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Çimento ile harç ve beton gibi
çimentolu ürünler insano¤lunun

geçmiflte en fazla kulland›¤› ve gelecekte
en fazla kullanaca¤› yap› malzemesi
olmakla beraber ayn› zamanda en fazla
küçümsenen ve özellikleri en az bilinen
malzemelerdir. Belki de bunun nedeni ilk
bak›fltaki basit görünümleri ve kolay
san›lan üretilebilmeleridir. Neticede
çimento topra¤a benzeyen gri renkli bir
tozdur, beton da tafl gibi bir fley…
Bir çocu¤un da önüne konulan çimento,
kum, çak›l ve suyu kar›flt›r›p betona
benzer bir fley yapmas› zor de¤ildir.
Gerçekte ise istenilen özelliklerde bir
beton elde etmek teknik bilgi ve dene-
yim isteyen, itina ile yerine getirilmesi
gereken çeflitli ifllemleri içeren bir
olayd›r. Çimentonun da gerek kimyasal
yap›s› gerekse su ile reaksiyonu son
derecede karmafl›kt›r. Çimento ve beto-
nun iyi tan›nmamas› can ve mal kayb›na
neden olabilecek yanl›fl uygulamalara
yol açabilmektedir.

Bu kitapc›k çimento konusunda hiç bil-
gisi olmayanlar için haz›rlanm›flt›r. Ancak
bilgisi olanlar için de yer yer ilginç ve
yararl› bölümler içerdi¤ine inan›lmak-
tad›r.

Önce tarih boyunca insano¤lunun
bar›nak sorununa çözüm aramas›na
paralel olarak ba¤lay›c› malzeme ve
çimentonun geliflimi anlat›lm›fl daha
sonra portland çimentosunun fabrikada
üretimi, çeflitleri ve kimyasal bileflimi ele
al›nm›flt›r. Hamur, harç ve beton gibi
çimentolu ürünlere k›saca de¤inildikten
sonra gelecekte beklenen geliflmelere
yer verilmifltir. En sonda Türk çimento
sektörü ve Türkiye Çimento Müstah-
silleri hakk›nda k›sa bilgiler verilmektedir.
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Girifl





‹nsano¤lunun en temel ihtiyaç-
lar›ndan birisi bar›nabilece¤i bir
yer, bir “konut”tur. ‹lk zaman-
larda bu ihtiyac›n› do¤adan
kolayca temin edebildi¤i tafl,

toprak ve ahflap ile karfl›lad›.

Bu amaçla kullan›lan ilk malzeme tafl
oldu. Buzul ça¤›nda ve tafl devrinde
ma¤aralarda yafland›, ma¤ara giriflini
kapamak için kullan›lan bir kaya
parças› belki de ilk yap› eleman› oldu.
Çeflitli alet ve silahlar›n yap›m› için de
tafl kullan›ld›. Buzullar›n eriyip kutup-
lara çekilmesi ile ma¤aralardan ç›kan
insanlar yeni oluflan alanlara yerlefltiler
veya göçebe olarak yaflad›lar. Konut
yap›m› için kulland›klar› malzeme daha
ziyade yörenin iklimi, bitki örtüsü ve
co¤rafyas›na ba¤l› olarak belirlendi.
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Bar›nma
‹htiyac›:

Tafl Devri ve Sonras›



Ormanlar›n bol oldu¤u orta ve kuzey
Avrupa’da önce çamurla birlefltirilmifl
dallardan sonra da odunlardan
yap›lm›fl kulübeler kullan›ld›. Duvar-
larda ve çat›da toprak ve çamur
tabakalar› da hem ba¤lay›c› hem de
yal›tkan olarak yer al›yordu.

Avrupa’n›n güneyinde, Akdeniz civa-
r›nda ise ormanlar seyrekti. Ayr›ca
insanlar o kadar fazla ahflap kullan-
maya bafllad›lar ki ‹.Ö. 8000 y›la
gelindi¤inde ormanlar›n ço¤u tükendi.
Di¤er taraftan her taraf tafl ve kaya
dolu idi. Dolay›s› ile yap›larda tekrar
tafla dönüfl bafllad›. Sokaktaki vatandafl
basit kuru veya çamur harçl› tafl duvar-
lardan oluflan kulübelerde yaflarken en
güzel ve dayan›kl› kayalar yontularak
tanr›lar ve ölüler için görkemli tafl
yap›lar›n yap›m›nda kullan›ld›. Eski
M›s›r’›n piramitleri, Mezopotamya’daki
çok katl› kuleler ve daha sonralar› eski
Roma ve Yunan tap›naklar› örnek
olarak verilebilir.



Yüksek yaylalarda ve kurak yörelerde
a¤aç olmad›¤› gibi ifle yarayacak tafl da
bulunmayabiliyordu. Bu gibi yerlerde
yap› malzemesi olarak su ile kar›fl-
t›r›ld›¤›nda plastikleflen, kuruyunca
fleklini koruyan ve sertleflen killi
topraklar kum ile de kar›flt›r›larak
kullan›ld›. ‹.Ö. 6700 y›l›nda infla
edilen Çatalhöyük’deki evlerin duvar-
lar› kurutulmufl kil bloklarla yap›lm›flt›.
Bloklar›n ayn› boyutlarda oluflu dü-
zenli bir üretim sistemi bulundu¤unu,
içlerindeki saman parçalar› da kilde
çatlamalar› azaltma yönteminin daha
o zamanlardan bilindi¤ini göstermek-
tedir. Zaman›n›n en büyük flehri Babil
de benzer duvar elemanlar› ile infla
edildi.
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F›rat nehri k›y›lar›nda yaflayan-

lar ‹.Ö. 3000 tarihlerinde, belki

de tesadüfen ve düflen bir

y›ld›r›m›n ç›kard›¤› yang›n sonucu,

piflmifl kilin çok daha fazla sertlik ve

dayan›m kazand›¤›n› keflfettiler. Bu

sa¤lam ve dayan›kl› malzeme basit

f›r›nlarda piflirilerek yörede kullan›ma

girdi. Kral Nabukadnezar ‹.Ö. 600

y›l›nda yazd›rd›¤› bir kitabede pifl-

mifl kil bloklar›ndan ‹fltar flehrinden

F›rat k›y›lar›na kadar uzanan surlar

yapt›rd›¤›na de¤inmektedir.
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Piflmifl
Kil



Duvar bloklar›n› birlefltirmekte

kullan›lan ilk ba¤lay›c› malze-

meler olarak alç› ve kireçten

söz edilir. Eski M›s›r piramit-

lerinde hangisinin daha fazla kullan›l-

d›¤› zaman zaman tart›flma konusu

olmufltur. Alç›tafl›n›n 190-200ºC da

piflirilmesi ile adi alç› elde edilirken

hava kirecinin kalkerden daha yüksek

(900ºC) s›cakl›klarda elde edilifli belki

de alç›n›n daha önceleri kullan›ma

girdi¤ini kan›tlar. Her iki ba¤lay›c›n›n

da suya karfl› dirençsiz oluflu ve hava

kirecinin su içinde sertleflememesi

kullan›mlar›n› ve dayan›kl›l›klar›n›

k›s›tlayan faktörlerdi.

