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ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETONUN ÇATI VE
CEPHELERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ
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ÖZET
Gelişen teknolojiyle beraber üretilen malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
iyileştirilmiş dolayısıyla malzemelerin performansı arttırılmıştır. Bu malzemelerden biri de
UHPC (Ultra high performance concrete) yani ultra yüksek performanslı betonlardır.
Geleneksel betonla karşılaştırıldığında 5 kat daha etkin performans sergilemektedir.
Böylelikle kullanılan malzemenin kesit yüzeyi azaltılmış yani kullanılan malzeme miktarı
azaltılmıştır. Veya aynı miktarda malzemeyle geçilen açıklık arttırılmıştır. UHPC betonlar
mimarinin hemen hemen her alanında kullanılma potansiyeline sahip olmakla birlikte yaya
köprülerinde, taşıyıcı sistemde, cephe panel sistemlerinde, çatıda örtücü eleman olarak, kent
mobilyalarında vb. kullanılmıştır. Yüksek performansından dolayı bu malzemeler, mimaride
özgün tasarımlara ve çarpıtılmış cephelerin inşasına olanak tanımaktadır. Çalışmanın amacı,
UHPC betonla inşa edilmiş cephe ve çatı sistemlerinin incelenmesidir. Kapsamı, malzemenin
fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılarak uygulanmış çatı ve cephe örnekleridir.
ANAHTAR KELİMELER
Ultra yüksek performanslı beton, çatı ve cephe malzemesi ve tasarımı
ABSTRACT
With developing technology, physical and chemical properties of produced materials have
been developed. Thus performances of the materials have been increased. One of these
materials is UHPC (Ultra high performance concrete). When it is compared with traditional
concrete, UHPC concrete shows five times more efficient performance. So, the material
provides reduction in cross-sectional area, means reduction in usage of material or providing
structures passes longer span with the same amount of material. Besides UHPC concrete has
potential usage in every field of architecture, it is used in pedestrian bridges, carrier systems,
facade panel systems, covering elements in roofs, urban furnitures and etc. Since having high
performance, this material enables original designs in architecture and building wrapped
facade panels. Aim of this work is examining facade and roof systems, built with UHPC. And
content of this work is researching physical and chemical properties of UHPC and examples
of applied roof and facede panels.
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ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETONUN ÇATI VE
CEPHELERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ
1.

Malzeme Özellikleri:

Normal betonun matiksinde bulunan kuru maddeler (Çimento, silika dumanı, kuvars, silika
kumu), su, kimyasallar, hızlandırıcılar, renk pigmentlerinin oranları değiştirilerek (Bkz. Şekil1-2) ve karışıma organik veya metal fiber eklenerek yüksek performanslı beton ve ultra
yüksek performanslı beton üretilmektedir [7]. Normal beton 2290-2400 kg/m3, yüksek
performanslı beton 2430-2480 kg/m3, ultra yüksek performanslı beton 2320-2760 kg/m3
yoğunluğa sahiptir (Bkz. Şekil-3).

Şekil-1: Normal beton (NC), kendi kendine sıkışan beton (SCC), ve iki ultra yüksek
performanslı beton karışım oranları [14].

Şekil-2: Normal beton (NC), yüksek performanslı beton (HPC) ve ultra yüksek performanslı
betonun karışım oranları [10]
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Şekil-3: Normal beton, HPC ve UHPC arasında yoğunluk karşılaştırması [3].
Karışımında metal fiberler, polypropylen fiberler ve organik fiberler bulunmaktadır (Bkz.
Şekil-4). Karışımda kullanılan fiber türüne göre UHPC’nin mekanik özellikleri farklılık
göstermektedir. Çimento matriksi ve polimer yada metal kısa fiber /lif güçlendiriciler ile
betonun mekanik özelliklerinin güçlenmesi mümkün olmaktadır. İçeriğinde nano partiküller
bulunmadığı halde iç yapının nano ölçekte kontrolü, malzemenin son özelliğini vermesi
nedeniyle bu işlem nano malzemeler içinde yer almaktadır. Çimentonun hidrotasyon sürecinin
nano ölçekte kontrol edilmesi, belirli bir agrega karışım oranının ve çeşidinin, su-çimento
oranının ve kullanılabilecek katkı maddelerinin seçimine olanak sağlar.

