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HAFİF BETON

◼ Beton içerisinde çeşitli yollarla boşluklar 

oluşturularak veya birim hacim ağırlığı (b.h.a.) 

normal agregaya kıyasla daha düşük olan 

agregalar kullanılarak betonun birim hacim 

ağırlığı düşürülebilmektedir. Bu yollardan 

herhangi biri ile üretilen b.h.a. 2000 kg/m3’ten 

düşük olan betonlara hafif beton 

denilmektedir. 



Yapısal hafif beton üretiminde dikkate alınması 

gereken ilk husus, “dayanım” özeliği değil, 

“düşük birim hacim ağırlık” özeliğidir. Amaç, 

maksimum bha limitlerini aşmadan, minimum 

dayanım limitlerinin altına düşmeyen beton 

üretmektir. 

GENEL



HAFİF BETON 

HAFİF BETON SINIFLARI



HAFİF AGREGALAR
vermikulit pomza scoria

perlit Genleştirilmiş kil diatomit



Hafif Agregalar

• Doğrudan Kullanılabilen agregalar

• Pomza, perlit,tüf-tüfit, dolomit, diatomit, vermikülit, scoria vb.

• İşlenmiş (ısıl işlem) agregalar

• Genleşmiş perlit, açılmış vermükilit, kalsine diyatomit,genleşmiş 
arduvas, şilst,şeyl,kil

Doğal Orjinli Hafif Agregalar

• Uçucu kül, yüksek fırın curufu ,silis dumanı, genleşmiş camlar, 
peletlenmiş curuflar, seramik agregalar

Endüstriyel Ürün Orjinli

• Silika Jeller

• Nanosilisler

Nano Teknoloji Orjinli Hafif Agregalar

• Polistren granüller, polietilen granüller, selüloz granüller

Organik Orjinli



◼ Hafif betonların birim hacim ağırlığı genellikle 

300-1800 kg/m3 arasında değişir. Birim 

hacim ağırlığı 800 kg/m3’ten düşük olan 

betonlar çok hafif beton olarak adlandırılır. Bu 

betonların yapım koşulları, yapım yöntemleri, 

kullanım koşulları ve kullanım alanları hafif 

betonlardan farklıdır. 



- Hafif Betonların Normal Betonlara 

Göre Avantajları

◼ Normal ağırlıktaki beton elemanların zati 

ağırlıkları yüksek olup, yapıya gelen yüklerin 

büyük bir oranını teşkil etmektedir. Daha 

düşük yoğunluklu beton kullanımı yük 

taşıyan elemanların kesit alanında, temel 

boyutlarında ve donatı miktarında azalma 

sağlar. Bazen düşük yoğunluklu beton 

kullanımı, düşük yük taşıma kapasiteli 

yapıların doğrudan zemine yapılmasına izin 

vermektedir.



◼ Düşük birim hacim ağırlığı nedeni ile yapı 

ağırlığının azalması sonucunda, yapıya 

gelen deprem yüklerinin ve yapıdaki düşey 

yüklerin azalması,

◼ Birim hacimdeki toplam malzeme ağırlığının 

azalması nedeni ile beton kalıbına daha az 

basınç uygulanması sonucunda kalıp 

kesitindeki azalma nedeniyle, kalıp ve iskele 

maliyetlerini düşmesi,



◼ Isı iletkenlik katsayılarının daha düşük 
olması dolayısıyla ısı ve ses izolasyonunun 
sağlanması,

◼ Yangına karşı dayanıklı olması,

◼ Hafifliği nedeniyle taşınmasının ve 
yerleştirilmesinin kolay olması, genellikle 
fabrikasyon üretime yönelik olması,

◼ Genelde özel işlemler ve yöntemlerle 
fabrikasyon üretimle üretildiklerinden 
homojen özellikte olmaları.



- Hafif Betonların Normal Betonlara 

Göre Dezavantajları

◼ Boşluk miktarının fazla olması sebebiyle 
dayanımları düşüktür. Bu nedenle yüksek 
mukavemetli beton uygulamalarında pek 
tercih edilmezler,

◼ Aşınmaya karşı dirençleri zayıftır,

◼ Rutubete ve suya karşı mutlaka 
yalıtılmalıdırlar,

◼ Hafif agregalar daha zor temin edilirler, her 
yerde kolay bulunmazlar ve üretilemezler. 
Bundan dolayı maliyetleri yüksektir, 



◼ Normal betona kıyasla daha yüksek çimento 
içeriğine sahiptir. Bu durum daha pahalı hafif 
agreganın yaptığı gibi maliyette artışa sebep olur. 
Ancak daha anlamlı bir maliyet karşılaştırması, 
sadece malzeme maliyetleri açısından değil, hafif 
beton kullanılarak yapılan yapının tasarımı 
açısından yapılmalıdır.

◼ Elastisite modülleri normal betonlara kıyasla daha 
düşüktür,

◼ Hafif betonların ayrışma özellikleri daha yüksektir, 
üretiminde, taşınmasında, yerleştirilmesinde ve 
küründe daha nitelikli işçilik gerektirirler,

◼ Sünme ve rötre değerleri daha yüksektir.



Hafif Beton Üretim Yöntemleri

◼ Betonun yoğunluğu, karışımdaki malzemelerin bir 

kısmının hava boşlukları ile yer değiştirilmesi ile 

düşürülebilir. Karışımda hava üç yerde -iri agrega 

taneleri arasında, agrega tanesinin kendisinde ve 

çimento pastasında- bulunur. Boşlukları iri agrega 

taneleri arasında bulunan betonlar, “ince agregasız 

beton”, boşlukları agrega taneleri içinde bulunan 

betonlar, “hafif agregalı beton”, boşlukları çimento 

pastasındaki betonlar ise, “gözenekli beton” olarak 

isimlendirilir.



HAFİF AGREGALAR

İçerdikleri bileşenler açısından geleneksel betonla hafif beton 

arasındaki tek fark, kullanılan agregaların farklı olmasıdır.

Doğal              Sadece kırma ve eleme gibi mekanik işleme tabi tutularak 

kullanılırlar.(pomza, scoria gibi) 

Yapay            •Doğal agregaların ısıl işleme tabi tutulması  

sonrasında kullanılırlar. (kil, kil taşı, şeyl gibi)

•Endüstriyel atıkların ısıl işleme tabi tutulması

sonrasında kullanılırlar. (uçucu kül, y.f.curufu gibi)



İnce Agrega Kullanılmadan Üretilen 

Betonlar

◼ İnce agrega kullanılmadan kaba agrega (8-20 
mm) kullanılması ile üretilen, üniform 
boşluklara sahip olmayan betonlara ince 
agregasız beton denir. Bu beton, etrafı 1.3 
mm kalınlığa kadar çimento pastası ile 
kaplanmış iri agrega taneleri yığınından 
oluşur. Yüksek oranda boşluklu olup açık 
boşluk yapısına ve oldukça düşük çimento 
içeriğine sahiptir. Bu yüzden, düşük birim 
hacim ağırlık, düşük dayanım, düşük büzülme 
ve düşük ısı iletkenlik katsayısına sahiptir. 



