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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM411 

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Çimento Numunesi 

MODÜLÜN TANIMI Araç gereç  ve donanım hazırlama, çimentodan deney 

numunesi alma konularının işlendiği öğrenme meteryalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı.) 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Çimento numunelerini almak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: 
Gerekli ortam sağlandığında çimentodan deney numunesini 

kuralına uygun olarak alabileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Araç gereci ve donanımları kuralına uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Çimetodan deney numunesini kuralına uygun olarak 

alabileceksiniz.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yapı teknolojisi atölyesi, resim salonu, işletmeler, 

kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı 

 

Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, 

projeksiyon vb. donanımlar ve alanın gerktirdiği araç 

gereç, malzeme ve ekipmanlar sağlanmalıdır.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgiler ile çimentodan deney numunesi alma 

becerisini kazanacaksınız. 

 

Son yıllarda geçirdiğimiz depremler sonucunda binaların kaliteli olup olmadığı 

gündeme gelmiştir. Gerek yazılı gerekse görsel basında takip ettiğimiz gibi oluşan sarsıntılar 

neticesinde kimi binalar sapasağlam dururken kimileri yerle bir olmuş, büyük can ve mal 

kayıpları meydana gelmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki kullanılan malzeme hayati önem 

taşımaktadır. 

 

Bina kalitesi denince betonu meydana getiren çimento, su ve agrega kalitesi ile 

bunların oranları akla gelmektedir. İşte bizim işleyeceğimiz bu modül ile amacımız 

çimentonun kalitesini belirlemektir. 

 

Umarım, hazırlanan bu modül size iyi bir rehber olacak ve kendinizi bu alanda daha 

da geliştireceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

Araç gereç ve donanımları kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 

 

  

 Çimento deneyleri ile ilgili araç gereç ve donanımları araştırarak sınıf ortamında 

arkadaşlarınızı bilgilendiriniz.  

 Araştırma yaparken üniversitelerin inşaat laboratuvarlarından, çimento 

fabrikalarının deney laboratuvarlarından, çimento deneyleri ile ilgili kitaplardan 

faydalanabilirsiniz. 

1. ARAÇ GEREÇ  VE EKİPMAN 

HAZIRLAMA 
1.1. El Aletlerini Hazırlama 

 

1.1.1. Tanımı 
 

Çimento ile ilgili deneylerin yapılışında numuneleri hazırlamak ve kaplara 

yerleştirmek için kullanılan aletlerdir.  

1.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Çimento deneylerinde kullanılan el aletlerinin çeşitleri ve özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

 Numune küreği: Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Numuneleri karıştırma 

kaplarına koymak için kullanılır(Resim 1.1). 

 
Resim 1.1: Numune küreği 

 Huni: Saydam, sert plastikten yapılmış olmalıdır(Resim 1.2). 

 
Resim 1.2: Huni 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Karıştırma kabı: Alüminyum veya plastik malzemelerden yapılmış 

olmalıdır(Resim 1.3 ). 

 
Resim 1.3: Karıştırma kabı 

 

 Mala ve spatula: Numuneleri karıştırmak, üzerlerini düzeltmek ve aynı 

zamanda karıştırma kaplarının çeperlerine yapışan harçları temizlemek için 

kullanılır (Resim 1.4). 

 
Resim 1.4: Mala ve spatula 

 

 Fırça: Ölçü aletleri üzerinde oluşan tozların temizlenmesinde kullanılır. Fırça 

ucunun yumuşak, kıl fırça olmasına dikkat edilmelidir(Resim 1.5). 

 
Resim 1.5: Fırça 

 Çimento taşıma kapları: Numunesi alınacak olan çimentoların taşınmasında 

kullanılır(Resim 1.6) 

 
Resim 1.6: Çimento taşıma kapları 
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 Numune biriktirme kapları: Çimento numunelerinin saklandığı kaplardır       

(Resim 1.7). 

 
Resim 1.7: Numune biriktirme kapları 

 

 Elek: İncelik tayini yapılacak çimento numunelerinin elenmesinde kullanılır 

(Resim 1.8). 

 
Resim 1.8: Elek 

 

1.1.3. İşlerliğinin Kontrolü 
 

Deneylerde kullanılan tüm el aletleri iş bitiminden sonra iyice temizlenmeli, 

kurutulmalı ve gerekli olanlar yağlanarak raflarına yerleştirilmelidir. Aletler kullanılmadan 

önce çalışır durumda olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Aksi takdirde deneylerden 

alınacak sonuçlar tam netice vermeyebilir. 

 

1.2. Deney Alet ve Düzenekleri 
 

1.2.1. Tanımı 
 

Deneyin yapılmasına esas teşkil eden ve deney aletini tamamlayan parçalardır. 

 

1.2.2. Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Numune almada kullanılan düzeneklerin çeşitleri ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Numune biriktirme istasyonu ( Sampler): Havalı banttan geçen “farin”den 

helezon vasıtasıyla numune alıp biriktirme kabında toplayan ve gönderme 

istasyonuna periyotlar hâlinde boşaltan düzenektir( Resim 1.9 ). 
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Resim 1.9: Numune biriktirme istasyonu ( Sampler ) 

 Kartuş gönderme istasyonu: “Sampler”de biriktirilmiş olan “farin”i bir 

kartuşa doldurup ağzı kapalı olarak laboratuvar binasına gidecek şekilde 

hazırlayan düzenektir(Resim 1.10). 

 
Resim 1.10: Kartuş gönderme istasyonu 

 Kartuş alma istasyonu: Gönderme istasyonunda hazırlanan kartuşun 

laboratuvara gelmesiyle kartuşun kapağının açılıp içindeki numunenin 

boşaltılması, kapağın kapatılıp tekrar gönderme istasyonuna gönderilmesi 

işlemlerini yapan düzenektir(Resim 1.11). 
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Resim 1.11: Kartuş alma istasyonu 

 Blower: Numune ve kartuş getirme, gönderme işlemleri için gerekli olan 

basınçlı havayı sağlayan düzenektir(Resim 1.12). 

 
Resim 1.12: Blower  

 Elek makinesi: Çimento numunelerinin sarsma yöntemiyle elenmesi için 

kullanılan bir düzenektir(Resim 1.13) 

 
Resim 1.13: Elek makinesi 

1.2.3. İşlerliğinin Kontrolü 
 

Deney numunesi almada kullanılan düzeneklerin tamamının zamanında periyodik 

(günlük, haftalık, aylık ve yıllık ) bakımları yapılmalı, arızalı olanlar servisine gönderilerek 

çalışırlığı sağlanmalıdır. 
 

