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Özet 

 
Özellikle ulaştırma altyapısı ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen yapıların ve anıtsal nitelik 
taşıyan yapıların tasarımlarında, üretimlerinde ve kullanımları sırasında hizmet ömürlerinin 
sağlanması önemli kriterler olmaktadır. Betonun dayanıklılığı üzerine son yıllarda yapılan 
çalışmalarda bir artış gözlenmekle birlikte, laboratuvar ortamında ve yerindeki yapıda elde 
edilen ölçüm ve sonuçların yapı tasarımı, üretimi ve kullanımı sırasında yapılan proje ve 
bakım-onarım planlarına aktarılmasında önemli bir model eksikliği bulunmaktadır.  
 
Beton hasarı, dayanım veya ağırlık kaybı, uzama oranı, ultrases geçiş hızındaki azalma, 
geçirimlilik gibi özellikleri kullanılarak tahmin edilebilmekte ve, standart veya şartnamelerde 
belirtilen kriterlerle karşılaştırılarak beton kalitesi hakkında dolaylı değerlendirilmelerde 
bulunulmaktadır. Bu çalışma, çevrenin agresif etkisine maruz bir betonun dayanımındaki 
değişimlerin, beton difüzyon katsayısına bağlı olarak hasar mekaniğine uygulanmasını 
içermektedir. 
 

Abstract 
 

Assurance of the service life of structures is an important criteria in the design of 
infrastructures, used especially for transportation and energy production, and architectural 
structures. Although there is an increase in the awareness and studies on the durability of 
concrete, there is a need to develop models to transfer the knowledge gained during the 
laboratory testing and insitu measurements to the design and maintanance plans during the 
production and use of structures.  
 
 
 



Measurement of concrete damage can be predicted by using properties such as decrease of 
mechanical strength and cross-sectional area, length change, increase of ultrasound pulse 
velocity or permeability of concrete. Such measurements can be used to compare with the 
limits stated by the standards or specifications, and indirect assessements can be made 
regarding the concrete quality. This study investigates the decrease of mechanical strength 
of concretes, subjected to environmental aggressive exposure, by the damage mechanics, 
based on the diffusion coefficient of concrete. 
 

1. GİRİŞ 
 

Betonarme yapılarda maruz kaldıkları çevresel etkiler nedeniyle görülen hasarın derecesi, 
yapı inşası sırasında kullanılan beton ve çelik gibi taşıyıcı malzemelerinin dayanıklılığına 
bağlı olmaktadır. Standartlar, bir yapının maruz kalabileceği belli başlı agresif ortamları 
sınıflandırarak yapının türüne göre, beton üretiminde kullanılması gereken en yüksek 
su/çimento oranı, en düşük bağlayıcı miktarı ve dayanım sınıfı gibi kriterlerin kullanılmasını 
önermiştir. Bunların yanısıra, bileşen malzemelerin kalitesi, betonun taşınması, 
yerleştirilmesi ve kürü sırasında dikkat edilmesi gerekli konular bulunduğuna da dikkat 
çekmiştir.  
 
Standartların önerdiği limitler, yapının projelendirilmesi sırasında gözönüne alınabilecek 
genel koşullar ve tavsiyeler olmaktadır. Ancak, özellikle ulaştırma altyapısı ve enerji üretimi 
gibi amaçlarla inşa edilen yapılarda kullanılacak betonların, gerçek üretim koşulları ve 
çevresel etki şartlarına göre bir takım testlerle ön denemelerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu nedenle, agregalarda alkali reaktivitesi, betonun klor veya basınçlı su geçirimliliği gibi 
testler birçok şartname tarafından benimsenmiştir. Örneğin, deniz ortamına maruz betonarme 
bir yapıda çelik donatının korozyonu, yapının hizmet ömrünün belirlenmesi için kullanılan 
en kritik parametrelerden biri olmaktadır. Bu amaçla betonun klor iyonu geçirimlilik 
katsayısı, elektriksel resistivite, difüzyon veya migrasyon gibi bir takım hızlandırılmış 
testlerle tahmin edilmektedir. Elde edilen geçirimlilik katsayıları ve Fick yasaları 
kullanılarak, yapının hizmet ömrünün tahmin edilmesi amacıyla, birçok model 
geliştirilmiştir. 
 
