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Özet
Agresif ortamların betona olumsuz etkisi bilinmektedir. Asit
beton veya betonarme yapıların bozulmasına yol açan önemli
bir kimyasal tehlikedir. Bunun yanında bazik ortamın betona
etkisi olumlu olmaktadır. Bu çalışmada, çimento harçlarına
Suyun pH etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; CEM I 42.5 R
çimentosu ile çimento hamurları, çimento harçları ve harç
çubukları üretilmiştir. Hazırlanan çimento hamurlarına TS EN
196–3’e uygun olarak priz başlangıcı, priz bitişi ve hacimsel
genleşme deneyleri yapılmıştır. TS EN 196–1’e uygun olarak
Eğilme ve basınç dayanımları için 40x40x160mm boyutunda,
örnekler hazırlanmıştır.
Çimento harçlarının ve harç çubuklarının kür suyu pH değerlerini
3, 5, 7’ye düşürülmesi için HCl kullanılmıştır. pH değerlerini
9, 11, 13 değerlerine yükseltmek içinde NaOH kullanılmıştır.
Bakım suyu olarak pH 3, 5, 7, 9 11 ve 13 değerlerine sahip farklı
kür sularında 7, 28, 90, 180, 360 gün süreyle bekletilmiş, asidik
ve bazik ortamlardaki çimento harçlarının eğilme ve basınç
dayanımları belirlenmiştir. Ayrıca 25*25*285 mm boyutundaki
harç çubukları aynı koşullarda bekletilmiş ve boy değişim
değerleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asidik, Bazik, Eğilme ve basınç dayanımı,
Çimento harcı
Abstract
It is known that the aggressive environment has bad effects on
concrete. Acid is important chemical danger that in can damage
the concrete and reinforced concrete buildings. On the other
hand, basic alkali environment has a positive effect.

In this study, the pH effect of water on cement mortar has
been investigated. For this aim, cement pasta, cement mortar
and mortar bar have been produced with CEM I 42.5 R cement.
40x40x160mm samples have been prepared for the flexural and
compressive strength pursuant to TS EN 196-1.
HCI was used for reducing the pH values of the curing water
of the cement mortar and mortar specimens to 3 , 5 and 7.
For increasing the pH values to 9 , 11 and 13, NaOH was used.
Samples have been stored in different water cures whose pH
values are 3, 5 , 7 , 9 , 11 and 13 for 7 , 28, 90, 180 and 360 days
and flexural and compressive strengths of cement mortars
in basic and acidic environments have been determined. In
addition, 25*25*285 mm mortar bars have been stored in the
same conditions and expansion values have been investigated.
Key words: Acidic, basic, flexural and compressive strength,
cement mortars
1.Giriş
Beton çok yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir.
Hem bir taşıyıcı eleman ve hem de dekoratif malzeme olarak
kullanılmaktadır. Beton yangına dayanıklılığı, su geçirmezliği,
mekanik dayanımı, işlenebilirliği ve kalıcılığı bakımından da
tercih edilir.[1]
Kaliteli beton zayıf asitlerin düzensiz tesirlerine karşı
dayanıklıdır. Fakat hiçbir beton kuvvetli asitlerin veya
asite dönüşebilen bileşiklerin etkisine karşı iyi bir kalıcılık
gösteremez. Bu durumda özel tedbirler gerekir. [2]
Gözenek suyu içindeki Na+ , K+ ve OH- iyonları betonun pH değerini
12.5-13.5 aralığında tutmaktadır. Buradan çıkarılabilecek
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doğal sonuç, betonun asidik ortamla karşılaştığında kimyasal
kararlılığını kaybedeceğidir. Teorik olarak pH’ı düşük sular
çimento hidrate bileşenlerinin çözülmesine yol açar. Bu açıdan
bakıldığında birçok endüstriyel atık ve doğal su beton açısından
saldırgan kabul edilebilir. Ancak kimyasal saldırının şiddeti
sıvının pH değeri ve betonun geçirimliliğinin fonksiyonudur.
Sıvının pH değerinin 6,5’in üzerinde olması ve betonun
geçirimliliğinin çok az olması halinde kimyasal saldırı çok
yavaş gelişir ve sonucu ihmal edilebilir mertebelerde kalabilir.
pH 5.5 altında ise saldırı şiddetli, 4.5 ve altındaysa çok şiddetli
gerçekleşir. Ancak sıvının beton içinde taşınım hızıda önemli bir
faktördür.[1]