1.3. Ölçü Araçları 
1.3.1. Tanımı 

 

Deney sürecinin tamamlanabilmesi için malzeme miktarını, süresini ve ısısını ölçmek 

için kullanılan araçlara ölçü araçları denir. 

1.3.2. Çeşitleri ve Özellikleri   
 

 Terazi: Çimento için 1 mg hassasiyetli 3 gram kapasitede, civa için 10 mg 

hassasiyetli 50-110 gram tartma kapasitesinde olmalıdır(Resim1.14). 
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Resim 1.14: Terazi 

 Kronometre: Başlatma ve durdurma tertibatlı, yüzde 1 hassasiyete sahip ve 

300 saniye kadar zaman aralıklı olmalıdır( Resim1.15). 

 
Resim 1.15: Kronometre 

1.3.3. İşlerliğinin Kontrolü 
 

Deneyde kullanılan tüm ölçü aletleri titizlikle korunmalı, deneyden önce ve deneyden 

sonra üzerindeki tozlar temizlenmeli ve iş bitiminden sonra özel kaplarında muhafaza 

edilmelidir.  

 

1.4. Deney Malzemeleri 
1.4.1. Tanımı 

 

Çimento deneylerine esas teşkil eden malzemelerin tamamıdır. 

 

1.4.2. Çeşitleri ve özellikleri  
 

 Farin: Fırına verilen ( fırın besleme ) toz hâlinde bir malzemedir(Resim 1.16). 

 
Resim 1.16: Farin 
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 PÇ 42.5: Portland çimentosudur (Resim1.17). 

 
Resim 1.17: PC 42,5 

 

 PKÇ 32.5: Portland katkılı çimentodur(Resim 1.18).   

 
Resim 1.18: PKÇ 32.5 

 

 MÇ 12.5: Harç çimentosudur(Resim 1.19). 

 
Resim 1.19: MÇ 12.5 

 

 Asit-baz: “Farin”in titrasyonunda kullanılır(Resim 1.20).  

 
Resim 1.20: Asit-baz 
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1.4.3. Korunması 
 

Deneyde kullanılacak tüm malzemeler tozsuz, kuru ortamda ve özel saklama 

kaplarında muhafaza edilerek üzerleri kapatılmalıdır(Resim 1.21). 

 
Resim 1.21: Saklama kapları 

1.5. Çimentolar  

 

1.5.1. Tanımı 
 

Çimento (İtalyanca "cemento" kelimesinden alınmıştır.), esas olarak doğal kalker 

(kireç) taşları (Resim 1.22) ve kil (Resim 1.23) gibi ham maddelerin 1400-1500 0C 

pişirilmeleriyle elde edilen klinkerin, az miktarda (% 3 - % 6 oranında) alçı taşı ile birlikte 

öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. 

 

 Kalker (kireç) taşı: Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat tuzundan 

oluşan tortul bir kayaçtır. Kireç taşının diğer adı kalkerdir. Yapısında en az % 

90 CaCO3 (kalsiyum karbonat) bulunduran kayaçlara kalker denir. Kalker, 

çimento yapımında kullanılır(Resim 1.22). 

 
Resim 1.22: Kalker (kireç) taşı 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum_karbonat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalker
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 Kil: Genellikle 0,002 mm'den daha küçük taneli malzemeye kil adı 

verilmektedir(Resim 1.23). 

 
Resim 1.23: Kil 

1.5.2. Çeşitleri ve Standartları 
 

Çimentolarla ilgili yeni Türk standardı olan TS EN 197-1 genel çimentolar standardı 

kapsamındaki 27 farklı genel çimento, aşağıda verilen beş ana tipte olmak üzere 

gruplandırılmıştır. 

 

 CEM I: Portland çimentosu 

 CEM II: Portland-kompoze çimento 

 CEM III: Yüksek fırın cüruflu çimento 

 CEM IV: Puzolanlı çimento 

 CEM V: Kompoze çimento 

 

Bu ana tipler Tablo 1.1’de gösterilen toplam 27 çimento tipini kapsamaktadır.  

Çimentoların tablodaki bileşimleri ana bileşenler ile minör ilave bileşenlerden 

oluşmaktadır. 

 

TS EN 197-1 standardında çimentoların tanımı, ana çimento tipi, Portland çimentosu 

klinkeri oranı, ikinci ana bileşen, standart dayanım sınıfı (28 günlük) ve erken dayanım 

kazanma hızı dikkate alınarak yapılmıştır. 

 

TS EN 197-1’deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu 

şekildedir: 

 Ana bileşen (Portland çimentosu klinkeri) 

 İkinci ana bileşen,(uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı) (majör 

katkılar) 

 Minör ilave bileşen (uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzolan) 

 Priz ayarlayıcı (kalsiyum sülfat, alçıtaşı) 

 Kimyasal katkılar (pigmentler, hava sürükleyici katkılar) 
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Tablo 1.1: Yeni çimento tipleri 

İptal edilen çimento standartlarındaki genel çimento tiplerinin yerlerini Tablo 1.2’de 

gösterildiği şekilde TS EN 197-1’deki benzerleri almaktadır. Tablodaki eşleştirmeler klinker 

dışındaki ana bileşenlerin yani ana bileşen katkıların yüzde miktarları dikkate alınarak 

yapılmıştır. Benzer dayanım sınıfları itibara alınacaktır. Doğal olarak 1997’den sonra 

yürürlüğe girmiş standartlardaki (TS 12139 –12144) çimentolar ile TS EN 197-1’deki 

benzerleri arasında sadece isim veya notasyon farkı söz konusudur. 
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TS-EN  

197-1 

TS 19 /TS 

21 
Kullanım Alanı 

CEM I PÇ Genel kullanım 

CEM I  

BEYAZ 
BPÇ-85 

Üstün kaliteli beyaz çimento  

Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için minimum % 85 

beyazlık oranı 

CEM II  

BEYAZ 
PKÇ 

Katkılı beyaz çimento  

Genel kullanım ve estetik amaçlı yapılar için, minimum %80 

beyazlık oranı 

CEM II PKÇ 

Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek 

dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel 

proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. 

CEM II/B-

S 42,5 N 

PCÇ/B 

42,5 

Genel olarak katkılı çimentoların kullanıldığı ve daha yüksek 

dayanım gerektiren alanlarda, menfez boru yapımında, özel 

proje betonlarında ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. 

CEM III CÇ 

Cüruflu Çimento  

Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, 

temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da 

betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel 

zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı 

inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle 

betonlarında kullanılır. 

CEM III/A 

42,5 N 
CÇ 

Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları, atık su tesisleri, 

temel kazıkları, su kanaletleri, barajlar, beton ya da 

betonarme yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki endüstriyel 

zeminler, arıtma tesisleri, tünel kaplamaları, genel amaçlı 

inşaatlarda, düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle 

betonlarında kullanılır. 

