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Özet 
 

Uzun servis ömrü istenen projelerde, betonun boşluk yapısı hızlandırılmış deneylerle 

incelenerek şartname ve standartların öngördüğü kriterlerle karşılaştırılır ve beton 

dayanıklılığı hakkında değerlendirme yapılır.  

 

Sunulan çalışmada, cüruflu çimentoların, su/bağlayıcı oranıyla çimento dozajının ve 

agrega granülometrisinin betonun geçirimliliğine etkisi, ayrıca silis dumanı veya cüruf 

içeren yüksek dayanımlı betonların geçirimlilik özelikleri kılcal su emme, basınçlı su 

emme, yüzeysel su emme deneyleri ile belirlenmiş ve bu sonuçlar beton dürabilitesinde 

önemli bir parametre olan klor geçirimliliği testleri ile karşılaştırılmıştır. Klor 

geçirimliliği, hem hızlı elektriksel yöntemle hem de klor difüzyonu deneyi ile ölçülerek 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, 28 günlük basınç dayanımı değerleri de belirlenmiştir. 

 

Bu amaçla cüruf miktarı, su/çimento oranı, çimento dozajı ve agrega granülometrisi 

farklı beton karışımları hazırlanarak geçirimlilik deneylerine tabi tutulmuştur. Sonuçta, 

farklı su geçirimlilik deneyleriyle klor geçirimliliği deneyleri arasındaki ilişki, beton 

bileşenlerinin etkisi yönüyle tartışılmıştır. 

 

 

Abstract 
 

In case of long service life requirements for construction projects, the concrete pore 

structure is investigated by means of accelerated tests, and results are compared to the 

standards and specifications criteria, thus durability of concrete could be assessed. 

 

In the present study, effect of slag cement, water/binder ratio-cement content and 

aggregate size distribution on the concrete permeability, as well as permeability 

characteristics of high-strength concretes containing silica fume or slag were 

investigated by means of capillary water absorption, depth of penetration of water under 



65 

 

pressure and initial surface absorption (ISAT) tests and these results were compared to 

the chloride permeability characteristics, which is an important durability parameter. 

For the investigation of chloride permeability properties, rapid chloride permeability 

and chloride penetration tests were carried out. In addition, 28-day compressive strength 

values were also determined. 

 

For this purpose, permeability properties of various mixes with different slag content, 

water/cement ratios, cement content and aggregate size distributions were investigated. 

As a result, relation between various water permeability and chloride permeability tests 

were discussed in terms of concrete mixture properties. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Son yıllarda, cüruf, uçucu kül, silis dumanı gibi endüstriyel yan ürünlerin çimento ve 

betonda mineral katkı olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu mineral katkılar 

sadece ekonomik ve çevresel boyutta yarar sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda 

uygun katkı seçimi, karışım oranları ve kür teknikleriyle beton dürabilitesini de 

iyileştirmektedir [1]. 

 

Betonun dayanıklılığı, boşluk yapısının özellikleriyle yakından ilgilidir. Beton için 

zararlı olabilecek maddelerin betonla etkileşimi, bozulma sürecinin gelişimi açısından 

çok önemlidir. Bu nedenle betonun geçirimliliği, dayanıklılığı etkileyen en önemli 

parametre olarak ortaya çıkar. Betonun geçirimlilik özellikleri boşluk oranına ve 

boşlukların birbirleriyle bağlantılı olup olmamasına bağlıdır [2]. Boşluk miktarı ve 

boşlukların birbirleri ile olan bağlantıları arttıkça çeşitli zararlı maddelerin ve suyun 

beton içine girmesi ve taşınımı kolaylaşır. Bunun sonucunda beton daha kolay hasar 

görür, dayanıklılık olumsuz yönde etkilenir. 

 

Betonun su/çimento oranının düşürülmesiyle birlikte betondaki kılcal boşluklar azalır. 

Kılcal boşlukların azalması sonucu, betonun dayanımı artar ve geçirimliliği azalır. 

