Beton Kullanıcısının TS EN 206’ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar
Hazırlayan Tümer AKAKIN
Beton siparişi, TS EN 206-1’in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.
Belirtilen betonun uygunluğu ancak doğru siparişin yapılmasından sonra denetlenebilir. Uygun
olmayan bir siparişten beton kullanıcısı sorumludur. Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlara beton
kullanıcısı tarafından dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Genel
Beton kullanıcısı tarafından üreticiye verilecek genel bilgiler standardda aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir. Bu bilgiler beton teslimatının sürekli ,istenen hızda ve sorunsuz olarak yapılmasını
sağlayacaktır.
- Teslim tarihi , zamanı ve birim sürede verilecek beton miktarı
- Varsa özel taşıma yöntemi
- Varsa özel yerleştirme metodu
- Şantiye etrafında beton teslim araçlarının ağırlık veya genişlik yönünden sınırlayacak engeller
2. Beton özellikleri için şu hususlar dikkate alınarak sipariş yapılmalıdır
-

Taze ve sertleşmiş betonun yapımı ile ilgili işlemler (Örneğin tünel kalıp kullanılacaksa erken
priz alma veya saha betonlarında yapılacak yüzey işlemleri)
Kür şartları ( Örneğin kısa süreli kür uygulamaları veya kür uygulanması zor olan açık saha
betonları )
Yapı boyutları (ısı yayılımı için- Örneğin kütle betonları )
Yapının maruz kalacağı çevre etkileri (Örneğin zemin sülfat etkisindeye)
Görünen agrega veya mastarlanmış beton yüzeyi ile ilgili şartlar
Agrega en büyük tane büyüklüğü gibi donatının beton örtü tabakası veya en düşük kesit
genişliği ile ilgili şartlar
Etki sınıflarından kaynaklanan benzeri nedenlerle uygun özellikteki bileşen malzemelerinin
kullanımındaki herhangi bir sınırlama

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler
üreticiye verilmelidir.
-

Basınç dayanım sınıfı(Projede belirtilen)
Çevresel etki sınıfı ( Bakınız 3.1.)
Agrega en büyük anma tane büyüklüğü( Bakınız 3.1.)
Kıvam sınıfı veya özel durumlarda kıvam için hedef değerler( Bakınız 3.2.).
Klorür içeriği sınıfı(Normal donatılı betonlarda Cl 0.2 veya Cl 0.4 seçilebilir)
Ağır veya hafif betonda yoğunluk hedefi(Normal Ağırlıklı beton dışında beton alımında
belirtilir)

Özel durumlarda
- Çimentonun özel tipleri veya sınıfları(Ek I)
- Agrega özel tipleri veya sınıfları (Örneğin yüzey uygulamaları veya saha betonlarında)
- Donma çözülme dayanımı için gerekli özellikler
- Taze beton sıcaklığı ile ilgili şartlar (Kür şartları, hava koşullarına bağlı olarak buharlaşmayı
azaltacak veya donma riskine karşı beton sıcaklığını sınırlayan değerlerin seçilmesi)
- Hidratasyon ısısı(Özellikle kütle betonlarda)
- Sertleşmenin gecikitirilmesi(Örneğin özel yüzey işlem uygulamaları varsa)
- Su işlemesine karşı direnç(su geçirimsizlikle ilgili sınırlamalar gerekiyorsa)
- Aşınma dayanıklılığı (Özellikle saha betonlarında)
- Yarmada çekme dayanımı ( Betonun çekme dayanımının gerektiği yerlerde. Örneğin donatısız
saha betonlarında)

3. Sınıflandırma
3.1.Çevresel Etki Sınıfları
Betonun maruz kalacağı çevre koşulları aşağıdaki tablolardan belirlenerek beton üreticisine verilir.

