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Danışman: Doç. Dr. Mustafa FENER 

Silindirle Sıkıştırılmış Betonlar (SSB) için literatürde çeşitli sıkıştırma ekipmanları ve işlemleri 
üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş; ancak, optimum metodolojinin belirlemesi adına bir 
uzlaşmaya varılamamıştır. En yaygın sıkıştırma yöntemleri; vibrasyon masası, vibrasyon çekici, 
modifiye proktor ve yoğurmalı sıkıştırıcı olarak sıralanabilir. Bu çalışma kapsamında dört farklı 
sıkıştırma metodunun SSB'nin fiziksel özellikleri, mekanik performansı ve boşluk yapısı 
üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla farklı çimento dozajı, farklı su içeriği ve agrega 
gradasyonundan oluşan SSB karışımları söz konusu dört sıkıştırma yöntemi ile üretilmiştir. SSB 
karışımlarının gerçek saha koşulları altındaki performanslarının belirlenebilmesi adına geçirimli 
gözenek boşluğu hacmi, su emme kapasitesi, sertleşmiş haldeki yoğunluğu, basınç dayanımı ve 
yarmada-çekme dayanımı gibi temel özellikleri incelenmiştir. Temel malzeme performansı ortaya 
konan farklı sıkıştırma ekipmanı ve teknikleri kullanılarak üretilen ve farklı kompozisyonlara 
sahip SSB karışımların boşluk karakterizasyonu mikroyapısal düzeyde detaylı olarak 
incelenmiştir. Bu tezin esas amacı olan SSB karışımların boşluk karakterizasyonunun çimento 
dozu, su miktarı, agrega boyutu ve sıkıştırma yöntemiyle ilişkisini görmek için 12× büyütmeye 
sahip yüksek-çözünürlüklü petrografik mikroskop vasıtasıyla boşluklar karakterize edilmiştir. 
Boşlukların özelliklerini belirlemek ve boşluk miktarını ölçmek için SSB karışımlarından alınan 
çok sayıda 50x60 mm boyutlu ince kesit örneklerinin mikroskop görüntüleri 1.25x0.04 mm lens 
vasıtasıyla alınmış ve görüntü-analiz yazılımı ile analiz edilmiştir. Üretilen SSB karışımları için 
tüm parametreler göz önünde bulundurulduğunda sıkıştırılabilirlik açısından en iyi performansı 
yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi ile üretilen numuneler sergilemiştir. Diğer yöntemlere göre daha az 
yaygın olan yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi, yoğurma işlemi sırasında saha koşullarını yansıtma 
hususunda en başarılı yöntem olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte yoğurma enerjisinin artışı 
sıkıştırılabilirliği ilk aşamada arttırırken, yoğurma sayısının 75 olması durumunda 60 yoğurmaya 
göre sonuç çok değişmemektedir. Vibrasyon çekici ve modifiye proktor, yoğurmalı sıkıştırıcının 
ardından en iyi performansları sergilerken, vibrasyon masası özellikle düşük su içeriklerinde 
sıkıştırılabilirlik açısından zayıf performanslar sergilemiştir. 

Ağustos 2021, 149 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar, Sıkıştırma Yöntemi, Mekanik 
Özellikler, Polarize Mikroskop, İnce Kesit 
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Department of Geological Engineering 

Supervisor: Assoc. Dr. Mustafa FENER 

For Roller compacted concretes (RCC) various compaction equipment and processes were 
studied in the literature; however, a compromise could not have been reached to determine the 
optimum methodology. The most common compaction methods can be listed as: vibrating table, 
vibrating hammer, modified proctor and superpave gyratory compactor. In the current study, to 
investigate the effects of different compaction methods on the physical properties, mechanical 
performance, and void structure, RCC mixtures consisting of different cement dosage, water 
content, and aggregate gradation were produced with these four compaction methods. In order to 
determine the performance of RCC mixtures under real field conditions, basic properties such as 
permeable pore voids volume, water absorption capacity, density in the hardened state, 
compressive strength, and splitting tensile strength were investigated. The void characterization 
of RCC mixtures with different compositions produced using different equipment and techniques 
was investigated in detail at the microstructural level. As the main objective of the thesis study, 
to determine the relationship between the void characterization of RCC mixtures and parameters 
such as cement dosage, water content, aggregate size, and compaction method, void contents of 
mixtures were characterized via a high-power petrographic microscope with 12x magnification 
capacity. To determine the characteristics of voids and to measure the amount of voids, the 
microscope images of a large number of thin-section samples with 50x60 mm dimensions taken 
from the RCC mixtures with a 1.25x0.04 mm lens were analyzed via image-analysis software. 
Considering all the parameters for the produced RCC mixtures, the samples produced with the 
gyratory compactor method showed the best performance in terms of compactibility. The 
Superpave gyratory compactor, which is less common than other methods, has been considered 
to be the most successful method for reflecting the field conditions during the gyration process. 
However, for the gyration compactor, the increase in gyration energy increased the 
compressibility in the first stage, while the result did not change much when the gyration number 
is 75 compared to 60 gyrations. While the vibrating hammer and the modified proctor had the 
best performances after the gyration compactor, it was observed that the vibrating table showed 
poor performances in terms of compactibility, especially at low water contents. 

August 2021, 149 pages 
Keywords: Roller Compacted Concrete Roads, Compaction Methodology, Mechanical 
Performance, Polarized Microscope, Thin Section Samples 
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1. GİRİŞ 

1.1 Genel 

Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), adından da anlaşılacağı üzere taze durum sırasında 

ağır titreşimli çelik tambur silindirleri ve lastik tekerlekli silindirler kullanarak sıkıştırma 

yapılan ve geleneksel betonla aynı bileşenler kullanılarak üretilen bir beton teknolojisidir. 

SSB hacminin %75-85'ini oluşturan agregaların işlenebilirlik, sıkıştırma oranı, mekanik 

performans ve dayanıklılık gibi karakteristikleri SSB’nin özelliklerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. SSB geleneksel betonla aynı bileşenlere sahip olmasına rağmen taze 

olduğunda silindiri tutmak için sert bir kıvama sahip olması gerekmektedir. Ancak aynı 

zamanda agreganın hamur içinde homojen dağılmasını sağlayacak kadar da ıslak 

olmalıdır. SSB, geleneksel beton kaplamaya göre yüksek bir ince/kaba agrega içeriğine, 

farklı tane boyut dağılımına, daha az bağlayıcı miktarına ve farklı su içeriğine sahiptir 

(Harrington vd., 2010). 1970'lerden bu yana titreşimli sıkıştırma ekipmanlarının 

geliştirilmesi ile bu teknoloji Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya 

başlanmıştır. Daha sonra hızlı uygulanabilir olması, ekonomik ve sürdürülebilirlik gibi 

avantajları nedeniyle diğer birçok ülkede baraj, havalimanı, endüstriyel depo, askeri 

alanlar, kaldırım yapıları ve diğer birçok uygulamada kullanılmaya devam etmiştir (Ağar 

ve Taşdemir, 2007; Özcan, 2008; Yaman ve Ceylan, 2013). 

1980'lerden beri SSB kaplamalar özellikle yol yapımında Fransa, Almanya, Norveç, 

İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Avusturya, Arjantin ve Japonya'da yaygın 

olarak kullanılırken, sadece ABD'de 2011'den bu yana SSB kaplama kullanımı 12 milyon 

metrekareyi aşmıştır (Yaman ve Ceylan, 2013). Beton yol deneyiminin az olduğu 

ülkelerde bile SSB kaplamaların kullanılma tercihi, esasen bu tür kaplamaların geleneksel 

sıcak karışım asfalt (SKA) kaplamaların yapımında kullanılan ekipmanları kullanılarak 

inşa edilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Hızlı uygulanabilirliğine ek olarak, 

yurtdışındaki birçok uygulamadan edinilen deneyim, SSB birim maliyetlerinin geleneksel 

beton ve asfalt kaplamaların maliyetlerinden daha düşük olduğunu göstermiştir (Pittman, 

2012). Daha düşük çimento içeriği, daha kısa inşaat süreleri ve inşaat sürecinde kalıba 



2 
 

veya donatıya ihtiyaç duyulmaması, SSB kaplamalarının ekonomik faydalarını önemli 

ölçüde kanıtlamıştır. 

Türkiye'de SSB'lerin kanıtlanan avantajları hem belediye hem de taşra idareleri altında 

baraj yapımında, kentsel ve kırsal yol yapımında kullanılmasına imkan sağlamıştır. 

Türkiye'de ilk SSB uygulaması, 1982 ve 1983 yıllarında Karayaka Barajının akıntı 

çevirme bendinde kullanılmıştır. Türkiye'nin ilk SSB barajı Suçatı 2000 yılında hizmete 

açılmıştır (Özcan, 2008) ve ilk Türk SSB yol uygulamaları 2007 yılında “Yüzey 

Taşımacılığı İçin Ekonomik ve Sürdürülebilir Altyapısı” kapsamında Antalya'da test 

şeridi olarak hazırlanmıştır. “Ecolanes” olarak da bilinen bu proje Avrupa Birliği 

kapsamında ve 6th Framework Project altında gerçekleştirilmiştir (Neocleous vd., 2009) 

ve daha sonra 2009 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından SSB uygulaması 

kapsamlı bir şekilde uygulanmıştır. SSB'lerin geleneksel esnek asfalt kaplamalar için 

kullanılan ekipmanla üretilebilme gibi temel avantajları sayesinde hem Samsun 

Büyükşehir Belediyesi hem de başka belediyeler tarafından hem kırsal hem de kentsel 

yol yapımında yaygın olarak kullanılmıştır (Yaman ve Ceylan, 2013). Özellikle ABD'de 

bazı SSB kaplama spesifikasyonları olmasına rağmen bu spesifikasyonları iyileştirmek 

ve SSB kaplamaların diğer ülkelerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yeni 

kılavuzlar oluşturmak için hala çok az sayıda çalışma vardır ve daha fazla çalışma 

yapılması gerekmektedir. Özellikle üst yapı tasarımında çok önemli olan optimum 

karışım tasarımı, çatlak özellikleri, yorulma performansı ve ince kesit üzerinde boşluk 

karakterizasyonu gibi temel özellikler sistematik olarak araştırılmamıştır. Bu doktora tezi 

kapsamında alandaki ilgili verilerin yetersizliğini gidermek için deneysel program 

gerçekleştirilmiş ve malzeme performansı ve karakteristiklerini ortaya konmuştur. 

1.2 Araştırma Hedefleri ve Tez Organizasyonu 

Tez çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen araştırma planı çerçevesinde 

tezin temel amaçlarının elde edilebilmesi amacıyla aşağıda sıralanan amaçlar 

belirlenmiştir: 
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1) SSB saha sıkıştırma sürecini laboratuvar koşullarında simüle ederek uygun 

sıkıştırma metodolojisi geliştirilmesi adına aynı karışım oranlarına sahip SSB 

karışımların farklı karıştırma yöntemleri ve sıkıştırma prosedürleri kullanılarak 

üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sayede mukavemet, yoğunluk ve 

sıkıştırılabilirliğin optimizasyonunu sağlaması ve en uygun karıştırma ve 

sıkıştırma yönteminin belirlemesi amaçlamıştır. Bu amaçla bu aşamada 

laboratuvar koşullarında sahada tatmin edici derecede bir sıkıştırma sağlamak için 

uygun sıkıştırma ekipmanı ve tekniklerini düzenlemeyi amaçlayan bir dizi 

deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. 

 

2) Farklı sıkıştırma ekipmanı ve teknikleri kullanılarak üretilen SSB karışımların 

gerçek saha koşulları altındaki performanslarının belirlenebilmesi adına çeşitli 

performans özelliklerinin incelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 

SSB karışımların taze özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra farklı yaşlardaki 

sertleşmiş SSB karışımların geçirimli gözenek boşluğu hacmi, su emme 

kapasitesi, sertleşmiş haldeki yoğunluğu, basınç dayanımı ve çekme dayanımı 

gibi temel özellikleri incelenerek malzeme performansı ortaya konmuştur.  

 

3) Farklı sıkıştırma ekipmanı ve teknikleri kullanılarak üretimleri gerçekleştirilen 

farklı dayanım sınıflarındaki SSB'lerin boşluk karakterizasyonunun 

detaylandırılması tez çalışmasının bir diğer ana odağıdır. Bu tezin esas amacı olan 

SSB’lerde boşluk miktarının çimento dozu, su miktarı, agrega boyutu ve 

sıkıştırma yöntemiyle ilişkisini görmek için 12× büyütmeye sahip yüksek- 

çözünümlüklü petrografik mikroskop ile doğrudan gözlem yapılarak boşluk 

miktarı belirlenmiştir. Boşluk miktarları belirlenirken numunelerden alınan çok 

sayıda 50x60 mm ölçüsündeki ince kesitlerin görüntüleri 1,25x0,04 objektif ile 

görüntülenerek bilgisayara aktarılmış ve boşluk alanları bilgisayar ile analiz 

edilerek boşluk miktarları toplamı tespit edilmiştir. 

Tez çalışmaları, yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda aşağıda açıklandığı gibi altı 

bölüm halinde yapılandırılacaktır. Bölüm 1 giriş bölümü olupr; bu bölümde araştırmanın 

önemi, çalışmanın amacı, hedefleri ve kapsamı ile birlikte açıklanmaktadır. Bu bölüm 
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ayrıca tez organizasyonunu sunmaktadır. Belirlenen amaçlar kapsamında giriş bölümünü 

takiben, Bölüm 2 tezin kapsamına ilişkin üç bölümden oluşan kapsamlı bir literatür 

taraması sunulmaktadır. İlk bölüm SSB malzeme seçimi, karışım tasarımı ve bunların 

SSB fiziksel ve mekanik performansı üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. İkinci bölüm 

SSB numunelerinin laboratuvar koşullarında üretimi ve SSB'nin saha koşullarında 

fiziksel ve mekanik performansı açıklanmaktadır. Son olarak üçüncü bölüm Polarize ışık 

mikroskobunun kullanım prosedürleri ve gereklilikleri açıklanmaktadır. Bölüm 3 

deneysel programdır. Bu bölümde malzeme özellikleri, numunelere uygulanan test 

yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bölüm 4, SSB karışımların temel taze ve sertleşmiş 

özelliklerinin deneysel sonuçlarını ayrı ayrı ve her aşama için sunulan sonuçların ayrıntılı 

bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bölüm 5, yapılan çalışmada elde edilen SSB 

numunelerden ince kesitler hazırlanıp ve gerekli petrografi incelemeleri mikroskop 

altında yapılarak ayrıntılı boşluk karakterizasyonunun gerçekleştirildiği çalışmaları 

sunmaktadır. Bölüm 6, çalışmanın ana bulgularını açıklamakta ve gelecekteki çalışmanın 

olası alanlarına dair bilgiler vermektedir. 

  



5 
 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatür taraması üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda silindirle sıkıştırılmış 

betonlarda malzeme seçimi, karışım tasarımı ve üretim prosedürüne dair çalışmalar 

aktarılmış, ikinci kısımda silindirle sıkıştırılmış betonların fiziksel ve mekanik 

performansı literatürde SSB’ler ile ilgili kapsamlı tarama neticesinde elde edilen verilerle 

sunulmuştur. Üçüncü kısımda ise ince kesit tekniği ile hazırlanmış numunelerin polarize 

ışık mikroskobu altında kullanım prosedürleri ve gerekliliklerine dair farklı teknik 

incelemeler özetlenmiş, petrografik analiz yönteminin betonun muhteva ettiği boşluk 

yapılarının tayininde kullanılması adına temel bilgiler paylaşılmış ve SSB’lerde bu 

tekniğin uygulandığı çalışmalar sunulmuştur. 

2.1 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Kaplama İmalatı 

SSB kaplamalara dayalı çalışmaların çoğunlukla iki ana konuya odaklandığı 

bulunmuştur: 1- malzeme seçimi ve karışım tasarımı ve laboratuvar koşullarında üretimi 

ve 2-SSB kaplamalarının fiziksel ve mekanik performansı. 

2.1.1 Silindirle sıkıştırılmış betonlarda malzeme seçimi, karışım tasarımı ve 

üretim prosedürü 

Yapılan bir çalışmanın ilk aşamasında, farklı çimento miktarlarının SSB'nin fiziksel ve 

mekanik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Hazaree vd. 2011). Bu kapsamda 

çimento içeriği 100 ile 450 kg/m3 aralığında değişkenlik göstermiştir (50 kg/m3 artış ile) 

ve maksimum agrega boyutu olarak 19 mm kullanılmıştır. Karışımlar, 40 ± 10 sn Vebe 

süresi ile üretilmiştir. Sonuç olarak, bu araştırmacılar SSB'lerin konvansiyonel betondan 

biraz farklı davrandığını ve yoğunluk, basınç dayanımı, geçirgen boşluk yüzdesi ve su 

emme kapasiteleri göz önüne alındığında optimum çimento miktarının 225 ± 25 kg/m3 

arasında olduğunu tespit etmişlerdir (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Çimento dozajının SSB karışımı üzerine etkisi a) Maksimum kuru yoğunluk b) 

28 günlük basınç dayanımı c) su emme kapasitesi d) boşluk oranı açısından (Hazaree 

vd., 2011) 

Chhorn ve Lee, (2016a) tarafından yapılan bir çalışmada, farklı miktarlarda tane boyut 

dağılımına sahip agrega, su içeriği ve kimyasal katkılar altında kıvam değişikliği 

araştırılmıştır. Vebe süresini temsili bir tutarlılık ölçüsü olarak seçmişler ve çimento 

dozajını sabit tutarken (280 kg/m3), %3,5-7,4 arasında değişen su içeriğini ve üç farklı 

agrega derecesi kullanmışlardır. Bununla birlikte, Vebe süreleri 120 saniyeden fazla olan 

ölçümlerinin yarısı hariç tutulmuştur. Çalışmanın ardından araştırmacılar iki bulguya 

rastlamıştır. Birincisi, ince agregalı sistemlerde Vebe süresi daha yüksek seviyededir. 

İkincisi, daha yüksek su içeriğine sahip karışımlar için Vebe süreleri daha düşük 

seviyelerde kalmıştır. Sonuç olarak araştırmacılar Vebe süresinin 30-75 saniye aralığında 

olması gerektiğini önermişlerdir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2 a) Agrega gradasyonu ve su oranına bağlı vebe süresinin değişimi b) Vebe 

süresinin zamanla değişimi ve SSB işlenebilme süresi (Chhorn ve Lee, 2016a) 

 
Aynı yazarlar, (Chhorn ve Lee, 2016b), agrega boyutu, çimento miktarı, su miktarı, 

kimyasal katkı maddeleri ve kür koşullarının SSB performansı üzerindeki etkisini de 

araştırmışlardır. Bu bağlamda SSB karışımlarında, üç farklı toplam tane boyut dağılımı 

oranı (İnce Agg./Toplam Agg. Oranı terimi İ/A'ya kısaltılmış olarak), İ/A =%30 , İ/A = 

%50  ve İ/A =%70 ile üç farklı çimento dozu (220-250-280 kg/m3) seçilmiştir. En yüksek 

basınç dayanımı değeri İ/A =%50 olan karışımda elde edilirken, çimento dozajı göz 

önünde bulundurulduğunda test sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte çalışmada, su içeriğindeki küçük değişikliklerin basınç 

dayanımı üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için 280 kg/m3 kullanılması 

önerilmiştir. Ayrıca, daha yüksek basınç dayanımı değerlerine ulaşmak için, modifiye 

proktor sıkıştırmasının modifikasyonuna göre %98 sıkıştırma derecesine ulaşılabileceği 

görülmüştür (Şekil 2.3). 
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Şekil 2.3 SSB basınç dayanıma değişkenlerin etkisi a) agrega gradasyonu b) çimento 

dozajı c) kür koşulları d) kimyasal katkılar (Chhorn ve Lee, 2016a) 

Aghaeipour ve Madhkhan (2017), SSB karışımlarında kullanılan farklı içeriklerde Granül 

Yüksek Fırın Cürufunun (GYFC) SSB dayanıklılığı (boşluk yüzdesi, donma ve çözülme, 

su emme) üzerindeki etkisini çalışmıştır. Çalışmada iki farklı bağlayıcı içeriği (%12-15), 

üç farklı granül yüksek fırın cürufu içeriği (toplam çimento ağırlığının %20-40-60'ı) ve 

beş farklı su miktarı (%4.0-4.75-5.5-6.25-7.0) kullanılmıştır. 40 SSB karışımındaki sabit 

agrega oranları, 0-5 mm ince agrega, 5-12 mm kaba agrega ve 12-19 mm agrega için 7:2:1 

olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar, maksimum kuru yoğunluğa karşılık gelen optimum 

su içeriğinin, karışımdaki granül yüksek fırın cürufu miktarıyla orantılı olduğunu 

gözlemlemiş ve optimal kısmın bağlayıcı malzeme ağırlığının %40'ı olduğunu 

bildirmiştir (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4 Ağırlıkça çimento yerine ikame edilen öğütülmüş granüle yüksek cürufun SSB 

karşımı üzerine etkisi a) Su emme kapasitesi b) su penetrasyon derinliği c) basınç 

dayanımı acısından (Aghaeipour ve Madhkhan, 2017)  

Yazici vd., (2015) tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise bu kez polipropilen lif SSB 

karışımına farklı oranlarda eklenerek etkileri araştırılmıştır. 300 kg/m3 sabit çimento 

dozajının kullanıldığı çalışmada %57 (0-5 mm ince agrega), %20 (5-15 mm kaba agrega), 

%23 (15-25 mm kaba agrega) oranlarında sabit agrega gradasyonu ile hacimce dört farklı 

oranda (%0-0.25-0.5-0.75) polipropilen lif eklenerek karışım tasarımları yapılmıştır. 

Optimum su muhtevasının titreşimli çekiçle (ASTM C1435) bulunduğu çalışmada 

optimum su oranlarının lifin miktarının artmasıyla %5.32’den %5.78’e kadar yükseldiği 

gözlemlenmiştir. Ayrıca lif oranın artması maksimum kuru yoğunlukta düşüşe sebep 

olmuştur. Ek olarak, SSB mekanik özellikleri açısından polipropilen lifin etkisi 

incelendiğinde polipropilen lifin kullanımı ile mekanik performansta %20’lere varan 

düşüş görülmüştür. Ancak kullanılan polipropilen lifin etkisiyle malzemenin tokluğu üç 

kart artarak daha sünek bir davranış sergilediği belirtilmiştir (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5 Farklı oranlardaki (%0-0,25-0,5-0,75) polipropilen lifli SSB nin gerilme-birim 

şekil değiştirme diyagramı (Yazıcı vd., 2015) 

Madhkhan vd., (2012) tarafından yapılan çalışmada ise SSB karışımına bu sefer farklı 

oranlarda doğal puzolan, çelik lif ve polipropilen lif eklenerek bu parametrelerin etkisine 

bakılmıştır. 275 kg/m3 lük bağlayıcı miktarı ve sabit agrega gradasyonu (%60 ince agrega, 

%40 kaba agrega, Dmax 19 mm) kullanılarak hacimce üç farklı çelik fiber oranı (%0.4-

0.6-0.8), hacimce %0.1’lik polipropilen ve farklı oranda (%0-15-30 bağlayıcı malzeme 

yüzdesi) doğal puzolan kullanılarak farklı karışımlar elde edilmiştir. Bu karışımlardan 

elde edilen küp ve kiriş numuneleri üzerinden yapılan deney sonuçlarına göre 

puzolanların 28 günlük basınç dayanımlarını düşürdüğü ancak ileri dönemlerde arttırdığı, 

tokluğa ise etkilerinin önemli derecede olmadığı gözlemlenmiştir. Çelik lifin tek başına 

kullanımında polipropilen aksine basınç dayanımı artırdığı ancak kopma modülüne 

puzolan kullanılmadan pek bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca çelik lifin 

malzeme tokluğunu artırdığı belirtilmiştir. 

Ghahari vd., (2017) tarafından yapılan çalışmada doğal pozolanlardan trasın, SSB yol 

performansına etkisi araştırılmıştır. Tek tip agrega gradasyonu ve çimento ağırlığınca 

%20 oranında tras kullanıldığı çalışmada, bağlayıcı miktarı 330 kg/m3 ve su oranı ise 

%4.5 olarak belirtilmiştir. Süperakışkanlaştırıcı (%0-0.6-0.8) ve hava sürükleyici (%0-

0.06-0.15) kimyasal katkıların kullanıldığı çalışmada taze beton özelliklerinin tayini için 
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vebe testi, sertleşmiş beton özelliklerinin belirlenebilmesi içinse 7, 28, 90 ve 180 günlük 

çekme ve basınç dayanımları yapılmıştır. Durabilite özelliklerinin belirlenebilmesi için 

su penetrasyonu, geçirimlilik katsayısı, buz çözücü tuzun meydana getirdiği aşınma 

miktarı ve boşluk faktörü analizi yapılmıştır. Sonuç olarak SSB de tras kullanılması Vebe 

süresini artırmış ancak ekstra süperakışkanlaştırıcı kullanılarak tolere edilmiştir. Tras 

kullanılması erken yaşta basınç dayanımında %35’lik, çekme dayanımında da %12’lik 

düşüşe sebep olmuştur (Şekil 2.6). Diğer taraftan su penetrasyonu ve geçirimsizlik 

katsayısı tras kullanılması ile birlikte düşmüştür. Buz çözücü tuzlara maruz kalınan 

karışımların aşınmadan ötürü madde kayıpları incelendiğinde traslı SSB’lerin normal 

SSB ye göre % 51 oranında daha fazla aşınmaya uğradığı görülmüştür. 

 
 

Şekil 2.6 % 20 lik trasın (T-32, T-A-32) normal SSB (R-32) ve hava sürükleyicili SSB 

(R-A-32) üzerindeki etkileri (Ghahari et al., 2017) 
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Atiş vd., (2004) tarafından uçucu kül SSB ye etkisinin araştırması üzerine yapılan 

çalışmada üç farklı çimento dozajı (200, 300, 400 kg/m3) ile ağırlıkça çimento miktarının 

% 0-15-30-45 ini oluşturan Afşin-Elbistan Termik santralinden elde edilen yüksek 

kalsiyumlu uçucu kül kullanılarak %7-8 oranında optimum su muhtevası ile karışımlar 

hazırlanmıştır. Karışımdaki agrega miktarı için çimento miktarı esas alınarak üç farklı 

(1:10.5, 1:6.5, 1:4.5) oran kullanılmıştır. Sarsma tablası ile hazırlanan basınç dayanımı 

için küp, yarmada çekme dayanımı için silindir ve eğilme dayanımı için hazırlanan 

kirişler numunelerden elde edilen sonuçlara bakıldığında; %15 lik uçucu kül kullanılan 

karışımların normal karışımlardan 28 günlük dayanımlar esas alındığında daha iyi 

sonuçlar verdiği %30'luk kullanımda da 90 günlük mekanik performansları ile yakın 

sonuçlar verdiği yazarlar tarafından belirtilerek, Afşin Elbistan uçucu küllü SSB’lerin yol 

üstyapıları için bir alternatif olabileceği belirtilmiştir. 

Sıkıştırma işlemi SSB uygulamalarında oldukça önemli bir etmendir. Sıkıştırma işlemi 

agrega parçacıklarını birbirine zorlayarak, daha küçük parçacıkların daha büyük 

parçacıklar arasındaki boşlukları doldurmasıyla boşlukları azaltır. Karışımda bulunan su 

ufak parçacıkların boşlukları doldurmasını sağlayan bir yağlama etkisine sahiptir. Ayrıca, 

karışımda yetersiz su veya ince malzeme olması durumunda veya sıkıştırma enerjisi 

düşükse, hedeflenen yoğunluğu sağlamak nispeten zor olabilmektedir, SSB 

uygulamasında yeterli düzeyde sıkıştırma enerjisi sağlayabilmek, karışımda yeterli 

miktarda optimum su içeriğine ve ince malzemeye sahip olmak kadar önemlidir. SSB 

karışımları için mukavemet ve yoğunluk (yani sıkıştırma oranı) ilişkisi Şekil 2.7'de 

gösterilmektedir; burada özellikle yoğunluk teorik havasız yoğunluğun %96'sına 

yükselene kadar karışım mukavemetinin sıkıştırma miktarıyla oldukça ilişkili olduğu 

görülebilir. 
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Şekil 2.7 Çeşitli SSB karışımları için mukavemet ve yoğunluk ilişkisi (Schrader, 1992) 

Vibrasyon masası (VM) (ASTM C1176, 2013) ve vibrasyon çekici (VÇ) (ASTM C1435, 

2014) yöntemleri, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) tarafından 

standartlaştırılmış mevcut sıkıştırma yöntemleridir ve iki yeni sıkıştırma yöntemi, 

modifiye edilmiş proktor (MP) (ASTM WK59339, 2017) ve yoğurmalı sıkıştırıcı (YS) 

(ASTM WK33682), literatüre eklenmiştir ve standartlaştırılmak üzeredir. Darbe kırıcı ve 

pnömatik kırıcı kullanımı da bazı çalışmalarda açıklanmıştır (ACI Komitesi 207, 1995; 

Choi ve Groom, 2001). Bazı araştırmacılar ayrıca alan sıkıştırma koşullarını simüle etmek 

için özel olarak tasarlanmış sıkıştırma araçlarını da denemişlerdir (Şekil 2.8) (Filho vd., 

2008; Neocleous vd., 2011). 

 

Şekil 2.8 SSB kiriş numunelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi için çalışmacılara 

özgü geliştirilen sıkıştırma ekipmanı (Neocleous vd., 2011) 
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Sıkıştırma miktarı (yani, istenen yoğunluk) SSB uygulamalarında yeterli mukavemet elde 

etmek için oldukça önemli olsa da, SSB numune üretimi ve sıkıştırma yöntemleri üzerine 

yapılan akademik çalışmalar, SSB malzeme seçimi ve karışım tasarımı ile 

karşılaştırıldığında oldukça kısıtlıdır. Laboratuvar koşullarında çelik tambur merdaneleri 

kullanarak SSB numunelerinin üretilmesinin neredeyse imkansız olduğu iyi bilindiği için, 

sahadakilere benzer gerçekçi güç değerleri ve sıkıştırma dereceleri elde etmek üzere 

akademik çalışmalarda örneklerin sıkıştırılması adına çeşitli yöntemler 

araştırılmıştır.  Buna ek olarak, bu yöntemler araştırmacılar arasında farklılık 

göstermektedir, bu nedenle herhangi bir standart yoktur ve sonuçlar saha koşulları ile 

eşdeğer olmayabilir.  

 

Schrader (2003), gerçekleştirdiği çalışmada farklı sıkıştırma tekniklerinin SSB 

karışımlarının optimum su içeriği, basınç dayanımı ve birim ağırlıkları açısından 

etkilerini tanımlamıştır. Bir SSB baraj inşaat projesinin kalite kontrol personeli olan 

araştırmacı, baraj yapımından alınan çeşitli sıkıştırma tekniklerini uygulayabilmiş ve 

daha sonra sıkıştırma tekniği ile SSB'nin güç ve optimum su içeriği değerleri gibi 

karakteristik özellikleri arasındaki ilişkiyi Şekil 2.9'de gösterildiği gibi tanımlamıştır. 

Şekil 2.9, sıkıştırma yönteminin maksimum dayanım ve nem içeriği değerleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sıkıştırma enerjisi azaldığında, 

buna karşılık gelen mukavemet azalırken optimum nem içeriği artmıştır. Mevcut en 

yüksek sıkıştırma enerjisini sağlayan 10 tonluk bir titreşimli silindir, daha düşük nem 

içeriğine sahip daha yüksek mukavemet değerleri ortaya koymuştur. Ayrıca yazar, hangi 

tekniğin bağlayıcı içeriğinden bağımsız olarak kıvam aralıkları için daha uygun olduğunu 

değerlendirmek için sıkıştırma tekniği ile SSB'nin kıvamı arasında bir ilişki olduğunu 

göstermiştir (Şekil 2.9b). Laboratuvar koşullarında farklı yöntemlerle sıkıştırılan SSB 

örneklerinin mekanik özelliklerindeki değişimi de incelenmiştir. SSB sıkıştırma 

prosedürleri hakkındaki çalışmalara ilişkin literatür oldukça sınırlıdır ve standart bir 

sıkıştırma yöntemi henüz araştırmacılar tarafından kabul edilmemiştir. Bu çalışmada 

belirtilen beton karışımlarının baraj uygulamaları için olduğu, bu nedenle bağlayıcı 

miktarların yol uygulamalarına kıyasla oldukça düşük olduğu da unutulmamalıdır. 
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Şekil 2.9 Sıkıştırma metotlarına göre (a) maksimum mukavemet ve  (b) nem içeriği 

eğrileri (Schrader, 2003) 
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Diğer sıkıştırma ekipmanı ile karşılaştırıldığında, yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi esas 

olarak sıcak karışım asfalt (SKA) numuneleri hazırlamak için kullanılan oldukça yeni bir 

yöntemdir. Yoğurmalı sıkıştırıcı, düşey konsolidasyon basıncı ve döner yoğurma 

işleminin bir kombinasyonunu kullanarak laboratuvardaki sıkıştırma prosedürlerini 

simüle etme yeteneğine sahiptir (Collins vd., 1997; Masad vd., 1999; Peterson vd., 2003; 

Wang vd., 2018). YS'ların ayrıca çeşitli avantajları vardır: (i) uygulanacak enerji miktarı 

dönme sayısı ayarlanarak kontrol edilebilir, (ii) numuneler, yüksekliğe dayalı bir ayar 

kullanılarak istenen yoğunluğa sıkıştırılabilir ve (iii) sıkıştırma işlemi dönme eğrilerine 

karşı yükseklik veya kayma ve dönme eğrilerine karşı izlenebilir (Pasetto ve Baldo, 

2014). 

