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Özet 
 

Betonun klor geçirimliliği betonarme yapıların servis ömrüne etki eden başlıca 
faktörlerden olup, bu çalışmada farklı çimento türlerinin betonun klor iyonu 
geçirimliliğine etkisi incelenmiştir. CEM III 32.5N ve CEM III 42.5N olmak üzere iki 
çeşit cüruflu çimento, uçucu kül ile ikame edilmiş CEM I 42.5R, SDÇ 32.5N ve şahit 
beton olarak da CEM I 42.5R olmak üzere beş farklı bağlayıcı türüyle beton üretilmiştir. 
Her bağlayıcı türü için ise dört farklı dayanım sınıfında olmak üzere toplam 20 adet 
karışım hazırlanmıştır. Karışımların granülometrileri ve işlenebilirlikleri sabit 
tutulmuştur. ASTM C 1202 standardına uygun olarak klor iyon geçirimliliği deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca betonların ağırlıkça su emme ve kılcallık değerleri de 
ölçülmüştür. Deney sonuçları, cüruf içeren serilerin klor geçirimliliğine karşı en yüksek 
dirence sahip olduğunu, bununla beraber portland çimentosu ile üretilen serilerin 
direncinin çok düşük olduğunu göstermiştir. Sülfata dayanıklı çimento ile üretilen 
numunelerin ise ağırlıkça su emme ve kılcallık değerlerine paralel olarak klor iyonu 
geçirimliliği de yüksek değerlerdedir. 
 
 

Abstract 
 

The primary objective of this experimental study was to investigate the effect of 
different types of cement on the resistance of concrete against chloride penetration. 
These cements included CEM III/A 32.5N, CEM III/A 42.5N, SRC 32.5N and CEM I 
42.5R blended with fly ash, all compared to CEM I 42.5R. For each cement type, four 
concretes at different strength classes were produced and as a result 20 mixtures were 
obtained. Workability, maximum size of the aggregate and aggregate grading was kept 
constant in all mixtures. Rapid chloride ion penetration tests according to ASTM C 
1202 and capillary water absorption tests were conducted. The test results demonstrated 
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that the blast furnace slag cements gave the highest resistance against chloride 
penetration, while the portland cements gave the lowest resistance. SRC 32.5N also had 
a low resistance against chloride penetration. Concrete produced using the SRC 32.5N 
had higher capillary sorption compared to others. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Klor iyonlarının neden olduğu donatı korozyonu, deniz bölgesi yapılarında karşılaşılan 
en etkili durabilite problemidir. Klor iyonu geçirimliliğinde en önemli etkenlerden birisi 
ise beton bileşimidir. Bazı mineral katkıların portland çimentosu ile ikame ederek 
kullanılması betonun klor iyonu geçirimliliğini azaltmak için en etkin yöntemlerden 
birisidir [1]. Bu mineral katkılar oldukça ince yapılı olup, kalsiyum hidroksit ile 
rahatlıkla reaksiyona girerek kalsiyum silikat hidratları oluşturabilmektedir [2]. Sanayi 
atık maddesi olan uçucu kül ve yüksek fırın cürufları en yaygın puzolanik mineral 
katkılardır. Bu puzolanik maddelerin kullanımı ile taze ve sertleşmiş beton özellikleri 
iyileştirilebilmektedir. Mineral katkıların kullanımı ile beton bileşimindeki çimento 
miktarı azaltılarak daha düşük maliyetli üretimler elde edilebilmektedir [3]. Aynı 
zamanda, bu maddelerin beton katkı maddesi olarak kullanımının çevre kirliliğini 
önlemede de önemi büyüktür.  
 
Katkısız portland çimentosunun çoğu ülkede kullanımının yaygın olmasıyla beraber 
katkılı çimento kullanımını da son yıllarda giderek artmaktadır [4]. Katkılı çimentolar, 
portland çimentosu ile çeşitli puzolanik maddelerin ikamesi ile elde edilmektedir. 
Yüksek fırın cüruflu çimentolar gibi bazı özel çimentolar normal portland çimentolarına 
kıyasla betonun klor geçirimliliğine karşı çok daha fazla direnç göstermektedirler [5].  
 
Bu çalışmanın temel amacı, farklı çimento türlerinin betonun klor geçirimliliği üzerine 
etkilerini incelemektir. Deneysel çalışma kapsamında beton üretimi için dört farklı 
çimento türü kullanılmasının yanında bir seri de portland çimentosunun uçucu kül ile 
ikame edilmesi ile elde edilmiştir.  
 
