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Özet
Bu çalışmada EPS genleştirilmiş polistiren, hafif agrega
yerine kullanılarak hafif şap betonlarının fiziksel ve mekanik
özellikleri araştırılmıştır. Genleştirilmiş polistiren agregalı
hafif şap betonları 200, 250 ve 300 kg/m3 çimento dozajlarında
üretilmiştir. Genleştirilmiş polistiren hafif agregalı şap
betonlarının eğilme ve sıkıştırma dayanımı ile ısı ve ses yalıtım
değerleri ölçülmüştür. EPS hafif agregalı şap betonunun ısı ve
ses yalıtım özellikleri ile yapıda yalıtım özelliğine sahip dolgu
ve tesviye şapı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: EPS, Hafif Beton, Dayanım, Yalıtım
Abstract
In this work, the physical and mechanical properties of
lightweight concrete screed made with EPS expanded
polystiren as the replacement of lightweight agregate were
investigated. EPS containing concrete screed were produced
using 200, 350, and 300 kg cement dossages for a cubic
meter. Bending and compressive strength, thermal and sound
insulation values of EPS lightweight concrete screed were
measured. It is concluded that EPS concrete screed can be
used in construction as a concrete screed or filling material
with its thermal and sound insulation properties.
Keywords: EPS, Lightweigt Concrete, Strength, Insulation
1. Giriş
Günümüzde yapıların kendi yüklerinin azaltılması, yapının
maruz kalacağı deprem yüklerinin düşürülmesi açısından
önemlidir. Bu bağlamda, yapıda kullanılan tesviye şapının

ağırlığı da önem arz etmektedir [1]. Tesviyede hafif agregalı
şap betonu kullanılması ölü yükü azaltır. Hafif şap betonu,
bileşimdeki normal ağırlıklı agregaların tamamen veya kısmen
hafif agregayla yer değiştirilmesi ile üretilir. Hafif agrega olarak
genellikle ponza, genleştirilmiş perlit, genleştirilmiş kil veya
şist kullanılır. Son zamanlarda EPS genleştirilmiş polistren de
kullanılmaktadır.
Genleştirilmiş polistiren (Expanded Polistiren Sert Köpük, EPS,
Styropor) stiren monomerin polimerizasyonuyla petrolden elde
edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli
termoplastik bir yalıtım malzemesidir.
Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile
elde edilen EPS ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük
elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz ‘Pentan’dır. Pentanın
açığa çıkmasıyla, malzemenin bünyesinde bulunan çok sayıdaki
(yoğunluğa bağlı olarak 1 m3 EPS’de 3-6 milyar) küçük kapalı
gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin %
98’i hareketsiz havadır; %2’si ise polistirendir [2].
Bilindiği gibi durgun hava, bilinen en ekonomik, çevre dostu ve
mükemmel ısı yalıtım malzemesidir. EPS’nin üstün ısı yalıtım
özellikleri çok sayıdaki taneciklerinin bünyesinde bulundurduğu
durgun hava sayesindedir. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı
sağlayan birkaç malzemeden biri olan EPS, aynı performansı,
ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha
ekonomik olarak sağlayan tek malzemedir. Isı yalıtım amacıyla
genellikle 15–30 kg/m3 yoğunluklarda üretilmektedir. EPS
ürünler, levha, boru veya önceden şekil verilmiş elemanlar
halinde, yapıların ısı ve ses yalıtımında ve ambalaj sanayinde
yoğun bir şekilde kullanılırlar [2].
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EPS ürünleri ayrıca, binalarda duvar malzemesi olarak
kullanımından, soğuk hava depolarının yalıtımına, soğuk
bölgelerdeki karayolu yapımına, zeminlerin takviyesine,
gemiler için can simidi ve can yeleği yapımına kadar hafifliğin,
dayanımın, kolay şekil verebilmenin, kolay uygulayabilmenin
ve düşük ısı iletkenliğinin önemli olduğu bütün uygulamalarda
çok sayıda kullanım alanına sahiptir [2].
Hafif şap betonu, EPS taneciklerinin özel bir katkı malzemesi
olan ajanların fabrikada birleştirilmesiyle veya kimyasallı EPS
granüllerinin portland çimentosu ve su ile belirli oranlarda
karıştırılmasıyla elde edilir. Kimyasallı EPS granül, kumun
yerine kullanılarak şapa hafiflik ile ısı ve ses yalıtım değerleri
kazandırmaktadır.
İnşaat mühendisliğinde yaygın uygulama alanı bulan normal
betonun iyi bir taşıyıcı olmasına karşın birim ağırlığı büyük,
dolayısıyla ısı iletkenliği katsayısı yüksektir. Normal betonun
birim ağırlığının düşürülmesiyle betonarme elemanın öz
ağırlıkları azaltılarak yapı hafifletilebilir. Böylece taşıyıcı sistem
elemanlarının kesitleri küçültülerek ekonomi sağlanabilir. Diğer
yandan betonda birim ağırlığın azaltılmasıyla ısı iletkenlik ve ısıl
genleşme katsayıları küçülür, yangına dayanıklılık artar. Buna
karşın betonun boşluk miktarının artması nedeniyle dayanım
düşer, aşınmaya dayanıklılık azalır, neme duyarlılık artar [3].
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Hafif beton üretiminde kullanılan hafif agregalar üretildikleri
malzemenin kaynağına ve kendi birim ağırlıklarına göre
dört sınıfta toplanabilirler. Bunlar, doğal hafif agregalar
(pomza, volkanik tüf, volkanik cüruf, ağaç parçacıkları), doğal
malzemeden üretilen yapay hafif agregalar (genleştirilmiş
kil ve şist, perlit, vermikülit, stiropor), endüstriyel atıklardan
üretilen hafif agregalar (yüksek fırın cürufu ve uçucu kül) ve
endüstriyel atıkların işlenmesiyle üretilen hafif agregalardır
(genleştirilmiş yüksek fırın cürufu ve kızdırılmış uçucu kül) [4].
Birim ağırlıklarına göre hafif betonları üç gruba ayırmak
olasıdır. Bunlar, Yalıtım Betonları, (300 - 800 kg/m3 arasında),
Orta Mukavemetli Hafif Betonlar (800 – 1400 kg/m3 arasında)
ve Taşıyıcı Hafif Betonlardır (1400 kg/m3’den büyük) [5].
Hafif şap betonunun, normal şap betonuna göre avantajları ve
dezavantajları şunlardır. [1,4]
•

