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Özet 
 

Beyaz çimento, özel nitelikli kil (profillit, kaolen) ile kireç taşının karıştırılması ile elde 

edilen beyaz klinkerin alçı ile öğütülmesi sonucunda üretilen hidrolik bir bağlayıcıdır. Tüm 

dünyada, mimari yapılarda, fayans, seramik v.b. elemanların birleştirilmesinde kullanılan bir 

çimentodur. Beyaz çimento ile üretilen beyaz betonlar çoğunlukla dekoratif yapı malzemesi 

olarak kullanılmakta, taşıyıcı sistem elemanlarında kullanımına pek rastlanmamaktadır. Bu 

bildiride, 3+11 kat olarak projelendirilmiş K.Maraş Belediyesi Hizmet Binası inşaatının 

taşıyıcı yapı elemanlarında kullanılan beyaz çimentolu betonun tasarımı, üretiminde 

kullanılan tesis ve ekipmanlar, kalite kontrol çalışmaları, taze ve sertleşmiş beton özellikleri 

ve yerinde döküm beyaz çimentolu hazır beton uygulaması hakkında bilgi verilmektedir.   

 

Bildiri kapsamında, sıcak havada (35 
o
C ve % 75 bağıl nem) beyaz ve gri hazır betonun 

üretimi, üst katlara pompalanması, döküm sırasında karşılaşılan sorunlar, 

süperakışkanlaştırıcı, priz geciktirici katkı kullanımı, arzulanan beyaz renk, dekoratif yüzey 

özellikleri, beyaz agrega tedariki için yapılan araştırmalar detaylı olarak anlatılmaktadır. 

 

Ayrıca, istenen dekoratif özelliklere sahip yüksek kaliteli beyaz betonların tasarım esasları, 

proje kriterleri, üretim esasları, kalite kontrol çalışmaları ile uygulamada süreklilik, dayanım 

ve dayanıklılık performansları yeterli, betonun tasarlanması ve kullanılması, üretim tekniği 

ve şantiyede alınan tedbirler gösterilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler : Mimari beton, beyaz beton, dayanım,  dürabilite. 
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Abstract 
 

White cement is a hydraulic binder which is produced by grinding gypsum and white clinker 

made up of mixing qualified clay (pyrophyllite , kaoline) and limestone. Around the world it 

is used in challenging architectural structures and binding some members such as tiles, 

ceramics, etc. White concrete produced with white cement is mostly used as decorative 

building material and is not common at the elements of load bearing systems. In this report 

informations about designation of white cement concrete used in load bearing elements of 

K.Maraş Municipal Service Building which is planned as 3+11 floors, plant and equipments 

used in production ,  quality control operations,  fresh and hardened concrete properties and 

moulded in-site white cement concrete applications will be given. With the scope of this 

report, studies for production of white and grey ready mixed concrete at hot weather (35˚C 

and %75 relative humidity), pumping to high floors,  problems encountered during the 

moulding, usage of superplasticizer and retarders,  desired color of white, decorative surface 

properties,  supplying white aggregate is explained in detail. Also design, criteria of the 

project , production principals of high quality white concrete which have the desired 

decorative properties, working with sufficient quality control applications, using and 

planning concrete which have the performances of both durability and strength and the 

production technique of white cement concrete and precautions taken at construction site are 

viewed.  

 

1. GİRİŞ 
 

Beyaz çimentolu hazır beton; kısaca, beyaz renk elde etmek amacı ile beyaz hammaddeler 

kullanılarak üretilen hazır beton‟dur. Beyaz çimentolu hazır beton, estetik ve dekoratif 

özellikleri açısından olduğu kadar, dayanım ve dürabilite özelliklerindeki üstün performansı 

ile de hazır beton sektöründe tüm amaçlar için çağdaş yapıların taleplerini karşılar hale 

gelmiştir. 

 

Beyaz çimento‟nun ayırt edici en temel özelliği; hammaddesinin çok saf olması, ileri 

teknoloji prosesi ile ince olarak öğütülmesi, dayanım kazanma performansının yüksek 

olması ve beyaz çimento ile üretilen betonların estetik ve dekoratif özelliklere sahip olması, 

iyi bir kalıp sistemi ile düzgün yüzeyli ve güzel görünüşe sahip olmasıdır. 

