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Özet 
 

Özellikle son yıllarda yapı teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, betonda da durabilite 

özelliklerinin tayini ve kontrol edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir.  Betonarme yapının 

durabilitesi, yapının ilerleyen yıllarda onarım maliyetlerini de kontrol edeceğinden dolayı, 

yapının toplam maliyeti açısından da önem arz etmektedir. Betonarme yapının servis ömrü 

açısından modellenmesi konusu ise özellikle son yıllarda önem kazanmıştır. Betonarme yapının 

servis ömrü deterministik veya olasılık temeline dayanan modeller kullanılarak 

yapılabilmektedir.   

 

Muscat Uluslararası havalimanı projesinde beton durabilitesi olasılık modeline göre geliştirilip 

proje şartnameside bu modele uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bildiride Muscat uluslararası 

havalimanı projesinde betonarme servis ömrü modellemesinin gereği sonucunda oluşan kalite 

kontrol işlerinin neler olduğu özetlemektedir. Buna ilaveten deterministik modelleme ile proje 

gerekleri karşılaştırılıp olasılık modeline ait girdilerin kullanılarak nasıl bir çıktı alınacağı da 

özetlenmiştir.  Modelleme çalışmalarının ardından, malzemeler üzerinde gerekli öntestlerin 

yapılması, gerçek ölçekli test elemanlarının üretimi ve yapı inşası boyunca testlerin belirli 

aralıklarla tekrarlanması, öngörülen kalite kontrolun gerçekleşmesi için önem kazanmaktadır. 
 

 

1. OLASILIK METODU İLE SERVİS ÖMRÜ MODELLEMESİ  
 

Günümüzde çoğu yapı tasarımı kullanılan malzemelerin dayanım ve mekanik özellikleri 

gözönüne almaktadır. Ancak, özellikle şiddetli çevresel etki şartlarına maruz altyapı 

tasarımlarında, yapının servis ömrüne göre projelendirilmeye başlandığı görülmektedir. Bu 

amaçla birçok model geliştirilmiştir. Örneğin, Duracrete yaklaşımında, yapının çevresel 

faktörlere bağlı olarak işlevsel fonksiyonun yerine getiremeyecek kadar zarar görmesi yapının 

servis ömrünü belirlemektedir. Böylece, dürabiliteye göre tasarım, mezo ölçekli modelleme ile 

sürekli bir ortam kabul edilen betonda fiziksel ve kimyasal hasarın matematik terimlerle formüle 

edilmesinden oluşur (1).  
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Modeller, yapının maruz kaldığı çevre koşullarını tanımlar, ve yapının hizmet verme sürecinin 

sonunu tahmin etmeye çalışır. Bu süre, iki dönem olarak incelenmektedir (Şekil 1). Başlangıç 

dönemi, malzemenin zayıflığa uğramadığı ya da yapının işlevsel fonksiyonunu yitirmediği ancak 

yapıdaki korumanın aşılarak, karbondioksit, klor ya da sulfat ile oluşabilecek yapının 

yıpranmasına neden olacak tepkimelerinin başladığı dönemdir. Yayılma dönemi ise yapıdaki 

korumanın aşılmasıyla başlayan, zamanla hızla artan yıpranmayla birlikte yapının işlevsel 

fonksiyonunu yitirdiğinin gözlemlendiği dönemdir. Bu süreçlerde yapının maruz kaldığı 

yüklenme koşulları ve yapının direnci kismi çarpanlar ile kullanılır.  
 

 
Şekil 1: Yapı servis ömrünün iki dönemli yıpranma modellemesi (Duracrete). 
 

Yapının maruz kalacağı ortam şartlarına göre, alkali-agrega reaksiyonu, donma-çözülme, klorür 

veya karbonatlaşmaya bağlı korozyon veya sülfat etkisi gibi hasar verici mekanizmalar yapının 

servis ömrünün sonlanmasında rol oynarlar. Karbonatlaşma ve klor etkileri difüzyon teorisine 

dayanır. Betonun maruz kaldığı kür, çevre koşulları ve test ortamı ile şantiye ortamı arasındaki 

farklar, modellemede çarpan olarak göz önüne alınır. Korozyon sonucunda, betonun çatlaması, 

çelik donatı ve beton arasında aderans kaybı ve yapısal bütünlüğün kaybı tahmin edilebilir. 

Çatlamanın tahmininde donatı çapı, paspayı kalınlığı ve beton kalitesi etkin parametrelerdir. 

Aderans kaybında ise donatı çapının ve donatı çevresindeki gerilmenin azalması etkindir. Arta 

kalan dayanım ve rijitliğin tahmininde, beton ve çelik donatının kesit azalmasını gözönüne alan 

analitik yöntemler kullanılır (1).  

 

Muscat Uluslararası Havalimanı projesi için demir donatıya ulaşarak korozyona sebep olan 

klorür iyonlarının demir donatıya ulaşması yapının yıpranma unsurları içinde temel belirleyici 

unsur olarak kabul edilmiş ve başlangıç döneminin yapının servis ömrünü tayin ettiği kabul 

edilmiştir. Böylelikle klorür iyonlarının yapıdaki demir donatıya ulaştığı an olarak belirlenen 

korozyonun başlangıç anı aynı zamanda da yapının servis ömrünün sonunu tayin etmektedir. 

