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Özet 
 

Bu bildiride, asrın projesi olarak isimlendirilen ve Hazar denizi petrolünün sıcak 

denizlere ulaştırılması hedeflenen BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) ham petrol boru hattı 

projesi‟nin Türkiye ayağındaki Ceyhan terminali inşasında açık deniz  ve kıyı yapı 

elemanlarının üretiminde kullanılan betonların tasarımı, üretim esasları, kalite kontrol 

çalışmaları, basınç dayanımları ve dürabilite özelliklerinden bahsedilecektir. Aşırı sıcak 

havada, Akdeniz ikliminde yaz ayında üretilen betonların karada ve denizdeki duba 

üzerinde taşınması işlemleri anlatılacaktır. Betonun taşıma ve döküm süresinin uzun 

olması nedeniyle süperakışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkı kullanımından 

bahsedilecektir.    
Anahtar sözcükler : Açık deniz yapıları, beton tasarımı, dürabilite, dayanım   

 

 

Abstract 
 

In this study, mix proportion, production criteria, applied quality control system, 

compressive strength, and durability properties of concretes which were used in the 

Bakü-Tiflis-Ceyhan crude oil pipeline project Ceyhan terminal construction are 

analyzed. This project was called as the project of century and the main aim of this 

project was to convey the petroleum of the Caspian Sea to the hot seas. At extremely 

hot weather, how offshore and onshore conveyance of the produced concretes carried on 
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float was explained. Also, the use of chemical admixtures such as superplasticizer and 

setting time regulators will be explained because of long casting time of concrete. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Ülkemizde, ekonomideki büyümeye bağlı olarak, uluslararası ve ulusal deniz 

taşımacılığına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Uluslararası petrol taşımacılığı 

önemli bir sektör olup, ülkelerin ekonomik olarak büyümelerinde büyük rol 

oynamaktadır. Petrol taşımacılığı, uluslararası ticarette boru hatları ve tankerlerle petrol 

taşıyarak yapılmaktadır. Bu nedenle çok sayıda liman, gemi yanaşma iskelesi inşa 

edilmekte, petrol boru hatları döşenmektedir. 

 

Dürabilite, atmosferik dış etkilere karşı betonun zaman içerisinde gösterdiği 

performans,  dayanma direnci olarak tanımlanmaktadır. Deniz yapılarında kullanılacak 

betonun dürabilitesinin yüksek olması önemli bir kriterdir. Deniz ortamında bulunan 

beton yapılar değişik fiziksel ve kimyasal etkilere maruz kalırlar. Bu etkiler genel 

olarak; sülfat etkisi, karbonik asit etkisi, mağnezyum iyonları ile kalsiyum iyonlarının 

yer değiştirme reaksiyonları, beton içerisindeki kirecin yıkanarak uzaklaşması, klorür 

korozyonu etkileri olarak adlandırılmaktadır. Betonun dürabilitesi, betonun boşluk 

miktarı ve boşluk yapısı ile doğrudan alakalıdır. Betonda boşluk miktarı ve boşlukların 

birbirleri ile olan bağlantıları arttıkça zararlı bileşenlerin ve suyun betonun içerisine 

girmesi kolay olur. Dolayısıyla beton ciddi oranda hasar görür. Betonun dürabilitesinin 

yüksek olması ile yapı uzun yıllar hizmet edebilmektedir. Betonda boşluk miktarının 

düşük olması öncelikle su/çimento oranının düşük olması ile mümkün görünmektedir. 

Bu sayede kılcal boşluklar azalmakta, geçirimlilik düşmekte, dolayısı ile de betonun 

dürabilitesi ve dayanımı artmaktadır. Süperakışkanlaştırıcı katkı  kullanımı ile düşük 

su/çimento oranlı betonlar iyi bir şekilde yerleştirilip, küre tabi tutularak az geç irimli 

betonlar elde edilebilmektedir. Örneğin su/çimento oranı 0,40‟dan küçük olan betonlar, 

eğer uygun şekilde kür edilebilirse, düşük geçirimlilik özelliğine sahip ve zararlı 

eriyiklerin içine girmesine karşı da yüksek dirençli olabilmektedir [1].    

