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Özet 
 

Betonarme yapılarda erken yaşlarda oluşan çatlaklar uygulanan kür yöntemleri ile 

doğrudan ilişkilidir. Yapı tasarım ve üretiminde, erken yaş çatlak kontrolü ve yapı 

servis ömrü standartlar ve şartnameler tarafından aranılan bir özellik olmaya 

başlamıştır. Bu nedenle, betonun standart basınç dayanımının yanısıra yerine dökülmüş 

halde kür ve bakım yöntemleri de betonun dayanıklılığına, ve dolayısıyla servis ömrüne, 

etki eden kriterlerden biri olmaktadır. İstenen mekanik ve dayanıklılık özelliklerini 

sağlayabilecek beton karışım tasarımının elde edilmesi ve uygulamada betonun yerinde 

özelliklerinin kontrolü  konusunda günümüz inşaat sektörü büyük bir ilerleme 

kaydetmektedir. Betonarme yapılarda servis ömrünün ve dayanıklılığın sağlanmasında,  

yerinde sertleşmekte olan, henüz dayanım gelişimini tamamlamamış ve çatlak direnci 

düşük erken yaş betonların özelliklerinin tarifi, ölçümü ve zaman içinde gelişimlerinin 

izlenmesi en önemli kritik aşamayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada beton tasarımında 

sertleşmekte olan betonun olgunluk kavramı açıklanarak, uygulamada betonun 

özelliklerinin kontrol edilmesinde ve kür uygulamasında kullanılabilecek bir hesap 

yöntemi sunulmaktadır. Beton kür uygulaması, buharlaşmaya karşı koruma, erken yaşta 

çatlak kontrolü ve dona karşı korumayı kapsar. Farklı beton karışım tasarımlarının, 
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farklı geometrilere sahip yapılarda kullanımı sırasında çeşitli mevsimsel özellikler için 

uygun beton kür yöntemi tercih edilmelidir.  

 

Kür yöntemini belirleyen iki ana unsur bulunmaktadır; bunlardan birincisi kür 

malzemesi ve ikincisi kür süresidir. Çalışmada bir banliyö tren hattının üzerine yapımı 

gerçekleştirilmiş olan karayolu köprüsünde sonlu elemanlar metodu kullanılarak 

hazırlanmış olan sıcaklık simülasyon programı ve olgunluk hesabı yardımıyla belirlenen 

kür yönteminin uygulamada betonun erken yaş çatlaklarına karşı dayanım ve 

dayanıklılık özellikleri üzerine etkisi gösterilmiştir. 

 

 

Abstract 
 

Early ages cracks in reinforced concrete structures, are directly related to the applied 

curing methods. The durability-based standards and technical requirements specifying 

early age crack control and service life of concrete structures have led to efficient 

implementation of appropriate curing methods and in-situ property development 

monitoring, in addition to assessment of compressive strength as the basic performance 

criteria. There has been a substantial development in the current construction practice to 

achieve the required mechanical and durability properties of the constructed facilities by 

performance tailoring of concrete mixtures and controlling in-situ property 

developments. The definition, measurement and monitoring of early age concrete 

properties are the most critical phases of the concreting process in order to ensure 

specified service life and durability of reinforced concrete structures. In this work, the 

concept of maturity of the hardening concrete is explained, and a calculation method is 

suggested where the characteristics of the concerete could be controlled and used in the 

application of curing. The application of concrete curing includes the protection against 

evaporation, the control of early age cracks and protection against frost. However, if 

different types of concrete mixtures are used in structures which have different 

geometry, the appropriate curing method should be used based on seasonal conditions.  

 

There are two main factors determining the method of curing. First one is the materials 

used for curing and the second one is the duration of curing. In this study, the effects of 

the curing method, implemented on a highway overpass crossing Gebze-Halkali 

Railway, was evaluated by employing a finite element program simulating temperature-

stress development and enabling maturity calculation. The curing method which was 

determined by the calculation of maturity could be used in applications for the 

durability of concrete against early age cracking. 

