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Soğuk hava nedir?
Art arda üç günde günlük ortalama hava sıcaklığının +5oC’ 

nin altında olması ve bu periyotta hiçbir yarım gün hava 

sıcaklığının +10oC’ nin üs-

tünde olmaması durumuna 

“soğuk hava” denir. Orta-

lama hava sıcaklığı günlük 

en yüksek ve en düşük hava 

sıcaklığın ortalamasıdır.

Beton sıcaklığı ile hava sı-

caklığı karıştırılmamalıdır. 

TS EN 206-1 standardına 

göre en düşük taze beton 

sıcaklığı +5oC’dir. Ancak, 

beton sıcaklığının +10oC’nin 

altında olması tavsiye edil-

mez. Bu nedenle döküm 

öncesinde, sırasında ve 

sonrasında beton sıcaklığı 

kontrol edilip kaydedilme-

lidir.

Soğuk hava, beton açısından neden önemlidir?

Soğuk havada başarılı beton dökümü yapabilmek için önce-

den soğuk havanın beton üzerinde etkileri iyice bilinmelidir. 

Beton taze halde iken beton sıcaklığı –1oC’nin altına düşmesi 

durumunda beton don tehlikesi ile karşılaşır. 

Eğer don olayı gerçekleşirse beton dayanımı en az % 50 
oranında azalır ve beton dayanıklılığı (durabilite) olumsuz 
şekilde etkilenir.  

Betonun en azından 3.5-4 MPa basınç dayanımına ulaşıncaya 
dek donması engellenmelidir. Bu dayanım normal beton sı-
caklığında (10oC -20oC) ve su/çimento oranının 0.6’dan düşük 
olması durumunda ilk 24 saatte sağlanabilir.

Şekil 1: Beton sıcaklığının dayanıma etkisi

Beton içindeki su donunca ne olur?

· Beton içindeki boşluklardaki su -1oC’de donmaya başlar.

· Bir miktar su donduğunda donmamış sudaki iyon konsant-
rasyonu yükselir ve donma noktası düşer.

· -4oC’de yeteri kadar su donar ve hidratasyon reaksiyonu 
tamamen durur. Suyun donma sonucu oluşturduğu hacimsel 
genleşme betonda telafi edilemeyecek hasarlara neden olabilir.

Concrete  

In Cold Weather

“Cold weather” is the situation where 

average atmospheric temperature is 

below +5oC for three days in a row and 

there are no 12 hours where atmospheric 

temperature is over +10oC during this 

period. Average atmospheric temperature 

is the average of the highest and lowest 

temperatures within one day. Concrete 

temperature and atmospheric temperature 

should not be mixed. According to TS EN 

206-1 standard the lowest fresh concrete 

temperature is +5oC. However, concrete 

temperatures below +10oC are not recom-

mended. Therefore, it is necessary to 

control and record concrete temperatures 

before, during and  

after pouring.
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Resim 1: Soğuk havada betonun geç priz alması istenmeyen 
durumlara neden olabilir.

Soğuk havada beton dökümünde başlıca hedefimiz nedir?

İlk 48 saat betonu “dondan” korumak ve sonrasında gerekli 
önlemleri almaktır.

Soğuk havada dökülecek beton nasıl olmalıdır?

· Düşük su/çimento oranı

· Düşük kıvamlı beton ( 10 cm altı)

· Çimento miktarı 50-100 kg/m3 artırılabilir

· C
3
S miktarı fazla çimento tercih edilebilir

· Yüksek erken dayanımlı çimento tercih edilebilir

· Priz hızlandırıcı, antifriz ve gereken yerde hava sürükleyici 
katkı kullanmak

· Beton bileşenleri önceden ısıtılabilir

Beton bileşenlerinin beton  sıcaklığına etkileri:

Beton sıcaklığını artırmak için karıştırma işleminden önce su 
ve agrega ısıtılabilir. Su sıcaklığı 60-65 oC’ye kadar ısıtılma-
sı yeterlidir. Suyun daha sıcak olması durumunda çimento-
da topaklanma görülebilir. Suyun ısıtılması yeterli olmaz ise 
agrega ısıtılabilir. Genelde agrega sıcak su buharı ile ısıtılır 
ve bu nedenle agregadaki nem oranı değişir. Karışım tasa-
rımında bu detay atlanmamalıdır. Beton sıcaklığı aşağıdaki 
formülle hesaplanır:

T =    0.22(TaMa + TcMc) + TsMs + TsaMsa

                   0.22(Ma + Mc) + Ms + Msa

T = taze beton sıcaklığı, °C (°F)
Ta, Tc, Tw, and Tsa = sırayla agrega, çimento,su ve agrega-

daki serbest su sıcaklıkları, °C (°F)
Ma, Mc, Mw, and Msa =sırayla agrega, çimento,su ve agrega-
daki serbest su kütleleri, kg (lbs)

Betonun taşınması esnasında sıcaklık kaybı:

Bu konu hakkında İsveç Çimento ve Beton Araştırma 
Enstitüsü’nün bir çalışması vardır. Transmikserde taşınan bir 
betonun 1 saat içindeki sıcaklık kaybı aşağıdaki formül ile he-
saplanır:

T = 0.1 ( t
r
 – t

a
 )

T:1 saatlik taşıma esnasında  sıcaklık düşüşü, oC
t

r
: Sahada istenilen beton sıcaklığı, oC

t
a
:Hava sıcaklığı, oC

Örnek: 

Hava sıcaklığı 0 oC ve sahada beton sıcaklığının 15 oC ol-

ması istendiği durumda:

T : 0.1 ( 15 – 0) = 1.5 oC
Şantiyeden çıkan betonun en az 16.5 oC derece olması gerek-
mektedir.

Şekil 2: Beton bileşen sıcaklıkları ve beton sıcaklığı ilişkisi

Soğuk havada katkı kullanımı:

Priz hızlandırıcının görevi:

· Prizi hızlandırmak

· Hidratasyon ısısını artırmak

· Erken-yaş dayanımını artırmak
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Agrega ve Çimento Sıcaklığı Ağırlıklı Ortalaması, oC

Karışım

Agrega: 1360 kg
Agrega Nem: 27 kg
Çimento: 256 kg
Su: 108 kg
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