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COMPRESSIVE STRENGTH-COLOR CHANGE RELATION IN FIRE-DAMEGED BUILDINGS 

SUMMARY 

Changes in materials’ physical, chemical and mechanical properties which is under the effect of 
high temperature has to be known to decide whether the fire-damaged buildings will be repaired or 
demolished. In order to carry out the effects of fire and extinguishing on the physical and 
mechanical properties of concrete with and without silica fume mortars at 100, 200, 300, 600, 900 
and 1200 °C both cooled in the air and in water in two groups. Flexural and compressive strength 
tests were carried out on the samples, which were cooled at room temperature and changes in 
color were determined by using Munsell Color System. Mechanical properties of mortars with or 
without silica fume, especially samples which were cooled in water, showed significant decrease in 
mechanical strengths at 600 °C. According to the test results of color changes in mortars gives an 
idea about that temperature and loss of strength during the fire that the mortar is affected. 

ÖZET 

Yangın görmüĢ yapıların onarım veya yıkımına karar verebilmek için yapının son durumunun doğru 
değerlendirilmesi, yüksek sıcaklık etkisinde kalan malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik 
özelliklerinde meydana gelecek değiĢimin önceden bilinmesi gerekir. Yangının ve söndürmenin 
betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkilerini araĢtırmak için, normal ve silis dumanı katkılı 
harçlar 100, 200, 300, 600, 900 ve 1200 °C sıcaklıklara maruz bırakılmıĢ, soğutma iĢlemi havada 
ve suda olmak üzere iki grupta gerçekleĢtirilmiĢtir. Oda sıcaklığına kadar soğutulan numunelerde 
eğilme ve basınç deneyleri yapılmıĢ, renk değiĢimi Munsell Renk Dizgesi kullanılarak 
değerlendirilmiĢtir. Yüksek sıcaklık, normal ve silis dumanı katkılı harçların, mekanik özelliklerinde 
özellikle suda soğutulan numunelerde 600 °C’de önemli kayıplara neden olmuĢtur. ÇalıĢmada, renk 
değiĢimlerinin incelenmesinden harçların yangında maruz kaldığı sıcaklık ve dolayısı ile 
dayanımdaki kayıp hakkında fikir edinilebileceği kanısına varılmıĢtır.  

1. GĠRĠġ

Yangın, katı, sıvı ve/veya gaz gibi maddelerin ateĢ alarak kontrol dıĢı yanması olayıdır. 
AraĢtırmalar, tabii bir yangının genel olarak ateĢleme, yavaĢ yanma, ısınma ve soğuma 
olmak üzere dört fazda oluĢtuğunu göstermektedir. ISO-834 yangın eğrisi olarak 
tanımlanan (1) bağıntısından da görüldüğü gibi yangında sıcaklığın 1200 °C’ye kadar 
yükseldiği söylenebilir. Burada, t dakika olarak yangın süresini, To baĢlangıç 
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sıcaklığını (20 °C), T yangında eriĢilen ortalama yangın gazı sıcaklığını 
göstermektedir[1]. 
 
                                           T-To=345log(8t+1)                                                          (1)      

 

1.1. Yüksek sıcaklığın betonarme elemanlara etkileri  
 
Betonarme yapıların yüksek sıcaklığa karĢı davranıĢlarını belirlemedeki temel değiĢken 
aderans dayanımıdır. Çünkü yapılan deneysel çalıĢmalarda kritik beton sıcaklıkları, her 
zaman kritik aderans sıcaklığından daha büyük olmaktadır[2]. Çeliğin ısı iletkenlik 
katsayısı büyük olduğundan sıcaklık artıĢı dakikada 40 °C'den fazladır.  Yangında 10-20 
dakika gibi kısa bir sürede çeliğin sıcaklığı 600 °C'ye ulaĢabilir. Sıcaklık 300 °C'yi 
aĢtığında dayanım ve akma sınırında düĢme baĢlar. Sıcaklık 600 °C'ye yükseldiğinde 
çekme dayanımı güvenlik gerilmesinin altına iner. Yangınlarda sıcaklığın 600 °C'ye 
kolaylıkla eriĢtiği ve hatta 1200 °C'ye vardığı gözönüne alınırsa bu sıcaklıklarda çeliğin 
plastik deformasyon yapacağı açıktır. Ancak donatı üzerindeki örtü betonu çelikte 
sıcaklık yükselme hızını oldukça engellemektedir. Örneğin, 3 cm örtü betonu olan bir 
betonarme eleman, 600 °C sıcaklıkta bir saat bekletildiğinde çeliğin sıcaklığı ancak 350 
°C'ye ulaĢmaktadır[3]. 