 

1.1  Beyaz Betonun Betonarme Yapılarda Kullanımı 

 

Beyaz beton Dünya‟da genellikle küçük dekoratif, yer karoları, duvar panelleri vb. gibi 

prekast yapı elemanlarında kullanılmaktadır. Büyük yapılarda beyaz beton nadiren 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazı örnekler aşağıda verilmektedir. Aşağıda verilen projelerde 

ağırlıklı olarak prekast üretim teknikleri kullanılmıştır; 

 

 İspanya Valencia Bilim Müzesi Binası[1] (Resim 1). 
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Resim 1    İspanya-Valencia‟daki Bilim     Resim 2    İtalya-Roma‟dakiRoma Jubilee  

                 Müzesi             Katedrali  

 

 Roma Jubilee Katedrali(Resim 2),  TiO2(titanyum dioksit) katkılı Beyaz Beton ile 

üretilen 346 adet öngermeli prekast yapı elemanının birleştirilmesi ile 2000 yılında 

inşaa edilmiş olup, 22 m. yüksekliğindedir[2].   

 A.B.D. Alabama-Montgomery de 1996 yılında inşa edilen 22 katlı RSA Tower Ofis 

Binası(Resim 3) 114 m. yüksekliğindedir [3].  

 

          
  Resim 3  ABD‟de Alabama Montgomery RSA Tower Ofis Binası  

 

 

2. K.MARAŞ BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI PROJESİ’ 

NİN ÖZELLİKLERİ 
    

K.Maraş Belediyesi yeni hizmet binası için, 2007 yılında mimari proje yarışması 

düzenlenmiştir. Yarışmada birinci olan ve uygulamaya konulan mimari proje beyaz 

çimentolu beton da içermektedir. Projede C 30 sınıfı 18.000 m
3
 gri(normal) beton ve aynı 

sınıftan 4.500 m
3
 beyaz çimentolu beton kullanılmıştır. Bodrumlar ve zemin kat dahil 14 

katlı olan Hizmet Binası projesi‟nin, dış cephesindeki tüm betonarme kolonları ve dış perde 

elemanları C30 beyaz çimentolu beton ile, binanın iç cephesindeki elemanlar ise C30 normal 

beton ile projelendirilmiştir. Bu sebeple yapıda, beyaz çimentolu hazır beton ve normal gri 

çimentolu hazır beton birlikte kullanılmıştır.  

 

K.Maraş Belediyesi‟nce beyaz çimentolu hazır beton ile ilgili talep edilen özellikler; 
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 Beyaz çimentolu hazır beton‟un TS EN 206-1 standardında belirtilen C30 dayanım 

sınıfını karşılaması  

 Uygulama prekast olmayıp, yerinde döküm şeklinde yapılacaktır. Taze beyaz 

betonun, iyi işlenebilir olması, düzgün ve dekoratif yüzey elde edilebilmesine olanak 

sağlaması 

 Beyaz çimentolu hazır beton hammaddelerinin öncelikle yerel kaynaklardan 

sağlanması beyaz çimentolu hazır beton üretiminde, renk verici pigment vb. gibi 

sentetik katkıların kullanılması yerine, mümkün olduğunca yerel doğal 

malzemelerden seçilen beyaz agregalar kullanılarak beyazlığın sağlanması 

 Beton renginin, renk paletindeki beyaz renk tonlarının dışına çıkmaması  

 Beyaz çimentolu C30 hazır beton ile gri çimentolu C30 hazır beton‟un aynı anda 

üretilmesini, sevk edilmesini ve kalıba dökülmesini sağlayacak tesis ve ekipmanların 

kullanılması 

 Ayrıca üretilecek beyaz çimentolu beton‟un birim maliyetinin, aynı sınıf gri(normal) 

betonun maliyetinin iki katını geçmemesi talep edilmiştir. 

 

 

3. PROJEDE KULLANILAN BEYAZ BETONUN ÖZELLİKLERİ 
 

Beyaz betonu alışılagelmiş gri betondan ayıran en temel özelliği doğal beyazlığıdır. Betona 

bu beyazlığı veren, hammaddelerin rengi ve saflığıdır. Beyaz beton; beyaz çimento, beyaz 

agrega, su ve gerektiğinde kullanılan beyaz renkli kimyasal ve/veya mineral katkılardan 

oluşmaktadır. Beyaz hazır beton üretiminde kullanılan hammaddeler;  

 

 Beyaz Çimento; Adana Çimento San.T.A.Ş. „nin BPÇ 52.5N/70 (TS 21:2007) 

 Agrega; Kahramanmaraş Andırın Yöresi Beyaz Kırmataş Agregası (TS 706 EN 

12620) 

 Kimyasal Kakı; Süper akışkanlaştırıcı(TS EN 934-2) Şeffaf Renkli Özel Kimyasal 

Katkıdır. 