> 11

‹lk
Çimentolar



Eski Romal›lar hava kirecini Vezüv
yanarda¤› eteklerindeki Pozzuoli
kasabas› civar›ndaki volkanik tüflerle
birlikte ince ö¤üterek daha yüksek
dayan›ml› ve suya karfl› dirençli bir
ba¤lay›c› elde ettiler. Benzer malzeme
Santorin adas›ndaki tüfleri kullanarak
Eski Yunanl›lar, piflmifl tu¤la ve
kiremit tozlar›n› kullanarak Orta Do¤u
uygarl›klar› taraf›ndan da gelifltirildi.
Kendi bafllar›na ba¤lay›c› olmasalar da
kireçle birlefltiklerinde suda sertlefle-
bilen ve suya dirençli yani “hidrolik” bir
ba¤lay›c› oluflturan bu tür malzeme de
“puzolan” (Pozzuoli’den gelen) olarak
an›lmaya bafllad›. O ça¤larda kireç,
puzolan kar›fl›m› ba¤lay›c›larla yap›lan
bir çok yap› günümüze kadar ayakta
kald›.
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Orta Ça¤larda ba¤lay›c› malzeme
teknolojisi fazla geliflme göstermedi.
Volkanik tüfler her yerde bulunmuyor-
du ve piflirme s›cakl›klar›na özen gös-
terilmedi¤inden yüksek dayan›mlara
ulafl›lam›yordu. Bu arada kalker yerine
killi kalkeri 1000ºC da piflirerek hava
kireci yerine hidrolik özelli¤e sahip su
kireci elde edilmeye baflland›.

1750 y›l›nda Cornwall, ‹ngiltere’de
Eddystone Deniz Feneri binas›n›n
yap›m›n› üstlenen John Smeaton
çeflitli kalker, kil ve alç› bileflimleri kul-
lanarak elde etti¤i su kireçlerinin deniz
suyuna karfl› dirençlerini puzolan da
katarak inceledikten sonra en uygun
ham maddeleri belirleyip, su kirecinin
özelliklerini gelifltirdi. Bu tür çal›flmalar
Fransa’da Louis Vicat taraf›ndan de-
vam ettirildi (1812). Killi kalkerlerin
1200ºC s›cakl›¤a kadar piflirilmesi ile
daha yüksek dayan›ml› bir su kirecinin
elde edilmesi ve mineral katk›larla priz
sürelerinin ayarlanmas› mümkün  olu-
yordu. Tabii (do¤al) çimento olarak da
an›lan bu ba¤lay›c› malzeme çeflitli
ülkelerde uzun süre, portland çimen-
tosu üretimi bafllad›ktan sonra da,
kullan›m buldu.



Portland çimentosunun 1824
y›l›nda ‹ngiltere’de bir duvarc›
ustas› olan Joseph Aspdin tara-
f›ndan keflfedildi¤i kabul edilir.
Aspdin do¤al killi kalkerler yerine 3
k›s›m kalker ve 1 k›s›m kili uygun bir
bileflim elde etmek üzere kar›flt›r›p
yüksek s›cakl›kta piflirerek üstün
dayan›m ve dayan›kl›l›¤a sahip yefli-
limsi gri renkte bir çimento elde etti.
Rengi güney ‹ngiltere’de Portland
yar›madas›ndaki killi kalkerleri and›rd›-
¤›ndan çimentoyu Portland Çimentosu
ismi ve 5022 say›l› patent ile tescil
ettirdi. Ancak benzer ve daha geliflmifl
çimentolar 19.yüzy›l içerisinde di¤er
ülkelerde de üretilmeye baflland›.
Temelde ham madde ve üretim  pren-
sipleri ayn› olan bütün bu çimentolar
da portland türü çimentolar olarak
an›ld›lar. Bu gün dünyada kullan›lan
hidrolik çimentolar›n büyük ço¤unlu¤u
portland türündendir.

Günümüze kadar geçen süre içinde
portland çimentosu özellik ve üretim
prosesleri yönlerinden sürekli geliflti.
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Portland
Çimentosu



Klasik ham maddelere ve do¤al puzo-

lanlara ilaveten 19. yüzy›l›n sonlar›na

do¤ru yüksek f›r›n cürufu  kullan›lmaya

baflland›. Uçucu kül ve silis duman›

gibi di¤er endüstriyel yan ürünlere

ilaveten çeflitli mineral ve sonralar›

baz› kimyasal katk›lar›n kullan›m› 20.

yüzy›lda art›fl gösterdi. Üretimde

bafllang›çta kullan›lan düfley f›r›nlar›n

yerini 1886’dan itibaren döner f›r›nlar

almaya bafllad›. Konu ile ilgilenen

Thomas Edison da döner f›r›nlar›n

geliflmesine katk›da bulundu.  Bugünün

çimento fabrikalar› yüksek düzeyde

elektronik otomasyonla çal›flmakta

olup, enerji tasarrufu sa¤layan ve

çevreye duyarl› ileri teknolojilere

sahiptirler. Üretilen çimentolar›n kali-

teleri de ilk zamanlarla k›yaslana-

mayacak kadar yükselmifltir.
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Portland çimentosu genellikle
gri renkli toz halinde maddedir.
Elde edilmesi için önce kalker,
kil ve gerekiyorsa bir miktar
aluminyum ve demir oksitler
istenilen kimyasal bileflimi sa¤lamak
üzere orant›l› olarak harmanlan›p
ö¤ütülürler. Farin olarak adland›r›lan
ham madde kar›fl›m› döner f›r›nda
1450ºC civar›nda bir s›cakl›¤a kadar
piflirilir. F›r›n›n ç›k›fl ucuna do¤ru farin
taneleri önce ergiyerek ve sonra çeflitli
reaksiyonlar sonucu granüle halde
klinker ad› verilen topaklar› meydana
getirirler. Portland çimentosu elde
etmek için klinkerin az bir miktar
kalsiyum sülfat (örne¤in alç›tafl›) ile
birlikte ö¤ütülmesi gerekir.

Portland
Çimentosu
Nedir?
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Döner f›r›ndan önce ham maddeler

üzerinde yap›lan ifllemler Yafl, Yar›

Kuru (Lepol) ve Kuru Sistemler

olarak uygulanabilir. Yafl sistemde

ham maddeler sulu olarak kar›flt›r›l›p

çamur de¤irmeninde ö¤ütülürler.

Yar› kuru sistemde ham madde

kar›fl›m›na %15 civar›nda su püskür-

tülerek granüller oluflturulur. Bugün

fabrikalar›m›z›n hemen tümünde ham

maddelerin kurutularak ifllem gördü¤ü

Kuru Sistem uygulanmaktad›r.



Ocaklardan elde edilen ham
maddeler k›r›c›lardan genellikle
iki aflamada geçirilerek tane boylar›
küçültülür.

