sıvılarının 
Ca+2 içeriğinin bastırılmış olduğunu ve 
dolayısıylada yüksek oranda genişleyen az
Ca'lı ASR jelinin oluşumuna neden olduğunu 
göstermiştir. Buna karşın güçlü alkalin 
solüsyonlarında boşluk sıvı l arının Ca+2 
içerikleri önemli ölçüde daha faz ladır ve zen
gin-Ca ASR jeli oluşumuyla sonuçlanırlar. 
Zengin-Ca ASR jeli, az-Ca ASR jeline göre, 
daha az genleşme potansiyeline sahiptirler. 
ASA nedeniyle, betonda oluşacak hacim 
genişlemesinin bastırılması için sertleşmiş 
çimento boşluk sıvılarındaki zengin Ca 
içeriklerini sağlamak önemlidir. Bu, beton 
karışırnma uçucu kül veya silis dumanı gibi 
puzolanların eklenmesiyle başarılabilr{73). 

2.13. Donma-Çözünmeye Karşı 
Dayanıklılık 

Beton içindeki boşlukların yapısı ve 
dağılımı betonun performansını etkilemekte-



dir. Çok küçük boşluklar içinde bulunan su 
-20 °C'de donmaktadır. Bununla beraber, 
büyük boşluklar içinde bulunan suyun don
ması O °C'de gerçekleşmektedir. Teorik 
olarak, küçük boşluklara sahip beton büyük 
boşluklara sahip olan betona göre daha iyi 
davranır. Boşluklardaki su donduğunda, 
suyun kap ladığı hacim yaklaşık %9'a kadar 
artmaktadır. Bu yüzden donmuş su hacmin
deki artış betonda iç gerilmeler oluşturur. 
Şayet sertleşm iş beton uygun miktarda 
kapalı boşluk olarak hava içeriğ i ne sahip ise 
betonda oluşan iç gerilmeler azaltıl abilir. 

Burada hava kabarcıkları, buzun 
gen leşmesinden dolayı o l uşacak hacim 
artışlarına yer sağlama görevini yerine 
getireceklerdir. 

Çizelge 2 : Uçucu kül ve NPÇ Betonunun 
Donma-Çözünme Performansı(11 ) 

(SA : Süper Akışkanlaştırıcı; 
HK: Hava Sürükleyici Katkı Maddesi; 
NPÇ: Normal Portland Çimentosu) 

Beton Karışımı Tekrar Sayısı 

NPÇ betonu 95 

Uçucu kül (%30} 78 

Uçucu kül (%30}+SA 165 

Uçucu kül (%30)+SA+HK 220 

Uçucu kül (%50)+SA 68 

Uçucu kül (%50)+SA 90 

Uçucu kül (%50)+SA+HK 165 

NPÇ+SA+HK 220 

Browne(74), uçucu kül içeren betonun 
donma etkilerine daha az dayanıklı olduğunu 
rapor etmiştir. Cabrera(11 l, uçucu kül içeren 
betonda süper akınkanlaşt ı rıcı ve hava 
katkısı kullanımı ile betonun performansının 
iyi leşeceğini göstermiştir. Cabrera(11), beto
nun performansın ı donma-çözünme tekrar 
sayısına göre ölçmüştür. Donma ve çözün
me tekrarı, %5 NaCl solüsyonu ile doymuş 
olan numunede, 1 o-3 mm/mm doğrusal 
genleşme ölçülünceye kadar uygulanmıştır. 

Çizelge 2, farklı karışımların performansları 
hakkında deney sonuçlarını vermektedir. Bu 
sonuçların bir kısmı, Browne'nin(74) 
sonuçlarını da onaylamaktadır. 
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3. ÖZET 

Setonda çimento yerine kısmen uçucu 
kül kullanımına ilişkin birçok doküman ve 
rapor mevcuttur. Bu yayınlarda, betonda 
uçucu kül kullan ım ının, özellik ve mekaniz
maların bir çoğu açıklanmaktadır. Betonda, 
ince agrega veya çimento yerine uçucu 
külün kısmen kullanılması taze ve sertleşmiş 
betonun özelliklerini etkilemektedir. Uçucu 
kül, genelde taze betonun iş lenebi l i rli ğin i 
iyileştirmekte, priz süresini uzatmakta, sert
leşmiş betonun geçirimsizl iğin i iyi leştirmekte 
ve hidratasyon ı sısını azaltmaktad ır. 