3.2. Kıvam Sınıfları
EN 206’da kıvam sınıfları 4 ayrı şekilde belirtilebilmektedir. Bunlar çökme, vebe , sıkıştırılabilme ve
yayılma sınıflarıdır.
Yeni standardla birlikte Kıvam sınıflarından çökme sınıfı aynı sınırlarda fakat “S” kısaltmasıyla
belirtilmektedir.
Ayrıca Vebe , sıkıştırılabilme ve yayılma sınıfları da standarda dahil edilmiştir.

3.3. Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü
Agrega en büyük tane büyüklüğü TS 500’e göre belirlenir. TS 500’de agrega en büyük tane büyüklüğü
TS 500 e göre agreganın en büyük dane büyüklüğü:
Kalıp genişliğinin 1/5 inden,
Döşeme kalınlığının 1/3 ünden,
Iki donatı çubuk arasındaki uzaklığın 3/4 ünden büyük olamaz.

3.4. Dayanım Sınıfları
Dayanım sınıfları projede belirtilmiş olup aşağıdaki gibi gösterilmektedir. C20/25 denildiğinde 20MPa
silindir , 25 MPa ‘lık küp karakteristik basınç dayanımına sahip beton belirtilmektedir. Bu standardla
birlikte hafif betonlar dayanımları da belirtilmiş durumdaıdır.

3.5. Hafif Beton Yoğunluk Sınıfları
Hafifi betonlar 800kg/m3 ile 2000kg/m3 arasında 5 ayrı sınıfa ayrılmışlardır. Betonun normal
birim hacim yoğunluğu 2000-2600kg/m3 arasındadır. 2600kg/m3 üstü olan betonlar ağır sınıf
olarak tanımlanır.

3.6. Klorür İçeriği Sınıfı
Beton klorür içeriği normal betonarme yapılar için Cl0,2 veya Cl0,4 olarak seçilebilir.

EK I
Çimentonun Seçimi
Aşağıdakilere uygunluğu belirlenmiş çimento seçilir;
- Yapım yöntemi
- Yapının kullanım amacı
- Kür şartları
- Yapı boyutları(ısıl gelişimi)
- Yapının maruz kalacağı çevre şartları
- Alkali agrega reaksiyonu
EK II
Kıvamın Seçimi
K1 (0 – 5cm) Vibrasyonlu mastarlı pist, yol betonları
K2 (5-10cm) Kalıpsız eğimli çatı , sömel vb. betonlar
K3 (10-16cm) Bilinçli,bilgili, etkin vibrasyon uygulayabilen profesyonel şantiyeler
K4(16-22cm) Vibratörlü şantiyede genel betonlar
K5 (>22cm)
İyi vibratör uygulanmayan şantiyeler, kazık dökümü vs.

EK III İrsaliye Fişi

İrsaliye fişinde standarda göre aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
-

Hazır beton tesisinin ismi,
Belgenin seri numarası,
Yükleme tarih ve saati (çimento ve suyun ilk temas ettği saat ),
Kamyon numarası veya aracı tanıtıcı bilgi,
Alıcının ismi,
Şantiyenin ismi ve yeri,
Şartnamelerle ilgili detaylar veya atıf (kod no,sipariş no gibi ),
Beton hacmi, m3 olarak,
Şartnamelere ve EN 206-1'e uygunluğunun beyanı,
Varsa belgelendirme kurumunun ismi ve işareti,
Betonun şantiyeye ulaştığı saat,
Boşaltmanın başladığı saat,
Boşaltmanın tamamlandığı saat.
Dayanım sınıfı,
Etki sınıfları,
Klorür içeriği sınıfı,
Kıvam sınıfı veya hedef değer,
Belirtilmişse beton karışım oranlarıyla ilgili sınr değerler,
Belirtilmişse çimento tipi ve dayanım sınıfı,
Belirtilmişse kimyasal katkı ve mineral katkı tipi,
Gerekliyse özel nitelikler,
Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü,
Hafif veya ağır beton için, birim hacim kütlesi sınıfı ve hedef birim hacim kütle
değeri.