◼ Ortalama birim hacim ağırlığı agrega boyutuna bağlı 

olmakla birlikte, yaklaşık normal ağırlıkta iri agrega 

kullanıldığında 1600-2000 kg/m3 arasındadır. Hafif iri 

agrega kullanımı ile ince agrega kullanılmadan birim 

hacim ağırlık 640 kg/m3’e kadar düşürülebilir. 

Gradasyonu düzgün agrega daha yüksek yığın 

yoğunluğuna sahip olacağından ince agregasız beton 

tek boyutlu agregadan üretilir. Agrega taneleri 5 

mm’den küçük olmamalı, yassı ve uzun taneler 

içermemelidir. Keskin kenarlı kırılmış agrega yük 

altında lokal kırılmaya yol açabileceğinden tavsiye 

edilmez 



◼ Basınç dayanımı, yoğunluğu ve çimento dozajına 
bağlı olup 1.5 ile 14 MPa arasında değişir. Dayanım 
gelişimi normal betondaki gibi zamana bağlıdır. Tipik 
olarak eğilme dayanımı basınç dayanımının %30’u 
mertebesinde olup bu oran normal betona göre 
yüksektir. Elastisite modülü dayanıma göre değişir. 5 
MPa basınç dayanımı için 10 GPa elastisite modülü 
bulunmuştur. Su/çimento oranı dayanımı belirleyen 
ana faktör olmayıp optimum su/çimento oranı dar bir 
aralıktadır. Yüksek su/çimento oranı çimento 
pastasının agregadan akıp gitmesine neden olurken 
düşük su/çimento oranı söz konusu olduğunda pasta 
yeterince agregaya yapışamayacağından uygun 
kompozisyon elde edilemez 



◼ İnce agregasız betonun esas kullanım alanı konut 

yapılarında taşıyıcı duvarlar ve çerçeve yapılarda 

dolgu panelleri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, çatı 

döşemelerinde kullanılır. Dış duvarlarda kullanıldığı 

taktirde mutlaka koruyucu sıva kullanılması 

gerekmektedir. Normalde betonarmede kullanılmaz. 

Eğer kullanılması gerekiyorsa aderansın arttırılması 

ve korozyonun önlenmesi için donatıların çimento 

pastası ile kaplanması şarttır. Bununda en kolay yolu, 

püskürtme  yöntemidir.Bu tür betonların gözenekli ve 

büyük tanecikli yapısı nedeniyle kapiler su hareketine 

izin vermemesi avantajdır. 



◼ Agreganın su emmesinin yarattığı etkiden 

ötürü, optimum su miktarını belirlemek güçtür. 

Ancak, genel olarak 180 kg/m3 su 

kullanılabilir. Agregaların yeterince 

kaplanması için çimento dozajı önemli 

olduğundan tipik su/çimento oranı 0.38 – 0.52 

arasındadır 



İnce Agregasız(Gözenekli) Beton         

◼ Bu betonlarda ince agergalar kullanılmaz.

ince agregalar yerine iri agergalar kullanılır.bu 

betonların yapısında(15-25%) arasında 

boşluk hacmi vardır. bu boşluklar  gözenekli 

betonun geçirimli olmasını sağlar .

20



Gözenekli betonun katkıları

Katkılar

Çimento 
seyrelticileri

Uçucu kül

Doğal 
pozulan

Silis 
buharı
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Gözenekli betonun döküm aşamaları

Karıştırma

•Yerleştirme

Sıkıştırma

•Kür
22



Gözenekli Betonun Kullanım Alanları

◼ Yol kaplamalarında

◼ Kaldırımlarda

◼ Drenaja gerek doyulan kaplamalarda

◼ Futbol sahalarının alt yapısında

◼ Tenis sahaları

◼ Otopark Yerleri

23



Gözenekli Beton Avantajları

◼ Kaldırımlarda suyun toplanmasını engeller

◼ Yağmur sularının süzülerek toprağa 

geçmesinı sağlar

◼ Yer altı suların artmasını sağlar

◼ Yol yapımında kullanıldığında suyu 

bünyesinde tutmadığından  dolayı yüzeyde 

donma oluşmaz

◼ Hafif olması nedeniyle taşınması ve 

yerleştirilmesi kolaydır

24



Dezavantajları

◼ Boşluk miktarının fazla olması nedeniyle 
dayanımları düşüktür. Bu nedenle yüksek 
mukavemete ihtiyaç duyulan durumlarda 
tercih edilmez

◼ Aşınmaya karşı dirençleri zayıftır

◼ Normal betonlarla kıyasla daha yüksek 
çimento miktarına sahiptir ve bu durum 
maliyetin artışına sebep olur

◼ Elastisite modülü normal betonlardan daha 
düşüktür

25



Gözenekli betonlarda suyun nasıl beton  tanelerinin 

arasından geçtiğin gösteriyor

26



Gözenekli  Beton                       Normal Beton
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Gözenekli Betonların Yol Kaplamalarında Kullanımı

28





Faydaları

A) Çevresel Faydaları

a. Yağmur suyunu en ekonomik ve en çevreci şekilde 

uzaklaştırır.

b. Yerel su seviyesini korur.

c. Taşkınları engeller

d. Motor yağı gibi akıntıtların bünyesinde bakterilerle bozulmasını 

sağlar

e. Isı ada etkisini azaltır

f. Park yerlerinde ağaç köklerini hava su almasını sağlar

B) Suyun göllenmesi ve gece görüşünün daha iyi olmasını sağlar. 

Fren mesafesi kısadır. Su kızaklaması oluşmaz. Kar daha kolay 

erir. Yağmur hızlı bir şekilde süzülür. Aracınıza konforlu bir 

şekilde ulaşırsınız.

C) Yağmur suyunun ekonomik bir şekilde atılmasını sağlar. 

Drenaj sistemi kurmak gerekmez.

D) Dayanıklıdır ve uzun seneler hizmet verir.

E) Büzülmesi az olduğu için derzlere gerek kalmayabilir.

F) Mühendislik Özelikleri



Taze Beton Özelikleri

Geleneksel betona göre karışım daha kuru kıvamdadır. Kıvamı 

genelde 2cm in altınadır 5cm e kadar kullanılabilir. Yerleştirildiğinde 

agregalar kenetlenir ve karakteristik açık bir matris oluşturur.

Kalite kontrol için birim ağırlık veya yoğunluğu taze betonun tercih 

edilen ölçüm metodudur. Örneğin çökme ölçümü çok anlamlı 

değildir. Ayrıca numune alımı da çok zordur, çünkü saha 

gerçekleşen sıkışmayı uygulamak çok zordur ve dayanım özelikle 

boşluk oranına bağlıdır. Birim ağırlıkları genelikle geleneksel 

betonun %70 i civarındadır.