Yoğurmalı sıkıştırıcı ilk kez 2000'lerin başında temel ve alt temel malzemelerin 

sıkıştırılması için kullanılmıştır ve sonuçlar saha koşullarının geleneksel proktor 

yönteminden daha iyi simülasyonunu yansıtmıştır (Browne, 2006; Cerni ve Camilli, 

2011; Mokwa vd., 2008). Yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi SSB karışımlarını sıkıştırmak 

için yaygın bir biçimde kullanılmış olsa da başka bir çalışmada, SSB numunelerinin 

sıkıştırma derecesi ve kıvamı ve yoğunluğu kesinlikle dönme sayısına bağlı olması 

rağmen, bu yöntemin SSB numunelerinin üretimi için de geçerli olduğu belirtilmiştir 

(Şekil 2.10) (Amer vd., 2003;2004). 

 

Şekil 2.10 Yoğurmalı sıkıştırıcı için birim ağırlık ve dönme eğrisi sayısı (Amer vd., 

2003) 
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Williams (2013), optimum su içeriğini belirlemek için proktor yönteminin ve yoğurmalı 

sıkıştırıcı yönteminin etkilerini agrega gradasyonunu çalışmanın ikinci aşamasında 

incelenen SSB karışımları üzerindeki etkisi ile karşılaştırmıştır. Bu çalışmada kullanılan 

17 farklı agrega gradasyonu ve agrega tipi olarak kumtaşı, siyenit, kireçtaşı ve dolomit 

kullanılmış olup, her bir karışım yukarıda belirtilen yöntemlerden ikisiyle sıkıştırılmış, 

daha sonra optimum su içeriği ve maksimum yoğunluk değerleri belirlenmiştir. 

Beklendiği gibi, proktor yöntemiyle sıkıştırılan karışımlarla ilişkili veriler için, parabolik 

bir eğri, yoğunluk/su içeriği ilişkisini yansıtır ve eğrinin zirvesi optimum su içeriğine 

karşılık gelir. İkinci yönteme ait veriler birincinin tersine, böyle bir parabolik eğriyi 

yansıtmamıştır ve eğri su içeriği ile doğru orantılıdır. 

 

 

2.2 Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Fiziksel ve Mekanik Performansı 

Saha koşullarında yapılan araştırma çalışmaları, maliyet ve olası zorlu saha koşulları gibi 

sahada yapılan çalışmaların uygulanabilirlik anlamında çeşitli zorluklara neden olması 

sebebi ile literatür incelemesinin bu aşaması saha ve laboratuvar koşullarının 

entegrasyonu açısından literatür taramasının en kritik adımını oluşturmaktadır. Lee vd., 

(2014), hem laboratuvarda hem de sahada SSB kaplamalarının mekanik performansını 

incelemiştir. Bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır; ilk aşamada, üç farklı bağlayıcı 

içeriğine (160-200-250 kg/m3), %4-6 su içeriğine, sabit agrega derecesine ve son olarak 

bağlayıcının %20’sini oluşturan uçucu kül içeriğine sahip altı laboratuvar karışımından 

hazırlanan SSB örneklerinin performansını belirlenmiştir. SSB karışımları, titreşimli bir 

masa (ASTM C1176, 2013) kullanılarak laboratuvarda sıkıştırılmış ve 15x30 cm 

silindirik örnekler üretilmiştir, daha sonra SSB’lerin 3,7 ve 28 günlük dayanımları 

ölçülmüştür. İkinci aşamada, laboratuvar koşullarında küçük ölçekli bir titreşimli 

silindirle saha sıkıştırma koşullarını temsil etmeyi amaçlanmıştır. 50x70x20 cm'lik bir 

kesit SSB karışımları üretilmiştir. Bu prosedür, 180-300 kg/m3 bağlayıcı içeriğini ve 

%4.5-5 su içeriğini yansıtan sekiz karışım sürdürülmüştür. Son aşamada, önceki 

aşamaların test sonuçlarına göre dört karışım seçilmiştir. Çalışma sonunda yapılan 

laboratuvar test sonuçları, yeterli mukavemet sağlamak için gerekli bağlayıcı içeriğinin 

250 kg/m3'den daha fazla olması gerektiği göstermekte (bisiklet yolları için 28 günlük 
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dayanım minimum 21 MPa gerekli) ve yeterli işlenebilirlik sağlamak için su içeriği 

%5'ten fazla olması gerektiğine işaret etmektedir. Ek olarak, gerekli mukavemete 

ulaşıldığında %93 sıkıştırma derecesi (Karot kuru birim ağırlığının maksimum teorik 

kuru birim ağırlığına bölünmesi) elde edilmiştir. Saha testi değerlendirmeleri ile ilgili 

olarak, eğer bağlayıcı içeriği daha düşükse (250 kg/m3 veya daha az) kalınlığı 10 cm veya 

daha az olan SSB kaplamalar için yeterli sonuçların elde edilebileceği bildirilmiştir. 

Sıkıştırma uygulamaları karşılaştırıldığında, vibrasyon masası ve çelik tambur titreşimli 

merdaneye benzer basınç mukavemeti değerleri verirken, laboratuvarda kullanılan küçük 

ölçekli titreşimli merdane (titreşimli el merdanesi) bu yöntemlerden herhangi birine göre 

%10 daha yüksek mukavemet sergilemiştir.  

Chhorn vd., (2017) tarafından saha koşulları altında yapılan bir başka araştırma çalışması, 

SSB kaplamalarının performansının artırılmasını konu edinmektedir. Çalışma 

kapsamında üretilen SSB karışımları önceki çalışmaya benzer şekilde, 5 m genişlik, 0.2 

m kalınlık ve 580 m uzunluktaki beş kaldırım bölümü üzerinden incelenmiştir. SSB 

karışımlarında 280 kg/m3 bağlayıcı içeriği, %4.5 su içeriği, %0.1 hava sürükleyici katkı 

maddesi, iki maksimum agrega boyutu (13 ve 19 mm) ve %0-0.05 süper plastikleştirici 

katkı maddesi kullanmış, bu nedenle tüm karışımların Vebe süreleri 30-75 saniye arasında 

değişkenlik göstermiştir. İnce ve kaba agrega yüzdeleri de (%50-50) benzer bir biçimde 

sabit tutulmuştur. Tüm karışımlar için Vebe süreleri belirlenmiş, vibrasyon çekici (ASTM 

C1435, 2014) kullanılarak taze betonun sıkıştırılması sağlanmış ve saha sıkıştırma işlemi 

tamamlandıktan sonra fiziksel ve mekanik özellikler elde etmek için karot numuneler 

alınmıştır. Standart testlere ek olarak, SSB yüzey özellikleri Uluslararası Pürüzlülük 

Endeksi (UPE) ve Kayma Direnci Sayısı (KDS) açısından incelenmiştir. Araştırmacılar 

Vebe süresi ile mekanik/fiziksel özellikler arasında ilişki kurmak istediklerinden, Vebe 

süresi bir kontrol parametresi olarak ele almıştır. Ayrıca SSB kaldırım yapımında 

kullanılacak Vebe süresi için en uygun aralığın belirlenmesi de çalışmanın bir diğer odağı 

olarak ele alınmıştır. Çalışma neticesinde elde edilen nihai sonuç, basınç dayanımı, 

sıkıştırma derecesi, IRI ve S-N kriterleri için 47 ila 65 saniye arasında optimum bir Vebe 

süresi aralığına işaret etmektedir. 
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LaHucik vd., (2017a) tarafından yapılan çalışmada, saha ve laboratuvar koşullarından 

elde edilen sonuçlar, SSB örneklerinin yoğunluk ve mekanik özellikleri açısından özdeş 

malzeme içerikleri ve karışım tasarımları kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada 

Illinois (ABD) 'deki dört farklı SSB yol projesinden karot örnekler 

alınmıştır.  Laboratuvar deneyleri için, SSB sıkıştırması için yaygın olarak tercih edilen 

vibrasyon çekici ve saha sıkıştırma koşullarını daha iyi yansıttığı düşünülen yoğurmalı 

sıkıştırıcı yöntemi kullanmıştır. Vibrasyon çekici yönteminden elde edilen sonuçlar,  

%5.8 ile %6.5 arasında optimum bir nem içeriğine işaret etmekte ve buna bağlı olarak 

2452 ve 2508 kg/m3 arasında taze hal yoğunluğuna ulaşılmaktadır. Vebe süresi 22,7 kg 

ek yük altında 10 ila 20 saniye arasında değişkenlik göstermiştir. Numunelerin mekanik 

özelliklerini gözlemlemek için, basınç dayanım testine (ASTM C39 / C39M-18, 2018), 

yarmada çekme dayanım testine (ASTM C496 / C496M-17, 2017) ve disk şekilli 

kompakt gerilim testine (ASTM D7313-13, 2013) başvurulmuştur. Çalışmanın sonunda, 

%95 emniyet/güven olan bir t-testi neticesinde, laboratuvar ve karot örneklerinin (aynı 

boyutta) basınç dayanımı çiftlerinin, muhtemelen sahadaki düşük yoğunluk ve daha 

yüksek yoğunluk değişimi nedeniyle istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirtilmiştir. 

Spesifik olarak, sahalardan alınan karotlar, laboratuvar örneklerinden yaklaşık %4 daha 

düşük yoğunluk değerleri sergilemiş ve bu da basınç mukavemetinde %45 azalma ile 

sonuçlanmıştır. Ayrıca saha sonuçları laboratuvar sonuçlarından oldukça farklı olduğu 

için vibrasyon çekici yönteminin saha sıkıştırmasında ulaşılamayan seviyede aşırı bir 

sıkıştırma enerjisi uygulayabileceği belirtilmiştir. 

 

SSB kaplama uygulamalarına ilişkin literatür çalışmaları genellikle üç bileşenden oluşur: 

i) malzeme seçimi ve karışım tasarımı, ii) laboratuvar koşullarında numune üretimi ve 

sıkıştırma yöntemleri ve iii) SSB kaplamalarının fiziksel ve mekanik özellikleri. SSB 

üzerine yapılan birincil çalışmalarda kullanılan malzeme içerikleri, miktarları, fiziksel ve 

mekanik performansın etkileri Çizelge 2.1'de özetlenmiştir. SSB ile ilgili birincil 

çalışmalarda kullanılan karışım tasarımı ve sıkıştırma yöntemleri de Çizelge 2.2'de 

özetlenmiştir. Bu bölümdeki literatür temelli bulgular aşağıdaki gibidir: 

• SSB karışım tasarımlarında, bir dizi çalışmada referans olarak alınan maksimum 

yoğunluğu sağlayan toprak sıkıştırma tekniği tercih edilmiştir. Bazı araştırmacılar da 
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karışımları tasarlarken Vebe süresinin tutarlılığı ile ilişkili SSB işlenebilirliğine öncelik 

vermiştir. 

• Karışımlardaki bağlayıcı miktarı en çok 250-350 kg/m3 arasında olacak şekilde 

seçilmiştir ve optimum su oranı genellikle %5-6 aralığındadır. SSB'nin taze birim ağırlığı 

da 2450-2550 kg/m3 arasında değişmektedir. 

• SSB karışımlarının %80-85'ini oluşturan agregalar, SSB'nin işlenebilirliğini, 

sıkıştırılabilirliğini, mukavemetini, termal özelliklerini ve dayanıklılığını önemli ölçüde 

etkilediği için literatür çalışmalarında sıklıkla tartışılmıştır. Literatürde açıklanan 

maksimum agrega boyutu genellikle 12-19 mm arasında olacak şekilde seçilmiştir ve ince 

agrega içeriğinin toplam agrega içeriğine oranı %50-70 arasında değişmiştir.  SSB 

karışımlarının kıvamı pek çok çalışmada bildirilmemesine rağmen, bunu bildiren 

çalışmalar Vebe süresinin genellikle uygulanabilir bir SSB karışımı elde etmek için 30-

50 saniye arasında değiştiğini gözlemlemiştir. Ayrıca, sahada hazırlanan SSB 

karışımların, laboratuvarda hazırlananlara göre daha yüksek Vebe sürelerine sahip 

olması, Vebe süresi 20 saniyeden az olan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan bir 

karışımın, sahada kullanılan ağır sıkıştırma ekipmanlarını taşıyacak kadar sert 

olmayabileceğini göstermektedir. 

SSB'ler sahada taze iken 10-12 tonluk vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırıldığından, SSB 

çalışmaları için en kritik problem, laboratuvar ortamındaki saha koşullarını tam olarak 

yansıtan sıkıştırma metodolojisi hakkında bilgi eksikliğidir. SSB numunelerinin, 

laboratuvar koşulları altında farklı sıkıştırma yöntemleri ve prosedürleri kullanılarak 

araştırmacılar tarafından hazırlandığı çeşitli çalışmalar literatürde mevcuttur. SSB 

numunelerinin çoğunlukla vibrasyon çekici (ASTM C1435, 2014) veya vibrasyon masası 

(ASTM C1176, 2013) kullanılarak laboratuvarda hazırlandığı ve ayrıca çalışmaların 

çoğunda gerekli prosedürlerin sıkı sıkıya takip edilmediği görülmüştür. Örneğin, daha 

yüksek birim ağırlık elde etmek için, vibrasyon masası yöntemi bazen standartta 

belirtilenden daha uzun bir süre uygulanmış veya titreşimli çekiç, numunede standarttan 

daha uzun bir süre tutulmuştur.  Bazı çalışmalarda modifiye proktor, darbeli çekiç ve 

pnömatik çekiç yöntemleri de tercih edilmiştir. Dahası, SKA numunelerini sıkıştırmak 
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için yaygın olarak kullanılan yoğurmalı sıkıştırıcı yönteminin kullanımı bilimsel 

çalışmalarda SSB sıkıştırması için artmıştır, çünkü bu yöntem laboratuvardaki saha 

sıkıştırma koşullarını iyi yansıtır ve daha yüksek derecede sıkıştırma sağlar. Son olarak, 

bazı araştırmacılar SSB numuneleri hazırlamak için özel sıkıştırma ekipmanları 

kullanmıştır. 

Literatür çalışmaları, silindirik örneklerin ağırlıklı olarak SSB dayanım testleri için 

kullanıldığını göstermektedir; bu seçimin en önemli nedeni kiriş ve kübik numunelerin 

üretim ve sıkıştırma işlemlerinin silindir numunelerinde kullanılanlara göre oldukça zor 

olmasıdır ve henüz laboratuvar koşullarında SSB kiriş numunelerinin üretimi hakkında 

bir spesifikasyon yoktur. Çalışmalarda, düşük çimento dozajları (300 kg/m3 ve altı) için 

28 gün sonra basınç dayanımları genellikle 30-50 MPa arasında bulunmuştur. 

Saha koşullarını ve laboratuvar koşullarını karşılaştıran sınırlı sayıda literatür çalışması, 

laboratuvar sonuçlarının genellikle sahadan daha yüksek yoğunluk ve mukavemet 

değerleri verdiğini ortaya koymuştur. Sıkıştırma metodolojisinin, özellikle SSB örnek 

yoğunluklarında %1-2'lik bir değişikliğin mukavemette %10-15'lik bir değişikliğe yol 

açabileceği düşünüldüğünde, saha ve laboratuvar koşullarında farklı yoğunlukların elde 

edilmesi önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir (Amer, vd., 2004). Laboratuvar 

koşullarında SSB örneklerini sıkıştırmak için yaygın olarak kullanılan vibrasyon çekici 

yöntemi, saha sıkıştırmasını uygun şekilde simüle etmek için çok fazla sıkıştırma enerjisi 

veriyor olabilir. Ayrıca, laboratuvar koşulları altında üretilen SSB karışımlarının Vebe 

süresi oldukça düşük olduğundan, SSB numunelerinin geleneksel beton gibi davranmaya 

başlaması da önemli bir faktör olabilir. SSB saha uygulamalarındaki kritik sorunlardan 

biri yoğunluk değişiminin çekirdek bölgeye bağlı olması ve çekirdek alandan bağımsız 

olarak derinlikle azalmasıdır. Yoğunluktaki bu değişiklikler, saha uygulamalarında 

sıkıştırma prosedürünün önemini, özellikle konvansiyonel finişerlerden daha yüksek 

yoğunluklu kullanımı, SSB'nin altında daha kalın ve daha sert temel katmanlarının 

kullanımı ve SSB kaldırma kalınlıklarının azaltılması gibi durumlar neticesinde 

yoğunlukta görülen varyasyonları önemli ölçüde azalttığı düşünülmektedir. 
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Kısacası, araştırmacıların laboratuvarda saha sıkıştırma koşullarına ulaşmalarını 

sağlamak için hala ayrıntılı spesifikasyonlar bulunmamakla birlikte, SSB kaplaması ile 

ilgili çalışmalar gittikçe artmaktadır. 

Tartışma yaratan önemli noktalar şu şekilde özetlenebilir: daha yüksek sıkıştırma derecesi 

için mevcut standartların manipülasyonu, saha ve laboratuvar test sonuçları arasındaki 

olası çelişkiler ve akademik çalışmaların gerçek alan uygulamalarını nasıl yansıttığı 

konusundaki belirsizlik. Sınırlı sayıda çalışma ışığında, bir SSB uygulamalarında 

kullanılan sıkıştırma prosedürünün, SSB laboratuvarının ve saha sonuçlarını belirleyen 

baskın faktör olduğu söylenebilir. 
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Çizelge 2.1 SSB kaplama çalışmalarında bazı karışım tasarımı ve performans değerleri (Sengun, Aykutlu ve Yaman, 2017) 
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Çizelge 2.2 SSB kaplama çalışmalarında kullanılan bazı karışım tasarım yöntemleri ve 

sıkıştırma yöntemleri (Sengun vd., 2017) 

Referanslar SSB karışım tasarımı 
metodu 

Belirlenen optimum su 
içeriği 

Numune sıkıştırma 
metodu 

LR2015 Zemin Sıkıştırma Metodu Modifiye Proktor Vibrasyon Çekici 

CL2016a Zemin Sıkıştırma Metodu Vibrasyon Çekici Vibrasyon Çekici 

CL2016b Beton Kıvam Metodu Vebe Aparatı Vibrasyon Çekici 

HCW2011 Beton Kıvam Metodu Vebe Aparatı Vibrasyon Çekici 

AM2017 Zemin Sıkıştırma Metodu Vibrasyon Çekici Modifiye Proktor 

YUAT2015 Zemin Sıkıştırma Metodu Vibrasyon Çekici Vibrasyon Çekici 

LDRA2017 Zemin Sıkıştırma Metodu Vibrasyon Çekici Vibrasyon Çekici 

GMR2017 Beton Kıvam Metodu Vebe Aparatı Vibrasyon Masası 

MAT2012 Zemin Sıkıştırma Metodu Vibrasyon Çekici Yoğurmalı Sıkıştırıcı 

ADS2003 Teorik Maks. Yoğunluk 
Metodu 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı Yoğurmalı Sıkıştırıcı 

ADS2004 Teorik Maks. Yoğunluk 
Metodu 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı Özel Ekipman 

NAPG2011 Zemin Sıkıştırma Metodu Özel Ekipman El Vibrasyon Silindiri 

CHL2017 Zemin Sıkıştırma Metodu Vebe Aparatı Çelik Vibrasyon 
Silindiri 

LCP2013 Beton Kıvam Metodu Vibrasyon Masası El Vibrasyon Silindiri 

 

2.2.1 Silindirle sıkıştırılmış betonların kırılma özellikleri 

SSB'nin çatlak özelliklerine odaklanan literatürde tarif edilen çalışma sayısı sınırlıdır. 

Kırılma parametrelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaların çoğunlukla konvansiyonel 

beton için metal malzemelerle ilişkili olduğu açık olmakla birlikte, en belirgin sertlik ve 

kırılma parametrelerini etkileyen liflerin kullanımı ile ilgili çalışmalar, SSB'lere göre 

nispeten yenidir. Dahası, geleneksel beton alanı bile araştırmacılar için çok zor hale 

gelmiştir, çünkü çelikten farklı olarak, beton heterojendir, betonda kullanışlı olmayan 

homojen malzemeler için standart prosedürlerin uygulanması ve sonuç yorumlaması 

oldukça zordur. 
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Kırılma mekaniği, çatlamış ve kusurlu malzemelerin başarısızlığını analiz etmek ve 

çatlakların yayıldığı koşulları incelemekle ilgili mekanik alanıdır (Anderson, 2017). 

Çatlama, normalde servis yükleri altında çatlaklarla dolu beton yapılara sahip beton 

uygulamalarının davranışının temel bir özelliğidir (Bazant, 2014). Kırılma mekaniğinin 

ilk gelişmeleri Inglis (1913)  ile başlamış olmasına rağmen, 20. yüzyılın başında, Griffith 

(1921) gevrek kırılma mekanizmasının yeni bir enerji temelli başarısızlık kriteri 

kullanarak ilk açıklamasını sunmuştur. Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEFM) 

konsepti daha sonra Irwin (1957) tarafından Westergaard (1939) denklemleri kullanılarak 

geliştirilmiştir. Araştırmacılar, sadece kırılgan malzemeleri tanımlamak için kullanılan 

bir malzeme parametresi olan kırılma tokluğunun (KT), çatlak ilerlemesi ve kırılma 

yetmezliğini tanımlamak için yeterli olabileceğini belirtmişlerdir.  

1960'larda beton kırılma mekaniği ile ilgili bazı gelişmeler olmuştur. Kaplan (1961) 

LEFM konseptinin betona uygulanmasını uyarlamış ve birçok araştırmacı betona LEFM 

uygulamak için çalışmaya devam ederken (Carpinteri, 1982; Cook ve Crookham, 1978; 

Glucklich, 1963; Clyde E Kesler vd.,1972; Mindess ve Nadeau, 1976; Shah ve McGarry, 

1971; Strange ve Bryant, 1979), klasik LEFM normal beton üyelerine uygulanmamalıdır. 

Çünkü beton, Şekil 2.11a'da gösterildiği gibi, çatlak ucundan önce bir kırılma proses 

bölgesi (KPB) olan heterojen bir malzemedir. 

Şekil 2.11b'de gösterildiği gibi, agregaların çatlak ucunda çatlak yayılmasını önleme, 

çatlakların yönünü değiştirme veya agregalarla çakışarak çatlak dallanmalarını değiştirme 

veya boşlukların çatlak ucu keskinliğini azaltma gibi birçok mikro kırılma mekanizması, 

KPB içinde meydana gelir (Akkaya vd., 2003). Bu nedenle, tüm bu etkiler sadece çatlak 

ucundan önce enerji dağılımına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda birbirleriyle 

etkileşerek problem karmaşıklığını artırır (Jimenez Pique, 2002) 
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Şekil 2.11 a) KPB Kavramı (Kim ve Buttlar, 2009), b) Beton için çatlak yayılma 

mekanizmaları (Akkaya vd., 2003; Jimenez Pique, 2002) 

Bu tür mekanizmalar nedeniyle, kırılma tokluğu (KT) beton gibi yarı kırılgan 

malzemelerin kırılma özelliklerini belirlemek için yetersiz olduğundan, birçok farklı 

doğrusal olmayan kırılma modeli geliştirilmiştir (Kumar ve Barai, 2011). 

Bunlar: 

• Hayali Çatlak Modeli (HÇM) (Arne Hillerborg vd., 1976), 

• Yapışkan Çatlak Modeli (YÇM) (Barenblatt, 1962; Dugdale, 1960), 

• Çatlak Bandı Modeli (ÇBM) (Bažant ve Oh, 1983), 

• İki Parametre Kırık Modeli (İPÇM) (Jenq ve Shah, 1985), 
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• Boyut Etkisi Modeli (BEM) (Bažant, 1984; Bazant ve Sun, 1987), 

• Etkili Çatlak Modeli (Nallathambi ve Karihaloo, 1986), 

• Çift K Kırılma Modeli (Xu ve Reinhardt, 1999) 

• Çift G Kırılma Modeli (Xu ve Zhang, 2008). 

Bu modellerin kırılma parametrelerini deneysel olarak belirlemenin karmaşıklığı, 

literatürde betonun kırılma mekaniği üzerinde bulunan çalışmaların sayısını kısıtlamıştır. 

RILEM (TC 50-FMC, 1985; TC 89-FMT, 1990) tarafından standartlaştırılan yaygın 

olarak kullanılan üç modelin (HÇM, BEM, İPÇM) kırılma parametrelerini belirlemek için 

çentikli bir kirişe üç noktalı bir eğilme testi uygulanmıştır. Bu üç model arasında İPÇM, 

farklı boyutlu örneklerin kullanılmasını gerektirmediği için özellikle avantajlıdır. Bu 

modelden elde edilen iki KT (gerilme yoğunluk faktörü veya kırık tokluğu) ve KÇUAYD 

(kritik çatlak ucu açılma yer değiştirmesi) değerlerinin çoğunlukla örnek 

geometrilerinden bağımsız olduğu gösterilmiştir (Jenq ve Shah, 1985). Bazı çalışmalar 

ise geometrinin bu parametrelere olan etkisinin ihmal edilemez olduğunu ileri sürmüştür 

(Planas ve Elices, 1989; Shi vd., 2018). 

Betonun kırılma özellikleri üzerine yapılan son çalışmalar, çoğunlukla karışım 

bileşiminin kırılma parametreleri ve kırılma enerjisi üzerindeki etkisi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Akkaya vd., (2003) basınç dayanımı, su-bağlayıcı oranı ve agrega 

konsantrasyonunun geleneksel betonun kırılma enerjisini nasıl değiştirebileceğini 

araştırmıştır. Bu çalışmanın nihai sonuçları, basınç dayanımı, su-bağlanma oranı, 

maksimum agrega boyutu, beton yaşı ve çentik uzunluğunun beton kırılma enerjisini 

etkileyen parametreler olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, betonun kırılma 

enerjisinin agrega konsantrasyonu ve maksimum agrega büyüklüğü ile artarken, su-

çimento oranında bir artışın kırılma enerjisinde azalmaya neden olduğunu gözlemiştir. 

Su-bağlayıcı oranı ve beton yaşı basınç dayanımı ile doğrudan ilgili olduğundan, 

[Uluslararası Yapısal Beton Federasyonu (CEB Bülteni No.189, 1988)], kırılma enerjisi 

tahmininde basınç dayanımı ve maksimum agrega boyutu dikkate alınmıştır. Bununla 

birlikte, Yan vd., (2001), yüksek mukavemetli betondaki matriks ve agrega arasındaki 

bağ kuvvetinin daha az enerji emen pürüzsüz bir kırılma yüzeyine yol açabileceğini 

savunarak kırılma enerjisinin basınç dayanımı ile kalıcı olarak artmayacağını belirtmiştir. 
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C. Tasdemir vd., (1995) tarafından yapılan bir araştırma, yüksek mukavemetli betonarme 

kırılma enerjisinin KPB'den etkilendiğini bulmuştur. Ayrıca, silis dumanı içermeyen 

betona göre silis dumanı içeren betonda basınç ve yarılma gerilme mukavemetlerinde 

önemli bir artış olmasına rağmen, yüksek mukavemetli betonda artan basınç mukavemeti 

ile kırık enerjisinin azaldığı gözlenmiştir. Son olarak, Khalilpour vd., (2019) betonun 

kırılma enerjisi ve etkilenen parametrelerle ilgili güncel bir literatür incelemesinde, 

betonun mekanik özelliklerini değiştiren, agrega boyutu, tipi, miktar, bağlayıcı oranı, su-

bağlayıcı oranı, ilave edilen elyaf türü, tipi, uzunluğu, miktarı, ortam sıcaklığı, vb. 

parametrelerin betonun kırılma enerjisini de etkileyebildiği ortaya konulmuştur. Bu 

etkilerin detaylı ve ayrı bir incelemesi, su-bağlayıcı oranında bir artışın kırılma 

enerjisinde bir azalmaya yol açtığını ve bunun büyük ölçüde çimento matriksi ile agrega 

arasındaki ara yüzeydeki gözenekliliğin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

 Ayrıca çimento hamuru miktarındaki bir artışın kırılma enerjisinde bir azalmaya neden 

olabileceği görülmüştür. Bu çalışmada, betondaki maksimum agrega boyutundaki bir 

artışın hem agregayı kırmak için gereken enerjiyi arttırdığı hem de betonun kırılma 

enerjisini arttırdığı belirtildi, çünkü agrega etrafındaki çatlak yayılması nedeniyle bir 

çatlak daha uzun bir yolla sonuçlanır. Test edilen numune boyutunun etkisi iki şekilde 

dikkate alınmıştır. Birincisi, numune boyutunun arttırılmasından kaynaklanan daha uzun 

çatlak yolu nedeniyle kırık enerjisindeki büyümeydi. Bununla birlikte, ikincisi, daha 

küçük bir kırılma işlem bölgesinden kaynaklanan çentik uzunluğunu artırarak kırılma 

enerjisini azaltmaktı. 

Literatür derlemesinin başında da belirtildiği gibi, SSB'de çatlak özellikleri ile ilgili 

çalışmalar oldukça sınırlı olup; ilgili birkaç çalışma aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

LaHucik vd., (2017b) tarafından fiber SSB'lerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi 

üzerine kapsamlı bir çalışmada, SSB'lerin çatlak özellikleri araştırılmıştır. Maksimum 19 

mm agrega büyüklüğü ve 280 kg/m3 çimento dozajı ile agrega gradasyonu, çalışma 

sırasında sabit tutulmuştur. Biri kontrol karışımı olmak üzere toplam on iki farklı SSB 

karışımı, dört sentetik elyaf türü ve farklı geometri ve hacimlere sahip iki çelik elyaf türü 

kullanılarak oluşturulmuştur. SSB kırılma özelliklerini belirlemek için Jenq ve Shah, 

(1985) tarafından geliştirilen iki parametreli bir kırılma modeli (İPÇM) kullanılmış, 
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ancak RILEM TC 89-FMT tarafından önerilen çentikli kiriş numuneleri üzerinde üç 

noktalı eğilme testi dışında bir prosedür (1990) uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından, 

SSB'nin çatlak özelliklerini belirlemek için disk şeklindeki kompakt gerilim (DCT) 

testlerini uygulamak için 15x30 cm silindirik örnekler hazırlanmıştır. Bu çalışmada, 

Hillerborg vd., (1976) geliştirdiği hayali çatlak modelinin temeli olan RILEM TC 50-

FMC, (1985) standart prosedürüne göre kırık enerjisi (KE) belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonunda, SSB karışımları ve Portland çimentosu esaslı geleneksel beton (PÇB) 

karışımlarının kırılma parametreleri karşılaştırılmış, daha sonra karışımlar, kritik 

yoğunluk faktörü (KYF) ve kırılma enerjisi (KE) gibi kırılma özellikleri açısından 

incelenmiştir. SSB'ler PÇB'lere göre daha iyi sonuç vermiştir. Genel olarak, SSB'nin 

kırılma özelliklerinin PÇB'ninkilere benzer veya daha iyi olduğu bulunmuştur. 

Araştırmacılar ayrıca SSB kırılma performansının, özellikle kırılma enerjisinin (KE), 

artan lif içeriği ile iyileştiğini belirtmiştir. 

LaHucik vd., (2017a) tarafından bir önceki bölümde ayrıntılı olarak tartışılan bir 

çalışmada, aynı bağlayıcı içeriği ve karışım tasarımına sahip SSB karışımları hem sahada 

hem de laboratuarda üretilmiş ve mekanik performansları karşılaştırılmıştır.  Çalışmanın 

son bölümünde SSB karışımlarının çatlak özellikleri tartışılmış ve önceki çalışmada 

olduğu gibi çatlak parametrelerini belirlemek için iki parametreli çatlak modeli (İPÇM) 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, yoğunluk ve mukavemet ölçümlerine benzer şekilde, kırılma 

özelliklerine ilişkin saha sonuçları laboratuvar sonuçlarından daha düşük bulunmuştur. 

Kırılma özellikleri eğilme kapasitesinin iyi göstergeleri olarak kabul edildiğinden, saha 

koşulları altında elde edilen düşük kırılma özelliklerinin, SSB kaplamasının yapısal 

kapasitelerinin, laboratuvar deneylerine dayanarak öngörülen kapasiteden daha düşük 

olabileceği öne sürülmüştür. 

Ferrebee vd., (2014) SSB'nin çatlak özellikleri ile ilgili bir başka çalışmasında, hem 

normal hem de geri dönüştürülmüş agregaların çatlak parametreleri üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Bu çalışmada sabit bir çimento miktarı (267 kg/m3) kullanılmış ve normal 

ve geri dönüştürülmüş agrega dereceleri için sırasıyla %5,8 ile %6,4 arasında optimum 

su oranları elde edilmiştir ve çatlak parametrelerini belirlemek için iki parametreli bir 

çatlak modeline (İPÇM) dayanan RILEM TC 89-FMT, (1990) prosedürü kullanılmıştır. 
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Kırılma enerjisi de RILEM TC 50-FMC, (1985)'e göre belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonunda, normal ve geri dönüştürülmüş agrega SSB karışımları istatistiksel olarak benzer 

sonuçlar göstermiş, önceki çalışmalardan elde edilen geleneksel beton (PÇB) kırılma 

özellikleri aynı agrega oranları için karşılaştırıldığında, SSB'lerin çatlak enerjisi (ÇE) ve 

kritik gerilme yoğunluk faktörü (KSYF) açısından PÇB'den daha iyi sonuç verdiği 

bulunmuştur. 

2.2.2 Silindirle sıkıştırılmış betonda yorulma davranışı 

Yakın zamana kadar, SSB'nin yorulma davranışını doğrudan araştıran az sayıda araştırma 

yapılmıştır, çünkü yorulma testleri oldukça zaman alıcı, karmaşık ve pahalıdır. Diğer bir 

olası sebep ise bazı araştırmacıların kaplama tasarımında SSB'lerin geleneksel betona 

benzer mekanik özelliklere sahip olduğuna inanarak geleneksel beton yorulma 

davranışını kullanmalarıdır. SSB ile ilgili yorulma çalışmalarının çoğu ABD'de karayolu 

idareleri ve beton kaldırım birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir ve birçoğu geleneksel 

betonun yorulma davranışını açıklamaya çalışmıştır.  