Literatüre bakı ldığında, beton 
karışım ında kullanılan uygun uçucu külün 
miktarının arttırılmasının işlenebi l i rliliği de 
artırdığı görülmektedir. Bu yüzden yüksek 
oranda uçucu kü lün betonda kullanı lması su 
ihtiyacını daha da azaltacakt ı r. Uçucu külün 
bu özelliğ ine bir de süper akışkanlaştırıcının 
su ihtiyac ı nı azaltma etkisi eklenirse taze 
betonun iş lenebi iiri i ği sağlanırken, su mik
tarının aza l tı l ması elde edilebilecek ve 
böylece sertleşmiş betonda dayanım artışı 
elde edebilecek dolay ısıyla da durabilitesi 
yüksek betonun üretilmesi gerçekleşecektir. 

Yüksek oranda uçucu kül içeren beton, 
su içeriğinin değişimine çok duyarlı olduğuna 
göre, su-bağlayıcı malzeme oranını 
belirleyen metodun, doğru ve tekrarlanabilir 
nitelikte olacak şekilde seçilmesi üzerinde 
önemle durulmalıd ı r. 

Uçucu külün yanmamış karbon 
içeriğinin, karışım suyu ihtiyacını ve süper 
akışkanlaştırıcı ihtiyacını arttırdığı bu konu 
ile ilgili yayınlardan anlaşı l maktadır. Uçucu 
kül karbon boşluklu olan bünyesi dolay ısıyla, 
hidratasyon ve işleneb i iiriik için gerekli olan 
karışım suyunu emer. Bu yüzden, süper 
akışkanlaştırıcı ların karışım üzerindeki etkin
liği de azaltmaktadır, çünkü süper 
akışkanlaştırıcılar karışımda etkilerini 
gösterebilmek için asgari kritik su miktarına 
ihtiyaç duymaktadırlar. 

Beton üretiminde uçucu külün 
kullanılmasına ilişkin birçok çal ı şma 
yapılmıştır, ancak uçucu külün beton özellik
lerine olan etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi 
için bazı alanlarda daha çok incelemelerin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin , 
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uçucu kül içeren betonun çekme dayanımı, 
yorulmaya karşı performansı, rötresi, kar
bonatiaşması ve karbonatiaşma rötresi, 
donma-çözünme dayanıklı l ığı, aşınma diren
ci gibi konular tamamen ayrıntılı olarak ince
lenememişlerd ir. 

Bu çalışmanın amacı, uçucu kül içeren 
betonunun özelliklerini ve uçucu külün beton 
özellikleri üzerinde olan etkilerini belirlemek
tedir. Bu amaçla yapılan literatür taraması 
sonucunda, uçucu külün beton içinde bir 
mineral katkı olarak kullanı lmasının mümkün 
olduğu an l aşılm ış olmakla beraber yukarıda 
da ifade edildiğ i gibi, uçucu külün betonun 
bazı özellikleri üzerinde olan etkileri tama
men açığa kavuşturulmamıştır. Bu özellik
lerin tamamen aç ığa ç ı karılması için daha 
fazla çal ışma ve deneyler yapılması gerek
mektedir. 

Bu amaca ulaşmada, kimyasal içerik
leri, sınıfları ve fiziksel özellikleri farklı olan 
uçuc küller, değişik yer değiştirme (özellikle 
yüksek) oranlarında, farklı bağıl nem içeren 
bakım şartları , süper akışkanlaştırıcı ve farklı 
tip çimento kullanımı ile çeşitli betonlar 
üretilip, taze ve sertleşmiş halde betonun 
mühendislik özellikleri, mikro yapısal özellik
leri ve dayanıklılık özellikleri tayin edilmeli ve 
kontrol betonu ile gerekli karşılaştırmalar ya-

pılıp sonuçları rapor edilmelidir. Süper 
akışkanlaştırıcı kullanımı ile işianebilir hale 
getirilen, uçucu kül içeren betonun özellikleri 
de, işlenebiiiriiği olmayan ve silindirle 
sıkıştırılmış beton olarak bilinen benzer 
karışım oranlarına sahip beton ile 
karşılaştırılmalıdır. Mukavemetleri ve 
dayanıkitiığı yüksek, geçirgenliği ve boşluk
luluğu az olan ve uçucu kül içeren bir beton 
karışım tasarımı yapmak, batonun su 
içeriğini belirlemede kullanılan doğru metot 
sayesinde sağlanabilir. 

