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Türkiye Hazır Beton Birliği

• Kuruluş Yılı: 1988

• Üye Şirket Sayısı : 68

• KGS Belgeli Tesis Sayısı:450

• Üye Şirketlerin Toplam Üretimdeki Oranı: %65

• ERMCO Üyeliği (1991),

• ERMCO Başkanlık Komitesi Üyeliği (2014)

• ERMCO Başkanlığı (2016-2019)

Amacı:

 Güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun beton üretilmesi,

 Tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaştırılması

 Kaliteli, yüksek dayanım sınıflarında ve çevre koşullarına dayanıklı uzun ömürlü beton
kullanımını ülke genelinde yaygın hale getirmek



Faaliyetlerimiz

• Üye Ziyaretleri

• Ürün Belgelendirme Faaliyetleri (KGS)

• Personel Belgelendirme Faaliyetleri (THBB MYM)

• Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Deney ve Kalibrasyon Hizmetleri

• Teknik ve Çevre Komitesi Faaliyetleri

Kongre ve Fuar 

Standart Çalışmaları

Bakanlık ile ilgili çalışmalar



Türkiye Hazır Beton Birliği 
Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi

• Kuruluş Yılı: 1996
• Belgeler: TÜRKAK Akreditasyon

Onaylanmış Kuruluş

 Beton: KGS Belgesi, G
 Agregalar: CE 
 Çimentolar: CE
 Bitüm ve bitümlü karışımlar: CE 
 Beton kimyasal katkıları: CE 
 Beton mineral katkıları: CE 
 Betonda kullanılan lifler: CE 
 Yapı kireci: CE
 Yönetim sistemleri: ISO 9001, OHSAS 18001



Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

• Kuruluş Yılı: 2006

• Belgeler: TÜRKAK Akreditasyon

 Beton TS EN 206

 Beton agrega deneyleri TS EN 12620

 Çimento – TS EN 197-1

 Uçucu kül – TS EN 450-1

 Yüksek fırın cürufu – TS EN 15167-1

 Kimyasal katkılar– TS EN 934-2

 Beton karma suyu - TS EN 1008

 Taze ve sertleşmiş beton deneyleri

 Dürabilite deneyleri

 Kalibrasyon faaliyetleri



Ar-Ge ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi (TeknoPark) B2 Blok No:101 Esenler – İstanbul / Türkiye



Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Laboratuvar’ın Hizmet verdiği Önemli Projeler

• İstanbul Havalimanı, 
• Akkuyu Nükleer Santrali
• Yavuz Sultan Selim Köprüsü
• Osmangazi Köprüsü
• 1915 Çanakkale Köprüsü
• Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metrosu
• Halkalı-Yeni Havalimanı Metrosu
• Çekmeköy-Ümraniye Metrosu
• Eminönü-Alibeyköy Tramvayı
• Sazlıdere Köprüsü
• Karadeniz Doğalgazı İletim Hattı (Zonguldak Filyos)

Bina Deprem Performans Raporu

• İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle alınan yeni cihazlarla önemli bir AR-GE laboratuvarı
‘Deprem Performans Raporu’ vermeye başladık. Binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili
durumunu merak etmekte olan; mülk sahipleri, bina yöneticileri, mühendislik büroları,
belediyeler ve mahalli idareler, kamu kurumları için benzerlerinden ayırt edici özelliklere sahip
ayrıntılı Deprem Performans Raporu hazırlayabiliyoruz



Hazır Beton Sektörü 2021



Hazır Beton Sektörü 2021



Dünya’da ve Avrupa’da ve Beton Üretimi



Sıcak Havada Beton Üretimi



Sıcak Havanın Tanımı

TS 1248 Standardına Göre Anormal Hava Şartları:

• Beton dökümü sırasında, sağanak halinde yağış, şiddetli
rüzgar, aşırı soğuk ve don, aşırı sıcaklık yükselmesinin

bulunduğu süredeki hava durumudur.

Sıcak havanın tanımı:

• Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Şartlarında: Betonun
Hazırlanması, Dökümü ve Bakımı Kuralları) Standardına göre
art arda 3 günlük hava sıcaklığı ortalamasının 30 oC’nin
üzerinde olması şeklinde ifade edilir. Ortalama sıcaklık beton
döküm yerinde; saat 07.00’de, 10.00’da, 13.00’te, 16.00’da ve
19.00’da ölçülen hava sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır.