Korozyonu yayılma hızına bağlı olarak yapının gerçek servis ömrü daha uzun olsa bile, yapıda 

korozyonun başladığı yani klor iyonlarının demir donatıya ulaştığı süre yapının servis ömrünü 

belirler. 

 

Duracrete olasılığa bağlı faklı koşulları göz önünde bulundurarak performans bazlı yapı servis 

ömrünü belirleyen bir modellemedir. Duracrete’in yapı servis ömrü modellemesinde temel 

yaklaşımı betondaki karbonatlaşma ve klor girişi yüzünde demir donatının korozyona 

uğramasıdır. Muscat Uluslararası Havalimanı projesi için Duracrete yapı servis ömrü 

Hasar 
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modellemesi seçilmiş ve temel yaklaşım olarak klor girişi yüzünden demir donatının korozyona 

maruz kalması belirlenmiştir. Korozyonun başladığı tarih yani klorun demir donatıya ulaşarak 

korozyon başlangıcına sebep olduğu tarih yapının servis ömrünün sonu olarak kabul edilmiştir. 
 

Yapı servis ömrü modellemeleri genellikle klor girişine karşı beton elemanların dizaynı için 

durabilite yönünden iki temel koşulu göz önünde bulundurur; Maksimum Klor Difüzyon 

Katsayısı ile belirlenen, geçirimliliği düşük beton ve Minimum Pas Payı ile belirlenen donatı 

üzerindeki koruyucu örtü. Bu iki temel koşulun dışında yüzey kaplaması, korozyon önleyici 

kimyasalların kullanımı, katodik koruma gibi önlemler ikincil koruma olarak düşünülmekte ve 

projenin durabilite ve servis ömrünün gereklerini yerine getirmek için temel unsur olarak dikkate 

alınmamaktadır. 

 

Duracrete yapı servis ömrü modellemesi için kullanılan temel veriler arasında malzemelerin cinsi 

de yer almaktadır. Örneğin betonda kullanılan bağlayıcı çeşidi iki tip olabilir; 1. Portland 

Çimentosu (CEM I) + Uçucu Kül ( Toplam bağlayıcının maksimum %30’u kadar) veya 2. 

Yüksek Fırın Curuflu Çimento (CEM III/B). Çimento çeşidine gore Avrupa’daki birçok proje 

baz alınarak "yaşlanma katsayısı (α)" belirlenmiştir. Portland Çimentosu (CEM I) + Uçucu Kül 

için α = 0.40, Yüksek Fırın Curuflu Çimento (CEM III/B) için α = 0.45 olarak belirlenmiştir 

(Tablo 1). 

 

Demir donatıda paslanmaya neden olan klorür iyonları için eşik seviyesi ağırlıkça çimentonun 

%0.60’ı olarak alınmıştır. Betonun maksimum başlangıç klorür muhtevası ağırlıkça çimentonun 

%0.10’u olarak belirlenmiştir.  

 

Klor difüzyon katsayısı beton içindeki boşluk yapısı ve geçirimlilik hakkında fikir veren önemli 

bir parametre olarak Duracrete modellemesinde kullanılır. Avrupa’daki projelerde su/çimento 

oranı 0.42’nin altında olan değişik çimento çeşitleriyle NT Build 492’ ye göre klor difüzyon 

katsayısı olarak 2 ve    10  ¹² m
2
/s arasında değişik değerler elde edilmiştir.  

 

Katar Ulusal Kütüphanesi Projesi için tasarlanan beton karışım denemelerinde karışık çimento 

(Uçucu kül+ Portland Çimento) ve yüksek fırın cüruflu çimento kullanılarak yapılan 

çalışmalarda Ortadoğu bölgesi için 5  10   ¹² m
2
/s civarında klorür difüzyon katsayısını elde 

edilmiştir. Projede performansa dayalı durabilite için pas payı etkisi gösterilerek klorür difüzyon 

katsayısı aralığı 3 -    10   ¹² m
2
/s olarak belirlenmiştir. 

 

Çevresel etki faktörlerine bağlı olarak, beton yüzeyindeki klorür yoğunluğu etken unsur olarak 

seçilmiştir. Islanma-kuruma çevrimindeki betonarme yapı elemanları için yüzeydeki klorür 

yoğunluğu ağırlıkça çimentonun %2.5’i olarak belirlenmiştir. Atmosfere açık doğrudan havayla 

temas eden betonarme elemanlar için ise, ağırlıkça çimentonun %1. ’i olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Duracrete modellemesi için kullanılan veriler 

 

Ortam 

Koşulları 
Yapı Örneği Bağlayıcı 

Yaşlanma 

faktörü 
Yüzey Klorür 

miktarı (%) 

Klorür Difüzyon 

Katsayısı (m²/s) 

Pas 

Payı 

(mm) 

Kuru-

Islak 

PTB Servis 

Koridoru 

Portland çimento 

+ uçucu kül (+ 

silis dumanı) 

                                     

Yüksek fırın 

cüruflu çimento 

                

0.4 (0.50)                                                 

 

 

                               

0.45  

2.5 

3 -     10   ¹² m²/s 

50-80 

Atmosfer Köprüler 2 40-50 

 

 Modellemede kullanılan verilere göre köprüler, alt geçitler ve üst yapılarda korozyonun 

başlangıç süresini temel alarak 50 yıllık yapı servis ömrünü sağlamak için Duracrete 

modellemesinde hesaplanan maksimum klor difüzyon katsayısı ve minimum pas payIarı Tablo 

2’de verilmiştir.  

