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AĞIR BETON

Kütle betonları ve istinat duvarlarında



◼ Doğal ya da yapay ağır agrega kullanmak 

suretiyle üretilen ağır betonlar, genellikle birim 

hacim ağırlıkları 3200 kg/m3 ‘den fazla olan 

betonlar olarak tanımlanmaktadır. 



◼ Dünyada ve Türkiye'de ağır betonlar uzun zamandan 

beri üretilmekle beraber ilk zamanlar kullanımları, 

kayma eğilimi gösteren ve devrilmeye karşı emniyette 

olmayan, bazı özel yapıların emniyetlerini sağlamak 

amacına yönelik dar bir alanda sınırlı kalmıştır. Ancak 

nükleer enerjinin gelişmesi, özellikle nötron ve Y gibi 

cisimlerin içine nüfuz etme yetenekleri yüksek olan 

öldürücü ışınlara karşı koruyucu bir beton perde 

oluşturma zorunluluğu, ağır betonlara yeni bir önem 

kazandırmıştır. 



◼ Betonların radyasyona karşı koyma 

etkinlikleri birim hacim ağırlıkları arttıkça 

iyileşmektedir. Bu betonlarda kullanılan ağır 

agregaların seçimi, bileşimlerinin 

belirlenmesi, üretimleri ve yerine konmaları 

geleneksel ve hafif betonlarınkinden nispeten 

farklı işlemler gerektirdiği gibi, homojenliğin 

sağlanması açısından daha yüksek bir özen 

gösterilmesini de zorunlu kılmaktadır. 



◼ Nükleer santrallerde atom çekirdeklerinin 
kontrollü olarak parçalandıkları yerlerde α, β, 
x, Y ve nötron adı verilen parçacıklar veya 
ışınlar açığa çıkar. Bu ışınların canlı dokuları 
üzerinde zararlı etkileri vardır. Bu nedenle 
canlıların doğrudan radyoaktif ışımalara 
maruz kalmaması ve/veya radyasyon dozunu 
en aza indirmek için radyoaktif ışın kaynağı 
ile arasında zırh adı da verilen engeller konur. 
Zırh olarak kullanılabilecek en elverişli 
malzeme betondur. 



◼ Yeterli koruma için normal beton koruyucu duvarların 

çok geniş olması ve aynı korumayı birim ağırlıklarının 

fazla olması nedeniyle daha ince perde duvarla 

sağlayan ağır betonlar önem kazanmıştır. Atomun 

parçalanmasından sonra açığa çıkan nötron ışınları 

hafif elementler tarafından, α, β, x ve Y ışınları ise 

ağır elementler tarafından tutulma özelliğine 

sahiptirler. Böylece düşük ve orta enerjili nötronların 

tutulmasında ve/veya yavaşlatılmasında gerekli olan 

hafif elementler, ağır betonun karma suyu 

bünyesinde hidrojen ve oksijen olarak bulunmaktadır. 



◼ α, β, x ve Y ışınlarının tutulmasında ve/veya 

yavaşlatılmasında gerekli olan ağır 

elementler ise kullanılan ağır agregalar 

sayesinde ortamda bulunmaktadır. 



◼ Ağır betonları normal betonlardan ayıran en önemli 

fark, üretimlerinde kullanılan agregalardan 

kaynaklanmaktadır. Ağır betonlarda kullanılan 

agregaların özgül ağırlıkları 3.5’un üzerinde olup, 

normal beton agregalarınınkine (~2,70) kıyasla 

yüksektir. Betonların özgül ağırlıkları arttıkça 

radyoaktif ışımalara karşı koruyucu etkinlikleri de o 

ölçüde artmaktadır. Ağır beton kullanılarak üretilmiş 

perdelerin kalınlıkları fazla olduğundan ve denetimli 

olarak özenle üretildiklerinden basınç dayanımları vb. 

mekanik özellikleri yüksektir. 