Bilindiği gibi tekrarlayan yüklere maruz kalan yapılar veya malzemeler, çatlakların 

gelişmesiyle ortaya çıkan kalıcı hasara veya ani arızaya maruz kalabilir ve böyle bir 

kırılma tipine, çoğu beklenmedik olan tüm mekanik kırıkların en az yarısını oluşturan 

yorulma kırılması denmektedir. Yorulmanın etkileri uçaklar, gemiler, köprüler, yol 

kaplamaları, otomotiv yapıları, çerçeveler, vinçler, makine parçaları, türbinler, reaktörler, 

kanal ve baraj panjurları ve açık deniz platformlarını oluşturan bileşenler için yaygın 

olarak incelenmiştir. Yorulma kırılmasının bir başka tehlikeli yönü, bir malzemenin 

sünekliğine bakılmaksızın ortaya çıkabilecek gevrek kırılmadır. 

Malzemelerin yorulma davranışı ile ilgili çalışmalar, sanayi devrimi ile başlamış, yorulma 

kırılması, 19. yüzyılın ilk yıllarında, tekrarlanan yüklerin neden olduğu demiryolu 

akslarındaki bir arıza nedeniyle literatüre ilk kez sokulmuştur. Yorulma etkisiyle ilgili ilk 

sistematik çalışma Alman bilim adamı Wöhler (1860) tarafından yapılmıştır. Bauschinger 

(1886), bir statik çekme veya sıkıştırma testi altında elde edilen gerilim-gerinim 

davranışının, tekrarlanan yükler altında elde edilen gerilim-gerinim davranışından 



31 
 

oldukça farklı olabileceğini göstermiştir. Kırılma mekaniğinde önemli ilerlemeler 

kaydedilen 1950'lere kadar olan dönemde, çalışmalar çoğunlukla yorulma ile ilgili 

başarısızlıkları açıklamak için kırılma mekaniğini kullanmaya odaklanmıştır (Coffin, 

1954; Paris vd., 1961). Öte yandan, kapalı devre servo-hidrolik yükleme sistemlerinin 

devreye girmesiyle yorulma davranışını anlama konusundaki gelişmeler önemli ölçüde 

farklı bir aşamaya ilerlemiştir. 

Şekil 2.12, yorulma testinde sıklıkla kullanılanlar gibi tipik bir sinüzoidal siklik yorulma 

yükünü göstermektedir. Bu tipik grafikte, ortalama gerilme maksimum (σmax) ve 

minimum gerilme (σmin) toplamının yarısıdır, genlik gerilme (σa) maksimum gerilme 

(σmax) ile ortalama gerilme (σm) arasındaki farktır ve gerilme aralığı (Δσ) maksimum ve 

minimum gerilime farklılıkları arasındaki farktır. Bu grafikte yorgunluk tasarımına ve test 

örneklerine bağlı olarak gerilim (Ɛ), moment (M), tork (T) veya gerilme yorulma faktörü 

(SYF) gerilme yerine düşünülebilir. 

 

Şekil 2.12 Tipik sinüzoidal sabit genlik yorgunluk yükü 

Yorulma testleri, eksenel sıkıştırma veya gerilmeye, eğilmeye, burulmaya veya gerçek 

yaşam yükleme koşullarını temsil eden eşzamanlı çoklu etkilere maruz kalan 

malzemelere döngüsel yükler uygulanarak gerçekleştirilir. Öte yandan, doğrudan gerilme 

testinin uygulanmasının zor olabileceği beton gibi malzemeler için genellikle eğilme 

yorulma testleri tercih edilir ve dört noktalı eğilme testleri altındaki yorulma davranışı 
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çentikli veya normal kiriş numuneleri için incelenir. Yorulma davranışının doğrudan 

gerilme yorulma testi gerektirdiği bazı özel durumlarda, yorulma testleri kompakt kare 

veya disk şeklindeki gerilme numuneleri üzerinde gerçekleştirilebilir. 

Beton için yorulma analizi ve yorulma ömrü tahmini için en sık kullanılan araç, Wöhler 

eğrisi olarak da bilinen Stress-life (gerilme ömrü) (S-N) eğrisidir, malzemenin yük 

tekrarlama numaralarının (N) logaritmik bir ölçekte farklı gerilim oranları (S) altında 

çizilmesiyle elde edilmiştir (Şekil 2.13). Bu yaklaşımda, gerilme oranı (S), gerilme veya 

yük kontrolü ile gerçekleştirilen statik ve yorulma testlerinden elde edilen malzemenin 

nihai mukavemetine uygulanan maksimum gerilmenin oranı olarak ifade edilir. Basquin 

(1910) ilk olarak malzemelere uygulanan döngüsel yük veya gerilme ile başarısızlık 

öncesi yük tekrarlarının sayısı arasındaki ampirik formülasyonu tarif etmiştir. 

 

Şekil 2.13 Tipik S-N eğrisi (Stephens vd., 2000) 

Başka bir yöntemde, gerilim kontrollü yorulma testlerinin analizi için şekil değiştirme 

tahmininde Strain-life (gerinim ömrü) (Ɛ-N) yaklaşımı kullanılır ve plastik 

deformasyonlar yorulma sürecinin önemli bir kısmına katkıda bulunur. Bu yöntemde, 

yorulma çatlakları genellikle belirli bölgelerdeki plastik gerinim alanlarından 

kaynaklandığından, yorulma ömrü tahminleri, bu tür plastik gerinimlerin konsantre 

olduğu bölgeler dikkate alınarak yapılır, bu nedenle bu yönteme yerel zorlanma yaklaşımı 
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yöntemi de denir. Çoğunlukla yerel plastik gerinimlerin yoğunlaştığı çentikli elemanların 

yorulma analizinde kullanılır. Gerinim kontrollü testler, özellikle düşük döngü 

yorgunluğu (DDY) ve/veya çentikli numuneler altında malzemelerin yorulma davranışını 

daha iyi karakterize eder. Malzeme yorulması, özellikle plastik gerinimlerin küçük olması 

nedeniyle 106'dan fazla tekrarlı yorulma testlerinde çok uzun zaman alabilir, bu nedenle 

genellikle yüksek frekanslı yük/gerilme kontrollü yorulma testleri tercih edilir. Bu 

nedenle, gerinim ömrü Ɛ-N yaklaşımını kullanan yorulma testleri genellikle düşük döngü 

yorgunluk (DDY) testleri olarak bilinir. Gerinim kontrollü testlere dayanan bir Ɛ-N 

yaklaşımı, özellikle tasarım için plastik deformasyona ihtiyaç olan uçak, otomotiv, 

elektronik, bilgi ve imalat endüstrilerinde özellikle malzeme, kompozisyon veya yapıların 

yorulma özelliklerinin belirlenmesinde geleneksel bir S-N yaklaşımı yerine tercih edilir. 

Mekanik kırıkların çoğunun yorulma etkileri nedeniyle meydana geldiği bilindiğinden, 

literatürde metalik malzemelerin yorulma davranışı üzerine birçok çalışma bulunabilir. 

Bununla birlikte, beton yorulması ile ilgili çalışmalar daha önce Ornum (1903) tarafından 

yapılan beton yorulması çalışmaları ile daha önce başlamıştır. Bu çalışmalarda çimento 

harçları ve beton küpler sıkıştırma yorulmasına tabi tutulmuş ve sıkıştırma yorulması 

dayanımı araştırılmıştır. Sonuç, çimento harcı ve betonun, nihai mukavemetlerinin 

yaklaşık %55'i gibi benzer basınç yorulma mukavemeti göstermesidir. Bu çalışmalarda 

betonun basınç yorulma dayanımı ilk kez araştırılmış ve betonun sıkıştırma yorulması 

nedeniyle başarısız olabileceği belirlenmiştir. 

Betonun eğilme yorulma dayanımı üzerine ilk araştırma, kaldırım köşesi kırılmasını 

araştırmak için Illinois Ulaştırma Bakanlığı'nda Clemmer (1922) tarafından yapılmıştır 

ve sonuçta eğilme yorulma dayanımının statik nihai eğilme dayanımının %53'ü olduğu 

bulunmuştur. Geleneksel düz betonun yorulma davranışı üzerine kapsamlı çalışmalar 

1975 yılına kadar yapılmıştır. Literatüre önemli katkılar sağlayan bu çalışmalar, Crepps, 

(1923), Hatt, (1925), Williams, (1943), Kesler, (1953), Murdock ve Kesler, (1958), 

McCall, (1958), Neal ve Kesler, (1964), Glucklich, (1965) and Antrim, (1967) gibi 

araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmalar, betonun yorulma davranışı 

hakkında bilimsel bilgi birikimini oluşturmuş ve sonraki yıllarda yapılacak çalışmalara 

önemli ölçüde ışık tutmuştur. 
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Beton yorulma testlerinde en yaygın olarak kullanılan gerilme-şekil değiştirme (S-N) 

yaklaşımı, özellikle gerilme altında büyük deformasyonlar göstermeyen beton gibi sert 

malzemeler için uygundur. Betonun S-N eğrisi, beton kaplamaların tasarımında tasarım 

kriteri olarak da kullanılmıştır. 1974 yılında ABD'deki Portland Çimento Birliği (“A) 

tarafından bir tasarım S-N yorulma eğrisi, önceki çalışmalardan geleneksel beton 

örnekleri için elde edilen yorulma eğrilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir S-N 

yorulma eğrisi kullanılarak ilk kez kullanılmıştır (Ballinger, 1971; Kesler, 1970). PCA 

yönteminde S-N yorulma eğrisinin (1974) bu şekilde kullanılması, bazı gerçekçi olmayan 

sonuçlar vermiş ve 1984'te yüksek döngü yorgunluk bölümünde küçük bir değişikliğine 

yol açtımıştır. Budeğiştirilmiş S-N eğrisi (Packard, 1984) şu anda PCA tarafından beton 

kaplamaları test etmek için kullanılmaktadır. 

Enine yorgunluk çatlakları, son zamanlarda gelişmiş ülkelerde, ancak özellikle ABD ve 

Kanada'da kullanım alanı bulmuş olan mekanik ampirik kaplama tasarımında (MAKT) 

bir performans kriteri olarak kabul edilmektedir (Öztürk vd., 2018). Uygun tasarım beton 

kalınlığını belirlemek için tasarım kılavuzu, alandaki döşeme çatlama seviyesini tahmin 

etmek için bir yorulma çatlama performans eğrisi ile birlikte belirli bir gerilme seviyesine 

dayalı olarak izin verilen yük tekrarlarının sayısını kullanır. Bunu, istenen yorulma hasarı 

(˂1.0) veya arıza kriteri (örn., %20 slab çatlaması) karşılanana kadar bir deneme 

kalınlığına sahip çeşitli giriş kombinasyonları kullanan bir deneme yanılma yaklaşımı 

izler (Bordelon vd., 2009). 

Beton yorulma davranışını etkileyebilecek birçok parametre vardır ve bu parametreler 

genellikle karışım özelliklerine, yükleme koşullarına ve çevresel faktörlere bağlıdır. 

Betonun hem taze hem de sertleştirilmiş özelliklerini etkileyen tüm parametreler beton 

yorgunluğu davranışını da etkileyebilir. Bunlar arasında bağlayıcı miktarı ve özellikleri, 

agrega özellikleri, su bağlayıcı oranı, kimyasal ve mineral katkı maddeleri, nem içeriği, 

numune yaşı ve kür koşulları yer alır. Beton karışım parametrelerinin beton yorulma 

davranışı üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar aşağıdaki açıklamada kısaca özetlenmiştir. 

Beton yaşının yorulma davranışı üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir çalışmada, 

araştırmacılar 28 günlük, 4 aylık ve 6 aylık aynı içeriğe sahip beton örneklerinin 
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yorgunluk mukavemetini araştırmıştır. Çalışmanın sonunda 28 günlük, 4 aylık ve 6 aylık 

beton örneklerinin yorulma dayanımları sırasıyla %40-60, 50-55 ve 54-55 olarak 

bulunmuştur. Araştırmacılar ayrıca betonun yorulma ömrünün yaşla birlikte arttığını 

ancak yaşla varyasyonda önemli bir azalma bulduklarını açıkça belirtmemişlerdir. Ayrıca 

yorulma testleri genel olarak önemli bir süre devam ettiğinden araştırmacılar test 

sırasında betonun dayanım kazancını en aza indirmek için testin uzun dönemlerde beton 

numuneleri üzerinde yapılmasını tavsiye etmişlerdir (Yimprasert ve McCullough, 1973). 

Farklı beton mukavemetlerinin beton yorulma davranışı üzerindeki etkilerini araştıran bir 

başka çalışmada S-N eğrileri, 26, 52, 84 ve 103 MPa olmak üzere dört farklı mukavemete 

sahip beton numuneleri üzerinde basınç yorulma testleri uygulanarak oluşturulmuştur. 

Çalışmanın sonunda yorulma ömrünün basınç mukavemetinde artışla azaldığı ve yüksek 

mukavemetli betonun birim deformasyonunun, düşük mukavemetli betondakinden daha 

küçük olduğu, ancak birim deformasyon oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur (J. 

Kim ve Kim, 1996). 

Literatürdeki çalışmaların hepsi betonun statik eğilme mukavemetini önemli ölçüde 

etkileyen çimento dozajı, su içeriği, agrega tipi ve derecelendirme gibi karışım 

parametrelerinin yorgunluk davranışı üzerindeki etkilerini açıkladığında genellikle iki 

farklı yaklaşım gözlemlenebilir. Bazı çalışmalar bu parametrelerin betonun yorulma 

davranışını statik eğilme mukavemeti kadar etkilemediğini diğerleri ise yorgunluk 

davranışı üzerinde statik eğilme mukavemeti üzerinde bir etkiye sahip olduklarını iddia 

etmektedir. Avrupa Beton Komitesi (CEB), bu parametrelerin yorulma mukavemeti 

üzerindeki etkisinin küçük olduğunu ve yorulma mukavemeti üzerinde statik eğilme 

mukavemeti üzerindeki etkisinden daha az etkili olduğunu belirtmiştir (CEB Bultenin 

No.189, 1988). Buna karşılık, Amerikan Beton Enstitüsü (ACI), çimento oranı, su-

çimento içeriği, kürleme yöntemleri, test yaşı, hava miktarı ve agrega tipi gibi statik 

mukavemeti etkileyen birçok değişkenin yorulma mukavemetini aynı derecede 

etkilediğini belirtmiştir ( ACI 215R-92, 2002). 

Yorulma testleri farklı yükleme koşullarını içerir. Beton üzerinde yük kontrollü yorulma 

testlerinin tercih edildiği göz önüne alındığında, literatürde maksimum ve minimum 
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gerilmelerin, gerilme aralığının, ortalama gerilmenin, dalga formu tiplerinin, yükleme 

sıklığının ve arıza olasılığının etkilerinin araştırılması bulunmaktadır. Tahmin edildiği 

gibi, yorgunluk davranışı, gerilme aralığı ve numuneye uygulanan ortalama gerilmenin 

yanı sıra bir yorgunluk testi sırasında maksimum ve minimum gerilmeden etkilenir. Bir 

numunenin yorulma ömrü, yüksek maksimum gerilme ve yüksek gerilme oranı altında 

azalır ve en tehlikeli yorgunluk ömrü durumu, σmin = -σmax olan tam tersine çevrilmiş 

durumdur. 

Literatürde SSB'nin yorulma davranışının belirlenmesi ile ilgili çalışma sayısı çok 

sınırlıdır ve bunun temel nedenleri, yorulma testlerinin oldukça zaman alıcı, karmaşık ve 

maliyetli olmasıdır. Literatürde bulunan SSB yorgunluk davranışı üzerine yapılan az 

sayıda çalışmanın bir başka nedeni, bazı araştırmacıların kaplama tasarımlarında 

geleneksel beton yorgunluk davranışını kullanmalarıdır. Çünkü SSB'nin geleneksel 

betona benzer mekanik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar SSB 

yorgunluk çalışmalarının çoğu ABD'de karayolu idareleri ve beton kaldırım birlikleri 

tarafından yapılmış olsa da ve SSB yorgunluk davranışı üzerine nispeten az sayıda 

akademik çalışma yayınlanmış olsa da, SSB yorgunluk davranışı ile ilgili önemli 

çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

SSB yorgunluk davranışı ile ilgili en önemli çalışmalardan biri Tayabji ve Okamoto 

(1987) [Beton Teknolojisi Laboratuvarı (CTL)] tarafından yapılmıştır ve bu çalışmadan 

elde edilen SSB yorgunluk eğrisi, SSB kaplamalarının yorgunluk tasarımında hala 

referans olarak kullanılmaktadır. SSB'nin mühendislik özelliklerini belirlemek olan bu 

çalışmada, 170 ila 190 kg/m3 arasında bağlayıcı miktarlara sahip dört farklı SSB karışımı, 

4.0 m genişlik, 3.6 m uzunluk ve 20 cm kalınlıktaki test bölümlerine dökülmüş ve gerçek 

saha koşullarında 10 tonluk titreşimli bir silindir ile. daha sonra sıkıştırılmıştır. SSB'lerin 

mekanik özellikleri, alandan alınan çekirdekler ve alandan kesilen kirişler kullanılarak, 

sıkıştırma, eğilme, yarılma çekme, elastikiyet ve yorulma deneyleri ile belirlenmiştir. Ek 

olarak, saha sonuçlarıyla karşılaştırmak için laboratuardaki aynı karışımlardan silindirik 

ve kiriş örnekleri üretilmiştir. Bu çalışmanın yorulma testi kısımları dikkate alındığında, 

sahadan kesilen 15x15x75 cm3 kiriş numuneleri yaklaşık yedi ay boyunca kürleme 

koşulları altında tutulduktan sonra üç noktalı eğilme yorgunluğu testi gerçekleştirilmiştir. 
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Döngü yükü, 0.50 ila 0.95 arasında değişen gerilme oranlarında (uygulanan maksimum 

gerilme / nihai statik eğilme mukavemeti) uygulanmıştır. Yükleme frekansı 10 Hz olarak 

seçilmiş ve yorulma testi için minimum yük maksimum yükün %10'u olarak seçilmiştir. 

23 kiriş numunesinden elde edilen SSB karışımları için yorulma değerleri ve bir S-N 

eğrisi Şekil 2.14'de gösterilmektedir. Bu çalışmanın sonunda araştırmacılar, SSB ve 

konvansiyonel betonun benzer mekanik özelliklere sahip olduğunu ve SSB'lerin kaldırım 

tasarımında geleneksel betonla aynı sayılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca beton kaplamalar 

için kullanılan yorulma tasarım prosedürlerinin, SSB yorulma eğrisi dikkate alınarak SSB 

kaplama tasarımında kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Şekil 2.14 SSB karışımları için S-N yorulma eğrisi (Tayabji ve Okamoto, 1987). 

SSB'lerin mekanik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bir başka önemli çalışma 2003 

yılında Kanada Çimento Birliği tarafından yapılmıştır (SEM-2002013, 2003). Bu 

çalışmada, farklı agrega tipi (granit ve kireçtaşı), bağlayıcı oranı (250 ve 300 kg/m3) ve 

maksimum agrega boyutu (20 mm ve 14 mm) ile dört farklı SSB karışımı 

oluşturulmuştur, ayrıca geleneksel beton kaplama karışımı da karşılaştırma için 

hazırlanmıştır. Karışımların su içeriği %4-4.5 arasında değişmiştir. Çalışmanın yorulma 

testi bölümünde, laboratuarda üretilen beş farklı karışımdan üretilen toplam 10x10x40 

cm3 boyutunda 37 kiriş üzerinde dört noktalı eğilme yorgunluk testleri yapılmıştır. 

Yükleme frekansı 15 Hz olarak seçilmiş ve gerilim oranı 0.5 ile 0.8 arasında değişkenlik 

göstermiştir. Yorgunluk testi, bir numune başarısız olduğunda veya tekrar sayısı 1 

milyona ulaştığında sonlandırılmıştır. Yorgunluktan sonra numune esnekliği, artık 
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mukavemet ve nihai statik eğilme mukavemeti oranı olarak da belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonunda, SSB karışımlarının yorulma dayanımı, 1 milyon tekrarlı yükten sonra nihai 

statik eğilme dayanımının %60'ı olarak bulunmuştur. Geleneksel beton için, diğer yandan 

kaldırımda, bu değer yaklaşık %50 olarak belirtilir. Bu çalışmanın sonuçları, SSB'lerin 

konvansiyonel betondan daha iyi yorulma direncine sahip olduğunu göstermiş, bu da SSB 

kaplama tasarımlarında konvansiyonel bir beton yorgunluk eğrisinin kullanımının 

oldukça uygun olabileceğine işaret etmektedir. Konvansiyonel beton yorgunluk tasarım 

eğrilerinden veya Tayabji ve Okamoto (1987) SSB tasarım yorgunluk önerilerinden elde 

edilen tasarım veya yazılım kılavuzları, bu zamandan önce yapılan SSB kaplamasının 

tasarımında kullanım için SSB yorulma dayanımlarının nihai eğilme dayanımının %40-

50'si arasında olduğunu düşünürken, bu çalışmada SSB için bu değer yaklaşık %60'tır. 

Kaldırım tasarımında SSB ile konvansiyonel beton arasındaki yorulma davranışı farkının 

etkisini göstermek için basit bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, kalınlık tasarımı kabaca, 

nihai eğilme dayanımının %40, %50 ve %60'lık üç farklı yorulma dayanımı için, sırasıyla 

185 mm, 160 mm ve 145 mm döşeme kalınlıkları ile seçilmiştir. Bu değerlerden 

beklendiği gibi, yorulma dayanımındaki değişimler kaplama kalınlığında önemli bir 

değişikliğe yol açmıştır. Bu örnek oldukça basit ve kaba olsa da, yük aktarım katsayısı, 

alt zemin/alt taban/taban esnek modülü, kıvrılma, çevre koşulları vb. gibi başka 

parametrelerin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır ve yorgunluk davranışının SSB 

kaplama tasarımında etkili bir parametre olduğu açıktır. Bu çalışmada ayrıca, maksimum 

agrega boyutunun yorulma mukavemeti üzerinde bir etkisi olduğu, maksimum agrega 

büyüklüğü 20 mm olan SSB karışımları, maksimum agrega büyüklüğü 14 mm olan 

karışımlardan daha iyi yorulma mukavemeti elde ettiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, 

bu etkinin statik gerilme mukavemetinden kaynaklandığı üzerine bir tespitte 

bulunulmamıştır. 

Aynı ekip tarafından 2008 yılında yapılan bir başka çalışmada, üç farklı SSB 

karışımından 10x10x40 cm3 boyutunda 37 örnek ve 15x15x75 cm3 boyutunda 44 örnek 

üzerinde yorulma testleri yapılmıştır. Bu çalışmada, farklı agrega tiplerinin (kireçtaşı, 

dolomit, vb.) ve farklı kiriş örneği boyutlarının yorgunluk davranışı üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Hem farklı agrega tiplerinin hem de farklı kiriş boyutlarının yorgunluk S-

N eğrisine yakın sonuçlar verdiği belirtilmiştir. 
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2013 yılında, SSB kaplamalarının tasarımı için bir yorulma modeli geliştirmek üzere 

Roden (2013) tarafından yapılan bir (Amerikan Beton Kaplama Derneği) ACPA 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yorgunluk modelinin geliştirilmesi için, 

literatürdeki mevcut SSB yorgunluk verileri kullanılarak güvenilirlik düzeyleri göz 

önünde bulundurulmuştur (Okamoto, 2008; SEM-202013, 2003; Tayabji ve Okamoto, 

1987). İlk olarak, farklı SSB karışımlarına ve farklı kiriş boyutlarına ait yayınlanmış 

çalışmalardaki tüm yorgunluk verileri toplanmış ve 15 cm x 15 cm ışın boyutunun 

dönüştürülmesini sağlamak için bir boyut faktörü ile çarpılmıştır. Dönüşümden sonra, üç 

çalışmadan 141 SSB yorgunluk verisi toplanmışıtır. (Şekil 2.15).  

Çalışmanın ikinci aşamasında, yeni ACPA-SSB yorgunluk modeli ile mevcut yorgunluk 

modelleri karşılaştırılmış ve kaplama kalınlığının etkisi yorumlanmıştır. Geliştirilen iki 

model ilk olarak CTL'nin daha önce kullanılmış olan yorgunluk tasarım eğrisi ile 

karşılaştırılmıştır (Tayabji ve Okamoto, 1987). %40 gerilme oranından daha yüksek 

yorulma yükleri için geliştirilen yorulma modelleri daha az konservatif olduğu, ancak 

yine de aşağıdaki orandan daha koruyucu olduğu bildirilmiştir. 

 

Şekil 2.15 ACPA tarafından geliştirilecek yeni yorgunluk modeli için literatürden elde 

edilen toplam 141 SSB yorgunluk verisi (Roden, 2013) 
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Geleneksel beton (PÇB) ve SSB genel olarak benzer mekanik özelliklere sahip 

olduğundan, bazı tasarım yazılımlarında veya tasarım kılavuzlarında, kaplama kalınlığını 

hesaplamak için hala SSB yorgunluk modeli yerine PÇB yorulma modelleri 

kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, ACPA tarafından SSB kaplama için geliştirilen 

yorulma modeli, bazı yazılım programlarında SSB kaplama tasarımı için kullanılan PÇB 

yorgunluk modeli ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın sonucu, bu iki modelin SSB 

kaplama tasarımında PÇB yorulma dayanımı kullanarak oldukça farklı davranışlar 

sergilediğine dair bir rapor olmadığı için önerilmemiştir. Bununla birlikte, ACPA 

tarafından geliştirilen SSB yorgunluk modellerinde bazı sınırlamalar ve varsayımlar 

vardır. Her şeyden önce, bu modeller için geliştirilen SSB yorgunluk verileri, farklı 

karışım içerikleri, farklı sıkıştırma metodolojileri ve farklı numune boyutları kullanılarak 

yapılan önceki çalışmalardan elde edilmiştir. Ayrıca, yorgunluk verilerinin elde edildiği 

çalışmalarda, laboratuvar koşullarında SSB numune üretimi için bir standart 

oluşturulmamış/kullanılmamıştır. 

Sun vd., (1998) uçucu külün SSB'lerin yorgunluk davranışı üzerindeki etkilerini 

araştırmıştır. Bu amaçla, beş farklı karışım hazırlamış ve maksimum agrega büyüklüğü 

20 mm olan sabit bir agregasyon derecesi kullanılmıştır. Uçucu külün %0, %15, %30 ve 

%45'inden oluşan dört karışımın bağlanma miktarı 300-345 kg/m3 arasında değiştirilmiş 

ve nihai karışım, geleneksel portland çimento betonu (PÇB) olarak hazırlanmıştır. Bu 

çalışmada kiriş boyutları 10x10x40 cm3'tür. Dört noktalı eğilme yorulma testi 0.55 ila 

0.85 arasında değişen bir gerilme oranı ile uygulanmış ve yükleme frekansı 5-8 Hz olarak 

seçilmiştir. Yorulma testi, hata oluşana kadar sürdürülmüştür. Her karışım için S-N eğrisi 

çizilmiş, regresyon analizi yapılmış ve gerilme oranı (S), yük tekrar sayısı (N) ve uçucu 

kül oranını içeren bir yorulma denklemi önerilmiştir. Karışımlarda artan uçucu kül 

miktarı ile S-N eğrilerinin eğimlerinde bir artış gözlenmiştir. Başka bir deyişle, sürekli 

yorulma yükü altında uçucu kül içeriğinde bir artışla birlikte yorgunluk hasarının 

derecesinde hafif bir artış olmuştur. Öte yandan, yorgunluk mukavemeti uçucu kül 

miktarında bir artışla düşük bir miktarda artış göstermiştir. Ayrıca tüm SSB karışımlarının 

normal PÇB betonuna göre daha iyi yorulma mukavemeti sağladığı belirtilmiştir.  



41 
 

Graeff vd., (2012) tarafından yapılan çalışmanın temel amacı, kullanılmış lastiklerden 

elde edilen çelik liflerinin beton kaplamaların yorulma dayanımına nasıl katkıda 

bulunabileceğini araştırmaktır. Beton yolunu temsil etmek için iki farklı karışım 

hazırlanmış ve bunların birincisi geleneksel bir beton kaplama karışımı iken ve ikincisi 

SSB karışımı olarak seçilmiştir. Geri dönüştürülmüş çelik elyaflar, beton ağırlığının %0, 

%2 ve %6'sı oranında betona eklenmiştir. Karşılaştırma için ayrıca endüstriyel çelik fiber 

ile bir SSB karışımı hazırlanmıştır. Her iki karışımda aynı agrega derecelendirmesi 

kullanılmış, ancak PÇB karışımı için nehir çakılı seçilmiştken, SSB karışımı için bazalt 

çakıl tercih edilmiştir. SSB ve PÇB karışımlarının bağlayıcıları sırasıyla 380 ve 300 

kg/m3 iken, bağlayıcıların %20'si her iki karışımda da uçucu külden oluşmaktadır. Dört 

noktalı eğilme yorulma testinde, üç kiriş (15x15x55 cm3) numune üst üste yerleştirilmiş 

ve yorulma testleri, 15 Hz yükleme frekansında 0,5, 0,7 ve 0,9 olmak üzere üç farklı 

gerilim oranı ile uygulanmıştır. Minimum yorulma yükü, uygulanan maksimum yorulma 

yükünün %10'u olarak seçilmiştir. Her bir gerilme oranı için en az üç örnek kullanılmış 

ve yorulma testi, hata oluşana veya yük tekrar sayısı 2 milyona ulaşana kadar 

sürdürülmüştür. Çalışmanın sonunda, konvansiyonel betondaki geri dönüştürülmüş 

liflerin, ağırlıkça %2'lik bir lif karışımı ile elde edilen en iyi performansla yorulma 

performansını arttırdığı bildirilmiştir.  

Öte yandan, geleneksel SSB karışımı, 0,7 gerilim oranının üzerinde yorulma yükü 

değerleri altında lifli SSB karışımlarından daha iyi sonuçlar vermiştir. Araştırmacılara 

göre, bunun nedeni, tekrarlanan yüksek yorulma yükünün SSB karışımlarının daha iyi 

sıkıştırılmasına ve daha iyi agrega kilitlenmesine yol açabilmesidir, aksi takdirde liflerin 

eklenmesi karışımlarda gözenek oluşumuna ve ayrıca toplam kilitlemede hafif bir 

azalmaya neden olabilir. Öte yandan, tüm elyaf takviye SSB karışımları, muhtemelen 

daha iyi çatlak kontrolü nedeniyle, düşük yorgunluk yüklemesi altında daha iyi yorulma 

direnci sergilemiştir. Çalışmanın son bölümünde, konvansiyonel beton ile yol döşemesi 

ve geri dönüştürülmüş lifli SSB tasarımı, sadece yorulma etkisinin dikkate alındığı basit 

bir durumla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, tasarım kalınlığının 

SSB'nin yorulma performansındaki artışla %26'ya kadar düşebileceği belirtildi. Buna ek 

olarak, araştırmacılar, yol kaplamalarının yorulmaya bağlı performansı için, literatürde 

kiriş numuneleri kullanılırken, yolların normalde plaka gibi davrandığını belirtmişlerdir. 
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Kirişlerin yorulma performansının gerçekte saha koşullarını daha düşük bir seviyede 

yansıttığını vurgulanmıştır, çünkü plakaların kirişlerden yaklaşık %30 daha sert olduğu 

bildirilmiştir. 

Modarres ve Hosseini (2014) tarafından yapılan çalışmanın temel amacı, pirinç kabuğu 

külü (PK) SSB'de çimento miktarının %3 ila %5'i arasında  ile normal ve geri kazanılmış 

asfalt kaplama agregası (AKA) kullanılarak 12 farklı SSB karışım kombinasyonunun 

mekanik performansını belirlemektir. Mekanik performansı belirlemek için bir dizi test 

yapılmış ve bir yorgunluk testi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1.0 Hz frekansta üç noktalı 

eğilme yorgunluk testi uygulanmıştır. Üç yorgunluk numunesi, 0,65, 0,75 ve 0,85 olmak 

üzere üç farklı gerilme hızı için test edilmiş ve toplam dokuz kiriş numunesi (5x5x30 

cm3) kullanılmıştır. S-N denklemleri incelendiğinde, karışımlardaki PK içeriğinin 

artmasının S-N eğrilerinin eğimlerinde bir artışa neden olduğu görülmektedir. Benzer 

şekilde AKA içeren karışımlar için S-N eğrilerinin eğimleri de geleneksel SSB 

karışımlarından olanlara kıyasla önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu çalışmanın dikkate 

değer bir yönü, örneklerin yorgunluk davranışı ile enerji emme kapasitesi arasındaki 

ilişkinin araştırılmasıdır ve S-N eğimini (SV) SSB'nin enerji emme kapasitesine (Ea) 

bağlayan aşağıdaki denklemi ortaya çıkarmıştır. 

𝐸𝐸𝑎𝑎 = −120367 × 𝑆𝑆𝑆𝑆 − 287,6 × 𝑅𝑅2 = 0,668   (2.1) 

Sonuç olarak, bu çalışmadaki araştırmacılar AKA malzemeleri içeren SSB karışımlarının 

yorulma ömrünün geleneksel SSB karışımlarından daha düşük olduğunu, ancak 

geleneksel SSB karışımı ve %3 PK içeren SSB karışımlarının yakın sonuçlar verdiğini 

belirtmiştir. 

2.3 Polarize Mikroskobu 

Geçen ve yansıyan ışık aracılığıyla mineraller, kayalar ve cevherlerin mikroskobik olarak 

incelenmesi, önemli mineralojik analiz yöntemlerinden birisidir. Polarize ışık 

mikroskobu, gerek amorf gerekse kristal yapıdaki katı maddeleri nispeten yüksek 

çözünürlük ile görüntülemek için tahribatlı bir yöntem sağlarken aynı zamanda dokusal 
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incelemeyi de mümkün kılar. Kesitin belirli dokusal özellikleri tespit edilerek (yapı, 

dokusu, faz yapıları, faz ilişkileri) malzemenin oluşum geçmişine dair ipuçları elde 

edilebilir.  