 

Köprüler, alt geçitler ve üst yapılar için Duracrete modelleme verilerine göre seçilmiş durabilite 

şartname değerleri ise Tablo 3’tedir. 

 

Tablo 2. Maksimum klor difüzyon katsayısı ve minimum pas payları 

 

    Ortam 

Koşulları 
Bağlayıcı 

Maks. Klorür Difüzyon 

Katsayısı Dcl  ( 10   ¹² m²/s) 

Min. Pas Payı 

(mm) 

Kuru-Islak 

Portland çimento + 

uçucu kül 

5 65 

6 70 

7 77 

Yüksek fırın cüruflu 

çimento 

5 59 

6 65 

7 70 

Atmosfer 

Portland çimento + 

uçucu kül 

5 47 

6 50 

7 55 

Yüksek fırın curuflu 

çimento 

5 43 

6 47 

7 50 
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Tablo 3. Durabilite şartname değerleri 

Ortam 

Koşulları 

Bağlayıcı Maks. Klorür difuzyon 

katsayısı Dcl  10   ¹²m²/s 

Min. Pas Payı 

(mm) 

Nominal Pas Payı 

(mm) 

Kuru-Islak Portland çimento + uçucu kül+ 

(muhtemel) silis dumanı ¹ 

6 70 80 

yüksek fırın curuflu çimento 7 

Atmosfer Portland çimento + uçucu kül+ 

(muhtemel)  silis dumanı ¹ 

6 50 60 

Yüksek fırın curuflu çimento 7 

¹ : Yapılan çalışmalarda eğer istenilen klor difüzyon katsayısı elde edilemezse toplam bağlayıcının 

maksimum % 3 oranında silis dumanı kullanılabilir. 

 

 

2. DETERMİNİSTİK YÖNTEM İLE SERVİS ÖMRÜ MODELLEMESİ 

 

Life 365 modellemesinde yıpranma modellemesi Duracrete ile benzer nitelikler taşımakla 

birlikte, yapı servis ömrü çelik donatıların korozyonunun başlangıcı ve tamirat gerektirecek 

kadar ilerlemesi dönemlerinin toplamını kapsar ve yayılma döneminin sonu olarak belirlenir 

(Şekil 2). Modelleme iki boyutlu Fickian difüzyon modeline, ve buna bağlı olarak suya doygun 

çatlamamış beton kabulüne dayanır. Model, klorür iyonları demir donatıya ulaştıktan sonra 

başlayan yayılma dönemini de yapının servis ömrüne dâhil eder (2,3). Life 365 modellemesinde 

kabul edilen yayılma süresi korumasız çelik donatı için 6 yıldır.  

 

Life 365, korozyondan korunma amacıyla kullanılan düşük su/çimento oranı, yüksek fırın 

cürufu, uçucu kül ve silis dumanı gibi mineral katkı kullanımı gibi önlemleri modellemede 

gözönüne alır (4). Klorür iyonlarının demir donatıya ulaşmasını önlemek için kullanılan tüm 

yöntemler LIFE 365 modellemesinde temel unsur olarak yapı servis ömrünü etkiler. Sıklıkla 

kullanılan yöntemler arasında permeabilitesi düşük yüksek performanslı beton kullanımı, 

kimyasal korozyon önleyiciler, demir donatı kaplamaları (ör. Epoksi), paslanmaz çelik, demir 

olmayan betonarme donatıları (ör. Fiber betonarme donatısı), membran ve sızdırmazlık 

malzemelerinin uygulanması ve katodik koruma sayılabilir. 
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 Şekil 2: Yapı servis ömrü modellemesi (Life 365). 
 

Bu yöntemlerinin her biri farklı kullanım tekniklerine ve maliyete sahiptir. En uygun yöntem ya 

da yöntemleri seçmek için uygulanan yöntemlerin yapı servis ömrüne etkisi ve maliyet analizi 

yapılmalıdır. Life 365 yaşam çevrim maliyet analizini kullanarak yapının tasarım maliyeti 

üzerinden, tahmin edilen başlangıç maliyetinin, koruma maliyetlerinin ve gelecekteki tamir 

maliyetlerinin analizini yapar. Koruma yöntemlerinin çoğu yapının gelecekte ihtiyaç duyacağı 

tamir süresini uzatarak ya da uygulanacak tamirler arasındaki süreyi uzatarak yapının gelecekteki 

tamir maliyetini düşürür. Koruma yöntemleri yapının tahmin edilen başlangıç maliyetini artırsa 

bile, gelecekteki tamir maliyetlerini düşüreceği için yaşam döngüsü maliyetini düşürebilir. 

