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ÖNSÖZ 
 
− Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-2 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE inşaat 

Hazõrlõk Grubu�nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu�nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda  
Türk Standardõ olarak kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. 

 
     Bu standardõn kabulü ile TS 2871 (1977) iptal edilmiştir. 
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BETON - TAZE BETON DENEYLERİ - BÖLÜM 2: ÇÖKME (SLAMP) 
DENEYİ 

 
 
 
1 Kapsam 
Bu standard, taze beton kõvamõnõn, çökme  (slamp)  deneyi ile tayini metodunu  kapsar.  
 
Çökme deneyi, 10 mm ile 200 mm arasõnda çökme değerine sahip betonlarõn kõvamõndaki değişimlere 
duyarlõdõr. Bu sõnõrlar dõşõnda, çökme değerinin ölçülmesi yoluyla kõvam tayini uygun değildir ve bu 
durumda diğer kõvam tayini deneyleri kullanõlmalõdõr. 
 
Deney esnasõnda, taze betondaki çökmenin, kalõbõn (çökme hunisinin) çekilmesinden sonraki bir 
dakikalõk süreden sonra da devam etmesi, çökme deneyinin bu betonun kõvamõnõ tayin etmek için 
uygun olmadõğõnõ gösterir.  
 
Agrega en büyük tane büyüklüğü 40 mm�den daha fazla olan betonlarda çökme deneyi uygun değildir. 
 
2 Atõf yapõlan standard ve/veya dokümanlar 
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atõf 
yapõlmaktadõr. Bu atõflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağõda liste halinde verilmiştir. 
Tarih belirtilen atõflarda daha sonra yapõlan tadil veya revizyonlar, atõf yapan bu standardda da tadil 
veya revizyon yapõlmasõ şartõ ile uygulanõr. Atõf yapõlan standard ve/veya dokümanõn tarihinin 
belirtilmemesi halinde en son baskõsõ kullanõlõr. 
 

EN, ISO, IEC vb. Adõ TS No1) Adõ 
No (İngilizce)  (Türkçe) 

EN 12350-1 Testing fresh concrete 
Part 1 : Sampling 

TS EN 12350-1 Beton - Taze beton deneyleri - 
Bölüm 1: Numune alma 

 
3 Prensip 
Taze beton, kesik huni şekilli kalõp içerisine sõkõştõrõlarak doldurulur. Kalõbõn yukarõ doğru çekilerek 
alõnmasõndan sonra, taze beton kütlesindeki çökme mesafesi, betonun kõvam ölçüsü olarak kullanõlõr. 
 
4 Cihazlar 
 
4.1 Kalõp, deney numunesi  oluşturmak üzere, çimento hamurundan kõsa sürede olumsuz 
etkilenmeyen ve 1,5 mm veya daha kalõn metalden yapõlmõş olan. Kalõp iç yüzeyinde perçin başlõğõ 
benzeri çõkõntõ olmamalõ, iç yüzey düzgün olmalõ ve yüzeyde oyuk, çentik bulunmamalõdõr. Kalõp 
aşağõda verilen iç ölçülere sahip, içi boş, kesik huni şeklinde olmalõdõr : 
− Taban çapõ : (200 ± 2)  mm , 
− Üst yüz çapõ : (100 ± 2)  mm , 
− Yükseklik : (300 ± 2)  mm. 
 
Kalõbõn alt ve üst yüzü, açõk, biribirine paralel ve kalõp boyuna eksenine dik olmalõdõr. Deney 
esnasõnda kalõbõ oynamaz şekilde tutmak için, kalõbõn üst yüzüne yakõn iki adet tutma parçasõ ve 
tabana yakõn tespit kelepçeleri veya ayakla basma parçalarõ bulunmalõdõr. Tabana tespit kelepçeleriyle 
tutturulmuş kalõp kullanõmõna, kelepçelerin, gevşetilerek kalõbõ serbest bõrakmasõ esnasõnda, kalõbõ 
oynatmamasõ veya beton çökmesine etki etmemesi şartõyla izin verilir. 
 