Bu çalışmada ise, agresif kimyasal bir ortama maruz betonda hasarın ölçümü, takip edilmesi 
ve modellenmesi için gerekli parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Beton bileşen 
malzemelerindeki kalite veya kullanım oranlarının değişmesi, üretim dönemi boyunca 
dayanım değerlerindeki varyasyonlar agresif bir ortamın etkisine maruz betonlarda hızlı bir 
perfromans azalmasına neden olabilir. Çalışmada, agresif ortam etkisi agresif madde 
konsantrasyonuna ve beton difüzyon katsayısına bağlı olduğu kabul edilerek, hasarın 
performansa etkisi beton basınç dayanımındaki azalma ile belirlenmiştir.  
 
Beton performansındaki azalmanın ve hasardaki artışın modellenmesi amacıyla hasar 
fonksiyonları kullanılmıştır. Zamana bağlı hasarın tarif edildiği genel hasar fonksiyonunda, 
agresif ortamın etkileri yapılacak ön deney sonuçları yardımıyla modelde kullanılabilir. 
Böylece, mekanik deneylerle ölçülebilecek değerlerin veri olarak girilmesi durumunda, 
malzemede meydana gelen hasarın derecesinin belirlenebileceği bir model oluşturulmuş ve 
malzeme hasarı, hasar parametreleri cinsinden ifade edilmiştir. 



2. HASAR MEKANİĞİ 

Malzemeler, dış yükler ve çevresel etkiler altında zamana bağlı olarak mikroyapısal 
değişikliklere ve şekil değiştirmelere uğrayarak dayanımlarını kaybederler. Mekanik 
özelliklerde görülen kayıplar nedeniyle, bu değişiklikler hasar olarak adlandırılmakta ve 
hasar mekaniğinin konusu olmaktadır. Klorür içeren ortamlara maruz betonarme yapılarda 
görülen çelik donatı korozyonu, sülfatlı ortamlara maruz yapıların betonlarında görülen 
hacimsel değişkenlikler bu tip hasarlara örnek verilebilir. Bu nedenle agresif ortamlara maruz 
yapılarda uygun malzeme kullanımı veya bakım ve onarım süreçlerinin tahmin edilebilmesi 
için analitik ve hesaplamalı teknikler kullanılarak modelleme ve analiz yapılması gereklidir. 
Zamana bağlı olarak artan hasar olayının mekanik olarak tarif ve tahmin edilmesi için 
sistematik deney verileri gereklidir. Bu verilerle elde edilecek tahminlerin doğruluğunda, 
hasarı uygun bir şekilde hızlandıracak yöntemler, ölçüm ve takibi yapılacak özellikler, 
sistematik veri analizi için standart yöntemler ve kritik hasar seviyesinin belirlenmesi önemli 
rol oynamaktadır.  Deneysel verilerdeki ortam şartları ve boyutların değişkenliği gibi 
nedenlerle bir takım belirsizlikler ve istatistiksel dağılımlar teorik çalışmalarda bir takım 
güçlüklere neden olsa da, malzemelerin sınıflandırılması, seçimi, kullanılması ve 
geliştirilmesi için, bir takım kabuller altında hesaplamalı modellerin kullanılması 
mümkündür [1]. 
 
Hasar mekaniğinde, hasar değişkeni ω ile gösterilir ve zamana bağlı olarak arttığı kabul edilir 
(2). Hasarın doğrudan ölçülmesi mümkün olmamakla birlikte, malzemenin fiziksel, elastik, 
elektrik veya akustik özelliklerinin takibi ile tahmin edilebilir. Bir malzemenin hasarsız bölge 
alanı Ao olarak kabul edilir, ve hasar nedeniyle kaybedilen alan A ile gösterilirse, Ao-A 
malzemenin etkili gerçek alanı olarak tanımlanabilir (Şekil 1).  