  

Temel olarak Life 365 analizi dört aşamadan oluşur: Klor iyonlarının demir donatıya ulaştığı 

başlangıç dönemi, demir donatıya ulaşan klor iyonlarının kabul edilemez düzeyde korozyona 

sebep olduğu yayılma dönemi (yayılma döneminin sonu yapının gelecekteki ilk tamir zamanını 

ve yapi servis ömrünü belirler ), ilk tamirden sonra uygulanacak tamir sıklığının belirlenmesi ve 

yapının başlangıç maliyeti, koruma yöntemlerinin maliyeti ve gelecek tamir maliyetlerini 

üzerinden yapının yaşam çevrim maliyetinin hesaplaması. 

 

Life 365’in geliştirilmiş son versiyonu hem deterministik hem de olasılığa dayalı yapı servis 

ömrü modellemesine imkan sağlamaktadır. Hem yapının inşaa edileceği yerin coğrafi özellikleri 

ve yapının tipine göre belirlenmiş temel verileri kullanarak deterministik yapı servis ömrü 

modellemesine imkan verir, hem de kullanıcı tarafından hesaplanarak girilmiş verileri kullanarak 

yapının olasılığa dayalı servis ömrü modellemesine imkan verir. Life 365 yapı servis ömrü 

modellemesi için temel veriler; coğrafi konum, yapı tipi ve maruz kaldığı ortam ( ör: köprü 

döşemesi, iskele kazık ), pas payı mesafesi ve uygulanan koruma yöntemleridir (su-çimento 

oranı, çimento çeşidi, korozyon önleyiciler, kullanılan donatı çeşidi, koruyucu kaplama ve 

membran). Bu temel verileri kullanarak program kendiliğinden gerekli katsayıları oluşturarak 

zamana bağlı oluşan korozyonu hesaplamayarak yapı servis ömrünü tayin etmektedir. 

 

Modellemede coğrafi konum, yapının tipi ve maruz kaldığı ortam seçildiğinde, Life 365 

meteorolojik ve coğrafi değerlerden oluşturulmuş kendi veri tabanından o bölge için maksimum 

yüzey klor yoğunluğu ve sıcaklık değerlerini kullanır. Ayrıca bu değerler Life 365 veri tabanında 

bulunmayan bölgeler için kullanıcı tarafından da belirlenebilir. 

Hasar 
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Life 365 temel beton dizaynı modellemesi normal Portland çimentosunun kullanıldığı ve 

herhangi bir koruyucu yöntemin uygulanmadığı durumu temel alarak oluşturulan modeldir. Bu 

modellemede sistemin kullandığı değerler aşağıdaki gibidir. Su/ çimento oranı azaldıkça klor 

difüzyon katsayı azaldığı için servis ömrünü artırıcı rol oynar (Şekil 3). Modellemede kullanılan 

parametreler D2  (2  günlük klor difüzyon katsayısı), m (difüzyon katsayının zamana bağlı 

azaltma katsayısı) ve Ct (ağırlıkça betonun yüzdesi olarak klor eşik seviyesi )’dir. Herhangi bir 

koruma önlemi alınmamış, portland çimentolu bir beton için m = 0.20  ve Ct =  0.05 %’dir. D28 

ise su/çimento oranına bağlı olarak 1x10
(-12.06 + 2.40(s/ç))

 m
2
/s olarak hesaplanır. 

 

 
Şekil 3: Su çimento oranı ve D2  arasındaki ilişki (Life 365) 

 

Kullanılan çimento çeşidine göre zamana bağlı olarak klor difüzyon katsayısının azalma oranı m, 

0.20 ile 0.60 arasında değişmektedir: m = 0.2 + 0.4 ( % uçucu kül / 50 + % yüksek fırın cürufu / 

70). Uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun kullanımı m değerini artırarak zamana bağlı difüzyon 

hızının azalacağını gösterir. Zamanla klor difüzyon hızının azalması yapı servis ömrünün 

artmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde silis dumanının kullanılması da betonda permeabilitesi 

düşük beton sağlayacağı için klor difuzyon katsayısının düşmesini sağlayacaktır. Life 365 

hidratasyonun 25 yılda tamamlandığını varsayarak 25 yıl klor difüzyon katsayının azaltır ve 25 

yıl sonra klor difüzyon katsayısını sabit kabul ederek modellemeye tanımlar (Şekil 4).  

 

Korozyon önleyiciler betonda klor difüzyon katsayısını (D2 ) ya da m değerini etkilemez ancak 

kullanıldığı miktara bağları olarak modellemedeki klor eşik seviyesini etkiler. Life 365’te tanımlı 

korozyon önleyiciler temel dizaynda belirlenen klor eşik seviyesini artırarak yapı servis ömrüne 

katkı sağlar. Membran ve sızdırmazlık malzemelerinin kullanımı yapıdaki yüzey klor 

yoğunluğunu direk olarak etkileyeceği için Life 365 modellemesinde yapı servis ömrünü 

etkileyen temel unsurlardan biridir. 
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Şekil 4: Zamana bağlı klor difüzyon katsayısı, D28 (Life 365) 

 

Demir donatının epoksi ile kaplanması klorun demir donatıya ulaşana kadar geçen sürede 

herhangi bir etki göstermez yani bu koruma yöntemi başlangıç dönemini değiştirecek herhangi 

bir etkiye sahip değildir. Ancak epoksi ile korunmuş demir donatıya ulaşan klor iyonlarının 

demir donatıya zarar vermesi korunmasız demir donatıya göre daha uzun sürede oluşacaktır. 

