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Özet 
 

Silis dumanı, deniz yapılarında 30 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır ve şu anda, 

denize ilk silis dumanlı beton araştırma numunelerinin yerleştirilmesinden beri 60 yıl 

geçmiş durumda. Ne yazık ki, ilk çalışmalardan elde edilen araştırma verilerinin büyük 

kısmı kayboldu ancak 1980'lerden itibaren giderek artan sayıda silis dumanlı beton 

yapılar deniz ortamlarına yerleştirilmekte ve mükemmel dayanım sonuçları 

vermektedir. Bu belge bu yapıların bazılarını incelemekte ve verilerin elde edildiği 

yerde, performanslarını değerlendirmektedir. Görüleceği gibi, bazı uygulamalar bir üçlü 

beton karışım içerisinde, ya uçucu kül ile ya da yüksek fırın cürufu ile kombinasyon 

halindedir. 

 

Abstract 
 

Silica fume has been used in marine structures for more than 30 years and it is now 60 

years since the first research specimens of silica fume concrete were placed in the sea. 

Unfortunately much of the research data from the early work has been lost but, from 

around 1980 on, an increasing number of silica fume concrete structures have been 

placed in marine environments, with excellent durability results. This paper takes a look 

at some of those structures and, where data has been obtained, reviews the performance. 

As will be readily seen, several applications are in a ternary concrete mix, either in 

combination with fly ash or with blast furnace slag. 
 

1. GOTHERNBURG RIHTIMI
 

Liman, 1977/1978 yılları arasında, alt kısımlar için C35 ve üst kısımlar için C50 ile inşa 

edilmişti– her ikisi de, yer yer silis dumanlı yer yer silis dumansızdı. 5 ila 6 yıl 

sonrasında yapılan bir performans incelemesi, mekanik özellikler ve mikro-yapıyı 

değerlendirdi.  

 

Daha sonra, 2001 yılında yapılan bir inceleme daha geniş çaplıydı. Bu kez, örneklerin 

geri alınması ve aşağıdakilere yönelik test edilmesi söz konusu olmuştu: Basınç 

dayanımı; Sahada klorür profili; Örselenmemiş beton içerisinde toplu yayınım katsayısı 
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(NT 443); SEM içerisinde mikro-yapı; karışım özelliklerinin doğrulanması için TGA; 

Kapiler emme; Gözenek oylumu. 

 

Örneklerin incelenmesi ve beton karışım tasarımlarından elde edilen verilerle 

karşılaştırılması, bir problemin varlığını ortaya koydu. Testlerden elde edilen sonuçlar, 

karışım tasarımlarının beklenen performansı ile karşılaştırıldığında,  iyi bir eşleşme 

olmadığını gösterdi. Çözüm, sahadaki gerçek beton karışımının araştırılmasıydı. Silis 

dumanının kimyası gibi, çimento kompozisyonu da biliniyordu; bu nedenle, yerleştirilen 

asıl betona dayalı bir tespit işlemi yapılması mümkün olabilecekti. 

 

İlginçtir ki, yanlış şekilde harmanlanan, sadece silis dumanlı karışımlar değildi. 

Katışıksız Portland karışımlar da sürüklenme halindeydi. Tablo 1 varyasyonları 

göstermektedir - yerleştirilen betonun tasarlandığı şekilde olmadığı belirgin bir şekilde 

ortadadır.  

 

Bu gerçeğe rağmen, elde edilen sonuçlardan,  silis dumanın, tasarlanandan daha düşük 

dozajlarda bile, betonda yüksek dayanım sağlamakta olduğu belli idi. Korozyon 

başlangıcına yönelik olarak, 50mm derinlikte %0.1 klorür limiti ile, silis dumanlı 

betonlar halen dayanımlarını sürdürmüşler ve düz betonlarınkini yüksek ölçüde geride 

bırakmışlardır. 