Betonun işlenebilme süresi geçirgen betonlarda daha 

kısadır.Genlikle bir saat içerisinde yerleştirilmesi tavsiye edilir. Priz 

geciktriicilerle bu sure daha da uzatılabilir.



Basınç Dayanımı

Geçirgen betonların dayanımı 4MPa ile 30 MPa arasında değişebilmektedir. Bu 

dayanım uygulama çeşidine göre değişebilir. Tipik basınç dayanımı 20 MPa 

civarındadır. Numune almadaki zorluklardan dolayı geçirgen betonda en doğru 

yerindeki dayanım vermektedir. Bu nedenle karotla dayanımı kontrol edilebilir.

Eğilme dayanımı

Eğilmede çekme dayanımları 1-4 MPa civarındadır.

Büzülme

Geçirgen betonda büzülme daha erken yaşta gerçekleşir. Malzemenin düşük 

hamur miktarı muhtemel bir açıklama olabilir. Büzülmenin %50-80 ilk 10 gün 

içerisinde gerçekleşir. Bu düşük büzülme oranı nedeniyle geçirgen betonlarda 

derzlere gerek kalmayabilir.



Sertleşmiş Beton Özelikleri

Birim Hacim Ağırlık ve Boşluk

Geçirgen betonun birim hacim ağırlığı kullanılan malzemelerin özeliklerine, 

karışım oranlarına ve yerleştirmede kullanılan sıkıştırma yöntemine göre 

değişir (Genellikle 1600 kg/m³ -2000 kg/m³ arasındadır.) 125mm kalınlığındaki 

bir beton plaka ilk yağış olan 25mm nin tamamını boşluklarında tutabilecektir. 

Bu da genelde bir sağanakta ilk beklenen yağış miktarı kadardır. 150mm 

kalınlığında ve altında geçirgen bir kırmalaş tabakası olan geçirgen betonda bu 

miktar 75mm ye kadar çıkabilir.

Geçirgenlik

Geçirgen betonda elde edilen tipik geçirgenlik değerleri 120 L/m²/dakika ve 320 

L/m²/dakika arasında hatta 700 L/m²/dakika geçirgenliğinde olabilmektedir. 

Laboratuvar ortamında daha yüksek geçirgenlikler de ölçülmüştür.



Hafif Agrega Kullanılarak Üretilen 

Hafif Betonlar

◼ Normal agrega yerine boşluk miktarı çok daha 

yüksek agrega kullanılarak üretilmektedir. Bazı hafif 

agregalar doğal olarak bulunabilirken bazıları da 

doğal malzemelerden veya endüstriyel yan 

ürünlerden üretilirler. Diyatomit, pomza, scoria 

(bazaltik pomza), volkanik cüruf ve tüf doğal 

agregalar grubundandır. Diyatomit dışında 

diğerlerinin tümü volkanik kökenlidir. Doğal hafif 

agregalar fazla kullanılmaz ama bu agregalar ile iyi 

orta dayanımlı beton elde edilir 



HAFİF AGREGALAR

İçerdikleri bileşenler açısından geleneksel betonla hafif beton 

arasındaki tek fark, kullanılan agregaların farklı olmasıdır.

Doğal              Sadece kırma ve eleme gibi mekanik işleme tabi tutularak 

kullanılırlar.(pomza, scoria gibi) 

Yapay            •Doğal agregaların ısıl işleme tabi tutulması  

sonrasında kullanılırlar. (kil, kil taşı, şeyl gibi)

•Endüstriyel atıkların ısıl işleme tabi tutulması

sonrasında kullanılırlar. (uçucu kül, y.f.curufu gibi)



HAFİF AGREGALAR

TANE ŞEKLİ

Farklı kaynaklardan elde edilen ve farklı proseslerle üretilen hafif

agregalar, tane yapısı bakımından birbirlerinden farklılık gösterebilirler.

Taneler köşeli, küresel veya küp şeklinde olabilir.

Yüzey yapısı ve tane şekli işlenebilme ve dolayısıyla su ihtiyacı üzerinde

önemli rol oynar.



GRADASYON

Düşük özgül ağırlık karıştırma,yerleştirme ve

vibrasyon esnasında ayrışma

Gradasyon ayrışmanın önlenmesi, maksimum doluluk,

iyi işlenebilirlik

HAFİF AGREGALAR

ASTM C 330



HAFİF AGREGALAR
ÖZGÜL AĞIRLIK

Hafif agregalarda özgül ağırlık değeri agregaların suda

yüzmesi sebebiyle arşimet terazisiyle hesaplanamaz..Bu

değerin hesaplanmasında “piknometre” kullanılır.

Hafif agregaların tane büyüklüğü de özgül ağırlığı etkiler.İnce 

hafif agregaların özgül ağırlığı iri hafif agregalara göre daha 

fazladır.(normal betonda çok farklı değil)

Nevşehir pomzası : 2.21 (kaynak : SOYLU MADENCİLİK)



HAFİF AGREGALAR
SU EMME

Hafif agregalar gözenekli yapıları sebebiyle yüksek miktarda su

emer.

Hafif agregaların tam aksine, normal ağırlıklı agregaların su emme

miktarları % 2 gibi nisbeten düşük seviyelerdedir.

Normal ağırlıklı ince agregaların nem içerikleri %5 - %10 arasında

değişebilir.Ancak su emme kapasitelerinin düşük olması sebebiyle,

normal ağırlıklı agregalar için verilen bu değerler genelde yüzey

nemi içindir ve hidratasyon için gerekli olan suya dahildir.



◼ Doğal malzemelerden elde edilen ve yapısal 

betonda kullanılan hafif agregalar 

genleştirilmiş kil, şeyl ve arduvaz (slate)dır. 

Bunlar uygun hammaddelerin döner fırında 

ısıtılması ile (1000-1200 ºC) viskoz piroplastik 

kütledeki gazların oluşumu nedeniyle 

malzemenin genleşmesi ile elde edilirler. 

Poroz yapı soğuma sırasında korunur ve 

genleşmiş malzemenin yoğunluğu ısıtma 

öncesi duruma göre oldukça azalır 





◼ Doğal malzemelerden olan vermikülit ve perlit 

ile düşük yoğunluklu beton üretimi söz 

konusudur. Bazen perlit orta dayanımlı beton 

üretiminde kullanılabilir 



◼ Vermikülit tabakalı yapıda bir malzeme olup mikaya 
benzer bir yapısı vardır. 650-1000 ºC’ye kadar 
ısıtıldığında, ince tabakaların pul pul ayrılmasıyla 
orijinal hacminin 30 katı kadar genleşir. Sonuç olarak 
genleşmiş vermikülit’ün yığın yoğunluğu sadece 60-
130 kg/m3 kadardır. Bununla yapılan beton çok 
düşük dayanımlı olup, fazla büzülme gösterir. Ancak, 
çok iyi bir ısı yalıtımı sağlar. Perlit ise, camsı bir 
volkanik kayaç olup 900-1100 ºC’ye hızlı ısıtıldığı 
zaman buhar oluşumu nedeniyle genleşir ve yığın 
yoğunluğu 30-240 kg/m3 olan gözenekli bir malzeme 
oluşturur. Perlit ile yapılmış beton çok düşük dayanım 
ve yüksek büzülme gösterir. Genellikle yalıtım 
amacıyla kullanılır. Böyle bir betonun avantajı hızlı 
priz almasıdır 



