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Merhaba   
 
 
Yeni onyılın ilk ERMCO Bülteni ile 
bütün okuyucularımıza bir kez daha 
merhaba. 
 
Umarız yeni yılın ilk ayları sizler için 
2009 yılının son aylarından daha 
sorunsuz başlamıştır. Umarız, 
Bahar yaklaşırken üretim ve satış 
seviyeleri yükselmektedir. 
Bu sayımızın anahtar sözcüğü 
sürdürülebilirlik. Üretimden tasarruf 
için internet ortamının 
kullanılmasına kadar çok çeşitli 
yönleriyle ele aldık. 
Son olarak da sizleri bundan sonraki 
sayılarımıza katkıda bulunmaya 
kuvvetle davet ediyoruz.  Basılmaya 
değer bulduğunuz her türlü katkı 
veya haberi çekinmeden bize 
gönderin. 
 
ERMCO Sekreterya ekibi ■ 
 

Karışım suyunun 
iyileştirilmesi 
 
Çoğumuz karışım suyunun sadece 
su olduğunu düşünür. Genellikle bu 
suyunun içilebilir nitelikte olmasını 
gerekli görürüz.   
Ancak Almanaya’daki bir hazır 
beton karışımı üreticisi iki aşamalı 
bir karıştırma işlemi galiştirdi. Bu 
işlemde (başka şeylerin yanı sıra) 
su moleküllerine ayrılıyor ve suyun 
çimentoyla reaksiyona girme 
yeteneği artırılıyor. 
Birleşik Krallık’daki “Concrete” 
Dergisinin son sayısındaki 
tartışmayı okumak için buraya 
tıklayın 
Bu yazı, Hazır Beton Dergisi’nin 97. 
sayısında (66-69.sh) yayımlanmıştır. 
 

 

 
Sürdürülebilirlik konusunda 
küçük bir muharebe kazanıldı 
 
Sürdürülebilirliğin hazır beton 
üreticilerinin önemli meselelerinden bir 
olduğunu ve olmaya devam edeceğini 
defalarca dile getirdiğimizi 
hatırlayacaksınız.  Fransa’dan Jean-
Marc Potier ERMCO’nun, Avrupa CEN 
TC350 standardizasyon komitesi “inşaat 
işlerinin standardizasyonu” çalışma 
grubundaki temsilcisidir. Uzun 
tartışmalardan sonra komitenin son 
toplantısında bizim açımızdan önemli bir 
prensip meselesinde savımızı kabul 
ettirdik: “toplam kütle ihtiyacını” 
sürdürülebilirliğin göstergesi olarak 
kullanma fikri reddedildi. Kabul edilmiş 
olması bizim sanayimizin çok zararına  
olacaktı. Bizim ürünlerimizin toplam 
kütle ihtiyacı tabii ki çok büyük. 
 
 

 

ÖZET 

 

 
Merhaba 
 
 
İ mproving mixing 
water 

 
 
Sürdürülebilirlik 
konusunda küçük bir 
muharebe kazanıldı 
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Beton tesislerinin 
çevre 
değerlendirmesi  
 
 
İ nternetin daha 
başka yardımları 
 
 
İ nternetten daha 
fazla yararlanmak 
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Üyesidir. 

http://studio5.webalive.net/ermco/documents/news-items/improving-mixing-water-article.pdf?width=800&height=600
http://studio5.webalive.net/ermco/documents/news-items/improving-mixing-water-article.pdf?width=800&height=600
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Beton tesislerinin çevre değerlendirmesi 
 
ERMCO çevre değerlendirmesi kılavuz dokümanları 
yayınlamıştır ve üç yılda bir yaptığı Kongrede tesislerin 
çevre performansına ilişkin ödüller dağıtır. Tesisler 
ulusal birlikler tarafından seçilir.  
Fakat çevresel performansı değerlendirmek için 
sistematik bir yöntem yoktur. Bu nedenle Kuzey Amerika 
Hazır Beton Birliği’nin ortak bir sürdürülebilirlik 
derecelendirme sistemi oluşturma girişimi ilgi çekici 
olabilir. 
 
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İnternetin daha başka yardımları 
 
Aradığınız Avrupa Birliği belgelerine sizi basit bir şekilde 
yönlendirecek bir AB web sitesinden söz etmek 
istiyoruz.  
Bu sitenin adı İnşaat Enformasyon Platformu 
(Construction Information Platform):  
http://www.exploreconstruction.eu/WelcomePage.jsf 

Bu ‘anahtar kelimelerin” girilmesine 
dayalı bir arama motoru. Bu anahtar 
kelimelere göre AB web sitelerindeki 
ilgili belgeler belirleniyor.  
Bulunan her belgenin özeti veriliyor, 
belgenin kendisi değil.  
Böylece size mevcut belgeleri ve nerede 
ulaşılabileceklerini gösteriyor. 
Bu arama motoru şu anda basit bir 
aşamada sadece İngilizce, Fransızca ve 
İtalyanca olarak çalışıyor. Bu yıl sonuna 
kadar 6 başka dilde daha 
kullanılabilecek (Almanca, Yunanca, 
Lehçe, Portekizce, Romence ve 
İspanyolca). 

 
 

 

 
İnternetten daha fazla 
yararlanmak 

 
ERMCO yeni Üretim ve Ulaşım Komitesi 
ilk internet toplantısını yaptı. 
Bunun, toplantı maliyetlerini ve 
toplantılarda harcanan zamanı asgariye 
indirme doğrultusunda önemli bir adım 
olduğunu düşünüyoruz.  
Sınırsız sayıda insan kendi ofislerinde 
otururken toplantıya katılabilir – tek 
gereken iyi bir internet bağlantısı. 
Belgeler ve sunumlar gösterilip 
düzeltilebilir.  
İlk toplantımızı düzenledik. NRMCA ise 
2010 yılının ilk çeyreğinde 48‘den fazla  
web seminer düzenledi. Bu 
seminerlerde beton teknolojisinin bütün 
yönleri ve hazır beton sanayiinde yer 
alan herkes – şoförler, satış elemanları, 
teknik elemanlar, ulaşım elemanları, vb. 
– için eğitim ele alındı. 
 
 
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın 
 
 
 
 

 

http://www.nrmca.org/sustainability/guidelines/
http://www.exploreconstruction.eu/WelcomePage.jsf
http://www.nrmca.org/education/Online_Learning/Webinars/default.htm