 

Betonda boşluk miktarının düşürülmesi uygun puzolanik malzeme kullanımı ile de 

mümkündür. Silis dumanı, sanayi atığı bir malzeme olup yüksek puzolanik özellik 

göstermektedir. Silis dumanı, mikrosilika olarak da anılmaktadır. Silis dumanının 

puzolanik aktivitesinin yüksek olması nedeniyle betonda kullanımı yüksek mukavemet 

sağlamaktadır [2]. Silis dumanı taneleri çok ince ve yuvarlak olduklarından daha iri olan 

çimento tanelerinin arasına girebilmekte ve burada sıkışan suyu dışarı iterek ve taze 

hamurun kıvamını kayda değer bir şekilde etkilemektedir. Çimentonun % 5‟i kadar 

katılan silis dumanı su ihtiyacını fazla değiştirmemekte, fakat daha yüksek oranlarda 

kullanımı ise su ihtiyacını arttırmaktadır [3]. Silis dumanının çimento ile % 7.5 dan 

fazla oranda yer değiştirilmesi ile çimento hamurunun akma sınırı ve viskozitesinin 

arttığı, daha az miktarda ise azaldığı bulunmuştur [4]. Yüksek dozajda silis dumanı 

kullanılması ile birlikte viskozite önemli ölçüde arttığından işlenebilirliği 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yüksek miktarlarda silis dumanı içeren betonlarda 

başlangıç çökme değerinin normal betonlarınkinden 5 cm. daha fazla olması 

önerilmektedir [5]. BTC ham petrol boru hattı projesinin Ceyhan terminali inşaatı  

şartnamesinde mineral katkı olarak mikrosilika kullanılması öngörülmüştür. 

Mikrosilika, talebinin yüksek, üretiminin düşük olması sebebiyle fiyatı yüksek olan bir 

malzemedir(450 USD/ton). Bu nedenle mikrosilika ancak çok yüksek dayanım ve 
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dürabiliteye sahip yüksek kaliteli betonların istendiği özel yapılarda 

kullanılabilmektedir. Bu bildiride, Asrın Projesi olarak bilinen Bakü Tiflis Ceyhan 

(BTC) ham petrol boru hattı projesinin Ceyhan terminali inşaatında kullanılan betonlar 

için tasarım esasları, proje kriterleri, üretim esasları, kalite kontrol çalı şmaları ele 

alınmıştır.  

 

2. BTC PROJESİ ÖZELLİKLERİ  
 

Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi, Azerbaycan'da üretilen ham 

petrolün boru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da 

tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmasını amaçlamaktadır. 1.768 km uzunluğundaki 

boru hattı güzergahı, Azerbaycan  Sangaçal'da başlamakta, Gürcistan ve Türkiye‟den 

geçerek Ceyhan'dan Akdeniz‟e ulaşmaktadır. Hattın kapasitesi günde 1 milyon varil ya 

da yılda 50 milyon ton dur. Proje‟nin tahmini maliyeti , Türkiye kesimi 1.4 milyar dolar 

olmak üzere, toplam 3.4 milyar dolar‟dır. 

 

 

3. PROJE ŞARTNAMESİ KABUL KRİTERLERİ  
 

3.1. Üretim Tesisi ve Ekipmanlar ile ilgili Kriterler 

 

Proje şartnamesinde belirtilen kriterlere göre Oyak Beton San. Tic. A.Ş 110 m3/saat 

kapasiteli yaş sistem tam otomatik bilgisayar kontrollü bir beton santralini proje 

sahasına kurmuştur. Tesisinin teknik özellikleri DIN 1084‟deki metotlara uygun olarak 

kontrol edilmiştir. Tüm ekipmanların kalibrasyon ve doğrulamaları kali te planına uygun 

olarak periyodik olarak yapılmıştır.  Tesisde çalışan beton pompaları ve transmikserler  

ile denizde duba üzerindeki sabit pompa, dağıtıcı hidrolik yükselticili kol(boom) ve 

deniz mikserlerinin tamir bakım ve kontrolleri, araçların periyodik bakım ve kontrol 

talimatlarına uygun olarak yapılmıştır.  

 

3.2. Hammaddeler ile ilgili Kriterler   

 

Proje şartnamesinin çimento ve mikrosilika için kriterleri  Tablo 1 „de verilmiştir.  