◼ Ayrıca, özellikle nükleer enerji santrallerinin
reaktör silolarında kullanılacak betonlar için
basınç dayanımları da önemlidir. Bu tip
yapılarda geleneksel yapılara göre daha
yüksek gerilme düzeylerine ve sıcaklık
değerlerine ulaşıldığından ve yine termal
etkiler ve nem gibi beton için olumsuz
faktörlerin bir arada bulunması nedeni ile ağır
ve yüksek performanslı betonlarla normal
betonlara kıyasla daha başarılı sonuçlar elde
edilir.



Genel olarak ağır betonların kullanım 

alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

◼ Nükleer enerji santrallerinin koruyucu perdeleri

◼ Radyoaktif maddelerin saklandığı öngerilmeli beton 
reaktör siloları 

◼ Hastanelerin ışın tedavi ve radyografi tesisleri 

◼ Atom araştırmaları kurumları

◼ Elektron depolama devreleri 

◼ Askeri mühimmat depo duvarları 

◼ Sığınak yapıları

◼ Köprü ayakları 

◼ Beton ağırlık baraj gövdeleri 

◼ İstinat duvarları 

◼ Su altı petrol boru hatları 

◼ Petrol sondaj kuyusu çeperleri 



◼ Ağır betonların fiziksel özellikleri büyük 

ölçüde kullanılan agreganın özelliklerine 

bağlıdır. Örneğin; Termal geçirgenlik değerleri 

normal betona kıyasla, ağır agrega olarak 

magnetit kullanıldığında aynı değerlerde 

olmasına karşın,  barit kullanıldığında %50 

azalmakta, demir parçacıkları kullanıldığında 

ise daha yüksek olmaktadır 



◼ Türk standartlarında ağır betonlarda 

kullanılacak agregalarla ilgili olarak bir 

standart bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için 

ASTM C637 “Radyasyona Karşı Koruyucu 

Beton Yapımında Kullanılan Agregaların 

Özellikleri” ve yine ASTM C638 “Radyasyona 

Karşı Koruyucu Beton Yapımında Kullanılan 

Agrega Bileşenlerinin Tanımlanması” 

standartlarına bakılabilir 



AĞIR BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN AGREGALAR

◼ Ağır betonlar ağır agrega kullanılarak klasik betondan pek az 
ayrılan bir şekilde üretilir. Bu maksatla ağır agrega olarak 
kullanılan belli başlı malzemeler vardır. Bu malzemeleri şöyle 
sıralamak mümkündür;

◼ Barit (BaSO4 ) özgül ağırlık 4,2 kg/dm3

Magnetit (Fe3O4) özgül ağırlık 4,6 kg/dm3

Limonit (2Fe2O3H2O) özgül ağırlık 3,7 kg/dm3

(normal betonlardaki agregaların özgül ağırlığı 2,6 kg/dm3 tür.)



AĞIR BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN AGREGALAR

◼ Bunların yanında demir parçacıklarıda kullanılmaktadır. En çok 

kullanılan ağır agrega barittir. Doğadan %90 arılıkta elde edilir. 

Barit kırmataş gibi elde edilir ve karışım hesaplarında herhangi 

bir özel durum yoktur. Ancak karıştırma sırasında ufalanma 

eğilimi olduğu için karıştırmaya da özen gösterilmelidir.



AĞIR BETON ÜRETİMİNDE BARİT KULLANIMI

◼ Nükleer santrallerde kullanılan özel ağır beton yapımında ilave 
edilen baritin özgül ağırlığının 4,2 kg/dm³ olması ve sülfürlü 
mineral içermemesi gerekir. Sülfürler zamanla çimentoda 
çatlama yapabilmektedir. Ağır beton yapımında kullanılan baritin 
kilden tamamen arındırılması gerekir. Kum ve çakıl 
büyüklüğünde kırılması yeterlidir. Bütün bunların dışında barit, 
hileli işlere de alet olmaktadır. Öğütülmüş beyaz ürünlere, un, 
mum, tutkal gibi malzemelere ağır çekmesi için barit 
karıştırılmaktadır.



