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Özet 
 

Kütle betonu tasarımları için öncelikli amaç, istenilen basınç dayanım sınıfı, çevresel 

etki sınıfı ve öngörülen servis ömrü niteliklerinin sağlanabilmesidir. Bu nedenle 

yerindeki beton yapıda, betonun sertleşmesi süresince çevre şartları ve beton 

özelliklerine bağlı olarak açığa çıkacak olan ısı kontrol altına alınmalıdır. Açığa çıkan 

ısının kontrol altında tutulması, betonun ulaştığı maksimum sıcaklık ve ısıl çatlakların 

meydana gelmesi açısından önemlidir. Ayrıca, 70ºC’nin üzerindeki beton sıcaklıkları, 

beton içyapısında gecikmiş etrenjit hasarı oluşmasına(GEO) da neden olabilir.  

 

Yukarıda bahsi geçen risklerin oluşup oluşmayacağının önceden belirlenmesi birçok 

şarta bağlıdır. Bu risklerin belirlenebilmesi, sertleşmekte olan kütle betonu maksimum 

sıcaklığının ve kütle betonu iç ve yüzey sıcaklık farkının öngörülebilmesine bağlıdır. 

Erken yaş betonlarda çatlama riskinin azaltılması, betonda hidratasyon ısısının gelişimi 

kontrol edilerek, beton döküm planı ve çevre koşulları tanımlanarak sağlanabilir.  

 

Abstract 

 
The main objective of mass concrete design is to obtain the requirements related to 

compressive strength class, environmental exposure class and service life of the 

structure. For this reason, heat evolution of concrete should be controlled considering 

the effects of mixture design parameters and environmental conditions during the 

hardening phase. Controlling the heat evolution is important with regards to the 
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maximum temperature and thermal cracking of the concrete member. Concrete 

temperature above 70ºC may also lead to internal damage due to Delayed Ettringite 

Formation (DEF). 

 

Assessment of the above mentioned risks depend on many factors, such as foreseeing 

the maximum internal temperature and the temperature difference between the surface 

and internal parts of the concrete member. Reducing the crack risk at early ages of 

concrete can be achieved by controlling the adiabatic heat development of concrete, 

casting sequence and environmental factors. 

 

1. GİRİŞ 
 

 ACI 116R kütle betonlarını, “yerine dökülmüş betondaki çimento ile suyun 

hidratasyonu sonucu açığa çıkan ısı ve bu ısıya bağlı hacim değişimi sonucu oluşacak 

çatlak riskini en aza indirmek için önlem alınması gereken boyut ve büyüklükte hacime 

sahip beton” olarak tarif etmektedir [1]. Bu tanımlamanın içeriğine, büyük boyutlara 

sahip olmasa da yüksek miktarda çimento kullanılarak yerinde dökülen betonlar, düşük 

çimento içeriği bulunan ancak büyük boyutlara sahip yerinde dökülen temel betonları, 

baraj ve diğer büyük yapı betonları, ısıl işleme tabi tutulan prefabrik beton elemanlar 

girebilir. 

 

Kütle betonu karışım tasarımları için öncelikli hedef, istenilen basınç dayanım sınıfı ve 

çevresel etki sınıfı, dış görünüş ve dayanıklılık niteliklerinin sağlanabilmesi amacıyla, 

yerindeki betonun sertleşmesi süresince çevre şartları ve beton özelliklerine bağlı olarak 

açığa çıkacak olan ısıyı kontrol altına almaktır. Açığa çıkan ısının kontrol altında 

tutulması, temel olarak iki açıdan önemlidir: termal çatlakların oluşması ve betonun iç 

bölgelerinde hidratasyon nedeniyle ulaştığı maksimum sıcaklığın artması. 

 

Termal çatlak oluşumu, kütle betonları için önemli iki riskten bir tanesidir. Yerine 

dökülmüş olan beton içerisinde çimentonun hidratasyonu sonucu açığa çıkan ısı, 

çevresel etkiler sonucu beton kütlesinin farklı noktalarında farklı sıcaklıklarda ortaya 

çıkar. Ortaya çıkan sıcaklık farkı, soğuk olan noktanın sıcak olan noktaya göre daha 

fazla büzülmesine ve gerilme oluşmasına neden olur. Oluşan çekme gerilmesinin, yerine 

dökülmüş olan betona ait çekme dayanımını aşması sonucu ise çatlaklar oluşur. Oluşan 

çatlaklar sonrası geçirimliliği artan beton uygun şekilde tamir edilmezse, zaman 

içerisinde oluşacak don, korozyon ve mekanik yüklemeler gibi dış etkilerin tesiri ile 

servis ömrü azalır. 