Çimento ham maddelerinin dikkatle
orant›lanm›fl bir kar›fl›m› olan farinin
ana bileflenleri kireç ve silistir. Bunlar›
alumin ve demir oksit takip eder. Daha
az miktarlarda magnezyum ve alkali
oksitler gibi di¤er maddeler de
bulunur.

Kireç (CaO) daha ziyade kalker veya
marn gibi kalsiyum karbonat içeren
kayaçlardan ortama girer. Silis (SiO2)
için ise bafll›ca kaynak kildir. Alumin
(Al2O3) ve demir oksit (Fe2O3) de
genellikle kilden elde edilirler veya
ilaveten kat›l›rlar. Portland çimentosu-
nun oluflumu ve su ile hidratasyonu
karmafl›k kimyasal reaksiyonlar içer-
di¤inden ifadeleri k›saltmak için
afla¤›da belirtilen ve çimento kimya-
s›na özgü semboller kullan›l›r:

Farin f›r›nda piflerken bu oksitler önce
serbest hale gelirler ve sonra, s›cakl›k
yükseldikçe aralar›nda yeni bileflikler
olufltururlar. Burada kireç miktar›n›n
yeterli olmas› ve ham maddelerin
gereken oranlarda birlefltirilmesi önem
kazan›r. Bu amaçla farin bileflimi baz›
formüllerle kontrol edilir, ayr›ca            

CaO=C, SiO2=S, Al2O3=A, Fe2O3=F, H2O=H, ……
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Ham Madde



laboratuvarda sürekli denetim alt›nda

bulundurulur. Örne¤in "kireç stan-

dard›"n› hesaplamak için kullan›lan bir

ba¤›nt› flöyledir:

100 C / (2.8 S + 1.18 A + 0.65 F)

Burada C, S, A ve F oksitlerin bileflim-

deki yüzdelerini gösterir. Klinkerin h›zl›

so¤umas› halinde f›r›nda oluflan

kimyasal denge oda s›cakl›¤›nda

devam eder ve normal dayan›ml› bir

çimento için kireç standard›n›n 90-93

aras›nda olmas› istenir. Daha yüksek

de¤erler ile çimento dayan›m› artar.

Ancak, 100'ün üzerindeki de¤erler den-

genin bozuldu¤unu ve tüm kirecin

ba¤lanamayaca¤›n› gösterir. Serbest

kalan kireç piflirmede ve çimentonun

hacim sabitli¤i ile dayan›m› üzerlerinde

olumsuz etki yapar. Ham maddeler

kendi bileflimleri esas al›narak yap›lan

bu tür hassas ayarlama ve kontroller-

den sonra orant›l› olarak birlefltirilip

ö¤ütülürler ve uygun bileflimde ö¤ü-

tülmüfl farin ön ›s›tmaya sevkedilir.

Ham madde kar›fl›m› farin,

etkin bir flekilde ›s›t›l›p kalsine

edilebilmesi için önce ö¤ütülür.

Ö¤ütme ifllemi düfley de¤irmen-

lerde veya yatay bilyal› de¤irmenlerde

gerçeklefltirilir.
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Kar›fl›m›n›n Haz›rlanmas›

Farin
De¤irmeni



Çimento üretiminin en önemli
aflamas› farinin piflirilmesidir.
Çimento fabrikalar›na karakte-
ristik görünümü veren kuleler ve döner
f›r›n bu aflamada kullan›l›rlar.

fiekil 1’deki numara s›ras› takip edilerek proses flöyle
özetlenebilir:

Modern çimento fabrikalar›nda farin enerji
tasarrufu amac› ile f›r›na girmeden önce bir ön
›s›tmaya tabi tutulur. Yükseklikleri 60 metreyi geçen
ön ›s›tma kulelerinde seri halindeki siklonlarda farin
taneleri f›r›ndan gelen s›cak egzos gazlar› içinde
savrularak ›s›n›rlar ve k›smen kalsine olurlar.

Baz› ön ›s›t›c›larda kulenin alt›nda ve döner
f›r›ndan hemen önce bir ön kalsinasyon ünitesi
bulunur. Son siklon aflamas›ndan buraya s›cak hava
ve yak›tla birlikte giren farin tanelerinde kalsinas-
yon, ham maddelerden CO2’in ayr›flt›r›lmas›, % 95’e

varan ölçüde tamamlanabilir.
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Piflirme
(kalsinasyon)



Döner f›r›n dünyada endüstri tesislerinde
bulunan en büyük proses eleman› olarak kabul edilir.
Çap› 3-7 m, uzunlu¤u 50-75 m kadar olup 50 mm
kal›nl›¤›nda çelik saçtan yap›lm›fl, refrakter tu¤la
astarl› dev bir borudur. Yaklafl›k %3-4 e¤imli olarak
monte edilen f›r›n dakikada 1.5-4 devir yaparak
döner. Ön ›s›t›c›dan gelen malzeme f›r›na yukar›
uçtan girer ve f›r›nla beraber dönerek, yuvarlanarak,
kayarak daha s›cak bölgelere, alt uçtaki aleve do¤ru
ilerler. Bu arada geri kalan CO2’de malzemeden
ayr›l›r ve ilerde özetlenecek bir dizi kimyasal
reaksiyon meydana gelmeye bafllar.

Döner f›r›n›n alt ucunda toz kömür, do¤al
gaz, fuel oil gibi yak›tlar›n yak›lmas› ile oluflturulan
alevin ç›kt›¤› boru bulunur. Alev borusundan ç›kan
beyaz kor halindeki alevin s›cakl›¤› 1870°C de¤erine
–yani günefl yüzeyindeki s›cakl›¤›n üçte birine–
ulafl›r. Bu en s›cak bölgede s›cakl›¤› 1480°C’ye
varan kalsine malzeme k›smen ergiyip s›v›laflmaya
bafllar, ince taneler birbirlerine yap›fl›p daha büyük
boydaki klinker tanelerini olufltururlar. F›r›n›n alt
ucundan ç›kan klinker üzerinde so¤utma ifllemi
uygulan›r. 
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> Klinker So¤uyor



Döner f›r›nda çimento ham
maddeleri içindeki kireç, silis ve
alumin s›cakl›k artt›kça önce
serbest hale gelirler, sonra da

kendi aralar›nda birleflip yeni bileflikler
meydana getirirler. Ön ›s›tmada ve
f›r›n›n en üst bölgesinde malzemedeki
serbest ve kristal sular buharlafl›r, kil
ayr›fl›r ve CO2 kalkerden ayr›lmaya
bafllar. Afla¤›ya do¤ru, daha s›cak bölge-
lerde kalsinasyon tamamlan›r, serbest
kalan CaO kilden ayr›flan SiO2 ve
Al2O3 ile birleflerek kalsiyum silikat ve
kalsiyum aluminatlar› meydana getirir.
Farinden klinkere geçiflte çimento ham
maddelerindeki mineral faz de¤iflimleri
fiekil 2’de gösterilmifl olup bafll›ca
reaksiyonlar altta özetlenmifltir.
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CaCO3 H2O CaO
C3S
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Fe2O3 C4AFC2F
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Döner F›r›n
Kimyas›