Yapının yükü azalacağından kesitler küçültülerek ekonomi
sağlanır,

•

Isı iletkenliği düşük ve ısı yalıtımı yüksek olur,

•

Yangın dayanıklılığı normal şapa göre daha güvenlidir,

•

Çekme dayanımının basınç dayanımına oranı yüksek
olduğundan rötre çatlakları azalır,

•

Boşluklu bir yapıya sahip oldukları için dayanımları normal
betona göre düşük olur,

•

Aşınmaya dayanıksız olurlar,

•

Neme karşı yalıtılmalıdırlar.

Sönmez ve arkadaşları [1], yaptıkları çalışmada hafif agrega
olarak EPS-genleştirilmiş polistren (stiropor) kullanmışlardır.
Ürettikleri hafif betonların birim ağırlıkları 300 kg/m3’ den 1200
kg/m3 ’e kadar 100 kg/m3 artışlarla değiştirilmiştir. Böylece
10 değişik hafif beton elde edilerek, taze haldeki özelikleri ile
basınç ve eğilme dayanımı gibi mekanik özelikleri belirlenmiştir.
Ayrıca, üç birim ağırlık (400 kg/m3, 800 kg/m3, 1200 kg/m3)
için ısı iletkenlik katsayıları tespit edilmiştir. Sonuç olarak,
stiropor hafif agregası kullanarak ürettikleri hafif betonların
birim ağırlıklarını 300 kg/m3 değerlerine kadar düşürmüşlerdir.
Stiropor hafif betonunun birim ağırlığı azaldıkça ısı iletim
katsayısının da azaldığını ve ısı iletkenlik katsayılarının ise
0,14-0,34 W/mK arasında değiştiğini bildirmişler. Basınç
dayanımlarının düşük olmasından dolayı ürettikleri hafif
betonların taşıyıcı amaçlı değil, dolgu ve tesviye şapı olarak
kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varmışlardır.
Ateş [4] çalışmasında genleştirilmiş polistiren kullanarak
ürettiği birim ağırlıkları 300, 600, 800, 1000, 1300 ve 1600
kg/m3 olan hafif betonların fiziksel özelikleri ile mekanik
özeliklerini araştırmıştır. Çalışmasında ürettiği stiroporlu
betonların yukarıdaki sıraya göre kuru birim ağırlıkları 280,
584, 780, 973, 1285 ve 1587 kg/m3 olarak bulmuştur. Benzer
şekilde basınç dayanımlarını ise 0.22, 1.39, 3.10, 5.12, 11.33 ve
14.27 MPa olarak bulmuştur.
2. Deneysel Çalışmalar
2.1. Malzemeler
TS EN 197-1 [6]’e uygun üretilen standart CEM I 42,5R
çimentosu kullanılmıştır. Çimentonun kimyasal özellikleri
Çizelge 1.’de verilmiştir. Başlangıç ve bitiş priz süresi 3.10 ve 3.45
saattir. Çimento özgül ağırlığı 3.12 gr/cm3 olup, Blaine özgül
yüzeyi 3200 cm2/gr dır.