Laboratuar çal ışmalarında üretilen taze 
betonlar için optimum su-bağlayıcı oranı, 
işlenebilirlik, uçucu kül karbon içeriğinin su 
ve süper akışkanlaştırıcı ihtiyacına etkisi, 
sürüklenmiş hava içeriği, bağlayıcıların priz 
süresi, terleme, özgül ağırlık , tespit edilme
lidir. Sertleşmiş betonlar için basınç 
dayanımı, çekme dayanım ı , dinamik 
elastisite modülü, statik elastisite modülü, 
bağlayıcıların hidratasyon oranları, ısı yayma, 
özellikleri, gözeneklilik ve geçirgenlik, tuz 
yayılması, asitli ve sülfatlı ortamlarda 
dayanıklılık, gözenek boyut dağ ı lımı ve 
gözeneklilik, rötre. kreep (sünme), karbonat
laşma ve karbonatiaşma rötresi, aşınma ve 
erozyon direnci, donma-çözünmeye karşı 
dayanıklılık, tekrarlanan yükler altında yorul
ma performansı belirlenmelidir. 
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ÖZÜRLÜ TASARlM, YAPILARDA KAPALI ÇlKMALAR 

Yazan: Galip BÜYÜKYILDIRIM 

ÖZET 

İyi bir taşıyıcı sistem, depreme dayanıklı yapı elde etmenin ön koşuludur. 
Geleneksel yapıların tasarımında statik hesabın yeri olmamasına karşın, bu yapılar 
binlerce yılın deneyimleriyle oluşmuş taşıyıcı öğeleri ile yatay ve düşey yü/dere başarı 
ile karşı lcoyabilmlşlerdlr: 

Günümüzde yapı teknolojisi ve hesap yöntemlerinin gelişmesine Jcoşut olarak 
taşıyıcı sistemler giderek narinleşmelcte, hoşgörü sınırları daralmaktadır. Bu durum 
taşıyıcı sistem tasarımına daha çok özen gösterilmesini gerektlrlrken, ülkemizde ter
sine gelişmeler gözlenmiş; denetimsiz bir süreçte taşıma özürlü yapılar çoğalmıştır. 

"Kapalı çıkma" olarak adlandırılan yapı öğeleri, tasarım özürlerinin son yıllarda
ki en yaygın ve belirgin örnek/eridir. 

Mimari bakımdan da haklı gerekçelere dayanmayan, yapıların satatile sistemleri
ni bozan kapalı çıkmaların, betonarme yapılarda göçme ve ağır hasariara yol açan 
tasarım ve yapım kusurlarının başında geldiği son büyük depremlerde de gözlenmiştir. 

Kapalı çıkma ya da benzeri tasarım özürlerinin engellenebilmesi için; 
-Deprem, yapı ve imar yönetme/ilclerine bu konuda kural ve yaptırımlar konulmalı, 
-Uygulama sürecinde, okul ve meslek içi eğitimde; mimari tasarım ve statik 

hesapla birlikte taşıyıcı sistem tasarımı konularına daha çok ağırıle verilmelidir. 

1. YAPI VE TAŞlYlCI SiSTEM 

Bir yapıda aranan ilk ve vazgeçilmez 
özellik; ayakta durabilmesi, olası yükler 
altında çok büyük yer ve şekil değiştirmeler 
yapmamasıdır. Yapın ı n ana işlevlerini yerine 
getirebilmesinin de ön koşulu olan bu özellik, 
taşıyıcı sistem ile sağ lanır. iyi bir taşıy ıc ı sis
tem, depreme dayanıklı yapı elde edebil
menin önde gelen koşuludur. 

* inşaat Yük. Müh. 
DSi XIII. Bölge Müdürlüğü, Proje Şube Müdürü 
ANTALYA 

Statik hesabın bilinmediği , çok yakın 
zamanlara değin uzanan bir tarihsel süreçte 
yapılar; bin lerce yıl ı n deneyimlerinden 
süzülerek oluşmuş sezgi, yöntem ve kurallara 
uyularak tasarlanmış, inşa edilmişlerdir. 
Geleneksel yapıların kemer, kubbe, tonoz, 
duvar gibi mimari öğeleri, aynı zamanda 
taşıyıcılık görevlerini de başarı ile yaparlar. 
Ülkemizde ve dünyada bu tü r yapıların bin
lerce yı l lık ve pek çok büyük depremi 
yıkılmadan atiatabilmiş örneklerine çok sayıda 
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rastlıyoruz (Aspendos Tiyatrosu, Ayasofya, 
Süleymaniye, .. gibi) [1]. 