 

Tablo 1. Tasarım kütlesinin sahadaki değerle karşılaştırılması (koyu italikler). Trykk = 

basınç dayanımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 5 

(17/5-77) (20/6-77) (8-9/12-76) (13-19/9-78) 

Çimento 370 445 270 315 

 409 455 216 348 

Mikrosilika 46 (%12) 0 40 (%15) 0 

 22 (%5.4) 0 30 (%13.7) 0 

Su 166 187 181 185 

v/c 0,45 0,42 0,67 0,59 

v/c+s 0,40 0,42 0,58 0,59 

w/b 0.45 0.42 0.68 0.56 

trykk (28d) 56,9 53,0 50,4 48,9 

trykk (-84) 59,3 67,8 58,2 43,6? 

trykk (-00) 72,3 79,0 64,2 59,1 
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Yüksek su/bağlayıcı oranı kullanılan yerlerde bile, silis dumanlı betonlar, 50mm 

derinlikte, halen %0.1 değerine ulaşabilmekteydi (Şekiller 1-4). 

 

Sahada kullanılan beton üzerinde gerçekleştirilen testlerin sonuçlarından, belirlenen 

karışım tasarımına harmanlanmamış olsa da, silis dumanlı betonların halen iyi 

performans sergiledikleri ve rıhtıma yönelik uzun işleme ömrü için gerekli dayanımı 

verebildikleri görülmektedir. 

 

2. GULLFAKS/EKOFISK/TROL  
 

Norveç deniz inşaat sektörü silis dumanlı betonu 30 yıldan fazla süredir kullanmaktadır. 

İlk olarak, betonun reolojik özellikleri üzerindeki etkisi nedeni ile eklenmiştir– 

pompalama kolaylığı ve kayar kalıp dökme sırasında segregasyon olmaması– ve kısa 

süre içerisinde, silis dumanının betonu, beklenenden çok daha fazla dayanıklı hale 

getirdiği ortaya çıkmıştır.  Kısa süre içerisinde, bu Kuzey Denizinin devlerinin beklenen 

ömürlerinden daha fazla dayanacakları ortaya konmuştur. 
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Şekil 1. Yüksek kalite SF betonları: Şekil 2. Yüksek kalite düz betonlar:  
w/b = 0.40, 12% SF;  w/b = 0.45, 5.4% SF    w/b = 0.42 
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Çalışma ortamında değerlendirmesi zor olsa da, bazı çalışmalar, 30 yıl sonrasında, silis 

dumanlı betona yönelik olarak su penetrasyon değerleri için gerçekleştirilmiştir. 

Ortalama 3mm'lik değerler elde edilmiştir.  

 

Bu, belirlenen 75mm çubuk donatı derinliğine ulaşılabilmesi için, 500 yılın üzerindeki, 

öngörülen su penetrasyon zaman ölçeğini sağlayacaktır. 

 

Bu durumda, petrol üretimi için tahsis edilen sürede hizmet veren Kuzey Denizi kuyu 

açma donanımlarının pek çoğu, halen yerlerinde duracak şekilde, gaza ya da diğer bir 

işleve yönelik olarak dönüştürülmektedir.  

 

   
 

a) karşılaştırmalı ebat            b) çekilirken         c) kullanımdaki  

yerleşimi

  

   

Şekil 5. Trol Platformu 

3. STOREBAELT VE ØRESUND HATLARI, DANİMARKA VE 

İSVEÇ 
 

 

Şekil 6.   a) Storebælt Hattı                    b) Øresund Köprüsü
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Bu iki köprü projesi sırası ile 1998 ve 1999 yıllarında tamamlanmıştır. Her ikisi de,  

uçucu kül ve silis dumanlı olan, ikili ve üçlü OPC harmanları kullanmıştır. Storebælt 1 

milyon m3 ve Øresund, 2 milyon m3 değerinden fazla silis dumanlı beton kullanmıştır. 