 

3.3. Beton Özellikleri  

 

 Beton C35 /45 

Su geçirimsiz, klor geçirimliliğine karşı yüksek direnç, 28 günlük 15 X 15 cm. 

küp numune basınç dayanımı 45 N/mm2   

 Bağlayıcı madde (çimento+mikrosilika) içeriği  ≥  400 kg/m3     

 Mikrosilika içeriği        % 5 -  % 10 

 Su / bağlayıcı madde           ≤   0,40  

w/c = serbest su / ( 1,0 x çimento + 1,0 x mikrosilika)  

 AASTHO  T 277  hızlı klorür geçirimliliği testi   <  1200  Coulomb  

 DIN 1048‟e göre basınçlı su geçirimliliği yüksekliği  <   15 mm  

 

3.4. Betonun Taşınma Şartları  

 

Taşıma esnasında beton olumsuz hava şartlarından etkilenmemelidir. Beton, inşaat 

döküm sahasına ulaştığında yüksek akıcılıkta ve işlenebilirlikte olmalıdır.  
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Tablo 1:  Proje şartnamesinin çimento ve mikrosilika için kriterleri 

 

Çimento  

Çimento (DIN 1164' e uygun ) tüm yapılarda Z 25 veya Z 35 L sınıfı portland çimento.  

Kritik sülfat etkisi olan bölgelerdeki yapılarda sülfata dayanıklı çimento  

DIN normlarındaki değerler, inşaat süresince en az dört ayda bir bağımsız laboratuarca  

kontrol edilmelidir.  

Çimento max. 30 0C sıcaklıkta su ile karıştırılmalıdır. 

Mikrosilika 

SiO2 Min. % 85 

Özgül Yüzey Min. 15000 m2/kg 

Magnezyum Oksit (MgO) Max. % 5.0 

Sülfürtrioksit (SO3) Max. % 4.0 

Sodyum Oksit (Na2O) Max. % 1.5 

Klor ( cl - )  Max. % 0.1 

Rutubet Max. % 1.5 

Kızdırma Kaybı Max. % 5.0 

İncelik (>0.045 mm)  Max. % 40 

Max. Tane Boyutu 0.25 mm 

Mikrosilika analizleri ASTM C 311-77' ye uygun olmalıdır. 

 

3.5. Betonun Yerleştirilme Şartları  

 

Betonun işlenebilirliği; üretilmesi, yerleştirilmesi ve sıkıştırmanın bitmesi arasındaki 

süredir. Bu süre, 25 0C  hava sıcaklığında  minimum 3 saattir. Sıcak havada taşıma 

esnasında betonun sıcaklığı 30 0C‟ı aşmamalı, betonun sertleşmesi esnasında 50 0C‟ı 

aşmamalıdır.  Soğuk havada +5 0C‟lık hava sıcaklığında beton sıcaklığı + 5 0C‟ın altına,  

-3 0C‟lik hava sıcaklığında ise  beton sıcaklığı + 10 0C‟ın altına düşmemelidir. 

 

3.6. Sualtı Betonları  

 

Sualtı kazık betonları C 35/45 sınıfında olacaktır. Denizde kazık betonlarının döküldüğü 

sahada beton minimum 15 cm çökme değerine (slump) sahip olmalıdır. 

 

 

4. PROJE ŞARTNAMESİ KALİTE KONTROL KRİTERLERİ 
 

Beton üreticisi firmanın kalite yönetim sistemi dokümanları kapsamında Oyak Beton‟un  

Kalite El Kitabı, İmalat El Kitabı, ilgili talimat ve prosedürleri ile BTC‟nin İşçi Sağlığı, 

İş Güvenliği ve Çevre kuralları uygulanmıştır.  

 

Çimentoda  deney sıklığı kontrolü;  basınç dayanımı, özgül yüzey ve kimyasal analizler 

için DIN 1164‟e göre  max. 4 ayda bir dir. Mikrosilikanın deney sıklığı  aynı şekilde  

kimyasal analiz ve özgül yüzey için ASTM C 311-77‟ye  göre  max. 4 ayda bir dir. 

Agregada; tane dağılımı, rutubet (nem), organik madde ve agreganın gözle muayenesi 

her teslimatta,  klorür ve sülfat testi ise 4 ayda bir DIN 4226‟ya göre yapılmalıdır.  
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Karışım suyunun kimyasal analizi başlangıçta ve şüpheli durumda, kimyasal katkı 

maddesinin testleri ise her teslimatta yapılmalıdır.  

Taze beton deney sıklığı kontrolü; kıvam, su/bağlayıcı oranı ve  birim ağırlık günlük 

olarak her döküm yerine gitmeden önce, hava miktarı yüzdesi tayini ise günde 3 kez 

DIN 1048‟e uygun olarak yapılmalıdır.  Sertleşmiş beton deneyleri; basınç dayanımı, su 

geçirimliliği testi, hızlı klorür geçirimliliği testi DIN 1048‟e uygun olarak her 50 m 3 „de  

bir ve  her yapı elemanı için yapılmalıdır.  