BARİTİN, BASINÇ DAYANIMI VE 

RADRASYON SOĞURMAYA ETKİSİ



◼ Diğer betonlarda olduğu gibi; ağır betonların bileşimleri 
mevcut yöntemlerden biriyle gerçekleştirilmekle 
beraber, Türkiye’de bu hesap için genellikle mutlak 
hacim yöntemi kullanılmaktadır. Bu betonların 
üretiminde kullanılan ağır agrega granülometrilerinin 
boşluk oranını ve çatlama riskini en alt düzeyde tutacak 
özellikte olması gerekmektedir. Söz konusu özellikte 
beton elde etme şansını yükseltmek için agrega tane 
dağılımının  düzgün olması ve betonun doğru olarak 
yerleştirilmesine imkan tanıyan minimum karma 
suyunun kullanılması gerekmektedir. 
Süperakışkanlaştıncı türü katkı maddelerinin 
kullanılarak, su/çimento oranının 0.40'ın altına 
indirilmesi durumunda da boşluk oranı ve çatlama riski 
minimum düzeyde beton üretmek mümkün 
olabilmektedir. Su oranı yüksek ağır betonların 
segregasyona karşı hassasiyetlerinin yüksek olması, bu 
betonlardaki su/çimento oranının 0.50'yi aşmamasını 
gerektirir. 



◼ Betondaki boşluk oranının en az olabilmesi için, 

kullanılan kumun da ağır olması durumunda, kütlece 

optimum çimento hamuru/agrega oranının 0.70 

olduğu bilinmektedir. Bu oranın daha küçük olmasının 

ağır betonlar üzerinde yapmış olduğu olumsuz etki, 

normal betonlarınkinden daha fazladır. Bu durumda 

çimento hamuru/agrega oranını optimum değerinin 

(0.70) altında tutmak yerine üstünde tutmak, boşluk 

oranının daha az olmasını, dolayısıyla da zararlı 

ışınlara karşı betonun koruyucu etkisinin daha fazla 

olmasını sağlar. 



◼ Ağır beton üretiminde aşağıdaki önlemlerin 
alınmasında yarar vardır:

◼ a) Karıştırıcıların tam kapasite ile doldurulmamaları, 

◼ b) Segregasyonu önlemek için karma sürelerinin kısa 
tutulması,

◼ c) Betonun en fazla 25 cm kalınlığında tabakalar 
halinde dökülmesi, 

◼ d) Yerine yerleştirilmiş taze betonda güçlü 
vibrasyonun kısa süreyle yapılması, 

◼ e) İç vibratör daldırma yerleri arasındaki mesafenin 
30-50 cm arasında olması, 

◼ f) Taze betondan doğan basınçları karşılayabilmek 
için kalıpların daha rijit olması gereği gibi detaylar 
nedeni ile normal betonların üretimlerine göre 
farklılıklar gösterir. 



◼ Ancak, geometrisi karmaşık olan yapı ya da yapı 

elemanlarına ilişkin kalıplara ağır betonların iyi bir 

şekilde yerleştirilmesi genellikle mümkün olmamakta 

ve bu gibi durumlarda enjeksiyonla betonlama ya da 

prepakt beton tekniği adı verilen üretim tekniğine 

başvurulmaktadır. Barit, magnetit, limonit gibi ağır 

agregalar enjeksiyon sırasında daha az hareket etme 

riski gösterdiğinden enjeksiyonla betonlama tekniği, 

ağır beton üretiminde daha uygun olmaktadır. 



YÜKSEK SICAKLIĞIN AĞIR BETON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

◼ X ve γ ışınlarının soğurulmasında betonun yoğunluğu 
çok önemli bir parametredir. Botunun yoğunluğunun 
artmasıyla beton kalınlığında azalmaya gidilebilir. 
Gerek dış etkenlerden dolayı meydana gelen sıcaklık 
artışı, gerekse radyoaktif ışımaların soğurulması 
sırasında meydana gelen ısıl artış, betonda termal 
gerilmelere yol açar. Zırh betonunda termal etkilerden 
dolayı oluşan gerilmeler, mekanik veya termal 
olmayan yüklerin oluşturduğu gerilmelerden daha 
büyük önem taşır.



