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ÖZET
Beton veya betonarme yapılar, direk veya dolaylı olarak
agresif ortamlara maruz kalmaktadır. Bu agresif ortamların
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başında sülfat tuzları gelmektedir. Sülfat tuzlarına yeraltı
sularında, zaman zaman zeminlerde de rastlanmaktadır.

found in the groundwater but sometimes it can be found in the
ground . In addition, concrete structures which contacts sea
water, acid rain, and industrial waste can be listed as structures
exposed to sulfate . Ultimately, it is necessary to protect
concrete structures against sulfate in terms of sustainability.

Ayrıca, deniz suları, asit yağmurları, sanayi atıkları ile

In this study, the effect of magnesium sulfate to concrete

temasta olan beton yapılar sülfata maruz kalan diğer

compressive strength was examined in two different ways .

yapılar olarak sayılabilir. Sürdürülebilirlik açısından beton

The first of these , sulfate solution is added to concrete mix

yapıları tahrip eden hatta yıkılmalarına neden olan sülfata

at 0%, 5%, 7.5 % and 10% rates then results are compared.

karşı betonarme yapıları korumak zorunlu olmaktadır.

The second, magnesium sulfate solution is added to the curing

Bu çalışmada, magnezyum sülfat çözeltisinin beton basınç
dayanımlarına etkisi iki farklı yolla incelenmiştir. Bunlardan
birincisi, beton karışım sularına % 0, % 5, %7.5 ve % 10
oranlarında sülfat çözeltisi katılarak karşılaştırılmıştır.

water at 0% 5%, 7.5% and 10% rates then it is cured. The
samples exposed to a solution of magnesium sulfate in 7. and
28. days compressive strength is compared with the witness
sample .

İkincisinde ise, olgunlaştırma suyuna % 0, %5, %7.5 ve % 10

Key Words: Magnesium Sulfate, Compressive Strength,

oranlarında magnezyum sülfat çözeltisi ilave edilerek kür

Aggressive Environment, Sustainability.

edilmiştir. Magnezyum sülfat çözeltisine maruz bırakılan
numunelerin 7. ve 28. günlerindeki basınç dayanımları, şahit
numunelerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum sülfat, Basınç dayanımı,
Agresif ortam, Sürdürülebilirlik.

1. GİRİŞ
Günümüzde beton yapılar sülfatla değişik şekil ve farklı
ortamlarda karşılaşmaktadır. Genellikle zeminlerde, yeraltı ve
deniz sularında belirli miktarlarda sülfat tuzları bulunabilir [1,
2]. Doğada bulunan sülfat iyonları betona nüfuz ederek burada

EFFECTS OF MAGNESIUM SULFATE SOLUTION ON CON-

çimentonun hidratasyonu ile elde edilen kalsiyum hidroksit

CRETE COMPRESSIVE STRENGHT

(Ca(OH)2) ve kalsiyum alümina hidratlarla (C-A-H) reaksiyona

ABSTRACT
Concrete or concrete structures, directly or indirectly exposed
to aggressive environments . At the head of these aggressive
environments is sulfate salts . Sulfate salts can usually be

girerek, sırasıyla alçı ve etrenjit adı verilen ürünler oluştururlar.
Bu ürünlerin her ikisi de betonda genleşmelere ve dolayısıyla
çatlama ve bozulmalara yol açarlar. Sülfat etkisinin azaltılması
için iki önlem türü bulunur. Bunlardan birincisi, çimentodaki
C3A miktarının azaltılması, ikincisi ise çimento hidratasyonu
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sonucunda oluşan kalsiyum hidroksitin çeşitli mineral katkılar

arasında alkali-silika reaksiyonu, sülfat etkisi, karbonatlaşma,

içeren çimentolar kullanılarak azaltılmasıdır. Sülfatlarla,

korozyon, bazı asit ve tuz etkileri sayılabilir. Bozulmanın fiziksel

çimento arasındaki önemli bir etkenin de sülfatın katyonunun

nedenleri ise; donma-çözülme, çözücü tuzlar, yüksek sıcaklıklar

cinsinden kaynaklandığı unutulmamalıdır [3,4 ] .

vb. etkilerdir [9,10 ] .

