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Bu çalışmada soğuk derzin betonun doğrudan çekme dayanımı
üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmada 100x200 mm
boyutundaki silindir numunelerde soğuk derz oluşturmak için
0° ve 45° açılarda beton numuneleri dökülmüştür. Numunelerin
½ lik kısmının dökümünün ardından 2, 3, 4 ve 6 saat sonra ikinci
kısmı dökülmüştür. Elde edilen numuneler üzerinde doğrudan
çekme deneyi geçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
soğuk derz oluşumunda zaman arttıkça doğrudan çekme
dayanımında azalma olduğu görülmüştür. Bu azalma 6 saatten
sonra dökülen betonlarda daha belirgin olmuştur.
Anahtar kelimeler: Beton, Soğuk Derz, Doğrudan Çekme.
Abstract
This study investigated the effects of cold joints on the
concrete tensile strength. In this study, 100 x 200 mm cylinder
and prism of 100x100x500 mm in size to create a cold joint at
0 ° and 45 ° poured concrete samples. After the casting of ½
of the samples, after 2, 3, 4 and 6 hours the second portion
was poured. Direct tensile and flexural strength tests were
performed on the obtained samples. According to the results,
time increases in direct formation of cold joints are decreased
tensile and flexural strength tests. This reduction was more
clear at the concrete which poured after 6 hours.
Keywords: Concrete, Cold Joint, Direct Tensile.
1. Giriş
Beton; çimento, agrega, su ve uygun katkı maddelerinin
hesaplar neticesinde ve belirli bir üretim teknolojisine
uygun olarak belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen,
başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun
hidratasyonu sebebiyle katılaşıp istenilen şekli alarak
sertleşen kompozit bir yapı malzemesidir. Beton, uzun yıllardan
beri en önemli yapı malzemesi olan özelliğini korumuştur.

Güncelliğini kaybetmeyen beton, bütün inşaatlarda az veya
çok kullanılmaktadır. Bu inşaatlar arasında; yollar, sulama
kanal kaplamaları, köprüler, barajlar ve konutlar sayılabilir.
Betonun tercih sebepleri; şekil verebilme kolaylığı, fiziksel ve
kimyasal dış etkilere dayanıklılığı, ekonomik oluşu, kullanım ve
üretimindeki pratikliğidir[1].
Betonun döküm sırası betonun kalitesine önemli derecede
etkili olur. Taze betonun yerine yerleştirilme işleminin başarıyla
sonuçlanabilmesi için, bu işlemi başlamadan önce uygun
planlamanın yapılması ve bazı ön hazırlıkların yerine getirilmesi
gerekmektedir. Taze betonun yerleştirme işlemi başladığında,
bu işlemin istenmeyen herhangi bir nedenle yarıda kalmaması
gerekmektedir. Aksi takdirde, önceden yerleştirilmiş ve
sertleşmiş olan betonun yüzeyi ile, böyle bir betonun üzerine
daha sonra yerleştirilen taze beton yüzeyi arasında yeterli
aderans oluşmamakta, “soğuk derz” denilen ve istenmeyen bir
bağlantı eksikliği meydana gelmektedir[2].
En iyi beton ara verilmeden dökülen betondur. Ancak beton
döküm işlemine ara vermek ve daha sonra dökülen kısımlardan
devam etmek zorunda kalınabilir. Örneğin; beton mikserinin
gecikmesi, kalıpların patlaması veya döküm alanının büyük
olması gibi nedenlerle beton döküm aralıkları uzayabilir veya
işin ertesi güne sarkması ile beton dökme işi yarım kalabilir.
Dökülen beton şertleşmeye başladıktan veya tamamen
sertleştikten sonra, bırakılan kısımlarda yeniden beton dökme
işlemine devam edilmesi ile ilk tabaka arasında soğuk derz adı
verilen ek yerleri ve süreksizlik meydana getirilmiş olur[3].
Soğuk derz, betonun safhalar halinde ara verilerek dökülmesi
durumunda, iki dökümün birleşim yerinde oluşan birleşme
yetersizliği olarak açıklanabilir[4]. Ek yerler genellikle yapıların
zayıf kısımlarıdır. Bu kısımlarda beton elemanın çekme ve
eğilme dayanım vb. gibi mekanik özellikleri, bir bütün olarak
dökülmüş ve homojen bir beton elemana göre daha azdır.