650-1050°C
I Al2O3 2 SiO2 2 H2O+5 CaCO3�CA+2 C2S+2 H2O+5 CO2

II Fe2O3 + 2 CaCO3 � C2F + 2 CO2

III C + O2 � CO2

IV SiO2 + 2 CaCO3 � C2S + 2 CO2

V CaCO3 � C + CO2

1250-1450°C
VI C2F + Ca + C � C4AF
VII CA + 2C � C3A
VIII C2F + Ca + C � C4AF
IX C2S + C � C3S

> fiekil 2



Tipik bir portland çimentosu
klinkerinde bileflimin % 90’n›n-
dan fazlas›n› karma oksit
formundaki dört ana bileflen
oluflturur. Döner f›r›ndaki
reaksiyon ifadelerinden de
görülece¤i gibi bunlar:

4 C a O . A l 2 O 3 . F e 2 O 3 = ( C 4 A F ) ,
3CaO.Al2O3 = (C3A) , 
2CaO.SiO2 = (C2S) ve3CaO.SiO2 = 
Bu dört ana bileflen gerek su ile reaksi-
yon h›zlar› ve ç›kard›klar› ›s› miktarlar›,
gerekse çimentonun ba¤lay›c›l›k
de¤erine katk›lar› yönlerinden biribir-
lerinden farkl› karakter gösterirler.

C4AF: Su ile reaksiyonu fazla olma-
y›p ba¤lay›c›l›k de¤eri azd›r.
C3A: Su ile çok h›zl› reaksiyona girip
çok fazla ›s› aç›¤a ç›kar›r, çimento
hamurunun çok çabuk kat›laflmas›na
neden olur. Etkisini yavafllatmak için
klinker alç›tafl› ile ö¤ütülür. Ba¤la-
y›c›l›k de¤eri azd›r. Sülfatlar›n y›prat›c›
etkilerine karfl› çimentonun direncini
zay›flat›r.
C2S: Su ile reaksiyonu yavaflt›r, az
miktarda ›s› aç›¤a ç›kar›r. Yüksek olan
ba¤lay›c›l›k özelli¤i kendini ileri yafllar-
da gösterir.
C3S: Su ile reaksiyonu ve ortaya
ç›kan ›s› orta de¤erlerdedir. Yüksek
ba¤lay›c›l›k özelli¤i ilk yafllardan
itibaren etkilidir. 

4CaO.Al2O3.Fe2O3=(C4AF), 3CaO.Al2O3=(C3A), 
2CaO.SiO2=(C2S)       ve 3CaO.SiO2=(C3S) 
olmaktad›r.

Klinkerin
Bileflimi
(farkl› karakterlerde
dört kardefl)
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Kalker ve kil gibi ham maddeleri
orant›lay›p farini olufltururken bu dört
ana bileflenin göreceli miktarlar›n›
de¤ifltirmek ve yeni bir ham madde
veya katk› kullanmadan elde edilecek
çimentoya baz› özellikler kazand›rmak
mümkün olmaktad›r. Örne¤in C3S
miktar›n› yükselterek erken dayan›m›
yüksek çimento, C3A miktar›n› azal-
tarak sülfatlara dayan›kl› çimento, C2S
miktar›n› artt›r›p C3S ve C3A’y› azal-
tarak düflük ›s›l› çimento üretmek
mümkün olur.

Klinker bilefliminin geri kalan küçük (%
10 civar›ndaki) bölümü serbest CaO,
MgO ile alkali oksitler ve SO3 bulunur.
‹lerde çimento ürünlerinde hacim
genleflme ve çatlamalara yol açma
olas›l›klar›ndan dolay› bu oksitlerin
miktarlar› s›n›rland›r›l›r.

Sonuç olarak tipik portland çimento-
lar›n›n kimyasal bileflimleri % de¤erler
olarak genellikle afla¤›daki s›n›rlar
aras›nda de¤iflir : 

CaO:60-67  SiO2:17-25 Al2O3:3.0-8.0 
MgO 

CaO: 60-67 SiO2: 17-25 Al2O3: 3.0-8.0 Fe2O3: 0.5-6.0

SO3: 1.0-3.0      MgO: 0.1-4.0      Alkaliler: 0.2-1.3
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Klinkerler döner f›r›ndan yak-
lafl›k 1300°C de ç›karlar. Bu
aflamada klinkerin so¤utulmas›
ve ortamdaki ›s›n›n kazan›lmas›
ifllemleri ele al›n›r.

Üretimin di¤er aflamalar›na geçmeden
önce klinkerin so¤utulmas› gerekir.
Burada en s›k kullan›lan yöntem ›zgara
plakalar üzerinde yavaflca ilerleyen
klinker tanelerine bas›nçl› d›fl hava
verilmesidir. Klinker iç yap›s›n› etkile-
yece¤i için so¤utma h›z›n›n kontrollü
olmas› istenir.

Ortamdan kazan›lan ›s› enerjisi klinker
üretimi için gerekli olan miktar›n üçte
birine yak›nd›r. Klinker so¤utucusun-
dan gelen s›cak hava tekrar f›r›n›n
›s›t›lmas›nda ve ön kalsinasyonda
kullan›l›r. Artan s›cak havadan ham
maddelerin kurutulmas›, s›cak su
temini ve binalar›n ›s›t›lmas› gibi
amaçlar için de yararlan›l›r.
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So¤utucudan ç›kan klinker

çimento üretiminde bir ara

ürün say›l›r. Çimento, klinkerin

bir miktar kalsiyum sülfat ile

ö¤ütülmesi sonucu elde edilir. Klinker

kalsiyum sülfat ile do¤rudan fabrikada

ö¤ütülebilir veya bu amaçla baflka yer-

lerdeki ö¤ütme tesislerine gönderilir,

hatta yurt d›fl›na ihraç edilebilir.

Yaklafl›k 2cm çap›ndaki klinker

tanelerinin çimento tanesi inceli¤ine

kadar ö¤ütülmesi gerekir. Çimento

tane boyutlar› genellikle 40 mikronun

alt›nda, ortalama 15-20 mikron

(0.0015-0.0020 cm) oldu¤una göre,

bu aflama sonunda klinker tanesinin

1000 kere kadar küçültülmüfl olmas›

gerekmektedir. 

Klinker ve alç›n›n ö¤ütülmesinde daha

çok bilyal› de¤irmenler kullan›l›r.

Yaklafl›k 3 m çap›nda çelik silindir

fleklindeki de¤irmenlerde hacimlerinin

üçte birine kadar çelik ezici bilyalarla

doldurulmufl bölmeler bulunur. Silindir

dönerken bilyalar klinker tanelerine

çarparak onlar› ufalarlar. Son bölmede

istenilen incelik elde edilmifl olur.