Şekil-4: UHPC’nin mekanik özellikleri [4]
1.1. Basınç Gerilmesi:
UHPC’nin basınç gerilmesi normal betondan 4-8 defa daha iyidir. Basınç davranışı,
maksimum stres noktasına kadar, neredeyse doğrusal olarak artmakta ve malzemede bu fazda
hiçbir hasar gözlenmemektedir (Şekil-5). Normal betonun dayanımı 50 mpa, yüksek
performanslı betonun dayanımı 145 Mpa iken UHPC’nin dayanımı 200 Mpa’dır. Su azaltıcı
maddeler dayanımını azalttırmaktadır [13].
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Şekil-5: UHPC basınç gerilmesi [4], [1]
1.2. Çekme Davranışı:
Çekme ve sünme UHPC’nin en dikkat çekici özelliğidir. Çekme ve sünme özellikleri
geleneksel betondan 3-4 kat daha iyidir (Şekil-6). Çelik fiberler çatlamayı önlemektedir [13].
Kayıtlı çekme ve sünme deformasyon katsayısı elastik deformasyon katsayısından daha
yüksektir. Çekme ve sünme deformasyon katsayısı 0.8’dir. Sıcak uygulama yapıldığında bu
sayı 0.2 ye düşmektedir. Ama hesaplamalarda 0.3 katsayısı kullanılmaktadır. Su-çimento
oranı düşük olduğu için kururken malzemede çekme gözlenmez. İçten kaynaklanan 300 - 400
µm/m değerinde çekme meydana gelir. Sıcaklık uygulandığında uygulamanın sonunda içten
kaynaklanan çekme de bitmiş olur. Devamında çekme gözlenmez.

Şekil-6: UHPC’nin birim deformasyonu [4], [1]
1.3. Eğilme Davranışı :
50 milyon metalik fiber içeren ve hacimce %2 metalik fiber olan bu malzeme düktil özellik
göstermektedir. En yüksek basınç düzeyine ulaşana kadar, çatlaklar bir araya toplanmadan
veya büyük bir çatlak oluşmadan, sadece birkaç tane çatlak oluşmaktadır. Elastik limitin
üstünde bir güçle büküldüğünde mikro çatlaklar oluşmakta ve fiberler düktil davranış
göstererek bu çatlağı sıkıca kapalı tutmaktadır (Şekil-7).

Şekil-7: UHPC’nin burulma dayanımı [4], [1].
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1.4. Yorulma Davranışı :
Yorulma testi ve önceden yükleme testi yapılmıştır. Yükleme elastik limitinin %10-90
arasında yapılmıştır. Aşağıdaki şekil çatlak açılım kaymasının çatlak dönüşüm katsayısıyla
ilgisini göstermektedir. 1.2 milyon dönüşümde, çatlak açılmasında ve yayılmasında artış
gözlenmemiştir (Şekil-8). Hesaplamalarda çekme kuvveti değeri max. değer olarak baz alınır.

Şekil-8: UHPC’nin yorulma davranışı [4]
1.5. Yangın Etkisindeki Davranışı :
Yanmaz malzeme sınıfında yer almaktadır. Metalik fiberlere organik fiberler eklenerek
yangın dirençli hale gelmektedir. İçerisinde bulunan polypropylene fiberler yangın dayanımını
arttırmaktadır [13]. ISO 834 yangın direnç testi; yüklenmiş ve yüklenmemiş olarak kolon ve
kirişlerle test edilmiştir. Bu testte mükemmel derecede yangın direnci göstermiş ve neredeyse
hiç patlama gözlenmemiştir (Şekil-9).

8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 2– 3 Haziran 2016
Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi Fındıklı- İstanbul

Şekil-9: UHPC’nin yangın altındaki davranışı [4]

2.

UHPC’nin Mimariye Ve Mimari Estetiğe Katkısı

Ultra yüksek performanslı betonlar mimaride normal betonun kullanıldığı birçok alanda
kullanılabilmektedir ve daha iyi bir mekanik performans göstermektedir. UHPC’nin cephe
panellerinde kullanımı malzemenin hafif ve dayanıklı olması sebebiyle yapı yükünü azaltır,
servis ömrünü uzatır, bakım onarım maliyetlerini düşürür, kurulum söküm kolaylığı sağlar
[11]. Mineral bazlı pigmenler sayesinde renkli ve desenli olarak kullanılabilir. Bu renkler
uzun süre canlılığını korumaktadır. Düktil ve kolay işlenebilir malzeme olması sebebiyle
istenilen form uygulanabilir ve yenilikçi tasarımların çatı ve cephe panellerine uygulanabilir
olması nedeniyle mimariye estetik kazandırır. Ultra yüksek performansı sayesinde çelik
strüktüre yakın bir performans sergilemesi geniş açıklık geçilmesini sağlamakta böylece daha
ince panellerle daha geniş açıklık geçilebilmektedir. Yüksek mekanik performansı nedeniyle
betonun ekonomik ömrünü uzatmakta ve bakım masraflarını azaltmaktadır. Su sızdırmazlık
sağlaması ve geniş açıklık geçmeye olanak sağlaması nedeniyle fabrika yapılarının çatılarında
da kullanılmaktadır. Süper plastikleştiricilerin kullanılması nedeniyle betonun yeterli
dayanıma ulaşma süresi kısalmakta bu nedenle inşaat süresi de kısaltmaktadır (Yeterli
dayanıma ulaşma süresi yaklaşık 11 gün). Korozyon, aşınma ve kimyasallara karşı
dayanıklıdır bu nedenle çeliğin kullanımının uygun olmadığı yerlerde kullanım olanağı sağlar.
Ancak çekme gerilmesi direnci çelikten daha az olduğu için tamamen çelik yerine kullanmak
mümkün değildir. Yanmaz malzeme sınıfına girdiği için acil tahliye alanlarında kullanımı
uygundur. Geleneksel betondan %10 daha yoğundur ve düktil bir malzemedir. Jean
Bouin stadyumunun çatısında kullanılan panellerde fiber içeriği sayesinde geniş açıklık
geçmek mümkün olmuştur [6]. Ayrıca çatı panellerinde %20-27 oranında cam kullanımına ve
8-9m açıklık geçilmesine olanak sağlamıştır. Prefabrik cephe panellerinde 3 cm panel
kalınlığındadır ve genellikle 20-30cm izolasyonla birlikte kullanılmaktadır.
3.