CEM IV PZÇ 

Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma 

tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve 

yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. 

CEM V KZÇ 

Genel olarak baraj, sıva ve duvar harcı, su kanaletleri, arıtma 

tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonları ve 

yapı kimyasalları üretiminde kullanılır. 

SDÇ (TS 10157) 

Sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki 

inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, 

istinat duvarları inşaatlarında kulanılır. 

ÖZEL ÇİMENTO  

TİPLERİ 

Müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilen çeşitli 

çimento tipleri:  

Marmaray su altı tüp tünelinde kullanılan çimento, petrol 

çimentosu vb. 
Tablo 1.2: Çimento çeşitleri ve standartları 
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Tablo 1.3: Yürürlükten kalkacak olan çimentoların TS EN197-1'deki benzerleri 

 Cem I beyaz: Özel nitelikli kil (profillit, kaolen) ile kireç taşının karıştırılması 

ile elde edilen beyaz klinkerin alçı ile öğütülmesi sonucunda elde edilen beyaz 

çimento dekoratif amaçlı olarak üretilen bir hidrolik bağlayıcıdır. Tüm dünyada 

iddialı mimari yapılarda, fayans, seramik gibi elemanların birleştirilmesinde 

kullanılan bir çimento tipidirCem II beyaz: Çeşitli oranlarda kireç taşının 

öğütme safhasında da beyaz klinkere eklenmesi suretiyle elde edilen ve beyazlık 

oranı % 75'in üzerinde olan katkılı beyaz çimento tipidir.Cem III cüruflu 

çimento: Yapısı nedeniyle kimyasal ataklara karşı yüksek direnç gösteren, 

düşük hidratasyon ısısına sahip, uzun vadede CEM I Portland çimentosundan 

daha dayanıklı olduğu bilinen cüruflu çimento, baraj, liman, arıtma tesisi, 

sulama kanalı, köprü ve daha pek çok projede kullanılabilmekte ve ekonomik 

olması nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca çok daha az 

klinker kullanımı gerektiren bu ürün, bugünün şartlarında çevreye en az zararı 

olan çimento tipidir.Öğütülmüş cüruf: Yüksek fırın cürufu (Granulated Blast 

Furnace Slag, GBFS) çeşitli metalürji tesislerinden elde edilen atık madde 

gruplarından biridir. Ham demir üretiminde yüksek fırın cürufu, daha hafif 

olmasından dolayı ham demirin üzerinde kalır ve demir filiz gangı, kok ve 
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kireçtaşının yanması sonrasında 1,400 ila 1,600 derecede 

oluşur.1.5.2.1.Portland Çimento 
 

Betonarme yapılarda kullanımı en yaygın çimento türüdür. Portland çimentosu belirli 

oranda kalkertaşı (CaCO3) ve kilin (SiO2 ve Al2O3) karıştırılıp 1450-1650 
0
C‘de 

pişirilmesinden elde edilen klinkerin soğutularak % 5 oranında alçı taşı ile birlikte bilyeli 

değirmende öğütülmesiyle elde edilen çimentodur. 

TS 197-1'e göre ülkemizde üretilen Portland çimentoları, en son şekliyle aşağıda 

görüldüğü gibi üç tiptir. 

 

 CEM I 32.5 (Normal Portland çimentosu) 

 CEM I 42.5 (Yüksek Dayanımlı çimento) 

 CEM I 52.5 (Yüksek Dayanımlı çimento) 

 

Yüksek dayanımlı çimentolar ( CEM I 42.5 ve CEM I 52.5),  Normal Portland 

Çimentosuna ( CEM I 32.5) göre 

 

 Daha fazla kalker içerirler ve daha ince öğütülmüşlerdir. 

 Bileşiminde C3S daha fazla olduğundan dayanımları daha fazladır. Bu nedenle 

PÇ32.5'a kıyasla daha fazla Ca(OH)2 oluşur. 

 Bu yüzden kimyasal dayanıklılıkları daha azdır. 

 Hidratasyon (Hidratasyon: Çimentoyu oluşturan maddelerin su ile 

yaptığı kimyasal reaksiyondur) ısıları fazladır ve daha fazla karışım suyu 

gerektirir. 

 Bu çimentolar yüksek yapılar için arzu edilen özelliklere sahiptir. 

 

Ancak barajlar, deniz yapıları, sülfatlı zeminlerde yapılacak inşaatlar için uygun 

değillerdir. 

 
Resim 1.24: Portland çimento 

Bileşik  Yüzde (%) 

CaO 59-68 

SiO2 18-26 

MgO 1-3 

SO3 1-3 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Portland_%C3%A7imentosu
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Al2O3 3-7 

Fe2O3 2-6 

Alkali oksit 1-3 

  
Tablo 1.4: Porland çimentosunun içindeki bileşiklerin yüzde aralıkları 

1.5.2.2. Normal Portland Çimentosu 

 
En çok kullanılan çimento türüdür. Normal Portland çimentosu (CEM I) zemininde 

veya yer altı suyunda sülfat bulundurmayan normal betonarme yapılar için uygundur. 

 

1.5.2.3. Ultra Erken Dayanımı Yüksek Çimento 

 
Bu tip çimentolar, hızlı dayanım gelişimi sağlaması bakımından çok ince 

öğütülmüşlerdir. İnceliklerinin fazla olması nedeniyle hızlı hidratasyon yapar. Çok ince ve 

hidratasyon hızının yüksek olması nedeni ile erken yaşlardaki dayanım gelişimleri de 

yüksektir. Örneğin, 16 saatte hızlı dayanım kazanan Portland çimentosunun 3 günlük 

dayanım değerine, 24 saatte ise 7 günlük dayanım değerine erişir. 

 

Bunların priz başlangıç süresi 70 dakika, bitiş süresi ise 95 dakika civarında 

olmaktadır. Bu nedenle söz konusu çimentoların işlenebilirlik süresi daha azdır. 

 

Ultra erken dayanımı yüksek çimento, erken dayanım istenen ve hemen hizmete 

girmesi gereken birçok yapıda başarıyla kullanılabilir. 

 

1.5.2.4. Düşük Isılı Portland Çimentosu 
 

Büyük hacimli kütle betonlarında, çimento hidratasyonunun gelişimiyle sıcaklığın 

yükselmesi betonda ciddi çatlaklara yol açabildiğinden bu tip yapılarda kullanılacak 

çimentonun hidratasyon ısısının düşük olması zorunludur. 

