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Merhaba  
 
Roma, 3-4 Haziran’da yapılan yıllık 
ERMCO temsilciler toplantısı için 
muhteşem bir ortam oluşturdu.  
 
Augustyen heykel sanatının bugüne 
ulaşmış en ünlü örneği olan Ara Pacis’te 
biraraya gelip yemek yiyerek gayriresmi bir 
ortamda bilgi ve deneyim paylaştık. Rehber 
eşliğinde yaptığımız tur bize 
ikonografisindeki güçlük politik sembolizm 
hakkında bir fikir verdi. 
 
Katkıları ve mükemmel organizasyonu ve 
bize Roma’yı böyle sıradışı bir tarzda 
yaşamamıza olanak verdiği için ATECAP’a 
içtenlikle teşekkür ederiz. ERMCO Bülteni 
bu toplantı ve ATECAP’ın bu olağanüstü 
yerde toplantı için hazırlamış olduğu keyifli 
ortam hakkında bilgi verecek. 

 
 
 

Michelangelo Masası’nın konukları  
 

 
 
 
Bu sayımızda Pavol Knaze’den de (Slovak 
üyemiz) bir katkı var; bu da bize iyi fikirleri 
paylaşmanın değerini bir kez daha 
anımsatıyor.  
 

ERMCO Sekreterya ekibi ■ 
 

Roma’daki ERMCO 
toplantılarından notlar… 
 
17. ERMCO yönetim kurulu toplantısı 3 
Haziran’da Roma’da Hotel Cavalieri Hilton’un 
harika ortamında yapıldı.  
Andrea Bolondi, başkanın yılın mesajını 
verdiği konuşmasında çok sayıda ülkede 
yaşanmakta olan güç koşullara rağmen beton 
kullanımını artırmak için bağlantılı sektörlerle 
ortak çaba sarfetmeye devam etmenin 
önemini sürdürdüğünü vurguladı.   

 
 
Yönetim Kurulu üyeleri, hazır beton birliklerinin 
ulusal seviyede zaten etkin bir işbirliği içinde 
olduğunu teyit etti. Bazı ERMCO üyeleri tek bir 
şemsiye altında başka beton örgütleriyle 
işbirliği yapmakta, ofislerini, personeli bilgi ve 
pazarlama stratejilerini paylaşmaktadır.  
Avrupa çerçevesinde bu tür ortak çabalar 
kurumlaşmış durumdadır – Avrupa Beton 
Platformu, Avrupa Beton Yol Birliği (Eupave), 
agrega üreticilerini (UEPG), beton sanayini  
(Cembureau) ve katkı üreticilerini (EFCA) 
temsil eden kurumlar yoluyla. ERMCO kendi 
kimliğini korurken bir yandan da bu diğer 
aktörlerle özellikle teknik düzeyde 
sürdürülebilirlik ve standardizasyon gibi 
konular üzerinde odaklanarak güç birliği yapar, 
bilgi paylaşır. 
Roma’da yapılan bir başka toplantıda, bu ve 
diğer teknik konular ERMCO çevre ve teknik 
komitesi Ecotec tarafından ele alındı. 
Roma’daki son toplantı yıllık Temsilciler 
toplantısı oldu. Burada önümüzdeki yılın idari, 
mali ve örgütsel ayrıntıları ve politikaları 
kararlaştırıldı. Bu komitelerin üyelerine ve 
ulusal Birliklere bu toplantıların tutanakları 
gönderilecek. 
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Slovak sanayii ERMCO istatistiklerini nasıl 
kullanıyor 
 
Slovak Birliğinden Pavol Knaze ‘Inzinierske stavby’  (‘Teknik 
Yapılar’) dergisine ilginç bir makale yazdı. Normal olarak bu dergi 
sadece Slovakça yayımlanmaktadır fakat bu özel sayı ABD’de 
yapılan son FIB Kongresi için 
basıldığından içinde İngilizce 
çeviriler de yer almaktadır.   
Makale son dört yılda hazır 
beton sanayiinde meydana 
gelen gelişmeleri anlatmakta 
ve ERMCO istatistiklerini 
kullanarak Slovak sanayiini 
Avrupa’daki genel trend ile 
karşılaştırmaktadır. Bu tür 
karşılaştırmaların sanayiimize 
diğer ülkelerde de yardımcı 
olup olamayacağını merak 
ediyoruz. 
 
