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Beton kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametrelerden birisi
de, taş unun miktarıdır. Kalker türlerinin konkasör tesislerinde
hazırlanması sırasında kalker agregası içerisine değişik oranlarda
giren kristalli kalsit tanecikleri kırılgan olup, dış yüzeyi parlak,
pürüzsüz, bir bölümü de dikdörtgen prizma ve küp şeklindedir.
Taş ununun bu özellikleri betonun sürdürülebilirliği açısından çok
önemli olduğu birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır.
Bu çalışmada kırma taş agregalarla üretilen betonlarda
ince agrega miktarı belirli oranlarda azaltılıp yerine filler
malzeme (kireçtaşı unu) yerleştirilmesinin sabit su/çimento
oranına sahip farklı yaşlardaki betonların mekanik ve fiziksel
özeliklerine etkisi incelenmiştir. Beton karışımında CEM I 32.5
N tipi çimento kullanılarak, ince agrega (0-4) %0, 5, 7.5, 10,
12.5 ve 15 oranlarında ağırlıkça azaltılarak filler(0-0,25 )
malzeme ikame edilmiştir ve her bir özellik için 15x15x15 cm lik
örneklerden 9 ar adet beton numunesi üretilmiştir.
Üretilen betonların taze beton özelikleri incelenerek sertleşmiş
betonun 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımı yanında, aşınma,
birim hacim ağırlık, su emme ve su işleme derinliği özelikleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:
dayanımı.

Sürdürülebilirlik, Taş unu, basınç

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE STONE FLOUR ON
CONCRETE SPECIFICATIONS IN TERMS OF SUSTAINABLE
Abstract
One of the parameter affecting the quality of concrete
negatively is the amount of stone dust. During the preparation