 

 

 

 

Şekil 1. Hasarsız (solda) ve hasarlı (sağda) malzeme 

Hasarın (kayıplar, çatlaklar ve boşluklar) tüm yönlere eşit olarak yayıldığı kabul edilirse, ω 
= A/ Ao olarak tanımlanabilir. Uygulamada, hasardaki (ω) artış yerine, malzeme 
performansındaki azalma veya kayıp (ψ) kullanılabilir. Bu durumda ψ = 1- ω olur ve süreklilik 
fonksiyonu adını alır (Şekil 2). Hasar görmemiş malzemede ψ = 1 ve ω = 0 olur. Tam hasar 
görmüş malzemede ise  ψ = 0 ve ω = 1 olur [1]. Zamana bağlı olarak azalan süreklilik 
fonksiyonu ψ (t) = 1 – a tb olarak tahmin edilebilir. Bu denklemdeki a ve b katsayılarını 
belirlemek için ön deneysel çalışmalarda belirli bir zamana ait süreklilik fonksiyonunun 
aldığı sayısal değerler kullanılabilir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Süreklilik fonksiyonunun zamana bağlı değişimi 

Diğer taraftan, tek eksenli gerilme durumunda süreklilik fonksiyonu malzeme 
performansındaki azalma olarak, ψ = σ / σa ifadesi ile de tahmin edilebilir. Burada σ, cisimde 
hasar olmadığı duruma ait tüm kesite gelen nominal gerilme, σa ise hasarlı durumda 
malzemenin sadece hasarsız alanına gelen gerçek gerilmedir. Zamanla malzemenin 
sürekliliğindeki azalma, gerçek gerilmeye bağlı olarak, A ve n katsayıları cinsinden şu 
şekilde ifade edilebilir [2]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −𝐴𝐴( 𝜎𝜎
𝑑𝑑

 )𝑛𝑛                   (1) 

Bu denklemdeki A ve n katsayıları hasarın hızını belirten katsayılardır (Şekil 2). Çevresel 
etkilere maruz bir malzemenin dayanımındaki azalmanın, agresif iyonların difüzyonuna bağlı 
olduğu kabul edilirse, beton içindeki zararlı madde konsantrasyonu q’nun iki eksenli (x, y) 
durumda zaman (t)’ye bağlı değişimi, difüzyon katsayısı (c) olarak şu şekilde gösterilir: 

    
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

=  𝑐𝑐2( 𝜕𝜕
2𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 𝜕𝜕

2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

)        (2) 

Bu diferansiyel denklem, agresif madde konsantrasyonu qo olan bir ortama maruz, kenar 
uzunluğu 2a olan kare kesitli bir geometriye sahip malzeme için, başlangıç koşulu (t=0) 
olarak q(x,y,0)=0 ve sınır koşulu olarak q(-a,y,t)= q(a,y,t)= q(x,-a,t)= q(x,a,t)= qo seçilir ve 
kesit üzerinde ortalama alınarak çözülürse, q’nun sadece zamana bağlı değişiminin yaklaşık 
fonksiyonu şu şekilde tahmin edilir: 

            𝑞𝑞 =  𝑞𝑞0 �1 − exp �− 𝑐𝑐2 𝜋𝜋2 𝑑𝑑
2𝑎𝑎2

��                 (3) 

(1) no’lu denklemde, agresif ortama maruz bir malzemedeki hasarın zamanla artışı, A 
katsayısındaki artış ile ifade edilir ve A katsayısının da agresif madde konsantrasyonuna ve 
A1 katsayısına bağlı olarak arttığı kabul edilirse, A (q) = A1 q olarak ifade edilebilir. Bu ifade 
(3) no’lu denklem ile beraber, (1) no’lu denklemde yerine konursa,  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −𝐴𝐴1𝑞𝑞0 �1 − exp �− 𝑐𝑐2 𝜋𝜋2 𝑑𝑑
2𝑎𝑎2

��  𝜎𝜎𝑎𝑎𝑛𝑛        (4) 

Bu denklem yardımıyla, malzeme performansının (süreklilik fonksiyonu ψ) zamana, ortamın 
agresif madde konsantrasyonuna ve difüzyon katsayısına bağlı olarak azalışı tahmin 
edilebilir (3). 