Sülfatın betona etkisi, genelde genişleme ve mukavemetin zaman

Genel olarak betonun çevresel etkilere diğer bir deyişle

içinde giderek düşmesi aynı zamanda kütle azalması şekilde

durabiliteye göre tasarımı bu iki parametreye göre yapılır. Su/

meydana gelir. Beton genişleyince çatlamaya başlar. Bu çatlamalar

çimento oranı olabildiğince düşük beton, geçirimsiz beton,

sonucunda betonun geçirgenliği artar ve böylece agresif suyun

kılcal boşlukları azaltılmış betondur [11]. Bazı killer alkali

içeriye girişi daha kolaylaşmış olur. Alçıtaşının su içerisinde
nispeten çözülebilir karaktere sahip olması ve sağlam yapılı
silikatların dahi MgSO4 durumunda çözünür bir maddeye
dönüşmeleri ve çimentonun esas taşıyıcı ögelerinin bozulması
hasarın nedenleridir. MgSO4 ile CSH arasındaki reaksiyon
sonucu oluşan Mg(OH)2 beton yüzeyini ve gözenekleri erimeyen
bir jel meydana getirerek tıkar ve zararlı sülfat sularının beton
içerisine nüfuzunu önlemek suretiyle etrenjit oluşumunu önler.
MgSO4, kireçle reaksiyona girerek alçıtaşı oluşturmaktadır.
Ancak kirecin az olduğu ortamlarda MgSO4 kireç yerine direkt
olarak silikatlarla reaksiyona girebilecek ve esas yapıyı bozmak
suretiyle betona zarar verecektir. Puzolanlı çimentolarda,
puzolan kireci bağladığından dolayı, kendiliğinden kireç fakiri
bir ortam doğar. Bu da MgSO4 ’ün mevcut olduğu ortamlarda
puzolanlı çimentonun kullanılması kaçınılması gereken bir
husus kabul edilmelidir[4, 5].
Sülfat saldırısının zararlı etkisi, sülfat iyonlarının sertleşmiş
betondaki alüminli (C3A) ve kalsiyumlu (Ca(OH)2) bileşenlerle
kimyasal reaksiyona girerek, hacmi çok artan etrenjit ve alçı
oluşturmasından

kaynaklanmaktadır.

Reaksiyon

ürünleri,

sertleşmiş betonda genleşme yaratarak agrega-çimento
hamuru aderansının olumsuz yönde etkilenmesine, çatlak
oluşumuna ve geçirimliliğin artmasına yol açar. Sülfat
saldırısı gibi dış kaynaklı iyon girişi sebebiyle oluşan kimyasal
reaksiyonlarda çimentonun kimyasal bileşiminin kontrolü kadar,
betonun geçirimsizliği de önem kazanmaktadır [6]. Genellikle
sülfatların çözünmüş halde bulunduğu yeraltı suyundaki

magnezyum ve kalsiyum sülfat gibi kimyasal maddeler
içerir, bunlar yeraltı suyuyla birleşince zararlı etki ortaya
çıkar [12]. Durabilite açısından ağır betonların servis ömrü
boyunca karşılaşabileceği düşünülen sülfat etkilerine karşı
dayanımı araştırılmıştır. Sülfat etkisine maruz bırakılmış beton
numunelerin basınç dayanım değişimleri, kimyasal ve mikro
yapı değişimleri incelenmiştir. Magnezyum sülfat etkisinin
daha tahrip edici bir özelliğe sahip olduğu görülmüştür.
Sülfat etkisinden oran olarak en fazla barit agregalı betonlar
etkilenmiş olmasına rağmen sayısal olarak basınç dayanım
değeri en yüksek beton olarak kalmaya devam etmiştir[13].
Bir çalışmada, betonun sülfat saldırısından zarar görmemesi
için kritik bir bölgenin bulunduğu, çimentonun C3A miktarının
%8’den az, su/çimento oranının 0.45’in altında olması halinde
40 yıllık maruz kalma süresinde hasar oluşmadığı, çimento
yerine %25 ve %45 uçucu kül kullanımının genleşmeleri
azalttığı belirtilmektedir [14 ].
Bu çalışmada farklı oranlarda betonun karşılaşabileceği
magnezyum sülfatın Portland- Puzolanlı Çimento ile üretilen
betonun mekanik dayanımına etkisi incelenmiştir
1. MATERYAL VE METOT
1.1. Materyal
Araştırmada kalker kırma taş agregasının üç tane (0-4, 4-8
ve 8-16) grubu ve CEM II /A-P Portland- Puzolanlı Çimento
32,5 N ile hazırlanan 100*100*100 mm’ lik beton numuneler
üretilmiştir. Ayrıca kimyasal madde olarak magnezyum sülfat

sülfat konsantrasyonu 1000 mg/l ‘ den (SO3 olarak) düşüktür.