of calcareous species in crushing plants, crystalline calcite
particles that are scattered into the calcareous aggregates
with different proportions are fragile, glistering or shiny
from its outer surface, sharp and some part is in the shape
of rectangular prism and cubic. These features of stone dust
in terms of the sustainability of concrete are emphasized by
many researchers to be very important.
In this study, the amount of fine aggregate is reduced in certain
proportions and limestone dust (filler) is placed instead into
the concrete produced with stone ballast aggregates. The
effects of these changes are investigated on the mechanical
and physical properties of the concrete with constant water/
cement ratio and different ages. CEM I 32:5 N is used as cement
type in the concrete mix. Fine aggregate (0-4) is reduced
with the proportion of 0% , 5% , 7.5% , 10% , 12.5% , 15%
and limestone dust( 0-0.25) is placed to concrete. 9 different
concrete specimens with the size of 15x15x15cm are produced
for each proportion.
The fresh concrete properties and the compression strength of
hardened concrete for 7 , 28 and 90 day as well as degradation
, weight per unit volume, water absorption and values of water
penetration properties are analyzed in this study.
Key Word: Sustaınable , Stone Flour , Compressive Strength
1. GİRİŞ
İnşaat sektöründe, tras, uçucu kül, silis tozu, taşunu ve benzeri
mineral katkıların kullanımı çok eskilere dayanmaktadır.
Ülkemiz çimento üretiminde, katkılı çimentoların payı 1980’li
yıllardan itibaren, toplam üretim içerisinde % 90’ların üzerine
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çıkmıştır [1]. Yüksek mukavemetli betonlara duyulan ihtiyaç,
mikrofiller malzemelere olan ilgiyi artırmıştır. Bu çok ince,
un haldeki malzemenin süper akışkanlaştırıcılarla birlikte
çimentolu sistemlerde kullanılması, daha az boşluklu bir
yapı oluşturulmasını sağlamış, taze ve sertleşmiş betonun
özelliklerine olumlu katkısı nedeniyle de ilgi alanı haline
gelmiştir [2, 3].
Taşunlarının, beton üretiminde kullanımı ile ilgili son yıllarda
artan sayıda çalışmaya rastlanmaktadır [4, 5]. Kalker taşununun
ince malzeme olarak, harç ve beton özelliklerine olumlu etkisi
olduğu belirtilmektedir [6, 7]. Bazı araştırmacılar kireçtaşının
klinker ile birlikte öğütülerek kullanılmasını [8], bazıları da
betonun mekanik özelliklerini ve dayanıklılığını iyileştirmek
için çimento ya da kumun ince kısmının yerine kullanılmasını
önermekte ve bu uygulamaların, harç ve beton özelliklerindeki
etkisini incelemektedirler [9, 12].
Birçok araştırmacı kalker taşununun çimento özelliklerine
etkisini incelemiş ve kalker taşununun % 5-6 oranında klinkerin
öğütülmesi sırasında katılmasının, negatif bir etki yapmadığını
belirlemişlerdir [13]. Kalker taşununun hacimce çimentodaki
miktarının harç ve beton özelliklerine etkisinin incelendiği bir
çalışmada, taşununun hacimsel oranının artması ile basınç
dayanımları arasında ters bir orantı olduğu saptanmıştır [11]. Üç
çeşit (kuvars, granit ve kalker) taşunu kullanılan bir araştırmada,
portland çimentosu hidratasyonunun hızlandığı, dayanımda ise
iyileşmenin sağlandığı görülmüştür. Taşunu miktarı arttıkça,
taze betonda su ihtiyacının arttığı, basınç dayanımlarında
şahit betona göre, özellikle ileriki yaşlarda, %10 oranındaki
ikamelerde daha iyi sonuçlar alındığı belirtilmiştir [7]. Kalker
taşunu kullanımı, taze betonda kohezyonu artırmaktadır [6].
Çimento yerine taşunu kullanılarak yapılan bir çalışmada,
şahit betona göre basınç dayanımlarında ileri yaşlarda daha iyi
sonuçlar elde edilmiştir [14].
Taşunu, çimento yerine kullanılmasının dışında, ince agrega
yerine de kullanılmaktadır. Kalker taşunu, yüksek fırın
cürufu, silisli taşunu ve kimyasal katkının birlikte kullanıldığı
bir çalışmada, taze betonun plastik viskozitesinin arttığı
görülmüştür [15]. Harç içinde ince kum yerine % 0-20 arasında
taşunu kullanılan bir araştırmada, taşunu miktarı arttıkça, su
ihtiyacının ve su emme yüzdelerinin doğru orantılı olarak arttığı
gözlenmiştir [7]. İnce agrega yerine taşununun kullanıldığı
diğer bir çalışmada, taşunu oranı arttıkça kıvamın ve havanın
azaldığı, ikamenin % 10 olduğu durumda, basınç ve eğilmede
çekme dayanımının maksimuma ulaştığı ve su emmenin
şahit beton değerine yakın olduğu saptanmıştır [16]. Kalker
taşununun kısmen kum yerine kullanılması, taze betonda
kohezyonu artırmakta ve basınç dayanımı üzerinde belirgin
bir etki yapmamaktadır. Kalker taşunu kullanılan portland
çimentosu harçları, erken dayanımlarda belirgin bir artış
göstermemekte, 28. güne doğru özellikle yüksek oranda kalker
taşunu içeren karışımlarda dayanım artmaktadır [17].
Günümüzde beton çok yaygın olarak kullanılmakta olan

