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YÜKSEK SICAKLIĞIN BETONA ETKİSİ 

Beton, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında yanmazlığı ve düşük ısıl yayılımı sayesinde oldukça iyi 
tepki verebilmektedir. Yangından zarar görmüş yüzden fazla beton yapıyı kapsayan bir araştırmada, 
bu yapıların çoğunun iyi performans gösterdiği ve çoğunun ilk performanslarını korumak için 
onarılabileceği sonucuna varılmıştır [1]. 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalma, betonun fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişikliklerle birlikte 
basınç dayanımı ve elastisite modülü gibi mekanik özelliklerinde azalmaya neden olmaktadır. Bunun 
sonucunda yapısal direnç kapasitesi ve sistemin kararlılığı tehlikeye girer [2-5]. Bu özelliklerin 
bozulması, doğrudan malzeme ile ilgili faktörlere (agrega ve çimento tipi, su/çimento oranı, katkılar 
ve lifler) ve çevreye (yangına maruz kalma süresi, ısı oluşum hızı, uygulanan yük ve nem) bağlıdır [4-
6]. Bu bozulmanın analizi; yapının teşhisine ve onarım, güçlendirme ve hatta yıkım stratejilerinin 
tanımlanmasına yardımcı olur [7, 8]. 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan betonun özelliklerindeki değişiklikler, malzemenin mikro yapısındaki 
değişikliklerle ilgilidir [6]. Malzemenin artık mukavemeti; bu fiziksel, kimyasal ve mineralojik 
değişiklikleri tanımlayabilen test prosedürleriyle doğrulanabilir. Taramalı elektron mikroskobu, X-
ışını kırınımı, termogravimetrik analiz, cıva intrüzyon porozimetrisi, kolorimetri ve petrografi gibi 
teknikler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra betonarme yapının analiz çalışmalarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır [2, 8, 9]. 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan betonun bozulması üç faktöre bağlanır. Bunlar; çimento 
hamurundaki fizikokimyasal değişiklikler, agregalardaki fizikokimyasal değişiklikler ve bunlar 
arasındaki termal uyumsuzluktur. Sıcaklık ve ısı hızı gibi yangınla ilgili faktörler ve uygulanan yük ve 
nem gibi yapısal elemandaki koşullar da betonun bozulmasında rol oynar [5]. Bu nedenle, yüksek 
sıcaklıkların beton üzerindeki etkileri; agregadaki, hidrate çimento hamurundaki ve arayüz (geçiş) 
bölgesindeki mikroyapısal değişikliklere odaklanarak incelenmelidir.  

Yüksek Sıcaklıkların Agregalar Üzerindeki Etkileri 

Agreganın doğası ve mikro yapısı, betonun stabilitesini ve ısıl iletkenliğini etkileyerek artık dayanımı 
ve sıvı taşıma mekanizmalarını değiştirir [6, 10–12]. Yüksek sıcaklıklara maruz kalındığında 
fizikokimyasal değişiklikler agregaları etkiler; genleşmeyi, kristal mikro yapılarda kırılmaları ve hatta 
1000oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda erimeyi teşvik eder. Bu etkiler; agreganın termal stabilitesi, yani 
yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında kimyasal ve fiziksel değişikliklere duyarlılığı ile ilgilidir. Bu özellik 
ve doğrulanmış bozulma, kullanılan agreganın tipine göre değişir [4, 6]. Bileşiminde kuvars bulunan 
silisli agregalar ve kum, yüksek sıcaklıklarda önemli değişikliklere uğrar. Kuvars kristal formunun 
α'dan β'ya dönüşümü nedeniyle 573oC'de %5,7'lik hacimsel genleşme meydana gelir [6]. Bu 
dönüşüm tersine çevrilebilirliğine rağmen, oluşan genleşme nedeniyle agrega etrafında radyal 
çatlaklar meydana gelir [9].  