4.2 Sõkõştõrma (şişleme) çubuğu, (600 ± 5) mm uzunlukta ve (16 ± 1) mm çapõnda, ucu 
yuvarlatõlmõş, daire  kesitli düz  çelikten yapõlmõş olan. 
 
4.3 Huni doldurma başlõğõ (tercihe bağlõ), su emmeyen ve çimento hamurundan kõsa sürede 
olumsuz etkilenmeyen metalden yapõlmõş, Madde 4.1�de tarif edilen kalõp üzerine yerleştirilebilmesi 
için geçme bileziği olan. 
1) TSE Notu: Atõf yapõlan standardlarõn TS numarasõ ve Türkçe adõ 3. ve 4. kolonda verilmiştir. 
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4.4 Cetvel, 5 mm�den daha büyük olmayan  aralõklarla, 0 mm�den 300 mm�ye kadar bölümlenmiş 
olan. Sõfõr çizgisi cetvelin en ucunda bulunmalõdõr. 
 
4.5 Taban plâkasõ/yüzeyi, kalõbõn üzerine yerleştirileceği, su emmeyen, esnemeyen düz plâka 
veya diğer yüzey. 
 
4.6 Tekrar karõştõrma kabõ, su emmeyen ve çimento hamurundan kõsa sürede olumsuz 
etkilenmeyen özellikteki malzemeden yapõlmõş, rijit yapõlõ, düz tepsi. Tepsi ölçüleri, kare ağõzlõ kürek 
kullanõlarak, betonun tamamiyle tekrar karõştõrõlmasõna uygun olmalõdõr. 
 
4.7 Kürek, kare ağõzlõ olan. 
 
Not -  Kare ağõz, tekrar karõştõrma kabõ içerisindeki betonun uygun şekilde karõştõrõlabilmesi için 
gereklidir. 
 
4.8 Nemli bez 
 
4.9 Kepçe, yaklaşõk 100 mm genişlikte olan. 
 
4.10 Kronometre veya saat, süreyi 1 saniye doğrulukla ölçebilen. 
 
5 Deney numunesi 
Beton deney numunesi, EN 12350-1: 1999�a uygun olarak alõnmalõdõr. 
 
Deney uygulanmadan önce, beton deney numunesi, tekrar karõştõrma kabõ içerisinde, kare ağõzlõ kürek 
kullanõlarak yeniden karõştõrõlmalõdõr. 
 
6 İşlem 
Kalõbõn iç yüzeyi ile taban plâkasõ, yüzeyde serbest su kalmayacak şekilde nemlendirilir ve kalõp, yatay 
konumdaki taban plâkasõ/yüzeyi üzerine yerleştirilir. Kalõp, betonun doldurulmasõ esnasõnda, tabana 
kelepçelenerek veya iki ayak basma parçasõna basõlarak taban plâkasõ/yüzeyine sõkõca tespit edilir.  
 
Taze beton, kalõba eşit kalõnlõkta üç tabaka halinde ve her tabakanõn sõkõştõrõlmõş durumdaki kalõnlõğõ, 
kalõp yüksekliğinin yaklaşõk olarak 1/3�ü olacak şekilde doldurulur. Doldurma esnasõnda her tabaka, 
sõkõştõrma çubuğu ile 25 defa şişlenerek sõkõştõrõlõr. Sõkõştõrma çubuğu darbeleri, her tabakanõn yüzey 
alanõna düzgün dağõlmalõdõr. En alt tabakanõn sõkõştõrõlmasõ esnasõnda, darbelerin yüzeye düzgün 
dağõtõlmasõ için, sõkõştõrma çubuğunun düşey doğrultuya göre hafifçe yatõrõlmasõ ve darbelerden en az 
yarõsõnõn kenardan merkeze doğru spiral oluşturacak noktalara vurulmasõ gerekir. İkinci ve son tabaka, 
bütün derinliğince, sõkõştõrma çubuğu bir alt tabakaya da hafifçe işleyecek şekilde sõkõştõrõlmalõdõr. En 
üst tabakanõn doldurulmasõ ve sõkõştõrõlmasõnda, sõkõştõrma işlemine  başlanõlmadan önce beton 
seviyesinin kalõp üst yüz seviyesinden daha yukarõda olmasõ sağlanmalõdõr.  
 