 

Diğer bir risk ise, yerine dökülen betonun, çimento hidratasyonu sonucu ulaştığı 

maksimum sıcaklığın artmasıdır. 70ºC’nin üzerindeki beton sıcaklıkları, betonda 

kararsız reaksiyonlara neden olabilir[2]. Oluşan bu kararsız reaksiyon, Gecikmiş Etrinjit 

Oluşumu (GEO) olarak adlandırılır. GEO oluşan durumlarda, beton hamuru genleşerek 

çatlar ve betonda hasar oluşur. Bu çatlakların, beton elemanın iç bölgelerinde oluşumu 

yıllar boyunca fark edilmeden sürebilir.  

 

Yukarıda bahsi geçen risklerin oluşup oluşmayacağının önceden belirlenmesi, yerine 

dökülmüş beton içerisinde oluşacak sıcaklıklara bağlı olarak iç ve dış gerilme 

farklarının bilinmesine ve sertleşmekte olan kütle betonu sıcaklığının 70ºC yi geçip 

geçmeyeceğinin önceden tahmin edilebilmesine bağlıdır. 
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Beton içerisinde bulunan çimento hidratasyonu sonucu oluşacak ısı ve dolaylı olarak 

çatlak risk faktörünün azaltılması, betonda hidratasyon ısısının gelişiminin kontrol 

edilmesi, beton döküm planı ve çevre koşulların tanımlanması ile sağlanabilir [3-4].  

Özellikle son yıllarda, Marmaray Projesi gibi dünyadaki önemli projeler için geliştirilen 

kütle betonu karışım tasarımlarının belirlenmesi sürecinde, sıcaklık ve gerilme ilişkisini 

simüle eden bilgisayar programları kullanılmaktadır.  

 

 

2. KÜTLE BETONLARINDA ÇATLAK RİSKİ ETKENLERİ 
 

Kütle betonlarında oluşacak riskleri tetikleyen bir takım etkenler vardır. Bu etkenleri 

sıcaklık oluşumunu etkileyen faktörler ve betonun içsel gerilim oluşumunu etkileyen 

faktörler olarak incelemek mümkündür.  

 

Sıcaklık oluşumunu etkileyen faktörler arasında hidratasyon ısısı, taze betonun döküm 

sıcaklığı, kesitler arasındaki döküm süresi, çevre sıcaklığı ve rüzgâr, kullanılan kalıp 

tipi, kalıbın yalıtımı ve kalıp söküm zamanlaması gibi parametrelerin yanısıra, soğutma 

boruları veya ısıtma kabloları kullanılıp kullanılmadığı bulunur. Hidratasyon ısısı 

çimentonun hidratasyonu sonucu açığa çıkar ve çimento tipi ve miktarı ile ilgilidir. 

Döküm sahasına gelen taze betonun sıcaklığı ne kadar fazla ise, sertleşmekte olan beton 

sıcaklığının ulaşacağı maksimum sıcaklık da o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle, 

yerinde dökülen kütle betonlarında taze beton için önceden belirlenecek bir üst limit 

sıcaklık değeri belirlenmesi önem taşımaktadır. Daha önce dökülmüş olan bir beton 

kesitinin ve devamı olan beton kesitinin döküm aralığı (temel betonu dökümünü takip 

eden üçüncü gün sonunda perde veya kolon betonu dökülmesi gibi) ilk dökülen beton 

elemanda oluşacak olan gerilmeler açısından önemli bir etkendir. Çevre sıcaklığı, hem 

taze beton sıcaklığını hem sertleşmekte olan beton sıcaklığını etkileyen faktörlerden bir 

tanesidir. Rüzgâr etkisi ise, taze, sertleşmekte ve sertleşmiş beton yüzeyinde bulunan 

suyun buharlaşmasına, beton yüzeyinde farklı gerilmeler oluşmasına ve rötre sonucu 

