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Özet 
 

Genel çimentolarla ilgili yeni çimento standardı TS EN 197-1,  2004 yılı Haziran 
ayında yürürlüğe giriyor. Bu standardın yürürlüğe girmesi ile beraber üç tanesi dışında 
Türkiye’deki tüm çimento standardları yürürlükten kalkıyor.Ayrıca çimento deney 
metodlarını içeren TS EN 196 serisi standardlar da kullanıma girerek  yeni çimentolar 
için uygulanacak.Yeni çimento standardı 27 tip çimentoya yer vermekte ve bazı tiplerde 
birden fazla mineral katkının birlikte kullanılmasına olanak tanımaktadır.  Bu bildiride 
yeni genel çimentolar standardının önemli bölümleri (tipler, notasyon, kimyasal, 
fiziksel ve mekanik özellikler, uygunluk) özetlenmekte ve eski çimento tiplerinin 
benzeri olan yeni tipler  belirtilmektedir.Standardda yer alan çeşitli mineral katkılar ve 
bunlarda aranılan özellikler kısaca açıklandıktan sonra yeni deney metodlarının 
getirdiği değişikliklere yer verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de geçen yıl üretilen 
çimento tipleri,  üretim, iç satış ve ihracat miktarları konularında bilgi sunulmaktadır. 
 
 

Abstract 
 

The new standard on general cements, TS EN 197-1, will be in force in June 2004. 
Thus, with the exception of three, all Turkish cement standards will be removed from 
the current practice.In addition, TS EN 196 series of standards on  testing methods will 
also come into use for the new cements.The new cement standard contains 27 types of 
cement and in some types, allows for the simultaneous addition of more than one 
mineral admixture. In this paper the important parts of the standard on general cements 
(types, notation, chemical, physical and mechanical properties, conformity) are 
summarized and the new cement types replacing the old ones are identified. Brief 
information is provided on the mineral admixtures covered in the standard and their 
required properties. The changes occuring in the new testing procedures as compared 
with the old ones are summarized. Finally, figures are presented on the types of cements 
produced in Turkey last year as well as on domestic sales and exports.  

 



1. GİRİŞ 
 
TS EN 197 –1 “Çimento - Bölüm 1:Genel Çimentolar – Bileşim,Özellikler ve Uygunluk 
Kriterleri” standardı TSE Teknik Kurulu’nun 11 Mart 2002 tarihli toplantısında kabul 
edilerek yayınlanmasına karar verildi [ 1 ].Bu yeni standardın 2004 yılı Haziran ayında 
yürürlüğe girmesi ile başta en eski çimento standardımız  TS 19 olmak üzere mevcut 
çimento standardlarımızdan 13 tanesi ve portland çimentosu klinkeri standardı iptal 
edilmiş oluyor.TS EN 197- 1 de tanımlanan çimentoların özellikleri  mevcut TS 24 ve 
TS 687 standardları yerine yeni kabul edilen TS EN 196 serisi standardlara göre 
belirlenecektir.    
 
Diğer taraftan genel amaçlı olmayıp “özel” olarak tanımlanan Beyaz Çimento  (TS 21), 
Harç Çimentosu (TS 22) ve Sülfatlara Dayanıklı Çimento ( TS 10157) ile ilgili mevcut 
standardlar yürürlükte kalmış olup bunların özelliklerinin belirlenmesinde de mevcut TS 
24 ve TS 687 standardlarının kullanılması devam etmektedir. 
 
Avrupa ülkelerinin çoğunluğu için geçerli olacak çimento standardlarının hazırlanmasına 
1973 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ‘in teknik komitesi TC 51 
tarafından başlandı.Çeşitli Avrupa ülkelerinde çok sayıda çimento türünün yerel 
standardlara uygun olarak kullanılmakta olduğunu dikkate alan komite genel çimentolar 
için hazırladığı EN 197 –1 de geniş bir çimento türü yelpazesine yer verdi.Sonuç 
olarak,doğrudan Türk standardı olarak kabul edilen bu Avrupa standardı da mevcut genel 
amaçlı Türk çimentolarının yerini almış olacak. Esasen Avrupa standardındaki 
çimentolardan 6 tanesi 1997 yılından beri (TS 12139 – 12144) olarak standardlarımıza 
girmiş durumda... 
 
Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi yeni standard genel çimento türlerini daha 
da arttırmakta, yeni bazı kavramlar getirmekte ve mineral katkıların daha yaygın ve bir 
arada kullanımına olanak tanımaktadır.Çimentoların bu standarda ve karakteristik 
değerler  olarak verilen sınırlara uygunluğu TS EN 197-2 de açıklanan prosedürlerle 
belirlenmektedir [ 2 ]. 
 
Bu yazıda önce yeni standardlar ışığında  genel çimentolar ve çimentoda kullanılan 
mineral katkılar  hakkında  bilgi verilecek, eski ve yeni deney metodları kısaca 
karşılaştırılacaktır.Daha sonra Türkiyede geçen yıl üretilmiş olan çimento 
tipleri,üretim,iç satış ve ihracat miktarları konularında bilgi verilecektir. 
 
 

2. GENEL ÇİMENTOLAR 
 
2. 1. Genel Çimento Tipleri –Bileşim ve İşaretleme 
 
Yeni genel çimentolar TS EN 197-1’de “ CEM çimentosu “ olarak  adlandırılıyorlar. 
Ayrıca bir klinker standardı olmadığı için klinkerde aranan özellikler de çimento 
standardının içine alınmış. İlgili tanımlamalar şöyle özetlenebilir : 
 

 



CEM Çimentosu: Hidrolik sertleşmesi öncelikle kalsiyum silikatların hidratasyonu 
sonucu meydana gelen ve içindeki reaktif CaO ve reaktif  SiO2 toplamının kütlece en az 
% 50 olması gereken çimentodur.Bileşimi portland çimentosu klinkeri,alçı ve çeşitli 
mineral katkılardan oluşabilir.  
 
Portland Çimentosu Klinkeri: Kalker ve kil gibi hammaddelerin CaO, SiO2, Fe2O3, Al2O3 
gibi oksitlerini içeren,hassas bir orantı ile birleştirilip ince öğütülmüş karışımının 
(farinin) döner fırında1400 –1500 0C sıcaklıkta pişirilmesi sonucu elde edilen yaklaşık  
1 cm çapında topakcıklardır.Kütlece en az 2/3 oranında kalsiyum silikat içermeli, 
CaO/SiO2 orantısı 2,0 den az olmamalıdır. Ayrıca, MgO içeriği en fazla % 5 olarak 
sınırlanmaktadır.  
 
TS EN 197-1 standardı genel amaçlı çimentoları (CEM çimentoları) 5 ana tip içerisinde 
toplamaktadır: 
 
2.1.1. Ana Tipler:        
      CEM I    Portland çimentosu 
      CEM II   Portland –kompoze çimento 
      CEM III  Portland Yüksek Fırın Cüruflu Çimento     
     CEM IV  Puzolanik  çimento 
      CEM V   Kompoze çimento 
 
Bu ana tipler Tablo 1 de gösterilen toplam 27 çimento tipini kapsamaktadır. 
Çimentoların tablodaki bileşimleri  ana bileşenler ile minör ilave bileşenlerden 
oluşmaktadır. 
   
2.1.2. Ana Bileşenler  

: klinker ile tabloda belirtilen ve miktarları kütlece Çimento ana bileşenleri 
 % 5’in üzerinde olan ana bileşen katkılardır. 
 
Tiplerin ve çimento ana bileşenlerinin belirlenmesinde aşağıdaki semboller 
kullanılmıştır: 
 
2.1.3. Tip ve Ana Bileşen Sembolleri 
       A : Çimentonun en az mineral katkı içeren tipi 
       B : Çimentonun A tipinden daha fazla mineral katkı içeren tipi 
       C : Çimentonun B tipinden daha fazla mineral katkı içeren tipi  
 
 K : Klinker                      S : Granüle yüksek fırın cürufu         D : Silis dumanı 
 P : Doğal puzolan           Q : Doğal kalsine edilmiş puzolan     V : Silissi uçucu kül                     
W : Kalkersi uçucu kül   T : Pişmiş şist     L: Kalker (TOC < % 0.5)   
 LL : Kalker (TOC < %0.2)    ( TOC : Toplam organik karbon) 
 
Yukarıdaki ana bileşenlerin özellikleri standardda verilen ve ilerde değinilecek olan 
hususlara uygun olmalıdır. 
 