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE

Bu çalışmada, beton dökümü sırasında ilk beton dökülüp prizini
almaya başladıktan sonra ikinci betonun geç dökülmesi nedeni
ile iki beton arasındaki aderansın araştırılması ve soğuk derz
oluşacak betonlarda en uygun aderansın sağlanması için, ikinci
betonu en geç kaç saat içinde dökülebileceğinin araştırılması
amaçlandırılmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
2.1.1. Çimento
Çalışmada kullanılan CEM II 42,5 R tipi çimento Baştaş Çimento
Ankara Elmadağ üretim tesisinden getirilmiştir. Kullanılan
çimentoya ait kimyasal, fiziksel ve mekanik analiz sonuçları
Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri.

ve 11.2-19 mm çapındaki aralıklarda agrega kullanılmıştır.
Agreganın elek analizi grafiği Şekil 1’de verilmiştir. Karışımdaki
agrega granülometresi TS 706 EN 12620’de belirtilen sınır
değerler içerisinde kalmıştır[5].
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Ayrıca taşıyıcı eleman, çevre etkileri nedeniyle bu kısımlardan
daha kolay bir şekilde olumsuz olarak etkilenir. Bu nedenle
ek yapılacak beton tabakaları arasında kuvvetli bağlantının
sağlanması gerekmektedir. Aslında yapıların hemen hepsinde,
betonun bir seferde dökülüp bitirilmemesinden dolayı soğuk
derzler oluşturulmaktadır. Farklı zamanlarda dökülen kolon
ve kiriş betonları, kat betonları veya yapının temeli ile üzerine
gelecek taşıyıcı elemanların betonları arasında bu tür ek
yerlerinin ve süreksizliliğin oluşacağı önceden bilinmektedir.
Bu türden oluşabilecek ek yerlerini azaltmak için kolon ve
kiriş betonlarının birlikte dökülmesi tercih edilmelidir. Ek
yerler momentin en az olduğu yerler olacak şekilde seçilmeli
ve yaklaşık 45° açı eğimli, kademeli ya da dişli olarak
bırakılmalıdır. Bu kısımlarda donatı filizleri ve kaba agrega
parçaları bırakılmalıdır[3].
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Şekil 1. Agreganın elek analizi

2.1.3. Epoksi
Çalışmada Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. üreten Sikadur®-52
yüksek dayanımlı epoksi reçinelerden oluşan iki bileşenli,
solventsiz, düşük viskoziteli enjeksiyon reçinesi kullanılmıştır.
Kullanılan epoksinin üretici firmadan temin edilen kimyasal,
fiziksek ve mekanik özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Epoksiyi kullanım haline getirmek için, A ve B bileşenleri
birbiriyle karıştırılmıştır. Karışım oranı A:B = 2:1 ağırlıkçadır.
A:B = 2:1 oranda epoksi çok akıcı olduğu için karışıma C bileşeni
eklenmiştir(C=A). C bileşeni 0,25 mm elekten geçen taş unudur.
Bileşenler karıştırılıp renki kahvereng olduktan sonra epoksi
betona yapıştırılmıştır[6].

Çizelge 2. Epoksinin kimyasal, fiziksel ve mekanik
özellikleri.

2.2. Metot
2.1.2. Agrega

2.2.1. Deney Örneklerinin Hazırlanması

Beton karışımında kullanılan agrega Ankara, Mamak bölgesi,
Uğural taş ocağından getirilmiştir. Karışımda 0-4, 4-11.2,

Çalışmada beton, 40 dm³ kapasiteli düşey eksenli laboratuar
tipi beton karıştırıcısında 2 dakika boyunca karıştırılarak

157

2nd International Sustainable Buildings Symposium
üretilmiştir. Karışım kıvamının belirlenmesi için TS EN 123502’ye göre çökme deneyi yapılmıştır[8]. Yapılan taze beton
100x200 mm boyutundaki kalıplara dökülmüştür. Numunelerde
soğuk derz oluşturmak için, ilk önce silindirin ½ lik kısmına 0°
ve 45° açılarda beton dökülmüştür. Betonun yüzey kısmı dişli
olarak bırakılmıştır. Kalıp içerisine betonu 45° açıda dökmek
için kalıp 45° açıya dik ayarlanmış ve ilk beton dökülmüştür.
İlk beton döküldükten 2, 3, 4, ve 6 saat sonra kalıpların
ikinci kısmına aynı beton dökülüp numuneler hazırlanmıştır.
Numuneler 24 saat nemli ortamda bekletildikten sonra
kalıplardan çıkartılarak 28 gün boyunca 20±2°C sıcaklığa sahip
su tankında kür edilmiştir.
2.2.2. Doğrudan Çekme Dayanım Deneyi
Doğrudan çekme dayanım deneyi için silindir numuneleri
kulanılmıştır. 28 günden sonra numuneler 12 saat laboratuvar
şartlarında bekletilmişir. Sonra silindir numunelerinin iki
yüzeyine kalınlığı 10 mm ve çapı 100 mm olan çelik epoksi ile
Şekil 2 - A ve C’de verildiği gibi yapıştırılmıştır. Yapıştırmadan
önce silindirin yüzeyleri tozlardan iyice arındırılmıştır.