 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
2.1. Kullanılan Malzemeler 
 
Yapılan deneysel çalışmada beton numunelerinin üretimi için dört farklı çimento türü 
kullanılmıştır (Tablo 1). Bunlar, şahit numuneler için kullanılan portland çimentosunun 
(CEM I 42.5R) yanısıra, sülfata dayanıklı çimento (SDÇ 32.5N) ve iki farklı yüksek 
fırın cüruflu çimentodur (CEM III 32.5N ve CEM III 42.5N, olup sırası ile %35-40 ve 
%52-58 oranlarında cüruf içermektedirler). Deniz bölgesi yapılarında eskiden sülfat 
etkisinden korunmak için kullanılan sülfata dayanıklı çimentoların klor geçirimlilik 
performansı ise genelde göz önüne alınmamaktaydı. Bu nedenle bu tür çimentoların 
klor geçirimliliğinin incelenmesi önemlidir. 
 
Bu çimento türlerine ek olarak, Çatalağzı Termik Santrali’nden elde edilen F tipi uçucu 
külün portland çimentosuna ikamesiyle üretilen beton serileri de çalışmaya dahil 
edilmiştir. Uçucu külün beton içerisindeki oluşturduğu olumlu tepkimelerin yavaş 
olduğu ve betona sağladığı faydaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Uçucu küllü serilerin 
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portland çimentolu serilere eşdeğer performans sağlaması için ağırlıkça %10 çimento 
eksiltilip yerine %25 uçucu kül ikame edilmiştir. 
 
Tablo 1. Çimentoların bileşimi 
 

Bileşim 
(%) 

Portland 
Çimentosu 

CEM I 42.5R 

Yüksek Fırın 
Cüruflu 
Çimento 

CEM III/A 
32.5N 

Yüksek Fırın 
Cüruflu 
Çimento 

CEM III/A 
42.5N 

Sülfata 
Dayanıklı 
Çimento 

SDÇ 32.5N 

SiO2 19.83 26.94 25.38 20.57 
Fe2O3 2.71 2.35 2.72 3.96 
Al2O3 4.95 8.63 7.65 4.18 
CaO 64.28 50.36 55.29 64.29 
MgO 1.56 3.92 2.99 0.95 
SO3 2.65 1.51 1.70 2.53 
Na2O+0.658 K2O 0.65 0.81 0.79 0.58 
Cl-  0,01 0,01 0.01 0,006 
Kızdırma Kaybı 2.68 2.34 2.55 1.84 
Cüruf İçeriği (%) –  56.00 37.50 – 
C2S 6.86 – – 10.42 
C3S 66.3 – – 64.39 
C3A 8.54 – – 4.38 
C4AF 8.25 – – 12.05 
Blaine inceliği, 
cm2/g 

3350 3593 3593 3226 

 
Beton agregasının granülometri eğrisi ISO A16-B16 arasında belirlenmiştir. Bütün 
karışımlar için en büyük tane çapı ve agrega dağılımı sabit tutulmuştur.  
 
Bütün bağlayıcı türleri için dört farklı dayanım sınıfında üretimler yapılarak neticede 20 
karışım elde edilmiştir. Üretilen serilerin bileşim hesapları Tablo 2’de gösterilmektedir. 
Elde edilen dayanım sınıfları ülkemizde de yaygın olarak kullanılan C25/30, C30/37, 
C35/45 ve C40/50 dayanım sınıflarıdır. Bütün karışımlarda 150±10 mm çökme değeri 
elde edebilmek için süperakışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanılmıştır. 
 
2.2 Deney Yöntemleri 
 
Tüm üretimler düşey eksenli mikserde yapılmış olup, üretimlerden 70 mm ve 150 mm 
ayrıtlı küp numuneler ve Ø100 x 200 mm silindir numuneler elde edilmiştir. Üretimlerin 
ertesi günü, kalıplarının sökülmesinin ardından beton numuneler 20oC±2oC sıcaklıktaki 
kirece doygun su içerisine bırakılarak deneylerin yapılacağı güne kadar kür 
görmüşlerdir. 70 mm ayrıtlı numuneler su emme deneyleri için, 150 mm ayrıtlı 
numuneler ise basınç dayanımı deneyleri için kullanılmıştır. 
 