 

 



2.1.4. Minör İlave Bileşen 
Her çimento tipine  kütlece % 0-5 arasında bir  minör ilave bileşen katılabilmektedir.Bu 
madde o çimentoda ana bileşen olarak kullanılmamış bir mineral katkı veya çimento 
özelliklerini iyileştirecek başka bir inorganik madde olabilmektedir.  
 
Genel çimentoların tipleri ve bileşimleri ile ilgili genel bilgiler Tablo 1’ de verilmiştir. 
 
Tablo 1: Genel Çimentolar [1] 
 

Doğal

P

Doğal 
Kalsine 
Edilmiş

Q

Silissi

V

Kalkersi

W L LL

CEM I
Portland 
Çimento

CEM I 95 - 100 - - - - - - - - - 0 - 5

CEM II/A-S 80 - 94  6 - 20 - - - - - - - - 0 - 5
CEM II/B-S 65 - 79 21 - 35 - - - - - - - - 0 - 5

Portland - 
Silis 
Dumanlı 
Çimento

CEM II/A-D 90 - 94 - 6 -10 - - - - - - - 0 - 5

CEM II/A-P 80 - 94 - - 6 - 20 - - - - - - 0 - 5
CEM II/B-P 65 - 79 - - 21 - 35 - - - - - - 0 - 5
CEM II/A-Q 80 - 94 - - - 6 - 20 - - - - - 0 - 5
CEM II/B-Q 65 - 79 - - - 21 - 35 - - - - - 0 - 5
CEM II/A-V 80 - 94 - - - - 6 - 20 - - - - 0 - 5
CEM II/B-V 65 - 79 - - - - 21 - 35 - - - - 0 - 5
CEM II/A-W 80 - 94 - - - - - 6 - 20 - - - 0 - 5
CEM II/B-W 65 - 79 - - - - - 21 - 35 - - - 0 - 5
CEM II/A-T 80 - 94 - - - - - - 6 - 20 - - 0 - 5
CEM II/B-T 65 - 79 - - - - - - 21 - 35 - - 0 - 5
CEM II/A-L 80 - 94 - - - - - - - 6 - 20 - 0 - 5
CEM II/B-L 65 - 79 - - - - - - - 21 - 35 - 0 - 5
CEM II/A-LL 80 - 94 - - - - - - - - 6 - 20 0 - 5
CEM II/B-LL 65 - 79 - - - - - - - - 21 - 35 0 - 5
CEM II/A-M 80 - 94 6 - 20 0 - 5
CEM II/B-M 65 - 79 21 - 35 0 - 5
CEM III/A 35 - 64 36 - 65 - - - - - - - - 0 - 5
CEM III/B 20 - 34 66 - 80 - - - - - - - - 0 - 5
CEM III/C 5 - 19 81 - 95 - - - - - - - - 0 - 5
CEM IV/A 65 - 89 - 11 - 35 - - - 0 - 5
CEM IV/B 45 - 64 - 36 - 55 - - - 0 - 5
CEM V/A 40 - 64 18 - 30 - 18 - 30 - - - - 0 - 5
CEM V/B 20 - 38 31 - 50 - 31 - 50 - - - - 0 - 5

Bileşim (kütlece % olarak)
Ana Bileşenler

Klinker

K

Yüksek 
Fırın 

Curufu

S

Silis 
dumanı

D

Puzolan Uçucu Kül
Minör 
İlave
Bileşe
n

CEM V Kompoze 
Çimento

Pişmiş 
Şist

T

KalkerAna

Tipler
Çimento Tipleri ve İşaretleri

Puzolanik
Çimento

CEM IV

Portland - 
Curuflu 

Portland - 
Puzolanlı
Çimento

Portland - 
Kompoze 

CEM II

Yüksek Fırın
Curuflu 
Çimento

CEM III

Portland - 
Uçucu Küllü
Çimento

Portland - 
Pişmiş Şistli

Portland - 
Kalkerli
Çimento

 
2.1.5. Bileşim Oranları 
• Tablo 1’de çimento tipleri için verilen bileşim yüzde değerleri klinker,ana bileşen 

katkı  ve minör ilave bileşen katkıların toplamı esasına göredir.Yani bunların toplamı 
100 olmalıdır. Katılacak alçı taşı 100’e ilave edilecektir. 

