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GİRİŞ
Beton, bilindiği üzere agrega, çimento, su ve duruma göre 
kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. 
Bu malzemeleri bir arada tutan ve dayanım kazandıran ise çi-
mento ve su arasında gerçekleşen “hidratasyon reaksiyonu” 
dur. Ekzotermik (ısı veren) olan bu reaksiyonun gerçekleşme-
si için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Su mik-
tarını ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörler dolayısıyla betonun 
özeliklerini de etkilemiş olur. 

Sıcak hava,  TS 1248 (Anarmol Hava Koşullarında Beton Ya-
pım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardında ard arda 3 gün-
lük hava sıcaklığı ortalamasının 30oC’ nin üzerinde olması du-
rumu olarak ifade edilir. Hava sıcaklığının fazla olması beton 
içindeki suyun hızla buharlaşıp azalmasına, betonun kıva-
mının ve işlenebilirliğinin azalmasına, reaksiyon için gerekli 
şartların sağlanamamasından dolayı dayanım kaybına, beto-
nun dökümünde, yerleştirilmesinde, vibrasyonunda ve bitiril-
mesinde zorluklara, beton yüzeyinde daha fazla rötre  çatlağı 
oluşup betonun daha geçirimli olmasına neden  olur.

Suyun buharlaşmasını yüksek sıcaklık, rüzgar ve bağıl nem 
etkiler.

Hava sıcaklığı arttıkça;
- Su ihtiyacı artar.
- Kıvam düşer.
- Priz alma hızı artar.
- Erken dayanım artar. 
- Beton yüzeyinde daha çok rötre çatlakları oluşur. 
- Beton sıcaklığı artar. Isıl çatlamalara neden olur.
- Beton yüzeyindeki su hemen buharlaşacağı için hızlı priz  
 alır ve dayanımsız olur.

Şantiyede taze betona, kıvamını artırmak için su eklendiğinde;
- Su/çimento oranı artar ve beton dayanımı düşer.
- Geçirgenlik artar.
- Beton yüzey görüntüsü bozulur.
- Dayanıklılık azalır.

Beton sıcaklığının 15oC-20oC arasında olması idealdir; ama 
bunu her zaman sağlayabilmek mümkün değildir. Beton sı-
caklığı TS EN 206-1 standardına göre en düşük 5 oC olmalı-
dır. Beton sıcaklığının bu standardda üst limiti olmasa da 32 

oC’nin (ASTM C 94) üstünde olmaması idealdir. Genel olarak 
bir saatte beton yüzeyinin 1m2’lik alanından buharlaşan su 
miktarı 1kg’dan fazla ise gerekli önlemler alınmalıdır. 

Pouring Concrete In High 

Temperatures

As known, concrete is a construction material that consists 

of aggregates, cement, water and chemical or mineral ad-

ditives depending on the situation. The hydration reaction 

between water and cement is what hold these materials 

together and gives them strength. Sufficient quantities of 

water and heat are required in order for this exothermic 

reaction to take place. Therefore all factors that influence 

water and temperature have an influence on the character-

istics of concrete. 

TS 1248 (Pouring of Concrete in Abnormal Weather 

Conditions) standard defines high temperature as when 

average temperature is above 30 oC for 3 consecutive days. 

High temperature results in disappearance and decrease 

of the water in concrete, decrease in consistency and work-

ability of concrete, loss of strength due to failure toprovide 

appropriate conditions for reaction, difficulties in pouring, 

compacting, vibrating and finishing concrete, and increase 

in cracks on the surface of the concrete leading to a rise in 

the permeability of concrete.

Sıcak Havada 

Beton Dökümü
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Resim 3: Zeminin nemlendirilmesi Resim 4: Yağmurlama (fogging) ile hem hava soğutulur 
hemde bağıl nem artar.

2. BETON TAŞINIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Hazır beton gitmesi gereken yere zamanında gitmelidir.
> Mikser devri yüksek olmamalıdır. 
> Teslim yerine en kısa mesafeden gidilmelidir.
> Kuru sistem tercih edilebilir.

3. BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince emilmesi engellenir.
> Kalıplar ve donatılar nemlendirilir.
> Aşırı rüzgar var ise döküm yeri etrafına rüzgar kırıcı yerleştirilebilir.
> Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunabilir. 
> Tüm işçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalıdır.
> Gün içinde sıcaklığın azaldığı saatlerde beton dökümü yapılmalıdır.

4. BETON DÖKÜMÜNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

> Beton sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. 
> Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.
> Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
> Bitirme işlemi yüzeyde terleyen su kalmayınca hemen yapılmalıdır.

5. BETON  DÖKÜMÜNDEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Beton sertleşmeye başlar başlamaz su ile kür edilmelidir. Kür süresi en az 3-4 gün olmalıdır. Beton yüzeyi devamlı nemli kala-
cak şekilde farklı metotlar ile kür yapılabilir. 
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