 
Beton, donatıyı da koruması bakımından yüksek sıcaklık etkisinde çok önemli bir 
malzemedir, bunun için betonun ve harcın davranıĢının iyi bilinmesi gerekir. Sıcaklık 
etkisinde, basınç dayanımı kaybına neden olan olayların açıklanmasında zaman zaman 
farklı görüĢler olmasına karĢın model oluĢturulmasında problem; çimento hamuru ile 
agrega arasındaki termal uyumsuzluk, agrega çimento arayüzündeki bağlantı, ısıtma 
sırasında buharlaĢan suyun basıncı, çimento hamuru ve agregadaki kimyasal yapı 
değiĢikliği gibi olaylar esas alınarak incelenmektedir[4,5].  

 
Çimento hamurunda jel yapıyı oluĢturan kalsiyum silikat hidrate’nin (CSH) katı ögeleri, 
adsorpsiyon suyu yardımıyla birbirine bağlanır. Jeldeki adsorpsiyon suyu ve 
hidratlardaki kimyasal bağlı su, 300 °C'den itibaren buharlaĢmaya baĢlarken kılcal 
boĢluklardaki serbest su 100 °C civarında buharlaĢabilir. BuharlaĢan su, betonda 
büzülmeye (rötreye) neden olur. Üretimdeki  su/çimento oranına bağlı olarak  serbest 
su, beton hacminin yaklaĢık %4'üne kadar varabilir. Bu su kaybının neden olduğu 
büzülme ve beton içinde oluĢan buhar basıncı donatı üzerindeki beton örtünün 
çatlamasına ve kopmasına neden olur. Betonun tahrip olması sonucu donatı daha 
yangının baĢlarında sıcak gazla temas eder. Çimento hamurundaki bir diğer önemli 
bileĢen kalsiyum hidroksittir. Ca(OH)2 530 °C civarında sönmemiĢ kirece dönüĢür. Bu 
dönüĢümde  yaklaĢık %33' e varan bir büzülme meydana gelir. Yangın sırasında sıkılan 
su ile CaO tekrar Ca(OH)2'ye dönüĢür ve bu olay %44 mertebesinde bir hacim artıĢına 
neden olur. Bu hacim değiĢimleri sonucu bünyede çatlaklar oluĢur, beton ufalanır, 
boĢluklu bir yapıya dönüĢür. Ca(OH)2'nin boĢluklardan süzülmesi yangın sonrasında 
yüzeyde beyaz lekeler oluĢturur. Bu lekelerin varlığı yangında sıcaklığın 530 °C'nin 
üzerine çıktığının kanıtıdır[3].  

 
Agregaların yüksek sıcaklıkta betona etkisi mineral yapılarına bağlıdır. Silisli 

agregalarda kuvartz, 570 °C'de polimorfik değiĢime uğrar,  kuvartzdan  kuvartza 
dönüĢür. Bu olay hacim artıĢına ve hasara neden olur [6]. Kalkerli ve dolomitli 
agregalarda ise karbonatlar 800-900 °C'lerde CaO veya MgO'ya dönüĢür. Sıcaklık 
yükseldikçe kalker veya dolomit genleĢir, CO2'nin ayrıĢması ve CaO'nun veya MgO'nun  
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meydana gelmesi ile büzülme baĢlar. Bu olaylardaki hacim değiĢiklikleri hasara neden 
olur[7]. 