◼ Hafif agrega üretmek için kullanılan ana 
endüstriyel yan ürünler uçucu kül ve yüksek 
fırın cürufudur. Çok ince uçucu kül 
nemlendirilir, peletlenir ve sonra uygun bir 
fırında sinterlenir. Küldeki az miktarda 
yanmamış kömür genellikle bu proseste 
korunur. Sinterlenmiş taneler yığın yoğunluğu 
1000 kg/m3 olan agregayı oluşturur. İnce 
tanelerin yığın yoğunluğu yaklaşık 1200 
kg/m3’tür. Genleştirilmiş yüksek fırın cürufu 
üç şekilde üretilir. Birinci yöntemde sınırlı 
miktarda sprey şeklinde su, pik demir 
üretiminde fırından boşaltılan cüruf ile temas 
ettirilir. Buhar oluşturulur ve bu buhar hala 
plastik kıvamdaki cürufu şişirir. 



◼ Dolayısıyla cüruf, pomzaya benzer şekilde poroz bir 
yapıda sertleşir. Bu su jeti prosesidir. Makine 
prosesinde cüruf belirli miktarda su ile karıştırılır. 
Buhar sürüklenir ve cüruf bileşenlerinin su buharı ile 
reaksiyonundan kaynaklanan bazı gaz oluşumları söz 
konusudur. Bu iki yöntemde de genleştirilmiş cürufun 
kırılması şarttır. Daha modern bir yöntem peletlenmiş 
genleştirilmiş yüksek fırın cürufu üretimidir. Burada, 
gaz kabarcıkları içeren ergimiş curuf su spreyine 
maruz bırakılır. Şekilleri yuvarlak ve düzgün 
kaplanmış yüzeye sahiptirler. Ancak, ince taneler 
elde etmek için kırılmalıdır. Peletlenmiş yüksek fırın 
cürufunun yığın yoğunluğu tipik olarak 850 kg/m3’tür. 
Uygun üretim kontrolü agrega için tercih edilen kristal 
malzeme oluşumunu sağlar 



SU EMME

Karıştırma esnasında agreganın bir miktar nem içermesi,tamamen kuru

agrega kullanımına göre daha çok tercih edilmelidir!!! Genelde çimento

ve katkı katılmadan önce suyun 2/3 ü ile agregaların bir süre

karıştırılması tercih edilen bir husustur.

Hidratasyon nedeniyle sertleşmiş çimento hamurunda bulunan kapiler

boşlukların bağıl nemi düşer.Ancak agreganın içinde bulunan nem,

zamanla kapiler boşluklara ilerler ve hidratasyona katkıda bulunur.Buna

“içsel kürlenme” adı verilir.Bu durum hafif betonun yetersiz küre karşı

çok daha az hassas olmasını sağlar.(normal beton, yetersiz kürden çok

daha fazla etkilenir)

HAFİF AGREGALAR



HAFİF AGREGALAR

BİRİM HACİM AĞIRLIK

Hafif agregaların bha. gözenekli olmaları sebebiyle geleneksel beton agregalarına göre

daha düşüktür.

•Aynı gradasyon, aynı tane şekli bha , özgül ağırlıkla orantılı (örnek: normal ve

hafif agrega)

•Aynı özgül ağırlık tane şekillerinin farklı olması sebebiye gevşek ya da

sıkışmış bha.’da farklılıklar (örnek: aynı özgül ağırlığa

sahip çakıl ve kırma taş)

•Aynı özgül ağırlığa sahip olan küresel ve köşeli hafif agregalarda kuru gevşek birim

hacim ağırlıkta 80 kg/m3’e kadar değişkenlik var.



HAFİF AGREGALAR

BİRİM HACİM AĞIRLIK

ASTM C 330



HAFİF AGREGALAR

DAYANIM

•Agreganın karakteristik yapısı, betonun kalitesini etkileyen çok önemli
bir parametre.

•Tip ve kaynağa göre dayanım değişkenlik gösterir.Bazı agregalar sert
ve dayanımı yüksek, bazıları zayıf ve parçalanabilir özellikte.

•Hafif agregalar yüksek poroziteleri nedeniyle normal ağırlıklı
agregalara göre daha düşük dayanıma sahip.

•Hafif betonda, çimento hamuru ve arayüzeyin dayanımı agregaya göre
çok daha fazladır[Mehta,1997].

•Hafif betonun basınç dayanımını kontrol eden en önemli parametre,
çimento hamuru ve arayüzeyin dayanımı değil, agreganın dayanımıdır.







MAKSİMUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ

• Hafif betonun dayanımı agreganın maksimum tane büyüklüğü ile 

yakından ilişkili.

• Yapılan çalışmalarda, maksimum tane büyüklüğünün azaltılmasıyla 

dayanımda önemli derecede artışlar kaydedilmiştir.

HAFİF AGREGALAR

Çimento : 450 kg/m3



BİRİM HACİM AĞIRLIK

• Bha, hafif beton dizaynında göz önüne alınması gereken en önemli 

husustur.

• Kullanılan agreganın özgül ağırlığı ve birim hacim ağırlığı, betonun 

bha üzerinde önemli etkiye sahiptir.

• Maksimum tane büyüklüğünün azaltılması bha arttırır.

• Karışımda hafif ince agreganın yerine, tamamen ya da kısmen normal 

ağırlıklı kum kullanımı bha arttırır.

• Hava sürükleme bha azaltır.

TAZE ÖZELİKLER



TAZE ÖZELİKLER

SÜRÜKLENMİŞ HAVA

• Geleneksel betonda olduğu gibi durabilite artar.

• İşlenebilirlik artar.Aynı çökme değeri için gerekli su miktarı azalır. 

Kanama ve ayrışma riski azalır

Hava yüzdesindeki her %1’lik artış basınç dayanımında yaklaşık   

1 MPa’lık azalmaya neden olur.

ACI 213 R



TAZE ÖZELİKLER

S/Ç  ORANI
24 saat içerisinde emilen su, agreganın su emme kapasitesinin altında bir değere 

karşılık gelebilir.Çünkü bazı agregalar haftalar boyunca su emebilirler. 

Agreganın, karışım suyunun ne kadarını emdiği konusunda belirsizlik var.

DAYANIMLA  S/Ç  ORANI  ARASINDA  NET  BİR  İLİŞKİ  YOK

SONUÇ

Dizayn 
esnasında s/ç
oranından çok, 
belirli bir çökme 

değerinde 
çimento içeriği

göz önüne alınır. ACI 213 R



TAZE ÖZELİKLER

İŞLENEBİLİRLİK

Çökme : İşlenebilirliğin değil, akışkanlığın bir 

ölçüsüdür.Ancak  işlenebilirlik hakkında çok önemli fikir 

verir.