Günümüz yapılarında ise mimari 
öğelerin taşıyıcılık işlevi büyük ölçüde 
ortadan kalkmış (örneğin kemer ve duvar
lar), yapıları ayakta tutma görevi "karkas" adı 
verilen taşıyıcı sistemlere yüklenmiştir. 
Gelişen proje ve hesap yöntemleri ile karkas 
yapıların ayrınt ı lı statik, dayanım hesapları 

yapılabilmekte; taşıyıcı sistem açısından 
mimarlara eskiye oranla çok daha geniş 
olanaklar sunulmaktadır. 

Yatay yüklere göre statik hesabı 
yapılmamış, ancak iyi tasarlanmış ve i nşa 
edilmiş karkas yapılar da depreme dayanıklı 
olabilir. Örneğin başta Antalya olmak üzere 
birçok kantimizde 1990'1ara değin deprem 
hesabı zorunluluğu yoktu. Ama o dönemde 
yapılan binalardan taşıyıcı sistemleri düzenli 
ve dengeli olanlar, yakın zamanlarda 
yapılmış binaların pek çoğundan daha 
dayanıklı görünmekte ve son büyük 
depremde de bunu kanıtlam ış bulunmak
tadırlar. 

2. EGiTiM VE YÖNETMELiKLER 

Yapı güvenliği açısından büyük öne
mine karşın, günümüzde taşıyıcı sistem 
tasarımı ve o luşturu lması konuları üzerinde 
gerek mühendislik eğitimi gerekse yapı 
yönetmeliklerinde yeterince durulmamakta, 
bu alanda boşluk ve eksiklikler bulunmak
tadır. 

Mühendislik eğitiminde sınavlarda ya 
da proje çalışmalarında taşıy ı cı sistem seçil
miş, idealize edilmiş, çoğu zaman da boyut
landırılmış olarak, hazır verilir. Öğrenciden 
statik hesap, kesit tasarımı ve 
boyutlandırması yapması istenir. Yapı kolun
da bitirme projesi yapan öğrencilerde bile 
durum çok değişmemektedir. Öğrencilik 
döneminde taşıy ı cı sistem oluşturmanın 
yöntemlerini kurallarını öğrenmemiş; mimari 
projeler üzerinde taşıyıcı sistem araştırması, 
tartışması yapmamış bir mühendis piyasaya 
atılıp, yüksek yapı projelerine imza atmaya 
başlayınca bu işleri nereden öğrenecekti r? 
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Konuya yönetmelikler ve kurallar 
açısından bakıldığında ise, taşıyıcı sistemin 
bütününden çok, hesap yöntemleri ve yapı 
elemanlarının ayrıntılarına ağırlık verildiğini 
görüyoruz. TS 500 ve deprem yönetmelik
lerimizde kolon, kiriş ve döşemelerde mini
mum boyutlar; donatı oranları, çapları, 
aralıkları; pas payları, agrega dane çapları, .. 
en ince ayrıntılarına değin kurallara 
bağlanm ı ş bulunmakta ancak; bu n ları n 
bütününü kapsayan taşıyıcı sistemin 
oluşturulması konusunda yapısal (konstrük
tif) kurallara çok az yer verilmetedir. Örneğin, 
deprem yönetmeliklerimiz bu yazının ana 
konusunu oluşturan kapalı çıkmaları 'Yapı 

düzensizlikleri' arasında bile saymamaktadı r. 

Son yıllardaki yayınlarda taşıyıcı sistem 
tasarımı konusunun giderek daha çok yer 
alması sevindirici bir gelişmedir [2]. Bu 
yayınlarda pek çok tasarım yaniışına 

değinilmekte, doğrusu belirtilmekte, yapısal 
kurallar ortaya konmaktadır. Ancak bunlar 
öneri niteliğinde olup uyulmasında zorunlu
luk bulunmamaktadır. 