Uygun özeliklerdeki mineral katkıların betonda kullanımıyla da boşlukların azaltılması 

mümkündür. Su/çimento oranı ve puzolanik malzemelerin etkilerinin incelendiği bir 

çalışmada [3] çimentonun bir bölümü ince öğütülmüş yüksek fırın curufu veya uçucu 

kül ile yüksek yer değiştirme oranlarında yerdeğiştirilmiştir. Söz konusu çalışmadan 

elde edilen sonuçlar betonda uygun özelikte mineral katkı kullanımının su/çimento 

oranının azaltılmasına göre çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Su/çimento 

oranının düşürülmesi sonucu klor geçirimliliklerinde 2 - 3 kat azalma elde edilirken 

puzolan kullanılan betonlardaki geçirimlilik değerleri 10 ila 20 kat arasında azalmıştır 

[3]. Betonda mineral katkı kullanımı sertleşmiş çimento hamurunun boşluk yapısını 

değiştirir; daha ince bir boşluk yapısı oluşur, toplam boşluk miktarı azalır ve daha 

yoğun bir iç yapı elde edilir.  

 

Metalürji tesislerinden elde edilen atık madde gruplarından biri olan cürufların en 

yaygın kullanım alanına sahip olanı yüksek fırın cüruflarıdır. Oluşum sıcaklığı 1400-

1600 
O
C‟lar olan yüksek fırın cürufu yavaş soğutulursa kristal bir yapıya, hızlı 

soğutulduğu takdirde ise amorf bir yapıya sahip olur. Amorf yapıdaki bu cüruflara, 

granüle yüksek fırın cürufu adı verilir ve bir miktar hidrolik özelliğe sahiptir [4]. 

Cüruflu çimentoların, sülfatlı sular, deniz suları, klorlu ve karbonatlı sular, termal sular, 

buz çözücü maddeler, vb. ile yapılan uzun süreli deneyleri sonucunda zararlı kimyasal 
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etkiler altında performanslarının yüksek olduğu belirlenmiştir [5]. Yüksek fırın 

cürufunun klor permeabilitesini azalttığı ve kullanılan cüruf miktarı arttıkça bu etkinin 

daha da belirginleştiği saptanmıştır. Yüksek fırın cürufunun karışımdaki miktarıyla 

orantılı olarak sülfat direnci artar. Cürufun inceliğinin artmasıyla betonun porozitesi 

azalacağı için, kimyasal etkilere direncin yükselmesi beklenir. Dürabilite açısından 

cürufun bir başka olumlu etkisi de alkali-agrega reaksiyonlarının neden olduğu 

genleşmeleri azaltmasıdır. [4]. 

 

Silis dumanının sertleşmiş çimento hamuru ve harçlardaki iri gözenekleri azaltarak daha 

fazla sayıda küçük gözenek oluşturduğu ve gözeneklerin daha homojen olarak dağıldığı 

bilinmektedir. Aynı zamanda arayüz bölgesinin de sıkılanması sonucu, silis dumanı 

katkılı betonlarda benzer bakım koşullarındaki normal betonlara göre geçirgenlik 

azalmaktadır [7]. Daha önce yapılan çalışamalara göre, betondaki klor geçirgenliği silis 

dumanı miktarına bağlı olarak azalma gösterir [8]. Bu çalışmada, yüksek fırın 

cürufunun, su/bağlayıcı oranının, toplam bağlayıcı miktarının ve incelik modülünün 

betonlarda kılcal su emme, basınç altında su işleme derinliği, başlangıç yüzeysel su 

emme, hızlı klor geçirimliliği ve efektif klor iyonu geçirim katsayısı gibi geçirimlilik 

özeliklerine etkisi incelenmiştir. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Karışım Tasarımları 

 

Cüruf miktarının etkisi, kullanılan farklı tipte cüruflu çimentolarla incelenmiş ve 

Çizelge 1‟de sunulmuştur. Su/Bağlayıcı oranı ve işlenebilirlik sabit tutularak farklı 

oranlarda cüruf içeren cüruflu çimento tipleri kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1: Cüruf miktarı etkisinin incelendiği karışımların bileşimleri. 

 

Bağlayıcı miktarı ve su/bağlayıcı oranının etkisini incelemek maksadıyla,  Çizelge 2‟de 

verildiği gibi çimento tipi (CEM I 42,5N), hamur hacmi ve işlenebilirlik sabit tutularak 

su/bağlayıcı oranı değiştirilmiştir. CEM I 42,5N tipi çimento ve çimento ağırlığının 

%32„si kadar uçucu kül kullanılmıştır.  

 

Çizelge 2: S/B oranı ve toplam bağlayıcı miktarı etkisinin incelendiği karışımların 

bileşimleri. 