Rutubetli ortamlarda kükürt dioksit(SO2) ve Karbondioksit(CO2)
hatta atmosferde bulunan diğer bazı gazlar çözünmek suretiyle
asitleri oluşturarak ve çimento klinker bileşikleriyle reaksiyona
girerek yumuşak çok zayıf bir beton kitlesi oluşmasına neden
olur. Normal olarak asit tesiri pH=6,5 değerinde gerçekleşir.4,5
pH değerinin altında ise şiddetli bir şekilde meydana gelir.
Kükürt bileşikleri kanalizasyon sularında havasız yaşayabilen
bakteriler tarafından H2S’e dönüştürülerek kanalizasyon
yapılarına zarar verirler. Çimento kademeli bir şekilde çözünür
ve betonda bozulma süreci başlar [6].

Asitler iyon değişimi ile çimento hamuru bileşenlerinden
çözünebilen veya çözünmeyen kalsiyum tuzları meydana
getirirler. Ayrıca, magnezyum tuzlarının çimento hamuru ile
teması halinde magnezyum CSH jelindeki kalsiyumun yerini
alır ve bu jel bağlayıcılık değerini kaybeder. Asitlerin sertleşmiş
beton üzerindeki etkisi, kalsiyum bileşenlerini (Ca(OH)2, CSH ve
CAH), saldırıda bulunan asidin kalsiyum tuzlarına dönüştürmesi
şeklinde gelişir. Kalsiyum tuzları suda yavaş veya hızlı
çözündüğünden, çimento harcı belirli zaman sürecinde çözülür
ve beton harap olur. Dolayısıyla reaksiyon hızı oluşan tuzun
çözünebilirliğine bağlıdır.[1]

kompozitleri kalıcı olamaz Beton pH değeri 6,5 den düşük olan

Sertleşmiş beton içine giren asitli sular alkali olan çimento
bileşikleri ile reaksiyona girerek suda çözünebilen tuzları
oluştururlar. Asitli sular klinker bileşikleri ile de reaksiyona
girer.[3]
3CaO.2SiO2.3H2O + H+à 3Ca+2 + 2SiO2nH2O + 6H2O
Silikat jeli

Çimento asit saldırılarına karşı çok dayanıklı değildir. Özellikle
pH’ı 4’den düşük olan asit solüsyonlarına karşı çimento
sıvılarla asidik etkilere maruz kalabilir. Fakat ciddi asit atakları
pH 5,5 in altında olduğunda ve özellikle pH değeri 4,52’nin
altında olduğu zaman çok ciddi hasarlar verebilir [7].
-

Silisin çözülmesi hidroksit iyonlarının OH atağı neticesinde iki
aşamada olur. Hidroksit iyonlarının mevcudiyeti betonda NaOH
tarafından da sağlanır. Silikanın çözünme hızı katı parçacıklar
içindeki çatlaklarda mevcut olan alkali sıvının difüzyonundan
etkilenir. İyonların türü ve iyonik konsantrasyon bu hızı kontrol
eder. Çünkü tanecikler içine giren sıvı aynı zamanda hidroksit
iyonlu katyonları sürükler ve bu katyonların iyonik yarıçapları
difüzyonu sınırlayabilir. Bu yüzden daha küçük iyonik yarıçapa
sahip sodyum katyonları daha yüksek difüzyon hızına sebep
olabilir [8].
P. Kumar Mehta ve Paulo J. M. Monteiro, betonun geçirimliliği
ve agresif ortamda kimyasal saldırı oranında pH fonksiyonu
etkili olacağını belirtmektedir. Betonun geçirgenliğinin düşük