UHPC’nin Çatı ve Cephelerde Kullanımına Örnekler

Malzemenin hafif ve dayanıklı olması nedeniyle UHPC’nin cephe paneli olarak
kullanımına olanak sağlamaktadır. Karışıma eklenen pigmentler sayesinde çeşitli renk ve
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desenler oluşturulur. Çeşitli formlarda kullanımı da mümkündür. Böylelikle tasarımda
esnekliğe ve yaratıcılığa olanak sağlar.
3.1. UHPC’nin Cephelerde Kullanımı
Ultra yüksek performanslı betonlar yapıya çeşitli katkı sağlamaktadır. Bu katkılar 3 alt
başlıkta incelenebilir.
1. Hafiflik: Malzemenin hafif ve dayanıklı olması nedeniyle UHPC’nin cephe paneli
olarak kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle kurulum söküm kolaylığı
sağlanmakta ve inşaat alanına taşınması kolaylaşmaktadır. Böylece üretim farklı
tesislerde yapılarak kolayca alana taşınabilmektedir.
2. Kolay işlenebilirlik ve esneklik: Kolay işlenebilir olması, çeşitli formlarda
kullanılabilmektedir. Karışıma eklenen pigmentler sayesinde çeşitli renk ve desenler
imal edilebilmektedir.
Böylece yenilikçi tasarımların uygulamasına, tasarımda
esnekliğe ve yaratıcılığa olanak sağlar.
3. Dayanıklılık ve kimyasallara karşı direnç: Mekanik performansının yüksek olması
nedeniyle deprem yüklerine karşı daha iyi direnç sağlar. Böylece cephede büyük
panellerin kullanımı mümkündür. Ayrıca çeşitli kimyasallara ve adezyona karşı dirençli
ve yanmaz malzemedir [13].
Ultra yüksek performanslı beton ile Lille Metropole Modern Sanat Müzesinde kullanılan
cephe panelleri 7-9cm kalınlığına sahiptir (Bkz. Şekil-10). Bu nedenle normal beton ile
yapılabilecek cephe panelinin üçte biri kalınlığında cephe panellerinin kullanımı sağlanmıştır.
ZAC Paris Rive Gauche (Fransa)’ın cephesinde bulunan 44 delikli panelin genişliği 2.30
m., yüksekliği 6.60 m.’dir. Her biri 15m2 olan panellerin %50’si dolu malzeme %50’si ise
boşluktan oluşmaktadır. Paneller dekoratif olmakla birlikte çeşitli sarılıcı tırmanıcı
vejetasyonların düzgün büyüyebilmesini sağlamaktadır. Herbir panel 7-9cm kalınlıkta ve 1.8
metrik ton ağırlığındadır (Bkz. Şekil-11).
Ornans Anaokulu (Fransa)’da kullanılan panellerden bazıları 1.55x 3.60m, diğerleri 4.6 m
x 5.6 m.’dir. Toplam 21 parça panel kullanılmıştır (Bkz. Şekil-12), (Bkz. Tablo-1).
Tablo-1: UHPC cephe panellerinin
karşılaştırılması
Jean
Bouin Stadyumu
9m x 2.5m
Ölçüler
Kalınlık

11cm

kullanıldığı binalar, panel ölçüleri ve kalınlıklarının
ZAC
Paris Rive Ornans Anaokulu
Gauche
2.30 m x6.60
1.55x 3.60m / 4.6 m x 5.6
7-9cm