 



 
• Miktarı kütlece % 5’i geçen katkılar ana bileşen kabul edilecektir. 
• Portland kompoze,puzolanik ve kompoze çimentolarda toplam ana bileşen katkı 

yüzdesi en az iki değişik katkı maddesi kullanılarak elde edilmelidir. 
  
2.1.6. Dayanım Sınıfları  
Çimentolar için 3 standard dayanım sınıfı belirlenmiştir: 32.5, 42.5 ve 52.5 
Bu değerler TS EN 196-1’e göre tayin edilen ve MPa olarak ifade edilen 28 günlük 
basınç dayanımları ile ilişkilidir. TS EN 197-1’de karakteristik değerler olarak 
belirtilmişlerdir. 
 
Ayrıca,her standard dayanım sınıfı için iki erken dayanım sınıfı tanımlanmıştır. 
Bu amaçla kullanılan sembollerden,  N : Normal erken dayanım sınıfını, R : Yüksek 
erken dayanım sınıfını belirtmektedir. 
 
2.1.7. Çimento İçin Standard İşaretleme  
Genel çimentolar standard numarasını ve Tablo 1’deki ifadelerine dayanım sınıflarını 
ilave ederek tanımlanırlar.Ayrıca CEM II/A-M ,II/B-M, IV/A,VI/B, V/A ve V/B 
çimentolarında klinkerin yanındaki diğer anabileşenlerin sembolleri de  parantez içinde 
yazılmalıdır.Bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
 
●   Dayanım sınıfı 32.5 olan , yüksek erken dayanımlı portland çimentosu:  

                              
        TS EN 197-1- CEM I 32,5 R 
 

●  Toplam olarak kütlece % 6-20 arasında tras (doğal puzolan) içeren, dayanım sınıfı 
42.5 olan, normal erken dayanımlı portland puzolanlı çimento: 
                                   
             TS EN 197-1- CEM II /A-P 42,5 N 
 
●   Toplam olarak kütlece % 6-20 arasında granüle yüksek fırın cürufu,silissi uçucu kül 
ve kalker (TOC miktarı %0,2’den az) içeren , 32.5 dayanım sınıfında, yüksek erken 
dayanımlı portland kompoze çimento: 
                               
             TS EN 197-1- CEM II /A-M (S-V-LL) 32.5 R 
 
2.2. Eski Çimentoların Yerini Alan Yeni Genel Çimentolar 
 
İptal edilen çimento standardlarındaki  genel çimento tiplerinin yerlerini Tablo 2 de 
gösterildiği şekilde TS EN 197-1’ deki benzerleri almaktadır. Tablodaki eşleştirmeler  
klinker dışındaki anabileşenlerin yani ana bileşen katkıların yüzde miktarları dikkate 
alınarak yapılmıştır.Benzer dayanım sınıfları itibara alınacaktır.Doğal olarak 1997’den 
sonra yürürlüğe girmiş standardlardaki (TS 12139 –12144) çimentolar ile TS EN 197-1 
deki benzerleri arasında sadece isim veya notasyon farkı söz konusudur. 
 
 
 

 



 
 