Bir polarize mikroskopta iki mercek sistemi vardır. İlk mercek sistemi (objektif), 

nesnenin büyütülmüş bir görüntüsünü üretir. Bu gerçek görüntü, daha fazla büyütme 

sağlayan ikinci mercek sistemi (oküler) tarafından görüntülenir. Yakınsak bir mercekle 

görüntülemede bir nesnenin optik görüntüleri, yakınsak mercekler, yani dışa doğru şişkin 

yüzeylere sahip küresel mercekler (bikonveks mercekler) ile oluşturulur. Nesne merceğin 

odak uzunluğunun (f) ötesine yerleştirilirse, ters çevrilmiş bir gerçek görüntü oluşur. Bu 

görüntü bir ekrana yansıtılabilir ki bu yöntem kamera ve insan gözünün görüntü elde etme 

şeklidir. Şekil 2.16’da bikonveks lens ile bir nesnenin optik görüntülenmesinin şematik 

gösterimi sunulmaktadır.  

 

 

Şekil 2.16 Bikonveks lens ile bir nesnenin optik görüntülenmesi (Raith vd, 2011) 
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2.3.1 Mikroskop merkezleme  

Optimal bir mikroskop performansı, tüm optik bileşenlerin (ışık kaynağı, toplayıcı, 

kondansatör, objektif, oküler) mikroskopta dikey ışık ışınları dönebilen platformun yönü 

ile çakışan ortak bir merkezi eksen üzerinde hizalanmasını gerektirir. Tüm bileşenler, 

dönen sahnenin eksenine ortalanır. Merkezleme üç adımda yapılır, ilk adım olan hedefi 

merkezlemek için objektifin lens eksenine karşılık gelen görüş alanının merkezi, dönen 

sahnenin ekseni ile aynı hizada olmalıdır. Bunu kontrol etmek için ince kesit odak haline 

getirilmelidir, numunedeki küçük bir tane veya nesne seçilir ve merkeze kaydırılır (Şekil 

2.17).  

 

Şekil 2.17 Hedefin merkezlenmesi (Raith vd, 2011) 

Aydınlatma için kondansatörün merkezlenmesinde ince bölüme odaklandıktan sonra alan 

diyaframı kapatılır, kondansatörün ön merceği optik yola yerleştirilir ve alan diyaframı 

alt sahne yüksekliğini ayarlayarak görüntü düzleminde odaklanır (Şekil 2.18).  

 

 

Şekil 2.18 Kondansatörün merkezlenmesi (Raith vd, 2011) 

Modern mikroskoplarda, ışık kaynağı ve toplayıcı yaygın olarak mikroskobun tabanına 

entegre edilmiştir ve bu nedenle merkezlenmesine gerek yoktur. Bazı mikroskoplarda, 
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lamba mahfazasındaki merkezleme cıvataları, lamba duyunun ortalanmasını sağlar. 

Kondansatör ortalandıktan sonra, nesne alanı eşit ve parlak bir şekilde aydınlatılana kadar 

lamba konumu ayarlanır. Hassas aydınlatma için kollektör, kondansatörün açıklık 

diyafram düzleminde lamba filamanının bir görüntüsü oluşturulacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Bu filament görüntüsü, diyafram diyaframına aydınger kağıdı koyarak 

görünür hale getirilebilir. Objektifin üst odak düzleminde, konoskopik modda daha rahat 

bir şekilde gözlemlenebilen filamentin başka bir görüntüsü oluşturulur. Başlığı olan 

mikroskoplarda, farklı hedefler arasında geçiş yaptıktan sonra da her iki göz için 

odaklanmış bir görüntü elde etmek için okülerler ayrı ayrı ayarlanmalıdır. Ayrıca, oküler, 

gözbebekleri arası doğru mesafeye, yani gözler arasındaki mesafeye ayarlanmalıdır.  

Polarizör kondansatörün altında bulunur. Işık yolunun içine ve dışına döndürülebilir ve 

birçok mikroskopta polarizörü düşey bir eksen etrafında döndürmek mümkündür. Işık 

kaynağı, olası tüm düzlemlerde rastgele titreşen dalgalar yayar. Modern mikroskoplarda 

kullanılan polarize filtre, rastgele titreşen ışık dalgalarını tek bir titreşim yönünün 

(polarizasyon düzlemi) dalgalarına indirgeyen gerilmiş bir polivinil filmden oluşur. Basit 

olması için, polarizörü terk eden düzlem-polarize dalgalar için "pol dalgaları" terimi 

kullanılmaktadır. 

İnce kesitten geçerken, pol dalgaları çeşitli modifikasyonlara uğrayabilir (kırılma, 

soğurma, çift kırılma vb.). Bu tür değişiklikleri saptamak ve ölçmek için, polarizasyon 

düzlemi, görüş alanında kolayca tanımlanabilen bir referans yönüne karşılık gelmelidir. 

Modern mikroskoplarda, alt polarizör için referans yönü, "yatay" artı işaretine paralel 

olarak E-W'dir. Bununla birlikte, polarizörlerin oryantasyonunun farklı olduğu 

mikroskoplar vardır (alt polarizör N-S, analizör E-W). 

Spesifik optik-mikroskobik durumlar doğrudan polarizör oryantasyonu ile ilgilidir (alt 

polarizörün titreşim yönünün görüş alanında referans yönü sağladığı pleokroizm ve 

kabartma değişimi gibi), oysa diğer gözlemler için iki alternatif polarizör konumu kritik 

değildir. Bu nedenle, polarizörlerin hizalanmasını sağlamanın yanı sıra, ince kesitler 

üzerinde çalışmaya başlamadan önce polarizörlerin genel yöneliminin kullanıcı 

tarafından bilinmesi gerekir. Bu rutin kontrol, renkli bir turmalin kristali ile, ister gevşek 
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taneli, ister ince kesitli prizmatik bir kesit olarak gerçekleştirilebilir. Maksimum 

absorpsiyon polarizör yönüne dik olacaktır (Şekil 2.19). Aynı kontrol, (001)'e kabaca 

ortogonal kesitlerde biyotit ile de yapılabilir. Biyotit, birçok kayaçta yaygın olarak 

bulunan bir mineraldir ve bu nedenle biyotit içeren ince kesitler kolaylıkla elde edilebilir 

olmalıdır. (001)'e kabaca ortogonal kesitlerdeki biyotit, belirgin bölünmesini gösterir ve 

eğer bazal düzlemi (001) veya bölünmesi alt polarizör yönüne alt paralel ise maksimum 

absorpsiyonunu (yani en derin rengi) gösterir. Biyotit monoklinik olduğu için hizalama 

için kullanılmamalıdır. (001) düzlemi ile herhangi bir artı işareti arasındaki açılar sıfıra 

yakın olabilir, ancak bileşime bağlı olarak 10°'ye kadar sapabilir. 

 

Şekil 2.19 Polarizerin ayarlanması (Raith vd, 2011) 

Mikroskopların her zaman düzgün çalışma düzeninde olması gerekse de, sönme 

konumları kritikse (örn. sönme açılarını ölçerken) polarizör ve artı işareti hizalaması için 

rutin bir kontrol yapılmalıdır. Bu, çapraz polarizörlerin altına iyi gelişmiş, düz prizma 

yüzleri olan güçlü bir şekilde uzun mineral koyarak yapılabilir. En azından daha yüksek 

birinci dereceden (örneğin, sillimanit, ortoamfibol, turmalin) girişim renkleri olan 

ortorombik veya daha yüksek simetriye sahip tüm mineraller uygundur. Hem polarizörler 

hem de oküler artı işaretler düzgün bir şekilde hizalanırsa, bu tür kristaller, artı 

işaretlerinden birine tam olarak paralel yerleştirildiğinde tamamen siyah olacaktır. 

Polarizörler hizada değilse, sorunu gidermek için aşağıdaki prosedürler izlenebilir. 

Polarizörün polarizasyon düzlemini (= pol-dalgasının titreşim yönü) artı işaretlerinin E-
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W ile hizalamak için, ince turmalinlerden oluşan bir tanecik kullanılabilir. İlk olarak, bir 

turmalin, artı işaretlerinin N-S yönüne paralel c ekseni ile hizalanır ve ardından polarizör, 

numune maksimum absorpsiyon gösterene kadar döndürülür (Şekil 2.19, sol kısım). Bu 

prosedür için analizör ışık yolunun dışında tutulur. Polarizörün konumu uygun şekilde 

yönlendirildikten sonra, analizörün polarizasyon düzlemi, artı işaretlerinin N-S yönüne 

hizalanır. Analizörü ışık yoluna yerleştirirken, analizörün polarizasyon yönü paralel N-

S'ye yönlendirilmişse görüş alanı siyah görünmelidir. Görüş alanı siyah değilse, analizör 

ayarlanmalıdır. Alternatif olarak, analiz cihazının doğru yönelimi, küçük kristal anhidrit 

parçalarının tane montajı ile kontrol edilebilir. Bu amaçla mükemmel bir kristal parçası 

seçilir ve kenarları artı imlecinin N-S ve E-W dişlerine gelecek şekilde konumlandırılır. 

Analizör ışık yoluna yerleştirilir ve N-S'de doğru şekilde yönlendirildiğinde, parça siyah 

görünecektir (yok olma durumunda) (Şekil.2.19, sağ kısım). Kristalin ışığı geçirmesi 

durumunda analizör ayarlanmalıdır. 

2.3.2 Geleneksel beton malzemelerde polarize mikroskobu kullanımı 

Çimentolu malzemelerin, özellikle de betonun kalite kontrolünde geleneksel olarak pek 

çok tahribatlı ve tahribatsız yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler betonun genel 

kalitesi hakkında fikir vermeleri açısından oldukça yararlıdır ve yaygın kullanım alanı 

bulmaktadır. Ancak çimentolu malzemelerin iç yapıları hakkında bilgi edinmek için 

klasik yöntemler pek çok durumda yetersiz kalabilmekte ve istenen verileri elde 

edebilmek için farklı yaklaşımların tercih edilmesi gerekebilmektedir. Özellikle betonda 

oluşan boşlukların kaynağının araştırılmasında geleneksel metodlardan farklı metod ve 

teknikleri kullanması gerekmektedir. Ayrıca zaman zaman karşılaşılan işveren ile 

yüklenici arasındaki malzeme kalitesine yönelik oluşabilecek anlaşmazlıkların 

çözümünde de özel yöntemler sıklıkla büyük önem arz etmektedir. Bu teknikler arasında 

en önemlilerinden bazıları mikroskobik analiz yöntemi ve mikroskobik analiz yöntemleri 

ile ilintili tamamlayıcı yöntemlerdir. Yaklaşık son yirmi yıldır mikroskopik yöntemler ile 

beton mikroyapı karakterizasyonu ve kalite kontrolü, gerekli ekipman kullanım 

imkanlarının da giderek artmasıyla daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Beton ve 

çimentolu malzemeler mikroskopisi 1800’lü yılların sonlarında Le Chatelier ve 

Tornebohm’un klinker mineralleri üzerine yaptıkları çalışmalardan günümüze kadar 

yavaş da olsa bir gelişim gösteren yöntemlerdir. Sonrasında Mather çiftinin 
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standardizasyon, Idorn’un ince kesit kullanımını yaygınlaştıran çalışmaları, Chatterji ve 

Jeffery’nin (1967) elektron mikroskopisi kullanımı ve Walker ve Marshall’ın (1979) 

floresan mikroskopisi uygulamaları beton mikroskopisi tarihinin akışını değiştirmiştir 

(Jana, 2005). Günümüzde beton mikroskopisi orijinal beton karışım oranlarının ve genel 

özelliklerin tayini, sertleşmiş betonda kullanılmış çimento tipinin tayini, betonun 

mikroyapı kalitesi ve boşluk tipi, miktarı ve oranının incelenmesinde kullanılmaktadır. 

Beton mikroskopisi (diğer bir bilinen adıyla beton petrografisi), jeoloji anabilim 

dallarından biri olan mineraloji/petrografi analiz prensiplerinin beton mikroyapısını ve 

karışım özeliklerini incelemek üzere beton teknolojisine adaptasyonuyla ortaya çıkmış 

bir protokoller bütünüdür. Her ne kadar mineraloji/petrografi prensipleri iyi bir analiz için 

önem arz etse de analiz sonuçlarını doğru yorumlamak için inşaat mühedisliği teori ve 

uygulamalarının da göz önüne alınması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında beton 

mikroskopisi jeoloji ve inşaat mühendisliği başta olmak üzere pek çok farklı sahayı içine 

alan multidisipliner bir analiz metodudur. Beton mikroskopisi denildiğinde temel olarak 

iki farklı yaklaşım söz konusudur.  

Çimentolu malzemelerde, kaynağı ne olursa olsun hasar söz konusu olduğunda temel 

olarak çatlak oluşumu ve/veya malzeme bileşenlerinin bozulması göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu hasarların derecelerinin incelenmesi amaçlandığında floresan (ya 

da UV ışık) mikroskopisi ve polarize ışık mikroskopisi en kayda değer metodlardır. Bu 

iki metodun sıklıkla birlikte kullanılmasından dolayı literatürde PFM şeklinde kısaltıldığı 

görülür (İng: Polarization and Fluoresence Microscopy, Polarizasyon ve Floresan 

Mikroskobu) (Jakobsen vd., 1999). Genel olarak PFM, alttan aydınlatmalı 

mikroskoplarla, yaklaşık 30 μm kalınlığında hazırlanmış beton veya diğer malzeme ince 

kesitlerinin incelenmesidir (Jakobsen vd., 1999). Üstten aydınlatmalı optik mikroskop ya 

da elektron mikroskop kullanımının gerektiği durumlarda ise parlak kesitler tercih edilir 

(Stutzman ve Clifton, 1999). İnce kesit hazırlanırken kayaç ve mineral ince kesitlerinin 

hazırlanmasına benzer bir protokol izlenmektedir (Humphries, 1992). Ancak beton 

numuneleri hazırlanırken, betonun gevrek yapısından dolayı, çeşitli çatlama ve kopmalar 

oluşabilir. Bu istenmeyen durumların oluşmasını engellemek amacıyla ince ve parlak 

kesit üretimine geçilmeden önce malzemeye düşük viskoziteli epoksi emdirilmesi genel 

kabul görmüş bir yöntemdir. Epoksi kürlendikten sonra silisyum karbür (SiC), 
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alüminyum oksit (Al2O3) veya endüstriyel elmas bazlı aşındırıcılar ve parlatıcılar ile 

numuneler mikroskopik çalışmalarda kullanıma hazır hale getirilmektedir (Şekil 2.20). 

 

Şekil 2.20 Beton mikroskopisinde kullanılan numune çeşitleri. (a ve b) Örnek beton 

ince kesit görüntüsü ve (c) beton kesiti görüntüsü 

İncelenen malzemeyi oluşturan katı fazların tayin edilmesi istendiğinde tek polarizasyon 

(PPL veya //Nicols) ve çapraz polarizasyon (XPL veya +Nicols) ışık modları tercih 

edilirken; boşluk yapısı ile ilgili çalışmalarda floresan ışık modu kullanılmaktadır (John 

vd., 1998). Işık mikroskopisinde anlamlı büyütme, elektromanyetik spectrumun 

görünebilir dalga boyları ile sınırlıdır (yaklaşık 400-800nm). Bu nedenle elde edilebilecek 

en yüksek çözünürlük 170nm mertebelerinde olsa da (bkz. Rayleigh kriteri); optik hatalar, 

objektifin nümerik diyafram değeri, numune inceleme ortamı (hava, yağ) ve görüntü alan 

derinliği gibi faktörler nedeniyle pratikte elde edilen çözünürlük bu değerin çok 

üzerindedir (Wayne, 2009). 

Beton teknolojisinde geleneksel olarak floresan mikroskopisi kullanımı mikro çatlakların 

dokusu, sıklığı ve tipi üzerine yapılan çalışmalarda uygulanmıştır. Floresan mikroskopisi, 

katı fazlarla boşluk arasındaki kontrastı artırdığı için, kapiler boşluk, hava boşlukları ve 

hidratasyon ürünlerinde bulunan çatlakların ayırt edilmesinde son derece etkili bir 

yöntemdir (Şekil 2.21). Bu teknik ilk olarak moleküler ve hücre biyolojisi biliminin asli 

yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır ve beton teknolojisinde seksenlerden bu yana 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Knab, 1984; Gran, 1995; Litorowicz, 2006). 

(a) (b) (c) 
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Şekil 2.21 Örnek betonun 1.Nikol (Paralel) polarize mikroskop görüntüsü. Yeşil tonlar 

beton mikroyapısında bulunan çeşitli çatlak ve boşlukları ifade etmektedir. 

Floresan mikroskopisi, floresan özellik gösteren pigmentlerin küçük dalgaboylu ve 

yüksek enerjili ışık hüzmesi yardımıyla tahrikine ve böylece ışık yaymalarına dayanır. 

Mikroskopta özel filtre setleri kullanılarak, boşluklu malzemelerde istenen bölgeler seçici 

biçimde izole edilebilmektedir. Beton söz konusu olduğunda, Hudson sarısı yaygın 

biçimde florofor olarak kullanılmakta ve düşük viskoziteli epoksi ile karıştırılarak betona 

emdirilmektedir. Karışım oranları farklı çalışmalar arasında farklılık gösterse de epoksi 

içerisinde ağırlıkça %1 pigment kullanımı oldukça yaygındır. Hudson sarısı için uygun 

tahrik ve emisyon filtreleri sırasıyla SWP450-490nm ve LP515nm olarak verilebilir. 

Ancak unutulmamalıdır ki; uygun filtreler, kullanılan pigment özelliklerine göre 

değişiklik gösterebilir. Bu nedenle pigment üreticisi firma tarafından sağlanan 

absorpsiyon ve emisyon spektrumlarının göz önüne alınması önerilir. 

Floresan mikroskopisinin en ilgi çekici ve belki de üzerinde en çok tartışılan uygulama 

alanlarından biri nitel (kalitatif) kapiler boşluğu analizidir. Çimento hamuru S/Ç oranının 

kapiler boşluk miktarı ile olan ilişkisi temel alınarak, S/Ç oranı bilinmeyen betonların 

değerlendirilmesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. İskandinav ülkeleri bu tekniğin en 
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yaygın kullanıldığı yerler olup, metodun kullanımına yönelik bir standarda sahiptirler 

(NordTest, 1999). Öte yandan floresan mikroskopisi ile S/Ç tayini, bazı araştırmacılar 

tarafından yeterince hassas olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir (Neville, 2006). 

Yayınlanmış olan araştırmalara bakıldığında, bu yöntemle S/Ç oranlarının ±0,02 ile ±0,05 

gibi bir doğrulukla kestirilebildikleri rapor edilmektedir (Jacobsen vd., 1995; Larbi, 1997; 

Einarsson, 2010). Floresan mikroskopisi ile S/Ç tayini amaçlandığında en önemli husus, 

geniş bir S/Ç oranı yelpazesinde belirli aralıklarla standartlar hazırlamaktır (ör: 0,30 dan 

0,60’a kadar). Bu standartlar referans kabul edilerek, bilinmeyen betonların S/Ç 

oranlarını kestirmek amaçlanmaktadır. Ancak elde edilecek sonucun doğruluğu ve 

hassasiyeti bir takım deneysel parametrelerin kontrol altında tutulmasıyla mümkün 

olabilmektedir. Bunlardan bazıları; standard veya içeriği bilinmeyen betonların en az 28 

günlük olmaları, incelenen kesitlerin aynı kalınlıkta olması, hava boşlukları içerisinde 

gözlemlenen yeşil rengin kalibrasyonu ve bu rengin farklı numuneler için normalizasyonu 

sayılabilir. Bu yöntem normal Portland çimentolu betonlarda tatmin edici sonuçlar 

vermekte, ancak kompozit çimentolu betonlarda, çimentonun ve hidratasyon ürünlerinin 

yapısındaki bazı opak minerallerden dolayı uygun sonuçlar vermeyebilmektedir (örn: 

cüruflu çimentolardaki sulfit fazları). Bu gibi nedenlerden dolayı, bu yöntemin 

kullanıldığı çalışmalarda orjinal S/Ç oranı yerine, görünür veya eşdeğer S/Ç oranı, 

standartlarla karşılaştırılarak rapor edilmelidir. 

Polarize ışık mikroskopisini diğer optik mikroskopi yöntemlerinden ayıran en önemli 

özelliği, ışığın, polarizasyon sonucu malzemedeki kristal ve amorf fazlarla olan 

etkileşimini incelemeye imkân vermesidir. Bu yöntem, mineraloji/petrografi bilimi için 

öneme sahip olup, mineral tayini ve kayaç sınıflandırması gibi amaçlarla 

kullanılmaktadır. Betonun hacimce %70’in üzerinde jeolojik bir malzeme olan agregayı 

içeriyor olması, bu yöntemi beton karakterizasyonu için uygun kılmaktadır. Çimentoyu 

oluşturan malzemelerin de sentetik mineraller/kristaller oldukları göz önüne alındığında, 

bu yöntemin kullanım alanları ve değeri daha da iyi anlaşılmaktadır. 

Polarize ışık mikroskopisinde kullanılan mikroskop ekipmanı, diğer mikroskoplardan 

farklıdır. Mikroskopun herhangi bir iç gerilme emaresi içermeyen optik elemanları, 360° 

derecelendirilmiş döner tabla ve birbirine dik polarizasyon yönü bulunan iki adet 
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polarizasyon merceği en önemli farklılıklarıdır. Mikroskobun polarizasyon 

özelliklerinden yararlanarak; incelenen malzemedeki izotrop ve anizotrop kristal yapılar 

ile amorf özellik gösteren fazlar ayırt edilip; nitelik ve nicelik açısından değerlendirmeler 

yapılabilmektedir. Bu değerlendirmeler yapılırken betonda bulunan kristal ve diğer katı 

fazların renk, özşekil, pleokroizma, rölyef ve çiftkırılım gibi çeşitli optik özellikleri 

incelenir. Kullanılan objektifler x100'e kadar değişebilmekte, bu da çok düşük ve çok 

yüksek büyütme imkanının tek bir ekipmanda toplanabilmesini sağlamaktadır. Düşük 

büyütme faktörlü objektif kullanımıyla betonun genel yapısı, homojenliği, agrega boyut, 

şekil ve dağılımı hakkında fikir edinilebilmektedir. Yine düşük büyütmelerde, floresan 

ışık modu kullanılarak çatlak dağılımı, betonun sıkıştırılma efektifliği ve sürüklenmiş 

hava ile ilgili parametreleri elde etmek mümkün olmaktadır. Çimento hidratasyon 

ürünleri, özellikle kristalin olanlar PM ile incelenebilmektedir. Özellikle 

portlandit/kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) kristalinin yapısının ve beton içindeki dağılımın 

belirlenmesi, malzemenin kondisyonu ile ilgili yararlı bilgiler verebilmektedir. 

Beton teknolojisinde mikroskop kullanımı literatürde defalarca kanıtlandığı üzere 

malzeme karakterizasyonu, kalite kontrol araştırmaları için eşsiz bir protokoller 

bütünüdür. Her ne kadar bu yöntemi uygulayabilmek için özel ekipmanlara sahip 

olunması gerekliyse de yararları düşünüldüğünde yapılacak ilk yatırımın amortismanı 

kısa zamanda mümkün olabilmektedir. Beton mikroskopisinin ana bileşenleri olan optik 

mikroskopisi ve elektron mikroskopisi birbirlerinin alternatifi değil daha çok 

tamamlayıcıları olarak düşünülmelidir. Optik mikroskop oldukça hızlı bir şekilde betonun 

mevcut doku,bileşimi ile ilgili bilgi elde etmek ve araştırmada yoğunlaşılması gereken 

noktaları belirlemek açısından en uygun yöntemdir. Bu yöntemin sınırları aşıldığında 

elektron mikroskopisi ve mikroanaliz yöntemleriyle desteklemek ve bulguları onaylamak 

uygun olacaktır. 
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2.3.3 Betonda bulunan boşlukların petrografik analizi 

Daha önce bahsedildiği gibi petrografik analiz vasıtasıyla betonun karakteristik 

özelliklerine dair birçok bilgi edinilebilmektedir. Bu karakteristiklerden en 

önemlilerinden biri olan boşluk içeriği de mikroskobik yöntemlerle tespit edilebilen ve 

analizi gerçekleştirilebilen yapılar arasında yer almaktadır. Betonda bulunan boşluk 

büyüklükleri ve gözenek türleri, betonun özellikleri üstündeki etkileri ile Çizelge 2.3’te 

verilmiştir. Kılcal jel yapıları ve boşluklar elektron mikroskobu kullanılarak gözlenebilir 

(Şekil 2.22). 10 nm’yi aşan kılcallık içeren gözeneklilik dayanıklılığı etkileyeceğinden 

oldukça önemlidir.  

Çizelge 2.3 Çimento hamurları içindeki gözenek boyutlarının sınıflandırılması (Mindess 

ve Young, 2002) 

İsimlendirme Çap Tanım Boşluğun içindeki 
suyun rolü 

Etkilenen 
hamur özelliği 

Boşluk 2-0.25 
mm Köpüklü sistemler Su kütlesi gibi 

davranır 
Mukavemet, 

yoğunluk 

Boşluk 0.010 mm Hapsolmuş hava 
boşlukları 

Su kütlesi gibi 
davranır Mukavemet 

Boşluk 1.0-0.005 
mm 

Hapsolmuş hava 
boşlukları 

Su kütlesi gibi 
davranır Mukavemet 

Kılcal 
Boşluklar 

10-0.05 
μm Geniş kılcallıklar Su kütlesi gibi 

davranır 
Mukavemet, 
geçirgenlik 

Kılcal 
Boşluklar 50-10 nm Orta büyüklükte 

kılcallıklar 

Orta büyüklükte 
yüzey gerilme 

kuvvetleri oluşturur 

Mukavemet, 
geçirgenlik, 
yüksek nem 
durumunda 

rötre 

Jel 
gözenekleri 10-2.5 nm Küçük (jel) 

gözenekleri 
Güçlü yüzey gerilme 
kuvvetleri oluşturur 

%50 Bağıl 
nemde rötre 

Jel 
gözenekleri 

2.5-0.5 
nm Mikrogözenekler Güçlü şekilde emilen 

su: menisküs oluşmaz Rötre; sünme 

Jel 
gözenekleri <0.5 nm Mikrogözenekler 

‘Ara katman’ 
Bağ oluşumunda yer 

alan yapısal su Rötre; sünme 
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Şekil 2.22 Alan genişliği 0.65 mm olan, seramik karo ve tesviye harcı arasındaki ara 

yüzey (a: Normal mikroskop görseli, b: Polarize mikroskop görseli). (M: Harç fazı, T: 

Seramik karo, A: Agrega tanesi) 

Şekil 2.22-a’da görüldüğü üzere karonun alt yüzeyi ile bir kum parçacığı arasındaki 

zengin yataklama harcı alanı, bir miktar sıkışmış hava ve çok sayıda kısmen hidratlı ve 

kalıntı çimento taneleri içerir. Macun, agrega ve karo ile yakın temas halindedir, ancak 

diğer birçok alanda arayüz boşluklar içeriyor ve karodan ayrılmıştır. Karo ara yüzeyinde 

sadece ince bir kalsiyum hidroksit çizgisi görülebilir seviyededir (Şekil 2.22-b). Bu çizgi 

agrega sınırında daha az miktarda görülmektedir. Mikroskop altında görülen sıkışmış 

hava boşluklarında ise kalsiyum hidroksit izleri görülmektedir. 

Betondaki gözenekliliğin kılcal gözenek yapısının kendi içinde bağlantılı olmadığı 

durumların başlıca etkisi mukavemet üzerinedir (Mindess ve Young 1981). Ancak bu 

kılcal gözenek yapısı kendi içinde birbirine bağlı olduğu durumlarda sadece mukavemeti 

etkilemekle kalmaz ayrıca artan geçirgenlik nedeniyle betonun dayanıklılığını da etkiler. 

Bu durum özellikle, hava ve buharın birbirine bağlı kılcal gözeneklerden sızarak donatıyı 

aşındırabilecek kadar derine nüfuz etmesine neden olabilir ve genelde betonun dış 

tabakasında gerçekleşebilir.  
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Optik mikroskop, ince beton kesitleri ile yaklaşık 1-2 μm'lik bir maksimum çözünürlükle 

sınırlı olma eğiliminde olduğundan, etkili gözlem 1 μm'den büyük boyutlarla sınırlıdır. 

Bu nedenle, yalnızca Çizelge 2.3’teki boyutları 5 μm'yi aşan kategoriler kolayca 

incelenebilir. Pratikte, kılcal ve daha kaba jel gözenekleri, genellikle kırılma yüzeylerinin 

SEM kullanımını gerektirirken, daha ince jel gözenekleri cıva porozimetrisi ile 

ölçülebilir. 

Betondaki kılcal boşluk ile hava boşluğu arasındaki temel fark, kılcal gözeneklerin suyla 

dolu uzun boşluklar olması, hava boşluklarının ise havanın tutulması veya 

sürüklenmesiyle oluşturulan kabaca küresel gözenekler olmasıdır. Bir hava boşluğunun 

minimum boyutu, sırasıyla yarıçapı ve sıvının yüzey gerilimi tarafından kontrol edilen iç 

gaz basıncı ile sınırlıdır. Küçük kabarcıkların yüksek gaz basınçlarına maruz kalmaktadır 

ve pratikte 4 µm'den küçük kabarcıklar kaybolma eğilimindedir (Dolch, 1984). Sıkışmış 

hava boşlukları, yani karıştırma sırasında tutulan boşluklar ile çimento hamurunda 

köpürme veya hava sürükleme etkisine sahip katkı maddeleri tarafından üretilen 

sürüklenen hava boşlukları arasında isteğe göre ayrım yapılabilir.  

Hapsolmuş hava boşlukları 

 
Sıkışan hava boşlukları, betonun karıştırılması ve yerleştirilmesi sırasında kaçınılmaz bir 

şekilde ortaya çıkarlar. Yeterli derecede sıkıştırılmış bir beton karışımında, mevcut 

hacim, iri agreganın maksimum boyutu ile belirlenir. 65 mm agrega kullanılan 

örneklerde, sıkışan hava hacim olarak yaklaşık %0,3-%0,5 seviyesinde kalabilmektedir. 

Bu miktar 10 mm agrega için yaklaşık %3'e yükselir. Sıkışmış hava boşluklarının 

boyutları 10mm’den daha az olacak ve nispeten düzgün kenarlara ve küresel veya 

düzensiz bir şekile sahip olacaklardır. Artan sayıda daha büyük ve düzensiz boşluklar, 

tipik olarak betondaki artan su/çimento oranları ile ilişkilidir. 

 
Çimento harçlarında, kullanılan kum derecesine bağlı olarak, sıkışmış hava boşlukları 

yaklaşık %3-8 arasında bir hacim kaplar. İri agrega olmaması ve bunun sonucunda daha 

yüksek bir çimento-agrega oranı nedeniyle, harçta sıkışan hava boşlukları daha düzenli 

bir dağılıma sahip olma eğilimindedir ve çoğu durumda sürüklenen bir hava sistemine 

benzer görünecektir. Ancak, sürüklenen bir sistem kadar kararlı olmayacak ve harcın 
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yerleştirilmesi sürüklenen hava boşluklarının yok olmasına neden olacaktır. Kabarcık 

boyutu dağılımlarının ölçümü, daha küçük kabarcık boyutlarında sıkışan havanın yetersiz 

olduğunu da gösterecektir.  

İnce bir kesitteki hava boşluğu sisteminin incelenmesinden, sistemin parametrelerini 

karakterize etmek ve boşlukların kalsiyum hidroksit ve diğer ürünleri içerip içermediğini 

gözlemlemek mümkündür. Farklı yüzdelerde sürüklenen hava boşluklarının (plastik 

karışım üzerinde bir hava ölçer ile ölçülen) bir laboratuvar harcındaki genel görünümü 

Şekil 2.23'te gösterilmektedir. Bu laboratuvar harçları, PÇB (normal portland çimentosu), 

kuvars kumu ve hava sürükleyici ajan olarak bir Vinsol reçinesi kullanılarak 1:2,75'lik 

bir çimento/agrega oranı ve 0,5'lik bir su/çimento oranı ile üretilmiştir (Şekil 2.23). 

 

(a) 

 

(b) 

 

Şekil 2.23 Aktarılan ışıkta görüldüğü gibi sarı boyalı reçine ile emprenye edilmiş 

çimento matrisinde (a) normal ve (b) aşırı hava sürüklenmesi örnekleri. Eğimli polar 

aydınlatma, alan genişliği 1.8 mm. (Grove, 1968) 
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Sürüklenmiş hava boşlukları 

Beton ve harç karışımlarında dengeli, iyi aralıklı bir hava boşluğu sisteminin matrise 

sürüklenmesi, şiddetli don koşullarına maruz kalan ülkelerde büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, sürüklenen havanın plastik çimento hamuru üzerinde yağlayıcı etkisi vardır ve 

daha fazla işlenebilir beton ve harç üretir. Bu özellikle alçı sıvalar için önemlidir.  

 

Şekil 2.24 İnce kesitte sürüklenen hava boşluklarını göstermek için laboratuvarda 

hazırlanmış harç örnekleri: (a) %6, (b) %10 ve (c) %17 hava boşluğu. Düzlem polar 

aydınlatma, alan genişliği 1,4 mm (St John, 1983). 
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Hava boşluğu sisteminin ölçümü geleneksel olarak düşük güçlü bir stereo-binoküler 

mikroskop yardımıyla ince öğütülmüş beton bölümlerinin gözlemlenmesiyle 

gerçekleştirilir (ASTM C457-90 1990). Sistemin yeterince karakterize edilmesi için daha 

küçük çaplara kadar olan boşlukları ölçmek için en az 120x kadar yüksek bir büyütme 

kullanılması gerekir (Bruere, 1960) ve zemin yüzeyinin görüntüsü bu büyütmelerde 

düşük kalitede olma eğilimindedir. Bununla birlikte, yüzeyin daha ince tane boyutuyla 

bitirilmesi önemli bir gelişme sağlayacaktır ve daha yüksek kalitede bir binoküler 

mikroskop da küçük boşlukların ayrıntılarının gözlemlenmesini iyileştirecektir. Lord ve 

Willis (1951) tarafından Rosiwal lineer travers kullanılarak ölçülen kiriş uzunluklarından 

kabarcık boyutlarının ölçülmesi için bir yöntem önerilmiştir.  