Bu reaksiyonda oluşan silikat jelinin hiçbir mukavemet değeri
yoktur. Bunlar su ile beton dışına taşınırlar ve beton yüzeyinde
yumuşak bir çamur halinde toplanırlar. Asit etkisi sonunda
beton porozitesi artar ve mukavemetinde azalmalar meydana
gelir [3].

agresif ortamda kimyasal atakların pH değeri 6’dan büyük

Betona zararlı etkiler sıcaklığa ve ortamdaki diğer kimyasal
maddelerin varlığına bağlıdır. Serbest karbondioksitin artması
ve pH’ın azalması suyun zararlılık etkisini arttırır [4].

etkisini incelemektir.

pH, ürünün asitlik bazlık derecesini ifade eden bir ölçü
parametresidir. pH ifadesi “power of hydrogen” yani hidrojenin
gücü anlamına gelmektedir. pH hidrojen iyonları aktivitesidir.
Sulu çözeltilerdeki H+ veya OH- konsantrasyonlarının
logaritmik olarak ifadesidir[5].
Sulardaki pH yoğunluğu 1’den 14’e kadar rakamlarla ölçülür.
pH 7’de hidrojen ve hidroksil iyon düzeyi eşittir. pH 7’de su
nötrdür. Hidrojen iyonları artarsa suyun pH değeri düşer ve su
asidik olur. Tam tersi, hidrojen iyonları arttığında pH
değeri yükselir ve su alkali hale gelir. İşte bunun için sudaki pH
7’nin aşağısı ise asidik su, pH 7’nin üzeri bazik sudur [5].

olduğu durumlarda kimyasal ataklar çok az etkili olduğu için
ciddi zararlar oluşturmayacağını açıklamıştır [9].
Bu çalışmanın amacı; Çimento harçları bakım suyu olarak 3, 5,
7, 9, 11, 13 pH değerine sahip kür suyunda olgunlaştırılarak pH
2.Malzeme ve Metot
2.1.Malzeme
Yapılan çalışmada TS 197-1’e uygun CEM I 42.5 R tipi portland
çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun fiziksel ve
kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmada kullanılan
kum TS 196-1 standardında belirtilen CEN referans kumudur.
CEN referans kumu elek tane boy tablosu Tablo 2’de verilmiştir.
Kür suyu olarak HCl(%37)(hidroklorik asit),NaOH(%99)(sodyum
hidroksit) kullanılarak 3, 5, 7, 9, 11, 13 pH değerine sahip kür
havuzları ve içme suyu kürü kullanılmıştır.
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Tablo 1. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri.
Kimyasal Bileşim(%)

CEM I 42.5 R

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
SO3
Özgül Ağırlık
Özgül Yüzey BET(cm2/g)
Na2O+0,658K2O
Priz başlama(dak)
Priz sonu(dak)
Hacimsel genleşme (mm)

20.03
5.17
3.53
62.03
2.35
0.6
0.78
2.61
3.04
3280
1.113
145
180
1

Basınç ve eğilme dayanımı deneyleri TS EN 196-1’de belirtildiği
kriterler dâhilinde gerçekleştirilmiştir [10].
Eğilme dayanımı cihazı 10 kN yükleme kapasitesinde, (50±10)
N/s yükleme hızında kullanılan ölçüm aralığının üstteki beşte
dörtlük kısmında kaydedilen yük ±%1,0 doğruluktadır. Cihaz,
birbirinden uzaklığı (100.0±0.5) mm olan, (10.0±0.5) mm çapında
iki adet çelik mesnet silindiri ile her ikisi arasına merkezî olarak
yerleştirilen aynı çaptaki bir üçüncü çelik yükleme silindirin
oluşturduğu eğilme düzeneğinden ibarettir [10].