Sıcak hava koşullarını sadece hava sıcaklığı olarak değil
aşağıdaki koşulların bir kombinasyonu olarak değerlendirmek
gerekir:

 Ortam sıcaklığı

 Beton sıcaklığı

 Nem

 Rüzgar hızı

 Güneş radyasyonu



• SICAKLIK, NEM ve RÜZGAR

• Yüksek hava sıcaklığı ile birlikte nemsiz ve
rüzgarlı hava beton dökümü için en elverişsiz
ortamdır.



Türkiye’de Temmuz Ayı 2021 Yılı Ortalama Sıcaklık Dağılımı





Beton Yapım Döküm ve Bakım 
Standartları

• TS 1248:2012 Betonun hazırlanması, dökümü 
ve bakım kuralları - Anormal hava şartlarında

• ACI 305R-10 Guide to Hot Weather Concreting 

• TS 1247:2018 Beton yapım, döküm ve bakım 
kuralları (Normal hava koşullarında)

• (Amerikan Beton Enstitüsü Komite Raporları)

• ACI 304R-00 : 2009, ACI 309R-05 : 2005, ACI 308.1-11 : 2011, ACI 308R-16 : 2016



En düşük, En yüksek ve İdeal Taze 
Beton Sıcaklıkları

En düşük taze beton sıcaklığı (TS EN 206) +5oC

İdeal taze beton sıcaklığı +15oC 25oC

En yüksek taze beton sıcaklığı (TS 13515) +35oC



• TS 13515 Standardına göre olumsuz etkilerinin önlenmesi için
herhangi bir tedbir alınmayan durumlarda, taze betonun
sıcaklığı 35°C’u aşmamalıdır. Betonun kalıba yerleştirme
sıcaklığı ideal olarak 10°C ila 25°C arasında olmalıdır.

• Beton sıcaklığını ayarlamak için karışım suyu soğutulabilir,
agregalar ıslatılabilir. Kullanılan çimentonun, betona ilave
edildiği andaki sıcaklığı, herhangi bir tedbir alınmayan
durumlarda 80 °C’u aşmamalıdır



Sıcak Havanın Betona Etkileri

• Sıcak hava, betonun kalitesini ve özelliklerini olumsuz yönde etkiler ve 
karıştırma, yerleştirme ve kür İşleminde problemler ortaya çıkartır.

• Bu problemlerin çoğunluğu, hidratasyon hızının artması ve taze beton 
karışımındaki suyun buharlaşma hızının artması ile ilişkilidir. 

• Çimento hidratasyon ısısı; ortam ve beton sıcaklığına, çimento bileşimi ve 
inceliğine, bağlayıcı özellikteki çimentosu malzeme ve katkı maddelerinin 
kullanımına bağlıdır.



• Hava sıcaklığı arttıkça;

• Beton sıcaklığı yükselir,

• Su ihtiyacı artar,

• Kıvam kaybı artar,

• Priz süresi kısalır,

• Plastik ve kuruma rötrelerine bağlı çatlama eğilimi artar,

• Soğuk derz oluşumu riski artar,

• Hava içeriğinin kontrolü zorlaşır.



Sıcak Hava Koşullarının Taze Beton Özelliklerine Etkisi

• Su İhtiyacındaki artış:

• Hedeflenen kıvam değerini elde etmek için daha fazla 
miktarda karışım suyuna ihtiyaç vardır. Su/Çimento oranını 

aynı tutacak önlemler alınmalıdır.



Hava Sıcaklığı - Su İhtiyacı İlişkisi

• Şekilde görüldüğü gibi hava sıcaklığı arttıkça betonun su ihtiyacı
artmaktadır. Çimento dozajı sabit tutulduğu durumda ise dayanım ve
dayanıklılık için en kritik değer olan su/çimento oranı yükselmektedir. Bu
durumda beton dayanımında ciddi anlamda düşüş görülmektedir.
Su/çimento oranındaki 0.05’lik artış beton dayanımda 5 MPa değerinde
düşüşe neden olabilir.

Hava sıcaklığı—su ihtiyacı ilişkisi 



Beton Sıcaklığı - Kıvam İlişkisi  

• Beton sıcaklığındaki artış betonda kıvam kaybına neden olur. Bu nedenle
priz geciktirici, su azaltıcı ve kıvam koruyucu kimyasal katkılar
kullanılmasında fayda vardır.