 

 

GĠRĠġ 
 

Yapıda uygulanan kür yöntemleri, ısıl gelişimi ve erken yaş çatlak kontrolü, yapının 

servis ömrü ve dayanıklılık özelliklerinin kontrolü açısından önemlidir. ACI Komitesi 

201’e göre portland çimentolu betonun dayanıklılığı hava koşullarına, kimyasal 

hasarlara, aşınmaya ve bozulmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır [1].  

 

Betonun dayanıklılığını doğrudan etkileyecek iki ana unsur, beton karışım tasarımı ve 

beton dökümü (sıkıştırma işlemi gibi)ve sonrası (kür işlemi gibi) uygulanan işlemlerdir. 

Taze betonda kür yapılmaması durumunda plastik rötre çatlakları oluşmaktadır. Bu 
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çatlaklar beton yüzeyindeki suyun buharlaşma hızı, betonun içindeki suyun yükselme 

hızından fazla ise oluşur [2]. Erken yaş çatlakları betonun dayanıklılığını etkileyen en 

önemli faktördür. Otojen rötre, kuruma rötresiyle beraber oluştuktan sonra betonda 

çatlağa sebep olur [3]. 

 

Betonun dayanıklılığına olumsuz yönde etkiyen tüm bu faktörleri azaltmak için çevresel 

koşullar gözönüne alınarak beton döküm metodu ve kür uygulaması yapmak gereklidir. 

Betonun bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybını önlemek ve hidratasyon sonucu 

sıcaklığı yükselen betonda sıcaklık farkından dolayı oluşacak gerilmeleri ortadan 

kaldırmak için kür uygulaması yapılmaktadır. Kür uygulamasına geçmeden önce beton 

karışım tasarımı belirlenmeli ve oluşturulan karışım tasarımı üzerinde testler yapılarak 

betonun olgunluk hesabı yapılmalıdır. Bir sonraki aşamada bu test verileri sonlu 

elemanlar metodunu kullanarak hazırlanmış olan simülasyon programına girilir ve 

betonun kür şekli ve zamanı belirlenebilir. Bu çalışmada, bu sistem, işveren şartnamesi 

100 yıl esasına göre hazırlanmış olan karayolu köprüsü projesi kapsamında 

kullanılmıştır.Tasarlanan karayolu köprüsü betonlarının geçirimsiz özellikte 

istenmesinden dolayı işveren şartnamesinde belirtildiği üzere erken yaş çatlaklarını 

kontrol altında tutmak için sonlu elemanlar metoduna dayalı olarak çalışan bilgisayar 

programı kullanılmıştır [4-6]. Yapıların kritik kesitleri seçilerek gerçekleştirilen 

similasyon çalışması için programa yapının döküm sıralaması, çevresel sıcaklık sınır 

koşulları, öntestler sonucu elde edilmiş olan betona ait Çizelge 1’de gösterilen veriler ve 

kür yöntemi şekli değişken olarak girilebilmektedir. Hesaplama çalışmaları sonrasında 

tam ölçekli deneme dökümleri yapılarak sonuçlar sahada kontrol edilmiştir. Sonuçları 

olumlu çıkan beton karışım tasarımları program çıktılarına bağlı olarak yapılarda 

kullanılmıştır. Döküm sonrası betondan alınan sıcaklık ölçüm kayıtları betonun 

olgunluk hesabında kullanılarak kür süresi ve yöntemi belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1 : Simülasyon programın girdileri için gerçekleştirilen testler 

 

Test İlgili Standart 

Aktivasyon Enerjisi TI-B 103 

Basınç Dayanımı Gelişimi TS EN 12390-3 

Yarmada Çekme Dayanımı TS EN 12390-6 

Elastisite Modülü Gelişimi NT BUILD 205 

Adyabatik Sıcaklık Gelişimi NT BUILD 388 

Sünme ve Erken Yaş Rötre Gelişimi TI-B 102 

Termal Genleşme Katsayısı TI-B 101 

 

Ayrıca olgunluk kavramı metodu kullanılarak kalıp alma süresi ve kür süresi tayini 

yapılmıştır. Betonun sıcaklığına bağlı olarak taze betonda meydana gelen hidratasyonun 

hangi aşamada olduğu tahmin edilebilir. Buna bağlı olarak taze betondan alınacak 

sıcaklık ölçümleri sayesinde kalıp alma süresi tayini ve kür süresi tayini yapılabilir. 