Çözünürlük sorunu, yüksek büyütmelerde keskin görüntülerin kolayca elde edilebildiği 

geçirimli ışık mikroskobunda aşılabilen bir sorundur. Geniş alanlı ince kesitlerin 

betondaki hava boşluğu sisteminin ayrıntılı incelenmesine olanak sağlayacağı yaygın 

olarak kabul edilmemektedir (Şekil 2.23a ve b). Uygun bir nokta sayma aşaması veya 

görüntü analiz sistemi ve uygun yazılım ile kullanıldığında, ince kesitler kullanılarak 

doğru inceleme de mümkündür. İnce kesit üzerinde gerçekleştirilen inceleme ile hava 

boşluğu sistemini ölçmek ve dokudaki ilişkisini ve boşlukların kalsiyum hidroksit ve 

diğer ürünleri içerip içermediğini gözlemlemek mümkündür. Ayrıca betonun dış ve iç 

katmanlarındaki hava boşluk sisteminin varyasyonları kolaylıkla gözlemlenir.  

Kılcal ve jel boşlukları 

Kılcal boşluklar, iyi dağılmış olduklarından ve boyutları gözlemin çalışma sınırında veya 

ötesinde olduğundan, ince kesitte gözlemlenmesi kolay değildir. Uygulamada, sistemi 

emprenye etmek için kullanılan epoksi reçinesine bir floresan boya dahil edilerek ve 

floresan miktarını görsel olarak tahmin ederek (Dubrolubov ve Romer 1985) ve bunu 

su/çimento oranı ile ilişkilendirerek aşılır. Esasında bu durum kılcal boşlukların gözlemi 

değil, daha kaba kılcalların epoksi reçine ile tatmin edici bir şekilde emprenye 

edilebileceği varsayımıdır. 

Çizelge 2.3'te belirtildiği gibi, çimento macunu matrisinde bulunan kılcal ve jel 

gözenekleri, kılcal için 10 µm ila 10 nm ve jel gözenekleri için 10 nm arasında 
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değişmektedir, bu nedenle bu gözeneklerin doğrudan incelenmesi sadece elektron 

mikroskobu kullanılarak mümkündür. Parrott ve ark. (1984) tarafından kullanılan 

yöntem, alite mineral fazını içeren bir hamurun reçine ile emprenye edilmesini ve 

ardından macunu çıkarmak için cilalı bir yüzeyin asitle aşınmasını ve kazınmış yüzeyin 

SEM kullanılarak görüntülenmesini içermiştir. Literatürde bildirilen gözenek boyutları 

ve hacimleri hakkında çoğu bilgi, cıva penetrasyon porosimetrisi ve su veya azot 

sorpsiyon izotermleri gibi yöntemlerle dolaylı olarak elde edilmiştir.  

Betonda bulunan diğer boşluklar 

 
Çatlaklar, kılcal terleme kanalları, boşluklar ve plastik oturmanın neden olduğu yarıklar, 

aşırı hava girişi ve yetersiz sıkıştırmanın sebep olduğu diğer boşluklar düzgün 

gerçekleşmeyen karışım ve yerleştirme prosedürü, bileşenlerin homojen dağıtılamaması 

ve karışım tasarımından kaynaklı zafiyetlerle doğrudan ilişkilidir. Genel olarak betonda 

kılcal terleme kanalları ve plastik oturma mevcut olmasına rağmen, su/çimento oranları 

yüksek betonlarda bunlar daha belirgin hale gelir. Ayrıca, kılcal terleme kanalları ve 

plastik oturmalar çatlak oluşturma eğilimindedirler ve ince kesitte kolayca görülebilecek 

boyuttadırlar. Plastik oturmanın tamamını gözlemlemek için kesit düzlemi düşey 

olmalıdır. Öte yandan, kılcal terleme kanalları dikey olma eğilimindedir ve bu nedenle 

yatay bir bölümle kesişmeleri daha olasıdır. Uygulamalarda, en fazla bilginin dikey bir 

bölümden alınan kesit üzerinden elde edildiği görülmektedir. Şekil 2.25'teki 

fotomikrografların büyütmeleri, ASTM C457-90 (1990) tarafından belirtilen büyütme 

aralığındadır ve ince kesitte gözlenebilen detay tipini gösterir. Şekil 2.25’te yetersiz 

karışım suyu içeren betonun dokusu ve çimentonun karıştırma sırasında dağılmamış ve 

agregalara yapışmış halde kalan topaklanmaları açıkça görülmektedir. Sıkıştırma işlemi 

betonun tamamen sıkıştırılması için yetersiz kalmış ve çimento-agrega teması minimum 

seviyede kalmıştır. Priz alan betonda gözenekli, zayıf ve ufalanmış bir doku gözlenmekte 

ve beton görünüşte priz almamış bir görüntü sergilemektedir.  
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Şekil 2.25 Yetersiz karışım suyu ile üretilmiş betonun ince kesit görüntüsü. Düzlem-

polarize aydınlatma, alan genişliği 12 mm. (St John, 1983) 

Plastik oturmadan kaynaklanan çatlaklar, agregaların alt kenarlarında oluşma 

eğilimindedir, sınırları belli kenarlara sahip olabilir ve genellikle menisküs tarzında bir 

şekle sahiptir. İçlerinde herhangi bir süre boyunca gözenek sıvısı varsa, bunlar kalsiyum 

hidroksit ile kaplanır veya doldurulur. Kılcal terleme kanalları düzensiz ve kıvrımlıdır ve 

bir kesit yalnızca bir düzlemi temsil ettiğinden, süreksiz görünürler. Kanal kenarları 

dağınıktır ve yavaş yavaş çimento hamuruna dönüşür, bu da kenarlardaki çimento 

hamurunun bir kısmının terleme işlemi sırasında kısmen çözüldüğünü gösterir. Terleme 

suyunun sızması nedeniyle kusma kanallarında çok fazla kalsiyum hidroksit 

gözlemlemek olağandışıdır. İnce kesitte yapılan gözlemden hangi noktada plastik oturma 

ve terlemenin belirgin olduğuna karar vermekte oldukça zor bir durumdur. Gerçekçi bir 

değerlendirme, herhangi bir alanda kullanılan tipik malzemeler için bu hataların görülme 

sıklığının bilgisini ve bir yapıdaki bir dizi örnekleme noktasından büyük numune 

kesitlerinin yüzeylerinin incelenmesini gerektirir. Örneğin, hava sürükleyici bir katkı 

maddesiyle yapılan aşırı doz aşımı, beton üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. Görsel 
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olarak beton, hava kabarcıkları ile ince bir bal peteği görünümündedir (Şekil 2.24). Beton, 

yaklaşık %25 hava içeriğine ulaştığında dayanımı ciddi seviyede düşebilir, kolayca 

ufalanabilir ve yüzeysel olarak priz almamış gibi görünebilir. Sürüklenen hava miktarı 

için her %1’lik hacmin dayanımı kabaca %5 oranında azaltması bu etkinin temel 

sebebidir. İnce kesitte, bu tür betonlar küçük kabarcıklar kütlesi olarak görünür ve bazı 

durumlarda ince çimento hamuru sadece bu kabarcıkları ayırıcı bir halka yapı gibi 

görünür. Hava boşluklarının birbirine yakın olması nedeniyle, bu halka yapılar 

mukavemet sağlamak için yeterli boyutlara sahip değildir. Yetersiz sıkıştırma nedeniyle 

betonda fazla boşluk da bulunabilir, ancak bu genelde kolayca akmayan beton 

karışımlarında görülebilmektedir. Yetersiz suyun kullanıldığı, böylece çimento ve suyun 

karıştırma sırasında tamamen dağılmaması ve agregaları çevreleyen, sıkıştırılması 

neredeyse imkânsız olan zengin yapışkan çimento katmanlarına yol açması ekstrem bir 

durumdur. Bu etki, Şekil 2.25'te, priz almamış gibi görünen yerinde sıkıştırılmış bir kazık 

yapısından alınan beton numunesinde de açıkça görülmektedir. İnce kesitte, betonun 

yalnızca agregaları çevreleyen dağılmamış çimento hamurunun zengin katmanları 

arasındaki dar gözenekli köprüler tarafından bir arada tutulduğu gözlenmiştir (St John, 

1983). Boşluklara bakan çimento hamurunun tüm kenarları pürüzlü ve gözenekli 

olmasıyla beraber yer yer çok büyük kalsiyum hidroksit kristalleri mevcuttur. Daha az 

göze çarpan yetersiz sıkıştırma durumları, tamamen konsolide olmayan malzeme 

içerebilen düzensiz boşluklardan oluşur. Düzensiz boşluk alanları arasındaki köprüler 

gözenekli olabilir ve zayıflamış köprü olarak hareket edebilirler.  

Kaplan (1960), yetersiz sıkıştırmanın beton üzerindeki etkilerini araştırmış ve %25 

boşluklu konsolide olmayan bir betonun basınç dayanımının yaklaşık %90'ını 

kaybettiğini göstermiştir. İnce agreganın iri agregadan ayrılması, çok sert karışımlarda, 

çok ıslak veya çok kuru olan ve kumu eksik olan karışımlarda meydana gelebilir. Aynı 

zamanda betonda küçük bölgesel segregasyon parçaları yaygın görülür ve sıklıkları 

karışım tasarımında ve/veya betonun yerleştirilmesinde sorun teşkil etmedikçe petrograf 

tarafından genellikle göz ardı edilir. 
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Hava sürüklenmiş ve ince taneciksiz betonlar 

Gaz, köpük veya hücresel betonlar ve harçlar olarak da bilinen hava sürüklenmiş betonlar, 

yarı yapısal hafif ve yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır (Short ve Kinniburgh 

1978; Regan ve Arasteh 1990; Namdiar ve Ramamurthy 2006). Sürüklenen hava 

kabarcıklardan bir ila iki kat daha büyük olan farklı kabarcıklardan oluşan hava içeriği, 

mekanik veya kimyasal köpürtme ile betona yerleştirilir. Mekanik köpürtme, önceden 

oluşturulmuş bir köpüğün eklenmesiyle veya yerinde hava köpürtmesiyle 

gerçekleştirilebilir. Genellikle karışıma alüminyum tozu eklenmesine dayanan kimyasal 

köpürme, yerinde gaz kabarcıklarının değişimi ile köpüğü oluşturur. Bu tip ön üretim 

ürünler genellikle otoklav ile kür edilir. Şekil 2.26'da sunulmuş olan doku otoklavlanmış 

kireç silika bloğunun ticari bir örneğine aittir, ancak hava entegre edilmiş yapısı ağırlıklı 

olarak, bir miktar daha küçük gözeneklerin serpiştirildiği 1.52 mm çapında gözeneklerden 

oluşur. Gözlenen en küçük gözenek çapı 0.25 mm civarındadır. 

  

(a) (b) 

Şekil 2.26 Gaz betonun dokusu (a) Kireç silika tuğlasındaki boşluk sistemi (b) Gazlı 

tuğlanın kireç silika dokusunun detayı (Poole ve Sims, 2016) 
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3. DENEYSEL PROGRAM 

Bu tezde deneysel programı üç aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada, farklı SSB 

karışımlarına çeşitli laboratuvar sıkıştırma yöntemleri uygulanmıştır. İkinci aşamada 

farklı yöntem ve teknik ekipman kullanılarak hazırlanarak üretilen SSB karışımlarının 

yoğunluk, sıkıştırma oranı, su emme, basınç ve yarmada çekme dayanımı gibi 

özelliklerinin belirlenmesi vasıtasıyla arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Son olarak, SSB 

karışımlarından ince kesit numuneleri hazırlanmış ve boşluk karakterizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, bu üç fazlı çalışmada kullanılan materyaller ve deneysel 

yöntemler açıklanmıştır. 

3.1 Laboratuvar Sıkıştırma Metodolojilerinin Silindirle Sıkıştırılmış Betonların 

Özellikleri Üzerine Etkisi 

 
Literatürde tanımlanan SSB örneklerini üretmek için farklı sıkıştırma yöntemleri 

kullanıldığından ancak gerçek saha koşullarında uygulanan sıkıştırma prosedürlerini 

simüle etmek için laboratuvarlarda kullanılabilecek tam olarak etkin bir yöntem 

bulunmadığından (Mehta ve Monteiro, 2006), ilk aşamada uygun bir sıkıştırma 

metodolojisi geliştirmek ve SSB’ların gerçek saha koşullarında sıkıştırma sürecini 

laboratuvar koşullarında simüle etmek için güç, yoğunluk ve sıkıştırılabilirlik arasında bir 

optimizasyon sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda SSB karışımları, SSB 

özelliklerini etkileyen üç ana faktör olan farklı çimento dozajları, agrega boyutları ve su 

miktarları ile hazırlanmıştır (Çizelge 3.1). Toplam yirmi SSB karışımı, modifiye proktor 

(MP) (ASTM D1557, 2012), vibrasyon çekici (VÇ) (ASTM C1435, 2014), vibrasyon 

masası (VM) (ASTM C1176, 2013) ve yoğurmalı sıkıştırıcı (YS) (ASTM C1800, 2016) 

olmak üzere dört farklı laboratuvar sıkıştırma yöntemi ile hazırlanmış ve sıkıştırılmıştır. 

Her bir karışım için bu sıkıştırma yöntemleri kullanılarak 150 mm çapında silindirik 

örnekler hazırlanmış ve bu örnekler kullanılarak betonun taze yoğunlukları, 28 günlük 

basınç ve yarmada çekme mukavemetleri ve gözeneklilik değerleri belirlenmiştir. Daha 

sonra, karışımların boşluk karakterizasyonunu belirlemek amacıyla ince kesit numuneler 

hazırlanmıştır. İnce kesit numuneler üzerinde 12,5× büyütmeye sahip yüksek- 

çözünümlüklü petrografik mikroskop ile doğrudan gözlem yapılarak boşluk 

karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1 (a) Yüksek- çözünümlüklü petrografik mikroskobu ve (b) mikroskop 

yardımıyla ince kesitin incelenmesi 

Boşluk miktarları belirlenirken numunelerden alınan çok sayıda 50x60 mm ölçüsündeki 

ince kesitlerin görüntüleri 1,25x0,04 mercek ile görüntülenerek bilgisayara aktarılmış ve 

boşluk alanları bilgisayar ile analiz edilerek toplam boşluk miktarları tespit edilmiştir. 

Malzeme seçimi ve karışım tasarımı, sıkıştırma yöntemleri, test prosedürleri ve tez 

planının amacı ile ilgili sonuçlar aşağıda alt başlıklar altında sunulmaktadır. 

Çizelge 3.1 Bu aşamada kullanılan SSB karışımları ve sıkıştırma yöntemleri 

Karışım Adı 

Karışım Oranları 
Sıkıştırma 
Yöntemi Çimento Miktarı 

(kg/m3) 
Agrega Dmax 

(mm) 

Ağırlıkça Su 
Oranı  
(%) 

Yoğurma 
Sayısı 

1 200 & 400 12 & 19 %3, 4, 5, 6, 7 - Modifiye Proktor (ASTM D1557) 

2 200 & 400 12 & 19 %3, 4, 5, 6, 7 - Vibrasyon Çekici (ASTM C1435) 

3 200 & 400 12 & 19 %3, 4, 5, 6, 7 - Vibrasyon Masası (ASTM C1176) 

4 200 & 400 12 & 19 %4, 5, 6 50, 60, 75 Yoğurmalı Sıkıştırıcı (ASTM 
C1800) 

 
  

a) b) 
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3.1.1 Malzeme seçimi ve karışım tasarımı 

Bütün karışımlar, TS EN 197-1'e uygun olarak ezilmiş kireçtaşı agregaları ile karıştırılmış 

CEM I 42.5R tipi sıradan Portland çimentosu ile üretilmiştir. Portland çimentosunun 

kimyasal bileşimi Çizelge 3.2'de verilmiştir. Çalışmada kullanılan çimentonun özgül 

ağırlığı 3,11 iken çimentonun Blaine özgül yüzey alanı 3341 cm2/g olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3.2 Çalışmada kullanılan çimentonun kimyasal kompozisyonları 

Kimyasal Bileşen 
CEM I 42.5 R 

Portland 
Çimentosu 

CaO % 63,7 

SiO2 % 18,5 

Al2O3 % 4,6 

Fe2O3 % 3,1 

MgO % 1,62 

SO3 % 3,05 

K2O % 0,91 

Na2O % 0,45 

Kızdırma Kaybı % 4,37 

 

Çalışmalarda kullanılan agregalar Baştaş Çimento ve Hazır Beton A.Ş. firmasından temin 

edilmiştir. İlgili ASTM standartlarına (ASTM C125-19, 2019; ASTM C127-15, 2015; 

ASTM C128-15,2015) göre belirlenen agregaların fiziksel özellikleri Çizelge 3.3’te 

sunulmuştur. Bu çalışmada kullanılan üç farklı agrega boyutu (0-5 mm, 5-12 mm, 12-19 

mm) için agrega tane boyut dağılımı (ASTM C136M-14, 2014; ASTM C33M-18, 2018) 

Şekil 3.2’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.3 İnce ve Kaba agregaların temel karakteristik özellikleri 

Fiziksel Özellikler İnce Agrega  
(0-5 mm) 

Kaba Agrega  
(5-12 mm) 

Kaba Agrega  
(12-19 mm) 

En Büyük Agrega Boyutu (mm) 5 mm 12 mm 19 mm 

Özgül Ağırlık (KYD) 2,67 2,69 2,71 

Özgül Ağırlık (FK) 2,64 2,68 2,70 

Sıkıştırılmış Durumdaki Kütle Yoğunluğu kg/m3 1791 1540 1488 

Gevşek Durumdaki Kütle Yoğunluğu kg/m3 1668 1466 1395 

Emilim (%) 1,24 0,29 0,18 

İncelik Modülü 3,2 - - 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3.2 İnce ve iri agregaların tane boyutu dağılımları 

Agrega kombinasyonunun istenen granülometresi, Amerikan Beton Kaplama Derneği 

(ACPA, 2014) tarafından önerilen SSB granülometre sınırları ve Karayolları Genel 

Müdürlüğü (KGM) (KGM, 2013) tarafından belirlenen sıcak karışım asfalt (SKA) 

granülometre sınırları dikkate alınarak belirlenmiştir (Çizelge 3.4). SKA 

derecelendirmesinin dikkate alınmasının nedeni hem SSB hem de SKA kaplamalarında 
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sahada benzer sıkıştırma yöntemleri kullanmasıdır. Birleştirilmiş granülometre için 

grafikte 0,45 yoğunluk çizgisi de görülmektedir. En büyük agrega tane büyüklüğü olarak 

belirlenen 12 mm ve 19 mm boyutlarına sahip agregalar için seçilen birleştirilmiş 

granülometre eğrileri Şekil 3.3'te verilmiştir. Literatür araştırmalarından elde ettiğimiz 

bilgiler dahilinde, 12 mm en büyük agrega boyutuna sahip karışımlar için optimal agrega 

kombinasyonlarının %65 (0-5 mm) - %35 (5-12 mm) - %0 (12-19 mm) olduğu ve en 

büyük 19 mm agrega boyutuna sahip karışımlar için %50 (0-5 mm) -%40 (5-12 mm) -

%10 (12-19 mm) olduğu bulunmuştur. 

Çizelge 3.4 SSB karışım tasarımlarında agrega granülometrelerini belirlemek için 

kullanılan alt ve üst limitler 

Elek Açıklığı 
(mm) 

Alt Limit  
(Dmax 19 mm) 

Üst Limit 
(Dmax 19 mm) 

Alt Limit  
(Dmax 12 mm) 

Üst Limit  
(Dmax 12 mm) 

SKA için Birleştirilmiş Agrega Granülometreleri (KGM, 2013) 

19 100 100 100 100 

12,5 88 100 100 100 

9,5 72 900 80 100 

4,75 45 52 55 72 

2 25 35 36 53 

0,425 10 20 16 28 

0,18 7 14 8 16 

0,075 3 8 4 8 

SSB için Birleştirilmiş Agrega Granülometreleri (ACPA, 2014) 

19 95 100 100 100 

12,5 70 95 81 100 

9,5 60 85 71 91 

4,75 40 60 49 70 

2,36 30 50 33 54 

1,18 20 40 24 40 

0,6 15 30 15 30 

0,3 10 25 10 25 

0,15 2 16 2 16 

0,075 0 8 0 8 
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Şekil 3.3 (a) Dmax 12 mm (b) Dmax 19 mm için birleştirilmiş agrega granülometrileri 

Toplam yirmi SSB karışım tasarımı, iki farklı agrega derecesi (Dmax 12 ve 19 mm), iki 

farklı çimento dozajı (200 ve 400 kg/m3) ve beş farklı su oranı (%3-4-5-6-7) kullanılarak 

üretilmiştir. Karışım tasarımları, Harrington vd. (2010) tarafından belirlenen SSB tasarım 

rehberi göz önünde bulundurularak hazırlanmış, %2 hapsedilmiş hava hacmi 
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varsayıldığında beton karışım oranının klasik ağırlık/hacim hesaplamaları ile tutarlı 

olacak şekilde seçilmiştir. Her SSB karışımı için oranlar Çizelge 3.5'te verilmektedir. 

Çizelge 3.5 Bir metreküp için SSB karışım oranları 

No. Karışım Adı Ç 
(kg) 

Dmax 
(mm) 

Su 
(%) 

Su 
İçeriği 

(kg) 

İA  
(0-5 mm) 

(kg) 

KA  
(5-12 mm)  

(kg) 

KA  
(12-19 mm)  

(kg) 
S/Ç Ç 

(%) İ/A 

1 C200-D12-W3 200 12 3 74 1463 790 - 0,37 8,15 0,65 

2 C200-D12-W4 200 12 4 96 1424 770 - 0,48 8,35 0,65 

3 C200-D12-W5 200 12 5 117 1388 750 - 0,59 8,55 0,65 

4 C200-D12-W6 200 12 6 137 1353 731 - 0,69 8,76 0,65 

5 C200-D12-W7 200 12 7 156 1319 713 - 0,78 8,96 0,65 

6 C200-D19-W3 200 19 3 74 1125 903 228 0,37 8,98 0,50 

7 C200-D19-W4 200 19 4 96 1095 880 222 0,48 9,20 0,50 

8 C200-D19-W5 200 19 5 117 1067 857 216 0,59 9,42 0,50 

9 C200-D19-W6 200 19 6 137 1040 835 211 0,69 9,64 0,50 

10 C200-D19-W7 200 19 7 156 1015 815 206 0,78 9,85 0,50 

11 C400-D12-W3 400 12 3 74 1351 730 - 0,19 16,12 0,65 

12 C400-D12-W4 400 12 4 97 1312 709 - 0,24 16,52 0,65 

13 C400-D12-W5 400 12 5 118 1275 689 - 0,30 16,92 0,65 

14 C400-D12-W6 400 12 6 139 1240 670 - 0,35 17,32 0,65 

15 C400-D12-W7 400 12 7 158 1206 652 - 0,40 17,71 0,65 

16 C400-D19-W3 400 19 3 74 1039 835 211 0,19 17,59 0,50 

17 C400-D19-W4 400 19 4 97 1009 810 205 0,24 18,03 0,50 

18 C400-D19-W5 400 19 5 118 981 788 199 0,30 18,44 0,50 

19 C400-D19-W6 400 19 6 139 953 766 194 0,35 18,88 0,50 

20 C400-D19-W7 400 19 7 158 928 745 188 0,40 19,30 0,50 
Notlar: Karışım Adı, çimento dozajı (Ç), maksimum agrega boyutu (Dmax) ve su içeriği yüzdesinden (S) 

oluşur. İA: İnce agrega, KA: Kaba agrega 
Çizelgede yer alan su oranı, S/Ç, Ç ve İ/A terimleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Su İçeriği-S (%) = Su miktarı/(Çimento ve agrega miktarı) 

S/Ç   = Su miktarı/Çimento miktarı 

Ç   = Çimento miktarı/(Çimento ve agrega miktarı) 

İ/A   = İnce agrega miktarı/Toplam agrega miktarı 
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Çizelge 3.5'te görülebileceği gibi, 200 çimento dozajlı karışımların S/Ç oranları 0,37 ile 

0,78 arasında değişmekte ve 400 çimento dozajlı karışımların S/Ç oranları 0,19 ila 0,40 

arasında değişmektedir. Bağlayıcı malzeme miktarı ağırlıkça %8,2 ila %19,3 arasında 

değişmektedir.  

3.1.2 Test prosedürleri ve sıkıştırma yöntemleri 

  
20 farklı SSB karışımını üretmek için hazırlanan kademeli SSB döküm planı, beton 

karıştırıcının daha verimli çalışmasına ve karışımı homojen bir şekilde dağıtmasına izin 

vermek için aynı anda ve Çizelge 3.1'de belirtilen dört farklı sıkıştırma yöntemi 

kullanılarak yapılmıştır. Her SSB karışımı için, ASTM C642 (2013) ile tutarlı olarak 

yoğunluk, 28 günlük basınç ve yarmada çekme mukavemeti ve gözenekliliğini belirlemek 

amacıyla ilk üç sıkıştırma yöntemi için ϕ15x30 cm boyutunda altı adet silindirik numune 

üretilmiştir. Yoğurmalı sıkıştırıcı için ϕ15x15 cm boyutunda silindirik numuneler 

üretilmiştir; bu boyutlar ekipman yükseklik sınırlarına tabidir. Yoğurmalı sıkıştırıcı 

yöntemiyle üretimi gerçekleştirilen karışımlar 50, 60 ve 75 olmak üzere üç farklı dönme 

sayısı kullanılarak üretilmiştir. 

Beton serileri 350 dm3 kapasiteli bir döner tamburlu karıştırıcı kullanılarak hazırlanmıştır. 

SSB karışımları daha uzun karıştırma süreleri gerektirdiğinden, aşağıdaki karıştırma 

prosedürü benimsenmiştir. İlk olarak, beton mikserine agrega ve çimento ilave edilip 120 

saniye karıştırılmıştır. Daha sonra su ilave edilmiş ve beton 300 saniye daha 

karıştırılmıştır. Kuru SSB karışımın daha iyi homojenleştirilmesi için karışım önceden 

nemlendirilmiş zemine dökülmüş ve bir kürek yardımıyla tekrar karıştırılmıştır (Şekil 

3.4). 
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Şekil 3.4 SSB karışımının döner tamburlu karıştırıcı ve kürekle karıştırılması 

Her beton serisini hazırladıktan sonra SSB karışım kıvamını belirlemek için Vebe testi 

(ASTM C1170, 2014) yapılmıştır. ASTM C1170, SSB tutarlılık testi için iki farklı 

prosedürü (Prosedür A ve Prosedür B) benimsemektedir. Daha kuru (oldukça katı) SSB 

karışımlar için 22,7 kg'lık bir ek yük kütlesi ile A prosedürü önerilirken, nispeten düşük 

kıvamlı (normal kuru katı kıvamı) SSB karışımlar için 12,5 kg'lık bir ek yük kütlesi ile B 

Prosedürünün uygulanması önerilmektedir. Deneysel çalışmadaki tüm karışımlar için 

Vebe süresi, literatürde bulunan çoğu çalışmada tercih edilen prosedür olarak belirtildiği 

için Prosedür A'ya göre belirlenmiştir. Vebe süreleri örnek etrafında vibrasyon masasında 

22,7 kg ek kütle altında bir harç halkası görüldüğünde sonlandırılmıştır. Özellikle aşırı 

derecede kuru karışımlarda tam bir harç halkası gözlemlemek zor olmuş ve gerekli 

durumlarda deneylerde bazı tekrarlar yapılmıştır. Ayrıca %3 su oranına sahip karışımlar 

gibi harç halkasının tam olarak görülemediği karışımlar için Vebe süresi, harç halkasının 

kısmi görünümü ile belirlenmiştir (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5 SSB karışım tutarlılıkları ve uygulanan Vebe testi 

SSB karışımları için Vebe süresi belirlendikten sonra, Çizelge 3.1'de belirtilen ilk üç 

laboratuvar sıkıştırma yöntemi kullanılarak 15x30 cm'lik silindirik örnekler 

hazırlanmıştır. Modifiye proktor sıkıştırma yöntemi ile SSB numunelerinin hazırlanması 

için henüz bir standart olmadığından toprak sıkıştırması için kullanılan ASTM D1557, 

(2012) standardı SSB numuneleri hazırlanırken referans olarak alınmıştır. Silindirik 

kalıplar toprak örnekleri için olduğu gibi beş katman halinde sıkıştırılmış, standart 

tokmak her katman için 25 kez serbestçe düşürülmüş ve her karışım için, Şekil 3.6'da 

gösterildiği gibi ϕ15x30 cm'lik altı silindirik örnek hazırlanmıştır.   

 

Şekil 3.6 Modifiye edilmiş proktor yöntemiyle (ASTM D1557) SSB karışımlarının 

sıkıştırılması 
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vibrasyon çekici (ASTM C1435) yöntemi kullanılarak SSB numuneleri hazırlanırken, 

kalıp standartta belirtildiği gibi dört katmanla doldurulmuştur. Standart, numunenin 

etrafında bir harç halkası göründüğünde titreşimli kırıcının uygulama süresinin sona 

ermesi veya bu tür bir harç halkasına uyulmaması durumunda en fazla 20 saniye süreyle 

tutulması gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte SSB karışımlarını ilk aşamada 

hazırlarken özellikle halkanın tam olarak gözlenemediği karışımlarda vibrasyon çekici 

kullanılan karışımlardaki su oranına bağlı olarak 10, 15 ve 20 saniyelik sabit referans 

süreleri kullanılmış ve vibrasyon çekici bu süreler içinde uygulanmıştır. Her bir karışım 

için ϕ15x30 cm'lik altı silindirik numune hazırlanmıştır (Şekil 3.7). İlk aşamada 

gerçekleştirilen çalışmalarda görülen davranışlar göz önünde bulundurularak deneysel 

çalışmanın ikinci ve üçüncü aşamalarında üretilen tüm karışımlarda, numuneleri daha iyi 

sıkıştırmak için vibrasyon çekici  yöntemi 30 saniye boyunca uygulanmıştır. 

  

Şekil 3.7 vibrasyon çekici (ASTM C1435) kullanılarak SSB karışımlarının sıkıştırılması 

Üçüncü sıkıştırma yöntemi olarak vibrasyon masası (ASTM C1176) ile SSB numuneleri 

hazırlanırken, kalıplar standartta belirtildiği gibi 9 kg'lık bir ek yük altında titreşimli üç 

tabaka ile sıkıştırılmıştır. Numune sayısını arttırmak için, vibrasyon masasına ikinci bir 

numuneyi tutmak için bir aparat yerleştirilmiş ve iki numune aynı anda sıkıştırılmıştır. 

İlgili standartta, vibrasyon çekicinde olduğu gibi, vibrasyon masasında titreşim süresi 
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numune etrafında bir harç halkasının gözlemlenmesi ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 

vibrasyon çekici için özellikle su oranına bağlı olarak halkanın tam olarak gözlenemediği 

karışımlarda da sabit 10, 15 ve 20 saniye referans süreleri kullanılmış ve bu süreler içinde 

tabla titreşimleri uygulanmıştır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi her bir karışım için 

ϕ15x30 cm'lik altı silindirik örnek hazırlanmıştır (Şekil 3.8). 

  

Şekil 3.8 Vibrasyon masası (ASTM C1176) yöntemiyle SSB karışımlarının sıkıştırılması 

Yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, daha hassas asfalt beton örneklerinin 

hazırlanması için yaygın olarak kullanılan yoğurmalı sıkıştırıcı dördüncü yöntem olarak 

seçilmiştir. Darbe sıkıştırmasını kullanan diğer sıkıştırma yöntemlerinin aksine, 

yoğurmalı sıkıştırıcı hem konsolidasyon basıncını hem de dönel bir yoğurma gücünü 

kullanmakta ve bu kombinasyonun laboratuvardaki saha sıkıştırma koşullarını doğru bir 

şekilde temsil ettiği düşünülmektedir. Yoğurmalı sıkıştırıcı ayrıca farklı dönme sayıları 

ile istenen yoğunluk ve sıkıştırma oranlarına ulaşmanın önemli avantajını sunmaktadır. 

Literatür incelemesinde belirtildiği gibi yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak SSB 

örneklerinin hazırlanması için yeni bir standart önerilmiştir (ASTM WK33682), ancak 

henüz yayınlanmamıştır. Diğer yandan döner kompaktör (ASTM C1800) kullanılarak 

SSB numune yoğunluğunu belirlemek için standart bir test yöntemi vardır. Bu standarda 

dayanarak, SSB örneklerini hazırlamak için ODTÜ İnşaat Mühendisliği Ulaştırma 

Laboratuvarı'ndaki yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılmıştır. ASTM C1800 standardı, SSB 

karışımlarının beklenen yoğunluğuna 50-60 dönmeden sonra ulaşılabileceğini 

belirtmektedir. Bu çalışma kapsamında, farklı dönme sayılarının seçilmesinin SSB’nin 
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fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini incelemek için üç farklı dönme sayısı 

(50-60-75) seçilmiştir. Her karışım için ve her bir dönme sayısı için üç örnek üretilmiş ve 

toplamda yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak toplam 9 örnek elde edilmiştir. Daha önce 

belirtildiği gibi, yoğurmalı sıkıştırıcı için hedef boyut ϕ15×15 cm olarak belirlenmiştir 

çünkü yükseklik ekipman boyutu ile sınırlanmaktadır (Şekil 3.9). Bununla birlikte %6 su 

oranı ile hazırlanan karışımlar 75 dönme ile sıkıştırıldığında, döner makine ekipmanında 

su sızıntısı görülmüştür. Bu nedenle ekipmana zarar vermemek için %6 ve %7 su oranı 

ile hazırlanan tüm karışımlarda 75 dönmede numune üretimi yapılmamıştır. 