 
Günümüzde betondan beklenen farklı özellikler için üretimde cüruf, uçucu kül, silis 
dumanı vb. puzolan malzemeler ve katkı maddeleri kullanılmaktadır. Ferrosilisyum ve 
silisyum metal endüstrisinin bir yan ürünü olan silis dumanı, çok ince oluĢu nedeniyle 
çimento hamuru içindeki ve agrega-çimento hamuru arayüzündeki boĢlukları doldurur, 
betonda geçirimsizlik sağlar. Bünyesindeki aktif silisyumdioksit sayesinde silikatların 
hidratasyonu sonucu oluĢan kalsiyum hidroksiti (CH) bağlayarak kalsiyum silikat hidrate 
(CSH) jeli oluĢturur, CH’ın erimesini önler[8]. Yüksek dayanımlı beton üretiminde 
kullanılan silis dumanının, yüksek sıcaklığa maruz kalan betona etkileri çeĢitli yönleri ile 
araĢtırılmaktadır[9,10,11]. 

 

1.2. Yüksek sıcaklığın betonun rengine etkileri  
 
Yüksek sıcaklığın etkisinde kalan betonun renginde bazen önemli değiĢiklikler meydana 
geldiği, bu değiĢikliğin özellikle silisli nehir agregaları ile üretilen betonlarda belirgin 
olarak görüldüğü, örneğin renk, pembe veya kırmızı ise sıcaklığın 300-600°C' ye, gri ise 
600-900 °C'ye yükseldiği önceki çalıĢmalarda ifade edilmiĢtir. Sıcaklık 600 °C'ye 
ulaĢtığında beton, dayanımının %50'sini, 800 °C'ye ulaĢtığında ise yaklaĢık %80' ini 
kaybettiği gözönüne alınırsa, renk incelemesi ile betonun hangi sıcaklığa maruz kaldığı, 
dolayısı ile basınç dayanımındaki değiĢim hakkında fikir edinilebilir. Buradan yüksek 
sıcaklık etkisinde kalan betondaki renk değiĢiminin önemli bir parametre olduğu 
anlaĢılmaktadır[12]. Günümüzde yapı malzemelerine ultraviyole ıĢınlarının etkisinin 
araĢtırıldığı çalıĢmalarda, renk dizgelerinden yararlanılarak kalite kontrolü 
yapılmaktadır[13]. Bu çalıĢmada renk değiĢimi Munsell Renk Dizgesi aracılığı ile 
saptanmıĢtır. 

 
A. H. Munsell tarafından geliĢtirilen Munsell Renk Dizgesi’nde, rengin tür, değer ve 
doymuĢluk bileĢeni yaklaĢık olarak eĢit algılama adımları ile ondalık sayı dizgesine 
oturtularak numaralanmıĢtır.  

Tür, bir rengin öteki renklerden ayırt edilmesini sağlayan bileĢendir (kırmızı, sarı, yeĢil 
gibi), 1-100 arasındaki sayılar ile belirtilir. Munsell dizgesinde türler bir tür çemberine 
yerleĢtirilmiĢtir. Tür çemberinde, sırası ile kırmızı 5, sarı 25, yeĢil 45, mavi 65 ve mor 85, 
çemberi beĢ eĢit parçaya bölecek biçimde dizilmiĢtir. Bu türlerin karıĢımları olan, kırmızı-
sarı 15, sarı-yeĢil 35, yeĢil-mavi 55, mavi-mor 75 ve mor-kırmızı 95, çember üzerinde 
yine eĢit uzaklıklarda yerleĢtirilmiĢtir. Böylece, tür çemberinde ayrılan 10 bölge de kendi 
içinde 10 eĢit parçaya bölünerek ondalık sayı dizgesi oluĢturulmuĢtur.  

Değer, bir rengin açıklık koyuluğunu belirten bileĢendir ve 0-10 arasındaki sayılar ile 
anlatılır. Değer, on eĢit adıma bölünmüĢ olup, 0 siyahı, 10 beyazı belirtir. Her renk 
türünün değiĢik değerleri vardır.  