 

 

5. BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER  
 

Projenin beton üretimlerinde Ceyhan Nehri yatağından elde edilen dere kumu (doğal 

kum, 0-4 mm.)  ile Ceyhan bölgesinden elde edilen kırmataş kalker olarak kırma kum 

(0-8 mm.), I Nolu Mıcır (8-16 mm),  II No Mıcır (16-25 mm)  4 değişik gradasyonda 

agrega tercih edilmiştir. Agregaların fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2‟de, tane 

dağılımı  Tablo 3‟de verilmiştir. 

 

Beton üretimlerinde kullanılan çimento PÇ 42,5 (CEM I 42.5 R) olup Adana Çimento 

San. T.A.Ş  üretimidir.  Mikrosilika ise Scancem Silica Fume (Meyco MS 610) adıyla 

Norveç‟den ithal edilmiştir. Projenin inşaat yapım döneminde kullanılan çimentonun ve 

mikrosilikanın kimyasal analiz raporu Tablo 4‟de, çimentonun kullanıldığı dönemdeki 

(2004 yılı)  mukavemet ortalamaları ve standart sapması  Tablo 5‟de  verilmiştir. 

 

Beton üretimlerinde kullanılan kimyasal katkı maddesi; naftalin sülfonat esaslı, priz 

geciktirici özelliği olan, betonun kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı 

süperakışkanlaştırıcı bir katkıdır.  Beton üretiminde kullanılan süperakışkanlaştırıcı ve 

priz geciktirici kimyasal katkının analiz sonuçları Tablo 6„da verilmiştir. 

 

Tablo 2 : Agregaların fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

  Özellikler  
            İnce Agrega             İri Agrega 

Doğal Kum Kırma Kum 1 No Mıcır  2 No Mıcır 

Özgül Ağırlık (g/cm3) 2.60 2.58 2.64 2.64 

Birim Ağırlık (g/cm3) 1.66 1.79 1.46 1.45 

İncelik Modülü 2.32 3.03   

Su Emme  %  2.10 2.50 1.30 1.25 

İnce Madde Miktarı (< 0.063 mm) (%)  1.96 5.55 0.82 0.14 

Aşınma Oranı (Los Angeles) ( %)    23.10 21.60 

Maks.dane çapı (mm) 4 8 16 25 

Klorür Oranı, % 0.0121 0.0010 0.0010 0.0010 

Sülfat Oranı, %   0.0016 0.0016 0.0016 

Toplam Kükürt, %  0.0020 0.0020 0.0020 

Alkali Azalması,  TS 2517'e göre  

m.mol/litre 168 60 60 60 
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Tablo 3: Agregaların tane dağılımı (elek analizi) 

 

Elek Açıklığı (mm) 
Toplam Geçen (%) 

Doğal Kum  

(0-4 mm) 

Kırma Kum   

(0-4 mm) 

1 No Mıcır 

(8-16 mm) 

2 No Mıcır 

(16-25 mm) 

31.5 100 100 100 100 

25 100 100 100 100 

19 100 100 100 70.2 

16 100 100 100 20.8 

8 100 100 10.7 4.0 

4 93.4 64.5 0.8 0 

2 86.4 34.4 0.5 0 

1 77.6 13.4 0 0 

0.5 55.8 6.2 0 0 

0.25 12.9 4.6 0 0 

Tava 2.6 3.9 0 0 

 

Tablo 4: Çimento ve mikrosilikanın kimyasal analiz raporu 

 

Bileşenler ve Özelikler Çimento Mikrosilika 

Erimez Kalıntı (max) % 0.28  ---- 

SiO2 % 20.21 82.79 

Al2O3 % 5.43 0.3 

Fe2O3 % 3.78 0.25 

Mn2O3 % 0.21  ---- 

CaO % 62.37 0.34 

MgO (max) %  2.63 8 

SO3 (max) % 2.87 0.58 

Kızdırma Kaybı % 0.95 3.42 

Na2O % 0.13 0.12 

K2O % 0.87 3.62 

Na2O+0.658K2O % 0.70  ---- 

S.CaO % 0.93  ---- 

Cl
- 
% 0.0078 0.087 

Özgül Ağırlık  (g/cm
3
) 3.11 2.25 

Donma Süresi(Başlangıç)  2.27  ---- 

Donma Süresi(Final)  2.58  ---- 

Hacim Sabitliği(max)  (mm) 2  ---- 

Litre Ağırlığı (g/lt) 995  ---- 

Özgül Yüzey(Blaine) (cm
2
/g) 3260  ---- 

Özgül Yüzey(BET) (m
2
/kg) 

