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Özet 
 

Betonun erken yaşlardaki performansının arttırılması, özellikle hızlı servise açılması 

gereken projelerde (beton yol tamiratları, havalimanı apron projeleri v.b.) ve prefabrike 

üretimlerde işin hızla bitirilmesi ve üretimin optimize edilmesi çok önemlidir. Bu 

isteklerin karşılanması betonun erken yaşlarda dayanımı hızlandırılarak buhar kürü gibi 

yöntemlerle veya priz hızlandırıcılar ile sağlanmaya çalışılır. Fakat bu gibi işlemler 

özellikle betonda ileri yaşlarda dürabilite anlamında bazı sorunlar çıkmasına neden 

olabilir. Öte yandan, işin istenilen sürede bitirilmesi her zaman mümkün olmaz. Bu 

nedenle, beton karışımında kullanılan malzemeler özenle seçilmeli ve üretilen ürünlerin 

erken yaşlarda özeliklerinin belirlenmesi gereklidir. 

  

Sunulan bu çalışmada;  düşük, normal ve yüksek sıcaklıklarda üretilen betonlarda 

yüksek performanslı çimento ve yeni nesil bir priz hızlandırıcı kullanılarak üretilen özel 

betonların taze ve sertleşmiş haldeki özelikleri gözlemlenmiştir. Üretilen betonlarda 

agraga hacmi ve su /çimento oranı sabit tutulmuş, yüksek performanslı çimentolar ve 

yeni nesil bir priz hızlandırıcı kullanılarak numuneler üretilmiştir. Numuneler üzerinde, 

taze beton özellikleri için; işlenebilirlik, sıcaklık, birim ağırlık, kıvam koruma deneyleri, 

sertleşmiş beton özellikleri için ise; erken yaşlardaki (6-12 saat) basınç dayanımı 

gelişimi ve nihai basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. 
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Bu çalışmanın ışığında geliştirilen özel betonun, ihtiyaç duyulduğu zaman, hangi tip 

malzemelerle, nasıl üretilmesi gerektiği ve bu betonun hangi özelliklerine dikkat 

edilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
 

Abstract 
 

Increasing early ages performance of the concrete is very important especially for 

construction projects to be finalized in a very short time (repair of highways, airfield 

projects etc.) and also for precast industry to speed up the required manufacturing while 

optimizing the production process. Generally, these requests are fulfilled by accelerating 

the early ages strength via steam curing or setting accelerators. However these methods 

can cause some drawbacks regarding durability. It is not every time possible to finish 

the projects before deadlines. Therefore materials to be used in concrete mix should be 

selected carefully and early ages properties of products should be determined. 

 

In this study, fresh and hardened state properties of special concretes which have been 

produced with high performing cement and new generation hardening accelerators at 

low-normal-high temperatures have been investigated. Volume of aggregates and w/c 

ratio had been kept constant while samples have been produced with using high 

performing cement and new generation hardening accelerator. For fresh concrete, 

samples had been tested for workability, temperature, unit weight and slump ; and for 

hardened concrete, samples had been tested for strength development during early ages 

(6-12 hours) and late compressive strength.  

 

As a result of this study, material types to be used, production techniques and important 

properties had been tried to be understood for a special type concrete with high early 

strength properties. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Otoyollar ve havaalanları sert çevresel etkilere maruz kalmakla birlikte, ağır yüklere 

karşı da direnç göstermesi gereken yapılardır. Bu gibi yapılarda beton kullanılması, 

maliyet ve uzun dönemdeki performans kriterlerini optimum şekilde sağlaması 

açısından tercih edilmelidir [1,2]. Ülkemizde beton yollar tamiratında yaşanabilecek 

sorunlar nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Beton yolların tamiratındaki en önemli 

sorun, yolun tamirat nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalmasının yarattığı maliyettir. 