Dolayısıyla demir donatının epoksi ile kaplanması başlangıç dönemine etki etmese de yayılma 

dönemini uzatarak betonun yapı servis ömrüne katkı sağlayacaktır. Life 365 normal şartlarda 6 

yıl olarak hesapladığı yayılma dönemini sadece epoksi kaplama koruma yönteminin 

kullanılmasıyla 20 yıl olarak yapı servis ömrü hesabına katar. 

 

Paslanmaz çelik Life 365’te tanımlı klor eşik seviyesinin değiştirerek yapı servis ömrüne katkı 

sağlar. Modellemede tanımlı klor eşik seviyesi normal donatı demiri için Ct = %  0.05 iken 

paslanmaz çelik için klor eşik seviyesi 10 katı yüksek Ct = % 0.5’dir. 

 
 

3. ÜRETİMDE  KALİTE KONTROL VE TEST SIKLIKLARI 
 

3.1 Malzemeler: 
 

Çimento BS EN 19 -1’de belirtilen CEM 1 42.5N veya 52.5N kullanılmalı ve tamamen ilgili 

standarda uygun olmak zorundadır. Çimento şartnameye göre yılda bir defa test edilmelidir. 

Fakat projede çimento ortalama iki ayda bir test edilmektedir. Proje şartnamesine göre 

Öğütülmüş Yüksek Granüle Fırın Curufu (GBBS), BS EN 15167-1 uygun olmalıdır. GGBS’in 

şartnamedeki limitleri; magnezyum oksit (EN 196-2) ≤ 1  %, sülfit (EN 196-2) ≤ 2.0 %, sülfat 

(EN 196-2) ≤ 2.5 %, kızdırma kaybı, sülfat oksidasyonu düzeltmesi ile (EN 196-2) ≤ 3.0 %, 

klorür (EN 196-2)   ≤ 0.10 %, nem içeriği ≤ 1.0 %’dir. GGBS’in aktivasyon endeksinin   gün 

için %45, 2  gün için %90 olmak zorundadır. BS EN 1516 -1’e göre 2  günlük aktivasyon 

endeksinin % 0 olması yeterlidir. GGBS değerlerine haftalık olarak üreticide yapılan test 

sonuçlarına göre değerlendirilmektedir. Ek olarak, müteahhit tarafından haftada bir kere   ve 2  

günlük aktivite endeksine ve klor içeriğine bakılmaktadır.  
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Betonda kullanılan ince agrega tamamen doğal ve kırılmış kayadan elde edilen kum olmalıdır. 

Tane boyu BS EN 12620’de ve PD66 2-1:2003, Tablo D.1’de belirtilen kategori GF 5’e uygun 

olmalıdır. 4 mm eleğin üzerinde %5’den fazla tane içeren malzemeler kaba agrega olarak 

değerlendirilir ve test edilir. Şartnameye göre verilmiş olan limitler, uygulanması gereken 

minimum frekanslar ve mevcut durumda uygulanan frekans değerleri Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. İnce ve iri agrega şartname gereklilikleri 

Özellikler   Test 

standartları 

Kaba 

Agrega  

İnce  

Agrega  

Minimum Test Sıklığı 

Tane 

sınıflanması 

BS EN 933-1  

BS EN 933-10  

GC85/20 GF85  Her 1500 tonda bir, haftada en az bir defa. 

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

İnce 

malzeme  

BS EN 933-10  f1,5 f16  Her 1500 tonda bir,  haftada en az bir defa. 

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

Kil topakları   ASTM C142  Max. 1 % Max. 1 %  Her 1500 tonda bir,  haftada en az bir defa. 

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

Özgül Ağır. BS EN 1097-6  Min. 2.65 Min. 2.60 

g/cm
3
 

Yılda bir kere 

Uygulanan: Ortalama 3 ayda bir kere  

Su emme  

 

BS EN 1097-6  Max. 1.0 %  Max. 3.0 %  Yılda bir kere. 

Uygulanan: Ortalama ayda bir kere  

Rutubet BS812:Part 

109 

BS EN 1097-6   

Max. 2.0 %  Max. 5.0 %  Günde bir defa. 

Uygulanan: Her bir santral için günde 3 defa, 

stok sahasından günde bir defa. 

Kuruma 

büzülme 

BS EN 1367-4  Max.% 0.05  Max.% 0.05  Malzeme onayında, kaynak değiştiğinde. 

Uygulanan: Yılda bir kere yapılmaktadır. 

Humus 

içeriği 

BS EN 1744-1  - Çözelti 

rengi  

Malzeme onayında, kaynak değiştiğinde. 

Uygulanan: Yılda bir kere yapılmaktadır. 

Asitte 

çözülen Cl
- 

BS EN 196-2  Max. %0.02  Max. %0.03  Her 1500 tonda bir, haftada en az bir  

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

Asitte 

çözülen SO4 

BS EN 1744-1  AS0,2  

Max. %0.20 

Max. %0.30  Her 1500 tonda bir, haftada en az bir defa. 

