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PÜSKÜRTME BETON  

 Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir 
yapı elde etmek amacıyla bir hortum 
ucundan pünomatik olarak yüksek 
basınçla  püskürtülen çimento, su ve 
agrega karışımıdır  





PÜSKÜRTME BETON   

Agrega 

Çimento 

Su 

Priz hızlandırıcı 

Boru hattında  

basınçlı hava ile  

taşınma 

Püskürtülerek  

yerine yerleştirme 

YAŞ KARIŞIM 

KURU KARIŞIM 

(GUNITE,  PNEOCRETE, PLASCRETE, 

LETCRETE,  SHOTCRETE) 





Betonun taşınması, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması bir arada 

Kalıp gerektirmez, işçilik tasarrufu 

Yüksek uygulama hızı 

Özel ekip ve ekipman 

Geri sıçrama ile malzeme kaybı 



PÜSKÜRTME BETON   



DEMİRYOLU TÜNEL TAMİRİ/UŞAK

ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETON  (STEEL FIBROUS SHOTCRETE) 



İki tip shotcrete katkısı mevcut:  

Sodyum aluminat, sodyum silikat esaslı 

1) yüksek alkalili 2) düşük alkalili 

Kalsiyumsülfoaluminat esaslı 

Katkıyla çimento arasındaki reaksiyonları; 

Hızlandırıcı tipi ve katı madde oranı 

Çimentonun tipi ve kompozisyonu 

Betonun sıcaklığı 

Çevresel koşullar 

Priz dengeleyicisi 

  etkilemektedir.  



 Yüksek hızda püskürtülen taze 
beton  püskürtüldüğü yüzeye 
yapışarak kendi kendisini taşıyabilir. 
Bu nedenle çok dik yüzeylere ve 
tünel, galeri gibi yerlere rahatlıkla 
uygulanabilir. Püskürtme beton 
onarım ve güçlendirme işlerinde 
kullanılabilmektedir  



 Püskürtme yolu ile uygulandığından kalıp 
ihtiyacı normal betona göre çok azdır. 
Püskürtme beton,  olarak normal 
betondan çok farklı değildir. Fakat 
karışımının püskürtülmeye uygun olması 
gereklidir. Püskürtme beton çeşitli tiplerde 
çelik veya sentetik lifler de içerebilir ve 
lifli uygulaması da oldukça yaygındır. Lifli 
püskürtme beton lif miktarına bağlı olarak 
bazı uygulamalarda hasır donatı miktarını 
azaltabilir veya hasır donatıya alternatif 
olabilir.  



 Yüksek performanslı polipropilen liflerin 
püskürtme betonda kullanılmasıyla 
püskürtme betonun tokluk ve sünekliğinin 
arttığı deneysel çalışmalarla gösterilmiştir 
(4). Püskürtme beton normal betona göre 
kalıp ihtiyacını azaltması nedeniyle normal 
betona göre ekonomik sayılabilir ancak 
çimento miktarının fazla olması, 
püskürtme işinin kalifiye eleman 
gerektirmesi, püskürtme işleminin 
yapıldığı ekipmanın pahalı oluşu 
dezavantajlarıdır.  



 Püskürtme betonun kuru ve yaş 
yöntem olmak üzere iki çeşit 
uygulama yöntemi vardır. 

  Yaş sistemde çimento, su ve 
agregalar birlikte karıştırılır ve 
püskürtme işlemi yaş karışımdan 
doğrudan yapılır.  



Kuru Sistem Püskürtme 

Betonun Uygulama Şeması 



 Kuru sistemde ise çimento ve 
agregalar kuru olarak karıştırılır. 
Kuru karışım sıkıştırılmış hava akımı 
ile boru ve hortumlardan püskürtme 
ucuna gelir bu sırada karışıma su 
püskürtülür. Bu şekilde ıslanan 
karışım püskürtme tabancasından 
uygulama yerine püskürtülür.  



 Her iki yöntemle de başarılı 
uygulamalar yapmak mümkün 
olmasına rağmen, yaş yöntemde 
uygulama sırasında tozlanma ve 
geri sekme daha az olur. 



 Püskürtme betonda uygulama 
sırasında karşılaşılan en önemli 
sorun, betonun ya da kullanılan 
liflerin püskürtülen betonun 
uygulama yüzeyine ve daha önce 
püskürtülen tabakalara 
yapışamadan geri sekmesidir.  



 Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 
belirli bir malzeme geri sekmesi için 
lif geri sekmesi oranının karışımın 
agrega/çimentolu malzeme oranı 
arttıkça arttığı belirlenmiştir  



 Lifli püskürtme betonlarda yüksek 
performanslı polipropilen liflerin 
çelik liflere göre daha az geri sekme 
yaptığı gösterilmiştir (96). 
Püskürtme betonun 5MPa dayanıma 
ulaşıncaya kadar dondan korunması 
önerilir (92).  



Faktör Kuru Sistem Yaş Sistem 

Aderans Dayanımı Her iki sisteminde 

aderans dayanımının 

geleneksel betona göre 

önemli ölçüde yüksek 

olmasına karşın, kuru 

sistemin aderans 

dayanımı yaş sistemden 

düşüktür. 

Yaş sistem püskürtme 

betonun aderans 

dayanımı, kuru 

sistemden daha 

yüksektir. 