Tablo 2. Standart kum elek tane boy tablosu [10].
Kare göz açıklığı (mm)
2.00
1.60
1.00
0.50
0.16
0.08

ASTM C 1012 standardına uygun olarak üretilen 25x25x285
cm boyutundaki numuneler %100 g/l Na2SO4 çözeltisinde
bekletilerek 2, 7, 28, 90, 180, 360 günlük boy ölçümleri
yapılarak boy uzamaları belirlenmiştir

Kümülatif elekte kalan (%)
0
7±5
33±5
67±5
87±5
99±1

Basınç dayanımı cihazı deney için uygun kapasitede ve
(2400±200)N/s yükleme hızında ayarlanmıştır. Cihazda
yükleme hızını ayarlayabilen ve sonuçları kaydedebilen
sistemler kullanılmıştır. Eğilme deneyinden sonra elde edilen
yarım prizmalar cihazın plakaları arasına ±5 mm’den fazla
taşmayacak şekilde merkezlenerek yerleştirilmiştir. Cihaz
ile (2400±200) N/s hızda prizma kırılana kadar yükleme
yapılmıştır [10]
3. Araştırma Bulguları

2.2. Metot
Yapılan çalışmada hazırlanan çimento hamurlarının kıvam,
priz süresi ve hacim genleşmesi değerleri TS EN 1963’e uygun olarak belirlenmiştir. Çimento harç karışımları;
standart kum, çimento ve su oranları sırasıyla 3:1:0.5 olacak
şekilde hazırlanmıştır. Harç numuneleri TS-EN 196-1’e göre
40*40*160 mm boyutunda harç kalıpları kullanılarak elde
edilmiştir [10]. Harç çubuklarının boy değişimini saptamak
için ASTM C 1012-95’e göre 25*25*285 mm boyutunda prizma
numuneler üretilmiştir [11] pH’ı ayarlanmış 6 farklı kür havuzu
hazırlanmıştır. Referans olarak genelde şehir şebeke sularına
en yakın değer olan Ph 7 alınmıştır. Üretilen harç numuneler 20
derece oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra kalıptan
çıkartılmış pH değerleri ayarlanmış kür havuzlarında 7,28,90,
180, 360 gün süreyle olgunlaştırılmıştır.

3.1. pH Değişiminin Çimento Harçlarının Boy Uzamasına
Etkisi
Yapılan çalışmada çimento harçlarının boy uzamalar verileri
tablo 3. ‘de verilmiştir. Yapılan araştırmada boy uzaman
yüzdeleri pH değeri 3,5, 7, 9, 11, 13 için verilmiştir. Deneyler,
en az üç örnek üzerinde tekrarlanmış olup, elde edilen zamana
bağlı genleşme değerleri; 7, 28, 90, 180 ve 360 günlük dönemler
halinde Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1 ve Tablo 3’de görüldüğü gibi; 7 günlük ölçümler
sonucunda, ortalama en yüksek boy uzama oranının pH değeri
3 olan harç çubuklarında %0.00306, ortalama olarak en düşük
boy uzama oranının ise pH değeri 7olan harç çubuklarında
%0.00205 olduğu belirlenmiştir. 7 günlük ölçümlerde pH
değerinin 7 olması daha olumlu sonuç vermiştir.