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

Kavkı 

muhtevası 

Gözlem - Max. % 3.0  Her 1500 tonda bir, haftada en az bir defa. 

Uygulunan: Ortalama her 850 tonda bir  

Alkali 

reaksiyonu 

ASTM C1260  Max. 0.10% 

(14 gün) 

Max.% 0.10 

(14 gün)  

Malzeme onayında, kaynak değiştiğinde. 

Petrografik 

analiz 

BS EN 932-3  Deklarasyon Deklarasyon Malzeme onayında, kaynak değiştiğinde. 

  

Kaba agregalar onaylı kaynaklardan elde edilen kırılmış agrega olması gerekmektedir. Agregalar 

BS EN 12620 ve PD 6692-1:2003’e uygun olmak zorundadır. 4 mm’den gecen malzeme miktarı 

%5’den fazla ise geçen malzeme ince agrega olarak test edilmelidir. Kaba agregalar 4/10, 10/20 

ve 20/40 aralıklarından boyutlandırılmadır ve kategori GC 5/20 uygun olmalıdırlar. Yukarıdaki 

tabloya ek olarak, limitler, uygulanması gereken minimum ve uygulanan test sıklıkları aşağıda 

Tablo 5’de verilmiştir. 
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Su, beton karışımı sırasında, buz üretimine, yıkama ve agregaları soğutmada ve hatta kürlemede 

kullanılmaktadır. Su, temiz içilebilir ve BS EN 100 ’e uygun olmadır. Şartnameye göre 

tablodaki testlerin yapılması gerekmekte olup her hangibir test sıklığı verilmemiştir. Fakat su 

testleri her haftada bir gelen su tankerlerinden alınan numuye yapılmaktadır. Ayda bir su 

deposundan ve su soğutma ünitelerinden numune alınıp, test edilmektedir. Sudaki maksimum 

klorürü iyonu 250 ppm, sülfatlar (SO4) 350 ppm ve alkali karbonat ve bikarbonat 500 ppm olarak 

belirlenmiştir. Bu testlere ilave olarak  

numunelerde SO3,pH, P2O5, NO3, Na2O, Na, Pb, Zn, CO3, HC03 ve Na2O+0,658K2O degerleri 

test edilip, BS EN 100 ’deki uygunluk değerleriyle karşılaştırılmaktadır.  
 

Tablo 5. İri agrega testleri 

Özellikler Standart Kategori  Minimum Test Sıklığı 

Yassılık 

indeksi  

BS EN 933-3  FI35 (max. 35 %)  Her 3000 tonda bir, en az 2 haftada bir 

Uygulanan: Ortalama 1500 tonda bir  

Şekil 

indeksi 

BS EN 933-4  SI40 (max. 40 %)  Her 3000 tonda bir, en az 2 haftada bir 

Uygulanan: Ortalama 1500 tonda bir  

Los 

Angeles  

BS EN 1097-

2, Madde 5  

LA30(max. 30 %)  Her 6000 tonda bir, en az 8 haftada bir 

Uygulanan: Ortalama 3000 tonda bir  

 

Betonda kullanılan katkı BS EN 934-2, BS EN 934-4 ve BS EN 934-6’e uygun olmalıdır. Katkı 

için üretici tarafından su içeriği ve total sülfat içeriği deklere edilmelidir. Katkı kimyasal test 

sonucları ve su içeriği değerleri her farklı üretimde üretici tarafından yapılmaktadır ve rapor 

edilmektedir. Düzenli olarak katkı içerisindeki klorür, sülfat ve su içeriği test edilmektedir.  

 

Üretim sırasında beton santralinden çıkan her mikserde sahada beton sıcaklıklarına bakılıp, kayıt 

edilmektedir. Ayrıca yaklaşık 10 mikserde bir pompalamadan sonraki sıcaklık değerlerine 

bakılmaktadır. Şartnameye göre beton’da ölçülen sıcaklığında herhangi bir değişim gözlenirse 

sertleşme süresi testi yapılır. Projede ortalama ayda bir kere sertleşme süresi testi, ASTM C 

403/C 403M’e göre yapılmaktadır. Şartnameye göre betonda gözlemsel olarak tespit edilen her 

bir sorunda betonda terleme testi yapılmalıdır.  

 

3.2 Sertleşmiş Beton Testleri  

 

Yapı inşaat aşamasından önce gerçek ölçekli test elemanları dökülmüştür. Bu kapsamda, 6 m. 

Boyunda bir kolon eleman dökülerek, tasarlanmış beton karışımının dayanım ve klorür difüzyon 

katsayısının gerçek üretim koşullarında testleri gerçekleştirilmiştir. Betonun santralde üretimi, 

taşınması, pompalanması ve yerleştirilmesi, vibrasyonu, kürü gibi işlemler sırasında oluşabilecek 

aksaklıklar, yerindeki beton kalitesine etki etmektedir. Dolayısıyla, modellemede kullanılan 

difüzyon katsayıları ve geçirimsizliğin, sadece laboratuvarda üretilmiş beton karışımları üzerinde 

değil, yerindeki beton üzerinde de test edilerek kontrol altında tutulması gerekmektedir. 