Beton sıcaklığı—kıvam ilişkisi



Sıcak Hava Koşullarının Taze Beton Özelliklerine Etkisi

• Priz Süresinin Kısalması

• Beton sıcaklığı yükselerek çimento hidrayasyonunun
hızlanması ve böylece beton prizinin hızlanmasına sebep 

olur.



Hava Sıcaklığı - Priz Süresi İlişkisi

• Hava sıcaklığı ile priz süresi arasındaki ilişki gösterilmiştir. Hava
sıcaklığındaki 5 oC’lik bir artışın priz süresini %20-25 oranında düşürdüğü
görülmektedir.

Hava sıcaklığı—priz süresi ilişkisi



• Beton sıcaklığındaki artış priz başlangıcı ve priz sonu sürelerini
düşürmektedir. Ancak, katkılı çimento(KÇ) kullanımı ile bu durumun önüne
geçilebilir. Ayrıca, priz geciktirici katkı kullanımı ile priz süreleri uzatılabilir.

Beton sıcaklığı—priz süresi ilişkisi



Sıcak Hava Koşullarının Taze Beton Özelliklerine Etkisi

• Beton yüzeyinin hızlı kuruması

• Buharlaşma ve priz hızlanması sebebiyle beton yüzeyi 
hızlı kurur. Plastik rötre çatlaklarının oluşmasına sebep 
olur.



Betonda Buharlaşma ve Terleme
• Betonda su kaybı buharlaşma nedeni ile meydana gelir. Bu kayıp ya

buharlaşmayı engelleyici önlemler ile ya da kaybolan suyun betona geri
verilmesi ile telafi edilebilir. Buharlaşma hızını etkileyen 3 ana etken vardır:

1. Ortam sıcaklığı
2. Bağıl nem
3. Rüzgâr hızı

• Betonda Terleme: Taze betondaki suyun kılcal boşluklardan yukarı doğru
yükselmesine verilen addır.

• Terleme hızı ve süresi; betonu sıkıştırma yöntemine, beton kesitinin kalınlığına
ve betonun içeriğine (reçetesine) göre değişir.

• Terleme ile ilgili önemli hususlar:
• Aşırı vibrasyon işlemi ile terleme hızı artar. 
• Kalın kesitli elemanlarda terleme daha fazla olur.
• Terleme miktarı az olan betonlarda yüzey daha erken kurur.
• Yüksek dayanımlı betonlarda ince malzeme içeriği daha fazla olduğundan terleme az olur.
• Kuru zemine yerleştirilen betonda terleme daha az olur.
• Çimento özgül yüzeyi (çimento inceliği) arttıkça terleme azalır.



• Buharlaşma hızı ile terleme hızının dengede olması ideal bir 
durumdur 

Buharlaşma ve terleme denge durumunda



• Buharlaşma hızının kritik seviyenin üzerinde olması durumunda
beton yüzeyinde plastik büzülme (plastik rötre) meydana gelir.
Yüzeyde oluşan çatlaklar betonun geçirimliliğini arttıracağı gibi
estetik görünümü de bozar.

Buharlaşmanın terlemeden fazla/hızlı olduğu durum



Buharlaşma Hızı

• Yandaki grafik ile 1 m2 beton yüzeyinde 
1 saatte meydana gelecek buharlaşma 
hızı tespit edilebilir. 

• Rüzgârın olmadığı ya da rüzgâr hızının 
çok az olduğu ve yüksek bağıl nem olan 
durumda hava sıcaklığının beton 
sıcaklığından yüksek olması buharlaşma 
hızının negatif olmasına neden olur. Bu 
durumda beton yüzeyinde yoğuşma
meydana gelir.

Beton sıcaklığı, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgâr hızının beton yüzeyinde olan buharlaşma hızına etkileri 



Buharlaşan Su Oranı

• Buharlaşan su oranı aşağıdaki formül ile de
hesaplanabilir:

E = 5([Tc + 18]2.5 – r[Th + 18]2.5) x (V + 4) x 10-6

E = 1 m2’den bir saatte buharlaşan su miktarı
oranı

 r = % bağıl nem
Th = Hava sıcaklığı derece
Tc = Beton sıcaklığı, °C
V = Rüzgar hızı, km/saat



Buharlaşan Su Oranı



Sıcak Hava Koşullarının Serleşmiş 
Beton Özelliklerine Etkisi

• Erken Dayanımlarda Artış:

• Sıcak havada hazırlanan betonun erken basınç 
dayanımı (1-2 gün) normal koşullarda 
hazırlanan betona göre biraz daha yüksek 28 
gün ve sonrası için basınç dayanımı daha 
düşük olabilmektedir.