 

Düşük ısılı Portland çimentosunun C3S ve C3A gibi hızlı hidrate olan bileşenlerinin 

oldukça az olması, dayanımının normal Portland çimentosundan daha yavaş gelişmesine 

neden olur ancak son dayanım değerleri aynıdır. 

 

1.5.2.5. Cüruflu Çimentolar 

 
Cüruf (ham demir üretimi artığı) aniden soğutulup amorf ve camsı yapı gelince 

Portland klinkeri ile karıştırılıp alçı taşı eklenmesinden sonra birlikte öğütülerek veya ayrı 

ayrı öğütüldükten sonra karıştırılması ile çimento hâline getirilir. Cürufun klinkere oranla 

daha zor öğütülebilir olması, birlikte öğütme koşullarında klinkerin ince, cürufun ise daha 

kaba kalması durumunu ortaya çıkarır. Bu nedenle ayrı ayrı öğütme koşullarında elde edilen 

cüruflu çimento ile yapılan betonlarda, işlenebilirlik ve dayanım bakımından daha iyi 

sonuçlar alınmaktadır. 
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 Cüruflu çimentoların hidratasyonu daha yavaş geliştiğinden, daha uzun süre kür 

gerektirir. Bu nedenle kurak iklimli bölgelerde kullanılması doğru değildir. Sülfatlı sular, 

deniz suları, klorlu sular, karbonatlı sular, termal sular, buz çözücü maddeler vb. ile yapılan 

uzun süreli deneyler sonucunda cüruflu çimentoların zararlı kimyasal etkiler altında 

performanslarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

1.5.2.6. Alüminli Çimentolar  

 
Bu çimentolar, boksit ile kalkerin bir döner fırında eritilinceye (1700°C) kadar 

pişirilmesi ile elde edilir. Bu çimentolarda alumin miktarı % 30'dan fazladır. Alüminli 

çimentonun esas karma bileşenleri kalsiyum  aluminat (CA) ve dikalsiyum silikat (C2S)tır. 

  

Bu çimento asit karakterli olduğundan asitlerden zarar görmez. 

 

Bu çimentoların mekanik dayanımları hızlı bir şekilde gelişir. Aynı koşullarda bir 

günlük dayanımı Portland çimentosunun 8 aylık dayanımına eş değerdir. Bu çimentoların 

prizi ve sertleşmesi sırasında önemli derecede ısı açığa çıkar. Alüminli çimentolarla üretilen 

betonlarda Ca(OH)2 oluşmaz. Bu nedenle kimyasal etkilere çok dayanıklıdır. Yüksek 

sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. 

 

1.5.2.7. Uçucu Kül Çimentoları 

 
Uçucu küller çimentoya ham madde olarak klinker ve alçı taşı ile birlikte öğütülerek 

veya mamul çimentoya doğrudan olmak üzere üç şekilde katılabilir. Uçucu küllü 

çimentoların istenen mekanik özellikleri sağlayabildikleri takdirde sülfata dayanıklılık, 

geçirimsizlik ve düşük hidratasyon ısısı gibi olumlu yönleri vardır. 

 

1.5.2.8. Portland Puzolanlı Çimento 
 

Ülkemiz için en önemli çimento türü doğal puzolan kullanılarak üretilen Portland 

puzolanlı çimentolardır (CEM II/AB-PQ). Bu tip çimentolar daha önce Traslı(TS 26) ve 

katkılı(TS 10156) çimentolar olarak tanımlanmaktaydı. Portland puzolanlı çimentolarda TS 

EN 197-1’e göre doğal ve doğal kalsine edilmiş puzolan miktarı % 6-35 arasındadır. 

Portland puzolanlı çimento üretimi klinker, puzolanik madde ve bir miktar alçı taşı 

karışımının birlikte öğütülmeleri ile yapılmaktadır. Fırına girmeyen malzeme miktarının 

fazlalığı bu tip çimentonun üretiminin ekonomik olmasını sağlar. 

 

Puzolanlı çimentoların olumlu ve olumsuz yönleri vardır. 

 

 

 

 

Olumlu yönleri: 

 

 Ülke ekonomisi açısından yararlıdır. 

 Üretim sırasında daha az çevre kirliliği yaratır. 
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 Zararlı ortamlara dayanıklıdır. 

 Hidratasyon ısısı düşüktür. 

 İyi kohezyon özelliği vardır. 

 Uzun süreli dayanım artışı gösterir. 

 

Olumsuz yönleri: 

 

 İlk dayanımları nispeten düşüktür. 

 Daha iyi bakım gerektirir. 

 Soğuk bölgelerde daha dikkatli kullanım gerektirir. 

 Çok ince trasla öğütülmüş çimentolarda erken rötre olayı fazladır. 

 

1.5.2.9. Beyaz Çimento 
 

Ham maddesi beyaz kil (kaolen), kalker, mermer tozu olan bir Portland çimentosudur. 

Demir oksit (Fe2O3) (%0,3’den az) ve manganın çok az olması nedeniyle hafif yeşil-beyaz 

renkte olan bu çimento mimari gaye ile yapılarda kullanılır. 

 

Beyaz çimentonun üretiminde kullanılan ham maddeler farklı olduğu gibi üretim 

yöntemleri de Portland çimentosundan farklıdır. Bu nedenle maliyetleri normal Portland 

çimentosunun üç katı kadardır. 

 

1.5.2.10. Renkli Çimentolar 
 

Bu tip çimentolar beyaz çimento içine, inceliği çimento ile aynı olan toz hâlindeki (% 

1-5 arasında) metal oksitlerinden oluşan pigmentlerin eklenmesi ile elde edilir. Örneğin, sarı 

renk için demir oksit hidrate, kırmızı renk için demir oksit, yeşil renk için krom oksit, mavi 

renk için Lazurite, siyah renk için magnetik demir oksit ve beyaz renk için titan oksit 

kullanılır. 
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1.5.2.11. Sülfata Dayanıklı Çimentolar 

 
Sülfata dayanıklı çimentolar, içinde en fazla %5 oranında C3A içeren klinkerin bir 

miktar alçı taşı ile öğütülmesi ile elde edilir. Bu tip çimentolar deniz suyu ve sülfatlı su 

içeren zeminler ve diğer sülfatlı ortamlar için en dayanıklı çimentolardır. 

 

1.5.2.12. Erken Dayanımı Yüksek Çimentolar 

 
Bu tip çimentolar ince öğütülmüş (en az 3500 cm

2
/g Blaine) bağlayıcılar olup hızlı 

dayanım gerektiren yerlerde kullanılır. Bu çimentoların 2 ve 7 günlük dayanımları (30 MPa 

ve 40 MPa) aynı tip normal Portland çimentolarına kıyasla yüksektir (10 MPa ve 21 MPa). 