 

Üretim sırasında, 2  günlük karakteristik basınç dayanımı şartnameye uygunluğukontrol 

edilmelidir. Her 30 m
3
 de bir 1 set ya da 30 m

3’
den az üretim var ise günde en az 1 numune 

alınmalıdır. Bir set numune içerisinde 1 adet   günlük 2 adet 2  günlük numune olmalı ve 

100*100 lük ya da 150*150’lik küplerle alınmalıdır. Eğer basınç testi dayanım sonuçları BS EN 
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206-1’deki uygunluk kriterlerine uymuyorsa küp kırımından en geç üç gün içerisinde 6 adet 

sahadaki döküm yapılmış olan yerden karot alınmalı ve karotlar BS EN 12504-1:2000’e göre test 

edilmelidir. 

 

Şartnameye göre, üretilen betondan 30 m
3’

de bir set numune alınması gerekirken, 26 m
3
’de bir 

set numune almıştır. C50 betonlarında ise her 27 m
3 
‘de bir numune alınmıştır. Şartnamede 

belirtilmiş olan 1 adet   günlük 2 adet 2  günlük numune yerine BS EN 206-1 uygunluk 

kriterlerindeki karşılaştırmaları yapabilmek için her numune seti için 1 adet   günlük ve 3 adet 

2  günlük 150*150 mm’lik küp numuneleri alınmıştır. Projenin başlangıcından Aralık 2012 

sonuna kadarki dönem içerisinde sadece sertleşmiş beton testleri için yaklaşık olarak 12500 adet 

set C40, C50, C40 FINE, C20 ve C20 blinding sınıfı betonlarından numune alınmış, toplamda ise 

50000 küp numunesinin basınç dayanımı değerlerini incelemiş ve raporlamıştır. C40 betonları 

basınç mukavemeti özeti Tablo 6’da verilmiştir. 7 ve 2  günlük numunelerde ort. dayanım 

sırasıyla 40,8 MPa ve 50,7 MPa,  standart sapma ise sırasıyla 2,28 MPa ve 2,58 MPa olarak elde 

edilmiştir.  
 

Şartnameye göre klorür geçirimliliği için 3 adet numune NT Build 492’ye göre en az ayda bir 

defa veya her 1,000 m3`de bir set (3 adet numune) alırak test edilmesi gerekmektedir. Proje 

şartnamesine göre deneyler C40 ve C50 betonlarına uygulanmaktadır. Ayrıca her 3 ayda bir 

farklı yapı gruplarından (temel, kolon, duvar, slab vb.) 3 adet karot numunesi alınarak, mevcut 

sıklık içerisinde alınmış olan 3 adet numune sonucuyla karşılaştırılmalıdır. C40 için klorür 

difüzyon katsayısı üst limiti  .0 10
-12 

m
2
/s, C50 için klorür difüzyon katsayısı üst limiti  .0 10

-12 

m
2
/s’dir. Projede C40 betonlarından her 693 m

3
’de bir set alınmış ve test edilmiştir (Tablo 6). 

Klorür difüzyon katsayısı ortalama 2,57x10
-12 

m
2
/s ve standart sapması 0.34x10

-12 
m

2
/s olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Proje şartnamesine göre betonda asitte çözülebilir klorür iyon içeriği üretim başlangıcında her 30 

m
3
’den alınan numunelerin üzerinden takip edilmektedir. Ardışık olarak 10 set numunenin klorür 

iyonu içeriği test sonuçları şartname gereklerini sağlaması halinde, her 300 m
3
’te bir numune 

alımına geçilir. Asitte çözünebilir klorür iyonları BS 1  1-124 göre test edilip  elde edilen 

miktarın, toplam bağlayıcıya (çimento + GGBS) olan oranının %0.1’i geçmemesi gerekmektedir. 

Projede C40 betonları için her 122 m3’de bir numune alınıp test edilmiştir (Tablo 6). Klorür 

miktarı, ortalama % 0,05 ve standart sapması %0,003 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

Tablo 6. Sertleşmiş beton test sonuçlarının aylık değişimi 

 Ay/Yıl 10/’11 11/’11 12/’11 01/’12 02/’12 03/’12 04/’12 

7 Gün (MPa) 43.41 44.73 40.96 42.4 41.71 42.24 41.79 

2  Gün (MPa) 51.93 52.9 49.5 54.4 54.1 53.1 51.92 

Sıklık (m
3
) 29.6 29.47 24.43 27.51 26.99 25.36 25.83 

Beton miktarı (m
3
) 2339 8517.5 7940 11307.5 11307.5 13873 18419.5 

Klorür Difüzyonu (10
-12 

m
2
/s) - 2.98 2.94 2.87 2.71 2.41 2.16 
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Tablo  ’de projede ardışık olarak üretilen A-F betonlarının klorür difüzyon katsayıları, hızlı 

klorür geçirimlilikleri (ASTM C1202) ve basınçlı su altında (BS EN 12390-8) geçirimliliklerinin 

karşılaştırması verilmektedir. Tablo’da karşılaştırma amacıyla XA3 çevresel etki sınıfına uygun 

üretilmiş bir başka betonun test sonuçları da verilmektedir. Görüldüğü gibi kullanılan malzeme 

özellikleri ve karışım oranları sayesinde projeye uygun nitelikte beton tasarımı ve üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Karbonatlaşma testi dökülmüş olan betonlardan RILEM Recommendations 

CPC-1 'e göre 2, 4 ve 6 aylık karot numunelerinde uygulanmış karotlarda karbonatlaşma 

gözlenmemiştir. 
 