Minimum hidratasyon derecesinin elde edilmesi için gereken olgunluk, öngörülen 

adiyabatik ısı gelişimi parametreleri kullanılarak, ön denemeler sırasında tespit 

edilmiştir. Hidratasyon derecesi α, aşağıda belirtilen formül ile hesaplanmıştır. 

 
Q

MQ

MQ
M

Q
exp

                                      (1)
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Yukarıdaki (1) numaralı formülde  Q , 
Q

 ve    deney sonuçlarından geçirilen eğri 

yardımıyla bulunan sabit katsayılardır. MQ ise M olgunluk derecesindeki betonun 

deneysel olarak hesaplanan adiyabatik ısı miktarıdır.  Çalışmada karayolu köprüsü 

şartnamesinde minimum %75 hidratasyon derecesi tamamlananan betonların 

kalıplarının sökülmesi ve minimum %90 hidratasyon derecesi tamamlananana kadar 

kürün devam etmesi istenmektedir. 

 

 

DENEYSEL ÇALIġMALAR 
 

Üç açıklıklı, iki kenar iki orta ayaklı ve döşeme kirişleri öngermeli prekast olarak 

tasarlanan karayolu köprüsü inşaatında2 adet beton karışım tasarımı kullanılmıştır. 

Beton karışım tasarımlarına ait tüm testler özel olarak kurulan bir laboratuvarda 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1 ‘de görüldüğü üzere ihtiyaca gore C35 (Köprü Temel ve 

Ayakları) ve C40 (Prekast Kiriş ve Fasyalar) olmak üzere 2 adet beton karışım tasarımı 

hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Karayolu köprüsü genel görünüm 

 

Tüm beton karışım tasarımları TS EN 206 standardına göre XA3 sınıfı olarak seçilerek 

oluşturulmuştur [7]. Karışım tasarımları düşük su/çimento oranında kolay işlenebilirlik 

ve pompalanabilirlik özelliğinde olması için hiperakışkanlaştıcı katkı ve donma-

çözünme dayanımı yüksek olması açısından hava sürükleyici katkı kullanılarak 

hazırlanmıştır. Karışımlarda kullanılan girdi malzemeler öntestlerden geçirilerek 

seçilmiştir. Prekast kirişler için hazırlanan beton karışım tasarımında CEMI42.5 R tipi 

çimento, köprü ayakları ve döşeme için hazırlanan beton karışım tasarımında ısısı 

düşürülmüş özel olarak hazırlanmış CEMI42.5N tipi çimento kullanılmıştır. Agregalar 

alkali-silika testleri yapılarak özel olarak seçilmiştir. Daha sonra labotaruvar ortamında 

yapılan karışımlar ve ardından gerçekleştirilen testler sonucunda karışım tasarımının 

gerekli şartları sağlamasının ardından tam ölçekli deneme dökümüne geçilmiştir.Tam 

ölçekli deneme dökümü ile gerçek şartların bütünüyle (beton üretim santrali, işçilik, 

kür, nihai ürün vs.) değerlendirilmesi ve alınan karot numuneleriyle öntestlerde 

gerçeleştirilen tüm deneylerin tekrarlanması ve karşılaştırılmasının ardından simülasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen tüm dökümler bu simülasyon 

çalışmasında çıkan sonuçlara göre gerçekleştirilmiştir. İnşaat aşamaları, 1)Bileşenlerin 

muayene lotlarının belirlenmesi, kalite planına göre belirlenen sıklıklarda testlerinin 

yapılması ve bu lotlarının idare edilmesi, 2) Sahada döküm öncesi taze beton testlerinin 

yapılması ve numune alınması, 3) Alınan numuneler üzerinde basınç mukavemeti 

testinin yapılması (7-28-56 gün), 4)Gerekli kesitlerde merkezde ve yüzeyde sıcaklık 