bir yapı malzemesidir. Beton kullanımına paralel olarak,
beton agregasına olan talepte artmaktadır. Doğal agrega
kaynaklarının sınırlı olması ya da uygun olmaması, çevrenin
korunması ve yüksek dayanımlı betona olan talep betonda
kırma-taş kullanımını gerekli kılmaktadır. Kırma-taş’ ta 75 μm
elekten geçen taş tozunun bulunması kaçınılmazdır [18].
Uygulamada, agrega içerisinde 200 numaralı elekten geçen
malzeme miktarının verilen limitlerin üzerinde bulunması
durumunda agrega yıkandıktan sonra kullanılmaktadır. Bu
uygulamanın nedeni ise 200 numaralı elekten geçen malzemenin
kil olduğu düşüncesidir. Bilindiği gibi kil, çimento hamuru ile
agrega arasındaki aderansı zayıflatır, çimentonun hidratasyonunu
geciktirir ve betonun hacimsel kararlılığını bozar [19].
TS 706’ da 0,25 mm açıklıklı kare gözlü elekten geçen
ve ince malzeme olarak tanımlanan taş-unu’ nun kil gibi
davranmamasına karşın beton karma suyunu ve dolayısıyla
su/çimento oranını arttıracağı düşüncesiyle zararlı kabul
edilmekte ve agrega içerisinde bulunması istenmemektedir.
Özellikle kırma-taş agrega ile üretilen düşük dozajlı betonların
işlenebilirliği ve kohezyonu zayıftır. Bu betonlar, düşük
kompoziteli olmaları ve suyu tutacak yeterli ince malzemeye
sahip olmamaları nedeniyle yerleştirildikten sonra karışım
suyunu kusarlar. Bunun sonunda betonda rötre çatlakları
meydana gelmektedir. Bu tabloda elde edilen betonların
porozitesi yüksek ve basınç dayanımları düşük olmaktadır.
Bunun önüne geçebilmek için çimento dozajı arttırılabilir yada
katkı maddesi kullanılabilir. Ancak bu işlem ek bir maliyeti de
beraberinde getirecektir [19].
TS 706’da da ince agrega genel olarak, 63 μm açıklıklı elekten
geçen kil, silt ve taş-unu gibi yıkanabilir maddeler olarak
sınıflandırılmakta ve bunların ince agrega içerisinde maksimum
% 4 oranında bulunmasına müsaade edilmektedir.
Bu çalışmada amaç, kırma-taş agrega ile üretilen ve taş-unu
içermeyen referans beton ile içerisine değişik oranlarda taşunu katılan betonların basınç dayanımlarının karşılaştırmalı
olarak incelenmesidir. Çalışmada kırma-taş agrega içerisinde
doğal olarak bulunan taş-unu’ nun betonun basınç dayanımına
olan etkisinin araştırılması amacıyla ince malzemelerden
arındırılmış agrega içerisine kontrollü olarak ve ağırlıkça ince
agrega yerine ikame edilen taş-unu katılmış ve numuneler aynı
koşullarda hazırlanarak kür edilmişlerdir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA (EXPERIMENTAL STUDY)
2.1. Malzemeler (Materials)
2.1.1. Agrega (Aggregate)
Elmadağ taş ocağından alınan kalker esaslı kırma taş agregası
(KA) ve kireç taş unu kullanılmıştır. Her iki agrega çeşidinde 0-4
ve 4-22.4 agrega grupları kullanılmıştır. Bu agrega gruplarının
karışımları sırasıyla % 47 ve % 53 oranlarındadır. Taşununun
kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenmiş ve Tablo 1’ de
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Taşununun kimyasal özellikleri (Chemical, properties).

Kimyasal Yapısı

% Değerleri

SiO2
Al2O3
Fe2 O3
CaO
MgO
K2O
TiO
Na2O
Kızdırma kaybı
Diğerleri

Fiziksel Özellikler
Tane boyutu D max
Su emmesi (%)
Yoğunluğu (kg/dm3)

0,75
0,85
0,15
74,7
0,35
0,05
0,01
0,01
23
0,23

Tablo 2. Çimento kimyasal ve fiziksel özellikleri
Kimyasal
kompozisyon

Çimento (%)

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Kızdırma k.
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1.1.2.

Fiziksel Özellikleri
Özgül ağırlık (g/cm³)
3,12

20.4
4.41
3.42
63.97
2.26
2.73
1.37

Blaine (cm²/g)
3.502

Çimento (Cement )

Beton karışımlarında CEM I 32.5 N tipi çimentosu kullanılmıştır.
Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenmiş ve Tablo
2’de gösterilmiştir.
1.1.3.