 
Pavol’ün makalesini okumak 
için buraya tıklayın.  

 
Amerikan 
standardının kendiliğinden yerleşen beton 
deneyleri konusundaki yaklaşımı  
 
Avrupa’da kendiliğinden yerleşen beton testinde kullanılacak 
testlerin hangileri olacağı kararlaştırıldı ve CEN üyelerinden 
olumlu oy aldı. Bunları biliyoruz. ASTM tarafından nelerin 
standardize edildiğine bakmak ilgi çekicidir. Onlar da bizim gibi 
çökme-yayılma ve (biraz değişik) bir j-ring yöntemi kullanıyorlar 
fakat statik ayrışmayı değerlendirmek için iki oldukça farklı 
yöntemleri var. Birinde dikey bir aparatın farklı düzlemlerinde 
yapılan betonun yıkanması işlemlerinin sonuçlarının 
karşılaştırılması yöntemini kullanıyor. Okumak için buraya 
tıklayın. 
Bir başka daha hızlı ayrışma direnci testinde penetrasyon tekniği 
kullanılıyor. Okumak için buraya tıklayın. 
 

İzolasyon kalıbı kullanımı 
İzolasyon kalıbı çok aşikâr ve iyi bir fikir gibi görünüyor – daha 
yaygın bir şekilde kullanılmıyor olması bizi hep şaşırtıyor. 
İrlanda’da Yalıtım Betonu Kalıbı Birliği kuruldu. ‘Concrete Today’ 
dergisinin Mayıs 2010 sayısında yayımlanan bir makalede Birlik 
ve inşaat tekniği hakkında bilgi veriliyor. Okumak için buraya 
tıklayın. 
 

 
 
 

Beton üretiminde denetim 
çizelgeleri kullanımına ilişkin 
MPA/ERMCO yayını 

Ian Gibb ve Tom Harrison tarafından 
hazırlanan yayın son şeklini aldı ve kısa bir 
sure içinde ERMCO web sitesinde herkesin 
kullanımına açılacak. Bu yöntemler hazır 
beton üreticileri için oldukça önemlidir. Zira 
EN206-1 Betonda şu anda kullanılmakta olan 
yönteme alternatif olarak beton direncinin 
uygunluğunu değerlendirme yöntemi olarak bu 
çizelgelerin kullanılması önerilmektedir. 
Konuyu ERMCO web sitesinden takip edin. 

Fransa’da belirli inşaat 
türlerinde ahşap malzeme 
kullanımına ilişkin hazırlanan 
kararname taslağı - CEPMC 
tepkisi 

CEPMC Başkanı Erwin Kern’e göre, 
Fransa’nın kararnamesi tasarım serbest 
piyasası açısından ve inşaat malzemelerinin 
serbest dolaşımı için ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır ve kesinlikle daha 
sürdürülebilir inşaatlar üretilmesini sağlayacak 
bir çözüm değildir.  

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Antonio Tajani’ye yazılan mektubu okumak 
için buraya tıklayınız. 

http://studio5.webalive.net/ermco/documents/news-items/scan-of-slovakia-article.pdf
http://www.hpcbridgeviews.com/i50/Article4.asp
http://www.hpcbridgeviews.com/i60/Article4.asp
http://studio5.webalive.net/ermco/documents/news-items/scan-of-article.pdf
http://studio5.webalive.net/ermco/documents/news-items/letter-timber-in-construction-1.pdf

