
BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

 Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak

kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça

dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme

dayanımını artırmak amacıyla, halk dilinde inşaat

demiri olarak bilinen yumuşak çelikler (betonarme

demirleri) kullanılmaktadır.



 Asit, baz ve kimyasal maddelerle temas etmeyen normal

betonlar, betonarme demirleri için iyi bir koruyucudur.

Betonun yüksek alkalitede oluşu, çelik yüzeyinde pasif film

oluşmasını sağlar. Ayrıca beton permeabilitesinin düşük

oluşu, korozyona neden olacak yabancı bileşenlerin beton

içine girmesine engel olur. Beton, elektriksel iletkenliği

oldukça düşük olan bir elektrolittir. Bu da beton içindeki

elektrokimyasal korozyon hücrelerinden akım geçişini

güçleştirmektedir. Beton bu özelliklerinden dolayı

betonarme demirlerinin korozyon hızını azaltıcı olarak rol

oynamaktadır (Yalçın ve Koç, 1991).



 Betonun yüksek alkali özelliği, çimento klinker 

bileşikleri ile suyun kimyasal reaksiyonu 

sonucudur. Klinkerin bileşiminde bulunan 

silikatlar ve alüminatlar hidroliz olarak, hidrate 

klinker bileşikleri yanında kalsiyum hidroksit de 

oluştururlar. Trikalsiyum silikat (3CaO. SiO2) ve 

dikalsiyum silikat (2CaO4 SiO2) bileşiklerinin su 

ile reaksiyonu şöyledir 



 2(3CaO.SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

 2 (2CaO.SiO2) + 4H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2

 Bu reaksiyonlar sonucu oluşan kalsiyum hidroksit beton

prizi sırasında, beton boşluklarında kalmakta ve betonun

pH'ını 12'ye kadar çıkarmaktadır. Klinker bileşiminde

Na2O ve K2O gibi az miktarda alkali oksitler de

bulunmaktadır. Bunlar suda çok kolay çözünebilen

oksitlerdir. Böylelikle betonun pH'ı 13'e kadar

yükselmektedir



 Deniz atmosferinde kalan metallerin daha çabuk
paslanması ve özellikle iskele ayakları ve betonlarının çok
çabuk işlevsiz hale gelmesi, bilim adamlarını klorür
iyonlarının korozyon hızı üzerindeki etkisini incelemeye
sevk etmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalarda, korozyon
hızının klorür iyonları ile doğrudan ilişkili olduğu
kanıtlanmıştır. Bugünkü araştırmalar, betonarme
demirlerinin klorür iyonlarından nasıl korunacağı ve
korozyon sonucu zarar gören betonun nasıl onarılabileceği
konusunda yoğunlaşmıştır. Bu amaçla betonun
tasarımında ve bakımında ne gibi önlemlerin alınabileceği
araştırılmaktadır.

Betonarme demirlerinin korozyonunda klorür iyonu
birinci derecede etkendir (Hausman. Denghanian, 1982).



Klorürün alt limiti

Beton bünyesine giren klorür iyonları, 

betonarme demirlerinin yüzeylerinde 

oluşan pasif oksit filminin ( γ Fe2O3) 

bozulmasına neden olur. l m3 betonda 1.6 

kg (700 ppm)'in üstünde klorür bulunması 

halinde korozyonun devamı için uygun bir 

ortam sağlanmış olur



 Betonarme demirlerinin korozyon hızı büyük

ölçüde çevre koşullarına bağlıdır. Korozyonun

oluşması için oksijen ve rutubetin mutlak surette

bir arada olması gerekmektedir. Bunlardan

herhangi birisinin olmaması durumunda korozyon

olayı gerçekleşmez. Çünkü bunlar anodik ve

katodik reaksiyonları gerçekleştiren bileşenlerdir



 Bugüne kadar yapılan araştırmalarda beton içinde

korozyonun hiç oluşmaması için teknik ve

ekonomik açıdan uygun bir yöntem

bulunamamıştır. Bununla birlikte iyi bir beton

yapımı ile klorür iyonlarının beton içine

difüzlenmesini azaltarak korozyon hızının pratik

olarak etkisiz hale getirilebileceği anlaşılmıştır.