Tablo 2: Yürürlükten kalkacak olan çimentoların TS EN197-1'deki benzerleri 
 

Standard No
ve isim

Notasyon Anabileşen
Katkı, %

İsim Notasyon Anabileşen
Katkı, %

TS 19 
Portland Çimento

PÇ 0 Portland Çimento CEM I 0 - 5

Portland Cüruflu
Çimento

CEM II/B-S 21 - 35

CEM III/A 36 - 65
CEM III/B 66 - 80

TS 26 
Traslı Çimento

TÇ 20 - 40 Portland Puzolanlı 
Çimento

CEM II/B-P 21 - 35

CEM II/A-V 6 - 20
CEM II/B-V 21 - 35
CEM III/B 66 - 80
CEM III/C 81 - 95

TS 3646 Erken 
Dayanımı Yüksek 
Çimento

EYÇ 0 Portland Çimento CEM I/52.5R 0

TS 10156 
Katkılı Çimento

KÇ <19 Portland Puzolanlı 
Çimento

CEM II/A-P 6 - 20

PCÇ/A 6 - 20 CEM II/A-S 6 - 20

PCÇ/B 21 - 35 CEM II/B-S 21 - 35
PLÇ/A 6 - 20 CEM II/A-L 6 - 20
PLÇ/B 21 - 35 CEM II/B-L 21 - 35

TS 12141 Portland
Silika Füme

PSFÇ 6 - 10 Portland Silis
Dumanlı Çimento

CEM II/A-D 6 - 10

KZÇ/A (18-30)+(18-30) CEM V/A (18-30)+(18-30)
KZÇ/B (31-50)+(31-50) CEM V/B (31-50)+(31-50)
PÇK/A 6 - 20 CEM II/A-M 6 - 20
PÇK/B 21 - 35 CEM II/B-M 21 - 35
PZÇ/A 11 - 35 CEM IV/A-M 11 - 35
PZÇ/B 36 - 55 CEM IV/B-M 36 - 55

TS 12144 Puzolanik 
Çimento

Puzolanik Çimento

TS 12142 
Kompoze Çimento

Portland
Kompoze Çimento

Kompoze Çimento

TS 12143 Portland
Kompoze Çimento

Portland Cüruflu
Çimento

TS 12139 
Portland Cüruflu
Çimento
TS 12140 Portland 
Kalkerli Çimento

Portland Kalkerli
Çimento

Yüksek Fırın 
Cüruflu Çimento

TS 809 Süper 
Sülfat Çimentosu

SSÇ > 65

Portland Uçucu 
Küllü Çimento

TS 640 Uçucu 
Küllü Çimento

UKÇ 10 - 30

Yürürlükten Kalkacak Olanlar TS EN 197-1'deki Benzerleri

Yüksek Fırın
Cüruflu Çimento

TS 20 
Cüruflu Çimento CÇ 20 - 80

 
 
2. 3.  Özellikler ve Uygunluk 
 
2.3.1. Mekanik ve Fiziksel Özellikler 
TS EN 197-1 çimentoları için öngörülen mekanik ve fiziksel özellikler Tablo 3’de      
“karakteristik”  değerler olarak gösterilmiştir.Ayrıca 1997’ den önceki çimento 
standardlarında yer alan tane inceliği ve priz bitiş süreleri ile ilgili sınırlamalar kalkmış 
bulunmaktadır.İlaveten, 32.5 ve 42.5 dayanım sınıflarında 28 günlük  dayanımlar için üst 
sınır belirtilmektedir. 
 
 
 
 

 



 
Tablo 3: Gerekli mekanik ve fiziksel özellikler içim karakteristik değerler [1] 
 

2 Günlük 7 Günlük

32.5 N - ≥ 16.0

32.5 R ≥ 10.0 -

42.5 N ≥ 10.0 -

42.5 R ≥ 20.0 -

52.5 N ≥ 20.0 -

52.5 R ≥ 30.0 -

TS EN 196-1 TS EN 196-3

Genleşme
(mm)

≥ 32.5

≥ 42.5

≥ 52.5

≥ 75

≥ 60

≥ 45

≤ 10

Dayanım
Sınıfı

Basınç Dayanımı (MPa)

Erken Dayanım
Priz Başlama

Süresi (dakika)Standard dayanım

28 Günlük

≤ 52.5

≤ 62.5

-

 
 
2.3.2. Kimyasal Özellikler 
TS EN 197-1 çimentoları için öngörülen kimyasal özellikler Tablo 4 ‘de “karakteristik” 
değerler olarak gösterilmiştir.Gene 1997’den önceki çimento standardlarında yer alan 
MgO kısıtlaması bu tabloda yer almamaktadır (Ancak klinker MgO içeriği için % 5 sınırı 
belirtilmiştir).Ayrıca CEM IV çimentolarının puzolanik özellik kriterini sağlamaları 
gerekmektedir. İlave açıklamalar standarddaki tablonun dipnotlarında verilmiştir. 
 