Çizelge 1. Çimentonun kimyasal analizi
Oksit

(%)

Oksit

(%)

SiO2

18.69

K2O

0.77

Al2O3

5.61

SO3

2.73

Fe2O3

2.52

Cl

-

0.01

CaO

62.68

K.K

2.88

MgO

2.63

Ç.K.

0.96

Na2O

0.13

S.CaO

0.93

EPS (expanded/expandable polystrene), giriş kısmında da
belirtildiği gibi genleştirilmiş veya genleştirilebilen polistren
petrolden elde edilen bir hidrokarbon olup %98’i havadan
oluşan termoplastik esaslı bir yalıtım malzemesidir. Styrene
monomerin polimerizasyonuyla elde edilir. Bu polimerizasyonda
katalizör olarak peroksid, şişirme maddesi olarak da pentan
kullanılmaktadır. Bünyesinde bulunan çok sayıdaki küçük
gözenekli hücrelerde durgun hava hapsolur. Bu gözenekli yapı
ısı ve ses yalıtımı sağlar. Büyük bir kısmı havadan oluştuğu
için de çok hafif bir malzemedir. Ayrıca özel kimyasal maddeler
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içeren ajan katılarak EPS granülleri ile çimento harç arasında
bir bağ oluşturulmuştur.

2.2. Yöntem
Hafif şap betonları CEM I 42,5R çimentosu, EPS granülleri ve
içme suyu kullanılarak üretilmişlerdir. Genleştirilmiş polistiren
agregalı hafif şap betonları 200, 250 ve 300 kg/m3 çimento
dozajlarında üretilmiştir. Hafif şap betonunun 1 m3 için karışım
oranları Çizelge 2.’de verilmiştir.

Çizelge 2. Karışım miktarları (1 m3)
Çimento
(kg)

EPS Granül
(lt)

Ajan
(g)

Su
(kg)

200

840

150

100

250

840

150

120

300

840

150

140

Hazırlanan şap malzemeleri TS EN 13892-1 [7] göre hazırlanmış
ve kür edilmiştir. Harç karışımları 40×40×160 mm‘lik harç
kalıplarına dökülmüş ve 20±2ºC muhafaza sıcaklığında 2 gün
kalıp içinde bekletilmiştir. Kalıptan çıkarılan numuneler, %95±5
bağıl nemde 5 gün, %65±5 bağıl nemde ise 21 gün muhafaza
edilmiştir.
2.3. Deneyler
Hafif şap harç numuneleri üzerinde kuru birim hacim ağırlık,
eğilme (eğme), basınç (sıkıştırma), ısı ve ses iletkenlik
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Hafif şap betonları üzerindeki
eğilme ve sıkıştırma dayanımı tayini deneyleri TS EN 13892-2
[8] uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Dayanım deneyleri 20 ton
kapasiteli harç presinde yapılmıştır. 40×40×160 mm’lik altı adet
numune üzerinde önce mesnet açıklığı 100 mm olacak şekilde
tek noktadan numune kırılıncaya kadar 50 N/s’lik yükleme
hızıyla uygulanan eğme deneyi altında harç numunenin eğilme
dayanımı hesaplanmıştır. Eğme deneyi sonucunda elde edilen
on iki adet parça numunelerin uç kısmı ise 2400 N/s’lik bir
yükleme hızı ile yükleme plakası ile temas eden 40 mm ×
40 mm kesit alanına maksimum yük uygulanarak sıkıştırma
dayanımı hesaplanmıştır.
Isı iletkenlik deneyleri Çizelge 2.’de verilen her bir karışım
için 10x10 cm boyutlarında, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 cm kalınlığında,
granül tanecik ve çimentodan oluşan levha deney cihazının
orta bölümüne yerleştirilmiştir. Numunenin bir tarafı elektrikle
ısıtılmakta, diğer tarafı da soğutularak blok yüzeyine temas
ettirilerek Termokupllar ve sensörler aracılığıyla yapılan
ölçümler her 15 dakikada ısı akımı (amper) artırılarak
tekrarlanmıştır.
Ses yalıtım deneyleri 200 kg/m3, 250 kg/m3 ve 300 kg/
m3 farklı çimento dozajına sahip EPS granülden, 60x60x60
cm boyutlarında duvarları 6 cm, 7 cm, 8 cm ve 9 cm farklı