0.200 mm elekte kalıntı  % 
---- 
0.0 

21080 
23.5 

0.090 mm elekte kalıntı  % 0.2 37.1 

0.040 mm elekte kalıntı  %  ---- 65.9 
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Tablo 5: Çimentonun (2004 yılı)mukavemet ortalamaları ve standart sapması 

 

Numune yaşı  

(gün)  

Ortalama Basınç  

Dayanımı(N/mm2) 

Standart 

Sapma(N/mm2) 

2   30.0 1.32 

7  41.9 1.71 

28  51.1 1.76 

 

Tablo 6 : Süperakışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkının analiz sonuçları  

 

Bileşenler ve Özelikler Bulunan  Limit Değer 

pH (200C) 2.45 2.0-5.0 

Yoğunluk (g/cm3) (200C) 1.17 1.17 ± 0.02 

Katı Madde %  (105 0C) 33.45 33.5 ±1 

 

 

6. BETON TASARIMI ve ÜRETİMİ  
 

BTC Ceyhan Terminali projesi, kendi içinde açık deniz yapıları  ve kıyı yapıları olmak 

üzere 2 ana bölüme  ayrılmıştır. Beton tasarımları da bu doğrultuda yapılmıştır. Kıyı 

yapısı gemi yanaşma iskelesi olarak tasarlanmıştır. İskele yaklaşık 2500 m boyunda 

olup, aynı anda 2 petrol tanker gemisinin yanaşacağı şekilde düşünülmüş ve deniz 

içerisine kazıkların çakılması ile inşaa edilmiştir. İskele, 130 adedi ankrajlı olmak üzere 

toplam 496 kazıktan oluşmaktadır. Kirişler, 24 m boyunda I kesitli (h=2.3m) prekast 

olarak C40 betonu ile üretilmiş ve montajı yapılmıştır. Kiriş başlıkları kademeler 

halinde dökülmüştür. Kıyı yapısı ise petrol çelik tanklarının olduğu yapılar,  vana 

istasyon yapıları, boru ayakları, menholler, konut ve sosyal tesislerden oluşmaktadır.  

 

C35/45 beton sınıfına sahip olan açık deniz yapısı projeleri için beton tasarım dizaynları 

kapsamında  çalışmalar yapılmıştır. Laboratuar şartlarında  yaklaşık 4 ay boyunca farklı 

çimento tipleri (portland normal çimento, sülfata dayanıklı çimento), mineral katkı 

(mikrosilika), agrega ve kimyasal katkı kullanılarak uyum, uygunluk testleri ve 

başlangıç deneyleri yapılarak onay alınmıştır.   

 

Oyak Beton, proje bünyesindeki betonların tedariki için işin başlangıcında proje 

sahasına 1 adet 110 m3/saat kapasiteli yaş sistem mobil beton santralini kurmuştur. 

Proje şartnamesindeki kalite kontrol kriterlerini sağlayabilmek amacıyla tam teşekküllü 

bir kalite kontrol laboratuarı hazır beton tesisinde kurularak projenin beton 

kapsamındaki kalite kontrol hizmetleri bu laboratuarda sağlanmıştır. Beton santrali 

deniz kenarına yaklaşık 2 km mesafede kurulmuştur.  Beton santralinde yaş sistem 

üretilen betonlar transmikser ile deniz kenarındaki boşaltma rampasına gelerek, 

duba(yüzer platform) üzerindeki deniz mikserine betonu boşaltmıştır.  Denizde, 

üzerinde monteli 4 adet 8m3 kapasiteli deniz mikseri, dağıtıcı hidrolik boom, sabit 

pompa ve yardımcı ekipmanların bulunduğu duba bulunmaktadır. Duba taşıyıcı 

römorkör ile çekilerek denizde beton dökülecek kazık veya elemanın yanına 

götürülmüştür.  Beton dökümünün yoğun olarak devam ettiği bahar ve sıcak yaz 

günlerinde de taşıma işleri devam etmiştir.  Beton üretimi ve taşınması sırasında  