Buna ek olarak inhibitör kullanımı, betonarme

demirlerinin kaplanması, katodik koruma

uygulaması, korozyon hızını önemli ölçüde

düşürmektedir



Demir  - Su

Sisteminde Korozyon

 Demirin sulu çözeltiler içindeki korozyonu ve

pasif bölgeleri, elektrolitin pH değeri ve elektrot

potansiyeline bağlı olarak açıklanabilir. Bu

konuda Pourbaix (1976), termodinamik

hesaplamalara dayanan grafikler ortaya

koymuştur.



Diyagramda başlıca üç bölge

mevcuttur:

1. Korozyon Bölgeleri:

Diyagramda iki korozyon

bölgesi bulunmaktadır.

a) pH'ın 9'dan küçük, elektrot

potansiyelinin -0.65 (SHE)

Volttan daha pozitif olduğu

bölge. Bu bölgede şu

reaksiyonlar olmaktadır.

b) pH değerinin 13'den büyük ve

elektrot potansiyelinin -0.8 ile

-1.2 V (SHE) arasında olduğu

bölge. Burada şu reaksiyon

gerçekleşmektedir.

Fe + 2H2O → HFeO2- + 3H+ + 2e-

Fe + 2H2O → HFeO2- + 3H+ + 2e-



 2. Bağışıklık Bölgesi: Demir elektrot potansiyelinin -
0.65 V (SHE)'dan daha negatif olduğu bölgedir. Bu bölgede
demir korozyona uğramaz ve pH'dan bağımsızdır. Bu
durum, katodik koruma yöntemiyle korozyonu
önlemenin temel ilkesini oluşturur.

 3. Pasiflik Bölgesi: Bu bölgede, Fe(OH)2 ve Fe(OH)3

oluşumuyla metal yüzeyinde bir oksit film oluşur. Oluşan
bu film, metal ile elektrolit arasındaki teması keserek,
korozyon reaksiyonunu durdurur. Ancak, her hangi bir
sebeple, bu film kırılırsa korozyon yeniden başlar. Bu
nedenle pasif hal korozyonu önlemede kesin bir

çözüm değildir.



Betonarme   Demirleri   Korozyonunun   

Elektrokimyasal  Mekanizması

 Betonarme demirlerinin korozyonu, demirin sulu çözelti

içindeki korozyon olayına benzer. Demir sulu çözeltiler

içinde kolaylıkla korozyona uğrar. Bu korozyon olayı aynen

bir pilde olduğu gibi elektrokimyasal bir reaksiyon sonucu

olur. Anotta yükseltgenme(oksitlenme), katotta indirgenme

(redüklenme) olur. Elektrolit (beton) iyonik iletkenliği

sağlar. Metal yüzeyinde anot ve katot bölgeleri yan yana

bulunur. Dış bağlantı (elektron akım bağlantısı) metalin

üzerinden oluşur.



 Anotta demir yükseltgenir.

 Fe Fe2+ + 2e E0 = 0,440V
 Anotta meydana gelen Fe2+ iyonları su içinde hidroliz olarak hidroksit

haline dönüşür.

 Fe2+ +2H2O Fe(OH)2 + 2H+

 2 Fe(OH)2 + H2O + ½ O2 2Fe(OH)3

 Eğer ortamda yeterli miktarda klorür iyonu varsa anot reaksiyonu
aşağıdaki şekilde yürür.

 Fe + 2Cl- FeCl2 +2e

 FeCl2 + ½ O2 + 3H2O Fe3O4 + 6HCl
 Reaksiyonları sonucu klorür iyonu yine serbest kalır ve yeni anot

reaksiyonu için kullanılır. Böylece klorür iyonu anot reaksiyonu için
bir çeşit katalizör görevi görür.



Katot Reaksiyonu

 Katotta indirgenme olayı, asidik ortamda hidrojen gazı çıkışı

ile olur.

2H+ + 2e H2 E0 = 0,00V

Beton bazik karakterde olduğundan

(pH=12-13) katodik reaksiyon ancak oksijen indirgenmesi ile

meydana gelebilir.