Sıcak Hava Koşullarının Serleşmiş 
Beton Özelliklerine Etkisi

• Nihai Dayanımlarda Azalma:

• Sıcaklık etkisiyle hedeflenen kıvama ulaşmak
için daha fazla karışım suyuna ihtiyaç
duyulacağı için basınç dayanımlarında bir
miktar düşüş görülebilir.



Beton Sıcaklığı - Basınç Dayanımı 
İlişkisi

• Beton sıcaklığının artması betonun erken yaş dayanımını arttıran bir
etkendir. Bunun ana nedeni hidratasyon reaksiyonunun sıcaklık
artışı ile hızlanması ve daha fazla hidratasyon ürününün oluşmasıdır.

• Betonda erken dayanımı sağlayan C3S hidratasyonu sıcaklığın
artması ile hızlanır ve çimento taneciği etrafında daha fazla ve daha
yoğun C-S-H jeli oluşur.

• Beton sıcaklığının artması erken yaş dayanımının aksine nihai
dayanımın normal koşullara göre daha düşük olmasına neden olur.
Bunun nedeni ise erken yaşta sıcaklık nedeniyle oluşan ürünlerin
çimento taneciklerinin etrafında çok yoğun ve geçirimi düşük bir
tabaka oluşturmasıdır. Oluşan ürünler üniform (tekdüze) bir şekilde
dağılmamaktadır ve suyun hidrate olmamış çimentoya ulaşımını
engellemektedir.

• Bunun sonucunda dayanım gelişimi yavaşlamaktadır



Hızlı ve normal hidratasyonda C-S-H oluşumu



• Farklı sıcaklıklarda küre tabi tutulan aynı betona ait numunelerin dayanım 
gelişimi 

Farklı sıcaklıklarda kür edilen numunelerin dayanım gelişimi



Kütle Beton Dökümü

• Yaz mevsiminde kütle beton dökümlerinde tabaka kalınlığı 1 m’den 
fazla ise tek seferde döküm yapılmamalıdır. 

• Malzeme sıcaklığı düşürülmeli ve beton dökümünden sonra uygun 
bakım yapılmalıdır. Beton tabakasının alt, orta ve üst kısmında 
sıcaklık değerleri ölçülmelidir. Kütle beton dökümlerinde dikkat 
edilecek en önemli iki husus betondaki en yüksek sıcaklık değeri ve 
sıcaklık farkıdır. 



Kütle Beton Dökümü
• Şekilde görüldüğü gibi betonun iç sıcaklığının 70 °C’nin 

üzerinde olması istenmez. Bu durum gecikmiş etrenjit
formasyonu oluşumuna neden olabilir. Betonun iç sıcaklığı ile 
yüzey sıcaklığı (yüzeyin yaklaşık 5-10 cm altından ölçüm alınır) 
arasında 20 °C’den fazla fark olmaması gerekir. Aksi takdirde 
termal (ısıl) çatlak oluşumu meydana gelebilir. 

Kütle betonda sıcaklık kontrolü



TS 13515 Beton Sıcaklığı Kriterleri

• En küçük kesit kalınlığı 100 cm’nin üzerinde olan yekpare (monolitik) 
yapılar kütle betonu olarak dikkate alınmalıdır. 

• Bağlayıcı malzemenin hidratasyon ısısı, 7 günde en fazla 52,5 Cal/g ve 28 
günde ise en fazla 70 Cal/g olacak şekilde, düşük hidratasyon hızı ile 
toplamda daha düşük ısılı çimento veya çimento ile birlikte uygun mineral 
katkı kullanılmalıdır.

• Beton tasarımında, kullanılacak bağlayıcı ve/veya çimento dozajı gerekli en 
az miktar olacak şekilde deneylerle belirlenmelidir.

• Beton, taze beton yerleştirme sıcaklığı en az 10°C ve en fazla 20°C olacak 
şekilde imal edilmeli, yerleştirilmeli ve gerekli durumlarda beton karışım 
suyu yerine, kısmen buz ikame edilmelidir.