Silisli-kalkerli agrega içeren betonların ısıl gerilmesi, kalkerli agrega içeren betonlara göre oldukça 
yüksektir (bkz. Şekil 1). 600oC sıcaklıkta silisli-kalkerli agrega içeren betonların ısıl gerilmesi kalkerli 
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agregaya oranla iki kat daha yüksektir. Bu gerçek, silisli agregaların daha yüksek termal genleşme 
katsayısı ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca 573oC'de meydana gelen kuvarsın faz dönüşümüne agrega 
hacminde önemli bir artış eşlik eder. Şekil 1’de görüldüğü üzere silisli agrega içeren betonda soğutma 
işlemi sonrasında önemli ölçüde daha yüksek artık gerilmenin yanı sıra daha yüksek genleşme 
gözlemlenmektedir. Bu da Şekil 2’de görüldüğü gibi numunelerin yüzeyinde görülen önemli sayıdaki 
çatlakların bir sonucudur [4].  

 

Şekil 1. Silisli-kalkerli ve kalkerli agregalar içeren iki yüksek performanslı betonun (HPC) 600◦C'ye ısıtılan ve 
geri oda sıcaklığına soğutulan numunelerinde termal genleşme [4] 

 

Şekil 2. 600oC'ye ısıtıldıktan sonra numunelerin yüzeyinde görünür çatlaklar 
a) Kalkerli agrega içeren beton    b)   Silisli-kalkerli agrega içeren beton [4] 

 
Dolomit gibi karbonatlı kayaçlar, kalsiyum karbonatın (CaCO3) kalsiyum oksit (kireç - CaO) ve 
karbon dioksite (CO2) dönüşmesi nedeniyle 700oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda kararsız hale gelir. 
800oC'de zirveye ulaşan ve 898oC'de biten bu süreç endotermiktir ve beton üzerinde sıcaklık 
ilerlemesini geciktirme eğilimindedir [4, 6, 14]. Kalkerli agregalarda bu fenomen, kalsiyum 
karbonatın bozunması nedeniyle 600oC'de başlar. Bazalt agregaları büyük bir termal stabiliteye 
sahiptir ve 1000oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda erimeye başlar. Bu işlem sırasında kayacın içinde 
tutulan gazlar genleşerek serbest kalır [6]. 
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Yüksek Sıcaklıkların Hidrate Çimento Hamuru Üzerindeki Etkisi 

Hidrate çimento hamurunun yüksek sıcaklıklardaki davranışı; su/çimento oranı, C/S (CaO/SiO2) oranı, 
Ca(OH)2 (portlandit) miktarı, hidrasyon derecesi ve nem gibi faktörlere bağlıdır [6, 12]. Yüksek 
sıcaklıklarda bozunma süreci, yaklaşık 80oC'de meydana gelen etrenjitin bozunmasıyla başlar [4, 15, 
16]. Daha sonra, çimento hamuru kurur ve bu durum malzemedeki mikroyapısal değişikliklerle 
ilişkilidir. Başlangıçta Van der Waals çekim kuvvetlerinden etkilenmeyen kapiler su (serbest su) 
buharlaşır, ardından fiziksel bir süreç sonucunda katmanlı ve adsorbe olmuş su buharlaşır. Son 
olarak, kimyasal olarak C-S-H (kalsiyum silikat hidrat) ile ilişkili su kaybolur [4, 6, 17]. C-S-H 
dehidrasyonu, mikro gerilmelerin gevşemesine neden olan ve geçici sünmeden sorumlu olan 
fizikokimyasal bir süreçtir. Bu süreç, 100oC'de başlar ve gözeneklerde su buharı birikmesine ek olarak 
çatlama ve gözeneklilik artışı ile birlikte çimento hamuru kaybını başlatır ve bu da betonda 
kabarmaya ve dökülmeye katkıda bulunur. 700oC'de C-S-H fazı; β-C2S (belit), βCS (volastonit) ve suya 
ayrışır. Bu da çimento hamurunun büzülmesine ve dayanım azalmasına neden olur. C-S-H ile ilişkili 
su kaybı, gözeneklilikte bir artışa neden olur ve ayrıca dayanım kaybına katkıda bulunur [4, 6, 16, 17]. 