Q
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takibinin yapılması, 5) Sıcaklık takibine bağlı olarak maksimum sıcaklığın 65˚C’yi 

geçmemesi ve olgunluk hesabının yapılarak kalıp açma süresinin belirlenmesi, 6) 

Olgunluk %90’a ulaşıncaya kadar kürlemenin ve buharlaşmaya karşı korumanın devam 

etmesi ve 7) Yüzey bozukluklarının ve çatlakların tamir edilmesi’nden oluşmaktadır. 

 

Çizelge 2 :Beton karışım tasarımları 

 

Tasarım  

Kodu 

Su/ 

Çimento 

Oranı 

Çimento 

[kg/m³] 

Su 

[kg/m³] 

Doğal  

Kum 

[kg/m³] 

Kırma  

Kum 

[kg/m³] 

Kırma  

TaĢ-1 

[kg/m³] 

Kırma  

TaĢ-2 

[kg/m³] 

Uçucu  

Kül 

[kg/m³] 

Süper  

AkıĢkan- 

laĢtırıcı 

[kg/m³] 

Hava  

Sürük- 

leyici 

[kg/m³] 

K-1 0,4 320 142 335 477 493 442 100 3,27 1,1 

K-2 0,38 430 161 429 267 1072 - - 2,82 0,34 

 

Köprü temel ve döşemelerinde kullanılan pompalanabilir özelliğe sahip karışım tasarımı 

K-1‘de çökme(slump) 210±30 mm, hava içeriği %6±2, taze beton sıaklığı +5°C ile 

+35°C arasında ve birim ağırlık 2350±100kg/m³ ve öngermeli prekast kirişlerde 

kullanılan erken dayanımı yüksek beton karışım tasarımı K-2 ‘de ise çökme değeri 

100±30 mm, hava içeriği %6±2, taze beton sıaklığı +5°C ile +35°C arasında ve birim 

ağırlık 2300±100kg/m³ taze beton sınır değerleri belirlenmiştir.Üretilen betonların taze 

haldeki deney sonuçları belirtilen sınırlar içinde kalmıştır. 

 

 

SĠMÜLASYON PROGRAMI VERĠLERĠ 
 

Laboratuvarda 1, 2, 3, 7, 14 ve 28. günlerde yapılan ısıl gelişim,elastisitemodülü,basınç 

ve yarmada çekme dayanımlarının  test sonuçlarından, Y(M)= Ys exp(-(t/M)a) 

denklemi yardımıyla 3 adet parametre hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge3’de verilmiştir. 

Bu denklemde Y(M), M olgunluk derecesindeki Y parametresinin değeri (Isıl Gelişim, 

Elastisite Modülü, Basınç ve Yarmada Çekme Dayanımı), Ys bu parametrenin sonsuz 

zamanda alacağı en son değer, t zaman sabiti ve a eğrilik parametresidir. Bu şekilde, 

betonun ½, 1, 2, 3, 7, 14 ve 28. günlerde ölçülen değerleri kullanılarak her parametrenin 

istenilen olgunluktaki değeri program tarafından hesaplanabilir. Rötre verileri zamana 

bağlı olarak girilmiş ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Sünme parametreleri ise betonun bir 

Kelvin ve bir Newton cisminin seri olarak bağlandığı bir model yardımıyla hesaplanmış 

ve ilgili katsayılar Çizelge 4’te verilmiştir. 1 ve 2 katsayıları Kelvin ve Newton 

cismindeki amortisörün viskozite katsayıları, E2 ise Kelvin cismindeki yay sabitidir. 

Çizelge 4’de bu katsayıların zamana bağlı değişimi verilmektedir. İlgili deney ve hesap 

yöntemleri TI-B 101 ve 102 standartlarında açıklanmıştır. 

