
 
 
 
 
 
 
 
 
Neden Şerbet, neden Slick Willie ?  
Beton pompalarının beton basımı öncesi şerbetlenmesi gereği tüm pompa kullanım 
kitaplarında ifade edilmektedir. Önerilen Şerbet miktarı 125mm iç çapındaki beton 
borularının her bir 100 metresi için yaklaşık olarak 0,5 m3’ tür veya başka bir deyiş ile 
toplam boru hacminin yarısı kadar şerbet hazırlanmalıdır.  
 
Bu kitaplardan birinden alınmış olan aşağıdaki tablo da pompalama öncesi şerbetleme 
miktarları ifade edilmiştir. Aşağıdaki Çimento ve kum miktarlarına yeterli miktarda su 
karıştırılıp betondan önce sisteme sevk edilir. Yatay ve düşey hatlarda sisteme önceden 
sert bir sünger top yerleştirmek gerekir. 
 

BORU ÇAPI 
100 - 125 mm 

BORU ÇAPI 
150 - 180mm Pompa 

 boru 
uzunluğu Çimento Kum Çimento Kum 

Metre kg Kg Kg kg 

50 200 100 300 150 

100 300 150 400 200 

200 500 250 750 350 

300 750 350 1000 500 

400 1000 500 1500 750 

600 1500 750 2000 100 
 

Yukarıdaki tabloya göre  Çimento şerbetini Slick Willie  ile kıyaslanacak 
olursak :  

1) Slick Willie çimentolu şerbetten daha ucuzdur buna kıyasla 10 misli daha 
kaygandır (Bu ürünün kullanımı ile yapacağınız Mazot tasarrufunu 
hesaplarsanız Slick Willie size bedavaya gelir, üstelik ödediğiniz paranın 2 
misli parayı geri alırsınız) 

2) Slick Willie ile pompalama süresi kısalır, aşınmalar minimum seviyeye gelir, boru 
sistemindeki direnç yüzünden kaynaklan ve hidrolik basıncın yükselmesi ile oluşan 
hidrolik sistem ve hidrolik hortum patlaması gibi arızalar ortadan kalkar.    

3) Slick Willlie her şartta şerbet yapılmasını mümkün kılar, hiçbir operatör Slick 
Willie ile şerbet yapmaya üşenmez.  

4) Slick Willie Operatörler tarafından Torpido gözünde bile depolanabilir, 
şerbetleme için sadece 220 g lık bir poşet kâfidir. Günde ortalama üç kez 
pompalama yapıyorsanız ihtiyacınız sadece 3 poşettir.   

5) Slick willie ile Şerbetleme yapıldığında ve pompanızın korunduğuna emin 
olursunuz. 



 
 

Yukarıda sıraladıklarımızı biraz daha detaylı incelersek:  
 
1) Slick Willie’nin maliyeti (Kazanılan zamanın bedeli hariç) yukarıdaki tabloya göre 

en az  1/4 oranında daha ucuzdur. Sadece Çimento miktarı göz önüne alınırsa 
44 metreye kadar bir beton pompası’nın şerbetlenmesi için sadece bir 
poşet 225 g Slick Willie (fiyatı yaklaşık olarak 1 paket çimento ile eşdeğerdir) 
yeterli olurken, alışılagelmiş yöntemlerle en az 3 torba çimento + Kum 
kullanılması gerekmektedir. Lütfen hesaplayınız.  

 
 
2) Çimento ile şerbet hazırlanması için inşaat mahallinde geçen süre asgari  25-

30 dakikadır. Oysa Slick Willie ile Şerbet hazırlanması için sadece 10 dakika 
yeterlidir. Pompanız daha kısa sürede tesise geri döner ve bir başka müşteri için 
hazır bulunur. 

 
 

3) Çimento ve kum ile yapılacak şerbet zahmetli bir iştir ve Operatörlerin genelde  
(Haklı olarak) isteksiz yaptıkları bir işlemdir. Oysa Slick Willie ile 46 metrelik bir 
pompanın şerbetlenmesine yeterli miktar sadece 225 g lık bir poşettir ve 
tüm işlem poşeti Karıştırıcı kazanı içerisine boşaltmaktan ibarettir. 