 

Karışım 

Kodu 

Çimento 

Tipi 

S/B 

Oranı 

Çimento 

Dozajı                    

(kg/m3) 

Su 

(kg/m3) 

Süperakş. 

(kg/m3) 

Hava 

Sürükleyici 

(kg/m3) 

Agregalar 

(kg/m3) 

Kırma 

Kum 

Doğal 

Kum 

Kırmataş 

1 

Kırmataş 

2 

C1 CEM II B(S) 52,5N 0,40 445 175 2,23 0,38 318 453 468 419 

C2 CEM III A(S) 42,5N 0,40 436 173 2,35 0,57 318 453 468 419 

C3 CEM III B(S) 42,5N 0,40 429 169 1,20 0,77 318 453 468 419 

Karışım 

Kodu 

S/B 

Oranı 

Çimento 

Dozajı                    

(kg/m3) 

Su 

(kg/m3) 

Uçucu 

Kül 

(kg/m3) 

Süperakş. 

 (kg/m3) 

Hava 

Sürükleyici 

(kg/m3) 

Agregalar 

(kg/m3) 

Kırma 

Kum 

Doğal 

Kum 

Kırmataş 

1 

Kırmataş  

2 

S1 0,39 320 142 100 2,59 0,50 452 455 405 423 

S2 0,55 270 165 84 1,61 0,46 452 455 405 423 

S3 0,83 234 218 73 0,00 1,21 452 455 405 423 
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Agrega tane boyutu dağılımı etkisi ve incelik modülünü incelemek amacıyla çimento 

tipi (CEM IIIA 42,5N), dozajı ve işlenebilirlik sabit tutularak agrega granülometrisi 

değiştirilmiştir (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3: Agrega ve incelik modülünün etkisinin incelendiği karışımların bileşimleri. 

Karışım 

Kodu 

S/B 

Oranı 

Çimento 

Dozajı                    

(kg/m3) 

Su 

(kg/m3) 

Süperakş. 

 (kg/m3) 

İncelik 

Modülü 

Agregalar 

(kg/m3) 

Kırma 

Kum        

Kırmataş 

1 

Kırmataş 

2 

A1 0,40 420 168 2,10 5,02 772 208 768 

A2 0,37 420 155 4,20 5,06 856 282 639 

A3 0,37 420 155 4,20 4,90 843 371 618 

A4 0,40 420 168 2,94 4,98 826 384 592 

A5 0,37 400 148 4,00 4,98 874 289 653 

 

Ayrıca, C80 basınç sınıfında ve sabit işlenebilirliğe sahip, cüruf veya silis dumanı 

içeren 2 adet  karışımın da basınç dayanımı ve geçirimlilik özelikleri incelenmiştir. 

Çizelge 4‟te gösterilen bu karışımlarda CEM I 42,5 tipinde çimento kullanılmıştır.  
 

Çizelge 4: Yüksek dayanımlı beton karışımlarının bileşimleri. 

Karışım 

Kodu 

S/B 

Oranı 

Çimento 

Dozajı                    

(kg/m3) 

Su 

(kg/m3) 

Cüruf 

(kg/m3) 

Silis 

Dumanı 

 (kg/m3) 

Süperakş. 

 (kg/m3) 

Agregalar 

(kg/m3) 

Kırma 

Kum 

Doğal 

Kum 

Kırmataş 

1 

Kırmataş 

2 

D1 0,28 440 151 100 0 7,95 473 470 787 0 

D2 0,23 550 151 0 52 4,91 407 409 365 381 

 

2.2. Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri 

 

Karışımların çökme, hava içeriği ve basınç dayanımı sonuçları Çizelge 5„te verilmiştir. 

Basınç dayanımı deneyleri 15 cm çapında, 30 cm yüksekliğindeki silindir numuneler 

üzerinde yapılmıştır. 

 

Çizelge 5: Taze ve sertleşmiş beton deney sonuçları. 