ψ 

t 

Log([dψ/dt]) 

Log(ψ/σ) 

A 
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3. SONUÇ 
 
Betonarme yapılardan beklenen servis ömrünün sağlanabilmesi için, yapıda kullanılacak 
betonun maruz kalacağı çevresel etki koşullarına ve dürabilite kriterlerine uygun olarak 
tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla tasarım sırasında kullanılmak üzere, standartlar 
tarafından en yüksek su/çimento oranı, en düşük çimento dozajı ve en düşük dayanım sınıfına 
yönelik bir takım kriterler getirilmiş olsa da, bu kriterlerin yerindeki betonda gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin denetlenmesi veya nasıl denetleneceği belirtilmemiştir.  

Yerindeki beton kalitesini etkileyebilecek iki önemli parametre, çevrenin agresif etkisinin 
derecesi ve kullanılan betonun geçirimliliğidir. Bu çalışma, çevrenin zararlı etkisinin agresif 
madde konsantrasyonu ile, beton geçirimliliğinin ise difüzyon katsayısı ile temsil edilerek, 
betonun uğrayacağı hasar derecesinin ve performansındaki azalmanın zamana bağlı olarak 
tahmin edilebileceği bir model önermektedir. Önerilen modeldeki katsayılar ön deneysel 
çalışmalar ile bulunduktan sonra, yapının ve betonun üretim dönemi boyunca yerinden 
alınacak beton örneklerde gerçek difüzyon katsayıları test edilerek belirlenebilir. Çevrenin 
zarar verici etkisi de, betonun maruz kalacağı ortamdan alınan zemin örneklerinin kimyasal 
analizi ile elde edilebilir. Yapının ve betonun üretim dönemi boyunca, yerel ve zamana bağlı 
bileşen malzemelerin, üretim, yerleştirme veya kür koşullarındaki değişimlerin neden 
olabileceği beton kalitesi ve difüzyon katsayısındaki değişimler izlenmelidir. Difüzyon 
katsayısındaki değişimlerin, betondaki hasar seviyesinin artışına ve beton performansının 
azalmasına neden olabileceği ve bu değişimlerin ne kadar zaman sonra kabul kriterlerini 
aşacağı önerilen model yardımıyla tahmin edilebilir. Böylece yapının ve betonun 
kendisinden beklenen servis ömrünü sağlayabilmesi için ek önlemler alınıp alınmaması, yapı 
hizmet ömrü boyunca gerekli bakım ve onarım zamanları, gerekli görülen durumlarda 
performansı artırmak amacıyla yapılacak ek koruma ve güçlendirmelerin hizmet ömrüne 
etkileri belirlenebilir. 

Beton kalitesi ve performansının sadece tasarım aşamasında bir takım limitlerle belirlenmesi 
yeterli değildir. Betonun üretimi ve yapıda kullanımı sırasında oluşabilecek değişkenliklerin 
performansa etkisinin belirlenmesi için mekanik modellere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Uygulanacak mekanik modeller, gerçek agresif ortam şartlarına ilişkin değişkenler içermeli, 
betonun uğrayacağı hasara karşı duyarlı özelliklerini kullanmalıdır, ve üretim sırasında 
yerindeki betonun kalitesini temsil edebilen ve laboratuvar çalışmalarında ölçülebilecek 
özellikler üzerine kurulmalıdır.  

Betonda hasara neden olabilecek kimyasal ortamların etki mekanizmaları ve kinetikleri 
üzerine araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Önerilen hasar modelleri, kimyasal hasarların 
birbirinden farklı kinetiklerinin etkilerini de yansıtabilmelidir. 
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