 H2O + ½ O2 + 2e 2OH- E0 = 0,401V



Beton   İçindeki   Çeliğin  Korozyonuna   Etki  

Eden Faktörler

 Klorür İyonu Etkisi

Betonarme demirlerinin korozyonuna etki yapan

en önemli faktör klorür iyonudur. Hiçbir kirletici,

betonarme demirlerinin korozyonunda klorür

iyonu kadar etkili değildir. Klorür iyonu beton

içine iki yolla girer:



a) Beton yapımı sırasında klorür katılımıyla:

Beton prizini çabuklaştırmak için, katkı maddesi olarak

önemli miktarda klorür içeren katkı maddeleri

kullanılmaktadır. Çimento ağırlığının % 2'si oranındaki

kalsiyum klorür, çimento hidrotasyonunu büyük ölçüde

hızlandırmaktadır. Diğer beton katkı maddelerinde de az

miktarda klorür bulunmaktadır

Tatlı suyun bulunmadığı birçok yerde, beton karışım suyu

olarak, deniz suyu kullanılmaktadır. Çoğunlukla da denizden

çıkarılan kum ve çakıl yıkanmadan kullanılmaktadır. Böylece

beton içine önemli miktarda klorür iyonu girmiş
olmaktadır.



b) Beton bünyesine çevreden klorür iyonu
difüzyonu ile:

Deniz suyu ile temas, deniz suyunun rüzgarla taşınması
veya yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılan tuz, su
içinde çözünerek beton boşluklarına difüzlenir. Bunun için
betonun çatlamış olması da gerekmemektedir (Griffin,
1967).

Çözelti içinde sodyum klorür konsantrasyonu arttıkça,
korozyon hızı artar. Bu artış NaCl konsantrasyonu 75 g
NaCl/lkg çözelti değerinde bir maksimuma ulaşır. Bundan
sonra tuz konsantrasyonu arttığı halde korozyon hızının
azaldığı görülür Bunun nedeni tuz konsantrasyonunun fazla
olması durumunda oksijen çözünürlüğünün azalmasıdır,
çözelti içinde yeteri miktarda oksijenin bulunmaması
korozyon hızını düşürür. Ancak beton içinde tuz
konsantrasyonu arttıkça korozyon hızı artar





Korozyon İçin Zararlı Sayılan Klorür Yüzdeleri 

Normal Ön Gerilimli

Beton Beton

Standart % Cl~ % Cl~

American Concrete Ins. 0.15 0.06

British Code (Cp - 110) 0.35

Norvegian Code (NS - 3474) 0.60 0.002*

ASTMC - 114 0.20 0.08*

* Asitte çözünen klorür



pH  Etkisi
pH'ın 10'dan büyük olduğu bölgede,

demir pasif durumdadır. Bu bölgede

demir yüzeyi bir oksit tabakasıyla

kaplanarak koruyucu bir kabuk

oluşturmaktadır. Beton boşluk

suyunun pH'ı 12 ile 13 aralığında

olması, betonarme demirlerinin pasif

halde olmasını sağlar.

4 ile 10 pH aralığında, korozyon hızı

pH'dan bağımsızdır. Bu bölgede

korozyon hızını tamamiyle oksijen

difüzyonu kontrol eder.

pH'ın 4'ten küçük olduğu bölgede

ise, demir hidrojen çıkışıyla şiddetli

korozyona uğrar. Bu bölgede oksijen

difüzyonunun bir etkisi olamaz.

Korozyon hızı, kototta hidrojen

çıkışının etkisi altındadır



Karbondioksit   Etkisi

 Karbondioksit beton içine difüzlenerek, beton boşluk suyu
içinde bulunan Ca(OH)2 ile tepkimeye girer.

 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Bunun sonucunda betonun pH'ı düşer. Buna benzer etkiyi
SOX gazları da yapabilir. pH'ın düşüşü, korozyon hızını
artıran bir etkendir.

Karbonatlaşma olayı, kuru atmosfer etkisi altında kalan
betonlarda daha fazladır. Su altında kalan betonlarda ve yer
altında bulunan betonlarda karbonatlaşma olayı olmaz.
Yüzeyleri sıvasız ve boyasız olan eski betonların pH
değerleri, karbonatlaşma nedeniyle oldukça düşüktür



Rutubetin  Etkisi

Doygun rutubet: Korozyon olayının gerçekleşmesi için mutlak
surette suyun bulunması gerekir. Su beton içine girerken, genellikle
beraberinde korozif etkenleri de taşır. Klorür iyonu beton bünyesine
su ile birlikte girmektedir. Betonun doygun rutubetli olması halinde,
beton içine oksijen ve karbondioksit girmesi son derece
güçleşmektedir.