 

Karışım 

Kodu 
Çökme (cm) 

Hava 

İçeriği 

(%) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

 

Karışım 

Kodu 
Çökme (cm) 

Hava 

İçeriği 

(%) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

C1 20 5 53,8 A1 16 2 56,2 

C2 20 5,7 44,0 A2 23 2 59,6 

C3 21 5,8 45,0 A3 19 2 62,2 

S1 23 6,4 56,5 A4 18 2 54,0 

S2 24 5 43,8 A5 19 2 61,3 

S3 20 0,7 18,8 D1 70*  1,4 83,3 

 D2 22 3,8 86,2 
  * Çökmede yayılma deneyi değeri 

 

2.3. Geçirimlilik Özellikleri 

 

2.3.1. Kılcal Su Emme ve Basınçlı Su Emme 

Kılcal su emme deneyi için üç parça olacak şekilde kesici ile kesilmiş numuneler, 

ASTM C1585‟e göre, 70°C‟lik etüvde 24 saat bekletilerek tamamen kurumaları 

sağlanmıştır. Numunelerin su yüzüne değen yüzeyi haricindeki yüzeylerinden su 

emmesini önlenmek için parafinle kaplanıp kuru ağırlığı belirlenmiştir. Daha sonra 

numunenin bir yüzü su ile temas edecek şekilde tepsiye yerleştirilmiş ve belirli 

aralıklarla ağırlıkları 0,1 gr hassasiyetinde elektronik terazi ile ölçülmüştür. Bu deney 

yönteminde numunenin sadece bir yüzü su ile temas ettirildiğinde betonun ağırlık 
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artışından su emme oranının zamana bağlı verileri elde edilmektedir. Çok küçük çaplı 

boşluklar içerisinde emilen su kılcallık etkisi ile yükselmektedir. Kılcal su emme deney 

sonuçları Çizelge 6‟da verilmektedir. 

Çizelge 6: Kılcal su emme deney sonuçları. 

Karışım 

Kodu 

Kılcal Su Emme 

Katsayıları                           

(10-4 mm/s½) 

 

Karışım 

Kodu 

Kılcal Su Emme 

Katsayıları                           

(10-4 mm/s½) 

Birincil İkincil Birincil İkincil 

C1 14,5 1,8 S1 35 3 

C2 16 2 S2 39 3 

C3 23,5 3,6 S3 84 14 

 

Basınç altında su işleme derinliğinin tayini BS EN 12390-8 standardına göre 

yapılmıştır. Bu deneyde kenar uzunluğu 150 mm olan küp numuneler kullanılmıştır. Bu 

standarda göre numunelere 72±2 saat süreyle, 500±50 kPa su basıncı uygulanmıştır. Bu 

sürenin sonunda, basınçlı su uygulanan yüzeye dik şekilde numune ortasından yarılarak 

ikiye bölünmüştür. Su işleyen kısım kesitinde ıslak alanının sınırları işaretlenmiştir  ve 

basınçlı su uygulanan deney alanından itibaren suyun işlediği en büyük derinlik 

kaydedilmiştir [6]. Basınç altında su işleme derinliği sonuçları Çizelge 7‟de verilmiştir. 

 

Çizelge 7: Basınç altında su işleme derinliği sonuçları.  

Karışım 

Kodu 

Basınç Altında Su İşleme 

Derinliği  (Hava Kurusu) 

 

Karışım 

Kodu 

Basınç Altında Su İşleme 

Derinliği  (Hava Kurusu) 

Ortalama 

(mm) 

Maksimum 

(mm) 

Ortalama 

(mm) 

Maksimum 

(mm) 

C1 16,4 22,3 A1 9,4 24,0 

C2 11,0 18,0 A2 5,9 8,0 

C3 11,0 16,0 A3 10,0 22,8 

S1 12,8 17,3 A4 7,0 17,0 

S2 14,3 19,2 A5 14,8 20,3 

S3 14,4 19,3 D1 3,6 8,0 

 D2 5,3 11,0 

Şekil 1‟de görüldüğü gibi cüruf miktarının artması beton hidratasyonunu geciktirdiği 

için kılcal boşluk oranını arttırmakta ve kılcal su emme buna bağlı olarak artış 

göstermektedir.  Basınç altında su işleme derinliği ise, betonun iç bölgelerine kadar 

suyun ilerlemesi ile, yani boşlukların birbiriyle bağlantılı olmasıyla ilgilidir. Cürüf 

miktarı arttıkça, boşlukların birbiriyle irtibatı azalmakta, ve basınçlı su geçirimliliği 

azalmaktadır. 