çatlaklar oluşmasına neden olmaktadır. Kalıp tipinin (ahşap, plywood, çelik vb.) ve 

kalıbın yalıtımı sonrası ısıl iletkenlik katsayısı, sıcak ve soğuk havalarda sertleşmekte 

olan beton yüzey sıcaklığını etkileyen faktörlerdendir. Sertleşmekte olan yerindeki 

beton sıcaklığının kontrol edilmesi soğutma boruları veya ısıtma kabloları ile 

mümkündür [5]. Normal şartlar altında istenilen koşulların sağlanamaması gibi 

durumlarda bu tür iyileştirici yollara başvurulmaktadır. Yapay soğutma ve ısıtma gibi 

durumlarda, betonun maruz bırakıldığı ısıl işlem bölgelerinde sıcaklık farklılığından 

doğan gerilmeler oluşabilir. 

 

Betonda içsel gerilme farklarının oluşumunu etkileyen faktörler arasında mekanik 

özelliklerin zaman içinde gelişimi ve otojen büzülme (kimyasal rötre) sayılabilir. 

Mekanik özellikler arasında elastisite modülü, poisson oranı ve sünme gibi betonun 

zamana bağlı özellikleri sayılabilir. Bu özellikler, betonun maruz kaldığı gerilmelere 

karşı gösterdiği davranışı (şekil değiştirme özellikleri) belirler. Özellikle su/çimento 

oranı düşük betonlarda otojen büzülme, şekil değiştirmenin kısıtlandığı durumlarda 

erken yaşta çatlaklara yol açabilir.  
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3. KÜTLE BETONLARININ SICAKLIK VE GERİLME ANALİZİ 
 

Kütle betonlarının maruz kaldığı sıcaklıkların eleman boyutları, döküm biçimi ve 

kullanılan malzeme özelliklerine bağlı olarak belirlenmesi amacıyla sonlu elemanlar 

yöntemine dayanan bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan 

program, 2 boyutlu bir poligonal alanda, gerilme ve sıcaklıklıkların değişimini 

belirlemek amacı ile beton yapılarda sıcaklık, olgunluk ve gerilme analizi yapabilen bir 

programdır.  

 

Isıl analiz, zaman ve çevre şartlarının bir fonksiyonu olarak sıcaklığın belirlenmesini 

kapsar. Isıl analiz hesabı yapılırken kullanılan veriler dış sıcaklık, yalıtım, soğutma 

boruları, ısıtma kabloları gibi ısıl çevre koşulları, kullanılan hazır beton 

hammaddelerine bağlı içsel ısı gelişimi, sertleşmiş beton elemanın mevcut durumu ve 

döküm programı gibi faktörlerdir. 

 

Gerilme analizi zaman ve eleman üzerinde bulunulan bölgenin bir fonksiyonu olarak 

gerilmenin belirlenmesini kapsar. Gerilme analizi hesabı yapılırken kullanılan veriler 

arasında dış yükler ve destekler, ısıl analiz sonucu elde edilen ısıl genleşme, ısıl analiz 

sonucu elde edilen olgunluk ve bunun fonksiyonu olarak dayanım gelişimi ve betonun 

gerilme altında sünme şekil değiştirmesi sayılabilir. 

 

Analiz programında ihtiyaç duyulacak diğer veriler Tablo 1’de verilmiştir. Simülasyon 

çalışması sonucunda dökümü yapılan beton kesiti üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı, 

gerilme dağılımı ve çekme gerilmesi/çekme dayanım oranı elde edilir. 
 

Tablo 1. Gerilme analizinde kullanılan veriler 

 

Taze, Sertleşmekte 

Olan ve Sertleşmiş 

Beton Özellikleri 

Taze beton özellikleri (kıvam, su/çimento oranı, birim ağırlık)  

Aktivasyon enerjisi 

Adiabatik ısı gelişimi 

Elastisite Modülü, possion Oranı 

Termal Genleşme Katsayısı 

Basınç dayanımı, çekme dayanımı 

Erken yaş büzülme ve sünme 

Beton Hammadde 

Özellikleri 

Özgül ağırlıklar 

Karışım oranları 

Özgül ısılar 

Çevre Koşulları 

Çevre sıcaklığı, rüzgar hızı, radyasyon etkisi 

Kalıp tipi (çelik plywood vb.) 