 
 

4) Şerbet yapmak için pompa ile beraber çimento gönderen firma sayısı çok azdır, 
zaten hava şartlarına göre çoğu zaman imkânsız bir uygulamadır. Oysa Operatör 
15 gün yetecek miktarda Slick willie şerbet poşetlerini Torpito gözünde bile 
depolayabilir ve rahatlıkla kullanabilir. 

 
 

5)  -Şerbet için gerekli olan çimentoyu müşteriden alıyoruz ve bu bizim için 
hiç sorun değil.  Pratikte bunun pek mümkün olmadığını maalesef izliyoruz. 
Operatör inşaat mahallinde şerbetleme için 3 paket çimento talep etse ve talebi 
yerine getirilse bile, torbaları taşımak operatöre bırakılıyor. Çimento torbalarının 
beton basılacak noktadan uzaklığı ise çoğu zaman 30–50 metre arasında 
değişiyor. Operatörün 50 kg lık Çimento torbalarını bu mesafede taşıyıp, halterci 
gibi kaldırarak, kazan içerinde patlatması pek istek ile yapacağı bir iş olarak 
gözükmüyor. İnanın eğer Pompanız beton seçmiyor ise bu işlemi gerçekleştiren 
operatör sayısı yok kadar azdır ve Pompanız %90 ihtimal ile tüm olumsuz 
sonuçlarına rağmen,   şerbetsiz beton basıyordur. 

 
 

 
 



Benim pompam güçlüdür, beton seçmez.  Şerbetsiz de 
Beton basabiliyorum, bunun pompama zararı varmıdır? 
Beton pompalarında ilk pompalama çok önemlidir ve betonun temas 
ettiği noktalardaki aşınma ilk temas anında en yüksek noktadadır. Tüm 

sistem ilk betonu basma sürecinde zorlanır. Hidrolik sistem arızaları, Hidrolik 
hortumların, Filtrelerin patlaması %90 olasılık ile hep bu ilk basım sürecinde ve 
genellikle şerbetsiz başlangıçtan dolayı oluşur. Beton içerisindeki mıcırlar 
şerbetlenmemiş beton pompasının kuru boru hattına sürtünerek, bir araya 
toplanırlar, adeta iç çeperleri kazıyarak ilerler ve temas ettikleri her noktayı 
kısa sürede aşındırırlar. Beton Sevk silindirleri, Beton Boruları, Beton boru 
dirsekleri, Elefant (Beton uç veya Fil) hortumu bu aşınma sürecinden nasibini alan 
aşınma parçalarıdır. Bir de betonun zor ilerlemesinden dolayı yükselen basınç ve bu 
basıncın sebebi ile tüm ana hidrolik sistem, dağıtıcılar ve filtreler üzerindeki etkisini 
hesaba katarsanız pompanızın ömrünü pompalama sistemi ve sevk hattı olarak 
yarıya indirdiğinizi, hidrolik sistemi ise üst sınır basınçlarda zorlayarak pahalı onarım 
maliyetlerine imkân yarattığınızı rahatlıkla ifade edebiliriz. 

 
-Slick Willie çok pahalı dolayısı ile bizim şirketimiz bu ürünü 
kullanamaz, biz bu işi daha ucuza yapıyoruz! diyebilirsiniz. O halde 
Slick Willie’nin tüm gelişmiş dünya ülkelerindeki tercih edilme 
sebeplerinden en önemlisini açıklayalım.  

Çimento ile şerbet hazırlanması için inşaat mahallinde geçen süre yaklaşık 25-30 
dakikadır. Oysa Slick Willie ile Şerbet hazırlanması sadece 5 dakikadır. Üstelik 
eğer Hopper içerisine gözlük deliklerinin üstüne kadar su doldurulup 1 poşet Slick 
Willie Tesisten çıkarken sisteme karıştırılırsa, beton dökülecek alanda, 
şerbetleme için hiç zaman kaybedilmeyecektir.  

 
 Zaman nasıl paraya dönüşüyor.  
 