havaların çok sıcak olması beton sıcaklığını arttırmıştır. Beton sıcaklığının kontrol 
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altında tutulabilmesi amacı ile beton santraline 600 m2 kapalı agrega stok holü inşaa 

edilmiştir. Ayrıca aşırı sıcak hava şartlarında agregalar yağmurlama sistemi ile 

soğutulmuştur. Beton karışım suyu, soğutucu ünite ile +5 0C‟e kadar soğutularak 

kullanılmıştır. Transmikser kazanları 2 kat telis bezi ile kaplanmış, araçların beton 

dolumu esnasında kazanları ıslatılarak soğutulması sağlanmıştır. C35/45 sınıfı açık 

deniz yapısı betonlarının başlangıç deneylerindeki mikrosilika miktarı  çime nto 

dozajının % 5‟i oranında seçilmiştir. Ancak proje şartnamesi kabul kriterlerinde 

belirtilen betonun geçirimlilik değerleri sağlanamayınca bu oran % 7.5 değerine 

çıkarılmıştır. Betonun su/bağlayıcı oranının 0.40 olması nedeniyle, yüksek akıcılık ve 

işlenebilirliğin uzun mesafe taşımalar sonucunda korunabilmesi için, bu özellikleri 

sağlayabilecek naftalin sülfonat esaslı, süperakışkanlaştırıcı ve  priz geciktirici özelliği 

olan  bir katkı seçilmiştir. Beton, duba üzerindeki sabit pompa ile pompalanacağından, 

betonun iyi pompalanabilirliği, uygun işlenebilirlikte olması önem arz etmiştir. Betonun 

işlenebilirliği için şartnamedeki minimum taşıma süresi 3 saat olup bu süre maksimum 

4 saat olarak hedeflenmiştir. Taze betonun kıvamı beton santralinde, numune al ındığı 

noktada, denizdeki yapıların döküm yerinde ve kazıkların başında ölçülmüştür.  

 

Betonun, proje şartnamesinde belirtilen  teslim anındaki slump değerini sağlayabilmesi  

için  kimyasal katkı ile ikinci dozajlama yapılmıştır. Özellikle sıcak havalarda uzun 

taşıma süreli deniz betonlarında oluşan slump kayıpları bağlayıcı miktarının % 0.3- 

%0.5 aralığında kimyasal katkı ile ikinci dozajlama yapılıp betonlar akıcı kıvamda 

kalıbına dökülmüştür. Deniz yapıları betonlarının dökümü öncesinde C35/45 betonunda  

ikinci dozajlama ve priz süresi ile ilgili bir laboratuar çalışması yapılmıştır. Bu çalışma 

sonuçları sırası ile Tablo 7 ve Tablo 8‟de verilmiştir. Betona kimyasal katkı ile ikinci 

dozajlama yapılması konusu; TS EN 206-1 madde 7.5 ve 9.8, DIN 1045-2 madde 7 ve 

7.6, ACI 212.3R-91, ACI 212.4R-93 ve ACI 304R-89 „da yer almaktadır.  

 

Açık deniz ve kıyı yapılarında kullanılan betonun başlangıç deney karışım bilgileri 

Tablo 9„da verilmiştir. Proje şartname kriterlerine bağlı olarak 15 cm‟lik küp numuneler 

proje sahasındaki beton döküm yerlerinde alınarak 7 ve 28 günlük basınç dayanımları 

tespit edilmiştir. Ayrıca kalite planına göre 100 mm çaplı ve 50 mm yükseklikli disk 

numuneler üzerinde ASTM C 1202 standardı ve AASTHO T 277 test metoduna göre 

betonda klorür geçirimliliğinin hızlı tayini yapılmıştır.  

 

Tablo 7: İkinci dozaj yapılması ve priz süresi tayini  

Zaman 

(saat) 

Slump  

(cm) 

Yeni slump 

(cm) 

Basınç Dayanımı  

(6. gün) (N/mm2) 

Başlangıç 22   

0.5  18   

1  16 (Priz süresi için numune alındı)   51.4 

1.5  13   

2  10 İlave % 0.4 katkı 22  

2.5   21  

3   18  

3.5   17  

4   14 56.9 

Tablo 8:  Priz süresi tayini  

Ortam : 21 0C                                       Beton : 21.6 0C  

Priz süresi Redoz öncesi Redoz sonrası Fark 

Başlangıç 5 saat 50 dak. 7 saat 50 dak. 2 saat 

Bitiş 7 saat 9 saat 2 saat 
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Tablo 9: Açık deniz ve kıyı yapılarında kullanılan betonun başlangıç deney bilgileri 