3. ÖZÜRLÜ TASARlM 

Son 15-20 yılda ülkemizde rant 
ekonomisinin doymak bilmeyen isterleri ve 
özellikle yap-sat kesiminde bunlara bilinç
sizce boyun eğilmesi sonucu, taşıy ı cı sistem 
tasarımında kuralsızlık ve her şeyin 

yapılabileceği anlay ı şı egemen o lmuş, 'yap ı 
güvenliği' kavramı geri planlarda kalm ı ş; 

uçan hal ı gibi katları, tek ayak üzerinde 
duran çerçeveleri ile taşma özürlü binalar 
kentlerimizi sarmıştır. 

Gözden uzak tututmamalıdır ki; 
geleneksel yapılar aynı zamanda taşıyıcı 

olan ağır gövdeleri ile depreme bir bütün 
olarak karşı koyarlar ve pek çok yapım ve 
tasarım kusurunu bağışlayabilirler. Narin ve 
yüksek karkas yapıların hoşgörü sınırları ise 
daha dardır. 

"Mimarisi ve taşıyıcı sistemi deprem 
açısından kötü tasarlanmış bir yapıyı iyi 
bir depreme dayanıklı yapıya dönüştüre
cek güç yoktur." -Key,D. [2] 



Bu bakımdan yapı gereç ve teknoloji
leri, hesap yöntemleri, bilgisayar programları 
ne denli ge lişse de; yapılarda doğru ve den
geli taşıyıcı sistem tasarımının önemi azal
mamakta tersine artmaktad ı r. 

Etkileri yaşantımızdan silinmeyen 1999 
büyük Marmara depremleri bu konuda en 
acı uyarı ları yapmıştır. Bu depremlerde 
yıkılan , haritadan silinen kentlerdeki 
yapıların çoğunluğu projelidir. Deprem 
hesapları bilgisayarlarla yapılmış , yetkil i 
kurum ve kuruluşlarca onaylanmışt ı r. 

Yapılarımızın böylesine kötü sınav vermesi, 
toplu yıkımlar; bugüne değ i n iyi bilinen 
nedenlerin yanı sıra yapı ve taş ıyıc ı sistem 
tür ve özelliklerini -yapı tipolojisi-; yapı larda

ki tasarım özürlerini bir bütün olarak gün
deme getirmeyi gerektirmektedir. 

Bundan sonra da insanların beton 
tabutlarda s ı kışarak ölmemeleri için, 99 
depremlerinden gerekli dersleri almak ve her 
şeyi sorgulayarak yeni baştan düzenlemek 
zorundayız. Bu konuda alınacak en küçük 
önlemlerin bile yaşam kurtarma derecesinde 
önemli olduğu unutulmamal ıd ı r. 

4. KAPALl ÇlKMALAR 

Yapılardaki kapal ı çıkmalar, tasarım 

özürlerinin en belirgin ve yaygın tür
lerindendir. Örneğin Antalya'da son yirmi 
yılda yapılan apartmanların büyük 
çoğunluğunda kapalı ç ı kmalar vardır. 
1980'1erin başında kent merkezindeki yoğun 
yapılaşma ile başlayan bu uygulama zaman
la ilçelerde ve kırsal alanlarda da 
yaygınlaşmış; giderek bir mimari biçem
üslup-ve belirgin yapı türü özelliğ ini 

kazanmıştır. 

Başka büyük kentlerimizde de çok 
sayıda örnekleri görülen kapalı çıkmaların 
be~onarme yap ılarda göçmeye ve ağır 
hasariara yol açan tasarım ve kusurlarının 
başında geldiği son büyük depremde de 
gözlenmiş ve yazılmıştır [3]. 
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4.1 MiMARi KONUM VE ORTAYA 
ÇlKlŞ GEREKÇELERi 

Yapı ç ı kmaları genel anlamda, bina 
kolonlarının planda belirlediğ i alanın d ışına 
taşan kullanım hacimleri olarak tanımlanabilir. 

(Çizim-1) de görülen balkanlar, yap ı 
çıkmalarının tipik örnekleridir. "Açık çıkma" 
olarak da adlandırı lan, yapı statiğinde konsol 
ya da ankastre olarak bilinen bu yapı öğeleri, 
"özürlü tasarım" kapsamında düşünülme
miştir. Çünkü bu tür konsolların yapı larda 
çerçeve oluşturulmasına engel bir konumu 
yoktur. 