 

1.5.2.13. Hidrofob Çimentolar 

 
Bu tip çimentolar rutubete karşı dayanıklı olması amacıyla, klinkere hidrofob bir 

eleman (%0,1-0,4 oranında stearik asit, oleik asit) eklenip öğütülmesi ile elde edilir. 

Hidrofob çimento görünüş olarak normal Portland çimentosuna benzer. Fakat küf kokusu 

gibi bir karakteristik özelliğe sahiptir. Hidrofob çimentolar suyla kolay ıslanmadıklarından 

bu tip çimentolar kullanılarak üretilen harç ve betonları daha uzun süre karıştırmak gerekir. 

 

1.5.2.14. Oil-well Çimentosu 

 
Çok üstün özelliklere sahip bir çimentodur. Grout veya slurry olarak yerkabuğundaki 

çatlaklardan binlerce metre derinliğe kadar pompalanabilecek işlerde kullanılır. Araştırma 

için açılan sondaj kuyularında derinlik, 10000 m civarında olduğundan bu tip çimento ile 

doldurulmaları uygun olmaktadır. 

 

1.5.2.15. Antibakteriyel Çimento 
 

Bu çimento mikrobiyolojik fermentasyonu önlemek için antibakteriyel maddeler 

kullanılarak üretilen bir Portland çimentosudur. Bakteriyel etkiye, gıda maddesi üreten 

tesislerin yer betonlarında rastlanılmaktadır. Bu gibi yerlerde, çimento üzerinde oluşan 

bakterilerle birlikte nemin varlığı fermentasyona yol açmaktadır.  

 

Antibakteriyel çimento su depoları, yüzme havuzlarında ve bakteri, mantar bulunan 

benzer yerlerde kullanılmaktadır. 
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1.5.3. Üretimi 

 

 Resim 1.24: Üretim Tesisleri 

Kalker, kil ve marn ham madde olarak ocak 

bölgesinde taşıyıcı araçlara yüklenir. Ocaktan getirilen 

ham maddelerin boyutları tozsuzlaştırma ünitesi ile 

donatılmış bir çeneli kırıcıda, 25x25 milimetreye 

düşürülür. Kırılan ham maddeler çeşitlerine göre 

stoklanır. Tozlar transfer noktalarındaki torbalı 

filtrelerle geri kazanılır. Alınan ham maddeler 

değirmende öğütülerek farin hâline getirilir. Çimento 

ham maddelerinin dikkatle orantılanmış bir karışımı 

olan farinin ana bileşenleri kireç ve silistir.  

Kireç daha ziyade kalker veya marn gibi kalsiyum karbonat içeren kayaçlardan 

ortama girer. Silis için ise başlıca kaynak kildir. Bunları alumin ve demir oksit takip eder. 

Daha az miktarlarda magnezyum ve alkali oksitler gibi diğer maddeler de bulunur.  

, 

Farin silosunda tartılarak alınan farin, siklonlardan oluşan bir ön ısıtıcı kuleye 

beslenir. Farin 30oC’den 1000oC’ye kadar ısıtılarak % 90 oranında kalsine olur. Tamamen 

kapalı bir sistem olup çevreyi etkileyici hiçbir madde yaymaz.  

 

Farin, fırında pişerken ham madde içerisindeki 

oksitler önce serbest hâle gelir ve sonra sıcaklık 

yükseldikçe aralarında yeni bileşikler oluşturur. Ön 

ısıtıcıdan gelen farin döner fırında 1500 oC’de pişirilerek 

kalsine(kavrularak oksit hâle getirmek) edilebilmesi için 

granüle hâle getirilir ve bu işlem düşey değirmenlerde 

veya bilyalı değirmenlerde gerçekleştirilir. Çıkan ürüne 

ise klinker denir. 1300 oC’de fırından çıkan klinker 

soğutularak sıcaklığı 100oC’ye düşürülür ve öğütme 

sırasında değirmen içine basınçlı su verilerek sıcaklığın 

artması önlenmiş olur. Daha sonra bu klinker, klinker 

stokholünde toplanır. 

  

Resim 1.25: Üretim Tesisleri 

 

Soğutucudan çıkan klinker çimento üretiminde bir ara ürün sayılır ve çimento 

klinkerin bir miktar kalsiyum sülfat ile öğütülmesi sonucu elde edilir. Klinker ve alçının 

öğütülmesinde daha çok bilyalı değirmenler kullanılır. Yaklaşık 3 m çapındaki çelik silindir 

şeklindeki değirmenlerde hacimlerinin üçte birine kadar çelik ezici bilyelerle doldurulmuş 

bölmeler bulunur. Silindir dönerken bilyeler klinker tanelerine çarparak onları ufalar. 

 

Son bölmede istenilen incelik elde edilmiş olur. Klinkere öğütme sırasında ağırlıkça % 

3-5 arası kalsüyum sülfat katılır. Bu işlem çimentonun su ile karıştırıldığında kimyasal 

reaksiyonların ve katılaşma sürecinin kontrolü bakımından zorunludur ve bu ürün silolara 

gönderilir.  
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 Çimentolar aşağıdaki şekillerde piyasaya sunulur: 

 

 Torbalı çimento: Çimento, üç katlı özel kraft kâğıttan torbalara konur. 

Bu torbalar ülkemizde ve diğer pek çok ülkede 50 kg’lıktır. Ancak bazı 

ülkelerde 25 kg’lık torba kullanıldığı da bilinmektedir.  

 

 Dökme çimento: Çimento silodan doğru özel tankerlere (silobas) 

yüklenerek hazır beton tesislerindeki veya inşaat mahallindeki beton 

santrallerine sevk edilir. 

 

1.6. Katkı Maddeleri 
 

 Mineral katkılar 

 

Çimentoda kullanılan mineral katkı türleri ve TS EN 197-1’ de öngörülen bileşimleri 

konusunda bilgiler aşağıda özetlenmiştir:  

 

 Doğal puzolan 

Doğada bulunan puzolanik özellikte madde ve kayaçlardır. Genellikle volkanik 

kökenlidir. Türkiyede tras olarak adlandırılır. TS EN 197-1’e göre doğal puzolanlarda 

reaktif silis miktarı en az % 25 olmalıdır.  

 

 Kalsine edilmiş doğal puzolan  

Puzolanik özellikleri ısıl işlem uygulanarak kazandırılmış olan doğal madde ve 

kayaçlardır. Reaktif silis içerikleri en az % 25 olmalıdır.  