0,25 mm
2,16
2,79

Beton karışımında CEM I 32.5 N tipi çimento kullanılarak, ince
agrega (0-4) %0, 5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 oranlarında ağırlıkça
azaltılarak filler(0-0,25 )malzeme ikame edilmiştir ve her
bir özellik için 15x15x15 cm lik örneklerden 3 er adet beton
numunesi üretilmiştir.
Üretilen betonların taze beton özelikleri incelenerek sertleşmiş
betonun 7, 28 ve 90 günlük basınç dayanımı yanında, aşınma, birim
hacim ağırlık, su emme ve su işleme derinliği özelikleri belirlenmiştir.
Su işleme derinliği deneyi; TS EN 12390–8 standardında
belirtilen esaslara uygun olarak yapılmıştır [28]. Örnekler
içerisindeki geçen su yüksekliğini tespit edebilmek için su
ilerleme yününe paralel olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Ayrılmış
örnekler üzerinden dijital kumpas yardımıyla her cm’de ölçüm
yapılmış ve aritmetik ortalaması değerlendirmeye alınmıştır.

Karışım suyu (Mixing water)

Çalışmada karışım suyu olarak Ankara ili şehir şebeke suyu
kullanılmıştır.
2.2. Metot (Method)
Tane büyüklüğü dağılımı tayini TS 3530 EN 933–1[20],
tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini TS EN 1097–
6, standardına göre [21], aşınma deneyi, TS EN 1097–2
standardına göre [22], yassılık indeksi, TS 9582 EN 933-3 [23]
standardına göre yapılmıştır.
Beton tasarımında TS 802 ve TS EN 206-1 [24,25] esas alınarak 0-4
ve 4-22,4 agrega grupları kullanılmış ve s/ç oranı 0,60 belirlenmiştir.

Şekil 1. Su işleme derinliği cihazı
Beton üretiminde kullanılan malzeme miktarları Tablo 3’de
verilmiştir.

Tablo 3. 1 m3 beton karışımına giren malzeme miktarları (The amounts of materials used in concrete)
Taşunu
oranı
( %)
0
5
7,5
10
12,5
15

31 dm3 için Karışım malzemeleri
Çimento miktarı (kg) Su (lt)

322

194

S/Ç

0,60

Taş unu (kg)

0-4 agrega (kg)

0
45
67
90
112
35

909
864
842
819
797
774

4-22,4 agrega (kg)

980

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
3. BULGULAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)
3.1. Taze Betonun Özellikleri (Properties of Fresh Concrete)
Beton karışımlarının taze beton özellikleri Tablo 4’ de
verilmiştir.
Ve-Be deneylerinde taş unu oranı arttıkça su ihtiyacı da
arttığından süre artmıştır. Referans numunede 4 sn iken %15
taş unu kullanılan numunelerde 13 sn olduğu görülmektedir.

Beton basınç dayanımı %7.5 taş unu kullanımıyla en yüksek
dayanıma ulasmakta, %12.5 ve %15 kullanımlarda önemli
olmayan bir değerde azalmaktadır. Karışımlar referans
numuneye yakın ve yüksek değerler vermektedir.
Aşınma dayanımları taş unu oranı arttıkça artmaktadır. Çok
ciddi bir fark olmadığıda görülmektedir. Referans numune ile
%15 taşunu kullanımı arasındaki fark %4’ dür.

Taş unu oranı arttıkça taze beton içerisindeki hava miktarı da
artmaktadır.
Slump (çökme) deneylerinde filler malzeme oranı arttıkça
su ihtiyacı arttığından çökme değeri azalmaktadır. Referans
numunede 10 cm iken %15 taş unu kullanılan numunelerde 3
cm olmuştur. 7 cm’ lik fark olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Taze beton özellikleri (Properties of Fresh
Concrete)
Taze beton özellikleri
Taşunuoranı
Hava miktarı (% ) Çökme (cm)
Ve-Be (sn)
( %)
0
2,5
10
4
5
2,5
8,5
5
7,5
2,4
7
6
10
2,5
6
8
12,5
2,6
5
11
15
2,8
3
13

3.2. Sertleşmiş beton özellikleri (Properties of hard concrete)
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Beton karışımlarının sertleşmiş beton özellikleri Tablo 5’ de
verilmiştir.
Taş ununun %7.5 oranında kullanımına kadar basınç
dayanımında bir artış görülmektedir. %7.5 oranında taş unu
kullanılan beton numunelerinde 7, 28 ve 90 günlük basınç
dayanımının en yüksek ve %15 oranında taş unu kullanılan
beton numunelerinde ise en düşük basınç dayanımını verdiği
görülmektedir. Bütün numunelerde basınç dayanımları referans
numuneye yakın değerlerdedir.