Betonun klor iyonu geçirimliliğine karşı direnci ASTM C1202–05 standardına uygun 
olarak ölçülmüştür. Bu deney yöntemi betonun elektrik miktarı geçirimliliğine 
dayanmaktadır. 60 V değerinde bir potansiyel farka maruz bırakılan beton numunenin 
içinden 6 saat sonunda geçen toplam akım değerinin ölçülerek, Coulomb cinsinden 
belirtilmesine dayanmaktadır [6]. 
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Kılcal su emme ve ağırlıkça su emme deneyleri ise TS 4045 (1984) standardına uygun 
olarak yapılmıştır. Bu deney yöntemi numunenin kapilarite ile emdiği su miktarını 
ölçmeye dayanmaktadır. Deneyler, sabit ağırlığa varıncaya kadar 50oC sıcaklıkta 
kurutulan numuneler üzerinde uygulanmıştır. Suyun numunelere sadece belirlenen 
yüzeyden temas etmesi için, küp numunelerin dört yanal yüzeyi parafin ile kaplanmıştır. 
Daha sonra numuneler, numune tabanının bir kaç mm üzerine kadar su içeren bir kaba 
bırakılarak zaman içerisindeki ağırlık değişimleri kaydedilerek kılcallık değerleri 
hesaplanmıştır [7]. 
 
Tablo 2. Beton karışım oranları (kg/m3) 

 
 

3. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ 
 
3.1 Hızlı Klor İyonu Geçirimliliği 
 
Çimento türünün betonun hızlı klor geçirimliliği üzerine etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Bu şekilden de görüldüğü gibi, yüksek fırın cüruflu çimento ile üretilen numunelerin 
hızlı klor geçirimlilik değerleri diğer türlere göre oldukça düşüktür. Örnek olarak, C25 
dayanım sınıfı için, portland çimentosu ile üretilen numunelerin hızlı klor geçirimlilik 
değeri cüruflu çimento ile üretilenlerin yaklaşık 6 katı değerindedir. Benzer sonuçlar 
C30 ve C35 dayanım sınıfları için de elde edilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, C35 ve 
C40 dayanım sınıflarında portland çimentosu numunelerinin klor geçirimlilik değeri 

 
  Karışım Kodu 

Çimento 
 

Su 
Uçucu 

Kül 
S/B Akışkanlaştırıcı 

Doğal 
Kum  

Kırma 
Kum 

Kırmataş 
I 

Birim 
Ağırlık 

CEM I 42.5 R – C25  260 195 - 0,75 2.1 449 303 1142 2350 
CEM I 42.5 R – C30 300 195 - 0,65 2.4 441 297 1124 2360 
CEM I 42.5 R – C35 342 205 - 0,60 2.7 428 290 1092 2360 
CEM I 42.5 R – C40 379 170 - 0,45 6.1 436 294 1110 2395 
CEM I+UK-C25 239 214 66 0,70 2.4 415 293 1140 2370 
CEM I+UK-C30 270 207 75 0,60 2.8 398 280 1088 2320 
CEM I+UK-C35 313 228 87 0,57 3.2 387 272 1060 2350 
CEM I+UK-C40 345 198 96 0,45 4.4 386 271 1058 2360 
SDÇ – C25  247 210 - 0,85 2.0 445 300 1136 2340 
SDÇ – C30 294 206 - 0,70 2.4 440 296 1121 2360 
SDÇ – C35 337 186 - 0,55 2.7 432 292 1101 2350 
SDÇ – C40 377 170 - 0,45 3.8 434 292 1104 2380 
CEM III/A 32.5N-C25 369 203 - 0,55 2.9 423 286 1077 2360 
CEM III/A 32.5N-C30 451 216 - 0,48 3.6 398 268 1013 2350 
CEM III/A 32.5N-C35 490 225 - 0,46 3.9 384 258 978 2340 
CEM III/A 32.5N-C40 585 263 - 0,45 4.7 355 239 903 2350 
CEM III/A 42.5N-C25 289 196 - 0,68 2.3 441 298 1124 2350 
CEM III/A 42.5N-C30 353 198 - 0,56 2.8 428 288 1091 2360 
CEM III/A 42.5N-C35 404 194 - 0,48 3.2 419 282 1068 2370 
CEM III/A 42.5N-C40 451 203 - 0,45 4.4 408 275 1038 2380 
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belirgin derecede düşmüş olmasına rağmen cüruflu çimento numunelerine bakarak 
yaklaşık 3 kat daha geçirimlidir. 
 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, portland çimentosuna kısmen uçucu kül ikamesi hızlı klor 
geçirimliliği değerlerinde olumlu bir azaltma etkisine sahiptir. Saf portland çimentosu 
ile üretilen numunelerle kıyaslandığında, uçucu kül kullanımının C25 dayanım sınıfı 
için belirgin bir anlamlı etkisi gözlemlenmezken, diğer dayanım sınıfları için bu etki 
%50 civarında olmuştur. C40 dayanım sınıfı için ise, uçucu küllü betonun klor iyonu 
geçirimlilik değeri cüruflu betonların geçirimlilik değerine oldukça yakındır. 