YÜKSEK SICAKLIĞIN AĞIR BETON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YAPILAN ÇALIŞMADA HAZIRLANAN KARIŞIMLAR



YÜKSEK SICAKLIĞIN AĞIR BETON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



YÜKSEK SICAKLIĞIN AĞIR BETON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

◼ Bu şekillere bakarak örneklerin 100 ºC’ ye kadar ısıtıldığında 
basınç dayanımlarının, oda sıcaklığındaki basınç dayanımlarına 
göre azaldığı görülmektedir.

◼ Ancak sıcaklığın daha arttırılmasıyla örneklerdeki basınç 
kaybının geri kazanıldığı ve oda sıcaklığındaki basınç 
dayanımından %10-30 mertebesinde daha yüksek dayanım 
verdiği görülmektedir. Sıcaklığın 500 ºC ve 700 ºC ye 
çıkarılmasıyla dayanımlarda keskin bir düşüş ortaya 
çıkmaktadır.

◼ İnce agrega olarak magnetit kullanıldığı durumlarda, silika 
dumanı, yüksek sıcaklık etkisi altındaki betonlarda basınç 
dayanımını olumlu yönde etkilemektedir 



Sualtında Beton Dökümü 

◼ Köprü ayağı, liman, bağlama, açıkdeniz petrol 

arama tankerleri gibi pekçok yapının 

inşaatında veya onarımında su altında beton 

dökümü yapılma zorunluluğu 

doğabilmektedir. Bu tür özel uygulamalarda 

hem beton dizaynı hem de betonun üretim, 

taşıma ve yerleştirme aşamaları geleneksel 

betondan farklılık göstermektedir. 



◼ Tamamen sualtında veya bir kısmı su ile 
temas eden beton veya betonarme yapıların 
üretiminde veya onarımında teknik ve 
ekonomik şartlar dikkate alınarak, 3 farklı 
yöntem kullanılmaktadır:

◼ 1. Suyu uzaklaştırıp kuru ortamda geleneksel 
beton döküm teknikleriyle üretim yapılması.

◼ 2. Prefabrike elemanların karada üretilip 
sualtında ankrajının yapılması.

◼ 3. Doğrudan sualtında beton dökümü



◼ Su altı beton döküm tekniklerinin geliştirilmesi 

ile birlikte bu tekniklerin farklı uygulama 

alanları da gündeme gelmiştir. Örneğin, en 

etkili su altı beton döküm yöntemlerinden 

tremi yöntemi günümüzde fore kazık 

üretiminde de tercih edilmektedir.  Benzer 

şekilde su altı beton dizaynında kullanılan 

viskozite arttırıcı kimyasal katkılar, 

kendiliğinden yerleşen betonun 

geliştirilmesinde önemli rol oynamışlardır 



◼ Yöntem seçimi yapılırken yapının veya 
onarım yapılacak bölgenin boyutu, çevreyle 
etkileşimi (suyun fiziksel ve kimyasal 
etkilerinin şiddeti), yöntemin yaratacağı 
çevresel zararlar karşılaştırmalı maliyet 
analizleri ile ortaya konulmalıdır.  Fizibil ve 
teknik olarak zorunluluk olmadıkça sualtında 
beton dökümünden kaçınılmalıdır. Geleneksel 
betona kıyasla daha fazla ekipman, deneyim 
ve kalite kontrol süreci gerektirmektedir 



◼ 1. Taşıma yoluyla: Su altında beton dökümünde 

kullanılan en eski yöntemdir. Çuvallarla veya büyük 

hacimli altı açılabilir kapalı kovalarla beton sualtında 

döküleceği bölgeye taşınır. Bu taşıma sırasında 

ayrışmaması için taşıma hızı ve kullanılan çuvalın 

geçirimsizlik özellikleri dikkate alınmalıdır. Yerleştirme 

sırasında dalgıçlar yardımıyla beton çuval içinde 

yerine bırakılır ve çuvalların bir miktar çimento 

hamurunu geçirerek birbiri ile aderans yapması 

istenir. Ayrıca çuvallar çeşitli yöntemlerle birbirine 

bağlanır. Küçük çaplı tamir işlerinde tercih edilen bir 

yöntemdir. 