Her iki projede de, tasarım ömrü 100 yıldır. Uzun süreli testler, tasarlanan 

parametrelerin çok altında olan su ve klorür penetrasyonu değerleri kaydetmiştir. 

 

4. BRIGHTON MARİNASI 
 

1985 ve 86 yıllarında, Brighton Marinasının duvarında onarım işlemleri gerçekleştirildi. 

Proje,  duvarı oluşturan kesonların bağlantı noktalarında, dalga deflektörleri yerleştirme 

üzerinedir. Dalga hareketinin betonu oyduğu ve duvarın tehlikeye düşebileceği ortaya 

çıkmıştır. 

 

Silis duman kullanarak, tremi ile dökülen betonun yüksek performans sergilediği dalga 

deflektörlerinin ‘sahada’ dökülmesi için bir plan yapılmıştır. Modern standartlarda, 

karışımlar, oldukça basit yapıdaydı. Silis dumanlı ve bir standart naftalin süper 

akışkanlaştırıcı eklenen, çok çökmeli pompalanabilir betonlar olarak tasarlanmışlardır. 

 

Deniz Yatağı Karışımı (30MPa): 

OPC – 300kg: silis dumanlı sulu harç – 60kg: 10mm – 960kg; kum 890kg; su 165kg; 

Peramin F - 5litre. 

 

7 gün – 31MPa; 28 gün – 43.5MPa 

 

Deflektör Karışımı (60MPa): 

OPC – 500kg; silis dumanlı sulu harç – 100kg; 10mm – 960kg; kum – 640kg; su – 

155kg; Peramin F – 8 litre; Polipropilen lifler – 0.9kg. 

 

7 gün – 53.5MPa; 28 gün – 69MPa.  

 

‘En alttaki’ karışım deniz yatağı üzerindeki kalıba tremi borusu ile döküldü. Bu, dalga 

deflektörünün yerleştirileceği, özel olarak şekillendirilmiş olan kalıbın ‘ayak’ kısmı idi. 

Bir konumlayıcı soket bu betonun üst kısmına, dalga deflektörü için, kalıp üzerinde 

pime uyun gelecek şekilde yerleştirildi. Yerleştirildiğinde, dalga deflektörü keson 

kenarları karşısında gerilme işlemine tabi tutuldu ve her iki taraftaki kapatma tüpleri 

şişirildi. 

 

Karışım, mukavemet yıkamasında oldukça etki göstermişti ve dalgıçlar, su altındaki 

beton kısmın yüzeyini bir kalas veya metalden bir düzleştirici ile düzeltebildiler. 

Yüksek akışkanlıklı deflektör betonu, bunun ardından, tremi borusu ile boşluğa döküldü 

ve arada sıkışan deniz suyunun yerini değiştirdi. Beton, kesonun üst kısmında 

düzleştirildi ve kalıbın sökülmesi öncesinde, 24 saat boyunca bekletildi. Taze beton 

kesonlara mekanik olarak iliştirilmemişti ve kama görevi gören herhangi bir beton 

yüzeyi preparatı mevcut değildi. 

 

25 yılın ardından, dalga deflektörleri üzerinde yapılan görsel değerlendirme, betonun, 

çoğu durumda, halen düz ve zarar görmemiş olduğunu ortaya koydu. Bazı deflektörler 

halen, kalıp ve hava yastığı sızdırmazlık elemanları arasında düzensiz kenarlar 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı deflektörler, deniz seviyesinde sökülmüştür. Bunun 
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nedeni, duvarın maruz kalan bölümünde mekanik bağlantı olmamasıdır. Dalga 

basıncının kenarların arasındaki suyu zorlamış ve kesonlara olan bağlantıyı kırmış 

olabileceği düşünülmektedir. Üst kısmın söküldüğü yerlerde bile, geriye kalan dalga 

deflektörü, halen su seviyesinden görülebilmektedir. 

 

İnşaat tekniği zayıf olsa da, beton oldukça dayanıklı olduğunu göstermiştir. 