Kalıp özelliği (kalınlık, ısı iletkenlik katsayısı vb.) 

Kalıp söküm zamanı 

Kür malzemeleri (su, çuval bezi, ethafoam, polietilen örtü vb.)  

Soğutma boruları veya ısıtma kabloları  

 

 

4. KÜTLE BETONUNDA ANALİZ UYGULAMASI 
 

Kütle betonlarında oluşabilecek çatlak risklerinin temelinde sıcaklık faktörü yer 

almaktadır. Kütle betonu içerisinde oluşacak çatlak risk faktörünün düşük seviyelerde 

tutulması ancak beton sıcaklık gelişiminin kontrol altına alınması, beton döküm planı ve 

termal koşulların tanımlanması ile sağlanabilir. Bu koşulların belirlenebilmesi amacı ile 
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sıcaklık ve gerilme analiz programları kullanılarak, beton dökümü simüle edilebilir, 

olumsuzluk teşkil edebilecek şartlar belirlenebilir ve bu olumsuzluklara karşı önlemler 

alınabilir.  

 

 

Şekil 1. Analiz çalışması yapılan beton kesitleri 

 

Örneğin, sıcak hava koşullarında ve soğuk hava koşullarında, sıcaklık ve gerilme 

risklerini kontrol altına alınması için yapılması gerekenler farklı olacaktır. Soğuk 

havalarda yapılan dökümlerde öncelikli risk, kalıp alımı sonrasında yaşanan “beton 

yüzey sıcaklığı-çevre sıcaklığı” farkının yüksek olması ve buna bağlı beton geriliminin 

artarak çatlak riskini yükseltmesidir. Sıcak hava koşulunda yapılan dökümlerde ise 

öncelikli risk, yerine dökülen beton içeriğindeki sıcaklığın, çevre sıcaklığına bağlı 

olarak yükselmesidir. Bu sıcaklık farkı, betonun gerilme riskini de artırmaktadır. 

  

Şekil 1’de analiz çalışması yapılan beton kesiti ve Şekil 2’de sıcak ve soğuk hava 

koşullarında dökülmüş olan betonların, tanımlanan çevre koşullarına bağlı olarak simüle 

edilmesi sonucu ortaya çıkan Sıcaklık-Zaman grafikleri verilmiştir. Şekil 2’de görülen 

grafiğin sağ sütununda verilen  “Perde Duvarı 1-Min ve Perde Duvarı 1-Max” vb. 

ifadeler, her bir beton kesiti için beton kesitinin farklı noktalarında aynı zamanda oluşan 

maksimum ve minimum sıcaklık verilerini ifade etmektedir.   

 

Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan ısıl şekil değiştirmeler, laboratuarda ölçülen rötre 

ve sünme şekil değiştirmelerle toplanarak toplam şekil değiştirme elde edilmiştir. Bu 

değerin elastisite gerilmesi ile çarpımından beton elemanın maruz kalacağı çekme 

gerilmeleri hesaplanmıştır. Betonun çekme dayanımı, yarmada çekme dayanımı 

değerininin 0,9 ile çarpımından hesaplanmıştır. Böylece betonun maruz kaldığı çekme 

gerilmesinin çekme dayanımına olan oranı çatlak riski olarak tarif edilmiştir. Şekil 3’de 

beton elamanların çatlak riskinin yani, çekme gerilmesi/çekme dayanımı oranının 

zamana bağlı değişimi verilmiştir. Şekil 3’te görülen grafiğin sağ sütununda verilen  

“Perde Duvarı 1-Min ve Perde Duvarı 1-Max” vb. ifadeler, her bir beton kesiti için 

beton kesitinin farklı noktalarında aynı anda oluşan maksimum ve minimum gerilme 

verilerini ifade etmektedir. 

 

Aç-Kapa 

Tünel Kesiti 
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Şekil 2. Sıcak (solda) ve soğuk (sağda) hava koşullarında oluşan sıcaklık-zaman ilişkisi 

 

Sıcaklık-zaman ilişkisinin gösterildiği grafikten, betonun maksimum sıcaklığına ilk 30 

saat içerisinde ulaştığı görülmektedir. Özellikle sıcak hava koşullarında, oluşacak 

maksimum beton sıcaklığın kontrol altında tutulması öncelikli olarak betonun 

olabilecek minimum sıcaklıkta döküm sahasına iletilmesine ve adiabatik ısı gelişiminin 

çimento tipi, miktarı, mineral katkı (curuf, uçucu kül, silis dumanı vb.) kullanılması gibi 

durumlar göz önüne alınarak olabildiğince düşük seviyelerde tutulmasına bağlıdır. 