 

Karayolu köprüsünün ve prekast kirişin kritik kesiti Şekil 3’de gösterildiği gibidir. 

Kritik kesit, eleman içindeki sıcaklık farkının en yüksek olacağı kesit olarak alınmıştır. 

Döküm sırasında sıcaklık takibi için konulan termokapılların yeri şekil üzerinde 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 3 :Simülasyon programı verileri 

 

Parametreler KT-1 KT-2 

Isıl Gelişim[kJ/kg] 

Ys 316 313,9 

t 21,06 11,86 

a 0,9 1,22 

Elastisite Modülü[MPa] 

Ys 40268,2 43043,9 

t 13,33 6,95 

a 1,01 0,84 

BasınçDayanımı[MPa] 

Ys 96,1 62,1 

t 80,67 15,54 

a 0,36 0,67 

Yarmada Çekme Dayanımı 

[MPa] 

Ys 5,62 5,53 

t 25,51 7,31 

a 0,53 0,61 

Termal Genleşme[1/°C] - 6,74E-06 4,90E-06 

 

 

Çizelge 4 : Simülasyon programı girdileri için sünme verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 2: Simülasyon programın girdileri için rötre verileri 

 

 1 

 

 

2 E2 

 

a 6,69E+06 1,53E+06 1,07E+05 

b 3,27E+09 2,12E-03 1,54E+06 

c 1,24E+06 - 1,27E+06 

d 1,97E-01   1,70E-01 

xbEXPa2 ))/((2

dxcExpbaE))/((1

dxcEba
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ġekil 3: Karayolu köprüsü ayağı ve prekast kiriş kritik kesitleri 

 

Karayolu köprüsünde 21mm kalınlığında ahşap hazır kalıplar ve kür için sürekli olarak 

nemli tutulan telis bezi ve üzerine plastik örtü kullanılmıştır. Prekast kirişler ise çelik 

kalıp ve kürleme işlemi için 1 mm plastik örtü kullanılmıştır. Tüm malzemelerin termal 

geçirimlilik katsayıları ve kalınlıkları simülasyon programına tanıtılmıştır. Örnek olarak 

öngörülen beton  döküm programı bahar mevsimi sınır koşulları için simülasyona 

Çizelge 5’teki gibi girilmiştir. 

 

Çizelge 5 :Bahar koşulları için öngörülen döküm aşamaları 

 

 

Döküm 

Günü 

Döküm Saati 

(hr) 

Ortam Sıcaklığı 

(oC) 

Beton Sıcaklığı  

(oC) 

Kür Süresi 

(gün) 

Kalıp Alım 

(Saat) 

Faz 1 01.04 0 9.8 20 6 24 

Faz 2 06.04 108 11.2 20 6 24 

Faz 3 11.04 240 13.9 20 6 24 

Prekast 

Kiriş 

01.04 0 

4h~40 

Buhar Kürü 

 

                  9,8 
20 3 18 

 

Prekast kirişler beton dökümünü takiben kapalı ortamda belirli bir süre buhar kürüne 

maruz bırakılarak erken dayanım alması sağlanmaktadır. Olgunluk derecesi %75’ e 

ulaştığında halatlar kesilerek kirişlere öngerme verilmektedir ve devamında plastik örtü 

ile üstü örtülerek hidratasyon derecesi %90’ a ulaşana kadar kürlenmektedir. 
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SĠMÜLASYON SONUÇLARI 
 

Simülasyon sonucu elde edilen grafikler aşağıda verilmiştir. Şekil 4 ve şekil 5’de kesitte 

oluşan maksimum ve minimum sıcaklık-zaman grafikleri bahar mevsimi için örnek 

olarak verilmektedir. Çatlak risk faktörü olarak tariflenen gerilme/çekme dayanımı 

oranının zaman içindeki değişimini ve çatlak risk faktörünün izoeğrilerle kesit boyunca 

değişimini görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4 :  Simülasyon çıktısı çatlak risk faktörü grafikleri-KT-1 

 

 

 
 

 