Bu nedenle otoyolların tamiratında genellikle daha kısa sürede sonuç alınan bitümlü 

malzemeler kullanılmaktadır. Ancak, bitümlü malzemelerinin zayıf performansından 

dolayı, her yıl kış mevsiminden sonra yolda hasar meydana gelmekte ve uzun 

dönemdeki toplam maliyet daha yüksek olmaktadır [3]. Zarar görmüş beton yolların 

tamiratında, düşük kaliteli bitüm esaslı malzemelerin yaygın olarak kullanılması, daha 

yenilikçi çimento esaslı onarım sistemlerinin geliştirilmesi için ilham kaynağı olmuştur.  

 

Yüksek performanslı betonlar, ABD’deki Stratejik Otoyol Araştırma Programına [4] 

göre dayanım bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: 

i) Yüksek erken dayanımlı beton: 4 saatlik basınç dayanımı ≥ 17,5 MPa, 

ii) Çok yüksek erken dayanımlı beton: 24 saatlik basınç dayanımı ≥ 35 MPa, 

iii) Çok yüksek dayanımlı beton: 28 günlük basınç dayanımı ≥ 70 MPa  
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Yüksek erken dayanımlı betonlar, beton yolların tamiratında kullanılabilmesinin dışında 

prefabrik uygulamalarında da zaman tasarrufu ve kalıpların verimli kullanılması için 

tercih edilebilir.  

 

Prefabrik uygulamaları, özellikle hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması istenen inşaat 

projeleri ve endüstriyel tesis inşaatlarında kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde inşaat 

projelerinde prekast betonunun kullanımı artmaktadır. Yalnız prekast betonu 

üretiminde, üretim sürecinin veriminin arttırılması ve kalıpların çevriminin arttılarak 

daha çok kullanılabilmesi için yüksek erken dayanıma ihtiyaç vardır. Bunu elde 

edebilmek için, beton karışım parametrelerinin optimize edilmesi, betona dışardan 

enerji verilmesi gerekmektedir. Kalıpların verimli kullanılması ve enerji maliyeti 

prefabrik uygulamalarda maliyeti etkileyen en önemli faktörlerdir. Yenilikçi çimento 

esaslı sistemler ile prefabrik uygulamalarında ki maliyetler yüksek oranda optimize 

edilebilir. Ayrıca hammadde kullanımında optimizasyon ve daha az enerji kullanıldığı 

için üretilen ürünler daha sürdürelebilir ve ekolojik olacaktır. 

 

Bu çalışmada, geleneksel yol onarım malzemelerine alternatif olabilecek ve prefabrik 

uygulamalarında da kullanılabilecek çimento esaslı bir sistemin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Her iki amaç için de, geliştirilen bu sistemin başarılı olabilmesi için 

hedeflenen kriterler; yol onarımı süresini bir günden aşağıya çekmek, havaalanlarındaki 

onarım süresini 6 saatin altına indirmek ve prefabrik üretiminde de kalıp alma süresini 

kısaltmak ve enerji kullanımını azaltmak olarak belirlenmiştir. Bu hedeflerin 

gerçekleşebilmesi için üretilecek betonların aşağıdaki kriterleri sağlaması 

hedeflenmiştir; 

 

 6 saatlik basınç dayanımının en az 20 MPa olması 

 Kıvam sınıfının S5 olarak üretilmesi ve 45 dk boyunca kıvam koruması 

 +5 
0
C - +25 

0
C sıcaklık aralığında uygulanabilir olması  

 

Yüksek erken dayanımlı betonların üretimi için yeni nesil priz hızlandırıcı katkı 

kullanılmış ve bu katkı ile uyumlu çalışacak çimento tipinin belirlenmesi amacıyla bir 

seri deney yapılmıştır. Çimento tipi belirlendikten sonra, yeni nesil priz hızlandırıcı 

katkının kullanım dozunu belirlemek amacıyla bir seri deney daha programlanmış ve 