DoymuĢluk, bir rengin içindeki gri miktarını belirten bileĢendir ve 0-~20 arasındaki 
sayılar ile gösterilir. Siyahtan beyaza, içinde tür öğesi olmayan tüm grilerin 
doymuĢlukları sıfırdır. Bir renk griden uzaklaĢtıkça doymuĢluğu artar, griye yaklaĢtıkça 
doymuĢluğu azalır. Her renk türünün değiĢik değerlerinde elde edilebilecek maksimum 
doymuĢluk basamağı farklıdır. Bu nedenle, doymuĢluk için sayısal bir üst sınır 
verilemez, 20 sayısı, ortalama bir üst sınır olarak alınır [14,15,16].  
 
Yukarıda temel özellikleri kısaca verilen Munsell Renk Dizgesi’nin standart renk 
örnekleri, renk görünümü ve renkle ilgili eğitim, tasarım vb. alanlardaki çalıĢmalarda  
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kullanılmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında yüksek sıcaklık etkisinde kalan beton 
numunelerin renginde meydana gelen değiĢimler, basınç ve eğilme dayanımlarında 
meydana gelen değiĢimler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 
 
Yangına maruz kalan yapılarda söndürmenin, normal ve %10 silis dumanı katkılı 
harçların mekanik ve renk özelliklerine etkileri deneylerle araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 
yüksek sıcaklık etkisinde bırakılan numuneler, havada ve suda olmak üzere iki grupta  
soğutulmuĢtur. ÇalıĢma, numune üretimi, sıcaklık etkisi süreci, fiziksel ve mekanik 
deneylerle üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Numuneler, katkısız (PC), katkılı (PC+SF), 
havada soğutulanlar (PC-A , PC+SF-A) ve suda soğutulanlar (PC-W, PC+SF-W) olarak 
dört ana grupta toplanmıĢtır. Bu grupların her birinde 20°C Ģahit olmak üzere, 100, 200, 
300, 600, 900 ve 1200°C 'lik sıcaklıkların etkisi araĢtırılmıĢtır. Her sıcaklık için üç adet 
olmak üzere  toplam 78 adet  40x40x160 mm boyutlu harç numune üretilmiĢtir. Harçların 
üretiminde, birim hacim ağırlığı 1,47 g/cm³, özgül ağırlığı 2,63 g/cm³ olan silisli esaslı 
kum, PÇ 32,5 çimentosu, Etibank Antalya Elektro-Metalurji Sanayii ĠĢletmesinden temin 
edilen silis dumanı ve piyasadan alınan normal akıĢkanlaĢtırıcı katkı maddesi 
kullanılmıĢtır. TS 24'e uygun olarak üretilen harçlar 24 saat sonra kalıptan çıkarılmıĢ, 
28. güne kadar 20 ± 2 °C sıcaklıktaki kirece doygun suda saklanmıĢtır. 

 
Isıtma ve soğutma süreci, numunelerin yüksüz olarak istenilen sıcaklık derecesine 
kadar ısıtılması ve oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra deneylerin yapılması 
prensibine göre planlanmıĢtır. Numuneler, 28. günde sudan çıkarılmıĢ, önce etüvde 
(100±5°C) değiĢmez ağırlığa kadar kurutulmuĢ, sonra her gruptan üçer adet numune, 
ısınma hızı 6-10 °C/dak. olan fırında 100, 200, 300, 600, 900 ve 1200 °C sıcaklıklara 
kadar ısıtılmıĢtır. Havada soğutmada fırından çıkarılan numuneler, bagetler üzerine 
yerleĢtirilerek bütün yüzeylerinin hava ile teması sağlanmıĢtır. Suda soğutmada ise 
numuneler, içinde oda sıcaklığında durgun su bulunan deney kaplarına konulmuĢ, su 
değiĢtirilmek sureti ile oda sıcaklığına kadar soğutulmuĢtur[11]. 