Portlandit kristalleri, 420oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda bir dehidrasyon sürecinden geçerek çimento 
hamurunda artan büzülmeye ve mikro çatlamaya neden olur. Bu süreçte Ca(OH)2, CaO (kalsiyum 
oksit) ve suya ayrışır. Diğer bir değişiklik ise 650oC'nin üzerindeki sıcaklıklarda CaO ve CO2'ye ayrışan 
kalsiyum karbonatın (CaCO3) dekarbonizasyonudur [6, 16]. 

Yüksek sıcaklıklar ayrıca hidrate çimento hamurunda bulunan hidrate olmayan klinker tanelerini de 
etkileyerek genleşmelerini destekler. Bu fenomen, C-S-H ve CH'deki değişikliklerin neden olduğu 
çimento hamurunun büzülmesiyle birleştiğinde, malzemeler arasında farklı termal genleşmeleri 
teşvik eder. Bu da betonda mikro çatlaklara neden olur ve gözenekliliği arttırır [18]. Sıcaklıklar 
1200oC'yi aştığında çimento hamuru erimeye başlar [5]. 

Gözeneklilik aynı zamanda yüksek sıcaklıklardan da etkilenir ve esas olarak ilerleyici C-S-H 
dehidrasyon işlemi nedeniyle doğrusal olmayan bir şekilde büyür. 20oC'den 300oC'ye kadar 
gözeneklilikteki artış, doğrulanmış kütle kaybından daha düşüktür. Bu ilişki 300oC'nin üzerinde, 
gözeneklilikte önemli bir artış ve mikro çatlakların yoğunlaşması ile tersine döner. Gözeneklilik 
artışının bir başka zirvesi 900oC üzerinde gerçekleşir [6]. Çimento hamurunun nemini kaybetmediği 
koşullarda hızlı ısı oluşumu, CaO/SiO2 oranına bağlı olarak C-S-H veya diğer kristallerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir [4, 5]. 

Yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra soğutma, çimento hamurundaki değişiklikleri de teşvik 
eder. Hamur içindeki çimentolu ürünler yeniden hidratlanarak yeni jeller veya kristal bileşenler 
oluşturabilir. Oluşan kireç aynı zamanda yeniden hidrate olur ve genleşerek yeni çatlaklar oluşturur. 

Yüksek Sıcaklıkların Arayüz (Geçiş) Bölgesi Üzerindeki Etkisi 

Agregalar ve çimento hamuru arasındaki, genellikle 50 μm kalınlığındaki [19] arayüz, zayıf C-S-H 
kristalleri, portlandit ve etrenjitin yanı sıra bölgedeki büyük hacimli boşluklar ve çatlaklar nedeniyle 
betondaki “zayıf halka” olarak kabul edilir [20]. 

Betonun ısınması, agrega ve çimento hamuru arasında farklı bir termal genleşmeye yol açar. 
Dehidrasyon nedeniyle, çimento hamuru ısınma sırasında yoğun bir büzülme işlemine maruz kalırken 
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agregalar genleşir (Şekil 3). Bu, daha yüksek kırılganlığı nedeniyle başlangıçta arayüz bölgesinde 
ortaya çıkan çatlaklara yol açar [4, 6, 9]. 

 

Şekil 3. Agrega ve hidrate çimento hamuru arasındaki termal uyumsuzluk [13] 

Arayüz bölgesinin zayıflaması, yüksek sıcaklıklarda betonun çatlamasına da yol açabilir [17]. 
Malzemenin iç kısmından gelen buhar basınçlarıyla indüklenen arayüz, beton elemanlarının enine 
kesitinde bir azalmayı teşvik eder ve direnç kapasitelerini azaltır [2-5]. Bu durum, maruz kalmanın ilk 
anlarında kabarıp dökülme başladığında gerçekleşir [17]. 

Tablo 1. Yüksek sıcaklıkta betonda meydana gelen değişiklikler [4] 

Sıcaklık Portland Çimentosu Hamurundaki 
Etkiler Agregadaki Etkiler 

20 oC - 100 oC 
Kapiler su kaybı meydana gelir. 
Su genleşmeye başlar. 
Etrenjitler ayrışmaya başlar. 

  

100 oC – 200 oC 

− C-S-H jelleri dehidrate olur ve 
αC2SH formuna dönüşür. 

− Alçı ayrışır. 
− Fiziksel olarak başlı olan su kaybı 

başlar. 