Uygulanma Oranı Geri sekme, elde edilen 

betonun homojen 

olmayışı ve toz 

kalkması sonucu 

çimento dozajındaki 

düşüş gibi 

dezavantajlarından 

dolayı daha az oranda 

uygulanmaktadır. Ancak 

ekipmanları ucuz ve 

hafif olduğu için tercih 

edilebilir. 

Yaş sistemin, kuru 

sisteme karşı sahip 

olduğu avantajlar 

neticesinde daha yaygın 

olarak kullanılır. 



Faktör Kuru Sistem Yaş Sistem 

Uygulama Küçük ölçekli işler için 

elverişlidir. 

Büyük ölçekli işler için 

elverişlidir. 

Geri Sekme Özellikle lif kullanıldığında geri 

sekme yüksek olur. 

Kuru sisteme göre geri sekme 

daha azdır. Bu nedenle 

püskürtme öncesi ve 

sonrasındaki granülometri 

dağılımında büyük farklar 

olmaz. 

Toz Olusumu ve 

İşçi Sağlığı 

Toz oluşumu, yaş karışıma 

nazaran daha fazladır. Bu 

nedenle isçi sağlığı ile ilgili 

problemlere yol açması 

muhtemeldir. 

Uygulama sırasında daha az 

toz oluşması sonucu 

solunumsal problemlere 

sebebiyet verme ihtimali 

minimumdur. Çalışma koşulları 

daha elverişli olduğu için 

alınan verim de artar. 

Makine ve Bakım Yatırım maliyeti az ve bakımı 

kolaydır. 

Yatırım maliyeti fazla ancak 

ekipmanlar kolayca 

kirlenmediğinden dolayı 

temizliği ve bakımı kolaydır. 



Faktör Kuru Sistem Yaş Sistem 

Kalite Kontrolü Karışıma ilave edilen su miktarı 

operatör tarafından ayarlandığı 

için kalite büyük oranda buna 

bağlı olarak değişir. Su/çimento 

oranının istenenden farklı 

olması çok muhtemeldir. 

Su miktarı santralde ayarlandığı 

için karışım daha üniformdur. 

Personel 

(Operatörün Deneyimi) 

Su miktarının ayarı operatörün 

deneyimine bağlıdır. Bu nedenle 

operatörün deneyimli olması 

şarttır. 

Su/çimento oranının ayarı 

makine ile olduğundan 

operatörün dayanımı kuru 

sisteme göre daha az önemlidir. 



Farklı Püskürtme Betonların Karşılaştırması 



Püskürtme Betonda 

Yüzey Hazırlık İşlemleri 
  Düzgün bir yüzey hazırlığıyla püskürtme 
beton ve alt tabaka arasında mekanik yapışmayı 
sağlamak çok önemlidir. Aderans artırıcı katkı 
maddelerinin kullanımı da dâhil olmak üzere hiçbir şey 
iyi bir yüzey hazırlanması kadar etkili olamaz. 
Püskürtme beton uygulamasını en iyi özelliklerinden 
biri de malzemenin uygulama yüzeyine çok hızlı 
çarpmasının sonucu sağladığı iyi aderanstır. 
Püskürtme beton sadece temiz yüzeye uygulanmalıdır. 
Püskürtme beton tatbik edilecek yüzey basınçlı hava, 
su veya kum püskürtülerek önceden temizlenmelidir. 
Püskürtme işlemi esnasında taze betondan ısı 
emmemesi için uygulama yüzeyininin donmuş 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

 



Püskürtme Betonda Uygulama 

Zorlukları 
 Püskürtme başlığı yüzeye dik tutulmalı, küçük 

dairesel hareketler yaparak uygulanmalıdır. 
Püskürtme mesafesi 0.5-1.5 metre arasında olmalı, 
uygulanacak alandaki donatılar sabitlenmelidir. 

 Püskürtme beton, yapı kısımlarının 0°C altında 
olan sıcaklıklarında uygulanmaz. Taze halde iken 
dinamik zorlamalardan ve titreşim, oynama veren 
her hareketten korunmalıdır. Püskürtme beton 
uygulandıktan sonra korumak amacıyla en az 7 
gun süre ile kür edilmelidir. Bu süre, çok sıcak ve 
rutubetsiz hava şartlarında 14 güne çıkarılmalıdır. 
Kür işlemi, beton prizini aldıktan sonra her dört 
saatte bir basınçlı su ile olabileceği gibi uygun kür 
bileşenlerinin uygulanması ile de yapılabilir. 

 



Püskürtme Betonda Uygulama 

Zorlukları 

 Soğuk hava şartlarının çok yakın olduğu günlerde 
taze beton sıcaklığı +5°C den daha az olmamak 
koşulu ile en az 3 gün süre ile muhafaza altına 
alınmalıdır. Su ile kür edilen betonlar ise kür 
süresince dondan korunmalı ve kürün bitiminden 
itibaren 3 günlük ilave ile koruma sağlanmalıdır. 

 Su kürü haricinde parafin esaslı ve su emdirilmiş 
reçine esaslı beton kür maddeleri ile de püskürtme 
beton kür edilebilir. Yüzey tamamen bu maddelerle 
kaplanmalıdır. Yüzeyde kür maddesi bir film olarak 
durmalı, dökümü takiben 28 gün boyunca bu 
işleme devam edilmelidir. 

 



Püskürtme Betonda Ağızlık 

Yönelimi 



 Püskürtme beton için önerilen agrega 
tane dağılımı bölgesi şekil’de 
gösterilmiştir  
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