üretilen betonlardan 15 x 15 x 15 cm boyutlarında küp numuneler alınarak basınç 

dayanımı gelişimi gözlemlenmiştir. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Yapılan deneysel çalışmada CEM I 42,5 R ve CEM I 52,5 R çimento tipleri 

kullanılmıştır. Agrega olarak Sinekli bölgesinden doğal kum, Cebeci bölgesinden taş 

tozu, 1 ve 2 numara agregalar kullanılmıştır. Kimyasal katkı olarak yüksek oranda su 

azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı beton katkısı ve kristal hızında sertleşme teknolojisini 

kullanan yeni nesil priz hızlandırıcı kullanılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki 

kısımlarında yeni nesil priz hızlandırıcı YNPH olarak isimlendirilecektir. Farklı 

kompozisyonlarda CEM I 52,5 R tipi çimentolar CEM A, CEM B ve CEM C olarak 

isimlendirilmiştir (Tablo 1). Yapılan deneysel çalışmada yüksek erken dayanım 

hedeflendiği için 450 kg/m
3
 çimento dozajı tüm çalışmalarda sabit tutulmuştur. 
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Tablo 1. Deneysel çalışmada kullanılan çimentoların özelikleri 

 
 CEM A CEM B CEM C 

CaO (%) 63,7 63,86 64,10 

SiO2 (%) 20,49 20,43 20,23 

Al2O3 (%) 4,64 4,63 4,51 

Fe2O3 (%) 3,25 3,24 3,16 

MgO (%) 1,28 1,27 1,24 

K2O(%) 0,78 0,78 0,77 

Cl
- 
(%) 0,0312 0,0310 0,0308 

Na2O (%) 0,20 0,20 0,19 

TiO2 (%) 0,29 0,30 0,29 

SO3 (%) 2,66 2,63 2,64 

C3S 56,38 57,87 61,11 

C2S 16,22 14,91 11,89 

C3A 6,80 6,80 6,60 

C4AF 9,89 9,85 9,62 

Priz başı (Dak.) 128 123 131 

Priz sonu(Dak.) 187 191 188 

 

2.2. Yapılan Deneysel çalışmalar 

 

Yapılan deneysel çalışmada öncelikle yeni nesil priz hızlandırıcı ile uyumlu çimento 

dayanım sınıfını belirlemek amacı ile deneyler yapılmıştır. Bu çalışmada %0, %2,5 ve 

%4 oranlarındaki yeni nesil priz hızlandırıcının 42,5 ve 52,5 dayanım sınıflarındaki 

çimento ile 2 saat, 6 saat, 8 saat, 12 saat, 1gün, 7gün ve 28 gün sonundaki basınç 

dayanımları incelenmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). Yapılan bu deneysel çalışmada eşit 

kıvamlı (S5 kıvamında) betonlar üretilmiş, su/çimento oranı 0,36-0,38 aralığında 

kalmıştır. Beton üretiminden 6 saat sonra 20 MPa basınç dayanımı hedef alınmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. 52,5 dayanım sınıfındaki çimentonun farklı oranlardaki YNPH ile zamana göre 

basınç dayanımı değişimi. 
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Şekil 2. 42,5 dayanım sınıfındaki çimentonun farklı oranlardaki YNPH ile zamana göre 

basınç dayanımı değişimi. 

 

Şekil 1 ve Şekil 2 deki sonuçlardan görüldüğü üzere 6 saatlik dayanımlarda en yüksek 

sonuca 52,5 dayanım sınıfındaki çimento ile ulaşıldığı için çalışmanın bundan sonraki 

bölümlerinde 52,5 dayanım sınıfındaki çimento kullanılması kararlaştırılmıştır. 52,5 

dayanım sınıfındaki çimentoların YNPH katkı ile uyum performansını optimize 

edebilmek için farklı kompozisyonlarda 52,5 dayanım sınıfındaki çimentolar 

kullanılmıştır (Şekil 3, Şekil 4, Şekil5).  

 

 

 
 

Şekil 3. CEM A çimentosu kullanılarak farklı oranlardaki (%0, %2,5 ve %4) YNPH ile 

üretilen betonların zamana göre basınç dayanımı değişimi. 
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Şekil4. CEM B çimentosu kullanılarak farklı oranlardaki (%0, %2,5 ve %4) YNPH ile 

üretilen betonların zamana göre basınç dayanımı değişimi. 