Tablo 3. Farklı pH’da Olgunlaştırılan Çimento Harçlarının Boy Uzaması (%).
Boy Uzama (%)

pH=3

pH=5

pH=7

pH=9

pH=11

pH=13

7 Günlük

0.00306

0.00220

0.00205

0.00250

0.00218

0.00217

28 Günlük

0.01922

0.01665

0.01609

0.01074

0.01048

0.01003

90 Günlük

0.05402

0.04683

0.02880

0.02261

0.02091

0.01537

180 Günlük

0.19749

0.18980

0.18752

0.18515

0.18491

0.18019

360 Günlük

0.25469

0.21777

0.21316

0.21122

0.20790

0.20244

235

2nd International Sustainable Buildings Symposium
28 günlük ölçümler sonucunda, ortalama en yüksek boy uzama
oranının pH değeri 3 olan harç çubuklarında %0.019, ortalama
olarak en düşük boy uzama oranının ise pH değeri 13olan harç
çubuklarında %0.010 olduğu görülmüştür.
90 günlük ölçümler sonucunda, ortalama en yüksek boy uzama
oranının pH değeri 3 olan harç çubuklarında %0.0540, ortalama
olarak en düşük boy uzama oranının ise pH değeri 13olan harç
çubuklarında %0.0154 olduğu görülmüştür.
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Şekil. 1. Çimento Harçlarındaki pH Değişiminin Boy
Uzamasına Etkisi.
180 günlük ölçümler sonucunda, ortalama en yüksek boy
uzama oranının pH değeri 3 olan harç çubuklarında %0.197,
ortalama olarak en düşük boy uzama oranının ise pH değeri
13olan harç çubuklarında %0.180 olduğu görülmüştür. 360
günlük ölçümler sonucunda, ortalama en yüksek boy uzama
oranının pH değeri 3 olan harç çubuklarında %0.255, ortalama
olarak en düşük boy uzama oranının ise pH değeri 13olan harç
çubuklarında %0.202 olduğu görülmüştür.
Boy uzamalarında sonuç olarak; Bakım suyundaki pH değeri
artıkça boy uzamalarının azaldığı belirlenmiştir. Sudaki pH
değerinin düşmesi çimento harç çubuklarının genleşmesini
arttırmıştır.
3.2. pH Değişiminin Çimento Harçlarının Eğilme ve Basınç
Dayanımlar
3.2.1. Farklı pH ortamındaki Olgunlaştırılan Çimento
Harçlarının Eğilme Dayanımları
pH’ın eğilme dayanıma etkisini görmek amacıyla bölüm 2.’de
belirtildiği gibi numuneler hazırlanmıştır. Farklı pH etkisinde
kalmış harçlara eğilme testleri uygulanmış, bulunan eğilme
dayanım değerleri Tablo 4, Şekil 2’de verilmiştir.

Tablo.4. Farklı pH Ortamındaki Eğilme Dayanımları(MPa).
pH=3 pH=5 pH=7 pH=9 pH=11 pH=13
7 Günlük