Klinker do¤rudan so¤utucudan gel-

miflse hala 50-100°C aras› s›cakl›ktad›r

ve ö¤ütme s›ras›nda de¤irmen içine

bas›nçl› su verilerek s›cakl›¤›n artmas›

önlenmifl olur.

> 27

Klinkerden
Çimentoya



Klinkere ö¤ütme s›ras›nda a¤›rl›kca

% 3-5 aras› kalsiyum sülfat kat›l›r. Bu

ifllem çimentonun su ile kar›flt›r›l-

d›¤›nda kimyasal reaksiyonlar›n ve

kat›laflma sürecinin kontrolu bak›m›n-

dan zorunludur. Son y›llarda ö¤ütmeyi

kolaylaflt›r›c› baz› kimyasallar da bu

aflamada klinkere kat›lmaktad›r.

Bu flekilde elde edilen portland çimen-

tosuna klinker ile kalsiyum sülfat›n

ö¤ütülmesi s›ras›nda veya ayr›ca

ö¤ütülmüfl olarak baz› mineral katk›lar

kat›larak de¤iflik tipli çimentolar›n

üretilmesi de giderek yayg›nlaflan bir

uygulamad›r.
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Modern çimento fabrikalar›
ham madde giriflinden çimento
ç›k›fl›na kadar yer alan ifl-
lemlerde teknolojideki en son

geliflmelerden yararlan›rlar. Gerekli
elektromekanik, elektronik ve uzaktan
kumanda sistemlerini kullanarak
üretimin rand›manl› ve çevreye dost
bir flekilde gerçekleflmesini sa¤larlar.
Özellikle enerji tasarrufu ve çevre
kirlenmesini önlemek son y›llarda daha
da önem kazanm›flt›r. 

Malzeme bir ifllem merkezinden
di¤erine tane boyu, s›cakl›k ve rutubet
durumuna göre mekanik veya
pnömatik sistemlerle tafl›n›r. Bu
aflamalarda baca gazlar›nda ve stok
silolar›nda oluflan tozlar çevre ve
fabrika ekipman› için zararl›d›r.
Çeflitli tiplerde filtrelerle bu tozlar›n
da¤›lmadan önce toplanmalar› sa¤la-
n›r. Torba filtreler ve elektrostatik
toplay›c›lar en s›k kullan›lan tiplerdir.
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Fabrikaya enerji yüksek gerilim
(30-140 kv) hatlar›ndan al›n›r. Trans-
formatörden geçerek (3-6 kv) de¤erine
indirgenir ve fabrika içindeki da¤›t›m
sistemi ile solenoid valflar, irili ufakl›
motorlar ve büyük makinalardan olu-
flan cihazlar› çal›flt›rmak için 1000’den
fazla ç›k›fl noktas›na ulaflt›r›l›r. Orta
boy fabrikalarda toplam güç kullan›m›
30 000 kw de¤erine yaklafl›r.

Fabrikalarda bulunan merkezi kontrol
odalar›nda üretim prosesi yaklafl›k
2000 ayr› alg›lama ve kontrol
noktas›ndan elde edilen s›cakl›k,
bas›nç, gazlar ve hareketli parçalarla
ilgili bilgiler vas›tas› ile bilgisayar
ekranlar›ndan sürekli denetlenir. Bilgi-
sayarlarda veya duvarda ham madde
giriflinden çimento ç›k›fl›na kadar
silolar, k›r›c›lar, de¤irmenler ve döner
f›r›n gibi fabrika bölümlerini gösteren
›fl›kl› bir ak›fl flemas› bulunur. Döner
f›r›n›n içi, so¤utucu ve di¤er kritik
bölümler kapal› devre televizyon ile
izlenir. Prosesle ilgili bütün ifllemlerin 
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bilgisayar ile çok ayr›nt›l› kay›tlar›
tutulur. Malzemenin birimler aras›nda
ak›fl› ve silolar›n doldurulmas› gibi
ifllemler otomatik olarak kontrol edilir.
Sistemin herhangi bir noktas›nda
oluflacak ar›za an›nda belirlenerek
gerekli önlemler al›n›r. 

Üretim sürecinde kalite kontrolu
amac› ile temsili numuneler otomatik
olarak al›n›p fabrika laboratuvar›na
gönderilir. Çimento, endüstride en s›k›
kalite kontrolu uygulanan ürünlerden
biridir.
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Fabrikada veya ö¤ütme tesi-

sinde üretilen çimento silolarda

depolan›r ve iki flekilde piyasa-

ya arzedilir:

• Torbal› çimento: Çimento, üç katl›

özel kraft ka¤›tdan torbalara konulur.

Ülkemizde (ve di¤er bir çok ülkede)

torbalar 50 kg.’l›kt›r. (Bu bir yetiflkinin

tek bafl›na kald›rabilece¤i en a¤›r yük

olarak kabul edilmifltir. Siz de deneye-

bilirsiniz!). Ancak yeni standard bu

konuda üreticiyi serbest b›rakmaktad›r.

Baz› ülkelerde daha küçük, örne¤in

25 kg.’l›k torba kullan›ld›¤› da bilin-

mektedir. Torbal› çimento daha ziyade

küçük ölçekli inflaat ve kullan›m yerleri

için uygundur.

• Dökme çimento: Çimento silodan

do¤rudan özel tankerlere (silobas) yük-

lenerek haz›r beton tesislerindeki veya

inflaat mahallindeki beton santrallar›na

sevk edilir.
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Çimento torbalar›n›n üzerinde ve

dökme çimento sevk belgelerinde

çimento ile ilgili olarak üreticinin ismi,

çimento tipi ve sembolleri, standard

numaras› ve üretim tarihi gibi gerekli

bilgiler yer al›r. 

Kullan›m aflamas›na kadar çimen-

tonun havaya ve rutubete maruz

kalmamas› gerekir. Bu amaçla tor-

balar›n kapal› alanlarda, bir platform

üzerinde, aralar›nda hava sirkülasyonu

olacak flekilde istif edilmesi önerilir.

Dökme çimento da bu amaçla

yap›lm›fl silolarda depolan›r. Usulüne

uygun olarak depolanm›fl olsa bile

yaklafl›k üç ayl›k bir süreden sonra

çimentonun baz› özellikleri de¤iflmeye

bafllar. Bu tür çimentolar›n, gerekli

standard testler yap›l›p ilgili teknik

eleman görüflü al›nmadan önce

kullan›lmamas› gerekir.
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Halen yürürlükteki Türk ve
Avrupa standardlar›na göre
çeflitli çimentolar›n üretimi
mümkündür.

Klinkerin sadece kalsiyum sülfat ve
a¤›rl›kca en fazla % 0 -5 aras› mineral
katk› ile ö¤ütülerek elde edilen
çimentolara portland çimentosu denir.