  

Şekil 3.9 SSB karışımlarının YS yöntemiyle sıkıştırılması 

Tüm SSB numuneleri laboratuvarda üretilirken, dört sıkıştırma yöntemi eş zamanlı olarak 

uygulanmış ve karışımın hazırlandığı andan itibaren tüm sıkıştırma yöntemleri ile 

üretimin bitmesi arasındaki süre 40 dakikayı aşmamıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi deneysel çalışmanın ilk aşamasında, ilk üç sıkıştırma 

yöntemiyle ϕ15x30 cm (uzunluk/çap=2) silindirik numuneler üretilmiş, yoğurmalı 

sıkıştırıcı yöntemi kullanılarak ise ϕ15x15 cm (uzunluk/çap=1) silindirik numuneler elde 

edilmiştir. Her ikisi de 1 (uzunluk / çap = 1) narinlik oranlarına sahip iki farklı türdeki 

silindirik numunenin sonuçlarını daha doğru bir şekilde karşılaştırmak için, ilk üç yöntem 

kullanılarak elde edilen ϕ15x30 cm'lik numuneler kesilerek silindirik ϕ15x15 cm’lik 
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numuneler oluşturulmuştur. Bu işleme başlamak için ϕ15x30 cm silindirik numunelerin 

üst 1 cm'si yetersiz sıkıştırma olasılığını hesaba katarak kesilmiştir. Daha sonra 15 cm'lik 

bir kesit kesilmiş ve 28. gün basınç dayanımı (ASTM C39) elde etmek için bir kükürt 

başlık oluşturulmuştur. ASTM C295’e göre petrografik analizlerin gerçekleştirilmesi 

adına 2 cm’lik kalınlığa sahip kesit üzerinden ince kesit numuneleri hazırlanmıştır. 

ASTM C642'ye göre sertleşmiş betondaki yoğunluk, su emme yüzdesi ve boşluk yüzdesi, 

şartnamede belirtilen 2 cm'lik (350 cm3) minimum hacim kesilerek kalan örnekten elde 

edilmiştir. 10 cm'lik numunenin geri kalan silindirik kısmı daha sonra yarmada çekme 

mukavemetini (ASTM C496) belirlemek için kullanılmıştır (Şekil 3.10). İlk üç 

yöntemden alınan yarmada çekme mukavemeti sonuçlarını yoğurmalı sıkıştırıcı 

sonuçlarıyla karşılaştırmak için ilave yoğurmalı sıkıştırıcı karışımları (%4-5-6) 

hazırlanmış ve ayrıca yoğurmalı sıkıştırıcı tarafından üretilen numunelerde (50-60-75 

dönme sayısı) yarmada çekme mukavemeti testleri yapılmıştır. Kesimden sonraki 

örnekler Şekil 3.11'da gösterilmiştir ve ilgili testlerin fotoğrafları Şekil 3.12'de 

sunulmaktadır.  

 

Şekil 3.10 ϕ15x30 cm silindirik numunelerden elde edilen test numuneleri 
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Şekil 3.11 28 gün basınç dayanımı (ASTM C29), yarmada çekme mukavemeti (ASTM 

C496) ve sertleşmiş betonda yoğunluk, su emme ve boşluk (ASTM C642) testleri için 

hazırlanan numuneler 

   
(a) (b) (c) 

Şekil 3.12 Numuneler üzerinde; (a) 28 gün basınç dayanımı (ASTM C29), (b) 28 gün 

yarmada çekme mukavemeti (ASTM C496),(c) sertleşmiş betonda yoğunluk, su emme 

ve boşluk (ASTM C642) testleri 

Modifiye proktor (ASTM D 1557), vibrasyon çekici (ASTM C1435), vibrasyon masası 

(ASTM C1176) ve yoğurmalı sıkıştırıcı (ASTM C1800) yöntemleri kullanılarak üretilen 

numunelerden elde edilen yoğunluk ve mukavemet sonuçları, 20 farklı yoğurmalı 

sıkıştırıcı karışımı için ayrı ayrı kullanılmış, incelenmiş ve bu dört farklı sıkıştırma 

yöntemi için 20 farklı yoğurmalı sıkıştırıcı karışımının su oranı, yoğunluğu ve basınç 

dayanımı arasındaki ilişkiler Şekil 3.13'te gösterilmiştir. 
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(a) 

 

 

(b) 

Şekil 3.13 SSB tasarım karışımları için 28 günlük (a) yoğunluk-su oranı (b) basınç 

dayanımı-su oranı ilişkileri 

Vebe süresi, SSB sahada taze iken 10 tonluk vibrasyonlu silindiri taşımak için gerekli 

kuru katı kıvamını yansıtmaktadır ve su oranı ilişkileri de Şekil 3.14'te görülmektedir. 
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Şekil 3.14 SSB tasarım karışımları için vebe süresi ve su oranı ilişkileri (Örnek SSB 

karışımı isimlendirmesi; C200-D12, C200: 200 kg/m3 çimento dozajı, D12: Dmax’ı 12 

mm olan agrega kullanılarak hazırlanan SSB karışımı) 

Şekil 3.13'te açıkça görülebileceği gibi farklı sıkıştırma prosedürleri kullanıldığında hem 

SSB yoğunluğu hem de mukavemeti önemli ölçüde değişebilmektedir. Karışımdaki su 

içeriği arttığında farklı sıkıştırma prosedürlerinden elde edilen yoğunluklar arasındaki 

fark azalmakta (grafikteki kesik çizgiler) ancak bu eğilim mukavemet için 

tekrarlanmamaktadır. Ayrıca Şekil 3.13'ten görüldüğü üzere tüm karışımlar için en 

yüksek 28 günlük basınç dayanımı ve yoğunluk değerlerinin genellikle %5 ve %7 

arasındaki su oranları için elde edildiği açıktır. Bununla birlikte literatürde belirtildiği gibi 

SSB karışımlarının Vebe süresi genellikle saha performansı ve mekanik performans 

açısından arzu edilen 30-40 saniye aralığındadır. Laboratuvar testlerinde Şekil 3.14'te 

gösterildiği gibi tüm karışımlarda %6-7 su oranı için Vebe süresi 30 saniyeden daha az 

bir süreye düşürülmüştür. Bu bağlamda 20 farklı SSB karışımı için su oranı, yoğunluk, 

basınç dayanımı ve Vebe zamanı (Şekil 3.13, Şekil 3.14) birlikte düşünüldüğünde tüm su 

oranları için test yapmak yerine sadece %5-6 su oranına odaklanmak daha uygundur.  
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Çizelge 3.6 Çalışma kapsamında hazırlanan toplam numune sayısı 

Üretim Yöntemi Numune 
Şekli 

Boyutlar 
(cm) 

Toplam numune sayısı 
Numune 

sayısı 
Karışım 

sayısı Toplam 

Modifiye Proktor 
(ASTM D1557) Silindir ϕ 15x30 6 20 120 

vibrasyon Çekici (ASTM 
C1435) Silindir ϕ 15x30 6 20 120 

vibrasyon Masası 
(ASTM C1176) Silindir ϕ 15x30 6 20 120 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı (50-
60-75 dönme) Silindir ϕ 15x15 ~18 16 240* 

*Bazı karışımlar için 60 ve 75 dönme sayılı numuneler üretilememiş ve toplam sayıdan 
çıkarılmıştır Her bir karışım için test edilen numune sayısı 

 

Çizelge 3.7 Çalışma kapsamında hazırlanan toplam numune sayısı 

Uygulanan Test Numune 
Şekli 

Boyutlar 
(cm) 

MP 
(ASTM 
D1557) 

VÇ 
(ASTM 
C1435) 

VM 
(ASTM 
C1176) 

YS (50-
60-75 

dönme) 
Basınç Dayanımı (ASTM 

C39) Silindir ϕ 15x15 6 6 6 9 

Yarmada çekme 
mukavemeti (ASTM 

C496) 
Silindir ϕ 15x10 6 6 6 9 

Sertleşmiş betonda 
yoğunluk, emme ve 

boşlukların belirlenmesi 
(ASTM C642) 

Silindir ϕ 15x2 3 3 3 9 

İnce Kesit Petrografik 
Mikroskop analizi Prizma 5x6x0.003 2 2 2 6 

Not: MP, VÇ, VM ve YS sırasıyla modifiye proktor, vibrasyon çekici, vibrasyon masası, 
yoğurmalı sıkıştırıcıyı temsil etmektedir. 

 

Boşluk miktarları belirlenirken numunelerden alınan çok sayıda 50x60 mm ölçüsündeki 

ince kesitlerin görüntüleri 1,25x0,04 mercek ile görüntülenerek bilgisayara aktarılmış ve 

boşluk alanları bilgisayar ile analiz edilerek toplam boşluk miktarları tespit edilmiştir. 

Tüm bu süreç ince kesit numunelerin hazırlanması ve test edilmesi aşamalarını 

kapsamaktadır. İnce kesit numunelerin hazırlanma aşamasında ilk olarak tüm silindirik 

numunelerden ϕ15x2cm örnekler kesilerek hazırlanmıştır (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15 Silindirik SSB numunelerden ϕ15x2cm örneklerin hazırlanması 

Daha sonra kesilen örneklerin orta kısımlarından ince kesit yapılacak 5x6 cm ebatındaki 

kesit kırmızı renk kalemle işaretlenerek ince kesitin alınacağı alan belirlenmiştir (Şekil 

3.16). 

  

Şekil 3.16 İnce kesit alınacak alanın işaretlenmesi 

Ardından işaretlenen bölge laboratuvar tipi kesici yardımıyla kesilerek ince kesit alınacak 

numune elde edilmiştir. Numunenin yüzeyindeki pürüzlülüğü minimuma indirgemek için 

kesme işleminden sonra kesit taşlama cihazında yüzey düzleme işlemi yapılmıştır (Şekil 

3.17). 
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Şekil 3.17 İnce kesit alınacak alanın kesilmesi ve yüzeyinin düzeltilmesi 

Beton boşluklarının ince kesit üzerinde daha net gözlemlenebilmesi için numunelere 

genel olarak hudson sarısı florofor kullanılmaktadır. Ancak bu çalışmada mor renk 

florofor tercih edilmiştir ve düşük viskoziteli araldite yapıştırıcı ile karıştırılarak betona 

emdirilmiştir (Şekil 3.18). Bu işlem boşlukların daha net görülebilmesinin yanı sıra ince 

kesit hazırlama aşamasında hassas ve kırılgan numunelerin dağılmasını önlemektedir. 

 

Şekil 3.18 Mor renk floroforun düşük viskoziteli araldite yapıştırıcı ile karıştırılarak 

betona emdirilmesi 

 
Bu işlemin ardından numuneler oda sıcaklığında kurutulmuş ardından ince kesit alınacak 

yüzey 600 mm’lik zımpara yardımıyla düzlenmiş ve numune etüvde 80oC’de 

kurutulmuştur (Şekil 3.19). 
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Şekil 3.19 Alınan numunenin yüzeyinin düzlenmesi ve etüvde kurutulması 

 
Tüm bu işlemlerin ardından numune, ince kesitin uygulanacağı matlaştırımış cam yüzeye 

araldite yardımıyla yapıştırılmıştır. Kullanılan yapıştırıcının daha etkili olabilmesi adına 

numune yapıştırıldıktan sonra 80oC etüvde bekletilmiştir. Daha sonra yapıştırılan numune 

kesme ve düzeltme işlemleriyle 0,03 mm boyutlarına kadar inceltilmiştir (Numune 

boyutu: 50x60x0,03 mm). Bu işlem yapılırken mikrsokop yardımıyla numunenin kalınlık 

derecesi kontrol edilmiştir. Numune ince kesit özellikleri taşıdığı inceliğe ulaşacak kadar 

inceltildiğinde ise yüzey parlatılarak numune hazırlama işlemi tamamlanmıştır (Şekil 

3.20). Çalışma kapsamında üretimleri gerçekleştirilen tüm numunelerden birer adet ince 

kesit numunesi hazırlanarak boşluk karakterizasyonu yapılmıştır. 

 

Şekil 3.20 İnce kesiti hazırlanan numune ve hazırlanan ince kesit 
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Şekil 3.21 Çalışma kapsamında üretimleri gerçekleştirilen tüm numunelerden hazırlanan 

ince kesitler 

  

Şekil 3.22 Boşluk alanlarının bilgisayar ile görüntülenmesi ve incelenmesi 

Modifiye Proktor 

Vibrasyon Çekici 

Vibrasyon Masası 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı-50 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı-60 

Yoğurmalı Sıkıştırıcı-75 
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İlk olarak ince kesit numuneleri rahat ölçüm yapılabilmesi adına 20 eş parçaya 

bölünmüştür (Şekil 3.23). Ardından her bir parçaya ait görüntüler Leica Application Suite 

(LAS V.14) programı kullanılarak her bir numune için 20 farklı görüntü elde edilmiştir. 

(Şekil 3.25). Polarize mikroskobun iki prizmasını tanımlayan birinci Nikol (polarizör 

prizma veya paralel görüntü) ve ikinci Nikol prizmaları (analizör prizma veya çapraz 

görüntü) üzerinden ayrı ayrı çekilen görüntüler vasıtasıyla numunelerin gerçek ve 

polarize görüntüleri elde edilmiştir. Bu fotoğraflar, yaptığımız analizler için birinci Nikol 

(paralel görüntü) görünüleri kulanılarak analizleri yapılmıştır. 

 

Şekil 3.23 İnce kesit numunelerin 20 eş parçaya bölünmesi 

 
Betonda bulunan boşluklar genel anlamda 4 grupta incelenebilir. Bunlardan ilki olan 

kılcal boşluklar düzensiz şekilli ve çok küçük boşluklardır (5 µm'den küçük). Çimentonun 

su ile hidratasyonundan sonra oluşan jel yapıları arasında kalan alanı temsil ederler ve 

çimento hamurunun ayrılmaz bir parçasıdırlar. Görsel analizde hava içermelerine 

rağmen, hava boşluğu sisteminin bir parçası olarak kabul edilmezler. İkinci boşluk tipi 

olan sürüklenmiş hava boşlukları, VTRC tarafından kapilerlerden daha büyük, ancak 

incelenen dilimin üst üste binen yüzeyinde 1 mm'den küçük küresel boşluklar olarak 

tanımlanır. Beton mikserinin katlama hareketiyle oluşurlar ve şekilleri, boyutları ve 

bollukları, karışıma yüzey aktif, hava sürükleyici katkıların eklenmesinden etkilenir 

(Walker et al., 2006). Üçüncü tip boşluk olan hapsolmuş hava boşlukları, sürüklenen 

boşluklardan daha büyük olan ancak hava kabarcıkları veya cepler tarafından 
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oluşturulduklarını gösteren iç yüzeylere sahip boşluklardır. Küresel veya düzensiz şekilli 

olabilirler. Son olarak su boşlukları, şekli, konumu veya iç yüzeyi su tarafından 

oluşturulduklarını gösteren düzensiz şekilli boşluklardır. Genellikle, sürüklenen hava 

boşluklarından daha büyüktürler. Şekilden bağımsız olarak, maksimum boyutu 

(incelenen yüzeyde) 1 mm'den fazla olan tüm boşluklar, VTRC tarafından hapsolmuş 

boşluklar (büyük küresel) veya su boşlukları (büyük düzensiz) olarak tanımlanır. Agrega 

(genellikle iri agrega) ve macun arasındaki sınırda düzleşmiş boşluklar oluşursa, bunlar 

sınır boşlukları olarak adlandırılan bir hapsolmuş boşluk sınıfıdır (Walker et al., 2006). 

Yapılan gözlemler sonucunda, farklı sıkıştırma yöntemlerinden elde edilmiş numunelerde 

betonda oluşan farklı boşluk gözeneklerine (sürüklenmiş ve hapsolmuş hava boşluğu) ek 

olarak bir takım hava kabarcıkları da gözlemlenmiştir (Şekil 3.24). Bu tür hava 

kabarcıkları deneysel bir hatanın ürünü olmakla birlikte, birçok çalışmada gözlemlenmesi 

muhtemeldir. Gözlemlenen hava kabarcıkları kesit alma işleminde ortaya çıkmaktadır. 

Vakum odasında numuneye uygulanan vakumun yetersizliği, yüksek ısılarda numunenin 

kürlenmesi, çip ile kesit arasındaki epoxisinin iyi dağıtılamaması gibi aşamalarda büyük 

hava kabarcıkları kesitte ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten ince kesit hazırlığı yapılırken 

daha doğru bir sonuç elde edilebilmesi için bu aşamalarda oldukça dikkatli olunması 

gerekmektedir. Şekil 3.24’de numaralandırılan boşluklardan 1: sürüklenmiş hava 

boşluğu, 2: hapsolmuş hava boşluğu, 3: sınır boşluğu, 4: su boşluğu olarak örneklenebilir. 

 

Şekil 3.24 SSB karışımlarında saptanan boşluk tipleri 
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SSB karışımlarından alınana ince kesit numuneleri üzerinden çekilen görüntüler 

vasıtasıyla boşlukların karakterizasyonu için Image-Pro Plus 6.0 programı kullanılmıştır. 

Görüntü analiz programı ile boşluk karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi adına her bir 

karışım için saptanan her bir boşlukta yön, eksen (majör ve minör), çap (maksimum, 

ortalama, minimum), boşluk dış kenar uzaklıkları (maksimum, ortalama, minimum), 

dairesellik gibi parametreler tek tek ölçülmüştür. Söz konusu parametrelerin kullanılması 

yoluyla da saptanan boşlukların alanları hesaplanmış ve karışımların toplam boşluk 

oranlarının hesabında bu boşluk alanları kullanılmıştır (Şekil 3.26, Şekil 3.27). 

 

 
 
Şekil 3.25 İnce kesit numunelerin (a) birinci ve (b) ikinci Nikol mercekleri altında 

görüntüleri 

 

a) 

b) 
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Şekil 3.26 Çekilen ince kesit görüntülerin Image-Pro Plus 6.0 programı kullanılarak 

boşluk karakterizasyonu 
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Şekil 3.27 Şekil 3.23’te sunulan ince kesitin (a) birinci ve (b) ikinci Nikol 

merceklerinde birleştirilmiş görüntüsü  

 a) 

 

b) 
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4. SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON KARIŞIMLARIN FİZİKSEL VE 
MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Deneysel çalışmaların sonuçları daha önce açıklanan üç aşamada incelenmekte ve bu 

sonuçların değerlendirmeleri bu bölümde sunulmaktadır. Bölüm 3.1'de ayrıntılı olarak 

açıklandığı gibi, dört farklı laboratuvar sıkıştırma yöntemi (modifiye proktor, (ASTM 

D1557, 2012), vibrasyon çekici, (ASTM C1435, 2014), vibrasyon masası (ASTM C1176, 

2013) ve yoğurmalı sıkıştırıcı (ASTM C1800, 2016)) kullanılarak toplam 20 farklı 

silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) karışımı için örnekler üretilmiştir. Bu bölümde, bu 

örneklerden elde edilen sonuçlar tablolarda verilmiş ve hazırlanan grafikler yardımıyla 

gerekli tartışmalar yapılarak malzeme performansı ortaya konmuştur. 

4.1 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımların Taze ve Sertleşmiş Özellikleri 

Dört farklı sıkıştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan SSB karışımlarının taze özellikleri, 

kuru ve yığın yoğunlukları ve gözeneklilik özellikleri sırasıyla Çizelge 4.1, Çizelge 4.2 

ve Çizelge 4.3'te verilmektedir. Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5 altı silindirik numunenin 

ortalama 28 günlük basınç dayanımlarını (ASTM C39) ve yarmada çekme dayanımlarını 

(ASTM C496) göstermektedir. 
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Çizelge 4.1 SSB karışımlarının taze özellikleri 

No Karışım adı Vebe Süresi 
(s) 

Hesaplanan 
Yoğunluk 
(kg/m3) 

Ortalama taze yoğunluk (kg/m3) 

M
od

ifi
ye

 
Pr

ok
to

r 

vi
br

as
yo

n 
Ç

ek
ic

i 

vi
br

as
yo

n 
M

as
as

ı 

Y
S-

50
 

Y
S-

60
 

Y
S-

75
 

1 C200-D12-W3 84 2579 2140 2189 1921 2268 2279 2293 

2 C200-D12-W4 55 2541 2133 2314 2099 2322 2330 2338 

3 C200-D12-W5 32 2505 2216 2408 2136 2313 2351 2384 

4 C200-D12-W6 21 2470 2325 2382 2318 2454 2460 ** 

5 C200-D12-W7 10 2438 2340 2340 2310 ** ** ** 

6 C200-D19-W3 115 2583 2148 2176 2042 2218 2243 2241 

7 C200-D19-W4 60 2544 2144 2246 2023 2377 2381 2408 

8 C200-D19-W5 28 2508 2314 2352 2174 2388 2423 2431 

9 C200-D19-W6 10 2473 2401 2374 2359 2478* 2493* ** 

10 C200-D19-W7 7 2441 2401 2347 2367 ** ** ** 

11 C400-D12-W3 75 2608 2133 2076 1902 2298 2303 2320 

12 C400-D12-W4 67 2569 2185 2072 1914 2298 2299 2306 

13 C400-D12-W5 52 2534 2253 2268 2167 2353 2353 2365 

14 C400-D12-W6 27 2499 2257 2310 2268 2481 2501* ** 

15 C400-D12-W7 15 2465 2348 2378 2385 ** ** ** 

16 C400-D19-W3 111 2611 2178 2133 1914 2252 2258 2268 

17 C400-D19-W4 81 2573 2182 2129 1963 2260 2270 2291 

18 C400-D19-W5 51 2537 2197 2318 2129 2336 2342 2345 

19 C400-D19-W6 28 2502 2333 2404 2370 2475 2488 2499 

20 C400-D19-W7 12 2468 2370 2529 2378 ** ** ** 

 
* veriler teorik hava boşluksuz yoğunluğun üstünde 
** veriler deneysel problem nedeni ile elde edilemedi 
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Çizelge 4.2 SSB karışımlarının 28 günlük yoğunluk değerleri 

No Karışım adı 

Kuru yoğunluk (kg/m3) 
 (ASTM C642) 

Daldırma ve kaynatma sonrası kütle 
yoğunluğu (kg/m3) (ASTM C642) 

M
od

ifi
ye

 
Pr

ok
to

r 
V

ib
ra

sy
on

 
Ç

ek
ic

i 
V

ib
ra

sy
on

 
M

as
as

ı 
 

Y
S-

50
 

 
Y

S 
-6

0 
 

S 
Y

S 
-7

5 
M

od
ifi

ye
 

Pr
ok

to
r 

V
ib

ra
sy

on
 

Ç
ek

ic
i 

V
ib

ra
sy

on
 

M
as

as
ı 

 
Y

S 
-5

0 

 
Y

S 
-6

0 

 
Y

S-
75

 

1 C200-D12-W3 2141 2145 1972 - - - 2328 2305 2196 - - - 

2 C200-D12-W4 2258 2324 2116 2252 2247 2273 2418 2451 2307 2400 2392 2411 

3 C200-D12-W5 2222 2386 2210 2274 2245 2264 2371 2479 2357 2411 2391 2400 

4 C200-D12-W6 2356 2365 2327 2274 2335 2337 2466 2474 2426 2395 2446 2447 

5 C200-D12-W7 2311 2264 2228 ** ** ** 2431 2395 2373 ** ** ** 

6 C200-D19-W3 2270 2204 2133 - - - 2418 2365 2314 - - - 

7 C200-D19-W4 2243 2279 2092 2295 2279 2287 2386 2402 2262 2421 2411 2412 

8 C200-D19-W5 2292 2308 2148 2286 2311 2337 2424 2410 2294 2412 2431 2445 

9 C200-D19-W6 2340 2320 2328 2268 2290 2319 2444 2429 2430 2400 2419 2437 

10 C200-D19-W7 2296 2277 2290 ** ** ** 2418 2410 2411 * ** ** 

11 C400-D12-W3 2209 2110 2019 - - - 2389 2321 2243 - - - 

12 C400-D12-W4 2207 2077 1996 2209 2216 2238 2379 2294 2245 2373 2377 2384 

13 C400-D12-W5 2292 2325 2150 2244 2235 2272 2412 2418 2322 2388 2380 2407 

14 C400-D12-W6 2227 2283 2193 2350 2358 2382 2372 2402 2348 2443 2452 2470 

15 C400-D12-W7 2287 2306 2266 ** ** ** 2393 2412 2378 * * * 

16 C400-D19-W3 2222 2068 1988 - - - 2387 2286 2232 - - - 

17 C400-D19-W4 2240 2170 2082 2235 2230 2238 2382 2355 2285 2388 2384 2390 

18 C400-D19-W5 2293 2338 2128 2242 2261 2270 2417 2441 2298 2380 2391 2397 

19 C400-D19-W6 2350 2376 2312 2336 2333 2336 2446 2465 2415 2440 2438 2438 

20 C400-D19-W7 2355 2340 2308 ** ** ** 2451 2445 2423 ** ** ** 

 
- YS ile sıkıştırılan ve %3 su içeriğine sahip olan numuneler ekipmanın o dönemde 
kullanılamaması sebebi ile test edilememiştir 
* veriler teorik hava boşluksuz yoğunluğun üstünde 
** veriler deneysel problem nedeni ile elde edilemedi 
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Çizelge 4.3 SSB karışımlarının 28 günlük geçirimli gözenek boşluğu hacmi ve su emme 

kapasitesi 

No Karışım adı 

Geçirimli gözenek boşluğu hacmi 
(%)(ASTM C642) 

Su emme kapasitesi (%)  
(ASTM C642) 

M
. P

ro
kt

or
 

V
. Ç

ek
ic

i 

V
. M

as
as

ı 

Y
S-

50
 

Y
S-

60
 

Y
S-

75
 

M
. P

ro
kt

or
 

V
. Ç

ek
ic

i 

V
. M

as
as

ı 

Y
S-

50
 

Y
S-

60
 

Y
S-

75
 

1 C200-D12-W3 18.7 16.0 22.4 - - - 8.7 7.4 11.4 - - - 

2 C200-D12-W4 15.9 12.8 19.1 14.8 14.5 13.8 7.1 5.5 9.1 6.6 6.5 6.0 

3 C200-D12-W5 14.9 9.3 14.8 13.7 14.6 13.7 6.7 3.9 6.7 6.0 6.5 6.0 

4 C200-D12-W6 10.9 10.8 10.5 12.1 11.2 11.1 4.6 4.6 4.7 5.3 4.8 4.7 

5 C200-D12-W7 12.0 13.1 14.4 ** ** ** 5.2 5.8 6.5 ** ** ** 

6 C200-D19-W3 14.8 16.2 18.2 - - - 6.5 7.4 8.5 - - - 

7 C200-D19-W4 14.3 12.2 17.0 12.7 13.3 12.5 6.4 5.4 8.1 5.5 5.8 5.5 

8 C200-D19-W5 13.2 10.1 14.6 12.6 12.1 10.8 5.8 4.4 6.8 5.5 5.2 4.6 

9 C200-D19-W6 10.4 10.8 10.2 13.2 12.9 11.9 4.4 4.7 4.4 5.8 5.6 5.1 

10 C200-D19-W7 12.2 13.2 12.1 ** ** ** 5.3 5.8 5.3 ** ** ** 

11 C400-D12-W3 17.9 21.1 25.8 - - - 8.1 10.0 12.9 - - - 

12 C400-D12-W4 17.2 21.7 24.9 16.4 16.2 14.6 7.8 10.4 12.5 7.4 7.3 6.5 

13 C400-D12-W5 12.0 9.3 17.2 14.4 14.5 13.5 5.2 4.0 8.0 6.4 6.5 6.0 

14 C400-D12-W6 14.4 10.4 16.2 9.3 9.4 8.8 6.5 4.3 7.0 4.0 4.0 3.7 

15 C400-D12-W7 10.6 10.6 11.3 ** ** ** 4.7 4.6 5.0 ** ** ** 

16 C400-D19-W3 16.5 21.8 24.5 - - - 7.4 10.5 12.3 - - - 

17 C400-D19-W4 14.2 18.4 20.4 15.3 15.4 15.2 6.4 8.5 9.8 6.9 6.9 6.8 

18 C400-D19-W5 12.4 9.3 17.0 13.8 13.1 12.6 5.4 4.4 8.0 6.1 5.8 5.6 

19 C400-D19-W6 9.6 8.9 10.3 10.5 10.5 10.2 4.1 3.7 4.5 4.5 4.5 4.4 

20 C400-D19-W7 9.5 10.5 11.5 ** ** ** 4.1 4.5 5.0 ** ** ** 

- YS ile sıkıştırılan ve %3 su içeriğine sahip olan numuneler ekipmanın o dönemde 
kullanılamaması sebebi ile test edilememiştir 
** veriler deneysel problem nedeni ile elde edilemedi 
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Çizelge 4.4 SSB karışımlarının 28 günlük basınç dayanımı 

No Karışım adı 

Basınç Dayanımı (MPa) 

M
. P

ro
kt

or
 

V
. Ç

ek
ic

i 

V
. M

as
as

ı 

Y
S-

50
 

Y
S-

60
 

Y
S-

75
 

1 C200-D12-W3 9.29 20.2 8.13 - - - 

2 C200-D12-W4 12.92 14.83 7.28 21.24 22.59 29.21 

3 C200-D12-W5 13.58 30.96 15.11 19.92 22.65 21.38 

4 C200-D12-W6 25.16 25.12 20.72 24.63 24.3 ** 

5 C200-D12-W7 22.78 20.86 20.36 ** ** ** 

6 C200-D19-W3 16.51 24.52 14.16 - - - 

7 C200-D19-W4 18.11 27.16 14.24 26.99 28.17 29.55 

8 C200-D19-W5 28.01 29.3 19.5 26.46 27.15 21.38 

9 C200-D19-W6 30.14 31.97 32.54 25.47 28.49 ** 

10 C200-D19-W7 21.54 20.91 21.1 ** ** ** 

11 C400-D12-W3 17.54 11.70 3.78 - - - 

12 C400-D12-W4 16.55 10.79 4.07 28.07 22.69 22.07 

13 C400-D12-W5 27.09 34.95 27.33 32.79 32.25 31.51 

14 C400-D12-W6 35.57 49.04 35.74 43.14 42.34 ** 

15 C400-D12-W7 50.82 44.05 48.16 ** ** ** 

16 C400-D19-W3 18.51 11.25 3.62 - - - 

17 C400-D19-W4 18.65 15.90 5.50 21.68 18.59 21.09 

18 C400-D19-W5 26.54 34.91 20.00 37.23 36.2 36.31 

19 C400-D19-W6 47.12 46.66 49.84 54.50 50.21 53.39 

20 C400-D19-W7 48.42 43.98 45.55 ** ** ** 

 
- YS ile sıkıştırılan ve %3 su içeriğine sahip olan numuneler ekipmanın o dönemde 
kullanılamaması sebebi ile test edilememiştir 
** veriler deneysel problem nedeni ile elde edilemedi 
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Çizelge 4.5 SSB karışımlarının 28 günlük yarmada çekme dayanımı 

No Karışım adı 

Yarmada Çekme Dayanımı (MPa) 

M
. P

ro
kt

or
 

V
. Ç

ek
ic

i 

V
. M

as
as

ı 

Y
S-

50
 

Y
S-

60
 

Y
S-

75
 

1 C200-D12-W3 1.18 2.49 0.58 - - - 

2 C200-D12-W4 1.76 3.2 1.3 2.18 2.35 2.59 

3 C200-D12-W5 1.78 4.06 2.08 1.96 2.3 2.87 

4 C200-D12-W6 3.55 3.65 2.47 2.89 3.32 2.67 

5 C200-D12-W7 3.37 3.56 3.06 ** ** ** 

6 C200-D19-W3 1.79 1.97 1.54 - - - 

7 C200-D19-W4 1.8 2.57 1.76 2.61 2.15 3.26 

8 C200-D19-W5 3.62 3.82 2.82 2.75 2.52 2.62 

9 C200-D19-W6 2.72 2.99 2.37 2.73 2.33 2.9 

10 C200-D19-W7 2.48 1.91 2.35 ** ** ** 

11 C400-D12-W3 2.07 1.3 0.45 - - - 

12 C400-D12-W4 1.6 1.05 0.36 2.45 2.61 2.7 

13 C400-D12-W5 3.3 4.02 3.11 3.17 3.3 3.9 
 

14 C400-D12-W6 3.1 5.1 3.2 5.38 5.21 5.7 

15 C400-D12-W7 4.26 3.26 3.6 ** ** ** 

16 C400-D19-W3 1.5 0.99 0.3 - - - 

17 C400-D19-W4 1.76 1.51 0.61 1.64 2.16 2.0 

18 C400-D19-W5 2.6 4.05 2.1 2.15 2.73 2.5 

19 C400-D19-W6 3.5 4.59 3.92 4.15 4.23 3.8 

20 C400-D19-W7 4.97 4.45 3.26 ** ** ** 

 
- YS ile sıkıştırılan ve %3 su içeriğine sahip olan numuneler ekipmanın o dönemde 
kullanılamaması sebebi ile test edilememiştir 
** veriler deneysel problem nedeni ile elde edilemedi 
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Tüm numuneler için 28 günlük basınç dayanımlarına göre yoğunluk, gözeneklilik ve 28 

günlük yarmada çekme dayanımı değerleri sonuçlarına göre basınç dayanımı ile 

karışımların yarmada çekme dayanımları arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur ve SSB 

karışımlarının basınç dayanımı ve yoğunluğu arasında üstel büyüme gözlenirken, 

geçirgen gözenek boşluklarındaki artış, basınç dayanımında geometrik bir düşüşe yol 

açmıştır. 28 günlük yarmada çekme dayanımı sonuçları incelendiğinde ise genel anlamda 

basınç dayanımlarına benzer bir biçimde artan su miktarı neticesinde çekme 

dayanımlarında bir artış gözlemlenmiş fakat sıkıştırma yöntemleri arasında bir kıyas 

yapmak oldukça zordur. Numunelerin boşluk yapısının çekme dayanımı üstünde baskın 

bir rol oynadığı düşünüldüğünde boşluk içeriğindeki varyasyon çekme dayanımı-boşluk 

oranı arasında bir ilişki kurmayı zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda azalan boşluk 

oranlarına rağmen artış göstermeyen çekme oranları da bu ilişkinin kurulması 

hususundaki zorluğa doğrudan işaret etmektedir. 