Şekil 1. Betonun klor geçirimliliğine çimento türünün etkisi 
 
Sülfata dayanıklı çimento numunelerinin geçirimlilik değerleri ise portland çimentosu 
numunelerine kıyasla biraz daha düşüktür. C25, C30 ve C35 dayanımları için sülfata 
dayanıklı çimento numunelerinin geçirimlilik değerleri, sülfata dayanıklı çimento ile 
üretilen numunelerin yaklaşık 6 katı değerinde, C40 sınıfı için ise 3 katı değerindedir. 
Ülkemizdeki çoğu projede, sülfata dayanıklı çimento deniz bölgesi yapılarında hala 
kullanım imkanı bulmaktadır. Deney sonuçları açıkça göstermiştir ki, klor geçirimliliği 
açısından sülfata dayanıklı çimentonun performansı saf portland çimentosu 
performansına çok yakındır, ancak uçucu kül kullanımı ile durum değişebilmektedir. 
 
Beklendiği gibi, beton dayanımlarının artması ile klor geçirimlilik değerleri 
azalmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi, C25, C30 ve C35 sınıfları için portland 
çimentosunun geçirimlilik değerleri yaklaşık aynıdır ancak C40 sınıfında klor 
geçirimliliğinde belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Yüksek fırın cüruflu betonların klor 
geçirim değerleri oldukça düşük olmakla birlikte klor geçirimliliği değerinde dayanım 
artışına bağlı belirgin bir düşüş gözlemlenmemiştir. 
 
ASTM C 1202-5’e göre 4000 coulomb değerini aşan durumlarda klor iyonu 
geçirimliliği yüksek olarak değerlendirilmiştir. Deney sonuçları 100–1000 coulomb 
arası ise çok düşük klor geçirimliliği olduğu varsayılmaktadır. Şekil 1’den de görüldüğü 
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gibi, yüksek fırın cüruflu çimento ile üretilen betonlarda her bir dayanım sınıfı için çok 
düşük klor geçirimliliğine sahiptir denilebilir. Cüruflu çimentoların daha düşük 
geçirimliliğe sahip olmaları daha yoğun bir mikroyapıya bağlanabilir. Oluşan puzolanik 
tepkimeler ile kapiler boşluk miktarı azalmış ve mevcut boşluklar da tepkime ürünleri 
ile kapanmış, böylelikle klor geçirimlilik değerleri düşmüştür [8]. 
 
3.2 Kılcal Su Emme 
 
Bu deney yöntemi, kısmen su içerisinde bulunan numunelerin ağırlık değişimlerinden 
yola çıkarak numunelerin olası makroskobik boşluk yapısını açıklamaya yöneliktir. 
Kılcal su emme, su ile temas halinde bulunan numunenin birim alanından kapiler yolla 
emilen su miktarıdır. Bu yolla numunede suyun ve başka zararlı maddelerin 
ilerleyebileceği boşluk yapısı belirlenmeye çalışılır. 
 
Kılcal su emme deney yöntemi, beton numunenin sadece belirlenen bir yüzeyinden 
emilen su miktarına dayanır. Su emilimine bağlı ağırlık değişimi belirli zaman aralıkları 
ile kaydedilir. Kılcal su emme katsayısı olan k değeri “birim alanda ağırlık değişimi-
zaman” grafiği ile elde edilir. Şekil 2 çimento türünün betonun kılcal geçirimliliği 
üzerine etkisini göstermektedir. Kılcal su emme katsayısındaki artış su emme 
miktarındaki artışı temsil etmektedir. 
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Şekil 2. Çimento türünün kılcal su emme üzerine etkisi 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi beton dayanım değerlerinin artması ile kılcal su emme 
değerleri azalmaktadır. Bu azalma sülfata dayanıklı çimento için daha belirgindir. 
Özellikle düşük dayanım değerleri için, sülfata dayanıklı çimentonun kılcal su emme 
değerleri diğer türlere bakarak oldukça yüksektir. C25 dayanım sınıfı için, sülfata 
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dayanıklı çimento numunelerinin kılcallık (kapilerite) değeri saf portland çimentosu 
numunelerinin yaklaşık 10 katıdır. C40 sınıfı için ise cüruflu çimento 32.5 ile sülfata 
dayanıklı çimentonun kılcallık değerleri neredeyse aynıdır.  
 