 

3.1  Beyaz Çimento  

 

Beyaz beton üretiminde kullanılan çimento beyaz renklidir. Beyaz çimento üretimindeki 

hammaddeler çok az miktarda demir oksit içerdiğinden saflık ve beyazlık elde edilir. 

Bununla birlikte, üretimde saf hammadde kullanılması, ince öğütme teknikleri beyaz 

çimentonun diğer kimyasal, mineralojik ve mekanik özelliklerini de iyileştirmektedir. 

Çimento içeriğindeki yüksek kalsiyum silikat miktarı ve yüksek inceliği, erken dayanımı da 

arttırmaktadır. Ayrıca beyaz çimentonun düşük miktarda alkali içermesi, bununla üretilen 

beyaz betonların alkali-agrega reaksiyonlarına karşı dirençleri olabileceğinin göstergesi  

sayılabilir. 

  

Beyaz betonun üretiminde kullanılan BPÇ 52.5N/70 (TS 21:2007) beyaz çimentosunun        

2 günlük basınç dayanımı 35.9 MPa, 28 günlük basınç dayanımı 65.6 MPa olup, kimyasal ve 

fiziksel özellikleri Tablo 1‟de verilmiştir. 
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3.2  Beyaz Beton Agregaları 

 

Beyaz beton üretiminde kullanılan agregalar beyaz renkte olup temel kural saflıktır. Beyaz 

beton üretimlerinde TS 706 EN 12620 “Beton Agregaları” standardına uygun özelliklerde ve 

granülometride beyaz agregalar kullanılmıştır. Agrega‟nın özellikleri Tablo 2 ve Tablo 3‟de 

verilmektedir. Beyaz betonda kullanılacak agregaların donmaya dirençli olması, toz ve 

çamur içermemesi istendiğinden yıkanmış agrega tercih edilmiştir. Agregaların kaynağı, 

doğası, şekli, granülometrisi, saflık ve rengindeki herhangi bir önemli değişim betonun 

görünümünde ve renginde büyük farklılıklara yol açmaktadır. Bu nedenle başlangıçta yeterli 

miktarda malzemenin kontrollü şekilde temin edilmesi çok önemlidir.  

 

Projede kullanılan beyaz agregalar K.Maraş Andırın yöresindeki Gökgedik mermer 

ocağından çıkan kireçtaşı kırıklarının, K.Maraş‟daki bir elek tesisinde yeniden kırılıp 

elenmesi, yıkanması ve aşağıdaki boyutlara getirilmesi sonucu elde edilmiştir. Agregalar  

hazır beton üretim tesisindeki çok gözlü kapalı stokhole nakledilerek muhafaza edilmiştir. 

Bu suretle dış etkilere karşı kirlenmeleri önlenerek, kalite sürekliliği sağlanmıştır. 

 

Agrega boyutlarına göre ; 0-0.8 mm kırma kum, 0-5 mm kırma kum, 5-12  mm kırmataş,  

12-22 mm kırmataş olarak sınıflandırılmış olup fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2‟de,  

tane dağılımları (elek analizi) Tablo 3‟de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Üretimde kullanılan beyaz çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

Erimez Kalıntı (max) % 0.14 

SiO2 % 22.46 

Al2O3 % 3.97 

Fe2O3 % 0.26 

Mn2O3 % 1.53 

CaO % 65.87 

MgO (max) %  1.53 

SO3 (max) % 2.41 

Kızdırma Kaybı % 2.4 

Na2O % 0.35 

K2O % 0.42 

Na2O+0.658K2O % 0.63 

Cl
- 
% 0.0070 

Özgül Ağırlık  (g/cm
3
) 3,06 

Donma Süresi(Başlangıç) 3²º 

Hacim Sabitliği(max)  (mm) 2 

Özgül Yüzey(Blaine) (cm
2
/g) 3980 
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    Tablo 2  Kullanılan agregaların fiziksel ve kimyasal özellikleri    