 

 Granüle yüksek fırın cürufu 

 

Yüksek fırında pik demir elde edilirken demir cevheri içindeki SiO2 ve AlO3 içeren 

gayrisaflıklar yumşatıcı olarak katılan kalkerdeki CaO tarafından bağlanır. Bu şekilde oluşan 

cürufun bileşimi portland çimentosuna büyük benzerlik gösterir. Fırın çıkışında hızla 

soğutulması ve en az 2/3 oranında camsı faz içermesi gerekir.Ayrıca içindeki CaO, MgO ve 

SiO2 miktarları toplamı gene en az 2/3 oranında olmalıdır. (CaO + MgO) / SiO2 orantısının 

ise 1,0 den fazla olması istenmektedir. 

 

 Uçucu kül 

 

Çok ince öğütülmüş kömür yakan fırınların baca gazlarına karışan ve çoğunlukla 

çimentodan ince olan kül tanecikleri elektrostatik yöntemlerle tutularak ayrılır. Genellikle 

kömürle çalışan termik elektrik santrallarında elde edilir. Kızdırma kaybı 1 saatda % 5’i 

geçmemelidir. Kızdırma kaybı % 5-7 arasında ise kül koşullu olarak çimentoda 

kullanılabilir.  
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 Silissi uçucu kül 

 

CaO oranı % 10’dan az olan puzolanik özellikli uçucu küldür. Serbest CaO içeriği  % 

1’den fazla olmamalıdır. Serbest CaO değeri % 2,5‘e kadar olan küller koşullu olarak 

kullanılabilirler. Reaktif SiO2 alıdır. Reaktif % 25 ‘den fazla olmalıdır. 

 

 Kalkersi uçucu kül 

 

Reaktif CaO oranı % 10’dan fazla olan bağlayıcı ve/veya puzolanik özellikli uçucu 

küldür. Reaktif CaO miktarı % 15’e kadar olan küllerde reaktif SiO2 % 25’den fazla 

olmalıdır. Reaktif CaO miktarı % 15’den fazla olan küller koşullu olarak kullanılabilir. 

Hacim genleşmesi 10 mm’yi geçmemelidir.  

 

 Pişmiş şist 

 

Yaklaşık 800 
0
C’de pişirilen şist bileşimi itibarı ile puzolanik ve bağlayıcı özellikler 

gösterir. Çimento gibi denendiğinde 28 günlük basınç dayanımı en az 25 MPa olmalıdır. 

Hacim genleşmesi 10 mm’yi geçmemelidir. 

 

 Kalker (Kireç taşı) 

 

CaCO içeriği en az % 75 olmalıdır. Kil içeriği % 1,2 ‘yi geçmemelidir. Standardda 

toplam organik karbon (TOC) değerinin en fazla %0,2 (LL) ve %0,5 (L) olarak 

sınırlandırıldığı iki sınıfa ayrılmıştır.  

 

 Silis dumanı 

 

Silisyum ve ferrosilisyum alaşımlarının üretimi sırasında elektrik ark fırınlarında 

yüksek saflıktaki kuvarsın kömürle indirgenmesi sonucu elde edilen çok ince taneli baca 

tozudur. Reaktif silis içeriği en az % 85 olup BET özgül yüzeyi en az 15 m/g olmalıdır. 

Kızdırma kaybı 1 saatte % 4’ü geçmemelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çimento numunesi hazırlamak için araç gereci ve donanımları kuralına uygun olarak 

hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvar makinelerini 

hazırlayınız. 

 
 

 
 El araçlarını hazırlayınız. 

 

 Deneylere başlamadan önce 

mutlaka güvenlik önlemlerinizi 

alınız.  

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Temizliğe özen gösteriniz. 

 Araç ve gereçleri hazırlayınız. 

 Deney aletleri ayarını doğru 

yapınız. 

 Zamanı ve malzemeyi iyi 

kullanınız. 

 Ölçü araçlarının işlerliğini 

kontrol ediniz. 

 Güvenlik önlemlerini alınız 

 Dikkatli olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ölçü araçlarını ve yardımcı 

araçlarını hazırlayınız. 

 
 

 
 Deney malzemesini hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi? 
  

2. El aletlerini hazıladınız mı?   

3. El aletlerini hazırlarken işlerliğini kontrol ettiniz mi?   

4. Arızalı olan el aletlerini yetkililere bildirdiniz mi?   

5. Deney alet ve düzeneklerini hazırladınız mı?   

6. Deney alet ve düzeneklerinin işlerliğini kontrol ettiniz mi?    

7. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

8. Deney alet ve düzeneklerinin kullanma talimatlarını gözden 

geçirdiniz mi? 
  

9. Ölçü araçlarını hazırladınız mı?   

10. Ölçü araçlarının işlerliğini kontrol ettiniz mi?   

11. Arızalı olanları yetkililere bildirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1) (   )Çimento ile ilgili deneyleri yaparken gerek numune hazırlama ve gerekse numuneleri 

kaplara yerleştirmek için kullanılan aletlere ölçü aletleri denir. 

 

2) (   )Numunesi yapılacak olan çimentoların elenmesinde terazi kullanılır. 

 

3) (   )Çimento numunelerinin saklandığı kaba numune biriktirme kapları denir. 

 

4) (   )Deneyin yapılmasına esas teşkil eden parçaların tümüne deney düzenekleri denir. 

 

5) (   )Çimentoları havalı banttan geçerek numune kabında toplayan ve gönderme 

istasyonuna boşaltan düzeneklere kartuş gönderme istasyonu denir. 

 

6) (   )Numune ve kartuş getirme, gönderme işlemleri için gerekli olan basınçlı havayı 

sağlayan düzeneğe blower denir. 

 

7) (    )Malzeme miktarını, süresini ve ısısını ölçmek için kullanılan aletlere ölçü aletleri 

denir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Çimentodan deney numunesi alabileceksiniz. 

 

 

Çimentodan deney numunesi alma konusunu, çevrenizdeki üniversitelerin inşaat 

laboratuvarlarından, çimento fabrikalarının deney laboratuvarlarından ve bu konu ile ilgili 

kitapları araştırarak sınıfınızdaki arkadaşlarınızı bilgilendiriniz. 

 

2. ÇİMENTODAN DENEY NUMUNESİ 

ALMA 
2.1. Numune Alma Araçları 

 

2.1.1. Tanımı 
 

Çimento kalitesini test etmek için çimentodan deney numunesi alma işlerinde 

kullanılan, sabit ve hareketli olan, elle veya motorla kumanda edilebilen araçlardır. 