Aynı çökme değerinde hafif beton,geleneksel betona göre çok 

daha iyi bir işlenebilirliğe sahiptir.

Yüksek çökme değerinde ve aşırı vibrasyon sonucunda, 

ayrışma, geleneksel betonun tam aksine, agregaların yüzeye 

çıkması şeklinde kendini gösterir. 

Çökme değeri max. 10 cm ile sınırlandırılmıştır. ACI 213 R



TAZE ÖZELİKLER

İŞLENEBİLİRLİK

Karışım ne kadar hafifse çökme değeri o kadar az olur.Çünkü 

aynı hacimde fakat farklı ağırlıklardaki iki karışımdan hafif 

olana daha az yerçekimi kuvveti uygulanır.Bu da çökme 

değerinin az olması demektir. (F = mg)

Aynı işlenebilirliğe sahip geleneksel ve hafif beton 

karışımlarından hafif olanı daha az çökme verir.

Normal betondaki 7.5-12.5 cm lik çökme, hafif betonda 5.0-

7.5 cm lik çökme değerine karşılık gelir. [Kostmatka, 2002]

7.5 cm lik çökme iyi bir işlenebilirlik için yeterlidir. ACI 213 R

g h

Aynı işlenebilirlik





TAZE ÖZELİKLER

İŞLENEBİLİRLİK

Karışımda normal ağırlıklı kum kullanılması ve hava 

sürükleme işlenebilirliği arttırır.

SONUÇ

• Yüksek çökme değeri , ayrışma ve yüzey düzeltme 

işlemlerindeki sorunlar nedeniyle sakıncalı..
• Geleneksel beton için pratikte hedeflenen 1618 cm çökme 

değerinin hafif betonda da hedeflenmesi hatalı bir yaklaşım..
• Diğer bir deyişle geleneksel betonun işlenebilirliği için 

yetersiz olan 10 cm lik çökme ile, hafif betonun da 
işlenemeyeceği düşüncesi yanlış..



Düşük Yoğunluklu Beton

◼ Bu tür betonlar genelde yalıtım amaçlı olarak 

kullanılır. Hava kurusu birim hacim ağırlıkları 

nadiren 800 kg/m3’ü aşar. Termal iletkenlik 

katsayıları oldukça düşüktür. Basınç 

dayanımları 0.7–7 MPa arasında değişir 



Orta Dayanımlı Beton

◼ Bu tür betonların basınç dayanımları yapısal 

olarak kabul edilebilecek seviyededir. Yalıtım 

performansı da iyi sayılabilecek düzeyde olan 

bu tür betonların basınç dayanımları 7-17 

MPa arasında değişir.



Yapısal hafif beton
◼ Bu tür betonların üretildiği agregalar genel olarak genleştirilmiş kil, 

şeyl, cüruf, pomza ve scoria gibi dayanımları nispeten daha yüksek 
olan agregalardır. ACI 213R-03, yapısal hafif betonları, 28 günlük 
minimum basınç dayanımı 17 MPa, denge yoğunluğu 1120-1960 
kg/m3 arasında olan tamimiyle hafif agrega veya hafif agrega-normal 
agrega kombinasyonuyla üretilen betonlar olarak tanımlamaktadır. 
Denge yoğunluğu, 23 C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde bekletilen 
betonunun yoğunluğunda %0.5’’ten daha az değişimin olduğu 
yoğunluk olarak tanımlanmaktadır. İşlenebilirlik ve diğer özellikler 
açısından, ince agrega olarak normal kum kullanılması ve hafif iri 
agreganın maksimum boyutunun 19 mm olarak sınırlandırılması 
yaygın bir uygulamadır. ASTM C330 ve C331, ince ve kaba hafif 
agreganın kuru gevşek ağırlıklarının sırası ile 1120 ve 880 kg/m3 
değerlerini aşmaması gerektiğini bildirmiştir. Üretimde kullanılan söz 
konusu agregalarla 35 ile 42 MPa arasında basınç dayanımlarına 
erişilebilir. Bu tür betonların birim hacim ağırlığının biraz daha yüksek 
olması sebebiyle yalıtım özellikleri düşüktür. Ancak yine de 
geleneksel betona göre çok daha iyi termal özellik gösterirler.





Taze Beton

◼ Hafif agregalı betonun su ihtiyacı, agrega 

tanelerinin şekli ve yüzey yapısından oldukça 

etkilenir. Farklı agregalarla üretilen betonların 

su ihtiyacı değişeceğinden, istenen dayanıma 

ulaşmak için çimento dozajında değişiklik 

yapılabilir, bu yolla su/çimento oranı korunur. 

Ancak, su/çimento oranının gerçek değeri 

bilinmez 



◼ Hafif agregalı betonun reolojik davranışı normal 

betondan biraz farklıdır. Özellikle, aynı çökme 

değerinde hafif agregalı beton daha iyi işlenebilirlik 

gösterir. Aynı şekilde, hafif agregalı betonun 

sıkıştırma faktörü, betonu sıkıştıran yerçekimi kuvveti 

yoğunluk düştükçe azaldığından, işlenebilirliği 

olduğundan daha düşük  tahmin eder. Ancak Kelly 

topu penetrasyonu betona etkiyen yerçekimine bağlı 

olmadığından Kelly topu deneyinde ölçülen değerler 

agregadan etkilenmez 



◼ Genellikle, hafif agregalı betonun yerleştirme, 

sıkıştırma ve perdahlama işlemleri normal 

betona kıyasla daha az efor gerektirir. Bu 

yüzden, 50 ile 75 mm çökme değerine sahip 

hafif agregalı betonun işlenebilirliği 100-125 

mm çökme değerine sahip normal 

betonunkine yakındır 



◼ Yüksek çökme ve aşırı vibrasyon segregasyona 

neden olabilir. Hafif iri agrega taneleri yüzeye doğru 

çıkar. Hafif agregalı betonda aşırı vibrasyon normal 

agregalı betona kıyasla daha fazla segregasyona 

sebep olabilir. ACI 213R-03 iyi bir yüzey görünümü 

elde etmek için çökme değerini 125 mm ile 

sınırlandırmıştır. Daha düşük çökme değeri (yaklaşık 

75 mm) yeterli işlenebilirlik ve koheziflik sağlayarak 

segregasyonu önler. Ayrıca, 125 mm’nin üzerinde 

çökme değerleri yüzeysel ayrışmanın yanı sıra, 

perdahlama işleminin gereksiz yere gecikmesine 

neden olabilir 



◼ Köşeli agrega içeren karışımların işlenebilirliği 

karışıma hava katkısı ilavesi ile önemli 

derecede geliştirilebilir, su ihtiyacı ve 

dolayısıyla terleme ve segregasyon eğilimi 

azaltılır. Hacimce toplam hava içeriği 

maksimum agrega boyutu 20 mm için %4-8, 

maksimum agrega boyutu 10 mm için %5-

9’dur 



◼ Hafif ince agreganın normal ince agrega ile 
kısmi olarak yer değiştirilmesi betonun 
yerleştirilmesini ve sıkıştırılmasını 
kolaylaştırır. Ancak, bu betonun yoğunluğu, 
yer değiştirilen agrega oranına, özgül 
ağırlıklar arasındaki farka bağlı olarak artar. 
İnce hafif agreganın tamamının normal 
ağırlıklı ince agrega ile değiştirilmesi, beton 
yoğunluğunu 80-160 kg/m3 arttırır. Normal 
ince agrega kullanımıyla betonun termal 
iletkenliği de artar 



◼ Agreganın nem içeriğinde planlanmadan 

gerçekleşen değişimler çökme ve çökme 

kayıplarında önemli sonuçlar doğurur.