Rezistivite: Beton rutubeti, betonun elektriksel iletkenliği

açısından da önemli bir etkendir. Beton direnci, başlangıçta çok
düşüktür. Ancak, beton zamanla kurudukça beton direnci artar. Beton
rezistivitesinin 50.000 - 70.000 Ohm.cm'den büyük olduğu
durumlarda, betonarme demirlerinin korozyonu ihmal edilecek kadar
azdır. Yapılan son çalışmalar, beton rezistivitesinin 100.000 Ohm.
cm'den büyük olduğu durumlarda - klorür ve oksijen olmasına
rağmen - korozyon hızının çok düşük olduğunu göstermiştir



Oksijen  Difüzyonun  Etkisi

 Beton içindeki çeliğin korozyonu, kototta oksijen

indirgenmesi reaksiyonu ile yürür. Bu nedenle korozyon hızı,

beton içine difüzlenen oksijen hızına bağlıdır. Beton

bünyesine oksijen girişi önlenebilirse, korozyon tamamiyle

önlenebilir.

 Betonarme demirlerin farklı miktarda hava alması

durumunda, az hava alan bölgeler anot, çok hava alan

bölgeler katot olur. Bu durumda şiddetli derecede korozyon

gerçekleşir. Beton içine oksijen difüzyonu kuru betonlarda

daha hızlıdır. Oksijen, beton içinde suda çözünmüş halde

bulunur.



Oksijen Difüzyonunun Kalınlık İle Değişimi (Gjorv and et al/dan 1976)



Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonun, Betonarme Demirleri

Korozyon Hızı Üzerindeki Etkisi (Uhlig'den, 1971)

*maksimum korozyon hızı 12 ml O2/L H2O oksijen konsantrasyonuna karşı

gelmektedir. Daha yüksek oksijen konsantrasyonunda çelik pasifleşmektedir.



Beton  Kalitesi

Betonarme demirlerinin korozyonuna etki yapan önemli
faktörlerden biri de beton permeabilitesidir. Beton
permeabilitesini, değiştiren başlıca etkenler ise şunlardır:

* Su/çimento oranı,

* Agrega granülometrisi,

* Betonun kalıplara sıkıştırılma derecesi ve beton kürü,

* Çimento cinsi ve dozajı.

Betonun hazırlanmasında su/çimento oranı, agreganın
granülometrisi, çimento cinsi ve dozajı, özellikle beton katkı
maddeleri iyi ayarlanmak suretiyle permeabilitesi düşük ve
mukavemeti yüksek bir beton elde edilebilir. Böylece beton
bünyesine oksijen ve klorür iyonu difüzyonu minumum hale
indirilebilir



Beton kalitesinde, kullanılan çimento

cinsi büyük önem taşır. Normal portland

çimentosu yerine, puzolanlı çimentonun

kullanılması korozyon açısından daha

faydalıdır. Puzolanlar, çimento klinker

bileşiklerin hidrolizi sonucu oluşan

kalsiyum hidroksitle birleşerek, beton

boşlukları içerisinde kristalize olur.

Böylece beton boşluk yüzdesi ve

permeabilitesi büyük ölçüde azalır



Pas Payı
Betonarme demirlerini korozyondan korumak için

gerekli olan minumum beton kalınlığına "pas payı"

denir. Pay payının korozyon hızı üzerinde büyük etkisi

vardır. Çünkü, korozyona neden olan bütün zararlı

bileşenler çevreden gelmektedir. Beton kalınlığının

artırılmasıyla zararlı bileşenlerin beton içine girmeleri

engellenebilir. Tasarım aşamasında beton kalınlığının en az

5.0 - 7.5 cm olmasına dikkat edilmelidir. Pas payı ile

korozyon hızı arasındaki bağıntı lineer değildir



İnhibitör   Etkisi
Korozyon hızını yavaşlatan kimyasal maddelere "İnhibitör"

denir. Çeliğin korozyonunu önlemede birçok organik ve
inorganik katkı maddeleri kullanılmaktadır. Ancak bunlardan bir
kısmı beton prizini geciktirmekte veya mukavemetini
düşürmektedir. Bir kısmı da beton içinde yıkanarak etkisini
kaybetmektedir.

Kullanılan başlıca inorganik inhibitörler, potasyum 
dikromat, kalay(2) klorür, çinko kromat, kurşun kromat, sodyum 
nitrit ve kalsiyum nitrittir.

En çok kullanılan organik inhibitörler ise, sodyum 
benzoat, etil anilin ve merkaptobenzotiazoldur. 

Bu maddelerin inhibitör etkisi yanında, betonun diğer 
özelliklerinde bozucu etki yapmaması gerekmektedir. Uygun ve 
yeterli miktarda inhibitör kullanımıyla, klorürün zararlı etkisi yok 
edilebilir 