kalınlıklarda, tavan ve taban kalınlıkları 5 cm kalınlığında olan
küp şeklindeki 3 adet odanın titreşim ve gürültü ölçümleri ve
analizleri Brüel&Kjaer Ses ve İvme Analizörü ile bilgisayar
ortamında PULSE LabShop programı kullanılarak yapılmıştır.
Bu analizde TS EN ISO 15186-2 [9] standardına göre izolasyon
blok tarafından sağlanan ses yalıtımı ses şiddeti kullanılarak
ölçülmüştür. Odacıkların içerisine değişik frekanslarda gürültü
oluşturmak için hoparlör ve gürültü şiddetini ölçmek için
Brüel&Kjaer Ses Analizörü’ne bağlı mikrofon yerleştirilmiştir.
Odanın her bir duvarlarının dışından ses analizörüne bağlı
2. mikrofonla ölçümler yapılmıştır. Her bir frekans değerine
karşılık gelen iç ortam ses basınç düzeyi ölçümleri (dB) ile
dış ortam ses basınç düzeyi ölçümleri (dB) arasındaki değer
farkları, ölçülen izolasyon bloğun gürültü azalması veya ses
yalıtım değeri olarak belirlenmiştir.
3. Bulgular
3.1. Birim Ağırlık ve Dayanım Sonuçları
Hafif şap betonun kuru birim hacim ağırlıkları ve dayanım
deneyleri 40×40×160 mm’lik prizmatik numuneler üzerinde
yapılmıştır. 28 gün kür sonrasında numuneler 24 saat
105±5ºC’lik etüvde bekletildikten sonra boyutları ölçülmüş
ve tartılmıştır. Etüv kurusu birim hacim ağırlıkları belirlenmiş
ve Çizelge 3.’de sunulmuştur. Üretilen EPS hafif agregalı şap
betonlarının kuru birim hacim ağırlıkları sırasıyla 200, 250
ve 300 kg/m3 çimento dozajlı karışımlar için 290, 310 ve 340
kg/m3 olarak bulunmuştur [10]. EPS hafif agregalı betonların
çimento dozajı arttıkça kuru birim hacim ağırlıklarının da arttığı
gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin ise çimento miktarının
artışı ile boşlukların azaldığı ayrıca karışım içerisinde birim
hacim ağırlığı en fazla olan bileşenin çimento olması olarak
açıklanabilir.

Çizelge 3. Kuru birim hacim ağırlıkları
Çimento Dozajı
(kg/m3)
Birim Hacim Ağırlık
(kg/m3)

200

250

300

290

310

340

Üretilen EPS hafif agregalı şap betonunun eğilme ve sıkıştırma
deneyleri yöntem kısmında belirtildiği şekilde prizmatik
numuneler ve onların parçaları kullanılarak yürütülmüştür.
Eğilme ve sıkıştırma dayanım deney sonuçları Çizelge 4.’de
sunulmuştur. Üretilen EPS hafif agregalı şap betonlarının
eğilme dayanımları sırasıyla 200, 250 ve 300 kg/m3 çimento
dozajlı karışımlar için 0.39, 0.66 ve 1.17 MPa olarak
bulunmuştur. EPS hafif agregalı şap betonlarının basınç
dayanımları ise sırasıyla 200, 250 ve 300 kg/m3 çimento dozajlı
karışımlar için 0.43, 0.82 ve 1.33 MPa olarak bulunmuştur [10].
EPS hafif agregalı betonların çimento dozajı arttıkça eğilme ve
sıkıştırma dayanımlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Bağlayıcı
miktarının artması ile eğilme ve sıkıştırma dayanımlarının
arttığı görülmüştür.