 

 
 

Şekil 3. Sıcak (solda) ve soğuk (sağda) hava koşullarında oluşan gerilme/dayanım oranı 

 

Şekil 3’te, beton yüzeyindeki gerilme artışının, hem sıcak hava koşulları için hem de 

soğuk hava koşulları için temel üzerine dökülen her bir duvar betonunda aniden 

yükseldiği görülmektedir. Burada oluşan gerilme artışını, yerine dökülen taze beton 

sıcaklığını azaltarak, duvar betonuna ait döküm zamanını öteleyerek, dökümü yapılan 

betona ait kalıp alım zamanını öteleyerek ve betonun rötre şekil değiştirmesini ve 

adiabatik ısı gelişimini (termal şekil değiştirme) düşürerek azaltmak mümkündür. 

Aşağıda Tablo 2’de sıcak hava şartları ile soğuk hava şartları durumunda oluşabilecek 

risk durumu, program ile analiz edilmiş ve elde edilen veriler gösterilmiştir. Parantez 

içinde verilen değerler hangi saatte ilgili risk değerine ulaşıldığını belirtmektedir. Tablo 

2’de verilen sonuçlar, daha önce belirtilen birçok parametreye bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. Taze beton özellikleri, hammadde özellikleri, çevre koşulları vb. 

etkenler, değiştirebilecek ve kontrol edilebilir etkenlerdir. Kontrol edilemeyecek olan 

etkenler ise beton döküm sonrası çok sıcak veya çok soğuk çevre koşulları, rüzgâr, 

hammadde özelliklerinde meydana gelen değişiklikler gibi etkenlerdir. Aşağıda verilen 

Tablo 3, Tablo 2’de verilen ve analize tabi tutulan beton kesitin maruz kaldığı beton 

döküm planı ve çevre koşullarının değişimini göstermektedir. Tablo 2’de görülen 
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verilerin değişimlerin, Tablo 3 ile bağlantısı yapılarak, sıcaklık ve gerilme 

değişimlerinin hangi etkenlerden kaynaklandığını göstermektedir. 

 

Tablo 2. Sıcaklığa bağlı çatlak risk faktörleri  
 

 

 

Tablo 3. Kütle betonuna uygulanan döküm planı ve çevre koşulları 
 

 

Çevre şartları ve beton özellikleri aynı kalmak şartı ile döküm planında yapılacak bir 

takım değişikliklerin, simülasyon analizi sonrası zamana bağlı gerilme/dayanım 

oranının gelişmesinde farklılıklara yol açacağı Şekil 4’te görülmektedir. Referans 

döküm planına göre temel beton dökümünü takip eden süreçte, perde betonlarının 

normal döküm süresine göre erken dökülmesi, perde betonunda oluşan gerilmelerde bir 

miktar artışa neden olmaktadır.  

 

 

 

Soğuk Hava Koşulunda 

 (Çevre Sıcaklığının 1°C ila 10°C) 

Sıcak Kava Koşulunda 

(Çevre Sıcaklığının 25°C ila 35°C) 

Yapı Elemanı 
Sıcaklık (oC) 

Çatlak Risk 

Faktörü (-) Yapı Elemanı 
Sıcaklık (oC) 

Çatlak Risk 

Faktörü (-) 

Maksimum Maksimum Maksimum Maksimum 

Temel 38.6 (67.saat) 0.69 (66.saat) Temel 56.9 (36.saat) 0.69(258.saat) 

Duvar1 35 (443.saat) 0.60 (930.saat) Duvar1 60 (220.saat) 0.53 (738.saat) 

Duvar2 34.7 (510.saat) 0.57 (930.saat) Duvar2 59.4 (269.saat) 0.51(738.saat) 

Duvar3 34.7 (559.saat) 0.56 (930.saat) Duvar3 60.6 (314.saat) 0.58 (738.saat) 

Duvar4 34.7 (510.saat) 0.53 (930.saat) Duvar4 59.3 (269.saat) 0.50 (738.saat) 