◼ Hafif agregalı betonda süperakışkanlaştırıcı 

katkı kullanılabilir, ama bu katkı genellikle 

pompalanacak hafif betonlara ilave edilir. 

Eğer pompalama sırasında agrega su 

emerse önemli çökme kayıpları oluşabilir. 

Doygun agrega kullanılarak bu problem 

çözülebilir 



◼ Karıştırma işleminden sonra agrega büyük 

miktarda su emmeye devam ederse, çökme 

kaybı ciddi bir problem olabilir. Bu durum 

agregayı nemli ortamda bekleterek veya 

çimento ilave etmeden önce karışım suyunun 

yaklaşık 2/3’ünü agregayla karıştırıp su 

miktarının ayarlanmasıyla yapılabilir. 

◼ Hafif agregada ince tanecikler (600 µ geçen) 

yetersizse perdahlanabilirliği geliştirmek için 

kum ilavesi gerekli olabilir.



Dayanım

◼ Daha önce belirtildiği gibi çoğu hafif agrega 

ile hazırlanmış karışımlardaki serbest suyun 

miktarını belirlemede zorluk bulunmaktadır. 

Bu nedenle, karışımdaki serbest suya 

dayanan su/çimento oranı belirlenemez, 

toplam su miktarına bağlı su/çimento oranı 

ise anlamsızdır. Çünkü, agrega tarafından 

emilen su dayanımı etkileyen kapiler 

boşlukların oluşumunu etkilemez (1).



◼ Dayanım

◼ Öte yandan, belirli bir agrega için betonun çimento 
içeriği ve basınç dayanımı arasında, genel bir ilişki 
bulunmaktadır. (Şekil 14.1.2). Çimento hafif agrega 
ve suya göre daha yüksek özgül ağırlığa sahip 
olduğundan belirli bir agrega tipi için yoğunluk 
arttıkça beton dayanımı da artar. 20 MPa beton 
dayanımı, 260-330 kg/m3 çimento dozajı 
gerektirirken, 40 MPa için bu değer 420-500 
kg/m3’tür. Tablo 14.1’de ACI 213R için dayanıma 
göre çimento dozajları verilmiştir. Daha yüksek 
basınç dayanımları için çok daha yüksek çimento 
dozajları gerekir. Örneğin 70 MPa dayanım için 630 
kg/m3 bağlayıcı malzeme gereklidir.



◼ A) sinterlenmiş uçucu kül ve normal ağırlıkta ince agrega B) 
peletlenmiş yüksek fırın cürufu ve normal ağırlıkta ince agrega C) 
sinterlenmiş uçucu kül D) sinterlenmiş kömür madeni şeyli E) 
genleştirilmiş slate F) genleştirilmiş kil ve kum G) genleştirilmiş cüruf.



Hafif agregalı betonun basınç dayanımı ve çimento içeriği 

arasındaki yaklaşık ilişki

Standart Silindir

Basınç

Dayanımı (MPa)

Çimento Dozajı (kg/m3)

Hafif İnce

Agregalı

Normal İnce

Agregalı

17 240-300 240-300

21 260-330 250-330

28 310-390 290-390

34 370-450 360-450

41 440-500 420-500



◼ Aynı beton dayanımı için hafif agregalı karışımda 
çimento dozajı normal betona göre daha yüksektir. 
Yüksek dayanım seviyelerinde ilave çimento dozajı 
%50’yi aşabilir. Daha yüksek çimento içeriği, her ne 
kadar değeri bilinmese de, daha düşük su/çimento 
oranı anlamına gelir. Dolayısıyla matrisin dayanımı 
daha yüksektir. İri hafif agrega taneleri rölatif olarak 
daha zayıftır ve bunların dayanımı beton dayanımını 
sınırlandıran faktör olabilir, iri agrega tanelerinin 
yarılması uygulanan yüke dik olarak gerçekleşir. 
Bununla birlikte, agrega dayanımı ile bu agregadan 
yapılmış betonun dayanımı arasında genel bir ilişki 
bulunmamaktadır 



◼ İri agrega tanelerinin dayanımının beton 

dayanımını sınırlandırıcı etkisi agreganın 

maksimum tane çapının küçültülmesi ile 

azaltılabilir. Agreganın kırılması en büyük 

boşluktan gerçekleşeceğinden bu boşluklar 

elimine edilirse dayanım pozitif yönde 

etkilenir. Ancak, görünür özgül ağırlık ve yığın 

yoğunluğunda da artış görülür 



Basınç 

dayanımı 

sınıfı

En düşük karakteristik

silindir dayanımı, MPa

En düşük karakteristik 

küp dayanımı, MPa 

LC  8/9 8 9

LC 12/13 12 13

LC 16/18 16 18

LC 20/22 20 22

LC 25/28 25 28

LC 30/33 30 33

LC 35/38 35 38

LC 40/44 40 44

LC 45/50 45 50

LC 50/55 50 55

LC 55/60 55 60

LC 60/66 60 66

LC 70/77 70 77

LC 80/88 80 88

TS-EN 206-1



◼ Hafif agrega ve matris arasında çok iyi bir 
aderans gerçekleştiğinden erken mikroçatlak 
gelişimi yoktur. Bunun sonucunda gerilme-
birim deformasyon eğrisi dayanımın %90’ına 
kadar doğrusaldır (Şekil 14.1.3). Agregaların 
tümü hafif ise eğrinin azalan kısmı daha diktir. 
İnce agrega normal ağırlıklı ince agrega ile 
yer değiştirilirse, eğrinin azalan kısmı daha 
yatık hale gelir. Ancak, artan kısım dikleşir. 
Bunun sebebi normal agrega tanelerinin daha 
yüksek elastisite modülüne sahip olmasıdır 





SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

ARA YÜZEY

Hafif beton geleneksel betona göre çok daha iyi ara

yüzey özelliği gösterir. Çünkü :

Pürüzlü yapı, çimento hamuruyla çok iyi bir aderans

oluşmasını sağlar.Çimento hamurunun agrega içine

girmesiyle arayüzey, geleneksel betona kıyasla çok daha

güçlü hale gelir.