Tablo 4: Gerekli kimyasal özellikler için karakteristik değerler [1] 
 

Özellik Standard Çimento
Tipi

Dayanım
Sınıfı

Özellikler

Kızdırma
Kaybı

EN 196-2 CEM I
CEM III

Hepsi İçin ≤ % 5.0

Çözünmeyen
Kalıntı

EN 196-2 CEM I
CEM III

Hepsi İçin ≤ % 5.0

CEM I
CEM II
CEM IV
CEM V

32.5 N
32.5 R
42.5 N

≤ % 3.5

CEM III
42.5 R
52.5N
52.5 R

≤ % 4.0

Klorür
İçeriği

EN 196-21 Hepsi İçin Hepsi İçin ≤ % 0.10

Puzolanik
Özellik

EN 196-5 CEM VI Hepsi İçin Deneyi Sağlar

Sülfat Miktarı (SO3 olarak)
EN 196-2

 
 
2.3.3. Çimentonun Uygunluğu İçin Kriterler 
Genel çimentoların bileşim ve özellikler yönlerinden standarda uygunluğunun anlık 
(spot) numunelerin deneye tabi tutulması ile sürekli olarak değerlendirilmesi 

 



öngörülmüştür.İlgili prosedür ve istatistiki değerlendirmeler ile  “yetkili kuruluş” 
tarafından çimentoya verilecek uygunluk belgesi ile ilgili hususlar TS EN 197- 1 ve  
TS EN 197-2’ de açıklanmaktadır.Standardlarda üretici tarafından yürütülen “otokontrol 
deneyleri” ile yetkili kuruluşun sorumluluğu altında yürütülen “denetim deneyleri” ne 
ayrıntılı olarak yer verilmektedir. 
 
 

3. MİNERAL  KATKILAR 
 
Çimentoda kullanılan mineral katkı türleri ve TS EN 197-1’ de öngörülen bileşimleri 
konusunda  bilgiler aşağıda özetlenmiştir: 
 
Doğal Puzolan :  Doğada bulunan puzolanik özellikte madde ve kayaçlardır. Genellikle 
volkanik kökenlidirler.Türkiyede “tras” olarak adlandırılırlar. TS EN 197-1’e göre doğal 
puzolanlarda reaktif silis miktarı  en az % 25 olmalıdır.  
 
Kalsine Edilmiş Doğal Puzolan : Puzolanik özellikleri ısıl işlem uygulanarak 
kazandırılmış olan doğal madde ve kayaçlardır.Reaktif silis içerikleri en az % 25 
olmalıdır. 
 
Granüle Yüksek Fırın Cürufu : Yüksek fırında pik demir elde edilirken demir cevheri 
içindeki  SiO2  ve  Al2O3 içeren gayrisaflıklar yumşatıcı olarak katılan kalkerdeki  CaO 
tarafından bağlanır.Bu şekilde oluşan cürufun bileşimi portland çimentosuna büyük 
benzerlik gösterir.Fırın çıkışında hızla soğutulması ve en az 2/3 oranında camsı faz 
içermesi gerekir.Ayrıca içindeki CaO, MgO ve SiO2 miktarları toplamı gene en az 2/3 
oranında olmalıdır. (CaO + MgO) / SiO2 orantısının ise 1,0 den fazla olması 
istenmektedir. 
 
Uçucu Kül : Çok ince öğütülmüş  kömür yakan fırınların baca gazlarına karışan ve 
çoğunlukla çimentodan ince olan kül tanecikleri elektrostatik yöntemlerle tutularak 
ayrılırlar.Genellikle kömürle çalışan termik elektrik santrallarında elde edilir.Kızdırma 
kaybı 1 saatda % 5’i geçmemelidir.Kızdırma kaybı % 5-7 arasında ise kül koşullu olarak 
çimentoda kullanılabilir. 
 
Silissi Uçucu Kül :  Reaktif CaO oranı % 10’ dan az olan puzolanik özellikli uçucu 
küldür.Serbest CaO içeriği % 1’ den fazla olmamalıdır.Serbest CaO değeri  % 2,5 ‘e 
kadar olan küller koşullu olarak kullanılabilirler.Reaktif SiO2  % 25 ‘den fazla olmalıdır.  
 