 

Beton 
Sınıfı 

Döküm Yeri 
Su / 

Bağlayıcı 

Çimento   

(Cem I 
42.5R) 
(kg/m

3
) 

Mikrosilika 
 

(kg/m
3
) (%) 

Toplam 
Bağlayıcı 
(kg/m

3
) 

Kimyasal 
Katkı 
(%) 

Başlangıç Deneyleri Sonuçları 

Slump Değerleri 
(cm) 

Basınç 
Dayanımı 
(N/mm

2
) 

Hızlı Klorür 
Geçirimliliği 
(Coulomb) 

Basınçlı Su 
Geçirimliliği 

(mm) 
0 dk 30 dk 60 dk 7. Gün 28. Gün 

C30 Kıyı Yapısı 0.4 372 28 7.5 400 1.25 15 9 6 48.2 63.6 693 14 

C35 Batık Deniz-Kazık Betonu  0.4 380 29 7.5 409 1.5 20 18 14 64.8 81 862 12 

C35 Deniz-Üst Yapı  0.4 380 29 7.5 409 1.25 13 10 8 52.5 55.7 862 12 

C40 Deniz-Üst Yapı  0.4 385 29 7.5 414 1.25 14 13 10.5 53.3 64   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Betonda klorür geçirimliliğinin hızlı tayini test cihazı                                      Resim 2: Basınçlı su geçirimliliği test cihazı  
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7. ÜRETİMLERİN ve DENEY SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

7.1 Açık Deniz Yapıları 

 

Ocak 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında dökülen yaklaşık 36.000 m3 C35/45 sınıfı 

betonlara ait özet veriler Tablo 10„da,  C 40/50 betona ait veriler ise Tablo 11„de 

verilmiştir. Tabloda taze betondan alınmış numunelerin çökme-yayılmaları, sıcaklık 

değerleri ile 15 cm.lik küp numunelerden alınmış sertleşmiş betonun 7. ve 28. günlük 

basınç dayanımlarının ortalama, maksimum, minimum değerleri ve standart sapma  

değerleri yer almaktadır.       

 

7.2  Kıyı  Yapıları: 

 

Ocak 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında dökülen yaklaşık 20.000m3 C 30/37 betona 

ait özet veriler Tablo 12„de,  C 35/45 betona ait veriler ise Tablo 13„de verilmiştir. 

Tabloda taze betondan alınmış numunelerin çökme-yayılmaları, sıcaklık değerleri ile 15 

cm.lik küp numunelerden alınmış sertleşmiş betonun 7. ve 28. günlük basınç 

dayanımlarının ortalama, maksimum, minimum değerleri ve standart sapma değerleri 

yer almaktadır. 

 

Tablo 10: C35/45 Sınıfı açık deniz yapıları betonu taze ve sertleşmiş deney sonuçları  

 

İstatistiksel sonuçlar  

Basınç Dayanımı            
(N/mm2 ) 

Taze Beton özellikleri 

Hava 
Sıcaklığı          
( 

0
C ) 

Hızlı Klor 
Geçirimliliği 
(Coulomb) 

Basınçlı Su 
Geçirimliliği 
(mm) 7. Gün 

28. 
Gün 

7/28 
Değeri 
(%) 

Beton 
Sıcaklığı             
( 

0
C ) 

Çökme 
(Slump) 
(mm) 

ORTALAMA Değer 44.1 54.9 80.3    483 13 

Maksimum Değer 54.6 64.3 84.9 30 170 36.2 870 16 

Minimum Değer 38.4 47.3 81.1 14.2 100 5.5 134 8 

Numune Seti Sayısı 587 587     126 numune 129 numune 

Standart Sapma 2.99 3.82       

 

 

Tablo 11:   C40/50 Sınıfı açık deniz yapıları betonu taze ve sertleşmiş deney sonuçları  

 

İstatistiksel sonuçlar   

Basınç Dayanımı              
(N/mm

2
 ) 

Taze Beton Özellikleri 
Hava 
Sıcaklığı          
( 

0
C ) 

Hızlı Klor 
Geçirimliliği 
(Coulumb) 

Basınçlı Su 
Geçirimliliği 
(mm) 7. 