1) Aracınız çimento ile şerbetleme yapma süresince (büyük ihtimal ile) çalışıyor 
olacaktır ve 25-30 dakika içerisinde (minimum süredir)  asgari 4-6 litre Mazot 
sarfiyatı olacaktır (gerçek sarfiyatın daha yüksek olduğunu biliyorsunuz). Sadece 
şerbetleme sürecinin Slick Willie kullanımı ile 0–5 dakikalara çekilmesi ile Mazot 
sarfiyatından yapacağınız tasarrufunuzu hesaplarsanız, Slick Willie ‘ ye 
ödediğiniz paranın çok üzerinde bir bedeli Mazot tasarrufu ile geri 
alıyorsunuz demektir. Yani Slick Willie size bedavaya geliyor, üstelik 
ödediğiniz parayı katlanarak geri alıyorsunuz.  

2) Kullanımı, su içerisine aspirin atıp çözülmesini beklemek kadar kolay olan bu 
pratik şerbet malzemesi sayesinde operatörlerin hiç birisi şerbetsiz pompalama 
yapmak istemeyecektir. Zira Slick Willie ile konforu yakaladıktan sonra, 
pompanın tıkanması riskine girmeyecek ve bu kâbusu tekrar yaşamak 
istemeyeceklerdir. Zira Pompanın tıkanması Operatörler için oldukça yorucu bir 
bedensel çalışmayı zorunlu kılar.  

3) Pompalarınız her şartta pratik olarak şerbetleme yapıldığı için tıkanmayacak, 
Aşınmalar en az seviyeye gelecek, pompanız sürekli koruma altında olacak. 
Aslında en büyük gizli kazanç bu noktada yatmaktadır. 

4) Aşınma ve yıpranmayı minimum seviyelere çekerek ve yıllık toplamda on 
binlerce dolar’lara ulaşan tamirat masrafından kurtulacaksınız. 

5) Pompalama sırasında geçen zamanı, her pompalamada en az 20 dakika 
azaltacaksınız. Dolayısı ile pompanız bir sonraki müşteri için daha erken 
hazır olacak.  Tecrübeli tesis müdürleri zamanın değerini ve ekonomik getirisini 
takdir ederler.  

 



 
 
 

 

 

Slick Willie’nin betona zararı varmıdır?   
Kolon, kiriş  gibi dar hacimler hariç (-ki temel bilgidir ve hiçbir şerbet 
kolon kiriş içerisine dökülmez) , Slick Willie ile yapılan şerbetin betona 

ir. Ayrıca aşağıdaki Test raporunda gördüğünüz gibi karışması sorun değild

 

ğerlerinde gerileme olmadığı gibi artış gözlenmiştir. betonun mukavemet de
           TABLO A ☺ BETON KARIŞIMLARI ORANLARI VE  

ÖZELLİKLERİNİN UYGUNLUĞU 

                           
Karışım Referans SLICK WILLIE 

Karışım oranları, (/yd ³)   
Çimento,lbs 564 564 
İri çakıl, lbs, SSD 1750 1750 
İnce çakıllar,lbs, SSD 1209 1209 
Su, Ibs 296 296 
Hava  İçeriği , %  5.0 5.0 
Darex II AEA,ounces 2.8 2.8 
SLICK WILLIE, ounces  ( wt.) - 2.0 
Laboratuar Karışım Özellikleri   
Çökme(Slump), inç olarak 3 ¾  3 ½  
İçerdiği hava,yüzde 5.4 5.4 
Birim Ağırlık, lbs/ft ³ 141.8 140.6 
Karışım Sıcaklığı, F 80 80 
Çözülme, ft³/yd³(1) 27 27.2 
Su-çimento oranı (1)             0.53 0.53 
İlk zaman ayarı ,  saat : dakika 6:07 5:52 
Son zaman ayarı, saat : dakika 8:35 8:00 
Basınç mukavemeti, psi (2)   

1 gün 1150 1150 
3 gün 2580 2690 
7 gün 3760 3760 
28gün 4350  4480 

Esneme  28 günde psi (2) 500 510 
 
Notlar : (1)       - Laboratuar verileri esas alınarak hesaplanmıştır. 

(2) - Basınç mukavemeti ve esneme için; her aşamada üç örneğin ortalaması  
alınarak rapor örnekler elde edilmiştir. Bütün örnekler ASTM C 511’e uygun  
nemli ortamda muhafaza edilmiştir. 

  (3)        - Uygulanan özel test işlemleri listesine bakınız. 

 Yukarıdaki tablo rapordan alınmış bir bölümdür, tüm raporu talep edebilirsiniz. 
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