dökülmesi ile iki beton arasında daha az aderans oluştuğu
belirlenmiştir.
45° açıda dökülen betonların yapışma alanı 0° açıda dökülen
betonlara göre daha geniş olduğu için ikisinin arasında
istatistiksel anlamda önemli fark olduğu görülmüştür. 2 ve 3
saatten sonra dökülen betonların doğrudan çekme dayanımları
arasında önemli derecede fark görülmemektedir. 2 saatten sonra
45° açıda dökülen betonun sonuçları ara vermeden dökülen
kontrol betonun sonuçlarına en yakın olduğu görülmektedir.
2 saatten sonra 0° açıda dökülen betonun doğrudan çekme
dayanımı kontrol betonun dayanımına göre %14, 3 saatte %15,
4 saatte %25 ve 6 saatte %45 azaldığı görülmektedir. 2 saatten
sonra 45° açıda dökülen betonun dayanımı %5, 3 saatte %9,
4 saatte %23 ve 6 saatte %39 kontrol betonun dayanımından
düşük olduğu görülmektedir.
Silindir numunelere doğrudan çekme uygulanırken numunelerin
kopma yerleri Çizelge 4’de gösterilmiştir.

Çizilge 3. Doğrudan çekme dayanım değerleri, MPa.
0° açı

Zaman,
saat

1

2

3
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Ortalama,
MPa

2

2.11

2.22

2.16

2.17

3

2.14

2.12

2.17

2.15

4

1.89

1.97

1.85

1.91

6

1.51

1.45

1.23

1.4

2.44

2.4

2.41

45° açı
2

2.38

3

1.94

2.54

2.47

2.32

4

1.97

1.99

1.88

1.95

6

1.54

1.68

1.38

1.54

Kontrol beton

2.54

Doğrudan çekme dayanım
değerleri (MPa)

3,00

0° açı

2,00

Şekil 2. Beton yüzeyindeki çelik ve betonu doğrudan çekme
makinası, A- kalınlığı 10 mm ve çapı 100 mm olan çelik, Bbeton çekme makinası, C-çeliğin betona yapışmış hali.
3. Bulgular ve Tartışma
Çalışmada hazırlanan soğuk derz numunelerinin doğrudan
çekme dayanım değerleri Çizilge 3’de verilmiştir. Ayrıca
ortalama doğrudan çekme dayanım değerlerine ait grafik Şekil
3’de görülmektedir.
Çizelge 3 incelendiğinde 45° açıda dökülen betonlar 0° açıda
dökülen betonlara göre daha yüksek dayanım değerleri
verdiği görülmüştür. Buna göre ikinci betonun daha geç

45° açı
1,00

Kontrol
beton

0,00
2

3

4

6
Zaman (saat)

Şekil 3. Ortalama doğrudan çekme dayanım değerleri
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Çizelge 4. Silindir numunelerin kopma yerleri, düz çizgi
(soğuk derz çizgisi), kesikli çizgi (numunenin koptuğu yer).
Zaman
2 saat

1

0° açı
2

3

1

45° açı
2

•

Doğrudan çekme dayanım deneylerinde 2 ve 3 saatten
sonra dökülen betonlarda meydana gelen kopmalar en
zayıf noktalardan, 4 ve 6 saatten sonra dökülen betonlarda
ise soğuk derz oluşum yerlerinde meydana gelmiştir.

•

Soğuk derz oluşumunda zamanın artmasıyla betonun
aderans dayanımının azaldığı görülmüştür.

3

Kaynaklar
3 saat

[1].
[2].
[3].
[4].

4 saat

[5].
[6].
[7].

6 saat

Çizilge 4 incelendiğinde 0° ve 45° açılarda dökülen betonlar
farklı yerlerden kopmuştur. 0° açıda 2 saatten sonra dökülen
beton numunelerinin sadece 2 tanesi, tam derz oluşan yerden
kopmamış, kalan 3, 4 ve 6 saatlerden sonra dökülen beton
numunelerinin hepsi soğuk derz oluşan yerlerden kopmuştur.
45° açıda ise 2 saatten sonra dökülen betonlar soğuk derz
oluşan yerlerden kopmamıştır. 3 ve 4 saatten sonra dökülen
betonlar soğuk derzin en zayıf noktasından kopmuş, 6 saattan
sonra dökülen betonların tamamı ise soğuk derz oluşan
yerlerden kopmuştur.
4. Sonuç
Çalışmadan elde edilen veriler istatisitksel
değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

olarak

•

Doğrudan çekme dayanım deneyinde 45° açıda dökülen
betonlar 0° açıda dökülen betonlara göre daha yüksek
dayanım değerleri vermiştir.

•

İlk dökülen betonun ikinci betonla yapışma alanı ne kadar
genişse, iki beton arasında daha iyi aderans sağlandığı
belirlenmiştir.

•

2 saattan sonra 0° açıda dökülen betonun doğrudan çekme
dayanımı kontrol betonun dayanımından %15, 3 saat %15,
4 saat %25, ve 6 saat %45’a düşüktür. 2 saatten sonra
45° açıda dökülen betonun doğrudan çekme dayanımı ise
%5, 3 saat %9, 4 saat %23 ve 6 saat %39 kontrol betonun
dayanımından daha düşüktür.
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