ġekil 5 : Simülasyon çıktısı sıcaklık-çatlak risk faktörü grafikleri-KT-2 

 

Çizelge 6’da ise farklı ortam koşulları (rutubet ve sıcaklık) gözönüne alındığında 

hesaplanan maksimum çatlak risk faktörleri zamana göre verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°C Sıcaklık 

(Maksimum ve Minumum) 

  Saat-Zaman 

Maksimum çatlak risk faktörü 

(gerilme/çekme dayanımı) 

 Saat-Zaman 

Maksimum çatlak risk faktörü eğrileri 

        Saat-Zaman 

Maksimum çatlak  
risk faktörü(gerilme/çekme dayanımı) 

°C Sıcaklık 

(Maksimum ve Minumum) 

Saat-Zaman Saat-Zaman 

Maksimum çatlak risk 
faktörü eğrileri 
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Çizelge 6 : Simülasyon sonuçları özet çizelgesi 

 

 Bahar Koşulları Yaz Koşulları Kış Koşulları 

Faz 

Max 

Çatlak 

Risk 

Faktörü 

Zaman 

 (saat) 

Max 

Çatlak 

Risk 

Faktörü 

Zaman 

 (saat) 

Max 

Çatlak 

Risk 

Faktörü 

Zaman 

 (saat) 

Faz 1-KT 1 0,64 36 0,60 26 0,50 57 

Faz 2-KT 2 0,66 135 0,69 132 0,29 334 

Faz 3-KT3 0,49 271 0,49 136 0,42 652 

Prekast K 0,27 12 0,28 13 0,24 11 

 

 

GENEL DEĞERLENDĠRME 
 

Temel yapı elemanları simüle edilmiş olup, sonuçlar gerekli limitler dahilinde 

hesaplanmıştır. Simülasyon çalışması sırasında, ebat, beton özellikleri, beton dökme 

planı, sınır koşulları ve malzemelerin, betonun ısı gelişimini ve çatlak risk faktörünü 

etkileyen en önemli etkenler arasında olduğu anlaşılmıştır. Simülasyon çalışması, 

mevsimsel ve günlük veriler bakımından en kötü sınır koşulları için gerçekleştirilmiştir. 

Bu nedenle, beton dökme planı ve sınır koşulları, farklı verilerle denenmiştir. 

 

Maksimum beton sıcaklıkları daima yaz koşullarında görülmüştür. Köprü kenar 

ayağının maksimum beton sıcaklığı 61
o
C, yaz koşullarında, 2. kademenin beton 

dökümünden 215 saat sonra, köprü kenar ayağının maksimum çatlak risk faktörü 0.48 

olarak hesaplanmıştır. Bu programdan elde edilen çatlak risk analizlerinin sonuçları, 0.7 

çatlak faktörü sınırının altında bulunmuştur. Sonuçlardaki izoeğriler incelendiğinde 

çatlak riski yüksek olan eğriler ısı kaybının yüksek olduğu bölgelerde yoğunlaştığı 

gözlenmiştir.  

 

Ortalama kalıp sökme süresi 48 saat olarak, kür uygulamasının süresi ise 144 saat 

olarak kabul edilmiştir. Kür uygulaması için beton yüzeyi telis bezi ve 1 mm plastik 

örtü ile sarılmasına karar verilmiştir. 

 

Bütün bu bilgiler doğrultusunda, tanımlanan inşaat metoduyla beton karışım tasarımları 

karayolu köprüsünde kullanılmış ve çatlak açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak 

sahada kürün özensiz yapıldığı bölgelerde çatlaklar gözlenmiş olup, önceden 

belirlenmiş bir tamir yöntemine göre enjeksiyon yapılmıştır. Öngermeli prekast 

elemanlarda kesit küçük olduğu için sıcaklık farklarından dolayı yüksek gerilmeler 

oluşmamış ve oluşan gerilmeleri de verilen öngerme karşılamıştır. Prekast kirişlerde 

herhangi bir çatlak gözlemlenmemiştir. 
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