 
Isıtma ve soğutma süreçlerinden sonra numunelerin rengi, Munsell Renk Atlası 
kullanılarak görsel olarak belirlenmiĢ, renkte meydana gelen değiĢimler incelenmiĢtir. Bir 
renk atlası ile görsel olarak renk değerlendirme –belirleme- iĢlemi, üçrenksel renk 
görmesi, CIE (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) ölçün renkölçümsel gözlemcisinin 
gözüne çok yakın bir kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmelidir[17]. Bu çalıĢmada renk ölçümü, 
gözünün özellikleri bu iĢlemleri yerine getirebilecek yetenekte olan bir kiĢi tarafından 
yapılmıĢtır. Numuneler ve Munsell Renk Atlası’ndaki birbirini 2.5 tür adımı ile izleyen 
parlak renkli örnekler, akkor ve flüoresan lambalar ile aydınlatılan orta koyulukta gri 
fonda, ıĢık kaynağı, yüzey ve bakıĢ doğrultusu arasında olması gereken açısal iliĢkiler 
dikkate alınarak gözlenmiĢtir. Numunelerin rengi belirlenirken, bazı numunelerin rengi ile 
ona yakın olan standart renk örneği arasında tür, değer ve doymuĢluk boyutlarında 
enterpolasyon ya da ekstrapolasyon yapılması gerekmiĢtir. Sıcaklık etkisi sonucu 
dayanımda ve renkte meydana gelen değiĢimlerin karĢılaĢtırılması amacı ile renk 
ölçümünden sonra aynı numunelerde eğilme ve basınç deneyleri yapılmıĢ, sonuçlar 
Tablo 1-2 ve ġekil 1-5’ de verilmiĢtir. 
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3. DENEY SONUÇLARININ ĠRDELENMESĠ 
 
Deney sonuçlarından yüksek sıcaklığın, harcın eğilme, basınç ve renk özelliklerinde 
önemli değiĢikliklere neden olduğu görülmüĢ, değiĢim oranlarında betona silis dumanı 
katılması, soğutmanın havada veya suda yapılması da etkili olmuĢtur. 
Eğilme deneyi sonuçlarına göre, normal harçlarda 100 °C'ye kadar artıĢ,          200 
°C'den sonra baĢlangıçtaki değerine göre düĢme gözlenmiĢtir. Örneğin, çoğunlukla kritik 
sıcaklık olarak gösterilen 600 °C'de normal harçların PC-A grubunda  %40, PC-W 
grubunda %70 dayanım kaybı olmuĢtur. Silis dumanı katkılı harçlarda baĢlangıçtaki       
(20 °C) dayanım normal harçlardan yaklaĢık %20 fazladır ve bu değer 100 °C'ye kadar 
değiĢmemiĢ, 100 °C'den itibaren düĢüĢ göstermiĢtir. 600 °C'de silis dumanı katkılı 
harçların PC+SF-A grubunda, baĢlangıca göre %50, PC+SF-W grubunda %70 dayanım 
kaybı olmuĢtur (ġekil 1). Eğilme dayanımındaki bu kayıplar, yüksek sıcaklık etkisinde 
betonda oluĢan mikro ve makro çatlakların bir sonucu olarak çekme dayanımındaki 
düĢüĢü göstermektedir. Yangın görmüĢ binaların incelenmesinde, basınç dayanımının 
yanında, boĢluğun bir göstergesi olan ultrases geçiĢ hızının da araĢtırılması gerekir. 

 
 

Tablo 1. Eğilme dayanımı değerleri[11] 

Sıcaklık EĞĠLME DAYANIMI (N/mm²) 

(°C) PC-A PC-W PC+SF-A PC+SF-W 

 20  6,3 8,0 

100 7,9 9,2 7,5 8,03 

200 6,5 6,1 5,0 6,3 

300 5,7 4,0 6,4 4,9 

600 3,6 1,8 4,1 2,2 

900 0,8 0,8 0,7 0,4 

1200 1,2 0,9 0,9 0,4 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20 100 200 300 600 900 1200

Sıcaklık (°C)