çözeltisi kullanılmıştır.

Bu düzeydeki sülfatın beton tahribatı çok uzun sürede ortaya

1.2. Metot

çıkabilir ve kısa sürede laboratuvar ortamında böyle bir etkiyi
gözlemlemek mümkün olmaz [7 ].

Beton üretiminde TS EN 206 [1] ve TS 802 [15] standartları esas
alınarak “Doğal zeminler ve yeraltı sularından kaynaklanan

Betonun dayanımı yüksek, dayanıklılığı yeterli ve fazla miktarda

kimyasal etkiler için etki sınıflarının sınır değerler” Tablosun

genleşme ve büzülme yapmayan özelliklere sahip olması gerekir.

dan XA1 sınıf göstergesine göre “Beton karışımı ve özellikleri

Durabilite, bir yapının içinde bulunduğu-bulunacağı çevre etkileri

için önerilen sınır değerler” tablosundan S/Ç oranı 0,55

altında, servis ömrü boyunca, dayanım ve diğer işlevlerini

beton sınıfı C30/37 den ve çimento miktarı 300 kg/m3 den az

koruyabilmesi özelliğidir[8]. Yapının bozulmasına neden olan

olmamalı önerisine bağlı olarak beton karışımı hazırlanmıştır.

dış faktörler fiziksel, kimyasal ve mekanik kökenli olabilir.

Bu çalışmada magnezyum sülfatın basınç dayanımına etkisi

Mekanik yolla oluşan hasarlar arasında darbe, aşınma, erozyon

iki ayrı şekilde incelendi. İlk olarak beton karışım suyuna

ve oyulma etkileri sayılabilir. Kimyasal etkenler, dışarıdan beton

magnezyum sülfat katıldı. MgSO4 karışım suyuna ağırlığına

içine sızan zararlı maddelerden kaynaklanabileceği gibi, beton

göre % cinsinden %0, %5, %7,5 ve %10’ luk çözeltisi ile

bileşimini oluşturan malzemelerden de kaynaklanabilir. Bunlar

hazırlanan beton numunelerinin basınç dayanımları, 7 ve 28
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günlük hazırlanmış şahit numunelerle kıyaslandı. İkinci olarak,
sülfat katkısız hazırlanan beton numuneleri %0, %5, %7,5 ve
%10’ luk magnezyum sülfat çözeltisinde saklandı. Değişik
oranlardaki sülfat çözeltisinde kür edilen beton numuneleri
ile 7 ve 28 günlük normal kür edilen şahit numunelerin basınç
dayanımları test edildi.
2. DENEYSEL BULGULAR
Yapılan çalışmanın beton basınç dayanımı MgSO4 ilişkisi Tablo 1
de verilmiştir. Bu tablo da görüldüğü gibi karışım suyu içindeki

(R2) 1 olduğu görülmektedir. R2’nin 1 olması ilişkinin kuvvetli
olduğu anlamına gelmektedir. Bu sonuçlara göre, MgSO4 içeren
betonda Mg’ un, çimentonun ana yapısını oluşturan kalsiyum
silikat hidrat (C-S-H) jeline etkisi sonucu CA ile yer değiştirme
olasılığı vardır. MgSO4 ‘ün direkt olarak beton karışım suyunda
bulunması ve deney sonuçlarına göre basınç dayanımındaki
azalma olasılığı göstermektedir.
Betonun 7 günlük basınç dayanımı şahit betonun basınç dayanımı
ile karşılaştırıldığında %5’ lik MgSO4 çözeltili betonların %25,7
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Şekil 1. Karışım suyuna MgSO4 ilave edilen beton numunelerinin basınç dayanımları
MgSO4 oranı artıkça betonun 7 ve 28 günlük basınç dayanımı
belirli oranlarda azalma görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Betonun MgSO4 çözeltisine bağlı mekanik
özellikleri

oranında azalma, %7,5’ lik MgSO4 çözeltili betonların %42,3
oranında azalma ve %10’ lik MgSO4 çözeltili betonların %66,2
oranında azalma olduğu belirlenmiştir. 28 günlük betonların ise
bu azalmaların daha az olduğu görülmektedir. Yani 28 günlük
basınç dayanımları, şahit betonla karşılaştırıldığında %5’ lik
MgSO4 çözeltili betonların %11,1 oranında azalma, %7,5’ lik