Tablo  . Sertleşmiş beton geçirimlilik testleri sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROJE VERİLERİ İLE DETERMİNİSTİK MODELLEME 
 

Deterministik yöntem ile modelleme Life 365 2.1.1 versiyonlu yazılım kullanılarak yapılmıştır. 

Projenin bulunduğu coğrafyaya göre maksimum klor yüzey konsantrasyonu olarak Duracrete 

modellemesindeki %2.5 değerinin karşılığı olan %0.45 değeri kullanılmıştır. Maksimum yüzey 

konsantrasyonuna ulaşma süresi olarak 50 yıl seçilmiştir. Bununla birlikte Muscat şehrinin aylık 

sıcaklık ortalamaları da programa girilmiştir. Beton karışımı olarak %66 yüksek fırın cürufu 

seçilmiş olup su/çimento oranı olarakta projede şu anda uygulanan 0.36 değeri kullanılmıştır. 

Model için baz alınan beton bir döşeme betonu olup paspayı mesafesi proje şartnamesine uygun 

olarak  0 mm seçilmiştir. Herhangi bir koruyucu (membran, korozyon önleyici kimyasal vb) 

Klorür Miktarı (%) 0.0548 0.0508 0.0523 0.0591 0.055 0.053 0.053 

        

 Ay/Yıl 05/’12 06/’12 0 /’12 0 /’12 09/’12 10/’12 11/’12 

  Gün (MPa) 40.5 40.09 35.43 38.77 40.18 39.4 39.15 

2  Gün (MPa) 51.42 49.31 45.94 46.56 49.63 49.45 49.66 

Sıklık (m
3
) 25.4 26.49 27.77 24.82 25.75 27.83 27.50  

Beton miktarı (m
3
) 17505.8 19977.8 23415.5 19749.5 24497 26559 32194 

Klorür  Difüzyonu 

(x10
-12 

m
2
/s) 

2.61 1.96 2.05 2.56 2.79 2.50 2.81 

Klorür Miktarı (%) 0.0507 0.0533 0.0539 0.0615 0.0588 0.0531 0.0520 

 Klorür 

Difüzyon 

Katsayısı    

(m²/s) 

Hızlı Klor 

Geçirimliliği 

(coulomb) 

Geçirimlilik 

Sınıfı 

Basınç Altında  

Su İşleme Derinliği   

(mm) 

A 3,33 615,7 Çok düşük 5 
B 3,78 616,0 Çok düşük 3 
C 2,64 525,7 Çok düşük 5 
D 2,44 507,0 Çok düşük 3 
E 3,11 637,3 Çok düşük 4 
F 3,30 583,0 Çok düşük 7 

XA3 10,04 1792,3 Düşük - 
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kullanmadan oluşan beton ömrü başlangıç periyodu olarak 136 yıl çıkmıştır. Program 136 yıl 

servis ömrü sonucunu verirken 6.3  10
-12

 m
2
/sec klorür difüzyon değerini temel almıştır.  

 

Buna ilaveten Life 365 programı olasılık yaklaşımını da göz önünde bulundurarak, varyasyon 

katsayıları kullanılarak yapının % kaç olasılıkla kaç yıl servis ömrü verebileceğini hesap 

etmektedir. Bu opsiyon kullanılarak aynı beton karışımı kullanarak oluşan sonuçlar grafik 

aşağıdaki gibidir. Duracrete modeli ile yapılmış olan servis ömrü modellemesi %90 olasılıkla 50 

yıl servis ömrünü öngörmüş iken, Life 365 modellemesi %90 olasılığa karşılık olarak  5 yıl 

servis ömrü öngörmüştür. İki modelleme arasında 35 yıllık fark çıkmaktadır.     
 

5. SONUÇ 
 

Günümüz beton teknolojisinde, betonun servis ömrü en önemli konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dünyanın bu konuda önde gelen kurumları beton servis ömrü konusunda 

geliştirdikleri modelleme yöntemlerini, proje şartnameleri ile uygulamaya sokmaktadırlar. Fakat 

günümüzde, bu modelleme yöntemlerinin uygulandığı yapıların takip edilerek, deneysel 

doğrulamaları daha ortaya konulamamıştır. İki farklı modelleme yönteminin karşılaştırılması 

yapıldığında büyük oranda aynı girdiler kullanılmasına rağmen 35 yıllık fark ortaya çıkmıştır.  

 

Ülkemizde kullanılan TS EN 206-1 standardına uygun üretilmiş betonların da burada tanıtılan 

modelleme yöntemlerine uygun betonlarla karşılaştırıldığında yetersiz kaldığı ortaya konmuştur. 

TS EN 206-1 XA3 sınıfına göre hazırlanmış bir betonun klorür difüzyonu katsayısına dayalı 

servis ömrü gereklerini karşılayamayabileceği ortaya konmuştur. 
 

 
Şekil 5. Modelle hesaplanan servis ömrü, yıllara göre olasılık artışı.  
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