 
  

Şekil 1: Cüruf oranına göre kılcal su emme ve basınç altında su işleme derinliğinin 

değişimi. 
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Şekil 2‟de görüldüğü gibi su/bağlayıcı oranının azalması veya toplam bağlayıcı 

miktarının artması ile kılcal su geçirimlilik ve basınç altında su işleme derinliği 

değerleri azalmaktadır. 

 

  
(a) (b) 

Şekil 2: Su/bağlayıcı oranı (a) ve toplam bağlayıcı miktarına (b) göre kılcal su emme ve 

basınç altında su işleme derinliğinin değişimi. 

 

Şekil 3‟de görüldüğü üzere agreganın incelik modülünün artmasıyla ise basınç altında 

su işleme derinliği artma eğilimi göstermektedir.  

 

 

Şekil 3: Agreganın incelik modülüne göre basınç altında su işleme derinliğinin 

değişimi. 

 

Basınç dayanımı artışı ile kılcal su emme ve basınç altında su işleme değerleri 

azalmaktadır (Şekil 4a). Kılcal su emme ve basınç altında su işleme değerleri cüruf 

içeren çimentolarda ters orantılı olarak değişirken, su/bağlayıcı ve bağlayıcı miktarına 

göre doğru orantılı olarak değişmektedirler (Şekil 4b).  

 

  
(a) (b) 

Şekil 4: Basınç dayanımına göre kılcal su emme ve basınç altında su işleme derinliğinin 

değişimi (a) Basınç altında su işleme derinliği ile kılcal su emme (b) değişimi. 
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2.3.2. Başlangıç Yüzeysel Su Emme (ISAT) 

 

Başlangıç yüzeysel su emme deneyi, BS 1881-5‟e göre; betonun geçirimliliğini ölçmek 

amaçlı yapılan bir deneydir. Deneyin başlangıcından itibaren, belirli aralıklarla, sabit 

sıcaklıkta, sabit su sütunu yüksekliği etkisinde, beton içerisine birim alandaki su akış 

oranı izlenir. Ölçümler 10., 30. ve 60. dakikalarda yapılır. Deneylerde, ağırlık değişimi 

sabitleninceye kadar etüvde ve 48 saat süreyle oda koşullarında kurutulan numuneler 

kullanılmıştır. Yüzeysel su emme deneylerinde elde edilen veriler Çizelge 8‟de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 8: Başlangıç yüzeysel su emme (ISAT) sonuçları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5a‟da görüldüğü gibi cüruf oranı arttıkça, 10 dk‟lık ISAT değerinin arttığı, daha 

ileri zamanlardaki ISAT değerlerinde belirgin bir değişim olmadığı görülmektedir. 

Numunenin etüvde tutulması hidratasyonu hızlandırdığı için etüv kurusu numunelerde 

ISAT değerleri düşmektedir (Şekil 5b). 

 

  
(a) (b) 

Şekil 5: Cüruf oranına göre hava kurusu (a) ve etüv kurusu (b) numunelerde başlangıç 

yüzeysel su emme (ISAT) değerlerinin değişimi. 

 

Başlangıç Yüzeysel Su Emme 

Değerleri (ISAT) 

(Hava Kurusu) 

 (ml/m2/s)                 

 
Başlangıç Yüzeysel Su Emme 

Değerleri (ISAT) 

(Etüv Kurusu) 

 (ml/m2/s)                 

Karışım 

Kodu 
10. dk 30. dk 60. dk 

Karışım 

Kodu 
10. dk 30. dk 60. dk 

C1 0,0166 0,0100 0,0062 C1 0,3537 0,1806 0,0987 

C2 0,0195 0,0093 0,0059 C2 0,3005 0,1531 0,0890 

C3 0,0288 0,0114 0,0074 C3 0,2192 0,1125 0,0733 

S1 0,0080 0,0034 0,0019 S1 0,2518 0,1551 0,0824 

S2 0,0223 0,0112 0,0092 S2 0,3777 0,2352 0,1654 

S3 0,0622 0,0356 0,0180 S3 0,8069 0,5511 0,3308 

A2 0,0065 0,0039 0,0026 A2 0,3600 0,1300 0,0800 

A3 0,0088 0,0047 0,0034 A3 0,2900 0,1200 0,0700 

A4 0,0074 0,0039 0,0024 A5 0,2304 0,0882 0,0479 

A5 0,0122 0,0045 0,0020 

 

 

D1 0,0026 0,0017 0,0014 

D2 0,0030 0,0013 0,0010 
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Su/bağlayıcı oranının azalması veya toplam bağlayıcı miktarının artması ile ISAT 

değerleri hem hava kurusu hem de etüv kurusu durumu için azalmaktadır (Şekil 6 ve 7). 