Karışım suyuna MgSO4
ilave edilen beton
numunelerinin basınç
dayanımı (MPa)

Kür suyuna MgSO4
ilave edilen beton
numunelerinin basınç
dayanımı (MPa)

7 günlük

28 günlük

7 günlük

28
günlük

22.2

27.8

22.2

27.8

5

16.5

24.7

23.7

32.2

7.5

12.8

23.6

23.0

30.0

edildiğinde basınç dayanımı MgSO4 çözelti oranı arasındaki

10

7.5

14.3

22.0

26.5

ilişki regresyon analizi ile üçüncü dereceden bir denklem

MgSO4
oranı (%)

0

*

MgSO4 çözeltili betonların %17,3 oranında azalma ve %10’
lik MgSO4 çözeltili betonların %48,6 oranında azalma olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre ilk günlerdeki beton basınç
dayanımı üzerine MgSO4 olumsuz etkisi daha fazladır.
Olgunlaştırma (kür) suyu içindeki MgSO4 oranı % 10 kadar
artıkça betonun 7 ve 28 günlük basınç dayanımı belirli
oranlarda arttığı Tablo 1.’de görülmektedir. Şekil 1 analiz

yardımıyla ilişkininin regresyon katsayısı karesi (R2) 1 olduğu
Şekil 1 analiz edildiğinde basınç dayanımı MgSO4 çözelti oranı
arasındaki ilişki regresyon analizi ile üçüncü derece parabolik
bir denklem yardımıyla ilişkininin regresyon katsayısı karesi

görülmektedir. R2’nin 1 olması ilişkinin kuvvetli olduğu
anlamına gelmektedir.

Bu sonuçlara göre, ne var ki beton

bileşenlerinin içerisinde magnezyum sülfat bulunmayan,
ancak kür şartları magnezyum sülfat çözeltisine sahip beton
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numunelerinden alınan sonuçlar şaşırtıcı olmakla birlikte
büyük bir yanılgı söz konusudur. Şahit numuneye oranla
basınç dayanımları fazla olan magnezyum sülfatlı sularda kür
edilen betonları incelediğimizde, şişme az, hatta oluşmamış
bunun sonucu olarak betonda kılcallık ve geçirimlilik
yönünden faydalı olmuştur. Bu durumda da kısa süreli
deneysel çalışmamızda bu numunelerin basınç dayanımları
daha yüksek

çıkmıştır. Oysa bilindiği üzere magnezyum

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler, aşağıda
sıralanmıştır:
1) Karışım suyu sülfat katkılı 7 ve 28 günlük beton
numunelerinin basınç dayanımlarında katkı % si artıkça
azalma meydana getirmektedir.
2) Kür suyuna sülfat % si artıkça 7 ve 28 günlük beton
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Şekil 2. Hazırlanan beton numunelerinin MgSO4 çözeltisinde kür edilmiş basınç dayanımları

numunelerinin basınç dayanımlarında %7.5 kadar artış
olurken %10 magnezyum sülfatlı numunelerde ise azda
olsa bir azalma meydana gelmiştir.

sülfat tepkimesi sonucu etrenjit bileşiği oluşur ve bu tepkime
sonucu sertleşmiş çimento hamurunda iç basınç doğurarak
parçalanmalara neden olabilir.
Betonun 7 günlük basınç dayanımı kendi arasın da şahit
betonla karşılaştırıldığında %5’ lik MgSO4 çözeltili betonların
%6,8 oranında artış, %7,5’ lik MgSO4 çözeltili betonların

3) Beton karışım suyundaki magnezyum sülfat, kür suyundaki
magnezyum sülfata göre beton basınç dayanımını daha
fazla düşürdüğü görülmüştür

%3,6 oranında artış ve %10’ lik MgSO4 çözeltili betonların
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