(Çizim-2) de, aynı yapının balkonunun 
salona katıldığı, (b,c) eksenleri arasında 
kapalı bir hacim yarat ı lmış olduğu görülmek
tedir. "Kapalı çıkma" adı verilen bu mimari 
birimler, depreme dayan ı kl ı yapı tasarım ı nda 

daha başlangıçta ortaya çıkan engeller 
olarak bu yazının ana konusunu oluşturmak
tadır. 

Kapalı çıkmaların ülkemizde yaygınlaşması 

evrelerine bir göz atmak, bunların mimari, 
toplumsal ve ekonomik gerekçelerinin de 
belirlenmesi aç ı sından ilginç sonuçlar vere
cektir. 

1- Başlangıçta bazı daire sahipleri hak
larına razı olmayıp, balkon iarını cam, 
çerçeve ya da duvarlarla örerek salonlarına 
katm ışlardır. 

2- Belediyelerin göz yumması sonucu 
zamanla herkes balkoniarını kapatarak 
dairelerini genişletmiştir. Böylece (Çizim 6,7) 
de taralı gösterilen alanda yapılma izni olan 
bu binalar normal katlarda, fii len boyalı alanı 
işgal etmeye başlamışlard ır. 

Kaba bir örnek olarak: 

A1 = 10x7 = 170 m2 yapı izni olan bir 
binada, her yönde 1.0 metre çıkma yapıl ı rsa. 

A2 = (10.0+ 2x1.0) x (17.0+2x1.0) = 
12.0 x 19.0 = 228.0 m2 yapı alanı elde 
edilebilmekte; 
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(228.0·170.00) / 170.00 = 58.0/170.00 = 
%34 oranda bir alan artışı sağlanmı ş olmak
tadır. 

3· Bindokuzyüzdoksanlı yıllara gelin
diğinde belediyeler bu fiili durumu resmen 
kabullenmişler ve imar yönetmeliklerinde 
yapılan düzenlemelerle binaları n normal kat
larında bell i oranlarda kapalı çıkmalar 
yapılmasına izin verilmiştir (4). 

4- Bundan sonra, yapım aşamalarında 

salonda sarkan kirişler ortadan kaldırı lmış; 
ancak kolonlar yerinde kalmıştır. imar yönet
meliği bina alanı olarak zemin katta, kolon
larla çevrelanmiş alanı esas almakta; üst 
katlardaki genişlemeyi görmezlikten gelmek
tedir. Böylece altı dar, üstü geniş binalar 
kentlerimizi süslemeye başlamıştır! 

5- Başlangıçta imar yönetmeliklerine 
aykırı olmalarına karşı n, çıkmalı yapıları n 
yaygınlaşması ve zamanla yasall ık kazan
maları ; kentlerimizdeki gecekondulaşma 

sürecine de uyumlu ve paraleldir. 

Mimarlık ve kent plancılığı açı sından da 
haklı gerekçelere dayanmayan, kentlerde 
aşırı yoğunluk artışına yol açan kapalı çıkma 

uygulamaları nın asıl sakı ncası yapı güven
liği açısından ortaya çıkmakta; imar yönet
meliğinin kendisi "depreme dayanı klı yapı 
tasarımını engeller" konuma düşmektedir. 

4.2 STATiK DURUM VE SAKINCALARI 

(Çizim-1) ile (Çizim-2) arasında temel 
fark, balkonla salon arasında sınır oluşturan 

kirişlerin (b-b) ekseninden (c-c) eksenine 
kaymış olmasıdı r. Mimar ya da kullanıcı , 

salon tavanında kiriş sarkmasını istememiş; 
statik tasarımcı da bu isteğe uyarak kirişleri 
dış cephe duvarlarının altı na; (c-c) eksenine 
kaydırmı ştır. Ancak yönetmeliğe aykırı 
düşeceği için (!) kolonları da bina dışına 
kaydıramadığından, kirişlerle kolonlar ayrı 
eksenlerde durmakta sorun da burada 
başlamaktadır. 