En üst tabakanõn sõkõştõrõlmasõ esnasõnda, taze beton seviyesinin, kalõp üst yüz seviyesinden daha 
aşağõya düşmesi halinde, beton seviyesinin sürekli olarak kalõp üst yüz seviyesinden daha yukarõda 
olmasõ sağlanacak şekilde beton ilâve edilmelidir. Sõkõştõrma işleminin tamamlanmasõndan sonra, kalõp 
üst seviyesinden taşan fazla beton, sõkõştõrma çubuğuna kesme ve yuvarlama hareketleri (mastar 
hareketi benzeri) yaptõrõlarak sõyrõlõp alõnmalõ ve yüzey tesviye edilmelidir. 
 
Taban plâkasõ/yüzeyine dökülen beton temizlenir. Kalõp, el tutamaklarõndan tutularak, düşey şekilde 
yukarõya doğru çekilerek alõnõr.  
 
Kalõbõn çekilme işlemi 5 saniye � 10 saniye arasõndaki sürede tamamlanmalõ, kalõp sabit hõzda 
çekilmeli, bu esnada beton kütlesine yanal hareket veya burulma hareketi yaptõrõlmamalõdõr. 
 
Tüm deney işlemi, betonun kalõba doldurulmaya başlanõlmasõndan, kalõbõn çekilerek alõnmasõna kadar 
herhangi bir kesinti olmaksõzõn 150 saniyede tamamlanmalõdõr. 
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Kalõbõn alõnmasõndan hemen sonra, kalõp üst yüzey seviyesi ile çöken beton kütlesinin en yüksek 
noktasõ   arasõndaki çökme mesafesi (h) ölçülerek kaydedilmelidir. 
 
Not - Taze beton kõvamõ, olabilecek rutubet kaybõ veya çimento hidratasyonu nedeniyle zamanla 

değişir. Bu nedenle birbiriyle kõyaslanabilecek sonuçlar alõnabilmesi  için farklõ numuneler 
üzerinde yapõlacak deneylerin, karõşõmdan sonra  sabit bir süre içerisinde  yapõlmasõ gereklidir. 

 
7 Deney sonuçlarõ  
Deney, ancak taze beton çökmesinin düzgün şekilde gerçekleşmesi halinde geçerli olur. Düzgün 
çökme, Şekil 1 (a)�da gösterildiği gibi, beton kütlesinin deney sonunda, bütün olarak ve simetrik 
şekilde kalmasõnõ ifade eder. 
 
Numunenin Şekil 1 (b)�de gösterildiği gibi kaymasõ halinde, yeni numune kullanõlarak deney 
tekrarlanmalõdõr. 
 
Ardõ ardõna yapõlan iki deneyde de beton kütlesinden kayarak ayrõlan parça olmasõ, taze betonun 
düzgün çökme deneyi yapõlmasõ için gerekli plâstiklik ve kohezyona sahip olmadõğõnõ gösterir. 
 