Şekil 2. Numunelerin 28 ve 90 günlük basınç dayanımları

Tablo 5. Sertleşmiş beton özellikleri (Properties of hard concrete)
Katkı oranı (%)
0
0
0
5
5
5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
12,5
12,5
12,5
15
15
15

Basınç Dayanımı MPa
90 günlük
7 günlük
28 günlük
18.4
18.0
19.2
18.7
19.2
18.5
20,9
19.9
20.6
19.0
18.2
19.6
19.1
19.2
18.6
18.5
18.7
18.1

18,5
18,8
20,2
18,9
18,9
18,4

21.9
22.3
22.0
21.5
22.5
21.7
23.3
23.1
23.6
22.0
22.2
22.6
21.6
22.0
21.6
21.1
21.2
20.6

22,0
21,9
23,3
22,3
21,7
21,0

25.7
24.3
26.1
25.2
25.1
25.4
28.7
29.1
28.3
27.2
27.0
27.1
26.3
26.0
26.6
25.4
25.2
26.0

Aşınma
(%)

Birim Ağırlık
(kg/dm3)

Su emme
(%)

Su işleme
derinliği
(mm)

25,4

5

2,45

4

12

25,2

6

2,43

5

10

28,7

7

2,43

7

8

27,1

7

2,42

9

9

26,3

8

2,42

12

12

25,5

9

2,41

18

18
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Su işleme derinliğine bakıldığında referans numunede 12 mm
iken, %5 taş unu kullanımında 10mm, %7.5 kullanımda 8 mm
ye düşerken %10 taş unu kullanımında ufak bir artışla 9mm
bulunmuştur. %12.5 taş unu kullanımında 12mm ve %15 taşunu
kullanımında ise 18 mm ye çıkmıştır. Su işleme derinliğinde çok
ciddi değişimler gözlenmemektedir.
Deney numunelerinin birim ağırlıklarında taş unu kullanım
oranı arttıkça çok az da olsa düşüş görülmektedir.
4. SONUÇLAR
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Yapılan çalışma sonuncunda %0, %5,%7.5, %10, %12.5 ve
%15 oranlarda taş unu içeren beton numunelerinin basınç
dayanımları arasında önemli derecede fark bulunmadığı ortaya
çıkmış ve %7.5 kullanılan beton numunelerinde en yüksek
dayanım görülmüştür. Agrega içerisinde taş-unu kullanımının
betonun basınç dayanımını arttığı gözlenmiştir. Tüm karışım
oranlarında referans betonun basınç dayanımına ulaşılmıştır.
Ancak taş-unu miktarının (%’sinin) hangi orandan sonra betonun
basınç mukavemetini azalttığı ayrıca yapılacak deneysel
çalışmalarla belirlenmelidir. Taş ununun betonun içerisindeki
boşlukları doldurarak betonun kompozitesini arttırdığı ve bu
nedenle de beton basınç dayanımını olumlu yönde etkilediği
düşünülmektedir. Sonuç olarak kırmataş agrega ile üretilen
betonlarda agrega içerisinde bulunan taş-unu miktarının belli
bir orandan fazla olması durumunda yıkanması gerekecektir.
Bununla birlikte, betonun basınç dayanımını arttırdığı için
beton yapımında ince agrega olarak belli bir orana kadar
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Agrega içerisinde ince madde oranının fazla olması durumunda
bu maddenin mineralojik yapısı araştırılmadan agrega
yıkanmamalıdır. Aksi durumda agrega kompasite yönünden
zayıflayacak ve yıkama masrafları sonucu ekonomik yönden
pahalı bir beton ortaya çıkacaktır. Bu nedenle agrega içerisindeki
ince madde kil değilse bu malzemenin agrega içerisinde belli bir
yüzde dahilin de bulunmasında fayda vardır.
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