Portland çimentosunda ham madde
kar›fl›m oranlar›n› ayarlayarak dört ana
bileflenin göreceli miktarlar›n› ve
dolay›s› ile çimentonun baz› özellikleri-
ni istenilen yönde de¤ifltirmek
mümkün olmaktad›r. Örne¤in, C3A
içeri¤inin en fazla %5 olacak flekilde
azalt›lmas›, C3S içeri¤inin C2S’inkine
yak›n de¤ere indirilmesi ile “sülfatlara
dayan›kl› çimento” elde edilmifl olur.
Çimentoda erken dayan›m› artt›rmak
isteniyorsa C2S miktar›n›n ve inceli¤in
artt›r›lmas› yoluna gidilir.

Ham maddelerin özel olarak seçimi,
beyaz kil ve baz› katk›lar kullan›lmas›
ile çimentonun di¤er özellikleri de¤iflti-
rilmeden gri rengi beyazlaflt›r›lmakta
ve “beyaz çimento” elde edilmektedir.

Çimentolara % 5’in üzerinde mineral
katk› kat›lmas› sonucu elde edilen
katk›l› portland çimentolar› katk› tür-
leri ve miktarlar›na ba¤l› olarak çok
çeflitlidir. Evvelce de¤inildi¤i gibi mine-
ral katk›lar klinker ve alç› ile birlikte
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ö¤ütülürler veya ayr›ca ö¤ütüldükten
sonra çimentoya kat›labilirler. Bu
amaçla kullan›lan katk›lar aras›nda
do¤al puzolan olan tras, kalker,
endüstriyel at›k olan yüksek f›r›n cüru-
fu ve uçucu kül say›labilir. Son y›llarda
çimentoya ayn› zamanda birden fazla
mineral katk› kat›labilmektedir.

Mineral katk›l› çimentolar daha
ekonomik ve çevre dostudurlar. Çi-
mento üretiminde kullan›lan do¤al
ham maddelerden, yak›t ve elektrik
enerjisinden tasarruf sa¤larlar ve at›k
malzeme kullan›m›na imkan tan›rlar.
‹laveten sülfatlara dayan›kl›l›k gibi
teknik avantajlara da sahip olmalar›
mümkündür.

Halen ülkemizde standard› bulunan
çimentolar›n sembol ve isimleri
flöyledir :

PÇ : Portland çimentosu
KÇ : Katk›l› çimento
EYÇ : Erken Dayan›m› Yüksek çimento
CÇ : Cüruflu çimento
SDÇ: Sülfatlara Dayan›kl› çimento
TÇ : Trasl› çimento
BPÇ : Beyaz Portland çimentosu 
UKÇ: Uçucu Küllü çimento
SSÇ : Süper Sülfat çimentosu
PCÇ : Portland Cüruflu çimento
PSF : Portland Silis Dumanl› çimento
PLÇ : Portland Kalkerli çimento
PKÇ : Portland Kompoze çimento
PZÇ : Puzolanik çimento
KZÇ : Kompoze çimento
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Ancak Avrupa’da kullan›lmakta olan
“Genel Çimentolar” standard› 2003
y›l›nda TS EN 197-1 olarak ülkemizde
de yürürlü¤e girmifl olup bu standard
“Özel Amaçl› Çimentolar” kabul edilen
SDÇ ve BPÇ d›fl›nda yukar›daki tüm
çimentolar› veya eflde¤erlerini kap-
samaktad›r. Sonuç olarak eski çimento
standardlar›n›n büyük bölümü 2004
y›l› bafllar›ndan itibaren yürürlükten
kalkacak ve bu arada KÇ, EYÇ, CÇ, TÇ,
UKÇ, SSÇ sembolleri yerine yeni stan-
darddaki benzer çimentolar›n sembol-
leri kullan›lacakt›r.

Dahas› var!

Çimento tipleri dayan›m s›n›flar›na
göre alt gruplara ayr›l›rlar. Ayr›ca
çimento sembolünün yan›nda katk›
miktar›n› ve erken dayan›m› belirleyen
harfler de bulunabilir.

Çimentonun dayan›m› 32.5, 42.5, 52.5
say›lar›ndan birisi ile belirtilir. Bu
say› standard deneyde çimento
numunesinin 28 gün içinde ulaflmas›
gereken bas›nç dayan›m›n›n N/mm2

veya MPa olarak de¤eridir. Ayr›ca bir R
harfi bulunuyorsa bu çimentonun
erken dayan›ml› oldu¤unu ve 2 gün
içinde standardda belirtilen dayan›ma
ulaflaca¤›n› gösterir.
Çimento, içindeki mineral katk› mik-
tar›na göre de s›n›fland›r›l›r. Standard
s›n›rlar içinde göreceli olarak az katk›
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bulundu¤unu A harfi, çok katk› bulun-
du¤unu ise B harfi belirtir.
Baz› örnekler:

PKÇ / A 32.5R: ‹çinde %6-20 aras›
toplam katk› bulunan,
erken dayan›ml› 32.5
dayan›m s›n›f›nda port-
land kompoze çimento

PKÇ / B 32.5: ‹çinde % 21-35 aras›
toplam katk› bulunan
32.5 dayan›m s›n›f›nda
portland kompoze çi-
mento

Katk› tür ve miktarlar›, erken dayan›m
s›n›rlar› ilgili standardda belirtil-
mektedir.
Yeni standardda katk› miktarlar›na
göre s›n›fland›r›lm›fl 27 tip çimento
bulunmakta olup bunlar ilaveten
dayan›m s›n›flar›na göre de çeflitlen-
mektedirler.
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Bir ba¤lay›c› maddenin su ile
kar›fl›m›na “hamur” (veya pas-
ta) denir. Bu kar›fl›ma kum
kat›ld›¤›nda “harç”, ilaveten
çak›l da kat›ld›¤›nda “beton”
elde edilir. Bu kelimelerin
önüne ba¤lay›c›n›n ismi s›fat
olarak gelir. Örne¤in, kireç hamuru, alç›
harc›, asfalt betonu gibi… En çok
kullan›lan ba¤lay›c› madde çimento
oldu¤u için çimento hamuru, çimento
harc› ve çimento betonu yerine k›saca
hamur, harç ve beton kelimeleri
kullan›l›r.

Çimento su ile kar›flt›¤›nda
“hidratasyon” bafllar ve kim-
yasal reaksiyonlar devam
ederken hamurda “priz” denilen
kat›laflma meydana gelir. Bir süre
sonra da hamur tamamen sertleflir.
Priz bafllang›c›na kadar hamur, harç
veya beton “taze” haldedir yani
“plastik”tir, kolayca flekillendirilmeleri,
kal›planmalar› mümkündür. Betonun
kar›flt›r›l›p, tafl›n›p, kal›plara yerlefltiril-
mesi ve s›k›flt›r›larak düzlenmesi de bu
süre içinde tamamlanmal›d›r. Dolay›s›
ile çimentolar, priz bafllang›ç süreleri
en az 45 – 60 dakika olacak flekilde
üretilirler.