 

  
(a) (b) 

Şekil 6: Su/bağlayıcı oranı (a) ve toplam bağlayıcı miktarına (b) göre hava kurusu 

numunelerde başlangıç yüzeysel su emme (ISAT) değerlerinin değişimi. 

 

  
(a) (b) 

Şekil 7: Su/bağlayıcı oranı (a) ve toplam bağlayıcı miktarına (b) göre etüv kurusu 

numunelerde başlangıç yüzeysel su emme (ISAT) değerlerinin değişimi. 

 

Şekil 8‟de görüldüğü gibi agreganın incelik modülünün artışı ile hava kurusu ve etüv 

kurusu numunelerin ISAT değerleri artmaktadır. Şekil 9‟da görülen sonuçlara göre  

basınç dayanımı arttıkça ISAT değerleri hem etüv kurusu hem de hava kurusu 

numuneleri için azalır. Bu azalış 10. dakikadan 60. dakikaya gittikçe azalan bir eğim 

gösterir.  

 

  
(a) (b) 

Şekil 8: Karışım agregasının incelik modülüne göre hava kurusu (a) ve etüv kurusu (b) 

numunelerde başlangıç yüzeysel su emme (ISAT) değerlerinin değişimi. 
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(a) (b) 

Şekil 9: Basınç dayanımına göre hava kurusu (a) ve etüv kurusu (b) numunelerde 

başlangıç yüzeysel su emme (ISAT) değerlerinin değişimi.  

 

2.3.3. Hızlı Klor Geçirimliliği ve Klorür  Difüzyonu 

 

ASTM C1202‟e göre deney çapı 100 mm, kalınlığı 51 2 mm olan, silindir 

numunelerden kesilmiş numuneler üzerinde gerçekleştirimiştir. Numunelerin yan 

yüzeyleri elektrik iletmeyen bir malzeme ile kaplanıp 3 saat boyunca vakum 

uygulanmış, ardından numunelerin vakum etkisinde 1 saat su emmesi sağlanmıştır. Bu 

işlemlerden sonra numuneler su içine yerleştirilerek deney başlangıcına kadar suya 

doygun halde kalması sağlanmıştır. Numuneler sudan çıkartıldıktan sonra çözelti 

hücreleri arasına yerleştirilmiş, deney için hücrelerden birisi sodyum klorür, diğeri ise 

sodyum hidroksit ile doldurulmuştur. Ardından 60 V sabit potansiyel farkı uygulanmış 

ve geçen elektrik akım şiddeti miktarı belirli aralıklarla kaydedilmiştir. 6 saat sonunda 

numuneden geçen akım şiddeti – zaman grafiği çizilmiş ve iletilen elektrik akımı 

miktarı coulomb cinsinden hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 9: Hızlı klor geçirimliliği sonuçları. 

 

 

 

 

 

 

 

Klorür difüzyonu deneyi NT Build 443 standardına göre yapılmıştır. Suya doygun 

numunenin sadece bir yüzeyi sodyum klorür çözeltisi içeren suya maruz bırakılmıştır. 

Numune 35 gün boyunca çözeltiyle temas ettirildikten sonra, temas ettirilen yüzeye 

paralel katmanlar oluşturulmuş ve bu katmanlardaki klor oranı, Cx, potansiyometrik 

titrasyon ile ölçülmüştür. Bu katmanlar kazıyıcı vasıtası ile toz halinde alınmıştır. 

Numunenin başlangıçta içerdiği klor oranı Ci, çözeltiye maruz bırakılan yüzeyin altından 

uygun bir yükseklikte ölçülmüştür. Etkin klor geçirimi katsayısı De, ,temas ettirilen 

yüzeydeki bağlanma durumu, Cs,, non-lineer dönüşüm formüllerinden hesaplanmıştır.  

  

 

 

 

 

 

 

Karışım 

Kodu 

Geçen elektriksel  

yük miktarı          

 (Coulomb) 

Geçirimlilik Sınıfı 

 

Karışım 

Kodu 

Geçen elektriksel  

yük miktarı          

 (Coulomb) 

Geçirimlilik 

Sınıfı 

C1 1296 Düşük S1 349 Çok Düşük 

C2 999 Çok Düşük S1 958 Çok Düşük 

C3 347 Çok Düşük S1 3254 Orta 
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Tablo 11: Klorür difüzyonu sonuçları. 