• Belirli bir anda, beton yapı elamanının içindeki beton
sıcaklığının en yüksek olduğu nokta (kütlenin merkezi gibi) ile
beton örtü tabakasındaki beton sıcaklığı arasındaki ve yapı
elemanı yüzeylerindeki beton örtü tabakası ile beton dış
yüzeyi arasındaki (örtü altı vb.) sıcaklık farkının hiçbir durumda
donatılı betonda 25°C ve donatısız betonda 20°C’u aşmaması
için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Alınacak bu tedbirler beton kullanıcısının (müşterinin)
sorumluluğundadır,

• Beton imalatında kullanılacak agreganın sıcaklığının
yükselmemesi amacıyla agregalar, doğrudan güneş ışığı
etkisinden korunmalı ve gerektiğinde soğutulmalıdır.



Sıcak Hava Koşullarının Sertleşmiş 
Beton Özelliklerine Etkisi

• Durabilite Kaybı

• Betonun su ihtiyacı fazla olacağı için fazla su 
gözenekli ve geçirimli betona yol açmaktadır. 
Bu durum betonun çevresel etkilere karşı 
direncini kırmaktadır. (Klorür, Sülfat, 
Karbondioksit, Su Geçirimliliği artacaktır)



Sıcak Hava Koşullarının Sertleşmiş 
Beton Özelliklerine Etkisi

• İlerleyen Dönemlerde Çatlak Riski

• Yerleştirme anındaki beton sıcaklığı ile soğuduktan sonraki 
beton sıcaklığı arasındaki fark büyüdükçe betonda ilerleyen 
dönemde çatlak riski oluşturacaktır.



Sıcak Hava Koşullarının Sertleşmiş 
Beton Özelliklerine Etkisi

• Büzülme Miktarındaki Artış:

• Sıcak hava koşullarında hazırlanan betonda su 
daha fazla olduğundan büzülme (Rötre) 
miktarı da daha fazla olmaktadır.



Alınacak Önlemler

• 1. Hazır Beton Üreticileri Tarafından Alınacak 
Önlemler

• 2. Kullanıcılar Tarafından Alınacak Önlemler



Beton Üretiminde Alınması Gereken 
Önlemler

• Agrega gölgede stoklanmalıdır(doğrudan soğutulması pratik ve 
ekonomik değildir).

• Agregalara düzenli olarak su püskürtülerek sıcaklık düşürülebilir.
• Su, yalıtımı olan beyaz renkli tanklarda ve mümkünse yer altında 

tutulmalıdır. Su, 1 oC’ye kadar soğutulabilir(çiller sistemi).
• Karışım suyuna buz katılabilir ya da su sıvı azot ile soğutulabilir.
• Katkılı çimento tercih edilebilir. 
• Taşıma esnasında kaybolan su hesaplanıp beton bileşim hesabı bu 

duruma göre düzeltilmelidir.
• Akışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkılar kullanılmalıdır.





MALZEME SICAKLIKLARININ ETKİSİ

51

Malzeme Kütle, 

kg 

m

Özgül ısı, 
kJ/kg

c

1oC değişim için 

gerekli ısı enerjisi

Başlangıç 

sıcaklığı, oC 

T

Malzemede 
ki toplam ısı 

enerjisi
Q

1 2 3 (1x2) 4 5 ( 3x4)

Çimento 335 0.92 308 66 20,328

Su 123 4.184 515 27 13,905

Agrega 1839 0.92 1692 27 45,684

Toplam 2297 2515 79,917

Yukarıdaki tabloya göre beton sıcaklığı ısı enerjisi formülüne göre 31.8 °C ’dir. 
(Q=m.c.∆T) Bir derecelik düşüş için yapılması gerekenler:
Çimento sıcaklığı, 2515/308=8.2 °C , düşürülmelidir veya; 

Su sıcaklığı, 2515/515=4.9 °C , düşürülmelidir veya; 
Agrega sıcaklığı, 2515/1692=1.5 °C düşürülmelidir.



Sahada Kullanıcılar Tarafından 
Alınması Gereken Önlemler

• Beton Dökülmeden Önce Alınması Gereken Önlemler
• Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede 

taze betondaki suyun zemin tarafından emilmesi engellenir.
• Kalıplar ve donatılar ıslatılır.
• Aşırı rüzgâr var ise döküm yeri etrafına rüzgâr kırıcı paneller 

yerleştirilebilir.
• Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunabilir.
• Tüm işçiler ve gerekli donanım beton dökümü için hazır olmalıdır.
• Gün içinde sıcaklığın düşük olduğu saatlerde beton dökümü 

yapılmalıdır.



Sahada Kullanıcılar Tarafından 
Alınması Gereken Önlemler

• Beton Taşınırken Alınması Gereken Önlemler 

• Hazır beton gitmesi gereken yere zamanında ve en kısa mesafeden 
gitmelidir. Bunun için önceden planlama yapılmalıdır.