Hidratasyon reaksiyonlar› s›ras›nda ›s›
aç›¤a ç›kar, çimento hamur, harç ve
betonlar›nda iç s›cakl›k artar.
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Bu çok sorulan bir sorudur. Yeni
çimento standard› TS EN 197-1
isminden de anlafl›ld›¤› gibi
“Genel Çimentolar”› kapsar.
Bu standardda yer alan ve
yukar›da belirtilen tüm çimen-

tolar genel amaçl› olarak inflaatlarda
kullan›labilirler. Esasen bir çimento
fabrikas› ham madde durumuna ve
piyasa koflullar›na ba¤l› olarak stan-
dardda belirtilen çok say›da çimento
tipinden en fazla 3 – 4 tanesini üret-
mektedir. Dolay›s› ile bunlar›n hepsi
veya ço¤unlu¤u genel amaçl› olarak
kullan›labilir. Yüksek dayan›m isteni-
yorsa 42.5, 52.5 tipleri, h›zl› dayan›m
kazan›m› isteniyorsa R tipleri tercih
edilecektir. Bu tiplerin kullan›m› ayr›ca
so¤uk hava koflullar› için de uygundur.
S›cak hava koflullar›nda ise dayan›m ve
süre k›s›tlamalar› yoksa 32.5 ve N tip-
lerinin kullan›m› - göreceli olarak yavafl
hidratasyon ›s›s› ç›karmalar› dolay›s› ile
daha uygun olabilir. Zararl› kimyasallar
ve özellikle sülfat etkisi olan yerlerde
özel amaçl› sülfatlara dayan›kl› çimen-
to (SDÇ) kullan›m› gerekebilir. Genel
amaçl› çimentolardan uçucu kül, tras
ve yüksek f›r›n cürufu katk›l› olanlar da
sülfatlara karfl› direnç sa¤lamaktad›r.
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Hangi Tip
Çimento,

Nerede
Kullan›lmal›?



Çimentonun en önemli meka-

nik özelli¤i bas›nç dayan›m›d›r.

Toz halinde bir maddenin

bas›nç dayan›m› nas›l bulunur?

Çimento pratikte en fazla

beton veya harç yap›m›nda

kullan›l›r. O halde dayan›m

testini, denenecek çimentodan yap›lan

beton veya harç numunelere uygula-

mak düflünülebilir. Ancak standard

çak›l elde etmek zor oldu¤undan

deney standard kumla haz›rlanm›fl

harç numuneler üzerinde yap›l›r.

Standard kumun bileflimi ve tane boyu

da¤›l›m› ilgili standardda tarif

edilmifltir. Ülkemizde standard kum

P›narhisar Çimento Fabrikas› taraf›n-

dan yöredeki do¤al kum ocaklar›ndan

temin edilip standarda uygun hale

getirilerek plastik torbalarda piyasaya

sunulur. Çimento deneyi yapan bütün

laboratuvarlar bu kumu kullan›rlar. 

Betonun bas›nç dayan›m› kullan›lan

çimentonun miktar ve dayan›m›na

ilaveten betonun bileflimindeki di¤er

malzemenin (kum, çak›l, su, katk›lar,

vb.) miktar ve özelliklerine, bunlar›n

aras›ndaki orant›lara (özellikle su/

çimento oran›), betonun uygun flekilde

kar›flt›r›l›p, yerlefltirilip s›k›flt›r›lmas›na

ve bak›m›na (kür edilmesine) ba¤l›d›r.

Bütün bu parametreler sabit tutul-

du¤unda çimento dayan›m›n›n artmas› 

<40

Çimento
Dayan›m› /
Beton
Dayan›m›



ile beton dayan›m› da artacakt›r. Ancak
parametreler de¤iflti¤inde ve usulsüz
uygulamalar yap›ld›¤›nda (kar›fl›m
suyunu gereksiz yere artt›rmak, yeter-
siz s›k›flt›rma, yetersiz kür, vb.) çimento
ve beton dayan›mlar› aras›ndaki iliflki
de de¤iflir. Örne¤in, yüksek dayan›ml›
bir çimento ile düflük dayan›ml› beton
elde edilmesi de maalesef kötü beton
uygulamalar›nda rastlanan bir durum-
dur.

Burada de¤inilmesi gereken di¤er bir
husus betondaki çimento “dozaj›” yani
1 m3 betondaki çimento miktar›d›r. Bu
miktar beton kar›fl›m hesaplar› ile
bulunur. Bazen flartnamelerde de mini-
mum bir de¤er verilir. Uygun olan bir
dozaj›n rastgele artt›r›lmas› betonda
dayan›m art›fl›n› garanti etmez, hatta
maliyet art›fl›na ilaveten teknik olum-
suzluklara da yol açabilir. Çimentonun
belirlenmifl miktardan daha az kulla-
n›lmas› ise dayan›m ve dayan›kl›l›k
kayb›na neden olacakt›r. 
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Kil ve kalker gibi do¤al kayaç-
lar›n ö¤ütülüp kar›flt›r›lmas› ve
piflirilmesi sonucu elde edilen
çimento su ile kar›flt›r›ld›ktan
sonra hamur, harç veya beton
olarak priz al›p kat›lafl›r ve
tekrar tafl haline gelir. Ancak,
bafllang›c›n aksine bu yapay
tafl art›k istenilen flekil ve özelliklere
kavuflturulmufltur. ‹ster hamur olarak
çatlak onar›m›nda veya karo yap›flt›-
r›lmas›nda, ister harç olarak duvar
elemanlar›n›n yap›m›nda veya birleflti-
rilmesinde kullan›ls›n yahut da beton
olarak çok çeflitli kullan›m yerleri
olsun, bu yapay tafl do¤a ile tamamen
uyum içindedir. 

Bilim kurgu romanlar›n›n ünlü yazar›
Isaac Asimov çimentolar üzerindeki
araflt›rmalara de¤inerek daha 1980’li
y›llarda afla¤›daki cümleyi yazm›flt›:

“Bu gibi araflt›rmalar›n sonuçlar› ener-
jinin daha az israf edilece¤i, yang›n,
paslanma ve kaynak tüketimi gibi
problemlerin büyük ölçüde azalaca¤›
yeni bir yüksek teknoloji tafl devri
uygarl›¤›na yol açacakt›r”.
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Do¤al
Tafltan
Yapay Tafla
Yeni bir ça¤›n
malzemesi
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Bir yap› malzemesi düflünün ki hem
çok yüksek binalarda, hem çok uzun
köprülerde kullan›labilecek kadar daya-
n›ma sahip olsun hem de istenilen
boyut ve flekile göre kolayca kal›pla-
nabilsin. Hiçbir zaman paslanma veya
çürümeye maruz kalmas›n, boyan-
maya ihtiyaç göstermesin. Yang›na,
çevrenin ve yafllanman›n y›prat›c›
etkilerine karfl› dayan›kl› olsun ve çok
az bak›m ile onlarca y›l hizmet versin…
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Böyle ola¤anüstü bir malzeme ancak
beton olabilir. Günlük hayat›m›zda
beton her zaman yak›n›m›zdad›r.
Üzerinde yürürüz, içinde otururuz.
Haz›r beton transmikserlerinden
pompalanarak gökdelenler, barajlar,
köprüler oluflturdu¤unu görürüz.
Kanaletler, borular, direkler, kilitli parke
tafllar›, duvar bloklar›, demiryolu
traversleri, bahçe mobilyalar›, deko-
ratif heykeller, hatta bal›kc› tekneleri
ve kotralar,  çimento ve betonun di¤er
çeflitli kullan›m yerlerinden birkaç
örnektir.