7.38

7.43

7.58

7.30

7.59

7.62

28 Günlük

8.61

9.02

9.13

9.65

9.75

9.88

90 Günlük

10.01

10.06

10.58

10.79

10.92

10.97

180 Günlük

9.81

10.02

10.74

10.84

11.01

11.46

360 Günlük

8.11

9.52

11.02

11.32

11.56

11.92

7, 28, 90, 180 ve 360 gün farklı pH küründe bekletilen
çimento harçları incelendiğinde;7 gün pH etkisinde bırakılan
harçlarda oluşan en fazla eğilme dayanımı 7,62MPa pH
değeri 13 olan harçlara ait olduğu görülmüştür. Genelde
beton harçlarında kullanılan bakım suyunun yaklaşık olarak
7 olduğu bilinmektedir. pH değeri 3 olan harçların pH değeri
7 olan harçlara göre dayanım kaybı %3 olmuştur. pH değeri
13 olan harçların pH değeri 7 olan harçlara göre dayanım
artışı ise %5.3olmuştur. En az eğilme pH değeri 3 olan
harçlarda olduğu belirlenmiştir (Tablo4, Şekil 2). Bu sonuca
göre pH değerinin artışı eğilme dayanımını arttırmakta etkili
olduğu görülmüştür.
28 gün pH etkisinde bırakılan harçlarda oluşan en fazla
eğilme dayanımı pH değeri 13 olan harçlarda ortalama
9.88 MPa, en az eğilme dayanımı ise pH değeri 3 olan kür
suyunda olgunlaştırılmış harçlarda ortalama 8,61 MPa olarak
belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna göre en yüksek
eğilme değerinde %8.2 artış, en az eğilme değerinde ise %5.7
düşüş gözlenmiştir.
90 gün pH etkisinde bırakılan harçlarda oluşan en fazla
eğilme dayanımı pH değeri 13 olan harçlarda ortalama 10.97
MPa, en az eğilme dayanımı ise pH değeri 3 olan kür suyunda
olgunlaştırılmış harçlarda ortalama 10.01 MPa olarak
belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna göre en yüksek
eğilme değerinde %3.7 artış, en az eğilme değerinde ise %5.4
düşüş gözlenmiştir.
180 gün pH etkisinde bırakılan harçlarda oluşan en fazla
eğilme dayanımı pH değeri 13 olan harçlarda ortalama
11.46 MPa, en az eğilme dayanımı ise pH değeri 3 olan kür
suyunda olgunlaştırılmış harçlarda ortalama 9.81 MPa olarak
belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna göre en yüksek
eğilme değerinde %6.7 artış, en az eğilme değerinde ise %8.7
düşüş gözlenmiştir.
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7 gün pH etkisine bırakılan numunelerden en büyük basınç
dayanımı ortalama 48.45 MPa olarak pH değeri 11 olan kür
havuzunda bekletilmiş harçlarda, en düşük basınç dayanımı ise
pH değeri 3 olan asidik etkiye sahip kür havuzunda bekletilmiş
harçlarda ortalama 40.78 MPa olarak belirlenmiştir. pH değeri
7 olan kür suyuna göre en yüksek basınç dayanımı değerinde
%0.80 artış, en az basınç dayanımı değerinde ise %15.15 düşüş
gözlenmiştir.
28 gün pH etkisine bırakılan numunelerden en büyük basınç
dayanımı ortalama 57.92 MPa olarak pH değeri 13 olan kür
havuzunda bekletilmiş harçlarda, en düşük basınç dayanımı ise
pH değeri 5 olan kür havuzunda bekletilmiş harçlarda ortalama
53.98 MPa olarak belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna
göre en yüksek basınç dayanımı değerinde %2.88 artış, en az
basınç dayanımı değerinde ise %4.12 düşüş gözlenmiştir.

Şekil. 2. Çimento Harçlarındaki pH Değişiminin Eğilme
Dayanımına Etkisi
360 gün pH etkisinde bırakılan harçlarda oluşan en fazla
eğilme dayanımı pH değeri 13 olan harçlarda ortalama
11.92 MPa, en az eğilme dayanımı ise pH değeri 3 olan kür
suyunda olgunlaştırılmış harçlarda ortalama 8.11 MPa olarak
belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna göre en yüksek
eğilme değerinde %8.2 artış, en az eğilme değerinde ise %26.4
düşüş gözlenmiştir.
Eğilme dayanımında sonuç olarak çimento harçlarının bakım
suyundaki pH değerini düşmesi eğilme dayanımını olumsuz
etkilemiştir.
3.2.2. Basınç Dayanımları
Yapılan çalışmada çimento harçlarının basınç dayanım verileri
tablo 5’de verilmiştir. Yapılan araştırmada basınç dayanım
sonuçları pH değeri 3,5, 7, 9, 11, 13 için verilmiştir. Deneyler, en
az altı örnek üzerinde tekrarlanmış olup, elde edilen zamana
bağlı basınç dayanım değerleri; 7, 28, 90, 180 ve 360 günlük
dönemler halinde Şekil 3’de verilmiştir.