B
ağ

ıl
 E

ğ
il

m
e 

D
ay

an
ım

ı 
(%

)

PC-A

PC-W

PC+SF-A

PC+SF-W

 
ġekil 1. Eğilme dayanımının sıcaklıkla değiĢimi 
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Basınç deneyi sonuçlarına göre, normal harçların PC-A grubunda 600 °C'den, PC-W 
grubunda 300 °C'den sonra basınç dayanımında düĢme baĢlamıĢtır. Bu harçlarda 900 
°C'deki dayanım kaybı PC-A grubunda %55, PC-W grubunda %75 tir. Silis dumanı 
katkılı harçlarda ise PC+SF-A grubunda 600 °C'ye kadar artıĢ görülmüĢ, bu sıcaklıktan 
sonra düĢme baĢlamıĢtır, 900 °C'deki dayanım kaybı yaklaĢık %65'tir. Bu harçların 
PC+SF-W grubunda 300 °C'ye kadar önemli değiĢme olmamıĢ, 900 °C'de ise yaklaĢık 
%75'lik dayanım kaybı olmuĢtur. Deney sonuçlarına göre 1200 °C'de bütün gruplarda 
900 °C'ye nazaran önemli değiĢiklik olmamıĢtır (ġekil 2). 

 

Tablo 2. Basınç dayanımı değerleri[11] 

Sıcaklık BASINÇ DAYANIMI (N/mm²) 

(°C) PC-A PC-W PC+SF-A PC+SF-W 

 20  30,2 34,3 

100 37,6 31,0 39,9 36,3 

200 34,9 31,4 33,9 33,0 

300 35,4 28,6 40,0 37,6 

600 32,8 19,1 40,8 24,7 

900 13,8 8,0 12,8 8,8 

1200 9,3 4,9 8,0 5,3 
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ġekil 2. Basınç dayanımının sıcaklıkla değiĢimi 
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ġekil 3. Renklerin (TÜR) sıcaklıkla değiĢimi 

 
Sıcaklık değiĢimine bağlı olarak, harçların renklerinde ortaya çıkan değiĢimler, rengin 
tür, değer ve doymuĢluk boyutu için ayrı ayrı aĢağıda değerlendirilmiĢtir:  
 
Renk türü her dört durum için oda sıcaklığında sarıdır -25-. Söz konusu dört koĢul için 

sıcaklık 20 C’den 600 C’ye doğru yükseldikçe, rengin türü yeĢil doğrultusunda çok az 

değiĢerek yeĢilimsi sarı, 600C’de yeniden sarı -25-, 600 C’den 1200 C’ye doğru 
yükseldikçe, rengin türü kırmızı doğrultusunda değiĢerek turuncumsu sarı olmaktadır. 
Türdeki değiĢim 100-300 °C arasında ortalama 2.5 adım, 1200 °C’de ise 5.5 adımdır 
(ġekil 3). 

 
Betonun basınç dayanımında sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen değiĢim ile rengin 
tür bileĢeninde meydana gelen değiĢim karĢılaĢtırıldığında, ġekil 2 ve ġekil 3’te 
görüldüğü gibi benzerlik görülmektedir. Buradan yangın görmüĢ yapılarda beton 
yüzeyindeki rengin Munsell Renk Dizgesi ile incelenmesi ve türünün değerlendirilmesi 
sonucundan elde edilen verilerin, basınç dayanımındaki değiĢim hakkında fikir vereceği 
söylenebilir. 

 

Rengin değeri dört değiĢik durum için de 20 C sıcaklıkta orta koyuluktadır -4-. 
Sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak, rengin değer boyutu büyük oranda değiĢmektedir. 
Bu değiĢimin maksimum ve minimum olduğu sıcaklıklar her durum için farklılık 
göstermektedir. Örneğin değerdeki değiĢimin maksimum olduğu sıcaklıklar ve elde 

edilen değerler PC-A için 300C’de açık -7.75- ; PC-W için 900 C’de çok açık -9- ; 

PC+SF-A için 900 C’de çok açık -9-; PC+SF-W için 200C’de orta koyuluktadır -6.25-. 
Değerdeki en büyük değiĢimin ortalama 4 adım, en küçük değiĢimin ortalama 0.75 adım 
büyüklüğünde olduğu görülmektedir (ġekil 4). 
 