Gün 
28. 
Gün 

7/28 
Değeri 
(%) 

Beton 
Sıcaklığı             
( 

0
C ) 

Çökme 
(Slump) 
(mm) 

ORTALAMA Değer 44.6 55.6 80.2    417 12 

Maksimum Değer 56.0 66.8 83.8 30 160 33.7 849 16 

Minimum  Değer 39.4 51.1 77.1 14.5 100 3.5 159 10 

Numune Seti Sayısı 100 100     31 numune 21 numune 

Standart Sapma 3.43 3.34       
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Tablo 12: C30/37 Sınıfı kıyı yapıları betonu taze ve sertleşmiş deney sonuçları 

 

İstatistiksel sonuçlar  

Basınç Dayanımı            
(N/mm2 ) 

Taze Beton özellikleri 
Hava 
Sıcaklığı          
( 

0
C ) 

Hızlı Klor 
Geçirimliliği 
(Coulomb) 

Basınçlı Su 
Geçirimliliği 
(mm) 7. 

Gün 
28. 
Gün 

7/28 
Değeri 

(%) 

Beton 
Sıcaklığı             

( 
0
C ) 

Çökme 
(Slump) 

(mm) 

ORTALAMA Değer 43.8 54.6 80.2    472 13 

Maksimum Değer 55.3 63.7 86.7 30.4 145 32 857 15 

Minimum Değer 35.7 46.6 76.6 10.3 95 14 129 8 

Numune Seti Sayısı 710 710      29 numune 18 numune 

Standart Sapma 3.4 3.9       

 

Tablo 13: C 35 / 45 Sınıfı kıyı yapıları betonu taze ve sertleşmiş deney sonuçları 

 

İstatistiksel sonuçlar  

Basınç Dayanımı            
(N/mm2 ) 

Taze Beton özellikleri 

Hava 
Sıcaklığı          
( 

0
C ) 

Hızlı Klor 
Geçirimliliği 
(Coulomb) 

Basınçlı Su 
Geçirimliliği 
(mm) 7. 

Gün 
28. 
Gün 

7/28 
Değeri 
(%) 

Beton 
Sıcaklığı             
( 

0
C ) 

Çökme 
(Slump) 
(mm) 

ORTALAMA Değer 48.0 61.7 77.7    388 12 

Maksimum Değer 55.8 68.3 81.7 26.7 150 24.7 636 15 

Minimum Değer 40.4 52.7 76.6 16.8 100 5.8 206 10 

Numune Seti Sayısı 104 104      16 numune 18 numune 

Standart Sapma 3.45 3.82       

 

 

8. SONUÇLAR 
 

BTC projesi Ceyhan deniz yapıları betonlarının başarılı nitelikleri ve bu çalışmadan 

çıkarılan değerlendirmeler aşağıda özetlendi;  

  
1. Yüksek dürabilitede beton üretebilmenin  düşük su/çimento oranı, düşük boşluk 

oranı, yeteri kadar bağlayıcı madde miktarı(400 kg/m3 beton), yüksek dayanım, 

mikrosilika ve süperakışkanlaştırıcı katkı kullanımı ile mümkün olduğu 

görülmüştür. 

2. Önemli yapıların beton üretimleri ve uygulamaları kalite, çevre ve iş güvenliği 

yönetim sistemleri uygulanarak daha kaliteli yapılabilmektedir. 

3. Sıcak iklimlerde denizde ve karada uzun taşıma süresinde (4 saat) beton taşımak  

süperakışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkılar ile mümkün 

olmaktadır. 

4. Üretilen betonların tamamının basınç dayanımı standart değerlerin üzerinde 

çıkmıştır.   

5. Açık deniz ve kıyı yapıları için üretilen C30/35, C35/C45 ve C40/50 betonların 

tamamı incelendiğinde maksimum klorür geçirgenliğinin 870 coulomb 

değerinde olduğu görülmüştür.  Bu durum ACI Committee 234‟de %5-15 



 494 

mikrosilikalı  ve çok az  klorür geçirimliliği sınıfında olan beton için verilen 

100-1000 Coulomb değerinin içindedir.    

6. Üretilen betonların tamamında yapılan testlerde basınçlı su geçirimliliği 

derinliği değeri, su geçirimsiz beton için DIN 1045‟de tanımlanan 30 mm 

sınırının çok altında kalmıştır.  

7. Üretilen betonlarda klorür geçirimliliği ve basınçlı su geçirimliliği derinliği 

değerlerinin standartların alt limitlerinde çıkması sebebi ile bu betonların 

dürabilitesinin uzun vadede iyi olacağı düşünülmektedir.  
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