231

2nd International Sustainable Buildings Symposium
4. Sonuçlar

Çizelge 4. Eğilme ve sıkıştırma dayanımları
Çimento
Dozajı
(kg/m3)

Eğilme Dayanımı
(N/mm2)

Sıkıştırma
Dayanımı (N/mm2)

200

0,39

0,43

250

0,66

0,82

300

1,17

1,33

Yapılan bu laboratuar çalışmada aşağıdaki bulgular elde
edilmiştir.
•

Çimento dozajı azaldıkça EPS agregalı hafif şap betonunun
birim hacim ağırlığı azalmıştır.

•

Çimento dozajı azaldıkça EPS agregalı hafif şap betonunun
eğilme ve sıkıştırma dayanımları azalmıştır.

3.2. Isı İletkenlik Sonuçları

•

Numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucunda elde edilen
sonuçlar Çizelge 5.’de sunulmuştur.

Çimento dozajı azaldıkça EPS agregalı hafif şap betonunun
ısı iletim katsayısının arttığı ve iyileştiği görülmüştür.

•

Çimento dozajı azaldıkça EPS agregalı hafif şap betonunun
ses yalıtım değerinin arttığı görülmüştür.

•

EPS hafif agregalı şap betonunun ısı ve ses yalıtım
özellikleri ile yapıda yalıtım özelliğine sahip dolgu ve
tesviye şapı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Çizelge 5. Isıl iletkenlik katsayıları
Çimento Dozajı
(kg/m3)

200

250

300

Isı İletim Katsayısı
(W/m.K)

0,077

0,089

0,099

Kaynaklar
[1].

232

Isı iletim testleri sonucunda 200 kg/m3 çimento dozajındaki
numunenin ısıl iletkenlik katsayısı l=0,077 W/mK, 250 kg/
m3 çimento dozajındaki numunenin ısıl iletkenlik katsayısı
l=0,089 W/mK ve 300 kg/m3 çimento dozajındaki numunenin
ısıl iletkenlik katsayısı l=0,099 W/mK olduğu belirlenmiştir
[11]. Çimento dozajı arttıkça ısı iletkenlik değerinin arttığı
görülmüştür. Çimento dozajı artımı ile şap içindeki boşlukların
azalması ve dolu kısımların ise artmasıyla birim hacim
ağırlığın arttığı, dolayısıyla ısı iletkenlik katsayısının da arttığı
anlaşılmaktadır.
3.3. Ses Yalıtımı Sonuçları
Ses yalıtım ölçümü için numuneler üzerinde 500, 700, 1000 ve
2000 Hz de testler yapılmış olup, ortalama ses yalıtım değerleri
Çizelge 6.’da sunulmuştur.

Çizelge 6. Ses yalıtım değerleri
Çimento Dozajı
(kg/m3)

200

250

300

Ses Yalıtımı
(dB)

32,16

32,36

30,80

Ses yalıtımı testleri neticesinde, numunelerin farklı dozajlarda
ve farklı kalınlıklarda 20-40 dB ses yalıtımı yaptığı görülmüştür.
Elde edilen sonuçlardan 200 kg/m3 çimento dozajlı numunede
ortalama 32,16 dB, 250 kg/m3 çimento dozajlı numunede
ortalama 32,36 dB ve 300 kg/m3 çimento dozajlı numunede
ortalama 30,8 dB ses yalıtımı değeri belirlenmiştir [11].
Çimento dozajı 200 kg/m3 ve 250 kg/m3 EPS agregalı hafif şap
betonlarının ortalama ses yalıtım değerlerinin birbirine oldukça
yakın olduğu görülmüştür. Çimento dozajının artışı ile 300 kg/
m3’lü EPS agregalı hafif şap betonunun ses yalıtım değerinin
ise azaldığı görülmüştür.
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