YTÜD 2001/4 

 58 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

20 100 200 300 600 900 1200

Sıcaklık (°C)

D
eğ

er

PC-A

PC-W

PC+SF-A

PC+SF-W

 
ġekil 4. Renklerin (DEĞER) sıcaklıkla değiĢimi 

 

Rengin doymuĢluk bileĢeni incelendiğinde, 20 C sıcaklıkta numunelerin çok az doymuĢ 

olduğu -ortalama 1.125- görülmüĢtür. Sıcaklık 20 C’den 900 C’ye doğru yükseldikçe, 
doymuĢluktaki değiĢim her dört durum için de çok az olmaktadır. Söz konusu sıcaklıklar 

için en küçük ve en büyük değiĢim 0.5 adım büyüklüğündedir. Ancak, 1200 C sıcaklıkta 
daha büyük bir artıĢ ortaya çıkmaktadır. 1200 °C’de doymuĢluk değeri, ortalama 5.5 
adım büyüklüğündedir (ġekil 5). 
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ġekil 5. Renklerin (DOYMUġLUK) sıcaklıkla değiĢimi 

 
 

4. SONUÇLAR 
 
Deneylerden elde edilen verilere göre yüksek sıcaklığın ve soğutma iĢleminin, harcın 
dayanımına ve rengine etkileri aĢağıda verilmiĢtir.  

 
1. Basınç dayanımı, 300 °C'ye kadar bütün gruplarda değiĢmemiĢ hatta artıĢ 
göstermiĢtir. Normal ve silis dumanı katkılı gruplardan suda soğutulan numunelerin 
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dayanımı 300 °C'den sonra, havada soğutulanlarınınki 600 °C'den sonra düĢmeye 
baĢlamıĢtır. Basınç dayanımındaki kayıp için kritik sıcaklık 300 °C'dir. Bu sıcaklıktan 
sonraki kayıplar hızlıdır. Silis dumanı katkılı grupların basınç dayanımındaki kayıp oranı, 
600 °C'den sonraki sıcaklıklarda katkısız gruplarınkinden daha fazladır.  

 
2. Eğilme dayanımı, 100 °C'den itibaren bütün gruplarda düĢmeye baĢlamıĢ, suda 
soğutulanlardaki kayıp, 300 °C'de yaklaĢık %40'a varmıĢtır. Bu nedenle yüksek sıcaklık 
etkisine maruz kalan betonun incelenmesinde, sadece basınç dayanımının 
değerlendirilmesi yeterli değildir. 

 
3. Yüksek sıcaklık etkisinden sonra suda soğutmanın zararlı etkisi, havada soğutmaya 
nazaran fazla olmuĢtur, bu dikkate alınarak yangının söndürülmesinde su yerine 
alternatif söndürücülerin kullanılması uygundur, ancak bunun için söndürücülerin betona 
etkileri araĢtırılmalıdır. 

 
4. Yüksek sıcaklık etkisinde kalan betonların renginin tür bileĢeninde, sıcaklığa bağlı 
olarak önemli değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Bu değiĢiklikler betonun hangi sıcaklığa maruz 
kaldığı ve dayanımdaki kayıp oranı hakkında fikir verebilir, ancak mekanik dayanımların 
belirlenmesi için tek baĢına yeterli değildir. 

 
5. Yüksek sıcaklık etkisinde kalan betondan karot numune alınarak, beton rengindeki 
değiĢiklikler derinliğe bağlı olarak incelendiğinde, betonun yüzeyden itibaren  maruz 
kaldığı sıcaklık, dolayısı ile donatının eriĢtiği sıcaklık tahmin edilebilir. Buradan betonun 
basınç dayanımında ve aderans dayanımında meydana gelen kayıplar hakkında fikir 
edinilebilir.  
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