 

2.1.2. Çeşitleri 
 

Numune alma araçları taşınabilir veya sabit olabilir. Aşağıda değişik şekillerde 

gösterilmiş numune alma araçları görülmektedir(Şekil 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 

 
a- iç boru 

b- Birleştirilmiş numune alıcı 

L = 100 cm’den 200 cm’ye kadar 

Şekil 2.1: Numune alma borusu 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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a- Yandan görünüş b- Önden görünüş 

Kepçenin yaklaşık büyüklüğü 

Çap…………. 20 cm 

Derinlik…….. 15 cm 

Sap uzunluğu. 180 cm 

Şekil 2.2: Kepçe 

 

 
1. Boru, çapı yaklaşık 6 cm 

2. Helezon 

3. Çimentonun giriş noktasında sonda vazifesi gören 

helezonun ucu 

4. Boşaltma yeri 

5. Elektrik motoru 

 

Şekil 2.3: Mekanik helezonlu numune alıcı ( uzunluk 

yaklaşık 200 cm ) 
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1. Boru 

2. Helezon 

3. Çimento girişi 

4. Boşaltma yeri 

5. Elle veya ( elektrik motoruyla ) kumanda 

Şekil 2.4: Sabit olarak monte edilmiş mekanik helezonlu numune 

alıcı 

 

 
1. ¼  dönüşlü vana 

2. Fabrika havası (3 bar ) için lastik giriş hortumu 

3. Boşaltma yeri 

 

Şekil 2.5: Numune alma cihazı 
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2.1.3. Özellikleri 
 

Numune alma araçlarının elle veya motorla kumanda edilebilen özellikleri vardır. 

Hangi tür araç olursa olsun, numune almada kullanılan aletler çimento ile reaksiyona 

girmeyen, korozyona uğramayan özellikte malzemelerden olmalıdır.  

 

2.2. Numune Almada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Numune miktarları belirlenen deneylerin en az 2 defa yapılmasına yetecek 

miktarda olmalıdır. 

 Çimento kapları, çimento ile reaksiyona girmeyen malzemelerden seçilmelidir. 

 Çimento numunesi homojen olmalıdır. 

 Çimento numunesi, kuru, temiz ve hava geçirmez bir kaba aktarılmalıdır. 

 Numune alma cihazları sürekli olarak çalışır durumda olmalıdır. 

 Numune alma cihazları her numune alımından sonra dikkatlice temizlenmelidir. 

 Diğer cihazlarda kullanılan yağların bu cihazları kirletmemesine dikkat 

edilmelidir. 

 

2.3. Numune Alma 
 

2.3.1. Ambalajlanmış çimentolardan 
 

Çimento, torbalarda, fıçılarda veya diğer küçük kaplarda ambalajlandığında alınacak 

numune, yeterince büyük bir stoktan gelişigüzel seçilen tek bir torba veya fıçıdan 

alınmalıdır. Alınacak numune belirlenen deneylerin en az iki defa yapılmasına yetecek 

miktarda olmalıdır(Resim 2.1). 

 
Resim 2.1: Numune alınması 

2.3.2. Dökme Çimentodan 
 

Kullanılan cihaz ne olursa olsun, çimento kütlesinin alt ve üst tabakasından numune 

alınmamasına dikkat edilmelidir. Dikkate alınması gereken tabaka kalınlığı en az 15 cm 

olmalıdır(Resim 2.2). 
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Resim 2.2: Dökme çimentodan numune alımı  

 

2.3.3. Silolardan 
 

Numune almaya uygun bir alet olmadığında dağıtım sistemindeki farklı çimentoların 

topaklanmış birikintilerini ve istenmeyen karışımlarını atmak için boşaltma işlemi 

başladığında uygun miktarda çimento atılmalıdır. Daha sonra uygunluğun doğrulanması için 

alınacak 40–50 kg’lık çimento numuneleri temiz ve kuru bir kapta toplanmalıdır(Resim 2.3). 

 
Resim 2.3: Silo 

2.4. Numune Alma Tutanağı 
 

Her numuneye ayrı ayrı numune alma tutanağı, bu iş için sorumlu bir kişi tarafından 

hazırlanır. Kopyaları, sözleşme maddelerine veya belgelendirme kurallarına uygun olarak 

hazırlanan ve dağıtılan laboratuvar numunelerine iliştirilir. 
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Numune Alma Tutanağı 

NUMUNEYİ GETİREN KURULUŞ/KİŞİ   

NUMUNENİN TESLİM EDİLECEĞİ 

LABORATUVAR 
  

NUMUNE TANIMI   

NUMUNENİN  

ALINDIĞI ÜNİTE   

ALMA YERİ   

ALMA TARİHİ ......../......../.............. 

ALMA SAATİ ..........:.......... 

BOYUTU   

NUMUNE ALMA TİPİ SPOT KOMPOZİT 

NUMUNE KABUL Nu.   

AÇIKLAMALAR 

YABANCI MADDE YOK 

KURŞUN MÜHÜR  VAR YOK 

TAŞIMA ŞARTLARI 
AĞZI KAPALI 

(Sızdırmaz) 
AĞZI AÇIK 

SİLO Nu.  /                                  

STOK ALAN Nu. 

  1   2   3   4   5   

                 

                      

PARTİ TANIMI 

GÖNDERİLDİĞİ YER   

SEVK TİPİ   

SEVK TARİH ARALIĞI   

MİKTAR (Ton/Litre)   

NUMUNEYİ HAZIRLAYAN  - UNVAN / İMZA   

NUMUNEYİ GÖNDEREN  - UNVAN / İMZA   

Tablo 2.1: Numune alma tutanağı 
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2.4.1. Tutanakta Bulunması Gereken Bilgiler 
 

 Mecburi bilgiler 

 

 Numune alınmasından sorumlu kuruluşun isim ve adresi 

 Teslim söz konusu ise müşterinin isim ve adresi 

 Çimentonun ENV 197’de belirtilen standard işaretlenmesi 

 İmalat yerinin tanımı 

 Numune alma yeri, tarih ve zamanı 

 Numune tipi ( spot veya “n” sayıdaki spot numuneden oluşan kompoze) 

 Numune kabındaki tanımlama işareti 

 Gerekli diğer açıklamalar, özellikler 

 

o Yabancı madde mevcudiyeti 

o Çimentonun kalitesini etkileyebilecek uygulamalar(taşıma 

şartları gibi) 

o Alınan çimento numunesinin tanımının daha hassas olmasını 

sağlayacak diğer tüm bilgiler (silo numarası gibi). 

 

 İhtiyari bilgiler: Raporda, taraflarca başka bir şekilde anlaşma yapılmadığı 

takdirde aşağıdaki ihtiyari bilgiler bulunmalıdır. 

 

 Partinin tanımı ve çimentonun alındığı stoğun yaklaşık 

miktarı(ambardan alınan 3000 ton torbalı çimento gibi) 

 

 Laboratuvar numuneleri için kullanılan kabın tipi 

 

2.4.2. Tutanakların İşlenmesi 

 
Her deney bitimini takiben tutanaklar ve kopyaları, sorumlu kişilerce eksiksiz 

doldurulup yetkili kişilerce onaylanmalıdır(Resim 2.4). 