• Transmikser tamburu açık renkte olmalıdır. Kazan devri yüksek 
olmamalıdır.



Sahada Kullanıcılar Tarafından 
Alınması Gereken Önlemler

• Beton Dökümü Esnasında Alınması Gereken 
Önlemler 

• Taze beton sıcaklığı kontrol edilmelidir.

• Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.

• Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. 

• Bitirme işlemi yüzeyde terleme suyu biter 
bitmez hemen yapılmalıdır.



Sahada Kullanıcılar Tarafından 
Alınması Gereken Önlemler

• Beton Dökümü Sonrası Alınması Gereken Önlemler 

• Betonun buharlaşma nedeniyle kaybedeceği su betona geri 
kazandırılmalıdır. 

• Bunun içinde en etkin bakım yönetimi su ile kürdür. Ayrıca, 
kimyasal kür katkıları da kullanılabilir. 

• Beton yüzeyi membran ile kapatılarak buharlaşma 
engellenebilir. Düşey elemanların kalıpları su ile ıslatılabilir. 
Kolon ve perdenin havaya açık baş kısımları naylon bir 
membran ile kapatılabilir. Döşemelerin en az bir hafta, 
düşey elemanların ise 3-4 gün süre ile kür edilmesi önerilir. 
Kullanılan suyun uygun olduğu kontrol edilmelidir. 



Şantiyede Beton Kalitesi:
Beton Dökümü Sonrası Bakım

Beton yerleştirildikten sonra neden kürlenir?

• Betonun mukavemet kazanması için gerekli olan 
ancak buharlaşan suyu yerine koymak için

CaO

SiO2

H2O (SU)

C S H

BETON

Beton içerisindeki su ne işe yarar?

• Betona akışkanlık ve işlenebilirlik verir

• Çimentoyla beraber betonda C-S-H  oluşumu



Şantiyede Beton Kalitesi:
Beton Dökümü Sonrası Bakım

 Telis bezi serilerek zaman zaman sulama

 Kenarlara dayanak yaparak gölet oluşturma

Beton yüzeyi sürekli ıslak tutulmalıdır

 Betonda ıslanma kuruma döngüsü yapılmamalıdır.

 Fırçayla veya püskürtülerek uygulanabilir

 Kalıp açılır açılmaz, beton içerisindeki suyun 
buharlaşmasına izin vermeden uygulanmalıdır.

Su ile Kürleme

Kimyasal Kür
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Şantiyede Beton Kalitesi:
Beton Dökümü Sonrası Bakım

Döşeme çatlakları Döşemede plastik rötre çatlakları

Eksik Kürleme Rüzgar etkisi Eksik Kür





İçeride kaybolan suyu engellemek veya kaybolan su yerine 
konmalıdır. 

Beton En az 7 gün boyunca kür edilmelidir.

Sulama yapılabilir.

Pamuklu çuval sulanır. Yüzey sürekli nemli tutulur. 

Kimyasal kür malzeme sürülebilir. 

Çimento ile reaksiyona girecek su buharlaşırsa beton dayanım 
kazanamaz. 



Karşılaşılan Sorunlar



• Plasik rötre çatlakları beton yüzeyindeki suyun buharlaşma
hızının beton içindeki suyun yüzeye yükselme (terleme)
hızından daha büyük olması durumunda görülür.

• Yüzeye yakın beton buharlaşma ile su kaybederek büzülür,
alttaki beton bu büzülmeye uymadığı için çekme gerilmeleri
oluşur ve betonun çatlamasına yol açar.

• Özellikle sıcak hava koşulları ile birleştiğinde önem kazanırlar.
Bu çatlaklar, yeni dökülen beton altındaki eski beton veya
diğer malzemelerin beton suyunu emmesi sonucu da
oluşabilir.



• Oturma çatlakları özellikle kirişlerde üst yüzeye yakın
demirlerin (boyuna demirler veya etriyeler) hemen üstünde
oluşurlar.

• Taze beton kalıba yerleştirildikten sonra yerçekimi kuvvetleri
etkisiyle oturma yapar, yani karışım suyu üst yüze doğru ağır
olan agrega taneleri dibe doğru hareket eder.



İlginiz için teşekkür ediyorum.

Cenk Kılınç
Türkiye Hazır Beton Birliği Deney Laboratuvarı Müdürü