3cm
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Şekil-10: Lille Metropole Modern Art Museum, France: sanat eserlerini güneşten koruyan
kafes [4]

Şekil-11: ZAC Paris Rive Gauche (France): Dikey peyzaj için mineral yaprak dekoru [4]
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Şekil-12: Ornans infant school (France): Küçük çocuk okundaki ışık ve gölgeler [4]

Şekil-13: Plescop şehir holü cephesi için delikli cephe panelleri [4]
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3.2. UHPC’nin Çatılarda Kullanımı
Ultra yüksek performanslı betonların yapılarda çatı kullanımına katkıları 3 alt başlıkta
incelenebilir.
1. Hafiflik: UHPC’nin hafif ve dayanıklı olması nedeniyle çatı paneli olarak kullanımına
olanak sağlar. Bu nedenle kurulum söküm kolaylığı sağlar ve inşaat alanına taşınmasını
kolaylaştırır. Üretim farklı tesislerde yapılarak alana kolayca taşınabilir.
2. Kolay işlenebilirlik ve esneklik: Kolay işlenebilir olması, çeşitli formlarda
üretilebilmesi karışımında fiber kullanılması mümkündür. Karışıma eklenen pigmentler
sayesinde çeşitli renk ve desenler üretilebilir. Böylece yenilikçi, esnek tasarımların
uygulanmasına ve yaratıcılığa olanak sağlar.
3. Dayanıklılık ve kimyasallara karşı direnç: Mekanik performansının yüksek olması
nedeniyle deprem yüklerine karşı daha iyi direnç sağlar. Geniş açıklık geçmeye olanak
sağlaması [12]nedeniyle fabrika çatılarında kullanımı da münkündür. Böylece çatıda
büyük panellerin kullanımına da olanak sağlar. Minimum malzemeyle maksimum
yüzey ötrülür. Ayrıca çeşitli kimyasallara ve adezyona karşı direnç sağlar ve yanmaz
malzemedir[13].
Jean Bouin Stadyumunda cam %20-27 oranında kullanılmıştır. Stadyumun çatı panelleri 89m x 2-2,5m x 35-45mm (min. kalınlık) ebatlarındadır. Cephe panellerinde ise boyutu 9m x
2,5m x 11cm’dir (min. kalınlık)(Bkz. Şekil-14), [7].

Şekil-14: Jean Bouin Stadium (France): UHPC cephe ve çatı panelleri [4]
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Tablo-2: Jean Boudin Stadyumunda (Fransa) kullanılan panellerin ölçüleri ve cam kullanım
oranı
Cam kullanım oranı:
%20-27
UHPC çatı panel ölçüleri:
8-9m x 2-2,5m x 35-45mm (min. kalınlık)
UHPC cephe panel ölçüleri:
9m x 2,5m x 11cm (min. kalınlık)

Şekil-15: Weleda çatısı [4]

4.

Sonuçlar

UHPC panelleri çatı ve cephelerde genel olarak; hafiflik, kolay işlenebilirlik ve esneklik,
dayanıklılık ve kimyasallara karşı direnç sağlamaktadır. UHPC panellerin çatı ve cephelerde
kullanımı mimariye estetik sağlamakta istenilen form ve dizaynda yenilikçi tasarımlar
uygulanabilmektedir [1]. Mekanik performansının yüksek olması nedeniyle geniş açıklık
geçmek için çelik strüktürün yerine kullanılabilir. Ultra yüksek performanslı betonun normal
ve yüksek performanslı betona göre ekonomik ömrü daha uzun, bakım onarım maliyetleri
daha düşüktür[13], [8]. Ayrıca yanmaz malzeme sınıfında yer alması nedeniyle yangın
sırasında acil tahliye gerektiren alanlarda kullanılabilir. Paneller ısı yalıtımıyla (20-30cm)
birlikte de kullanılabilmektedir. Ayrıca, mekanik performansının yüksek olması nedeniyle
fabrikaların kolon ve kirişlerinde, çatı panellerinde kullanılabilmektedir. Geniş açıklık
geçmeye olanak sağlar. Hazır beton olarak kullanılmakla birlikte ön germeli beton olarak da
kullanılabilir [13].Su sızdırmazdır, aşınmaya, kimyasallara ve korozyona karşı dayanıklıdır.
Çabuk kuruması nedeniyle inşaat süresinin kısalmasını sağlamaktadır (Yeterli dayanıma
ulaşma süresi yaklaşık 11 gün). Geleneksel betondan %10 daha yoğundur ve düktil bir
malzemedir. Geleneksel beton ile yapılan panellerin üçte biri kalınlığa sahiptir. Panellerin
hafif olması nedeniyle kurulum, söküm ve inşaat alanına taşınması daha kolaydır.
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