Karışım 

Kodu 

Etkin Klorür 

Geçirimi Katsayısı  

De (m2/s) 

 
Karışım 

Kodu 

Etkin Klorür Geçirimi 

Katsayısı  

De (m2/s) 

C1 1,6 x10-12 A1 3,0x10-13 

C2 1,2 x10-12 A2 3,6 x10-13 

C3 8,7 x10-13 A3 3,6 x10-13 

 A4 2,4 x10-13 

 

Şekil 10‟da görüldüğü gibi cüruf miktarı arttıkça hızlı klor geçirimliliği ve etkin klor 

geçirimlilik katsayısı değerleri azalmaktadır.  

 

 

Şekil 10: Cüruf  oranına göre hızlı klor geçirimliği ve klorür difüzyonun değişimi.  

 

Şekil 11‟de görüldüğü üzere beton agregasına ait incelik modülünün artmasıyla ise efektif 

klor iyonu geçirimlilik katsayısı artma eğilimi göstermektedir. Su/bağlayıcı oranının 

azalması veya toplam bağlayıcı miktarının artışı ile hızlı klor geçirimliliği azalmaktadır 

(Şekil 12). 

 

 

Şekil 11: Beton agregası incelik modülünün  klorür difüzyonuna etkisi. 
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(a) (b) 

Şekil 12: Su/bağlayıcı oranı (a) ve toplam bağlayıcı miktarının (b) hızlı klor 

geçirimliliğine etkisi. 

 

Şekil 13‟te görüldüğü gibi basınç dayanımı artışı ile hızlı klor geçirimliliği ve klorür 

difüzyonu azalmaktır. 

 

  
(a) (b) 

Şekil 13: Basınç dayanımına göre hızlı klor geçirimliği (a) ve klorür difüzyonu (b) 

değişimi. 

 

 

3. GENEL SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

 Cüruf miktarının artması beton hidratasyonunu geciktirdiği için kılcal boşluk 

oranını arttırmakta ve kılcal su emme buna bağlı olarak artış göstermektedir. Basınçlı su 

işleme derinliği ise cüruf miktarının artması ile azalmaktadır. Cüruf oranı arttıkça, hava 

kurusu numunelerde 10 dk‟lık ISAT değerinin arttığı, 30. ve 60. dakikalarda ISAT 

değerlerinde belirgin bir değişim olmadığı görülmektedir. Cüruf miktarı arttıkça hızlı 

klor geçirimliliği ve efektif klor geçirimlilik katsayısı değerleri ise azalmaktadır. 

 

 Su/bağlayıcı oranının azalması veya toplam bağlayıcı miktarının artması ile 

kılcal su geçirimlilik ve basınç altında su işleme derinliği değerleri azalmaktadır. 

Su/bağlayıcı oranının azalması veya toplam bağlayıcı miktarının artması ile beklendiği 

şekilde ISAT değerleri hem hava kurusu hem de etüv kurusu durumları için 

azalmaktadır. Su/bağlayıcı oranının azalması veya toplam bağlayıcı miktarının artışı ile 

hızlı klor geçirimliliği azalmaktadır. 
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 Agrega incelik modülünün artmasıyla basınç altında su işleme derinliği artma 

eğilimi göstermektedir, hava kurusu ve etüv kurusu numunelerin ISAT değerleri 

artmaktadır. Ayrıca, incelik modülünün artmasıyla efektif klor geçirimi katsayısı artma 

eğilimi göstermektedir. 

 

 Kılcal su emme ve basınç altında su işleme değerleri cüruf içeren çimentolarda 

ters orantılı olarak değişirken, su/bağlayıcı ve bağlayıcı miktarına göre incelenen 

numunelerde ise doğru orantılı olarak değişmektedirler. 

 

  Basınç dayanımı artışı ile kılcal su emme ve basınç altında su işleme değerleri 

azalmaktadır. Basınç dayanımı arttıkça ISAT değerleri hem etüv kurusu hem de hava 

kurusu numunelerde düşmektedir. Basınç dayanımı artışı ile hızlı klor geçirimliliği ve 

klorür difüzyonu azalmaktır. 
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