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Beton dayanımının (Online) ölçümü 
Olgunluk yöntemi ile beton dayanımının ölçümü  (TS–13508) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBOOM OLGUNLAŞMA BİLGİSAYARI ,  BETONUN  MUKAVEMETİNİ,  

SICAKLIĞI VE OLGUNLAŞMAYI  İSTEDİĞİMİZ  ZAMANDA, İSTEDİĞİMİZ  

YERDE  KAYITEDER , PROSEDÜRÜ   ETKİLER  VE KONTROL EDER 

 

 

 

*YÜKSEK VERİMLİLİK VE KALİTE 

İnşaat sektöründe,prefabrik tesislerinde ve beton alanında çalışan diğer firmalar sürekli Verimlilik ,iyi 

kalite ve inşaat süresini hızlandırmak amacındadırlar. İnşaat süresince ,sürecin herbir saatlik kısaltılması 

maddi bir kazançtır. Gerçekte söylemek gerekirse ,  betonun sertleşme sürecindeki bir saatlik süreç 

kısaltımı direk maddi bir kazançtır. Şunuda açıkca ifade etmeliyizki  ,sadece inşaat sürecini kısaltmak 

değil , kalite ve güvenlikte önemli bir konudur.  

Yeni bir ürün olan MCR-21 olgunlaşma bilgisayarı, bilgisayar yazılım programı ve iletişim donanımları 

sayesinde inşaat sektöründeki firmalara online olarak bilgi aktarabilmektedir.Betonun olgunlaşma 

sürecini etkilemek ve onu belirlemek Verboombetontechnik’in uzmanlık alanıdır. Olgunlaşma 

bilgisayarı çok önemli bir cihaz olup,mukavemet ve olgunlaşma sürecinin kontrolüne imkan sağlar. 

Cihaz ,genel süreci otomatik olarak etkiler ve güvenli bir şekilde kalıp açma zamanı ve süresinin 

belirlenmesine imkan sağlar. Örnek olarak ,bir prefabrik firmasında ısıtma sistemini veya kütle beton 

içerisinde mevcut soğutma sistemini kapatmak süreci bütünüyle etkiler.Enerjiyi gereğinden fazla 

kullanmamak direk bir kazançtır. Bunun anlamı kalite ve kesinliktir. Bu işlem , cihaz üzerinde mevcut 

modern iletişim sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 
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*PORTAL VE WEB SAYFASI 

Dijital dünyanın gelişmesine paralel olarak olgunlaşma bilgisayarıda gelişmiştir. MCR-21  verileri 

kaydedip, internet ortamına kablosuz olarak aktarabilmektedir. Böylece kullanıcılar, 

www.rijpheidscomputer.nl web sayfası üzerinden kullanıcı adı ve şifre lerini girerek verilere(basınç  

dayanımı,olgunlaşmave sıcaklık) ulaşabilirler,verileri okuyabilir ,kaydedip ve yazdırabilirler. Bunun 

anlamı , prefabrik beton üreticileri,beton santralleri, müteahhitler,şantiye şefleri ve tüm yetkililer 

istedikleri zamanda herhangi bir yerden ve herhangi bir kompütürden süreci İzleyebilirler.Aldıkları 

değerlere(verilere)göre başka adımlar atabilirler.İnşaat yerine şahsen gitmeye gerek olmadan(uzaktan) 

sistemden kalite kontrol sürecini izleyebilirler. Dahada önemlisi,  cihazda mevcut modern sistem 

sayesinde  cep telefonlarına istenilen olgunluk ve mukavemet değerine nezaman ulaşılacağı SMS ile  

iletilir. İstisnai durumlarda, örneğin internetin olmadığı veya erişimin sağlanamadığı durumda veriler 

cihazın üzerinde mevcut modüle otomatik olarak kaydedilir.Kullanıcı dilediği zaman Bu modülü şahsi 

bilgisayarına bağlayarak verilere ulaşabilir. Bu işlem esnasında ölçüm devam eder.Ölçüm devam 

ederken kullanıcı elde ettiği verileri. kendi bilgisayarında değerlendirebilir veya başkasıyla paylaşabilir. 

 

 

*PROSEDÜR VE ANALİZ 

Sistemden aldığımız bilgileri(dataları) faydalı bir şekilde kullanabiliriz.Bu konu projenin durumuna 

bağlıdır.Örneğn,Projenin yeri ,hava durumu vb. Burada konu mukavemetin ne zaman 7 ve 28 günlük 

değere ulaşacağı değildir. Eski sistemde kalıp açmak için 7 ve 28 gün beklemek gerekiyordu.Yeni 

sistemde bu sözkonusu değildir. Bu sistemde arzu edilen kalıp açma mukavemetine erişildiğinde kalıp 

açılır.Buradaki amacımız ve hedefimiz budur.Buda zaman ve ekonomiden büyük bir kazançtır. Sistemi 

erkenden kapatmak zaman ve enerjiden(ısıtma ve soğutma) kazanç sağladığı gibi,aynı zamanda  beton 

kalitesinede (gereksiz ısıtma ve soğutma) katkı sağlar. Burada gereksiz ısıtma ve soğutmanın  beton 

kaltesine olumsuz etki yaptığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sistemde beton mukavemet gelişimi 

herzaman gözümüzün önünde  ve kontrolümüzdedir. Ve buna göre MCR-21’i  sadece kontrol amaçlı 

değil, aynı zamanda analiz amaçlıda kullanabiliriz 

 

 

      ÖLÇÜM AMAÇLI ÖZELLİKLER 
 
1- Cihaza ait yazılım aşağıdaki bağıntı ile ağırlıklı olgunluk hesaplanmasına imkan sağlar: 

 
Burada; 

 Rg 1 saatlik sürede hesaplanan ağırlıklı olgunluk (oC - saat olarak), 

 T İlgili saatteki ortalama beton sıcaklığı (oC olarak), 

 C Kullanılan bağlayıcı malzemenin C değeri  , dir. 