◼ Çuval yöntemi



◼ Kova ile taşıma yöntemi



◼ 2. Sürekli iletim yoluyla: Su altında beton 

dökümünde sürekli iletimin sağlanabilmesi 

için beton pompaları kullanılır. Betonun 

döküleceği alan küçük ölçekli ve su durgun 

ise doğrudan pompa kullanılarak döküm 

gerçekleştirilir Alan büyük ise veya su akımı 

varsa ilave tedbirler alarak  farklı yöntemlerle 

döküm gerçekleştirilir. 







Sürekli iletim yoluyla beton üretiminde 

aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

◼ Pompa borusundan çıkan ilk taze beton deniz suyu 

ile karışacağından istenen dayanımı 

sağlayamayacaktır. Pompa borusu sürekli taze beton 

içinde gömülü tutularak daha sonra pompadan 

boşalan betonun ayrışması önlenir. Akmaya devam 

eden taze beton pompa uygun pompalama hızı ile 

S/Ç oranını koruyarak kalıba yerleşir. Bu durumda 

sadece en üstteki beton tabakasının S/Ç oranı 

yüksek olacaktır. Pompalama sürekli yapılarak araya 

su veya hava girmesi engellenmelidir. 



◼ Taze betonun su ile temasında ayrışmasını ve 
bünyesine su almasını engelleyici mineral ve 
kimyasal katkılarla takviyeli bir beton dizaynı 
kullanılmalıdır. Beton dizaynında bazı ilave tedbirler 
alınarak taze betonun viskozitesinin arttırılması 
gerekir. Böylece taze beton ayrışmaya dirençli hale 
getirilir.  Bu amaçla viskozite arttırıcı kimyasal 
katkılar kullanılarak ayrışmaya dirençli beton 
üretilmelidir. Viskozite arttırmada kullanılacak 
kimyasal katkılar priz süresinde gecikmelere yol 
açabileceğinden dozajının ayarlaması mutlaka ön 
deneylerle yapılmalıdır. Aynı zamanda tuzlu suyun 
etkisini azaltmak için klor iyonu difuzyonunu 
engelleyici ve geçirimsizlik azaltıcı kimyasal katkılar 
da kullanılabilir. 



◼ Taze betonun pompa çıkışından itibaren yatayda 

akacağı mesafe sınırlandırılmalıdır. Bu değer 

5.5-6 metrenin üzerinde olmamalıdır.

◼ Sürekli iletim yoluyla beton dökümünde en 

yaygın kullanılan yöntem Tremi Yöntemidir. 

Tremi borusu Şekil de görüldüğü gibi yukarı 

doğru kaldırılarak betonun kalıp içinde yukarı 

doğru yükselmesi sağlanır. Yükselme sırasında 

Tremi borusunun betona gömülü kalmasına 

dikkat edilmelidir. Böylece yeni pompalanan 

betonun suyun ayrıştırıcı etkisine maruz kalması 

engellenir. Tremi yöntemi doğrudan sualtındaki 

kalıplarda da kullanılabilir  





◼ Tremi yöntemi



◼ Tremi yöntemi, su altında beton üretiminin 

yanısıra derin kalıplar kullanılan fore kazık 

uygulamalarında da tercih edilmektedir. 

Önceden açılan kuyu içine tremi pompası 

tabana kadar indirilir ve kalıp beton doldukça 

hem kalıp hem de tremi borusu yukarı çekilir. 

Böylece açılan silindir hacimli bölge taze 

betonla dolar. Zemin ve suyla karışan beton 

ise yüzeyde yukarı doğru yükselir ve kalıptan 

dışarı akıtılarak sistemden uzaklaştırılır.