Çimento dozajının (200 ve 400 kg/m3) ve agrega boyutunun (Dmax 12 ve 19 mm) tüm 

SSB karışımları için dayanım üzerindeki etkisi incelenmiş ve beklendiği gibi, artırılmış 

çimento dozajı sıkıştırma yöntemlerinden bağımsız olarak dayanımda artışa sebep 

olmuştur. Dmax 19 mm karışımlarının Dmax 12 mm karışımlarından daha düşük çimento 

dozajında (200 kg/m3) daha yüksek basınç dayanımı sergilediği görülürken, yüksek 

çimento dozaj karışımları (400 kg/m3) için böyle bir genellemenin yapılamadığı 

görülmüştür. 

Basınç dayanımı ve su miktarı arasındaki ilişkinin genellikle düşük çimento dozajı (200 

kg/m3) olan karışımlar için parabolik bir eğri olarak elde edildiği görülmüştür. Bu tür 

karışımlar gerçek toprak davranışını göstermekte ve yaklaşık %5 su içeriği maksimum 

basınç dayanımı ile sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek çimento dozaj 

karışımları (400 kg/m3) geleneksel beton görevi görür, bu nedenle bu çalışmada dikkate 

alınan su içeriği değerleri için, su içeriği değerindeki herhangi bir artış, basınç 

dayanımında bir artışa neden olur, bu nedenle bu kadar net bir parabolik eğri çizilemez. 

Bu davranışın nedeni, Abrams'ın (1918) iyi bilinen açıklamasında yatmaktadır. S/Ç oranı 

arttıkça, basınç dayanımı azalması bir güç eğrisi ile temsil edilebilir, ancak bu sadece 

tamamen veya iyi sıkıştırılmış bir beton karışımı için geçerlidir ve S/Ç azaldıkça 
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numunenin sıkıştırması zorlaşacaktır, bu durum düşük dayanıma yol açar. SSB 

karışımları, yeterli miktarda sıkıştırma ile birlikte su miktarının arttırılmasının, basınç 

dayanımında bir artışa yol açacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada kullanılan su 

miktarları için, genel anlamda en yüksek basınç dayanımlarının su miktarının optimize 

edilmesi ile elde edilebileceği ve optimum su miktarının ise sıkıştırma yöntemlerine göre 

değişkenlik gösterebileceği görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamındaki bir diğer yöntem olan YS (Superpave Gyratory Compactor) 

sonuçları incelenmiş ve dönme sayılarının SSB örneklerinin dayanım ve yoğunluğu 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuçlara göre, dönme sayılarının SSB örneklerinin 

dayanım ve yoğunlukları üzerinde önemli bir etkisi olmadığı gözlenebildiğinden, 

laboratuvarda gerçek saha koşullarını simüle etmek için 50 ila 60 dönme aralığında 

dönme seviyelerinin seçilmesi gerektiği söylenebilir. 

SSB karışımları için önerilen dönme sayıları olarak ASTM C1800 standardında belirtilen 

hedeflenen 60 dönme hızda sıkıştırılan SSB karışımlarının sıkıştırma ve yarılma gerilme 

mukavemetleri, 50 ve 75 dönmede sıkıştırılanlarla karşılaştırılır. SSB karışımlarının 

basınç ve yarılma gerilme mukavemetlerinin sıkıştırma çabasından neredeyse bağımsız 

olduğu gözlemlenebilir. 

Su oranının YS için SSB basınç dayanımları ve yoğunlukları üzerindeki etkisi 

araştırıldığında, düşük çimento dozajı (200 kg/m3) için önemli bir ilişki bulunamazken, 

yüksek çimento dozu (400 kg/m3) için doğrusal bir ilişki bulunabilir. Su miktarı ve 

yoğunluk arasında parabolik bir ilişki ile birlikte su miktarı ve basınç dayanımı arasında 

gözlenmiştir. 

SGC'ler tarafından hazırlanan RCC karışımları ile ilgili literatürde benzer vakaların 

görülmesi dikkat çekicidir. Bu araştırmacılar ayrıca beklenen parabolik davranıştan 

ziyade su miktarı ve yoğunluk arasında yükselen bir eğilim gözlemlemiş ve belirli bir su 

miktarının üzerindeki ekipmandan su sızıntısı meydana geldiğini belirtmişlerdır (Amer 

vd., 2003, 2004; S. Williams, 2013). Benzer şekilde bu çalışmada da YS numunelerinin 

hazırlanması sırasında %6 su oranına sahip karışımlarda 75 dönmede su sızıntısı olurken, 
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%7 su oranına sahip karışımlarda tüm dönmelerde su sızıntısı meydana gelmiştir, 

dolayısıyla YS yöntemi için %5-6 su oranı bu karışımlarda su sızıntısı olmadan 

kullanılabilecek aralık olarak belirlenmiştir. 

İlk dört sıkıştırma yönteminden elde edilen basınç dayanımları, düşük ve yüksek çimento 

karışımları için vibrasyon çekici referans alınarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlardan 

görülebileceği gibi, vibrasyon çekicinin kullanımı, düşük çimento dozaj karışımları için 

en yüksek mukavemete yol açmıştır. Buna karşılık, YS referans olarak alındığında, daha 

yüksek çimento dozaj karışımları için diğer üç yöntemden daha yüksek dayanım elde 

edildiği görülebilir. 

İlk dört sıkıştırma yöntemi için beton kıvamı (Vebe zamanı) ve basınç dayanımı 

arasındaki ilişki incelenmiş ve belirtilen vebe aralığındaki en uygun su miktarlarının 

yüksek dozajlı karışımlar için yaklaşık %6 ve düşük dozajlı karışımlar için yaklaşık %5 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, Vebe süresi ile basınç dayanımı arasındaki ilişki en iyi 

yüksek çimento dozajlı SSB karışımları için doğrusal olarak tanımlanırken, düşük 

çimento dozajlı SSB karışımları için hiçbir ilişki bulunmamıştır. 

4.2 Sıkıştırma Oranının Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarının Taze ve 

Sertleşmiş Özelliklerine Etkisi 

Bu çalışmada SSB numuneleri için sıkıştırma oranı betonun maksimum teorik taze 

yoğunluğuna (havasız) göre hesaplanırken, toprak uygulamaları için sıkıştırma oranının 

kuru yoğunluğa göre hesaplandığı bilinmektedir. Bu oran, farklı laboratuvar sıkıştırma 

yöntemleri ile üretilen SSB numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerini 

karşılaştırmak için kullanılır. Denk. (4.1) SSB numunelerinin sıkıştırma oranını 

hesaplamak için kullanılmıştır.  

Sıkıştırma oranı (%) = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑦𝑦𝑦𝑦ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑦𝑦𝑦𝑦ğ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

     (4.1) 
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SSB karışımlarının sıkıştırma oranına karşılık gelen basınç dayanımları, düşük çimento 

dozaj karışımları için, en az %96'lık sıkıştırma oranlarının 20 MPa, tüm sıkıştırma 

yöntemleri için daha yüksek olan sıkıştırma kuvvetleriyle elde edilebildiğini göstermiştir. 

Yüksek çimento dozajlı karışımlarda ise en az %96 sıkıştırma oranı 40 MPa veya daha 

yüksek bir dayanım elde edilmiştir. Karışımda kullanılan su miktarı SSB karışımlarındaki 

sıkıştırma oranını önemli ölçüde etkilemektedir. Tüm karışımlar ve tüm kompaksiyon 

işlemleri için karışımda kullanılan su miktarı arttığında sıkışma oranı da %100’e doğru 

yaklaşmıştır.  

Tüm karışımlar değerlendirildiğinde, vibrasyon masasının kullanımı en az sıkıştırmayla 

sonucu sergilerken, YS ise en yüksek miktarda sıkıştırmayla sonuçlanmıştır. Düşük 

çimento dozaj karışımları (C200-12 ve C200-19) ile ilgili olarak, vibrasyon çekicinin 

kullanımı modifiye edilmiş proktordan daha yüksek derecede sıkıştırma ile 

sonuçlanmıştır, ancak fark yüksek çimento dozaj karışımları (C400- 12 ve C400-19) için 

kısmen marjinal olmuştur.  

Vebe süresi ve sıkıştırma oranı arasındaki ilişkinin tüm sıkıştırma yöntemleri için 

logaritmik bir form aldığı görülmüştür. Hem düşük hem de yüksek çimento içerikli SSB 

karışımları için sıkıştırma yöntemindeki bir değişikliğin etkileri incelendiğinde, özellikle 

yüksek Vebe süresinde sıkıştırma oranında önemli bir değişiklik gözlenirken, 15 

saniyenin altındaki Vebe süresinde farklı yöntemler için sıkıştırma oranı değerleri 

birbirine yakındır. Hemen hemen tüm SSB karışımları için aynı Vebe süreleri için en 

yüksek sıkıştırma oranı sırasıyla YS, vibrasyon çekici, modifiye proktor ve vibrasyon 

masasından elde edilmiştir. 

Bu çalışmada ayrıca, SSB karışımlarının mukavemeti, sıkıştırma oranı ve 

uygulanabilirliği (sahada) düşünüldüğünde, ideal su miktarlarının yüksek dozajlı 

karışımlar için yaklaşık %6 ve düşük dozajlı karışımlar için yaklaşık %5 olduğu ve ideal 

Vebe süreleri 30 ± 10 saniye olduğu bulunmuştur. 

Deneysel çalışmanın ilk aşamasında toplam 600 silindirik numune (15x30 cm2 ve 15x15 

cm2 boyutlarında), dört farklı laboratuvar sıkıştırma yöntemi ile (modifiye edilmiş 
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proktor (ASTM D1557), vibrasyon çekici (ASTM C1435), vibrasyon masası (ASTM 

C1176) ve YS (ASTM C1800)) üretilmiştir. Bu numunelerde Vebe kıvam testi (ASTM 

C1170), 28 günlük basınç (ASTM C39) ve yarmada-çekme dayanımı (ASTM C496) ve 

yoğunluk testleri ve su emme ve geçirimli gözenek boşluğu (ASTM C642) ve Petrografik 

mikroskop ile boşluk analizi testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki 

gibidir: 

Laboratuvar kompaksiyon tekniklerinin SSB karışımlarının mekanik ve fiziksel 

özelliklerine oldukça etkilediği görülmüştür. Beklendiği gibi, daha yüksek bir çimento 

dozajının (400 kg/m3) kullanılması hem yoğunluğu hem de basınç dayanımını arttırmıştır. 

Sıkıştırma mukavemeti açısından, maksimum agrega boyutu, çimento içeriği 200 kg/m3 

olan karışımlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve 28 günlük basınç mukavemeti 

değerleri, daha büyük agrega boyutu kullanıldığında artmıştır. Ek olarak, tüm SSB 

numunelerinden elde edilen 28 günlük basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı 

ilişkilendirildiğinde aralarında doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

İlk üç laboratuvar sıkıştırma yöntemi için (Modifiye Proktor, vibrasyon Çekici, vibrasyon 

Masası), SSB karışım tasarımları için ideal su oranının %5-6 aralığında olduğu, SSB 

karışımlarında vibrasyon çekici yönteminin kullanıldığı durumlar dışında su oranı, 

yoğunluk ve basınç dayanımı arasında beklenen ideal parabolik ilişkilerin olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca, bu üç yöntem karşılaştırıldığında, vibrasyon çekici kullanımının 

genellikle diğer yöntemlerden daha yüksek mukavemetlere yol açtığı bulunmuştur. 

YS yöntemiyle hazırlanan SSB numuneleri için, YS ekipmanındaki su sızıntısı nedeniyle 

%7 su oranına sahip SSB karışımları hazırlanamamıştır. Su miktarı ve YS için basınç 

dayanımı arasındaki ilişki de incelenmiş ve özellikle yüksek çimento dozajı için, basınç 

dayanımı su oranı ile doğrusal bir artış göstermiştir. YS'deki benzer su sızıntısı davranışı 

da literatürde bildirilmiştir (Amer vd. 2003, 2004; S. Williams, 2013). Araştırmacılar 

tarafından su sızıntısının yaşanmadığı ideal su miktarının en yüksek olduğu bu çalışmada 

YS yöntemi için optimum su içeriği %6 civarında belirlenmiştir. YS yöntemi için dönme 

seviyelerinin SSB numunelerinin basınç dayanımı, yoğunluk ve su oranı üzerindeki 

etkileri incelendiğinde, dönme sayısındaki değişikliklerin 50, 60 ve 75 dönme için önemli 
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bir değişikliğe yol açmadığı bulunmuştur. Sıkıştırma oranının yüksek çimento içerikli 

karışımların basınç dayanımı üzerindeki etkisi oldukça açık olmakla birlikte, düşük 

çimento içerikli karışımlar için çok belirgin olmamıştır. Bununla birlikte, tüm karışımlar 

için, %96'lık bir sıkıştırma oranından sonra, bu etki daha da küçülmüştür. 

Sıkıştırma yöntemi ile sıkıştırma oranı arasındaki ilişki Vebe süresinden önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Düşük Vebe süreleri için, uygulanan tüm yöntemlerin sıkıştırma oranları 

birbirine yakın bulunmuştur, ancak Vebe süresindeki artışla farklılıklar artmıştır. 
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5. SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON KARIŞIMLARIN POLARİZE 
MİKROSKOP ALTINDA BOŞLUK KARAKTERİZASYONU 

5.1 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımların Boşluk Oranları 

Literatür taramasında da bahseldildiği gibi petrografinin betonun boşluk 

karakterizasyonunda kullanımı başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Söz konusu tez 

çalışması kapsamında bu motivasyonla SSB numunelerin hava boşluklarının analizi adına 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Petrografik mikroskop vasıtası ile farklı sıkıştırma 

yöntemleri ile farklı karışım oranlarında üretilen SSB numunelerinin boşluk 

karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi adına her bir karışımdan elde edilen 50x60x0,03 

mm boyutlarındaki ince kesit numuneleri 20 eş parçaya ayrılıp her bir parça üzerinden 

mikroskopik analizler gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.23). Numuneler iki farklı mikroskop 

ayarında; birinci Nikol (polarizör prizma) ve ikinci Nikol prizmaları (analizör prizma) 

alınan görüntüler üzerinden detaylı bir biçimde incelenmiştir. Numunelerin her biri için 

saptanan boşlukların yön, eksen (majör ve minör), çap (maksimum, ortalama, minimum), 

boşluk dış kenar uzaklıkları (maksimum, ortalama, minimum), dairesellik gibi 

parametreleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Söz konusu parametreler vasıtasıyla saptanan 

boşlukların alanları Image-Pro Plus 6.0 programı kullanılarak hesaplanmış ve 

karışımların toplam boşluk oranlarının hesabı için ince kesitte bulunan 20 eş parçaya ait 

veriler bir araya getirilerek (Şekil 3.26) her bir karışım için toplam boşluk alanları 

kullanılmıştır. Her bir SSB karışımı için elde edilen ince kesitin görüntü analiz yazılımı 

ile hesaplanan özellikleri Çizelge 5.1’de görülmektedir. 

Çizelge 5.1 SSB Image-Pro Plus 6.0 programından alınan bir SSB numunesine ait örnek 

veri 
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Şekil 5.1 Vibrasyon çekici yöntemi ile üretilen SSB karışımların boşluk oranları 

C-200-12-3 C-400-12-3 C-200-19-3 C-400-19-3

C-200-12-4 C-400-12-4 C-200-19-4 C-400-19-4

C-200-12-5 C-400-12-5 C-200-19-5 C-400-19-5

C-200-12-6 C-400-12-6 C-200-19-6 C-400-19-6

C-200-12-7 C-400-12-7 C-200-19-7 C-400-19-7

Vibrasyon Çekici
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Şekil 5.2 Vibrasyon Masası yöntemi ile üretilen SSB karışımların boşluk oranları 
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Şekil 5.3 Modifiye proktor yöntemi ile üretilen SSB karışımların boşluk oranları 

 

C-200-12-3 C-400-12-3 C-200-19-3 C-400-19-3

C-200-12-4 C-400-12-4 C-200-19-4 C-400-19-4

C-200-12-5 C-400-12-5 C-200-19-5 C-400-19-5

C-200-12-6 C-400-12-6 C-200-19-6 C-400-19-6

C-200-12-7 C-400-12-7 C-200-19-7 C-400-19-7

Modifiye Proktor
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Şekil 5.4 Yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi ile üretilen SSB karışımların boşluk oranları 

Çimento dozajı 200 kg/m3 olan ve maksimum tane boyutu 12 mm agregalarla üretilen 

SSB karışımlarının basınç dayanımı ve boşluk oranlarının su içeriğine bağlı olarak 

değişimi Şekil 5.5’de sunulmaktadır. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 mm ve su kullanım 

oranı %3 olan karışımlarda en yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak 

sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranının yüksek olması sebebi ile bu 

karışım benzer özelliklere sahip karışımlar arasında en düşük basınç dayanımına sahiptir. 

Karışımların boşluk oranı azaldıkça basınç dayanımları artış göstermektedir. Vibrasyon 

SDK50-200-12-4 SDK50-400-12-4 SDK60-200-12-4 SDK60-400-12-4 SDK75-200-12-4 SDK75-400-12-4

SDK50-200-12-5 SDK50-400-12-5 SDK60-200-12-5 SDK60-400-12-5 SDK75-200-12-5 SDK75-400-12-5

SDK50-200-12-6 SDK50-400-12-6 SDK60-200-12-6 SDK60-400-12-6 SDK75-200-12-6 SDK75-400-12-6

SDK50-200-19-4 SDK50-400-19-4 SDK60-200-19-4 SDK60-400-19-4 SDK75-200-19-4 SDK75-400-19-4

SDK50-200-19-5 SDK50-400-19-5 SDK60-200-19-5 SDK60-400-19-5 SDK75-200-19-5 SDK75-400-19-5

SDK50-200-19-6 SDK50-400-19-6 SDK60-200-19-6 SDK60-400-19-6 SDK75-200-19-6 SDK75-400-19-6

Yoğurmalı Sıkıştırıcı
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çekici kullanılarak sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen numunelere göre 

oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahiptir. Bu da vibrasyon çekicinin 

numunenin kompaksiyonunu sağlama ve boşluk oranını minimuma indirme konusunda 

en etkili yöntem olduğunu göstermektedir. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 ve su kullanım 

oranı %4 olan karışımlarda en yüksek boşluk oranı benzer bir şekilde vibrasyon masası 

kullanılarak sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranındaki ciddi artış 

karışımının en düşük basınç dayanımına sahip olmasını sağlamıştır. Sıkıştırma için en 

efektif yöntem olan vibrasyon çekici ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen 

numunelere göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahiptir.  

 

Şekil 5.5 Çimento dozajı: 200 kg/m3 ve Dmax: 12 mm ile üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 

Çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 ve su kullanım oranı %5 olan karışımlarda da önceki su 

kullanım oranı yüzdeleri üretilen numuneler ile benzer şekilde en yüksek boşluk oranı 

vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir (Şekil 5.5). 

Boşluk oranında görülen ciddi seviyedeki artışın basınç dayanımını düşürmesi beklense 

de vibrasyon masası ile üretilen numunelerin basınç dayanımı modifiye proktor ile 

üretilen numunelere kıyasla daha yüksektir. Sıkıştırma için en efektif yöntem olan 

vibrasyon çekici kullanılması ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen 
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numunelere göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahiptir. Çimento dozajı 

200, Dmax'ı 12 ve su kullanım oranı %6 olan karışımlarda önceki su kullanım oranları ile 

üretilen numunelerde görülen davranıştan farklı bir biçimde 3 sıkıştırma yöntemi için de 

boşluk oranı ciddi miktarda azalmıştır (Şekil 5.5). Artan su miktarı özellikle vibrasyon 

masası kullanılarak üretilen numunelerde sıkıştırılabilirliğin önemli bir artış göstermesine 

neden olmuştur. Artan sıkıştırılabilirlik sonucunda vibrasyon masası kullanılarak üretilen 

numunelerin basınç dayanımları diğer su kullanım yüzdeleri için en iyi yöntem olan 

vibrasyon çekici yöntemi ile üretilen numunelerin basınç dayanımları ile aynı seviyeye 

ulaşmıştır. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 ve su kullanım oranı %7 olan karışımlarda artan 

su miktarının artışı ile beraber modifiye proktor ve vibrasyon çekici yöntemlerinden elde 

edilen boşluk oranı artış gösterse de vibrasyon masası yöntemi için boşluk oranı tüm 

yöntemler arasında en düşük su oranına sahiptir. Bu durum diğer yöntemlere kıyasla 

karışımların titreşim yoluyla kendiliğinden yerleşmesini hedef alan vibrasyon masası 

yönteminin yeterli miktarda suyun ortamda bulunması sayesinde darbeden kaynaklı 

hidrostatik basınç etkisinin oluşmaması sebebi ile daha etkili bir sıkıştırma yöntemi haline 

gelmesi ile açıklanabilir. Artan su miktarları tüm yöntemler için beklenildiği gibi basınç 

dayanımı sonuçlarını bir miktar düşürmüştür. Genel olarak çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 

olan ve farklı su yüzdelerine sahip karışımlar için basınç dayanım sonuçları da göz 

önünde bulundurulduğunda en efektik yöntemin vibrasyon çekici yöntemi olduğu açıkça 

görülmektedir. Daha düşük su miktarı (%5) ile oldukça düşük seviyede boşluk oranına 

(%3.9) sahip numuneler bu grubun en yüksek basınç dayanımlarına (31 MPa) sahip 

numunelerdir. Vibrasyon masası her ne kadar efektif bir yöntem olarak kendini 

göstermemiş olsa da yeterli su miktarında (%6) aynı su miktarına sahip diğer yöntemlerle 

üretilen karışımlar ile benzer seviyede basınç dayanımı sergilemiştir. Bu durum da 

vibrasyon masası yönteminin su yüzdesinin optimize edilmesi ile oldukça efektif bir 

yönteme dönüşebileceğini göstermektedir.  

 
Çimento dozajı 400 kg/m3 olan ve maksimum tane boyutu 12 mm agregalarla üretilen 

SSB karışımlarının basınç dayanımı ve boşluk oranlarının su içeriğine bağlı olarak 

değişimi Şekil 5.6’da sunulmaktadır. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 12 ve su oranı %3 olan 

karışımlarda en yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan 
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numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranının yüksek olması sebebi ile bu karışım benzer 

özelliklere sahip karışımlar arasında en düşük basınç dayanımına sahiptir. Karışımların 

boşluk oranındaki azalış basınç dayanımları üzerinde olumlu etkiler sergilemiştir. 

Vibrasyon çekici kullanılarak sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen 

numunelere göre daha az boşluk oranına sahip olsa da basınç dayanımı en yüksek olan 

numuneler modifiye proktor kullanılarak üretilen numunelerdir. Çimento dozajı 400, 

Dmax'ı 12 ve su oranı %4 olan karışımlarda en yüksek boşluk oranı benzer bir şekilde 

vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk 

oranındaki artış karışımının en düşük basınç dayanımına sahip olmasına neden olmuştur. 

Azalan boşluk oranları artan basınç dayanımları ile sonuçlanmıştır. Bu çimento dozajı ve 

su oranı için sıkıştırmada en efektif yöntem modifiye proktor olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 5.6 Çimento dozajı: 200 kg/m3 ve Dmax: 12 mm ile üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 

 
Çimento dozajı 400, Dmax'ı 12 ve su oranı %5 olan karışımlarda önceki su oranı yüzdeleri 

ile benzer şekilde en yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan 

numunelerde tespit edilmiştir ve beklenmedik bir biçimde bu yöntem için boşluk oranı 

ciddi bir artış sergilemiştir (Şekil 5.6). Bu durum deneysel bir hatanın sonucunda 
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gerçekleşmiş olabilir. Ciddi miktarda artan boşluk oranının basınç dayanımını düşürmesi 

beklense de vibrasyon masası ile üretilen numunelerin basınç dayanımı diğer yöntemlerle 

üretilen numunelere yakın seviyelere ulaşmıştır. Sıkıştırma için en efektif yöntem olan 

vibrasyon çekici kullanılması ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen 

numunelere göre düşük boşluk oranına sahip olsa da dayanım sonuçları oldukça yakın 

seviyededir. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 12 ve su oranı %6 olan karışımlarda artan su 

miktarı özellikle vibrasyon masası kullanılarak üretilen numunelerde sıkıştırılabilirliğin 

önemli bir artış göstermesine neden olmuştur. Artan sıkıştırılabilirlik sonucunda 

vibrasyon masası kullanılarak üretilen numunelerin basınç dayanımları modifiye proktor 

kullanılarak üretilen numunelerin basınç dayanımlarından daha yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 12 ve su oranı %7 olan karışımlarda artan su 

miktarının artışı ile beraber vibrasyon çekici yönteminden elde edilen boşluk oranı artış 

gösterse de vibrasyon masası yöntemi için boşluk oranı tüm yöntemler arasında en düşük 

boşluk oranına sahiptir (Şekil 5.6). Bu durum daha önce belirtildiği gibi diğer yöntemlere 

kıyasla karışımların titreşim yoluyla kendiliğinden yerleşmesini hedef alan vibrasyon 

masası yönteminin yeterli miktarda suyun ortamda bulunması sayesinde darbeden 

kaynaklı hidrostatik basınç etkisinin oluşmaması sebebi ile daha etkili bir sıkıştırma 

yöntemi haline gelmesi ile açıklanabilir. Artan su miktarları tüm yöntemler için basınç 

dayanımının bir miktar düşmesi beklense de modifiye proktor ve vibrasyon masası için 

basınç dayanımları ciddi oranda artış göstermiştir. Genel olarak çimento dozajı 400, 

Dmax'ı 12 olan ve farklı su yüzdelerine sahip karışımlar için basınç dayanım sonuçları da 

göz önünde bulundurulduğunda en efektif yöntemin belirlenmesi hususunda vibrasyon 

çekici yöntemi diğer çimento dozajında olduğu en efektif yöntem olarak kabul edilebilir. 

Daha düşük su miktarı (%6) ile oldukça düşük seviyede boşluk oranına (%1.3) sahip 

numuneler bu grubun en yüksek basınç dayanımlarına (49.34 MPa) sahip numunelerdir. 

Artan çimento dozajı ile birlikte vibrasyon masası yöntemi de efektifliğini arttırmış, %5 

ve üstündeki su miktarları için basınç dayanım sonuçları çimento dozajının 200 olduğu 

numunelere kıyasla ciddi seviyelerde artış göstermiştir. Artan çimento dozajı ile birlikte 

tüm yöntemler için boşluk oranları %3, 4, 5 su miktarlarında azalmış fakat daha yüksek 

su miktarları için (%6, 7) yalnızca vibrasyon çekici yönteminde tutarlı bir azalış 

saptanmıştır.   
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Çimento dozajı 200 kg/m3 olan ve maksimum tane boyutu 19 mm agregalarla üretilen 

SSB karışımlarının basınç dayanımı ve boşluk oranlarının su içeriğine bağlı olarak 

değişimi Şekil 5.7’da sunulmaktadır. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı 

%3 olan karışımlarda en yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan 

numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranını yüksek olmasına rağmen bu karışım benzer 

özelliklere sahip ve modifiye proktor ile sıkıştırılan karışıma kıyasla ufak bir farkla da 

olsa daha yüksek basınç dayanımına sahiptir. Boşluk oranı ve basınç dayanımı ilişkisi 

tersinir bir trend sergilemiştir. Vibrasyon çekici kullanılarak sıkıştırılan numuneler diğer 

yöntemlerle üretilen numunelere göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına 

sahiptir. Bu da vibrasyon çekicinin numunenin kompaksiyonunu sağlama ve boşluk 

oranını minimuma indirme konusunda en etkili yöntem olduğunu göstermektedir. 

Çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %4 olan karışımlarda en yüksek 

boşluk oranı benzer bir şekilde vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan numunelerde 

tespit edilmiştir. Boşluk oranındaki ciddi artış karışımının en düşük basınç dayanımına 

sahip olmasına neden olmuştur. Sıkıştırma için en efektif yöntem olan vibrasyon 

çekicinin kullanılması ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen numunelere 

göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahiptir. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 

ve su kullanım oranı %5 olan karışımlarda da önceki su kullanım oranı yüzdeleri ile 

benzer şekilde en yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan 

numunelerde tespit edilmiştir (Şekil 5.7). Yüksek boşluk oranı aynı zamanda düşük 

basınç dayanımı ile sonuçlanmaktadır. Sıkıştırma için en efektif yöntem olan vibrasyon 

çekicinin kullanılması ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle üretilen numunelere 

göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahiptir. 
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Şekil 5.7 Çimento dozajı: 200 kg/m3 ve Dmax: 19 mm ile üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 

 
Çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %6 olan karışımlarda da önceki su 

kullanım oranlarından farklı bir biçimde vibrasyon masası yöntemi için de boşluk oranı 

ciddi miktarda azalırken diğer yöntemler için boşluk oranınında artış saptanmıştır (Şekil 

5.7). Artan su miktarı özellikle vibrasyon masası kullanılarak üretilen numunelerde 

sıkıştırılabilirliğin önemli bir artış göstermesine neden olmuştur. Artan sıkıştırılabilirlik 

sonucunda vibrasyon masası kullanılan numunelerin basınç dayanımları ciddi seviyelerde 

artış göstermiş, boşluk oranı artan modifiye proktor ile üretilen numuneler için basınç 

dayanımı bir miktar artsa da vibrasyon çekici yöntemi ile üretilen numuneler için basınç 

dayanımlarında azalma saptanmıştır. Çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı 

%7 olan karışımlarda artan su miktarının artışı ile beraber modifiye proktor ve vibrasyon 

masası yöntemi için boşluk oranı azalmış fakat vibrasyon çekici yöntemi için boşluk oranı 

artış göstermiştir. Artan su miktarları her ne kadar en düşük su miktarına (%3) göre boşluk 

oranlarını azaltsa da tüm yöntemler için basınç dayanımı sonuçları bir miktar azalmıştır. 

Genel olarak çimento dozajı 200, Dmax'ı 19 olan ve farklı su yüzdelerine sahip karışımlar 

için basınç dayanım sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda vibrasyon çekici 
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yönteminin diğer yöntemlere kıyasla daha efektif olduğu söylenebilir. Daha düşük su 

miktarında (%4, 5) ortalama ve düşük boşluk oranlarına (%9.8 ve 2.1) sahip numuneler 

bu grubun yüksek kabul edilebilecek basınç dayanımlarına (28.1 ve 33.75 MPa) sahip 

numunelerdir. Tıpkı Dmax'ı 12 olan karışımlarda görüldüğü gibi vibrasyon masası her ne 

kadar efektif bir yöntem olarak kendini göstermemiş olsa da yeterli su miktarında (%6) 

aynı su miktarına sahip diğer yöntemlerle üretilen karışımlar ile benzer seviyede basınç 

dayanımı sergilemiştir. Bu durum da vibrasyon masası yönteminin su yüzdesinin 

optimize edilmesi ile oldukça efektif bir yönteme dönüşebileceğini göstermektedir.  

Çimento dozajı 400 kg/m3 olan ve maksimum tane boyutu 19 mm agregalarla üretilen 

SSB karışımlarının basınç dayanımı ve boşluk oranlarının su içeriğine bağlı olarak 

değişimi Şekil 5.8’da sunulmaktadır. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı 

%3 olan karışımlarda en yüksek boşluk oranı vibrasyon çekici kullanılarak sıkıştırılan 

numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranını yüksek olmasına rağmen bu karışım benzer 

özelliklere sahip ve vibrasyon masası ile sıkıştırılan karışıma kıyasla daha yüksek basınç 

dayanımına sahiptir. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %4 olan 

karışımlarda en yüksek boşluk oranı benzer bir şekilde vibrasyon çekici kullanılarak 

sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranındaki ciddi artış karışımının basınç 

dayanımını düşürse de vibrasyon masası ile üretilen numunelere kıyasla daha yüksek 

basınç dayanımlarına sahiptir. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %5 

olan karışımlarda Dmax'ın 12 olduğu karışımlara benzer şekilde en yüksek boşluk oranı 

vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan numunelerde tespit edilmiştir. Boşluk oranı her 

ne kadar daha az su kullanım oranlarına göre artış gösterse de basınç dayanımı sonuçları 

beklenilenin aksine ciddi bir artış sergilemiştir. Bu karışımlarda sıkıştırma için en efektif 

yöntem olan modifiye proktor kullanılması ile sıkıştırılan numuneler diğer yöntemlerle 

üretilen numunelere göre oldukça yüksek basınç dayanım sonuçlarına sahip olması 

beklenirken en yüksek basınç dayanımı vibrasyon çekici kullanılarak üretilen 

numunelerde gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5.8 Çimento dozajı: 400 kg/m3 ve Dmax: 19 mm ile üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 

Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %6 olan karışımlarda da önceki su 

kullanım oranlarından farklı bir biçimde vibrasyon masası yöntemi için de boşluk oranı 

ciddi miktarda azalmış ve basınç dayanımlarında saptanan artış üç yöntem için de 

optimum su kullanım oranının %6 olma ihtimalini öne çıkarmıştır (Şekil 5.8). Artan su 

miktarı özellikle vibrasyon masası kullanılarak üretilen numunelerde sıkıştırılabilirliğin 

önemli bir artış göstermesine neden olmuştur. Artan sıkıştırılabilirlik sonucunda 

vibrasyon masası kullanılan numunelerin basınç dayanımları ciddi seviyelerde artış 

göstermiştir. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su kullanım oranı %7 olan karışımlarda 

artan su miktarının artışı ile beraber vibrasyon masası yöntemi için boşluk oranı azalmış 

fakat modifiye proktor ve vibrasyon çekici yöntemi için boşluk oranı artış göstermiştir. 