Çimento hamurunun ve agreganın elastisite modülleri

birbirinden çok farklı değildir ve uygulanan dış yükler ya da

termal etkiler sebebiyle, gerilme farklılıkları sınırlı düzeyde

kalır.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

ARA YÜZEY

Ara yüzeyde bulunan hidrate olmamış çimentolar, agrega

tarafından emilen suyun dışarı verilmesiyle hidratasyona

uğrarlar ve agrega ile çimento hamuru arasındaki bağın

güçlenmesini sağlarlar.

Isıl işlem görmüş agregaların puzolanik özeliği olduğu

söylense de, gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar çok

kısıtlıdır.Bunun nedeni de, üretim esnasında silis ve

alüminin kristalleşmesidir.(reaktif amorf yapı yok

1200 oC)



◼ Hafif agregalı betonun elastisite modülü kendisinin 

basınç dayanımının bir fonksiyonu olarak ifade 

edilebilir. Ancak, agrega taneleri ile iyi aderans 

nedeni ile hafif agregalı beton iyi bir kompozit 

davranış gösterir. Agreganın elastik özellikleri 

betonun elastisite modülünde normal betonda 

olduğundan daha büyük bir etkiye sahiptir. Agreganın 

elastik özellikleri boşluk içeriğinden etkilendiğinden 

hafif agregalı betonun elastisite modülü basınç 

dayanımı ile olduğu kadar betonun yoğunluğunun bir 

fonksiyonu olarak da ifade edilebilir 



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

ELASTİSİTE MODÜLÜ
E, agreganın ve çimento hamurunun

elastisite modüllerine bağlı.

Normal ağırlıklı agregalarda E daha

büyük.

Dolayısıyla normal betonda E daha

yüksek.

E’nin hafif betonlarda düşük değerler

alması dolayısıyla, dinamik ya da darbe

yüklerinin söz konusu olduğu durumlarda,

geleneksel betona göre daha iyi

performans gösterir



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

KURUMA BÜZÜLMESİ

Normal betonda agregalar yüksek elastisite modülüne

sahiptir ve büzülme olayı aşırı miktarda

gerçekleşmemesine rağmen, çimento hamurundaki hacim

değişiklikleri çatlak oluşumlarına sebep olur.

Hafif betonda ise büzülme çok daha fazladır. Buna

rağmen, agregaların rijitliğinin az olmasından dolayı

hacim değişiklikleri yaratan gerilmeler dengelenir. Bu

durum daha az çatlak oluşması anlamına gelir[Chandra

vd., 2002].



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

KURUMA BÜZÜLMESİ
Yapıdaki büyük boyutlu elemanlar,

özellikle bağıl nemin yüksek olduğu

durumlarda , % 50 bağıl nem

ortamındaki küçük deney

numunelerine göre daha az büzülme

gösterirler.

Düşük dayanımlı hafif betonlarda

genellikle geleneksel betonlara göre

daha fazla büzülme görülür. Bununla

birlikte bazı hafif agregalarla yapılan

yüksek dayanımlı hafif betonlar daha

az büzülme gösterebilir.

.............





SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

YARMADA ÇEKME DAYANIMI
7 gün boyunca suda bekletilmiş ve sonrasındaki

21 gün boyunca bağıl nemi % 50 olan bir

ortamda bekletilmiş olan hafif betonun yarmada

çekme dayanım değerleri

Geleneksel betonda kırılma,

agregaların oldukça yüksek

dayanıma sahip olmaları nedeniyle,

genel olarak arayüzeyde ya da

çimento hamurunda gerçekleşir.

Ancak hafif betonda yarmada çekme

dayanımı deneylerinde kırılma

yüzeyinin genellikle agreganın

içerisinden geçtiği görülür. Çünkü

gerek arayüzey gerekse çimento

hamuru genel olarak agregaya göre

çok daha yüksek dayanıma sahiptir.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

ADERANS

Hafif betonun içine yerleştirilmiş olan donatıyla beton arasındaki

aderans geleneksel betona göre daha azdır.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

AŞINMA DİRENCİ

Genel olarak hafif betonun yeterli bir aşınma direnci 

gösteremeyeceği söylenir. Bu durum hafif agregaların 

dayanımının normal ağırlıklı agregalar kadar olmaması 

düşüncesine dayanır. 

Aşınma direnci sadece agregaların dayanımına değil, 

çimento hamurunun dayanımına ve agregayla çimento 

hamuru arasındaki aderansa da bağlıdır. 

Agrega tipi önemli..



Bir çalışmada, genleştirilmiş kil agregası kullanarak üretilen betonun 

aşınma direncini ölçülmüş ve şu sonuçlar alınmıştır[Chandra, 2002]

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

AŞINMA DİRENCİ

Normal beton  (32.5 MPa)              1.9 mm          2.6 mm

Hafif beton      (37 MPa   ) 1.3 mm          1.7 mm

Sonuç olarak, dayanımı düşük agregalarla da olsa, harç

yapısının güçlü olmasından dolayı geleneksel betona

kıyasla aşınma direnci daha yüksek olan hafif betonlar

üretilebilir.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

ISI İLETKENLİK
Hafif betonun termal iletkenlik özeliği,

gözenek yapısı ve içinde bulunan hava

boşluklarıyla ilgilidir. Yüksek porozite

ve düşük yoğunluk, hafif betonun

termal iletkenliğini azaltır.

Islak betonun termal iletkenliği kuru

betona göre daha fazladır. Bu yüzden

sertlemiş betondaki serbest su

miktarının artması termal iletkenlikte

de artışlara yol açar.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

DURABİLİTE

Hafif betonun donma-çözülme etkisi ve buz çözücü tuzlara karşı

direnci, genel olarak yatay elemanlar için önem arzeder. Düşey yapı

elemanları, özellikle dış kolonlar devamlı su etkisine maruz

kalmadıkları sürece yatay elemanlar kadar bozulma göstermez.

Geleneksel betonda olduğu gibi hafif betonda da sürüklenmiş hava,

donma-çözülme etkilerine karşı uygun bir koruma yöntemidir.

Karışımda doğal kum kullanılması direnci arttırır, ancak, 35 MPa’ın

üzerindeki dayanım seviyelerinde doğal kumun kullanılmasının

direnci artırmada çok da etkin olduğu söylenemez.



SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELİKLERİ

DURABİLİTE

Karıştırma sırasında suya doygun agrega kullanılması

genel olarak hafif betonun donma-çözülme direncini

zayıflatır.

Eğer hafif betonda donma-çözülme direnci isteniyorsa ve

betonun donma etkisine maruz kalmadan önce

kurumasına imkan yoksa, agregadaki su miktarının

minimum seviyeye indirilmesi gerekir.