 
Resim 2.4: Tutanakların işlenmesi 
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2.5. Numunelerin Korunması 
 

 Numuneler genellikle 30 °C altında muhafaza edilmelidir. 

 Çimento muhafaza kapları, çimento ile reaksiyona girmeyen ve korozyona 

uğramayan maddelerden yapılmalı, hava ve rutubet geçirmemelidir. 

 Daha önce herhangi bir malzemenin ambalajında kullanılan kaplar veya 

malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Kabın hava ile etkileşimini önlemek için kaplar mümkün olduğunca ağzına 

kadar doldurulmalıdır. Sızdırmaması için bantla sarılmalıdır. 

 Her ne kadar hava ile teması önlense de mamülün özelliğine bağlı olarak uzun 

sürede belli bir hava etkileşimi olabilir. 

 Torba ve kaplarda plastik kullanılıyorsa muhafaza süresi üç ayı geçmemelidir.   

 

2.6. Numunelerin İlgili Yerlere Sevkedilmesi 
 

Hazırlanan tutanakların kopyaları, geciktirilmeksizin ilgili taraflara iletilmelidir. 

İlaveten kopyalardan bir tanesi her laboratuvar numunesi veya her şahit numunenin kabının 

içine konmalıdır(Resim 2.5). 

 
Resim 2.5: Numumelerin yerlerine konulması 
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Numune Alma/ Gönderme Raporu 

NUMUNEYİ ALAN LABORATUVAR   

NUMUNENİN TESLİM EDİLECEĞİ 

LABORATUVAR 
  

NUMUNE TANIMI   

NUMUNENİN  

ALINDIĞI ÜNİTE   

ALMA YERİ   

ALMA TARİHİ ......../......../.............. 

ALMA SAATİ ..........:.......... 

BOYUTU   

NUMUNE TİPİ SPOT KOMPOZİT 

NUMUNE KABI TANIMLAMA İŞARETİ   

AÇIKLAMALAR 

YABANCI MADDE YOK 

KURŞUN MÜHÜR  VAR YOK 

TAŞIMA ŞARTLARI 
AĞZI KAPALI 

(Sızdırmaz) 
AĞZI AÇIK 

SİLO Nu.  /                                  

STOK ALAN Nu. 

  1   2   3   4     

                

                    

PARTİ TANIMI 

GÖNDERİLDİĞİ YER   

SEVK TİPİ   

SEVK TARİH ARALIĞI   

MİKTAR (Ton/Litre)   

NUMUNEYİ HAZIRLAYAN  - UNVAN / İMZA   

NUMUNEYİ GÖNDEREN  - UNVAN / İMZA   

Tablo 2.2: Numune alma - gönderme raporu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çimento numunesi almak için çimetodan deney numunesini kuralına uygun olarak 

alınız. 

 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Deney araç gereç ve ekipmanı 

hazırlayınız. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Deneylere başlamadan önce mutlaka 

güvenlik önlemlerinizi alınız.  

 İş önlüğünüzü giyiniz 

 Temizliğe özen gösteriniz. 

 Deney aletleri ayarını doğru yapınız. 

 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız. 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çimentoyu alınız. 
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 Tutanak düzenleyiniz. 
 

 
 

 Numuneyi laboratuvara 

gönderiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. Deney malzemelerini hazırladınız mı?   

2. Deney malzemelerini taşıma kaplarıyla taşıdınız mı?   

3. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

4. Numuneleri saklama kaplarında muhafaza ettiniz mi?   

5. Çimentodan deney numunesi alma araçlarını öğrendiniz mi?   

6. Numune almada dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi?   

7. Değişik birimlerden numune aldınız mı?   

8. Numune alma tutanaklarını işlediniz mi ?   

9. Çalıştığınız ortamı ve araç gerecin bakımını ve temizliğini 

yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )Çimento kalitesini test etmek için kullanılan sabit ve hareketli olan araçlara 

numune alma araçları denir. 

 

2. (   )Numune alma borusu  iç boru, dış boru ve birleştirilmiş numune alıcılarından 

oluşur.   

 

3. (   )Mekanik helezonlu numune alıcı 5 parçadan oluşmaktadır. 

 

4. (   )Numune alma araçlarının elle  veya motorla kumanda edilebilen özellikleri vardır. 

 

5. (   )Numune miktarı deneylerin 1 defa yapılmasına  yetecek miktarda olmalıdır.  

 

6. (   )Dökme çimemtodan numune alınırken alt ve üst tabakalardan numune alınmalıdır. 

 

7. (   )Numune alma yeri , tarih ve zaman tutanakta bulunması gereken bilgilerdendir. 

 

8. (   )Numune genellikle 30 °C ‘nın üzerinde muhafaza edilmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Çimento numunesi için deney araç gereç ve ekipmanı hazırlayarak değişik birimlerden 

numune alınız. Numune alma tutanaklarını işleyiniz.  

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. İşe uygun kıyafet giydiniz mi?   

2. El aletlerini hazıladınız mı?   

3. El aletlerini hazırlarken işlerliğini kontrol ettiniz mi?   

4. Arızalı olan el aletlerini yetkililere bildirdiniz mi?   

5. Deney alet ve düzeneklerini hazırladınız mı?   

6. Deney alet ve düzeneklerinin işlerliğini kontrol ettiniz mi?    

7. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

8. Deney alet ve düzeneklerinin kullanma talimatlarını gözden 

geçirdiniz mi? 
  

9. Ölçü araçlarını hazırladınız mı?   

10. Ölçü araçlarının işlerliğini kontrol ettiniz mi?   

11. Arızalı olanları yetkililere bildirdiniz mi?   

12. Deney malzemelerini hazırladınız mı?   

13. Deney malzemelerini taşıma kaplarıyla taşıdınız mı?   

14. Gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

15. Numuneleri saklama kaplarında muhafaza ettiniz mi ?   

16. Çimentodan deney numunesi alma araçlarını öğrendiniz mi?   

17. Numune almada dikkat edilecek hususları öğrendiniz mi ?   

18. Değişik birimlerden numune aldınız mı?   

19. Numune alma tutanaklarını işlediniz mi?   

20. Tutanakta bulunması gereken bilgileri öğrendiniz mi?   

21. Numune korunma yöntemlerini öğrendiniz mi?   

22. Numune gönderme raporunu işlediniz mi ?   

23. Numune alma araç ve malzemeleri  temizlediniz mi ?   

24. Numune alma araçlarını yerlerine yerleştirdiniz mi ?   

25. Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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