Çimento ve beton teknolojisinde de-
vam eden araflt›rmalar bu yapay tafl›n
özelliklerinin daha da geliflmesini
dayan›m›n›n ve dayan›kl›l›¤›n›n büyük
ölçüde artmas›n› sa¤lam›flt›r. Çimento
ve betonun üretiminde çevre ile dost
teknolojiler uygulanmakta, çevreye
zararl› çeflitli at›klar yak›t veya katk›
olarak kullan›larak de¤erlendirilmekte-
dir. Özet olarak, Asimov’un yüksek
teknolojiye dayanan yeni bir tafl devri
konusundaki kehanetinin gerçeklefl-
mekte oldu¤u söylenebilir.
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Çimento ve çimentolu ürün-

lerin kullan›m› gelecekte çeflit-

lenerek art›fl gösterecektir.

Dünya nüfusundaki sürekli art›fl ve

kentleflme sonucu her türlü konut ve

altyap› için yeni ihtiyaçlar do¤acakt›r.

Teknolojik geliflmeler sonucu daha

kaliteli ve yüksek dayan›ml› çimentolar

yüksek binalarda, uzun aç›kl›kl›

yap›larda, y›prat›c› ortamlarda ve

çeflitli mimari uygulamalarda daha

fazla kullan›m bulacakt›r.

Gelece¤in çimentolar› aras›nda halen

standardlar›m›zda bulunan mineral

katk›l› çimentolara ilaveten fillerli

çimentolar, kontrollü tane boyu

da¤›l›ml› çimentolar, alkali-silika

reaksiyonu dirençli çimentolar, yüksek

dayan›ml› çimentolar, beyaz ve renkli

çimentolar kullan›m alanlar›n› geniflle-

teceklerdir. 

Gelece¤in
Çimentolar›
ve Çimentolu Ürünleri



Mineral ve kimyasal katk› maddele-
rindeki geliflmeler sonucu polimer ve
liflerin de kullan›m› ile dayan›mlar›
700 MPa de¤erine ulaflan çimento
hamurlar› elde edilebilmektedir. Nemli
s›k›flt›r›lm›fl çimento, makro kusuru
olmayan hamurlar, çimentolu toz
kompozitler bu tür yeni ürünlerdir.

Yak›n geçmifle kadar pratikte 30-40
MPa olan beton dayan›mlar› bu gün
100 MPa civar›na ulaflm›flt›r. Yukar›-
daki geliflmelere paralel olarak beton
dayan›mlar›n›n daha da yükselmesi
beklenmektedir. Yüksek performansl›
betonlar sayesinde yap›lar›n faydal›
ömürleri konusunda 100 y›l gibi ra-
kamlar ve hatta “sonsuz” deyimleri
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
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Ülkemizin portland çimentosu
ile tan›flmas› 1912 y›l›na rast-
lar. ‹lk yerli üretimler  “Aslan
Osmanl› Anonim fiirketi”nin
Eskihisar ve Dar›ca fabrikala-
r›nda gerçekleflti. 

Cumhuriyetin kurulufluna kadar y›ll›k
toplam üretim 35.000 tonu geçmez-
ken bugün Türk çimento endüstrisi 39
fabrikas› ve 18 ö¤ütme tesisi ile y›lda
65.000.000 tonu bulan bir üretim
kapasitesine sahip olmufltur. Y›ldan
y›la küçük de¤ifliklikler olmakla beraber
Türkiye, çimento üretiminde Avrupa’da
genellikle 1. s›rada, dünyada ise 8.
s›rada yer almaktad›r.

Türk
Çimento
Sektörü
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i

(TÇMB) kuruldu¤u 1957 y›l›ndan beri

Türk çimento sektörünün sivil toplum

örgütü biçiminde örgütlenmifl tek

temsilcisi olarak çeflitli alanlarda

faaliyetlerini sürdürmektedir. Sektöre

sorunlar›nda yard›mc› olman›n yan›

s›ra çimento üreticileri ile çimento ve

beton kullan›c›lar›na yönelik faali-

yetlerinden baz›lar› flunlard›r: e¤itim,

dokümantasyon ve istatistik de¤er-

lendirme çal›flmalar›nda bulunmak,

bölgesel seminerler ve bilimsel

toplant›lar düzenlemek, çimento ve

beton konular›nda araflt›rma yapmak,

kitap ve dergi yay›nlamak, üniversite-

lerde araflt›rma projeleri desteklemek

ve ö¤rencilere burs vermek, vb. TÇMB

üyesi oldu¤u Avrupa Çimento Birli¤i’-

nin (CEMBUREAU) çeflitli faaliyetlerine

aktif olarak kat›lmakta ve ilgili konular-

daki en son geliflmeleri yak›ndan takip

etmektedir.

Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birli¤i
“Türkiye çimento sektörü için öncü kurulufl”



TÇMB üye fabrikalar›n üretti¤i çimen-
tolar›n ilgili standardlara uygunlu¤unu
bünyesinde bulunan kurulufl ve labo-
ratuvarlar yard›m› ile sa¤lamaktad›r.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
taraf›ndan konusunda ilk olarak
akredite edilmifl olan Kalite ve
Çevre Kurulu bu amaçla onaylanm›fl
muayene ve belgelendirme kuruluflu
olarak çal›flmakta, ayn› zamanda fabri-
ka emisyonlar› gibi çevre ile ilgili
hususlarda kontrolu sa¤lamaktad›r. Bu
kuruluflun fabrikalardan ald›¤› çimento
numuneleri yine TÜRKAK taraf›ndan
konusunda ilk olarak akredite edilmifl
Ar-Ge Enstitüsü Kalite Kontrol Ba¤›m-
s›z Deney Laboratuvarlar› taraf›ndan
test edilmektedir. Bu flekilde çimento-
lar›n kalitesi Avrupa ülkelerinde geçerli
olan normlara göre de kan›tlanm›fl
olmakta ve çimentolar CE markas›
alabilmektedirler. Konular›nda en
geliflmifl cihazlara sahip olan TÇMB
Ar-Ge laboratuvarlar› ayn› zamanda
kamuya da hizmet vermektedir. 
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Çimento ve betonla ilgili her konuda
Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birli¤i’ne baflvurabilirsiniz.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i
Eskiflehir Yolu 9. km.
06530 Ankara

Telefon: 0312 287 3250
Faks: 0312 287 9272
E-Posta: info@tcma.org.tr

www.tcma.org.tr

Yaz›flma Adresi: PK 2,
Bakanl›klar 06582 ANKARA
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