Düzgün çökme meydana gelen deneyde, çökme değeri (h), Şekil 2�de gösterildiği gibi ölçülüp, en 
yakõn  
10 mm�ye yuvarlatõlarak kaydedilir. 
 

 
 a) Düzgün çökme (b) Kayma meydana gelmiş çökme 
 

Şekil 1 - Çökme şekilleri 
 

 
Şekil 2 -  Çökmenin ölçülmesi 
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8 Deney raporu2) 

Deney raporunda aşağõda verilenler bulunmalõdõr : 
a) Deney numunesinin tanõtõmõ, 
b) Deneyin yapõldõğõ yer, 
c) Deneyin yapõldõğõ tarih, 
d) Çökme şekli (tipi) � Düzgün / kayma oluşmuş, 
e) Ölçülen düzgün çökme değeri, en yakõn 10 mm�ye yuvarlatõlarak, 
f) Standard deney metodundan herhangi sapma, 
g) Standard deney metodundan herhangi sapma (f maddesi) kaydedilmemişse, deneyi yapan kişi 

tarafõndan deneyin bu standarda uygun yapõldõğõna dair imzalõ beyan, 
 
Deney raporunda aşağõda verilen bilgiler de bulunabilir : 
h) Deney anõndaki beton sõcaklõğõ, 
i) Deneyin yapõlma zamanõ (saati). 

 
9 Kesinlik  
Kesinlik verileri Çizelge 1�de verilmiştir. Bu değerler aynõ beton harmanõndan alõnmõş numunelerdeki 
çökme ölçümlerine, her deney sonucunun tek çökme tayininden elde edilmesi şartõyla uygulanõr. Her 
deney sonucunun benzer çökme tayinlerinin ortalamasõ alõnarak elde edilmesi durumunda 
uygulanacak değerler Çizelge 2�de verilmiştir. 
 
Çizelge 1 - Çökme ölçümleri için kesinlik verileri (tek tayin) 
 

Tekrarlanabilirlik şartlarõ Uyarlõk şartlarõ Aralõk 
 sr r sR R 

mm 
 

50 � 80 

mm 
 

5,8 

mm 
 

16 

mm 
 

9,0 

mm 
 

25 
 
Çizelge 2 - Çökme ölçümleri için kesinlik verileri (birden çok benzer tayin) 
 

Tekrarlanabilirlik şartlarõ Uyarlõk şartlarõ Seviye 
 sr r sR R 

mm 
 

50 � 80 

mm 
 

4,1 

mm 
 

11 

mm 
 

8,0 

mm 
 

22 
 
Not 1 - Kesinlik verileri 1987 yõlõnda İngiltere�de yapõlan deneysel çalõşmanõn bir kõsmõ olarak 

belirlenmiştir. Kesinlik verileri, BS 1881�de tarif edilen deneylerden elde edilmiştir. Deneyde  
16 farklõ teknisyen kullanõlmõştõr. Değerlendirmede kullanõlan beton, portland çimentosu (PÇ), 
Thames Vadisinden alõnan kum ve yine aynõ yerden alõnan 10 mm ve 20 mm�lik iri agrega 
(çakõl) ile hazõrlanmõştõr. 

 
Not 2 - Metodun normal ve doğru kullanõmõyla, aynõ teknisyen tarafõndan, aynõ numune üzerinde aynõ 

cihaz kullanõlarak uygun en kõsa aralõklarla yapõlan iki deney  sonucu arasõndaki fark, ortalama 
olarak tekrarlanabilirlik değeri r� yi, 20 defada en fazla 1 defa geçebilir. 

 
Not 3 - Metodun normal ve doğru kullanõmõyla, iki ayrõ teknisyen tarafõndan, aynõ numune üzerinde 

her teknisyen kendi cihazõnõ kullanarak, uygun en kõsa aralõklarla yapõlan iki deney  sonucu 
arasõndaki fark, ortalama olarak tekrarlanabilirlik değeri R� yi, 20 defada en fazla 1 defa 
geçebilir. 

 
Not 4 - Kesinlikle ilgili daha fazla bilgi ve kesinlikle ilgili olarak kullanõlan istatistiki terimlerin tarifleri için  

ISO 5725*�e başvurulmalõdõr. 
2) TSE Notu: Deney raporu, burada istenilen bilgilere ilâveten TS EN ISO / IEC 17025�te  verilen 

bilgileri de ihtiva edecek şekilde düzenlenebilir. 
* TSE Notu: ISO 5725  (TS 5822) 