PREPAKT (ÖNCEDEN 

YERLEŞTİRİLMİŞ AGREGALI) 

BETON
◼ Prepakt beton, maksimum doluluğu 

sağlanmış agregaların kalıp içerisine 
yerleştirildikten sonra akıcı kıvamdaki çimento 
hamuru veya harcın agrega dolu kalıba 
enjekte edilmesi ile üretilen özel bir beton 
türüdür. Prepakt betondaki kaba agrega 
hacmi %65 - 70 civarındadır. Geri kalan 
boşluklar akıcı harç ile doldurulmaktadır. Bu 
amaçla kullanılacak harçlardaki Portland 
çimentosu ile puzolanların oranları genellikle 
kütlece 2.5:1 ve 3.5 – 1 arasındadır. 



◼ Bu çimentolu malzemeler genellikle kumla 1:1 

– 1:1.5 kütle oranında karıştırılır ve harcın 

su/bağlayıcı oranı 0.42 – 0.50 arasındadır (1). 

Normal betonun döküm ve sıkıştırma 

işlemlerinin zor olduğu durumlarda prepakt 

beton tercih edilebilir. Ayrıca prepakt beton su 

altı betonlarında ve onarım işlerinde de tercih 

edilmektedir.



◼ Prepakt beton normal betona göre daha fazla 

kaba agrega içermektedir. Bu nedenle 

özellikle elastisite modülü normal betona göre 

daha yüksektir. Prepakt betonun kuruma 

rötresi normal betonla kıyaslandığında 

oldukça düşüktür. Bunun nedeni yüksek kaba 

agrega hacmi ve kaba agregaların birbirleriyle 

temas halinde olması nedeniyle bu temasın 

rötreyi engelleyici etki yapmasıdır 



◼ Fakat bazı durumlarda bu durum rötre 

çatlaklarının gelişmesine de neden olabilir 

(1,20). Daha az rötre yapması nedeniyle 

prepakt beton tamir işleri, su tutma yapıları ve 

büyük monolitik yapıların inşaatları için 

oldukça uygundur. Düşük geçirimliliği 

nedeniyle donma – çözülme direnci yüksektir. 



◼ Prepakt betonun mevcut eski beton üzerine 

uygulanmasında eski beton ve yeni dökülen 

prepakt betonun aderansının oldukça iyidir. 

Bunun nedeni, öncelikle prepakt betonda 

kullanılan akıcı harcın prüzlendirilmiş eski 

beton üzerinde boşlukları tam kapatması ve 

prepakt betonun normal betona kıyasla 

oldukça düşük kuruma rötresi yapmasıdır 



◼ Prepakt betonda kullanılan agregalar çok 
temiz olmalı yüzeyleri toz ve kirden arınmış 
olmalıdır. Aksi halde agrega – çimentolu 
hamur aderansı olumsuz etkilenir. Prepakt 
betonda kullanılacak agregaların stok 
sahasında yığın halindeyken fışkıran su ile 
yıkanması toz ve kirin yığının altındaki 
ksımlarda birikmesine yol açacağından dolayı 
sakıncalıdır. Agregalar tercihen doygun 
durumda olmalı ve suya tamamen batırılarak 
temizlenmiş olmalıdır 



◼ Agregalar doğal yada yapay (kırmataş) 

olabilirler. En büyük agrega tane boyutunun, 

kalıp ve donatı sıklığının uygun olduğu 

ölçüde, büyük seçilmesinde yarar 

bulunmaktadır. Agregaların yerleştirilmesi 

sırasında mümkünse vibrasyon uygulanması 

gerekmektedir.



◼ Harcın çok iyi şekilde karılması ve su ilavesi 

sırasında meydana gelen çimento 

topaklarının mutlaka giderilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem serbest düşmeli 

betoniyerde sağlanamayacağından bunların 

karılmasında zorlamalı (cebri) mikserlerin 

kullanılması gerekli olmaktadır. 
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