(b·b) eksenindaki kolon ve kirişlerden 
oluşan güçlü çerçeve (Çizim-3), kirişlerin or-
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tadan kalkmasıyla (Çizim-4) deki zayıf konu
ma dönüşmektedir. Burada kolonlar 
arasında kalan ince döşemenin kir iş görevi 
yapması ; kolonlarla moment alışverişinde 
bulunması beklenemez. Eğer böyle bir bek· 
lenti varsa yatay yüklerden döşeıneye gelen 
momentlerin de hesaplanması ve kesit 
boyutlandırılmasında dikkate alınması 

gerekir [5] . 

Bu yapı lmaz ise çerçeve hesabında kat 
döşemelerini, kolonlara uçlarından marsallı 
bağlı, yalnızca aksenel kuvvet iletabilen 
çubuk elemanlar olarak düşünmek gerekir ki; 
-(Çizim-5)· böyle bir çerçevenin, yatay yük
lere dayanım açısından tam ankastre bir 
çerçeveye oranla çok güçsüz kalacağı 
kuşkusuzdur. 

(Çizim·7)de serbest çı kmaların çok 
yaygın ve taşıyıcı sistem açısı ndan en kötü 
örneklerinden biri görülmektedir. Buradaki 
aparıman dairesinin salonu, güney ve 
doğudaki balkonları içine alacak biçimde 
büyütülmüş (L biçimi salon!); (2) ve (B) 
eksenierindeki kirişler yok edilmiştir. Salon 
d ış köşelerinde yer alan kolonlar (B2), 
geometrik konumları bakımından düşey yük· 
terin en büyük kısmını ve tüm katlardaki 
çıkma kirişlerinin ankasırelik momentlerini tek 
başlarına taşımak zorunda bulunınaları na 

karşı n. komşu hiçbir kolona sağlam kirişlerle 
bağlanmayarak en zayıf durumda 
bı rakıl m ışlardı r. "Zavall ı kolon" olarak 
adlandırdığımı z bu kolonlar bir çerçeve efa
man ı olmadıkları için yatay yükterin 
taşınmasına hemen hiçbir katkı yapmamak· 
tadı rlar. 

Bu binanın güney yüzünde hiç çerçeve 
kalmam ış olup bu yüzdeki bütün kolonlar 
zavall ı konumdadırlar. Doğu yüzünde de 
süreklilik bozulmuştur. Yapıya gelen yatay 
yüklerin taşınması işi yalnızca iç bölgelerde
ki birkaç çerçeve ya da çekirdeğe kalmak· 
tadı r. Bu durumda söz konusu elemanların 

aşırı derecede zorlanmaları , "gizli ya da 
açık" buruıma sorunlarının ortaya çıkması 

kaçını lmazdır (6). 

Böylesine büyük statik sorunlarla 
uğraşmak yerine; yalancı pehlivan gibi ortada 



duran köşe kolonlarını kirişlerle bağlayarak 

güçlü çerçeveler oluşturmak ve bunlardan 
yararlanmak, yapı güvenliği açısından çok 
daha doğru ve akılcı bir yol olsa gerektir. 

5. SONUÇ VE ÖNERiLER 

1- Mimari istemlerden kaynaklanan 
kapalı çıkmalar, kolon ve perdelerin kirişlerle 
birbirine bağlanmasını engellemekte; 
yapılarda yatay yükleri taşıyacak çerçeveler 
oluşturulamamaktadır. Yapı statik sistemleri
ni bozan, binaları deprem etkileri karşısında 
güçsüz ve dayanıksız k ı lan nedenlerin 
baş ında gelen kapalı çıkma uygulama
larından bütünüyle vazgeçilmesi en yerinde 
davranış olacaktır. 
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2- Imar yönetmeliklerinde kapalı 
çıkmaları yasallaştıran, özendiren maddeler 
kaldırılmalıdır. 

3- TS 500 ve Deprem Yönetmeliği'ne 
kapalı çıkmaların yapımını engelleyici, 
zorlaştırıcı kurallar konulmalıdır. 

4- Her şeye karşın kapalı çıkma 
yapılacaksa; çok ayrı ntılı statik, betonarme 
hesaplar istenmeli; uyulması zorunlu belirli 
yapısal koşullar konulmalıdır [4]. 

5- Yapılarda taşıyıc ı sistem tasarım ı ve 
oluşturulması konusunda yönetmeilkiere 
ayrıntılı ve belirleyici kurallar, yaptırımlar 
konulmalı; mühendislik ve mimarlık eğiti
minde bu konuya daha çok ağırlık verilmelidir. 
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