                                 

 
İnce Agrega Kaba Agrega 

K.Kum        

0-0.8 mm 

K.Kum        

0-5 mm 

Kırmataş        

5-12 mm 

Kırmataş        

12-12 mm 

Özgül Ağırlık(g/cm3) 2.65 2.65 2.65 2.65 

Su Emme% 3.5 1.8 1.1 1.1 

İnce madde miktarı(<0,063mm)% 21 13.6 0.3 0.3 

Max tane boyutu (mm) 0.08 5 13 22 

Hacim kararlılığı-Kuruma Büz.% 0.017 0.017 0.017 0.017 

Toplam Kükürt Eser Eser Eser Eser 

Kum Eşdeğerliği SE 82 80   

Metilen Mavisi MB 0.25 0.25   

Alkali Agrega Reaktivitesi 

Çözünen Silis(SiO2) 1.01 m.mol/lt 

Alkali Azalması(Rc) 62.5 m.mol/lt 

Suda Çözünen Klor(Cl) % 0.00014 

Asitte Çözünen Sülfat (SO3) % 0.004 

Petrografik Analiz(Malzemenin Cinsi) 

Kristalize Kireçtaşı Parçaları % 100 

Renk  

Beyazlık % 98 

 
 

Tablo 3  Kullanılan agregaların tane dağılımı (elek analizi)  
 

          Toplam % geçen 

 İnce Agrega Kaba Agrega 

Elek açıklığı(mm)  K.Kum 0-0,8 mm K.Kum 0-5 mm 5-12 mm  12-22 mm  

31.5 mm 100 100 100 98.5 

22.4 mm 100 100 100 94.6 

19 mm 100 100 100 68.7 

16 mm 100 100 100 23.5 

12.5 mm 100 100 68,8 6.7 

8 mm 100 100 11.4 1.2 

4 mm 100 88.7 0.4 0.3 

2 mm 100 65.7 0.4 0.3 

1 mm 99.6 45 0.3 0.3 

0.5 mm 72.9 28.3 0.3 0.3 

0.25 mm 42.5 22.4 0.3 0.3 

0.125 mm 27.1 16.9 0.3 0.3 

0.063 mm 21 13.6 0.3 0.3 
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3.3  Beton Karışım Suyu 

 

Beyaz beton üretiminde TS EN 1008 standardına uygun ve “içilebilir su” özelliklerinde 

beton karışım suyu kullanılmıştır. 

 

3.4  Beyaz Beton için Kimyasal Katkılar 

 

Taze ve sertleşmiş beyaz betonun performansını arttırmak için kullanılan akışkanlaştırıcı, 

süper akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici, hava sürükleyici ve su geçirimsizlik 

katkılarının beyazlığı veya saydamlığı betonun beyazlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 

nedenle, beyaz beton üretimlerinde beyaz veya saydam renk de kimyasal katkılar 

kullanılmalıdır.  

 

3.4.1 Projede kullanılan kimyasal katkılar 

 

Laboratuar çalışmaları sonucu TS EN 934-2 standardına uygun melamin sülfonat polimeri  

sıvı esaslı, mimari beton ve harç üretimi için geliştirilen yüksek oranda su azaltıcı, şeffaf 

renkli bir süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkı seçilmiş ve kullanılmıştır.  

 

Kullanılan katkı maddesinin yoğunluğu  1.25 g/cm³, katı madde oranı % 42.1, pH derecesi 

11.2  ve klorür içeriği % 0.02 „dir. 

 

3.5  Mineral Katkılar 

 

Taze ve sertleşmiş beyaz betonun performansını arttırmak için kullanılan mineral katkılar 

beyaz renkli olmalıdır. Beyaz beton üretimlerinde metakaolen,  yüksek fırın cürufu, beyaz 

silis dumanı, ponza tozu, perlit tozu gibi yapay ve doğal puzolanlar kullanılmakla birlikte 

dolgu malzemesi olarak beyaz dolomit ve kalker tozu da kullanılabilmektedir. Ancak istenen 

renk özelliklerine uygun mineral katkı düzenli olarak tedarik edilemediği için, projede 

mineral katkı kullanılmamıştır. 