Kalkersi Uçucu Kül : Reaktif CaO oranı % 10’dan fazla olan bağlayıcı ve/veya puzolanik 
özellikli uçucu küldür.Reaktif CaO miktarı % 15’e kadar olan küllerde reaktif SiO2 % 
25’den fazla olmalıdır.Reaktif CaO miktarı % 15’den fazla olan küller koşullu olarak 
kullanılabilirler.Hacim genleşmesi 10 mm’yi geçmemelidir. 
 
Pişmiş Şist : Yaklaşık 800 0C da pişirilen şist bileşimi itibarı ile puzolanik ve bağlayıcı 
özellikler gösterir. Çimento gibi denendiğinde 28 günlük basınç dayanımı en az 25 MPa 
olmalıdır.Hacim genleşmesi 10 mm’yi geçmemelidir. 

 



 
Kalker (Kireçtaşı) : CaCO3 içeriği en az % 75 olmalıdır.Kil içeriği % 1,2 ‘yi 
geçmemelidir.Standardda toplam organik karbon (TOC) değerinin en fazla %0,2 (LL) ve 
%0,5 (L) olarak sınırlandırıldığı iki sınıfa ayrılmıştır. 
 
Silis Dumanı: Silisyum ve ferrosilisyum alaşımlarının üretimi sırasında elektrik ark 
fırınlarında yüksek saflıktaki kuvarsın kömürle indirgenmesi sonucu elde edilen çok ince 
taneli  baca tozudur.Reaktif silis içeriği en az %85 olup BET özgül yüzeyi en az 15 m2/g 
olmalıdır.Kızdırma kaybı 1 saatda %4’ü geçmemelidir.   
 
 

4. YENİ ÇİMENTO DENEY METODLARI 
 
TS EN 196 serisi standardlarda yer alan çimento deney metodları mevcut TS 24  ve  
TS 687 standardlarına göre bazı farklılıklar içermektedir [ 3-8 ]. Bunlar aşağıda kısaca 
belirtilmiştir. 
 
4.1. Kimyasal Özelliklerin Tayini 
 
 TS 687 standardı ile kıyaslandığında, TS EN 196-2 standardındaki değişiklikler şöyledir: 
Çimento numunesi hazırlanırken artık etüvde kurutulmuyor; Kızdırma kaybı tayininde 
kapaklı kroze kullanılıyor; Çözünmeyen kalıntı tayininde HCl + NaOH metodu artık 
yok,diğer metodlar değişmemiş; Mangan tayininde gravimetrik metod artık yok, 
fotometrik metod değişmemiş; Çözünürleştirme ve SiO2 tayininde sodyum peroksitle 
bozunma ve polietilenoksit çöktürmesi gene kullanılıyor, çift buharlaştırma yöntemi ise 
bazı farklılıklar içeriyor; Demir oksit tayininde sadece EDTA fotometrik titrasyon 
kullanılıyor,diğer metodlar kaldırılmış; Kalsiyum oksit tayininde gravimetrik metod 
kaldırılmış,EGTA ve EDTA fotometrik titrasyon yöntemleri gene kullanılıyor; 
Magnezyum oksit tayininde gravimetrik metod kaldırılmış, DCTA ve EDTA fotometrik 
titrasyon yöntemleri gene kullanılıyor; SO3, Sülfür ve Aluminyum oksit tayinlerinde eski 
standarddaki metodlar kullanılmaktadır. 
 
TS EN 196-5 deki Puzolanik Özellik tayini metodu sadece  CEM IV çimentolarına 
uygulanmakta olup TS 26 daki yöntem kullanılarak numune 8. ve 15. günlerde test 
edilmektedir.TS EN 196-21 standardı Klorür,  Karbon dioksit ve Alkali oksit tayinlerinde 
benzer metodları öngörmektedir.Sadece alkali oksitler için lityum metaborat yöntemi 
kaldırılmıştır. 
 
4.2 Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Tayini 
 
Çimentoların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayinini içeren TS 24 standardı yeni 
çimentolar için yerini TS EN 196-1, 196-3 ve 196-6 standardlarına bırakmıştır. 
 
TS 24 ile kıyaslandığında TS EN 196-1 standardının basınç dayanımı testi konusunda 
getirdiği değişiklikler şunlardır: Numune 800 mikron elekten elenmeden deneye tabi 
tutuluyor.Laboratuvarda bağıl neminin %50-60 yerine en az %50 olması öngörülmüş. 