◼ Hafif agregalı betonun düşük geçirimliliği birkaç 

faktörün sonucu oluşur; çimento pastasının 

su/çimento oranı düşüktür, agrega etrafındaki geçiş 

bölgesinin kalitesi yüksektir (dolayısıyla agrega 

taneleri etrafında kolay akış yoktur), agrega taneleri 

ile matrisin elastisite modülündeki uyum ile yük veya 

sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan mikroçatlak 

gelişimi daha azdır. Bunların yanında agregadan 

gelen su çimentonun hidratasyonuna devam etmesini 

sağlayıp geçirimlilikte azalma sağlar 



◼ Karbonatlaşmaya karşı hafif agregadaki 

boşluklar CO2 difüzyonunu kolaylaştırır ve 

donatı için ilave paspayı gerektiği düşünülür. 

Ancak, iyi kalitedeki hafif agregalı betonun 

karbonatlaşmasından dolayı donatı çeliğinin 

korozyonu konusunda az bilgi rapor edilmiştir 



◼ Hafif agregalar çoğu kayaya göre daha kolay 
kırılır. Ayrıca, agrega açığa çıktığında hafif 
agregaların yüzeyindeki boşluklar sebebiyle 
normal agregaya göre temas yüzeyi daha 
azdır. Dolayısıyla benzer dayanımdaki normal 
beton ile kıyaslandığında hafif agregalı 
betonun aşınma direnci azalmış olur. Bu 
nedenle, hafif betonlar ağır aşınma etkisine 
maruz kalacak yerler için genellikle uygun 
değildir Bununla birlikte, çoğu sentetik agrega 
oldukça sert yüzeylere sahiptir. 



◼ Normal beton ile kıyaslandığında hafif 
agregalı betonda daha fazla nem hareketi 
gerçekleşir. Başlangıçta normal betona göre 
%5-40 daha fazla kuruma büzülmesi gösterir. 
Ancak toplam büzülme hafif agregalı betonda 
çok az fazladır. Hafif agregalı betonun düşük 
çekme dayanımı göz önünde 
bulundurulduğunda büzülme çatlaması 
tehlikesi vardır (düşük elastisite modülü ve 
daha yüksek şekil değişim yeteneği ile bir 
miktarı kompanse edilse bile) 



◼ Nem hareketinin fazla olması önemli 

derecede daha yüksek sünme ile sonuçlanır. 

Hidrate çimento pastasının sünmesini 

sınırlandıran hafif agrega tanelerinin düşük 

elastisite modülü de bu duruma katkıda 

bulunur 



◼ Hafif agregalı betonun ses yutma oranı 

yüksektir. Çünkü, ses enerjisi agregadaki 

boşluklarda ısıya dönüşür. ses yutma 

katsayısı normal betonun iki katıdır. Hafif 

agregalı beton iyi ses yalıtım özelliği 

göstermez. Çünkü, yoğunluğu yüksek 

malzemelerde ses yalıtımı daha iyidir 



◼ Hafif agregalı betonun düşük termal genleşme 

katsayısı ve düşük termal iletkenlik katsayısı 

kombinasyonunun yararlarından yüksek lokal sıcaklık 

artışlarının görüleceği durumlarda (örneğin uçak 

kalkış pistlerinde) faydalanılabilir. Isınma sırasında, 

etraftaki soğuk beton ile sınırlanan lokal genleşme 

hafif agregalı beton kullanıldığında daha düşüktür. Bu 

durum hafif agregalı betonun düşük düşük elastisite 

modülü ile birleştiğinde daha az gerilme oluşur, 

böylece lokal hasar önlenir 



◼ Hafif agregalı betonun düşük termal iletkenliği 

yangın sırasında donatıda sıcaklık artışını 

azaltır. Düşük termal iletkenlik ve düşük 

termal genleşme kombinasyonu yangın 

etkisinde yararlıdır. Üstelik yüksek 

sıcaklıklarda agrega stabildir 



Yapay Olarak Üretilen Hafif 

Betonlar

◼ Bu betonlar köpüklü betonlar ve 

gazbetonlardır. Yapay olarak sadece inşaat 

sektöründe kullanılmak üzere üretilirler. Birim 

hacim ağırlıkları 400-1440 kg/m3 arasında 

değişmektedir 



Hafif betonları elde edilişlerine göre;

Gazbetonun bünyesindeki gözenekler, gazı açığa 

çıkaran maddeler vasıtasiyle elde edilirken, köpüklü 

betonda gözenekler köpük hasıl eden emülsiyonların 

katılması ile meydana gelirler.

GAZ BETON KÖPÜK BETON



HAVA SÜRÜKLEME İLE 

HAFİF BETON ÜRETİMİ



HAFİF BETONUN KULLANIM ALANLARI

- HAFİF PANEL ELEMAN ÜRETİMİ

- HAFİF MERDİVEN 

BASAMAĞI  ÜRETİMİ

- DÖŞEMELERDE











Hafif betondan kano projesi

Şekil 7. Abaqus™ 3D görünüm

Şekil 8. Çekme-basınç bölgeleri (Abaqus™)
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Şekil 3. Epoksi uygulması ile pürüzsüz kalıp eldesi

Şekil 4. Cam örgü elyaf kaplanması
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Cementer Karışım Tasarımı 1
Tasarım Karışımı

Döküm

Karışımı(0,145m3)YD Dizayn karışım boyutu (m3): 1.0

ÇİMENTO MATERYALLERİ
ÖA miktar

(kg/m3

)

hacim

(m3)

miktar

(kg)

hacim

(m3)

CM1 Beyaz Çimento 3.10 315.00 0.1016 45.674 0.0147

CM2 Silis dumanı 2.20 135.00 0.0614 19.575 0.0089

Toplam çimento materyalleri 450.00 0.163 65.249 0.0236

LİFLER

L1 MF15 0.91 5.460 0.0060 0.792 0.0009

AGREGALAR

A1 geri kazanılmış cam 0,25-0,5mm 0.80 193.20 0.2415 28.013 0.0350

A2 geri kazanılmış cam 0,5-1mm 0.60 126.79 0.2113 18.384 0.0306

A3 geri kazanılmış cam 1-2mm 0.40 60.38 0.1509 8.754 0.0219

Toplam agregalar 380.36 0.6038 55.151 0.0875

SU

S1 çimento hidratasyonu için

1.0

141.96 0.1420 20.584 0.0206

S1A karışım için 74.46 0.0745 10.796 0.0108

S1B katkılardan gelen 67.50 0.0675 9.787 0.0098

S2 agrega için 38.04 0.0380 5.516 0.0055

Toplam su (S1+S2) 180.00 0.1800 26.099 0.0261

KATKI %katı

K1 MasterCast 125 48.00 67.50 0.0625 9.787 0.0091

K2 MasterGlenium 450 30.00 0.0275 4.350 0.0040

M Betonun ağırlığı (kg) 1045.82

V Tasarım hacmi (m3) 1.06

T Teorik birim hacim ağırlık (kg/m3) 984.30

D Nihai birim hacim ağırlık (kg/m3) 890.00

A Hava içeriği (%) 5.00
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HAFİF BETON

Prof. Dr. Halit YAZICI

◼http://halityazici-deu.com

ÖZEL BETONLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü


