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Özet 
  

Özellikle  ağır yükler ve olumsuz hava koşullarındaki saha betonları aşınma, donma-

çözülme, darbe, titreşim, eğilme ve kimyasal bozulma gibi etkiler altında sıkça 

kalmaktadır. Vakumlu beton bu tür etkilere karşı betonun direncini arttıran bir 

uygulama türüdür. Uygulamada silinebilir taze betonun yüzeyinden özel bir örtü ve 

vakum pompası yardımıyla beton karışımındaki suyun bir miktarı geri çıkarılır. Bu 

çalışmada vakumlu beton uygulama sisteminin nasıl gerçekleştiği, uygulama yerlerine 

göre ne gibi avantajlar sağladığı ve uygulama aşamasında dikkat edilmesi gerekilen 

hususlar anlatılmıştır. Bununla birlikte bazı araştırmacıların vakumlu beton ile 

yaptıkları çalışmaların sonuçları ele alınarak uygulamanın faydaları ve irdelenmesi 

gereken bazı hususlar da ortaya konulmuştur. Araştırma sonunda, vakumlu betonun 

saha beton uygulamalarında gösterdiği üstünlükler belirtilmiş ve araştırmacılara bu 

uygulama ile ilgili gelecekte yapılabilecek öneriler sunulmuştur.  

 

 

Abstract 
 

Area concretes which under heavy weigh press and negative air condition are frequently 

affected by some factors such as; abrasion, thaw and freeze, stroke, vibration, flexure 

and chemical spoilages. Vacuum dewatering is a type of application method which 

strengthens concrete against these kinds of effects. Therefore the workability water was 

removed from the surface of the freshly placed concretes by using this method. This 

study presents the application steps of vacuum dewatering method, analyzing of some 

previous studies, the advantages and some suggestions and experiences of the 

application.  
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1. GĠRĠġ 
 

Saha betonlarının kesit kalınlığı diğer betonarme yapı elemanlarına göre daha az 

olduğunda, maruz kaldıkları etkilere de daha farklı tepkiler gösterir. Bu nedenle saha 

betonlarına farklı teknikler uygulanabilmektedir. Kesit kalınlığının az olması, saha 

betonlarının basınç, aşınma, donma ve çözülme, geçirimsizlik ve kimyasal bozulma gibi 

özelliklerinin daha hızlı olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Saha betonlarının 

bu tür dayanımlarını uzun süre devam ettirebilmeleri için çeşitli yöntemler de nenmiştir 

ve halen de denenen yöntemlerin çoğu uygulanmaktadır. Tel ve lif katkılı, kimyasal 

katkılı, silindirle sıkıştırılabilen (SSB) ve vakum uygulanan betonlar saha betonlarında 

sıkça uygulanan beton türleridir [1,2]. 

 

1935 yılında Amerikan Yale Üniversitesi Profesörlerinden Abrahams su-çimento 

oranının beton dayanımı ile doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyduktan sonra İsveç 

asıllı Amerikalı Araştırmacı K.R. Billner taze betondan vakum yöntemiyle karışım 

suyunun bir miktarının geri alınmasını sağlayan bir tasarım yaptı. Bu tasarımı 1950 

yılına kadar geliştirip son şeklini verdi [3].  

 

Bir saha beton uygulaması olarak ortaya çıkan vakumlu beton uygulaması; taze beton 

kalıba yerleştirilip yüzeyi mastarla düzeltildikten sonra özel bir örtü ve vakum pompası 

yardımıyla beton karışım suyunun bir miktarının geri alınması işidir. Bu işlemde taze 

betondaki serbest suyun bir miktarı geri alınır. Böylece serbest suyun beton 

sertleşmeden, ileriki zamanlarda oluşturabileceği zararlar en aza indirilmiş olur [1,4,5] . 

 

Bilindiği üzere betonda karışım suyu hidratasyon ve işlenebilirlik amacıyla kullanılır. 

Beton, kalıba yerleştirilip yüzeyine son şekli verildikten sonra, suyun işlenebilirlik için 

kullanılan kısmı olumsuz etkileri de beraberinde getirir. Vakum uygulaması karışım 

suyunun betonda oluşturduğu zararları önlemek amacıyla yapılır[1,6,7]. 

 

 

2. VAKUMLU BETON UYGULAMASI 
 

2.1. Vakumlu Beton Uygulama AĢamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

Zemine oturan döşemelerde vakumlu beton uygulama aşamaları; [1,6]  

a. Zemin stabilizasyonu  

b. Zemine ayırıcı tabaka serilmesi 

c. Kalıpların yerleştirilmesi 

d. Varsa donatıların yerleştirilmesi 

e. Beton dökümü 

f. Betonun sıkıştırılması ve yüzeyinin mastarlanması 

g. Vakum örtüsünün serilmesi  

h. Vakum örtüsü ile vakum pompası bağlantısının yapılması 

i. Vakum pompasının çalıştırılması ve suyun betondan çıkarılışı 

j. Vakum işlemi bittikten sonra yüzeyin perdahlanması  

k. Yüzeye son şeklin verilmesi (yüzey sertleştirici ya da renkleştirici kullanımı)  

 

Zemine oturmayan kat döşemelerinde zemin stabilizasyonu ve ayırıcı tabaka aşamaları 

olmaz. Kalıplar tamamlanıp donatı yerleştirildikten sonra beton dökülüp vakum 

uygulamasına geçilir. 
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Dikkat edilmesi gereken hususlar; [1,8,9,10] 

 

a. Zemin stabilizasyonu iyi yapılmalıdır. Zemin yeterince sıkıştırılmalı. Aksi 

takdirde beton döküldükten sonra oluşacak yüklerle zeminde çökmeler 

oluşabilir. 

b. Beton zemine direk döküldüğünde karışım suyunun bir kısmı zemine sızabilir. 

Bu durum zeminin gevşemesine ve ileriki zamanlarda çökmesine neden olabilir. 

Ayrıca zeminde oluşabilecek çatlak doğrultularının betona geçmemesi gerekir. 

Bu nedenlerden dolayı zeminde ayırıcı bir tabaka (naylon - 0.2 mm) mutlaka 

kullanılmalıdır. Ayırıcı tabaka zemine kırışıksız düz bir şekilde serilmelidir. Bu 

tabaka yapıların üst kat betonlarında kalıp üzerinde kullanılmaz.  

c. Kuru kıvamlı betonlarda vakum uygulamasıyla yeterince iyi sonuçlar alınmaz. 

Bu yüzden akıcı kıvamlı betonlarda uygulanması tercih edilmelidir. 

d. Donatısız saha betonlarında daldırma vibratör yerine vibratörlü yüzey mastarları 

kullanılır. Bunlar betonu hem düzeltir hem de yüzeyden titreşim uygulayarak 

sıkıştırır. Donatılı betonlarda ise donatı sıklığına göre hem daldırma hem de 

vibratörlü yüzey mastarları birlikte kullanılabilir. 

e. Beton yüzeyi düzeltildikten sonra vakit geçirmeden vakum örtüsü serilmelidir. 

Vakum örtüsü 3x6,4x6,5x6 ve 6x6 metre ebatlarındadır. Vakum örtüsü ile beton 

yüzeyi arasında hava boşluğu kalmamasına dikkat edilmelidir. Böyle yerler 

varsa mala ile bastırarak kaybedilmelidir. 

f. Vakum örtüsü ile vakum pompasının tespiti bir hortum ile yapıldıktan sonra 

vakum pompası çalıştırılmalıdır.  

g. Vakum süresi beton tabaka kalınlığı ile doğrudan ilgilidir. Bazı kaynaklara göre 

vakum işlemi betonun ilk 15 cm’ine kadar iyi derece de etkisini gösterebilmekte,  

fakat derinlik arttıkça etkisi azalmaktadır.  

h. Vakum işlemi sırasında pompadan betondan çekilen su atılır. Belli bir süre sonra 

pompadan su kesik kesik atılır, sonra su hiç gelmez buhar çıkmaya başlar. 

Pompadan tamamen buhar çıkması vakum işleminin bittiğini gösterir ve vakum 

pompası durdurulur. Bazı kaynaklarda yaklaşık her 5 cm beton kalınlığı için 5 

dakika vakum uygulanabileceği tavsiye edilmektedir. Ancak bu tavsiye kesin 

olarak doğru değildir. Vakum işleminin bittiği pompadan tamamen buhar 

çıkmasıyla kesinlik kazanır.  Bu süre de betonun tabaka kalınlığı, çökme değeri, 

ve varsa donatı sıklığı ile doğrudan ilgilidir ve farklılık gösterebilir. 

i. Vakum örtüsü beton yüzeyinden kaldırılır ve varsa yapışmış beton parçaları ayrı 

bir yerde su ile yıkanmalıdır.  

j. Vakum örtüsü kaldırıldıktan sonra beton yüzeyi üzerinde yürünebilecek kadar 

sertleşmiş olur. Vakum işlemi esnasında betonda çukurlaşan ve örtü kaldırılırken 

kopan bölgeler taze betonla doldurulup mala ile düzeltilir. Daha sonra tercihen 

helikopter tipi perdah makinesi ile perdah yapılır. Bu tip perdahlama beton 

yüzeyinin tesviyesini en iyi şekilde gerçekleştirmiş olur.  

k. Perdahlama işleminden sonra beton yüzeyine sertleştirici ya da renklendirici 

katkılar homojen bir şekilde serilerek yüzeye son şekli verilebilir. 

 

 

2.2. Vakum Metodunun ÇalıĢma Prensibi Ve Betona Kazandırdığı Özellikler 

 

Vakum örtüsü sadece betondaki suyu emmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Betonun tüm yüzeyinden topladığı suyu ortasında biriktirip bir hortum vasıtasıyla 
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pompaya ulaştırır. Örtü betondan kapiler yolla suyu çeker (Şekil 7). Betona kimyasal 

katkı katılmış ise bunun rengi çıkan suda olabilir [1].  

 

Akışkan kıvama sahip betonlarda segregasyon olma ihtimali yüksektir. Segregasyon 

sonucu beton kalıp içinde homojenliğini kaybeder. İri agregalar yerçekimi etkisiyle 

dibe, ince agregalar da yukarı hareket eder. Beton karışımı içinde yoğunluğu en az olan 

su da yukarı hareket eder ve yüzeyde beton terleme suyu olarak bir film tabakası 

şeklinde birikir. Bu olay betonun yüzey tabakasını zayıflatır, boşluk miktarını ve 

geçirimliliğini artırır.  Olumsuz hava koşullarına, aşınmaya ve ağır yüklere maruz sa ha 

betonlarında, etkiler yüzeyden geldiği için beton yüzey tabakasının son derece dayanıklı 

olması istenir. Buda yalıtım, yüzey kaplamaları yada vakumlu beton uygulamasıyla 

mümkündür. Vakum uygulaması ile segregasyon önlenir, beton yüzey kısmında 

kompozite artar. Kompozitenin artması vakum etkisiyle yüzeye çimento ve çimento 

inceliğinde ince agreganın hareket etmesiyle oluşur. Şekil 8’de bir saha betonunun bir 

kısmına vakum uygulanmış diğer kısmına elektrik kesintisi nedeniyle uygulanamamış 

ve böylece 30 ay sonraki durumu gösterilmiştir [2,4,11,12]. 

 

 
 

Şekil 7. Vakum yöntemi ile betondan su çıkarılmasının şematik gösterilişi. 

 

 

 
 

Şekil 8. Vakum uygulanmış ve uygulanmamış beton yüzeyinin 30 ay sonundaki durumu  

 [12] 

 

Karışım suyu betonda işlenebilirlik ve hidratasyon amacıyla kullanılır. Betonun 

işlenebilirliği kalıba yerleştirilip yüzeyi düzeltilene kadar gereklidir. Yapılan 

araştırmalarda betonun hidratasyon reaksiyonu ve işlenebilirlik için  (katkı maddesi 

kullanılmamış ise) su/çimento oranı 0,42’den az olmamalıdır. Bu oranın yaklaşık 

çimento ağırlığının 0,30’luk kısmı çimentonun reaksiyonları için, 0,12’lük kısmı da 

işlenebilirlik için gereklidir. İşlenebilirlik için kullanılan su, beton yerleştikten sonra 

kılcal boşluklara dönüşebilmektedir. Bu boşluklar betonun geçirimliliğinin artmasına ve 

buna bağlı olarak ileriki yaşlarda aşınma ve donma çözülme dayanımına da olumsuz 
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etkilemesine neden olur. Vakum uygulaması ile zamanla oluşabilecek bu kapiler 

boşluklar fazla suyun çıkarılmasıyla beton taze halde iken baştan engellenmiş olur 

[6,13,14]. 

 

Karışım suyunun fazla olması, betonu soğutan hava ve karışım malzemelerinin etkileri 

prizi geciktir. Prizin gecikmesiyle kalıba yerleştirilmiş taze betonda suyun uzun süre 

durması çimentonun hidratasyonu nu ve yapışkanlık özelliğini de olumsuz etkiler [6].  

 

Kat döşeme betonlarında vakumlu beton uygulaması önemli kazançlar sağlamaktadır. 

Genel olarak bir kat döşemesinde betondan sonra tesviye betonu ve son yüzey 

kaplaması (seramik, şap, parke…) vardır. Döşeme betonun üzerindeki diğer tabakalar 

binanın ölü yükünü arttırmakta, işçilik, malzeme, zaman ve ekonomik açıdan yapıyı, 

yaptıranı ve içinde yaşayacakları olumsuz etkileyebilmektedir. Vakumlu beton 

uygulamasında istenirse sadece kullanılan betonla işlem bitmektedir. Dökülen betona 

yapılan yüzey işlemleriyle betona son şekli verilebilmektedir. İstenirse yüzeye ince bir 

tabaka sertleştirici ve renkleştirici katkı maddesi de uygulanabilir [1,6].  

 

2.3. Vakumlu Beton Üzerine Yapılan Bazı ÇalıĢmalar 

 

1960 yılından bu zamana kadar vakumlu beton uygulaması yapan ve ekipmanı üreten 

İsveçli Tremix Ltd. yaptığı bir çalışmada 20 cm kalınlığındaki bir plak betonun üstten 

5cm’ni ve alttan 5 cm’ni basınç deneyine tabi tutmuş ve sonuçları aşağıdaki (Şekil 9-a) 

grafiğe yansıtmıştır. Buna göre vakum uygulanmamış betonun alt tabakası üst 

tabakasına göre daha dayanıklı çıkmakla birlikte çok yakın değerdedir. Vakumlu 

betonun ise üst tabakası alt tabakasından yaklaşık %20 daha fazla çıkmıştır. Buna karşın 

vakumlu betonun üst tabakası vakum uygulanmamış betondan yaklaşık %43 daha fazla 

çıkmıştır. Saha betonlarında olumsuz hava koşulları, aşınma ve ağır yük gibi etkiler 

yüzeyden geldiği için beton yüzey tabakası bu sonuçlara göre daha yüksek direnç 

gösterecektir. Benzer çalışmalar H. Bolat (Şekil 9-b) ve Hanover Üniversitesi (Şekil 9-

c) tarafında da yapılmış ve sonuçlar Şekil 9’daki grafiklerde şeklinde gösterilmiştir 

[1,10].   

 

Vakumlu betonlar üzerine İsveç Chalmers Üniversitesi (a) ve H. Bolat (b) tarafından 

yapılan iki aşınma deneyi sonuçları Şekil 10 üzerinde grafik şeklinde gösterilmiştir. 

Deney sonuçları birbirine benzemekle birlikte vakumlu betonlarda aşınma miktarı 

normal betonlara göre % 75 daha az olduğu görülmektedir [1,4]. 
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Şekil 9. Tremix ltd.(a), H. Bolat (b) ve Hanover Üniversitesi (c) tarafından yapılan  

vakumlu beton ve normal beton alt üst basınç dayanımı testi sonuçları. 

 

 

 

 
Şekil 10. İsveç Chalmers Üniversitesi (a) ve H. Bolat (b) tarafından yapılan vakumlu 

beton ve referans beton aşınma deneyi sonuçları grafiği.  
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Vakumlu betonun eğilmede ve yarmada çekme dayanımları üzerine Philadelphia 

Üniversitesi (a) ve H.Bolat (b) tarafından yapılan deney sonuçları Şekil 11’de grafik 

şeklinde gösterilmiştir. eğilmede çekme dayanımı vakumlu beton 28 gün sonunda 

normal betona göre yaklaşık %33 fazla çıkmış, yarmada çekme dayanımında ise 

vakumlu beton 28 gün sonunda normal betona göre yaklaşık %24 fazla çıkmıştır [1]. 

 

 
Şekil 11. Vakumlu ve normal betonlar üzerinde Philadelphia Üniversitesi (a) tarafından 

yapılan eğilme ve H.Bolat (b) tarafından yapılan çekme deneyler sonuç grafikleri 

 

İsveç Chalmers Üniversitesinde yapılan bir çalışmada vakumlu betonun normal betona 

göre yaklaşık 11 kat daha dona dayanıklı olduğu belirlenmiştir (Şekil 12) [1].  

 

H. Bolat tarafından vakumlu betonların kapiler su emme miktarı tespit edilerek Şekil 

13’te grafik şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 195 dakika sonunda vakumlu betonun 

normal betona göre su emmesi yaklaşık %35 daha azdır. 
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Şekil 12.   İsveç Chalmers 

Üniversitesinde yapılan 

vakumlu beton don testi 

grafiği 

 

Şekil 13. H. Bolat tarafından yapılan 

vakumlu ve normal beton kapiler su emme 

grafiği. 
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3. DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER  
 

Su miktarı, kullanılan kimyasal ya da puzolanik katkılar, çökme miktarı, agrega 

kompozisyonu ve daha birçok faktör betonun işlenebilirliğini, olabilecek segregasyon 

durumunu ve kılcal boşluk miktarını etkiler. 

 

Segregasyon taze betonda ilk zamanlarda daha çok olur ve priz süresi tamamlanana 

kadar azalarak devam eder. Sonuç olarak iri agregalar dibe doğru çökelir ince agregalar 

ve su yukarı hareket eder. Kalıptaki betonun homojenliği bozulur. Bu durumdaki saha 

betonlarının yüzey kısmının daha yüksek dayanımlar göstermesi gerekirken 

segregasyon neticesiyle tam tersi bir durum olmaktadır. Segregasyonla yukarı hareket 

eden su aynı zamanda priz süresi tamamlanana kadar kaybolacağı için betonun yüzey 

kısmında fazla miktarda kapiler boşluklarda oluşturarak geçirimli bir beton oluşmasına 

neden olur. Segregasyon olmasa hatta çok az olsa bile taze betondaki serbest su, yukarı 

hareket ederek kaybolur ve geride kapiler boşluklar bırakır [15]. 

 

Saha betonlarının uzun yıllar dayanıklı kalabilmesi için iyi mekanik dayanımlar 

oluşturulabilmesinin yanında sertleştikten sonra son derece geçirimsiz ve kompozit bir 

üretim olması da gereklidir. Vakum uygulaması beton taze halde iken yapıldığından, 

olabilecek terleme suyunu ve hapsolan serbest suyu dışarı atarak olabilecek kapiler 

boşlukları ve segregasyonu önler. Ek olarak vakum işlemi sırasında çimento ve çimento 

inceliğindeki ince agregaların bir kısmı yüzeye hareket ederek çekilen suyun 

oluşturduğu kılcal boşlukları kapatır. Böylece betonun hem kompozitesi ve 

geçirimsizliği artar hem de çimento hidrate ürünlerinin çoğalmasıyla bağlayıcılık 

özelliği de artar. Bu da, yüzeyden gelen olumsuz tesirlere dayanıklı olması istenen saha 

betonlarında olması gereken bir durumdur.   

 

Vakumlu beton üretimi yerine katkı maddeleri ile daha kaliteli beton üreti mi 

düşünülebilir. Ancak birçok saha betonun maruz kaldığı ağır taşıt yükü, olumsuz hava 

koşulları, donma çözülme etkileri, sürtünmeden ve hava yoluyla olabilecek aşınma 

etkileri ile özellikle sanayi bölgelerinde olabilen kimyasal içerikli yağmurlar 

unutulmamalıdır. Zira bu etkilere maruz saha betonları özelliklerini “zamanla” 

yitirmektedir. Dolaysıyla saha betonları yüzeyden gelen tüm tesirlere dayanıklı olmak 

zorundadır ki uzun yıllar kullanılabilsin. 

 

Araştırmacıların vakumlu betonla ilgili olarak şu konular üzerinde çalışmaları yarar 

sağlayacaktır. 

 

a. Puzolan, kimyasal ve lif katkılı betonlara vakum uygulamasının tesirleri, 

b. Vakum işleminin kolon, kiriş ve perde gibi düşey betonarme elemanlarda 

uygulama yöntemleri, 

c. Vakum işleminin saha betonlarında, beton tabaka kalınlığınca etkilediği derinlik,  

d. Farklı tabaka kalınlığına sahip betonlarda vakum yönteminin etkileri, 

e. Farklı dayanım sınıflarına sahip betonlarda vakum yönteminin etkileri, 

f. Farklı kıvam sınıflarına sahip betonlarda vakum yönteminin etkileri, 

g. Prefabrik betonlarda vakum uygulama teknikleri, 
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