 

25
o
C sıcaklıkta yapılan deneylerde CEM A kompozisyonundaki 52,5 dayanımlı çimento 

ile YNPH katkısının %0 ve %2,5 oranında kullanıldığında 6 saatte hedeflenen 20 MPa 

basınç dayanım sonucuna ulaşılamamış, fakat %4 oranında YNPH katkı kullanıldığında 

6 saatte hedeflenen dayanımın üstüne çıkılmıştır. CEM B ve CEM C 

kompozisyonlarındaki çimentolarla yapılan deneylerde YNPH katkının %2,5 ve %4 

kullanım oranlarında 6 saatte hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 5. CEM C çimentosu kullanılarak farklı oranlardaki (%0, %2,5 ve %4) YNPH ile 

üretilen betonların zamana göre basınç dayanımı değişimi. 
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25
o
C sıcaklıkta yapılan çalışmalardan sonra soğuk hava şartlarında ultra yüksek erken 

dayanım sonuçlarının nasıl etkilendiğini tespit edebilmek için 5
o
C’de iklimlendirme 

kontrollü laboratuvarda deneyler tekrarlanmıştır (Şekil 6 ve Şekil 7). 25
o
C sıcaklıkta 

yapılan deneyler sonucunda, soğuk hava şartları için yapılan çalışmalarda CEM A 

kompozisyonundaki çimentonun kullanılmasına gerek görülmemiştir. 

 

 
 

Şekil 6. CEM B çimentosu kullanılarak farklı oranlardaki (%0, %2,5 ve %4) YNPH ile 

5
o
C üretilen betonların zamana göre basınç dayanımı değişimi. 

 

 

 
 

Şekil 7. CEM C çimentosu kullanılarak farklı oranlardaki (%0, %2,5 ve %4) YNPH ile 

5
o
C üretilen betonların zamana göre basınç dayanımı değişimi. 

 

Soğuk iklim koşullarında yapılan deneyler sonucunda 6 saatte hedeflenen 20 MPa 

dayanım değerine YNPH katkının hiçbir kullanım oranında ulaşılamamıştır. Hedeflenen 
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değere her iki çimento kompozisyonu için YNPH katkısının %2,5 ve %4 kullanım 

oranlarında 12 saatte ulaşılmıştır. 

 

 

3. SONUÇLAR 
 

Yapılan çalışmalar ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

 

1. 52,5 dayanım sınıfındaki çimentolarla YNPH katkısı kullanılarak üretilen betonların 

erken dayanımları, 42,5 dayanım sınıfındaki çimentolarla üretilen betonlara göre daha 

yüksek olmuştur. 52,5 dayanım sınıfındaki çimentoların inceliği daha fazla olduğu için 

çimento tanelerinin yüzey alanı artmakta ve hidratasyon reaksiyonları daha çok ve hızlı 

olmaktadır. 

  

2. YNPH katkısı ile çimento kompozisyonu uyumunun ultra yüksek erken dayanımlı 

beton üretimi için çok önemli bir faktör olduğu gözlemlenmiştir.  

 

3. 25
o
C sıcaklıkta, 450 kg/m

3
 çimento kullanılarak YNPH katkısının %4 kullanım 

oranıyla 6 saatte en yüksek dayanım elde edilmesine karşın, beton maliyeti göz önüne 

alındığında YNPH katkısının %2,5 kullanım oranıyla da hedef dayanım değeri olan 20 

MPa’a ulaşılmış olup bu kullanım oranının optimum olduğu görülmüştür.  

 

4. 5
o
C sıcaklıkta, her iki çimento kompozisyonunda ve YNPH katkısının %2,5 ve %4 

kullanım oranlarında 6 saatte hedeflenen en az 20 MPa dayanım değerine 

ulaşılamamıştır. Ancak 12 saatte bu değere ulaşılabildiği gözlemlenmiştir. 

 

5. Yapılan çalışmalarda kullanılan çimento esaslı sistem ile hem beton yolların tamiratı 

kısa sürede yapılabilir hem de prefabrik uygulamalarında üretim süreci daha verimli 

hale getirilebilir. 
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