 

 

4. PROJEDE KULLANILAN BEYAZ BETONUN TASARIMI VE KALİTE 

KONTROL ÇALIŞMALARI 

 

Laboratuar şartlarında; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. üretimi beyaz çimento, yerel 

kaynaklardan temin edilen agregalar, ve mimari beton üretimine uygun şeffaf renkli süper 

akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılarak, 5 ay süre ile Ar-Ge çalışmaları 

yapılmıştır[2],[3],[4],[5],[6]. Bu çalışmaların sonuçları ve K.Maraş Belediye‟sinin talepleri 

göz önünde bulundurularak projenin ihtiyacı olan beyaz çimentolu hazır betonun üretimine 

en uygun karışım seçilmiştir. Beyaz hazır beton karışım reçetesi Tablo 4‟de verilmektedir.  
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Beton döküm yerinde; taze beyaz betonun görünüm ve işlenebilirliği iyi olup, kıvamı 

20+2cm, sıcaklığı 30-33 ºC, hava içeriği ise % 1.0 - %1.3 olarak tespit edilmiştir. 

 

Kalite kontrol çalışmaları için, üretilen beyaz betonlardan inşaat sahasında alınan 

15x15x15cm küp numuneler üzerinde beton basınç dayanım testi(TS EN 12390-3), su 

geçirimsizlik testi(TS EN 12390-8), hızlı klorür geçirimliliği testi(AASTHO T277), beyazlık 

testi(CIE renk skalasına göre) yapılmış olup, test sonuçları Tablo 5 „de verilmiştir. 

 

Tablo 5  Sertleşmiş beyaz beton  test sonuçları  

   

          Testin Adı 

  

   

  

Test 

adedi 

 

Fcm 

MPa 

Fcmin 

MPa 

Standart 

sapma 

MPa 

Basınç 

altında 

su işleme 

derinliği 

(mm) 

Hızlı klorür 

geçirimliliği 

(coulomb) 

CIE renk 

sakalası   Y 

eks. 

beyazlık 

(%) 

Beton basınç testi  58 set 43,9 39,2 3,2 - - - 

Su geçirimsizlik testi 3 set - - - 28 - - 

Hızlı klorür geçirimliliği Testi 

[7] 
1 set - - - - 1800 - 

Renk(beyazlık)  [8] 1 set - - - - - 72 

 (1 set = 6 adet beton numunesidir).  

 

 

5. BEYAZ HAZIR BETONUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN TESİS VE 

EKİPMANLAR 

 

Projede, beyaz ve gri beton üretiminin aynı anda yapılabilmesi için, bir beton santralı 

tamamen beyaz çimentolu beton üretimi için, ikinci beton santralı ise normal gri çimentolu 

beton üretimi için tahsis edilmiştir. Beyaz beton agregaları kirlenmeye ve tozlanmaya karşı 

kapalı agrega stokholünde muhafaza edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4  Beyaz  hazır beton karışım reçetesi (1 m³) 
 

(5-12mm)  Kırmataş 358 kg 

(12-22mm)  Kırmataş 396 Kg 

(0-0.8 mm)Kırma Kum 245 Kg 

(0-5 mm)Kırma Kum 886 Kg 

Çimento(BPÇ 52.5 N-70) 340 Kg 

Su 167 Kg 

Kimyasal Katkı        4.42 Kg 

Toplam/Yoğunluk        2396 Kg/ m³ 
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5.1 Beyaz Betonun Hazırlanması ve Taşınması 

 

Beyaz beton üretiminde mikser, el arabaları , akıtma olukları, huniler, vibrasyon iğneleri vb, 

hiçbir koşul altında hem beyaz beton karışımları hem de gri beton için kullanılmamıştır. Bu 

nedenle, yeterli kapasitede bir ekipman tahsisi yapılmıştır. 

 

Proje sahasına beyaz betonu taşımak için kullanılan araçların temiz tutulması amacıyla beyaz 

hazır beton taşıyan transmikserler diğerlerinden ayrılmıştır.  