90 gün pH etkisine bırakılan numunelerden en büyük basınç
dayanımı ortalama 67.22 MPa olarak pH değeri 7 olan kür
havuzunda bekletilmiş harçlarda, en düşük basınç dayanımı ise
pH değeri 3 olan kür havuzunda bekletilmiş harçlarda ortalama
61.38 MPa olarak belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna
göre en az basınç dayanımı değerinde %8.69 düşüş gözlenmiştir.
180 gün pH etkisine bırakılan numunelerden en büyük basınç
dayanımı ortalama 63.07 MPa olarak pH değeri 13 olan kür
havuzunda bekletilmiş harçlarda, en düşük basınç dayanımı ise
pH değeri 3 olan kür havuzunda bekletilmiş harçlarda ortalama
60.02 MPa olarak belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna
göre en yüksek basınç dayanımı değerinde %1.96 artış, en az
basınç dayanımı değerinde ise %2.97 düşüş gözlenmiştir.
360 gün pH etkisine bırakılan numunelerden en büyük basınç
dayanımı ortalama 69.18 MPa olarak pH değeri 13 olan kür
havuzunda bekletilmiş harçlarda, en düşük basınç dayanımı ise
pH değeri 3 olan kür havuzunda bekletilmiş harçlarda ortalama
54.82 MPa olarak belirlenmiştir. pH değeri 7 olan kür suyuna
göre en yüksek basınç dayanımı değerinde %6.23 artış, en az
basınç dayanımı değerinde ise %15.82 düşüş gözlenmiştir.

Tablo.5. Basınç Dayanımı(MPa).
pH=3 pH=5 pH=7 pH=9 pH=11 pH=13
7 Günlük

40.78 42.05 48.06 48.41

48.45

48.41

28 Günlük

55.45 53.98 56.30 57.48

57.65

57.92

90 Günlük

61.38 61.69 67.22 62.35

62.46

62.25

180 Günlük 60.02 60.92 61.86 61.90

62.16

63.07

360 Günlük 54.82 57.48 65.12 65.98

68.58

69.18

7, 28, 90, 180, 360 gün farklı pH değerlerine sahip kür sularında
bekletilen çimento harçlarına ait basınç dayanımı değerleri
karşılaştırıldığında;

Şekil. 3. Çimento Harçlarındaki pH Değişiminin Basınç
Dayanımına Etkisi.
Genel olarak asidik ortamda kalan numunelerde uzun
dönemde dayanımda düşüşler gözlenmiş olup en düşük basınç
dayanımı 360 gün pH değeri 3 olan kür havuzunda bekletilen
çimento harçlarında ortalama 54.82 MPa olarak, en yüksek
basınç dayanımı ise 360 gün pH değeri 13 olan kür havuzunda
bekletilmiş olan çimento harçlarında ortalama 69.18 MPa
olarak belirlenmiştir.
Çimento harçlarının basınç dayanımlarında sonuç olarak;
Bakım suyundaki pH değeri artıkça basınç dayanımlarının
arttığı belirlenmiştir. Sudaki pH değerinin düşmesi çimento
harçlarında basınç dayanımını arttırmıştır.

237

2nd International Sustainable Buildings Symposium
4. Sonuçlar
Bakım suyu olarak pH değişiminin çimento harçlarına etkisi
çalışmasının veri değerlendirilmesinde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
Farklı pH etkisinde bırakılan harçlarda;
•

pH değerinin artması boy uzamalarını artmasını azaltmıştır.

•

pH değerinin azalması boy uzamalarını artmasını
sağlamıştır.

•

pH değerinin artması basınç ve eğilme dayanmalarını
olumlu etkilemiştir

•

pH değerinin düşmesi boy basınç ve eğilme dayanmalarının
da azalmasına neden olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak; Bakım suyunda pH artışı çimento harçlarının
dayanıklılığını arttırırken, pH değerinin düşmesi çimento
harçlarının dayanıklılığını olumsuz olarak etkilediği
belirlenmiştir.
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