Boşluk oranındaki artış yalnızca vibrasyon çekici kullanılarak üretilen numuneler için 

dikkate değer seviyede basınç dayanım kaybına yol açmıştır. Genel olarak çimento dozajı 

400, Dmax'ı 19 olan ve farklı su yüzdelerine sahip karışımlar için basınç dayanım sonuçları 

da göz önünde bulundurulduğunda modifiye proktor yöntemi, tüm su miktarlarında daha 

düşük boşluk oranına sahip olması ve basınç dayanım değerlerinin uygun seviyelere 

ulaşabilmesi sebebi ile 3 yöntem arasında en efektif yöntem olma özelliğini 

göstermektedir. 200 dozajlı numunelerle benzer bir biçimde vibrasyon masası düşük su 
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kullanım oranlarında yüksek boşluk oranı ile efektif bir yöntem olmaktan uzak olsa da 

yeterli su miktarında (%6) aynı su miktarına sahip diğer yöntemlerle üretilen karışımlar 

ile benzer seviyede basınç dayanımı sergilemiştir. Bu durum da vibrasyon masası 

yönteminin su yüzdesinin optimize edilmesi ile oldukça efektif ve uygulaması kolay bir 

yönteme dönüşebileceğini göstermektedir.  

Yoğurmalı sıkıştırıcı ile üretilen SSB karışımlarının basınç dayanımı sonuçları yoğurma 

sayısının etkisinin incelenebilmesi adına birlikte Şekil 5.9 ve Şekil 5.10’da 

sunulmaktadır. Şekil 5.9 maksimum agrega boyutu 12 mm olan SSB karışımlarının 

sonuçlarını içerirken Şekil 5.10 maksimum Çimento dozajı 200, Dmax'ı 12 ve su oranı %4, 

5, 6 olan karışımlarda yoğurma sayısı 50'den 75'e doğru arttıkça tüm karışımlarda boşluk 

oranı azalmıştır. Yoğurma sayısındaki artışın boşluk oranını azaltması sebebi ile basınç 

dayanımlarında da artış gözlemlenmiştir. Çimento dozajının artırılarak 400'e çıkarılması 

neticesinde tüm su kullanım oranları için boşluk oranı azalmıştır. %5 ve %6 su kullanım 

oranı için tüm yoğurma sayılarında basınç dayanımı çimento dozajının artması sonucu 

artış göstermiş sadece %4 su kullanımında yoğurma sayısı 50 iken basınç dayanımı 

artmış, 60 yoğurma sayısı için basınç dayanımı çok az seviyede azalmış ve 75 yoğurma 

sayısı için basınç dayanımı azalış göstermiştir.  Söz konusu karışımların diğer 3 sıkıştırma 

yöntemi ile kıyaslanması neticesinde 200 çimento dozajı için benzer veya düşük boşluk 

oranlarının elde edildiği ve yoğurma sayısının arttırılması neticesinde diğer üç sıkıştırma 

yöntemine kıyasla daha düşük boşluk oranı seviyelerine ulaşılabilineceği tespit edilmiştir. 

Sıkıştırma yöntemlerinin basınç dayanımına etkileri incelendiğinde ise yoğurmalı 

sıkıştırma yönteminin ve vibrasyon çekici yöntemine yakın seviyelerde basınç dayanım 

sonuçlarına sahip olduğu ve yoğuşmalı sıkıştırıcı yönteminin diğer iki yöntemden 

(modifiye proktor, vibrasyon masası) daha yüksek basınç dayanımı sonuçlarına 

ulaşabileceği görülmektedir.   
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Şekil 5.9 Dmax: 12 mm ile yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 

 

Şekil 5.10 Dmax: 19 mm ile yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak üretilen SSB karışımlarının 

basınç dayanımı sonuçları 
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Çimento dozajı 400, Dmax'ı 12 ve su oranı %4, 5, 6 olan karışımlarda ise yoğurma 

sayısındaki artış sebebi ile boşluk oranları azalsa da basınç dayanımı sonuçlarında kayda 

değer değişimler saptanmamıştır. Bu karışımların diğer sıkıştırma yöntemleri ile üretilen 

karışımlarla kıyasında ise hemen hemen benzer seviyelerde boşluk oranlarının elde 

edildiği ve ek olarak 400 dozaj ve %6 su kullanımı neticesinde tüm yöntemler arasında 

en düşük boşluk oranlarının (%0.6) elde edilebileceği görülmektedir. Çimento dozajı 200, 

Dmax'ı 19 ve su oranı %4, 5, 6 olan karışımlarda yoğurma sayısı 50'den 75'e doğru arttıkça 

karışımların boşluk oranlarında kayda değer değişimler gözlemlenmemiştir. Yoğurma 

sayısındaki ile basınç dayanımlarında ufak da olsa artış gözlemlenmiştir. Su miktarının 

arttırılması sonucunda benzer bir biçimde basınç dayanımları dikkate alınmayacak 

seviyede değişimler sergilemiştir. Söz konusu karışımların diğer 3 sıkıştırma yöntemi ile 

kıyaslanması neticesinde 200 çimento dozajı için düşük boşluk oranlarının elde 

edilmiştir. Yoğurma sayısının arttırılması boşluk oranlarında kayda değer değişimlere 

neden olmamakla beraber 200 dozajlı numunelerde diğer üç metodla elde edilen 

minimum boşluk oranına (%2.1) yoğurma sayısı 60 olan ve %5 su içeren numune ile 

ulaşılabilmektedir.  

Sıkıştırma yöntemlerinin basınç dayanımı ve boşluk oranı üzerindeki etkilerinin daha 

belirgin bir biçimde gösterilebilmesi adına bir dizi grafik aşağıda sunulmaktadır. 

Vibrasyon masası ile üretilen numunelerin petrografik boşluk ve basınç dayanımları Şekil 

5.11’de verilmiştir. Vibrasyon masası ile üretilen SSB karışımları için sadece %7 su 

oranında hazırlanan numuneler için boşluk oranı düşük seviyelerde tespit edilmiştir. Bu 

sıkıştırma yönteminde çimento dozajının 200 kg olduğu karışımlarda su oranı %3, %4, 

ve %5 olan numunelerde boşluk oranları oldukça yüksek seviyelerdedir. Fakat su 

miktarındaki artış neticesinde boşluk oranı ciddi bir biçimde azalmıştır. Çimento 

dozajının 400 kg olduğu karışımlarda ise sonuçlar oldukça değişkendir. %5 su içeriğine 

kadar boşluk oranı artmış fakat %5 su içeriğinden sonra boşluk oranı azalmıştır. 

Vibrasyon masası için artan su miktarı tüm çimento dozajı ve agrega boyutu değişimleri 

için basınç dayanımını olumlu yönde etkilemiştir. Fakat %6 su miktarından sonra 

yalnızca 400 dozajlı 12 mm maksimum agregalı karışımların basınç dayanımı artış 

göstermiştir.  
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Şekil 5.11 Vibrasyon masası kullanılarak üretilen SSB karışımlarının petrografik boşluk 

oranı ve basınç dayanımı sonuçları 

Bir diğer sıkıştırma yöntemi olan vibrasyon çekici ile üretilen numunelerin petrografik 

boşluk ve basınç dayanımları Şekil 5.12’de sunulmuştur. Genel anlamda bu yöntem ile 

üretilen karışımlar için su içeriğindeki artış neticesinde kompaksiyonun arttığı ve boşluk 

oranının azaldığı söylenebilir. Su içeriğinin %6’ya ulaşması neticesinde ise karışımlar 

boşluk oranı açısından bir doygunluğa ulaşmış ve %7’lik su içeriğinde kayda değer 

değişimler saptanamamıştır. Dikkat çekici bir husus ise 400 kg çimento dozajı ile üretilen 

Dmax: 12 mm olan karışımlarda %3 su içeriğinde bile boşluk oranlarının oldukça düşük 

bir seviyede olması ve su içeriğinin artışı neticesinde ciddi değişkenlikler 

sergilememesidir. Bu durum artan çimento dozajı ve agrega boyutunun ince olması sebebi 

ile sistemde boşlukların daha etkin bir biçimde dolması ile ilişkilendirilebilir. Basınç 

dayanımı sonuçları incelendiğinde ise çimento dozajının basınç dayanımları üzerinde 

oynadığı belirleyici rol açıkça görülürken agrega boyutunun kayda değer bir değişime yol 

açmadığı görülmektedir. Ayrıca su içeriğindeki artış 400 kg çimento dozajı için basınç 

dayanımlarını ciddi bir biçimde arttırmış fakat 200 kg dozaj için böyle bir durum söz 

konusu değildir. 
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Şekil 5.12 Vibrasyon masası kullanılarak üretilen SSB karışımlarının petrografik boşluk 

oranı ve basınç dayanımı sonuçları 

Modifiye proktor yöntemi ile üretilen numuneler için düşük çimento dozajında (200 kg) 

boşluk oranları yüksek seviyelerdedir ve su miktarının artması düşük çimento dozajında 

boşluk oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır (Şekil 5.13). 400 kg dozaj için ise düşük 

boşluk oranları %3 su içeriği için bile elde edilebilmiş ve su içeriğindeki artış boşluk 

oranları üzerinde belirgin bir etkiye sebep olmamıştır. Basınç dayanım sonuçları 

incelendiğinde ise genel anlamda çimento dozajının ve agrega boyutunun artışı 

sonucunda basınç dayanımları artış göstermiştir. Aynı zamanda su içeriğindeki artış da 

karışımların boşluk oranlarının azalmasına ve dolayısıyla basınç dayanımlarının 

artmasına sebep olmuştur. 

 

Şekil 5.13 Modifiye proktor kullanılarak üretilen SSB karışımlarının petrografik boşluk 

oranı ve basınç dayanımı sonuçları 
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Yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi ile üretilen karışımlara dair sonuçlar Şekil 5.14’te 

sunulmuştur. Genel olarak 3 yoğurma sayısında da boşluk oranı diğer karışımlara göre 

düşük seviyelerdedir. Yoğurma sayısının artışı neticesinde boşluk oranlarının azalmıştır. 

Yoğurma sayısının 50 olduğu SSB karışımlarında 200 kg dozaj ve Dmax:12 ve 19 mm 

agrega ile üretilen karışımlarda su içeriğinin artması neticesinde boşluk oranı belirgin bir 

seviyede azalırken diğer karışımlar için her ne kadar %5 su içeriğinde boşluk oranı bir 

miktar azalsa da %6 su içeriğinde boşluk oranları oldukça düşük seviyelerdedir. Yoğurma 

oranındaki artış neticesinde boşluk oranları ciddi seviyelerde azalmış ve su oranındaki 

artış neticesinde sıkışma oranı artış göstermiştir. Basınç dayanımı sonuçları 

incelendiğinde ise düşük çimento dozajında su içeriğindeki artışın basınç dayanımları 

üzerindeki olumlu etkisi yoğurma sayısının 75’e arttırılması neticesinde görülebilmiştir. 

Çimento dozajındaki artış bu olumlu etkinin daha düşük yoğurma sayılarında da elde 

edilebilmesini mümkün kılmıştır. Agrega boyutundaki artış çimento dozajı 

farketmeksizin basınç dayanımlarını olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca çimento dozajının 

artışı basınç dayanımlarını da ciddi miktarda arttırmıştır.  
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Şekil 5.14 Yoğurmalı sıkıştırıcı kullanılarak üretilen SSB karışımlarının petrografik 

boşluk oranı ve basınç dayanımı sonuçları 

Genel anlamda 200 dozajlı numunelerde yoğurmalı sıkıştırma yönteminin ve vibrasyon 

çekici yöntemine yakın seviyelerde basınç dayanım sonuçlarına sahip olduğu ve 

yoğurmalı sıkıştırıcı yönteminin düşük su oranlarında (%4, 5) diğer iki yöntemden 

(modifiye proktor, vibrasyon masası) daha yüksek basınç dayanımı sonuçlarına 

ulaşabileceği görülmektedir. Çimento dozajı 400, Dmax'ı 19 ve su oranı %4, 5, 6 olan 

karışımlarda ise yoğurma sayısındaki artış neticesinde boşluk oranları ve basınç dayanımı 

sonuçlarında kayda değer değişimler saptanmamıştır. 400 çimento dozajı ve Dmax'ı 19 

olan agrega ile üretilen bu numunelerde su kullanım oranının artması basınç 

dayanımlarının ciddi seviyelerde artmasına sebep olmuştur. Bu karışımların diğer 

sıkıştırma yöntemleri ile üretilen karışımlarla kıyasında ise daha düşük seviyede boşluk 

oranlarına ulaşılabildiği dahası 400 dozaj ve %6 su kullanımı neticesinde 50 yoğurma 

sayısında bile diğer metodlarda elde edilenden daha düşük boşluk oranlarının (%0.8) elde 

edilebildiği görülmektedir. 
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5.2 Agrega Gradasyonu, Su İçeriği ve Çimento Dozajının Boşluk Oranına Etkisi 

 
Şekil 5.15 ve Şekil 5.16’da da görüldüğü üzere çimento dozajı 200 ve 400 kg ve 

maksimum agrega boyutu 12 ve 19 mm için elde edilen boşluk oranı değerlerine 

bakıldığında, genel olarak çimento dozajının 200 kg olduğu karışımlarda vibrasyon 

masası uygulaması sonucunda daha yüksek boşluk oranı değerleri elde edilmiştir. 

Modifiye proktor uygulamalarında ise genel olarak çimento dozajı 400 kg iken boşluk 

oranı değerleri 0.01 ile 0.04 değerleri arasında değişkenlik göstermiştir. Uygulamadan 

bağımsız olarak çimento dozajının 400 kg olduğu karışımlarda genel olarak daha düşük 

boşluk oranı değerlerine rastlanılmıştır.  Bu durum, çimento içeriğine göre boşluk oranı 

grafiğinde de gözlemlendiği gibi 200 kg çimento dozajında 0.23 boşluk oranı değerlerine 

varan sonuçlar elde edilirken, 400 kg çimento dozajında ise bu değer daha düşük 

seviyelerde kalmıştır. 

 

 

Şekil 5.15 Dmax 12 ve 19 mm için boşluk oranı değerleri 
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Şekil 5.16 Çimento içeriğine göre boşluk oranı değerleri 

Çimento dozajı (kg/m3) ve maksimum agrega boyutu (mm) sırasıyla 200-12, 200-19, 400-

12 ve 400-19 olan numunelerin su miktarına bağlı olarak polarize mikroskop altında 

gözlemlenen boşluk oranındaki değişimi gösteren grafikler Şekil 5.15, Şekil 5.16, Şekil 

5.17 ve Şekil 5.18’de görülmektedir. Bu grafiklerde dört sıkıştırma tipi de yer almakta 

olup, diğer üç yöntemle karşılaştırmak için yoğurmalı sıkıştırıcının yoğurma enerjisi 

literatürde çoğunlukla kullanılmakta olan 60 yoğurma değeri seçilmiştir. Karışımların su 

içeriğine göre petrografi boşluk oranlarını gösteren grafiklere bakıldığında ise, çimento 

dozajının 200 kg ve maksimum agrega boyutunun 12 mm olduğu durumda vibrasyon 

masası uygulamasının en yüksek petrografik boşluk oranına neden olduğu görülmüştür.  

Bu sonucu sırasıyla modifiye proktor ve vibrasyon çekici takip ederken, yoğurmalı 

sıkıştırıcı uygulamasının ise en düşük petrografik boşluk oranı değerlerine neden olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte, su içeriğindeki artışın petrografik boşluk oranında bir 

düşüşe neden olduğu gözlemlenmiştir. Aynı çimento dozajında maksimum agrega 

boyutunun 19 mm’ye çıkması durumunda ise benzer bir sonuç gözlemlenmiştir.  Su 

içeriğindeki artışın, vibrasyon masası uygulaması haricinde diğer uygulamalar için daha 

keskin bir düşüşe neden olduğu görülmüştür. 
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Şekil 5.17 C200-D12 için petrografik boşluk oranı – su içeriği ilişkisi 

 

Şekil 5.18 C200-D19 için petrografik boşluk oranı – su içeriği ilişkisi 

Şekil 5.20’da görüldüğü üzere çimento dozajının 400 kg/m3 olduğu karışımların 

petrografik boşluk oranı ve su içeriği ilişkileri incelendiğinde, maksimum agrega 

boyununu 12 mm olduğu karışımlarda vibrasyon masası uygulaması çok yüksek 
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petrografik boşluk oranı değerleri gösterirken, diğer uygulamalar ise vibrasyon 

masasından oldukça düşük olmak üzere birbirleri ile benzer sonuçlar sergilemiştir. 

Çimento dozajı 200 kg/m3 olan karışımların aksine (Şekil 5.19), vibrasyon çekici ve 

modifiye proktor uygulamalarında su içeriğindeki artışın petrografik boşluk oranı 

değerlerinde genel olarak bir artışa neden olurken, yoğurmalı sıkıştırıcı uygulamasında 

ise su içeriğindeki artışın daha düşük boşluk oranı değerlerine neden olduğu 

gözlemlenmiştir. Ancak vibrasyon masası ile sıkıştırılan numunelerde, düşük su 

miktarına bağlı olarak yüksek boşluk oranının görülmesi 400 kg/m3 çimento dozajı ve 19 

mm için geçerli değildir. Bu durum artan Dmax değeri ile birlikte azalan agrega yüzey 

alanı ve yüksek çimento hacmi sayesinde agregaların etrafının daha iyi sarılması, SSB 

numunesinde ayrışmanın daha az gözlenmesi ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca vibrasyon 

masasının, özellikle düşük su içeriği olan SSB numunelerini diğer yöntemlere göre çok 

daha az sıkıştırabildiği görülmektedir. Bununla birlikte genel eğilimden farklı olarak, 

vibrasyon çekicinin %3 su içeriğinde en yüksek boşluk oranı değerine sahip olduğu 

görülürken, su içeriğindeki artış ile birlikte vibrasyon masası ve modifiye proktora göre 

daha düşük boşluk oranı sonuçları sergilemiştir. Buna ek olarak dört uygulama arasında 

yalnızca modifiye proktor uygulamasında su içeriğindeki artış ile birlikte boşluk oranında 

artış gözlemlenmiştir.  

SSB numuneleri sıkıştırma konusunda vibrasyon çekici ve modifiye proktor 

yöntemlerinin vibrasyon masasından daha iyi olduğu özellikle düşük su içeriği olan SSB 

numunelerini sıkıştırmada vibrasyon masasından daha başarılı oldukları görülmektedir. 

Bu durum gerek modifiye proktor gerekse vibrasyon çekici yöntemlerinin vibrasyon 

masasına göre daha etkili olduklarını göstermektedir. Yoğurmalı sıkıştırıcı ile sıkıştırılan 

SSB numuneleri ise hemen hemen tüm su içeriklerinde diğer bütün sıkıştırma 

yöntemlerinden etkili bir performans göstermektedir. Bu durum yoğurmalı sıkıştırıcının 

diğer metotlardan farklı olarak hem basınç darbesi hem de kesme etkisine sahip olmasıdır. 
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Şekil 5.19 C400-D12 için petrografik boşluk oranı – su içeriği ilişkisi 

 

Şekil 5.20 C400-D19 için petrografik boşluk oranı – su içeriği ilişkisi 

Şekil 5.21 ve Şekil 5.22’de 200 ve 400 kg/m3 çimento dozajlı numuneler için basınç 

dayanımı ile petrografi boşluk miktarı ilişkisini gösteren grafikler sunulmaktadır. 

Grafiklerde verilen basınç dayanım oranları, her bir numunenin basınç dayanımının aynı 
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çimento dozajı ve Dmax değerine sahip numunelerin tüm sıkıştırma çeşitleriyle elde 

edilmiş maksimum dayanıma oranını ifade etmektedir.  Basınç dayanımı sıkıştırma oranı 

ilişkisi grafiklerine bakıldığında genel olarak hem 200 kg hem de 400 kg çimento dozajı 

için sıkıştırma oranının artması ile basınç dayanımı değerlerinde bir azalma meydana 

gelmiştir. Bununla birlikte 200 kg çimento dozajında uygulamalar arasındaki farklar 

incelendiğinde, sıkıştırma oranının artmasıyla basınç dayanımındaki düsüş, vibrasyon 

masası uygulamasında daha belirgin olmuştur. Yoğurmalı sıkıştırıcı uygulamasında ise 

düşük sıkıştırma oranlarında basınç dayanımlarında oldukça yüksek değerlere 

rastlanılmıştır. Çimento dozajının 400 kg olduğu karışımlarda ise benzer şekilde 

vibrasyon masası en düşük değerleri sergileyen uygulama olmuştur. Bunlara ek olarak 

çimento dozajı 400 kg iken basınç dayanımındaki düşüş 0.01-0.03 sıkıştırma oranlarında 

çok keskin olurken, sıkıştırma oranının artması ile daha az bir düşüş göstermiştir. Artan 

sıkıştırma enerjisine paralel olarak azalan boşluk miktarı, daha yüksek çimento dozajına 

sahip SSB numunelerinde daha yüksek basınç dayanımı elde edilmesini sağlamaktadır. 

 

Şekil 5.21 C200 için basınç dayanımı – petrografik boşluk oranı ilişkisi 
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Şekil 5.22 C400 için basınç dayanımı – petrografik boşluk oranı ilişkisi 

Şekil 5.23’de görüldüğü üzere tüm numuneler için basınç dayanımı- petrografik boşluk 

oranı ilişkisi için genel olarak petrografik boşluk oranındaki artışın basınç dayanımında 

bir azalışa neden olduğu görebiliriz. Fakat lineer bir ilişkinin kurulamamasının temel 

sebebi saptanan boşlukların 5 nm’den büyük boşluklar olması ve 5 nm’den küçük 

boşlukların petrografik analiz neticesinde tespit edilmesinin zor olmasıdır. Fakat genel 

olarak boşluk ve mukavemet ilişkisi sıkıştırma yöntemleri özelinde tutarlı bir biçimde 

kurulabilmektedir. Bu noktada petrografik boşluk analizinin mukavemet üzerindeki etkisi 

de açık bir biçimde incelenebilmektedir. Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi artan 

su içeriği neticesinde kolay sıkıştırılabilirlik ve neticesinde daha düşük boşluk oranı ile 

sonuçlanması basınç dayanımlarını arttırmaktadır.  
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Şekil 5.23 Tüm numuneler için basınç dayanımı – petrografik boşluk oranı ilişkisi 

Şekil 5.24’da SSB numunelerinin ölçülen yoğunluklarının polarize mikroskopla tespit 

edilen boşluk oranına etkisi görülmektedir. Beklendiği üzere tüm numuneler düşük 

sıkışma enerjisi sonucunda yüksek boşluk miktarına ve düşük yoğunluğa sahip 

olmaktadırlar. Bununla birlikte 200 kg/m3 çimento dozajına sahip SSB numunelerinin 

sıkışma enerjileri azaldıkça 400 kg/m3 çimento dozajlı SSB numunelerine göre boşluk 

oranlarının daha fazla arttığı görülmektedir. Bu durum betonda işlenebilirliği sağlayan 

unsurlardan olan çimento hamurunun azalmasına bağlanmıştır. Buna göre çimento 

dozajının literatürde kabul gören 300 kg/m3 değerinden düşük olduğu durumlarda boşluk 

miktarını düşürmek için gereken sıkıştırma enerjisi artmaktadır. Karışımların petrografik 

boşluk oranı ve taze yoğunluk ilişlisine bakıldığında, yoğunluk değeri arttıkça boşluk 

oranında önemli düşüşler görülmüştür Özellikle yoğunluğun 2300 kg/m3 değerlerine 

yaklaştıkça petrografik boşluk oranı değerleri 0.01-0.05 seviyeleri arasında 

kümeleşmiştir. Bununla birlikte, çimento dozajının 200 kg olduğu karışımlar genel olarak 

çimento dozajının 400 kg olduğu karışımlara göre daha yüksek boşluk oranı değeri 

göstermiştir. Özellikle yoğunluğun 2000-2100 değerleri arasında olduğu durumlarda 

çimento dozajının 400 kg olduğu karışımlarda 0.01-0.04 arasında boşluk oranı değerleri 

ölçülürken, bu değerler çimento dozajının 200 kg olduğu karışımlarda 0.19-0.22 

civarlarında olmuştur. 
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Şekil 5.24 C200 ve C400 için petrografik boşluk oranı – taze yoğunluk ilişkisi 

Şekil 5.25’de ise boşluk oranı ve basınç dayanımındaki ilişki incelendiğinde, beklenildiği 

üzere yüksek basınç dayanımına sahip karışımların daha düşük boşluk oranına sahip 

olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yine yüksek çimento dozajı genel olarak yüksek 

basınç dayanımına ve düşük boşluk oranına neden olmuştur. Özellikle yaklaşık 33 MPa 

değerini aşan numunelerin sadece 400 kg çimento dozajı ile üretilen karışımlar olduğu 

görülmüştür. Bu yüksek basınç dayanımındaki numuneler ise genel olarak 0.05 boşluk 

oranı değerinin altında bir sonuç sergilemiştir. 

 

Şekil 5.25 C200 ve C400 için petrografik boşluk oranı – basınç dayanımı ilişkisi 
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Son olarak Şekil 5.26 da geçirimli gözenek boşluk oranı ve petrogrofi boşluk oranı ilişkisi 

değerlendirildiğinde ise, 400 kg çimento dozajı ile üretilen karışımların genel olarak daha 

yüksek geçirimli gözenek boşluk değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. 200 kg 

çimento dozajı kullanıldığında ise, petrogrofi boşluk oranlarının artması genel olarak 

geçirimli gözenek boşluğu değerlerinde bir artışa neden olmuştur. 

 

Şekil 5.26 C200 ve C400 için petrografik boşluk oranı – gözenek boşluk oranı ilişkisi 
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6. GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

6.1 Sonuçlar 

 
SSB teknolojisi, özellikle yol uygulamalarında hızlı ve ekonomik çözümler sunma 

konusunda büyük avantajlar sunmaktadır. SSB'nin ana avantajı, geleneksel esnek asfalt 

kaplama için kullanılan aynı ekipman kullanılarak sıkıştırabilme kapasitesidir. 

Avantajları nedeniyle, sadece Türkiye'de değil, ABD'de ve dünyanın başka yerlerinde 21. 

yüzyılda kaldırımlarda kullanımı hız kazanmıştır. Ancak, gerçek alan sıkıştırma 

prosedürlerini simüle edebilen tam verimli bir laboratuvar sıkıştırma metodolojileri 

geliştirilmemiştir. Ayrıca, başarılı bir SSB kaplama uygulaması için anahtar parametre, 

ölçüde SSB karışımlarının boşluk ve mekanik özellikleridir. Ancak bu özelliklerin 

laboratuvar koşullarında belirlenmesi kolay olmadığı için çalışmalar yetersizdir. Bu 

kapsamlı deneysel çalışma, konuyla ilgili akademik literatürde yer alan bilgi eksikliğini 

gidermeye ve Türkiye'de SSB kaplama uygulamalarını kullanan yüklenicilere rehberlik 

etmeye çalışmaktadır.  

Bu tez, laboratuvarda alan sıkıştırma koşullarını simüle edebilen ve tasarlanan SSB 

karışımlarının mekanik performansını belirleyebilen sıkıştırma metodolojisi kullanılarak 

farklı mukavemet sınıflarında SSB karışımlarının hazırlanmasını anlatmaktadır. Bu 

kapsamlı deneysel programın ilk aşaması, yoğunluk, mukavemet ve işlenebilirlik 

(sıkıştırılabilirlik) parametreleri dikkate alınarak optimum SSB karışım tasarımının 

belirlenmesi sürecini ve ince kesit alınmasıyla mikroskopik analiz çalışmalarını 

içermektedir. SSB numunelerin hazırlanması için uygun karışım tasarım parametrelerinin 

ve laboratuvar sıkıştırma metodolojisinin belirlenmesi oldukça önemli bir husustur. Bu 

amaçla beton matrisini etkileyen üç ana faktör olan çimento dozajları, agrega boyutları 

ve su oranları ile farklı SSB karışımlar hazırlanmıştır. Toplam yirmi adet SSB karışımı, 

modifiye proktor, vibrasyon çekici, vibrasyon masası ve yoğurmalı sıkıştırıcı olmak üzere 

dört farklı laboratuvar sıkıştırma yöntemi ile sıkıştırılmış, ardından bu sıkıştırma 

yöntemleri her bir karışıma uygulanarak 150 mm çapında silindirik numuneler 

üretilmiştir. SSB numuneleri üzerinde yapılan testlerin ardından, çalışmanın sonraki 

aşamalarında kullanılmak üzere yoğunluk, mukavemet ve sıkıştırılabilirliğe dayalı 
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optimum SSB karışım tasarım parametreleri belirlenmiştir. Ardından test edilen silindir 

numunelerinden ince kesit alınarak mikroskop altında analizler yapılmış ve petrogrofi 

boşluk oranları hesaplanmıştır. Elde edilen boşluk oranları birçok parametre ile 

kıyaslanarak yorumlanmıştır.  

Deneysel sonuçlara dayanarak, aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 

 
• Laboratuvar sıkıştırma yöntemleri, SSB karışımlarının fiziksel ve mekanik 

özellikleri üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Ayrıca SSB özelliklerini belirleyen 

en önemli parametrelerden biri olan sıkıştırma oranı, sadece sıkıştırma 

yöntemlerinden değil, bağlayıcı miktarı ve su içeriği gibi karışım 

parametrelerinden de oldukça etkilenmektedir. 

 

• Sıkıştırma yöntemi farketmeksizin genel olarak bütün karışımlarda su kullanım 

oranı arttıkça boşluk oranları azalmış ve basınç dayanımları artış göstermiştir. 

 

• Yine sıkıştırma yöntemi farketmeksizin ideal SSB'ler, 200 çimento dozajı için su 

miktarı % 5-6 olan karışımlardan elde edilmiş ve 400 çimento dozajı için ise ideal 

SSB’ler % 6-7 su miktarında üretilmiştir. 

 

• Agrega boyutunun etkisi ile ilgili boşluk oranları için tutarlı bir davranış 

gözlenmemiştir. Ancak genel anlamda agrega boyutunun artması ile birlikte 

basınç dayanımları da artış göstermiştir. 

 

• Sıkıştırma yöntemi farketmeksizin genel olarak karışımların boşluk oranı 

azaldıkça basınç dayanımları artış göstermiştir. Uygulamadan bağımsız olarak 

çimento dozajının 400 kg/m3 olduğu karışımlarda genel olarak daha düşük boşluk 

oranı belirlenmemiştir.  

 

• Karışımlarda kullanılan su içeriğindeki artışın petrografik boşluk oranında bir 

düşüşe neden olduğu gözlemlenmiştir. Aynı çimento dozajında maksimum agrega 

boyutunun 19 mm’ye çıkması durumunda ise benzer bir sonuç gözlemlenmiştir.  
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Su içeriğindeki artışın, vibrasyon masası uygulaması haricinde diğer uygulamalar 

için daha keskin bir düşüşe neden olduğu görülmüştür. 
 

• En yüksek boşluk oranı vibrasyon masası kullanılarak sıkıştırılan numunelerde 

tespit edilmiştir. Ciddi miktarda artan boşluk oranının basınç dayanımını 

düşürmesi beklense de vibrasyon masası ile üretilen numunelerin basınç dayanımı 

Modifiye proktor ile üretilen numunelere kıyasla daha yüksek olmuştur. 

 

• En düşük boşluk oranı yoğurmalı sıkıştırıcı yönteminde %6 su içeren 400 çimento 

dozajında üretilen numunelerden elde edilmiştir. Bu numunelerde boşluk oranı 

agrega boyutuna bağlı olarak değişkenlik göstermemiştir fakat 19 mm boyutunda 

agrega ile üretilen karışımlar daha yüksek basınç dayanımına sahiptir. Ayrıca bu 

numunelerde  yoğurma sayısındaki artış basınç dayanımını çok fazla etkilememiş 

fakat 75 yoğurma sayısı seçilerek üretilen numuneler tüm karışımlar arasında en 

düşük boşluk oranına sahiptir (0,60%). 

 

6.2 Öneriler 

• Tez çalışmasında SSB karışımlarını sıkıştırmak için kullanılan vibrasyon masası, 

vibrasyon çekici, modifiye proktor ve yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemlerinin 

uygulama sırasında harcadığı enerji miktarlarının belirlenmesi, çevreye karşı 

etkisinin ölçülmesi ve maliyet anlamında bir değerlendirme yapılması, çalışmanın 

pratiğe dönüşmesi konusunda oldukça önem teşkil etmektedir. Bu hususta tüm 

sıkıştırma yöntemlerinin söz konusu özellikler bakımından değerlendirilmesi 

sonucunda, göstermiş oldukları performansları ile korelasyon yapılarak hem 

mekanik anlamda hem de çevresel etki ve maliyet anlamında optimum yöntemler 

belirlenerek gerçek anlamda pratiğe dönüştürülebilir. 

 

• Tez çalışması kapsamında belirlenen optimum karışım oranları ve sıkıştırma 

yöntemi sonucunda geliştirilen SSB numunelerinin, donma-çözülme, alkali-silika 

reaksiyonları, sülfata karşı direnci ve büzülme gibi dayanıklılık özelliklerini 

incelemek çalışmayı bir sonraki aşamaya taşımak için oldukça gereklidir. SSB 



135 
 

numunelerin her ne kadar mekanik anlamda sergilediği performanslar gerçek 

uygulamalarda yeterli derecede olsa da uzun vadede çevresel etkilere karşı 

meydana gelebilecek bozunmaların ve buna bağlı oluşacak servis ömrünün 

belirlenmesi bir başka çalışma konusu olma adına oldukça dikkat çekicidir.  
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