 

 

6. BEYAZ BETONUN DÖKÜMÜ ve YERLEŞTİRİLMESİ 

 

Beyaz hazır betonu döken mobil beton pompaları diğerlerinden ayrılmıştır. Döküm ince 

katmanlar şeklinde yapılmış (30 cm). döküm yüksekliği segregasyondan kaçınmak amacıyla 

maksimum 1 m ile sınırlandırılmıştır. Daha fazla döküm yükseklikleri için dolum boruları 

veya huniler kullanılmıştır, bu gibi aparatlarla iri agregaların donatıya çarparak 

segregasyonu engellenmiştir. Beyaz betonu doğru olarak sıkıştırmak için vibrasyon aletleri 

kullanılarak, beyaz betonun boşluksuz şekilde yerleştirilmesi sağlanmıştır. Her dökümden 

sonra, kalıptan çıkan beyaz beton yüzeylerinde, betonun boşluksuz olarak yerleştirilip 

yerleştirilmediği gözlenmiştir.  

 

6.1 Beyaz Çimentolu Betonun Dökümü ve Kullanılan Beton Kalıbı 

 

Yapımcı firma tarafından beyaz beton yüzeyinde dekoratifliğin sağlanması amacı ile, 

profesyonel bir kalıp üreticisinden, brüt beton kalıbı tedarik edilmiştir. Beyaz beton için ayrı 

bir tam takım kalıp kullanılmıştır. Kalıpların yağlanması için şeffaf ve renk bırakmayan bir 

sentetik kalıp yağı kullanılmıştır. Açıkta kalan filiz demirleri, epoksi boya ile boyanmış 

oluşabilecek pas renginin betona akmasını önlenmiştir.  

 

     
Resim 4 Hizmet binası genel görünümü           Resim 5  Beyaz beton merdiven elemanı     

 

   

7. SONUÇLAR 

  

 Üretilen betonların tamamının basınç dayanımı standart değerlerin üzerinde çıkmıştır. 

Estetik ve dekoratif özelliklere sahip olduğu düşünülen beyaz betonun, basınç dayanımı 

açısından gösterdiği performans ile beyaz hazır betonun taşıyıcı betonarme yapılarda 

kullanılabileceği görülmektedir.  
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 Hazır beton sektöründe taşıyıcı betonarme betonu olarak, bütün sınıflarda beyaz beton 

üretiminin mümkün olabileceği görülmüştür. Proje için üretilen C30 beyaz hazır beton, 

proje için üretilen aynı sınıftaki normal(gri) betonun maliyetinin 2,5 katına 

üretilebilmiştir. 

 

               
Resim 6 Kahramanmaraş belediyesi hizmet binası zemin kat dış görünümü  

   

 Üretilen beyaz hazır beton, istenen özellikler sağlanarak proje yetkilileri tarafından uygun 

bulunmuştur. Beton renginde CIE Renk Skalası‟na[8] göre %72 beyazlık elde 

edilmiştir(Tablo 5). Betonda daha beyaz renk elde etmek ve beyazlığı korumak için 

kullanılabilen bir madde olan TiO2(titanyum dioksit)‟in getirdiği maliyet artışı sebebi ile, 

TiO2(titanyum dioksit)‟li beyaz betonun projede uygulanması mümkün olamamıştır. Bu 

sebeple bu çalışmada TiO2(titanyum dioksit) katkılı beyaz beton ile ilgili bilgilere yer 

verilmemektedir. Ancak, zaman içinde beyaz betonun yüzeyinde UV etkisi ve kirlenme 

sebebi ile oluşabilecek renk değişikliğinin önlenmesi için, beyaz hazır beton üretiminde 

TiO2(titanyum dioksit) kullanılması önerilmektedir[2]. 

 

 Sıcak iklimlerde beyaz betonu transmikserle taşımanın mümkün olduğu görülmüştür. 

Üretim ve beton dökümü esnasında, tasarlanan beyaz betonda hedeflenen 30-33 ºC taze 

beton sıcaklığı aşılmamıştır. 

 

 Temizlik; üretim hammaddelerinin temizliğinin, hammaddelerin korunmasının ve 

üretimin her aşamasında kullanılan ekipmanların temizliğinin renk faktörüne büyük 

etkisinin olduğu görülmüştür. Bu sebeple uygulama esnasında bir hazır beton tesisinde, 

beyaz hazır beton üretimi için ayrı, gri hazır beton üretimi için ayrı ekipmanların tahsis 

edilmesinin gerektiği, kalite sürekliliği açısından bunun bir zorunluluk olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 Beyaz çimento ve beyaz hazır beton, sanatla mimariyi, sanatla mühendisliği ve 

teknolojiyi bağdaştırma özelliğiyle modern yerleşim alanlarında birçok büyük projede 

uygulanma imkanı bulacaktır.  
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