  

300 oC – 400 oC 374oC’de su kritik sıcaklığa ulaşır.  Silisli agregalar parçalanmaya başlar. 

400 oC – 450 oC Ca(OH)2 ayrışır. 
Ca(OH)2 → CaO + H2O   

570 oC   Kuvartz minerali faz değişimine uğrar. 
 αSiO2 →  βSiO2 

600 oC – 800 oC İkincil C-S-H fazları ayrışır ve βC2S 
oluşur. 

 

800 oC – 1000 oC   

− Dolomit agrega dağılır.  
− Kireçtaşı agrega dağılır. CO2 açığa 

çıkar. Hidrolik bağlar seramik 
bağlara dönüşür. 
CaCO3 →  CaO + CO2 

1000 oC – 1200 oC Dehidrate fazlar erimeye başlar. Bazalt agrega dağılır. 

>1200 oC Beton tamamen dağılır ve erir. 
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Betonda Renk Değişimi 

Betonun renk değişimi yangının etkisinin çok önemli bir göstergesidir. Renk değişimi, yangın sırasında 
betonun çeşitli derinliklerde maruz kaldığı sıcaklık aralığını tahmin etmek için çok iyi bir görsel 
kılavuzluk sağlar. Silisli agrega içeren betonun rengi 300oC ile 600oC arasında ısıtıldığında kırmızı, 
600oC ile 900oC arasında beyazımsı-gri, 900oC ile 1000oC arasında devetüyü rengine dönmektedir 
[21,22]. Isıtılmış betonun renk değişimi esas olarak; çimento hamurunun dehidrasyonundan, 
kademeli olarak suyun buharlaşmasından ve ayrıca agrega içinde meydana gelen dönüşümlerden 
kaynaklanmaktadır [21-23]. En yoğun renk değişimi, demir içeren silisli nehir yatağı agregalarında 
gözlemlenir. Bu renklenmeye mineral bileşenlerin oksidasyonu neden olur [21–23]. Silisli agregalar 
ısıtıldığında kırmızıya dönerken, kalsiyum karbonat içeren agregalar beyazlaşır. Kalsinasyon işlemi 
sonucunda CaCO3 kirece dönüşerek beyaz ve gri gibi uçuk tonlar verir. 

 

Şekil 4. Yüksek sıcaklıklarda yüksek performanslı (HPC) beton, harç ve hamurda (üst) ve normal (OC) beton, 
harç ve hamurda (alt) renk değişimi [8] 

Yüksek Sıcaklıkların Beton Basınç Dayanımına ve Elastisite Modülüne Etkisi 

150oC-300oC sıcaklık aralığında, dayanım kaybı %5 ile %30 arasında değişmektedir. Beton sıcaklığı 
300oC'ye ulaştığında %30-40 mertebesinde dayanım kaybı meydana gelir. Bu, ısıl genleşme nedeniyle 
çimento hamuru ve agregaların önemli ölçüde iç çatlamasının yanı sıra beton içindeki hamur ile çelik 
donatı arasındaki uyumsuzluğun sonucudur. Yaklaşık 500oC-600oC'nin üzerinde, gri ila devetüyü renk 
aralığında yer alan gevrek ve gözenekli mikro yapı nedeniyle %70 ila %80'den fazla dayanım azalması 
meydana gelir. 300oC'ye kadar olan sıcaklık aralığında, betonun elastisite modülündeki kayıp, 
dayanım kaybına benzer olarak %40 mertebesindedir. 550oC civarında elastisite modülündeki kayıp 
%50 mertebesindedir [24]. 
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Şekil 5, 6 ve 7’de literatürde yer alan yüksek sıcaklığa maruz kalan betonlarda bağıl basınç dayanımı 
ve elastisite modülü değişimleri görülmektedir. 

 

Şekil 5. Normal ve yüksek dayanımlı betonun bağıl basınç dayanımı (solda) ve elastisite modülü (sağda) [25] 

 

Şekil 6. Normal ve yüksek dayanımlı betonun bağıl basınç dayanımı (solda) ve elastisite modülü (sağda) [26] 

 

Şekil 7. Farklı betonların bağıl basınç dayanımı [27] 
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