Duvar5 35 (443.saat) 0.60 (930.saat) Duvar5 60.4 (220.saat) 0.54 (738.saat) 

Tabliye 38.9 (929.saat) 0.61 (1100.saat) Tabliye 59.9 (756.saat) 0.56 (954.saat) 

Soğuk  Hava Koşulunda    

(Çevre Sıcaklığı 1°C ila 10°C) 

Sıcak Hava Koşulunda 

(Çevre Sıcaklığı 25°C ila 35°C) 

Süre 

(Saat) 

Süre 

(Gün) 
Faaliyetler 

Süre 

(Saat) 

Süre 

(Gün) 
Faaliyetler 

0 0 Temel Betonunun Dökülmesi 0 0 Temel Betonunun Dökülmesi 

24 1 Temel Kalıplarının Sökülmesi 12 0.5 Temel Kalıplarının Sökülmesi 

288 12 Temel Yalıtımlarının  Kaldırılması 192 8 Temel Yalıtımlarının Kaldırılması 

384 16 Duvar1 ve Duvar5 Betonunun Dökülmesi 192 8 Duvar1 ve Duvar5 Betonunun Dökülmesi 

456 19 Duvar2 ve Duvar4 Betonunun Dökülmesi 240 10 Duvar2 ve Duvar4 Betonunun Dökülmesi 

504 21 Duvar3 Betonunun Dökülmesi 264 11 Duvar1 ve Duvar5 Kalıplarının Sökülmesi 

552 23 Duvar1 ve Duvar5 Kalıplarının Sökülmesi 288 12 Duvar3 Betonunun Dökülmesi 

552 23 Duvar1 ve Duvar5 Yalıtımlarının Kaldırılması 312 13 Duvar2 ve Duvar4 Kalıplarının Sökülmesi 

624 26 Duvar2 ve Duvar4 Kalıplarının Sökülmesi 360 15 Duvar3 Kalıplarının Sökülmesi 

624 26 Duvar2 ve Duvar4 Yalıtımlarının Kaldırılması 360 15 Duvar1 ve Duvar5 Yalıtımlarının Kaldırılması 

672 28 Duvar3 Kalıplarının Sökülmesi 432 18 Duvar2 ve Duvar4 Yalıtımlarının Kaldırılması 

672 28 Duvar3 Yalıtımlarının Kaldırılması 552 23 Duvar3 Yalıtımlarının Kaldırılması 

864 36 Tabliye Betonunun Dökülmesi 720 30 Tabliye Betonunun Dökülmesi 

1032 43 Tabliye Kalıplarının Sökülmesi (alt) 888 37 Tabliye Kalıplarının Sökülmesi (alt) 

1032 43 Tabliye Yalıtımlarının Kaldırılması 888 37 Tabliye Yalıtımlarının Kaldırılması 
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Şekil 4-  Referans döküm planı(solda) ve farklı döküm planı (sağda) uygulamaları 

karşılaştırması  

 

 

5. SİMÜLASYON ve DENEME BETONLARI KARŞILAŞTIRMASI 
 

Simülasyon programında analiz edilen verilerin, yerinde dökülen betondan elde edilecek 

veriler ile karşılaştırılması amacı ile simülasyon sonucu elde edilen verilere göre çatlak 

risk faktörü açısından en kritik kesit için Şekil 5’te görülen “Deneme Dökümü” 

yapılmıştır. Döküm sırasında sahaya gelen ortalama taze beton sıcaklığı temel betonu 

için 20ºC,perde betonu için ise 21,7°C olarak ölçülmüştür. Temel betonu dökümü 

sırasında çevre sıcaklığı 26°C,perde dökümü sırasında ise 24°C olarak ölçülmüştür. 
  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.  Tam ölçekli deneme dökümü (solda) ve sıcaklık ölçer yerleşim planı (sağda) 

 

Bu deneme dökümünde esas amaç, yerinde dökülmüş olan betonun, hidratasyonu 

sonucu açığa çıkan sıcaklıklarını, belli noktalarda ölçmek ve simülasyon analizi sonucu 

çıkan veriler ile karşılaştırmaktır. Bu amaçla, beton dökümü öncesinde Şekil 6’da kesit 

üzerinde gösterilen noktalara thermocouple’lar yerleştirilmiş, döküm sonrasında 

oluşacak sıcaklıklar belirlenen noktalarda ölçülmüş ve ölçüm sonuçları, sıcaklık kayıt 

cihazlarında toplanmıştır. Temel betonunun dökülmesini takip eden süreçte, hidratasyon 

sonucu oluşan beton iç sıcaklığının en çok artış gösterdiği nokta B2 noktası olarak 

ölçülmüştür. B2 noktasında ölçülen sıcaklık değeri yaklaşık olarak 53°C dir. Elde edilen 

sıcaklık verilerine ait maksimum ölçüm değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Simülasyon 

analizinde elde edilen veriler doğrultusunda maksimum sıcaklık ölçümü, perde betonu 

için 60,6°C olarak ölçülmüş, gerçek boyutlu deneme betonunda ise bu değer temel 



148 

betonunda 53°C olarak ölçülmüştür. Maksimum sıcaklıkların iki farklı kesitte ve 

7°C’lik fark ile oluştuğu belirlenmiştir. 
 

Tablo 4. Deneme dökümünde hidratasyon sonucu oluşan sıcaklık ölçümleri 

 

Ölçüm 

Noktası 

Maksimum Sıcaklık (°C) 

KESİT 1 KESİT 2 

Merkez (X) Kalıp Yanı (B) Merkez (C) 

Sıcaklık 

(°C) 

Yerleştirildikten 

sonraki zaman 

(saat) 

Sıcaklık 

(°C) 

Yerleştirildikten 

sonraki zaman 

(saat) 

Sıcaklık 

(°C) 

Yerleştirildikten 

sonraki zaman 

(saat) 

Üst 50 21:24 43 27:08 48 28:00 

Orta  50 21:24 53 24:24 52 29:14 

Alt 44 21:24 47 23:10 49 24:48 

 

Tablo 5’te, her bir döküm kesiti için, taze beton ve çevre şartları simülasyon analizi 

sıcaklık verileri ile taze beton ve çevre şartları tam kesitli deneme betonu sıcaklık 

verileri gösterilmiştir. 
 

Tablo 5. Simülasyon ve deneme dökümünde, taze beton ve çevre sıcaklıkları 

 
 Simülasyon Analizi Tam Kesitli Deneme Betonu 

 Taze Beton 

Sıcaklık(°C) 

Çevre-Ortam 

Sıcaklığı(°C) 

Taze Beton Sıcaklık 

(°C) 

Çevre-Ortam 

Sıcaklığı(°C) 

Temel 25 25-35 26 20 

Perde 25 25-35 24 21.7 

 

 

6. SONUÇ 
 

Simülasyon analizleri uygulamasıyla kütle betonlarının erken yaşta çatlama riskini 

analiz etmek ve dökümden önce bir öngörüye sahip olmak mümkündür. Belirlenmiş bir 

geometri ve kesit planına sahip kütle betonunda, beton tasarımına ait veriler, döküm ve 

bakım şartlarını kullanarak, sıcak ve soğuk hava senaryolarında çatlak riski farklı şartlar 

için önceden hesap edilmiş, kritik kesitler belirlenmiştir. Belirlenen kritik kesit, gerçek 

ölçekli deneme betonları ile dökülmüş ve simülasyon analizi sırasında yapılan bazı 

kabuller sınanmıştır. 

  

Simülasyon analizi ile tam kesitli deneme dökümüne ait sıcaklık verilerinin irdelenmesi 

sonucunda, analiz ile deneme dökümü sonucu elde edilen sıcaklık verileri arasında bir 

miktar fark olduğu, bu farkın,  simülasyon analizi sırasında kullanılan taze beton 

sıcaklık verisi ve çevre sıcaklığı verisi ile deneme dökümü sırasında oluşan taze beton 

sıcaklığı ile oluşan çevre sıcaklığı farkından kaynaklandığı görülmüştür. Genel olarak, 

elde edilen verilerin birbiri ile benzeştiği ve kütle betonlarının karışım tasarımı 

aşamasında, taze beton özellikleri ve döküm öncesi-sonrası çevre koşullarının 

tanımlanmasında simülasyon ve gerçek ölçekli deneme betonların dökümünün önemli 

bir yol gösterici olarak kullanılabileceği görülmüştür. 
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