2- Cihaza ait olan 4 adet sensör ile  , bir projenin farklı zamanda, farklı yerlerinden farklı 

derinliklerde   sıcaklık, ağırlıklı olgunluk ve  betonun basınç dayanımı otomatik olarak 

hesaplanır,   

http://www.rijpheidscomputer.nl/
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3- Cihaza ait olan web sayfası, betonun basınç dayanımı, sıcaklık ve ağırlıklı olgunluk gelişiminin 

belirlemesine imkan sağlar , verileri   kayıteder ve  raporlar. 

 

4- Cihaz,Betonun kalıp açma dayanımının(mukavemetinin) belirlemesine imkan sağlar ve 

zaman   kaybına neden olmadan   proje sürecini hızlandırır.  

5- Prefabrik  beton tesislerinde ısıtma cihazlarını ve ya Kütle betonlarda soğutma cihazlarını hiç 

bir zaman kaybına neden olmadan    kapatır ve enerji tasarrufu sağlar. 

6- Cihaz , prefabrik beton tesislerinde olgunlaşma ve mukavemet gelişimini takip ederek , arzu 

edilen mukavemete nezaman erşileceğini ve kalıp açma süresini belirler. 

7- Betonun basınç dayanımının, sıcaklığının ve ağırlıklı olgunluk  gelişiminin uzak mesafeden , 

farklı yerlerden, farklı sorumlu kişiler tarafnıdan izlemesine imkan sağlar.  

8- Tünellerin ,Köprülerin ve Beton yolların zaman kaybına neden olmadan trafiğe açılmasında 

yardımcı ve güvenli bir cihazdır.   

9- Cihaz, Çimentonun C değerini (Çimentonun sıcaklığa hassasiyet değeri) 1,01 - 2.50  aralığında 

ve  0,01 hassasiyetinde  ölçebilir. 

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

1- Polyester muhafaza, Uzunluğu x Genişliği x Üstü kapalı Yüksekliği:  

       300x 250 x 170 mm 

2- Kablolar ve güç adaptörü dışındaki ağırlığı, yaklaşık 4 kg. 

3- İzin verilen ortam sıcaklığı: 0 - 70 C° 

4- Batarya tipi: NiMH 6.0V / 3050 mAh. Şarj durumu ekranda görülebilir. 

5- Güç adaptörü girdisi: 230V / 50Hz / 21 W, çıktısı: 12 V / 1.000 mA 

6- Isılçiftli ölçme kabloları: Fe-CuNi (Demir-Bakır Nikel), Azami  

        uzunluğu: 150 m 

7- Ölçme aralığı: -5 C° ile +110 C° arası, olgunluk hesaplama aralığı:  

       1 C° ile 99 C° arası. 

8- Ölçme duyarlılığı: 0,5 C°, okuma duyarlılığı: 1 hane 

9- Test periyodu, saatlık dilimlerle 1800 saat’e kadar ayarlanabilir. 

10-   Arzu edilen olgunluk değeri, 10 C°h’lik dilimlerle 9990 C°h’ye kadar 

       ayarlanabilir. 

11-   Beklenen soğuma 0,5 C°lik dilimlerle saatta 0 t/m 9,5 C°den 

       başlayarak ayarlanabilir. 

12-   Kullanıcı  ısıtma süresi ve beton sıcaklığı için maksimum değeri  verboom   

       beton technick ile temasa geçerek  arzu ettiği değere  göre  değiştirebilir. 

13-   Dil, İngilizce, Felemenkçe, Fransızca veya Almanca olarak seçilebilir. 

14-   Bellek modülü, PC’de veya Dizüstü    Bilgisayarda, MC ile birlikte  verilen 

       USB arabirimi ve yazılımı (McMatWin)   kullanılarak  veriler   değerlendirilir 

15-   Her biri 1 ölçme girdisiyle bağlantılı dört gönderme çıktısı 

16-   Sinyali 24V/1A’ya kadar gönderin, kontak kurun/kesin. Dikkat: 230 
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Olgunluk Bilgisayarinin  farkli  Opsiyonlari 

 
1- MCR-21  
Cihaza ait olan 4 adet sensör ile , bir projenin farklı zamanda, farklı yerlerinden farklı derinliklerde 

sıcaklık, ağırlıklı olgunluk ve betonun basınç dayanımı otomatik olarak hesaplanır, gelişiminin 

belirlemesine imkan sağlar , verileri kayıteder ve raporlar. zaman kaybına neden olmadan proje sürecini 

hızlandırır.  

 

2- MC(R)-21-S  

MC)-21-M ile aynı temel özelliklere sahiptir, ama aynı zamanda betonin ısıtma sürecini kontrol 

edebilirsiniz, Bu neden ile, Prefabrik beton tesislerinde ısıtma cihazlarını hiç bir zaman kaybına 

neden olmadan kapatır ve enerji tasarrufu sağlar  

 

 3- MC(R)-21-K  
MC-21-M ile, aynı temel özelliklere sahiptir ,ama aynı zamanda bir soğutma cihazının anahtarlama 

üzerinde düzenlenmiştir. Bu neden ile, Kütle betonlarda soğutma cihazlarını hiç bir zaman kaybına 

neden olmadan kapatır ve enerji tasarrufu sağlar . 

 

 

 

Satiş, Teknik destek, bakım, onarım, montaj, kurulum ve 

eğitim hizmetleri için: 
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