 
Şekil 7.a) Keson bağlantısındaki dalga deflektörü   b)Deflektör yüzeyinin yakından görünümü 

 

 

5. TSING MA KÖPRÜSÜ, HONG KONG  
  

1997 yılında tamamlanan, Lantau sabit geçidi, Kap Shu Mun Viyadükü ve Tsing Ma 

asma köprüsünden oluşmaktadır. 1,322 metrelik ana açıklığı ile, halen dünyanın en 

uzun bağlantı yolu ve raylı asma köprüsüdür. İkiz kuleler, kayar kalıp ile, %65 yüksek 

fırın cürufu ve %65 silis duman karışımı kullanılarak dökülmüştür. Bu tür bir karışım, o 

zamanlar Hong Kong’da denenmemişti– Aslında, 50MPa standart maksimum dayanım 

olarak görülmekteydi ve bu tasarım ise 65MPa idi. Duyulmamış bir dayanım süresi 

hedefleniyordu–120 yıl.  

  

Bu projede, dayanıklılık parametreleri oldukça sıkıydı. Klorür penetrasyonu, belli bir 

yaşta, belli bir derinlikte klorür miktarının test edilmesi yolu ile analiz edilecekti. 

Araştırmalara göre, bu test rejiminde izin verilen düzeyler, ASTM C1202 RCP testinde, 

100 coulomb değerinden daha az değere sahip olan bir sonucun elde edilmesi anlamına 

gelecekti. Karışım içerisinde bulunan %65 cüruf ile, karışımın kayar kalıp için yeterli 

dayanımı elde edip edemeyeceğine yönelik bir başka kaygı da söz konusuydu. % 5 silis 

duman eklenmesi, sertleşme oranını hızlandırdı ve kule birimlerini, planlandığı şekilde 

dökebildiler. 
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Şekil 8.  a) Tsing Ma Kulesi – 2008                b) Tsing Ma – 1997 (ilk açıldığında)

 

Çift yönlü yolu destekleyen yol kulelerinde, çimento karışımı % 25 uçucu kül ve %5 

silisli duman şeklindeydi– yine performans ve dayanıklılık hedeflenmişti. 

Cüruf/silis dumanlı üçlü harmanlı betona yönelik uzun vadeli sonuçlar, daha sonraki 

aşamalardan 100 değerinin üzerine çıkan 80MPa değerini 90 gün içerisinde ortaya 

koydu ve bir klorür yayınım kaysayısı, 10
-14

 değerinin üzerindeydi. Aslınca, bu noktada 

klorür değerlerinin test edilmesini durdurduklarını belirttiler. Tsing Ma’da kullanılan 

betonların yüksek kalite ve performansına dayalı olarak, 2002 yılında, Hong Kong’taki 

tüm deniz ortamına yönelik, yeni bir spesifikasyon oluşturuldu. Buna ait başlıca 

noktalar aşağıda verilmiştir: 

 Beton karışımının minimum karakteristik dayanımı 45 MPa olacaktır. 

 Maksimum su/çimento oranı 0.38 değerini aşmayacaktır. 

 Sıkılaştırılmış silis dumanın, betonun geçirimliliğinin azaltılmasına yönelik 

olarak eklenmesi gerekmektedir.  
 Çimentolu içerik 380-450 kg/m

3 
arasında olacak ve bunun içinde, sıkılaştırılmış 

silis dumanı kuru kütlesi, çimento içeriğinin kütlesine göre %5-10 aralığında 

olacaktır. 
 Maruz kalınan alanlarda, tüm takviyenin kapsanması için, 75 mm değeri 

alınacaktır. 

6. SONUÇLAR 
 

Sonuç olarak, bu projelerde, silis dumanlı betonların, tasarımdaki beklentiler ve 

dayanım süresi gereklerini çok daha fazla aştığı görülmektedir – ve deniz ortamında 

gereken yüksek performansa sahiptirler.  
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