 



Sarsma cihazında değişiklikler var (eksantrik düşme, ağırlık ve toleranslar farklı).Pres 
duyarlılığı %1.5 yerine % 1 olarak belirtilmiş.Standard kumda minimum silis miktarı 
%90 dan %98’e yükseltiliyor. 
 
TS 24’e göre TS EN 196-3 standardındaki değişiklikler ise şunlardır: Normal kıvam 
deneyinde numune gene elenmeden deneye giriyor. Bağıl nem için %50-60 yerine normal 
kıvamda en az  %65, priz süresi için en az %90 koşulları getirilmiş. Priz bitişi iğnenin en 
çok 1 mm değil, 0.5 mm girmesi ile belirleniyor.Hacim sabitliği deneyinde a,b,c 
ölçümleri için ortamlar biraz farklı ve daha ayrıntılı olarak tanımlanmış. 
 
TS 24 ile kıyaslandığında TS EN 196-6 standardında şu değişikliklere yer veriliyor: 
Özgül yüzey tayininde numune elenmeden ve kurutulmadan kapaklı bir kavanozda 2 
dakika süre ile çalkalanıyor. Laboratuvar koşulları oda koşulu yerine 20 ± 20C  sıcaklık 
ve en çok %65 bağıl nem olarak belirlenmiş.90 mikronluk deney eleği biraz daha ayrıntılı 
olarak tarif ediliyor.    
 
 

5. TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ÇİMENTOLAR 
 
Türkiye’de 39 çimento fabrikası ve 18 öğütme tesisi vardır. 2003 yılında toplam  
35 468 984 ton çimento üretilmiş, bunun %79’u yurt içinde satılmış, %21’i ise ihraç 
edilmiştir. Yıldan yıla değişmekle beraber Türkiye üretimde ve ihracatta genellikle 
Dünya’da ilk sekiz ülke,Avrupa’da ise ilk üç ülke arasında yer almaktadır.Geçen yılki 
sayılara bakıldığında, yurt içine 35, yurt dışına ise 20 değişik tiplerde çimentonun 
üretilerek satıldığı görülmektedir. 
 
Toplam 28 106 061 ton olan iç satışlar içinde en fazla yer tutan çimento tipleri ve toplam 
içindeki yüzdeleri şöyledir: PÇ 42.5 (%31.6), PKÇ/B 32.5R (%18.8), PKÇ/B 32.5 
(%12.3), PZÇ/B 32.5R (%6.9), KZÇ/A 32.5R (%5.7), PKÇ/A 32.5R (%3.9), PÇ 32.5 
(%3.4), PZÇ/A 32.5R (%2.5), KÇ 32.5 (%2.1),..... Görüldüğü gibi ,sonuncusu hariç, bu 
çimentoların hepsi  yeni standardda zaten bire bir  yer almaktadır. Özel çimentolar 
arasında ise SDÇ (% 1.1) ve  BPÇ (%0.7) olarak görülüyor.  
 
Geçen yıl yurt dışına satılmış olan 7 362 923 ton   çimento içinde  PÇ 42.5 (% 55.5), 
PÇ 52.5 (%9.9),ve  BPÇ (%7.3) ilk sıraları almış bulunuyor.    
 
 

6. SONUÇ 
 
TS EN 197-1 standardı genel çimentolar olarak portland çimentosuna ilaveten geniş bir 
katkılı çimento yelpazesi sunmakta, ayrıca aynı çimento içinde birden fazla katkının 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Çimento türlerinde artış olmasına rağmen bir 
çimento fabrikası,  yöresindeki ham madde ve talep durumlarına göre en fazla 3-4 tip 
çimentoyu üretmeye devam edecektir.Gene de yeni standardın bu yönden üreticiye 
esneklik sağladığı söylenebilir. 
 

 



 

Yeni standardlar performansa dönük olarak çimentonun sürekli ve daha sıkı kalite 
kontroluna tabi tutulmasını öngörmektedir. Öngörülen kontrol yöntemleri Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve üyesi fabrikalar tarafından zaten uzun bir 
süredir titizlikle uygulanmakta olan yöntemlerdir. 
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