Yüksek fırın cüruflu betonların klor geçirimlilik değerleri en alt seviyede olmasına 
rağmen (Şekil 1) kılcal su emme değerleri için aynı durum söz konusu değildir (Şekil 
2).  
 
3.3 Ağırlıkça Su Emme 
 
Kılcallık deneyi için kullanılan beton numuneleri aynı zamanda ağırlıkça toplam su 
emme deneyleri için de kullanılmışlardır. Kılcallık deneylerinin ardından numuneler 
tamamen suya doygun hale gelmeleri için 3 gün su içerisinde bırakılmışlardır. 
Numunelerin kuru ağırlıklarından yola çıkarak toplam su emme değerleri 
hesaplanmıştır. Numunenin yüzeyine açık olan boşlukları su emme değerini 
etkilemektedir. Bu nedenle su emme değerlerinin numunenin boşluk yapısını dolaylı 
olarak temsil ettiği düşünülebilir. Şekil 3, betonların su emme değerlerine çimento 
türünün etkisini göstermektedir. 
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Şekil 3. Çimento türünün ağırlıkça su emme üzerine etkisi 
 
Deney sonuçlarına göre en yüksek su emme değerleri sülfata dayanıklı çimento 
numunelerinden elde edilmiştir. C40 dayanım sınıfı haricinde, bu çimento 
numunelerinden elde edilen veriler kılcal su emme verilerini desteklemektedir. Şekil 
3’de görüldüğü üzere dayanım sınıfının artmasıyla su emme değerleri hafifçe 
azalmaktadır. Herhangi bir beton sınıfı için çimento türünün çok etkin olmadığı ve 
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benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Hızlı klor geçirimliliği deney sonuçları 
(Şekil 1), kılcal su emme (Şekil 2) ve ağırlıkça su emme (Şekil 3) deney sonuçları ile 
kıyaslanırsa; cüruflu çimento numunelerinin klor geçirimliliğindeki üstün performansı 
kılcallık ve su emme değerlerine yansımamıştır. 
 
 

4. GENEL SONUÇLAR 
 
Deneysel çalışmanın sınırlı sayıda değişken ve hızlandırılmış yöntemler ile yapılmış 
olmasıyla birlikte elde edilen sonuçlara dayanarak aşağıdaki yorumlar yapılabilir: 
  

1. Yüksek fırın cüruflu çimentolar diğer türlere göre belirgin derecede düşük klor 
geçirimliğine sahiptir.  Tüm dayanım sınıfları için normal portland çimentosu 
kullanılan betonlar en yüksek klor geçirimliliğine sahiptir. Sonuçlar göstermiştir 
ki, sülfata dayanıklı çimento tüm dayanım sınıflarında düşük klor geçirimliliği 
performansı göstermektedir. 

2. Sülfata dayanıklı çimento ile üretilen betonların kılcal su emme değerleri en üst 
mertebededir. C25 dayanım sınıfı için bu tip betonun kılcallık katsayısı normal 
portland çimentosu betonunun yaklaşık 10 katıdır. Aynı zamanda bu çimento ile 
üretilen betonların ağırlıkça su emme değerleri de diğer betonlardan daha yüksek 
seviyelerdedir. Bu numunelerin yapıları; mikro ve makro düzeyde yüksek 
boşlukludur. 

3. Cüruflu çimento ile üretilen betonların klor geçirimliliğine karşı olan 
performansı kılcal su emme ve ağırlıkça su emme deneylerine yansımamıştır. 
C25, C30 ve C35 dayanım sınıflarında diğer serilere göre düşük S/B değerlerine 
sahip olan cüruflu çimento serileri,aynı S/B oranına sahip numunelerin 
kıyaslandığı C40 sınıfında da en düşük geçirimlilik değerlerine sahip olmuştur. 
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