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Ön söz
− Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 934-2 (2001) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat
Hazõrlõk Grubu’nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu’nun 11 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda Türk
Standardõ olarak kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir.
−

Bu standardõn kabulü ile TS 3452 (1984) ve TS 3456 (1984) iptal edilmiştir.

−

EN 934 "Kimyasal Katkõlar - Beton, harç ve şerbet için" standard serisi aşağõda verilen
bölümlerden oluşur.
Bölüm 1: Katkõlarõn tüm tipleri için genel tarifler ve genel özellikler
Bölüm 3: Harç için katkõlar - Tarifler, özellikler, uygğunluk işaretleme ve etiketleme
Bölüm 4: Ön gerilme çeliği için şerbet katkõlarõ
Bölüm 5: Püskürtme beton için katkõlar - Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
Bölüm 6: Numune alma, uygunluk kontrolü, uygunluğun değerlendirilmesi, işaretleme, etiketleme
Bu standard, deney metotlarõnõ içeren EN 480 serisi standardlarõ ile birlikte kullanõlõr.
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Kimyasal katkõlar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 2 : Beton
katkõlarõ Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
1

Kapsam

Bu standard, betonda kullanõlan kimyasal katkõlarõn tariflerini ve özelliklerini kapsar.
Standard, şantiyede hazõrlanan, hazõr veya prefabrike olarak kullanõlan donatõsõz, betonarme ve
öngerilmeli betonlar için kimyasal katkõlarõ kapsar.
Bu standarddaki özellikler normal kõvamlõ betonlarda kullanõlan kimyasal katkõlara dairdir. Yarõ kuru ve
nemli toprak kõvamõndaki betonlarda kullanõlacak kimyasal katkõlarda uygulanmaya elverişli
olmayabilir.
Beton üretiminde kimyasal katkõlarõn fiilen nasõl kullanõlacağõna, örneğin bileşim, karõştõrma,
yerleştirme, kür vb'ne ilişkin kurallar bu standardda yer almamaktadõr

2

Atõf yapõlan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin, diğer standard ve/veya dokümanlara atõf
yapõlmaktadõr. Bu atõflar metin içersinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağõda liste halinde verilmiştir.
Tarih belirtilen atõflarda daha sonra yapõlan tadil veya revizyonlar,atõf yapan bu standardda da tadil
veya revizyon yapõlmasõ şartõ ile uygulanõr. Atõf yapõlan standardõn tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili
standard ve/veya dokümanõn en son baskõsõ kullanõlõr.
EN,ISO,IEC
vb. No.
EN 480-1

EN 480-2
EN 480-4

EN 480-5
EN 480-6
EN 480-8

EN 480-10

Adõ
(İngilizce)

TS No

1)

Adõ
(Türkçe)

TS EN 480-1
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test 7 methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar
for testing
TS EN 480-2
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 2:
Determination of setting time
Admixtures for concrete, mortar and
TS EN 480-4
grout – Test methods - Part 4:
Determination of bleeding of concrete
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 5:
Determination of capillary absorption
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 6:
Infrared analysis
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 8:
Determination of the conventional dry
material content
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 10:
Determination of the water soluble
chloride content

Kimyasal Katkõlar - Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 1: Deneyler için Şahit Beton
ve Şahit Harç
Kimyasal Katkõlar - Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 2: Priz Süresinin Tayini
Kimyasal Katkõlar - Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 4: Betonun Terlemesinin
Tayini
TS EN 480-5 Kimyasal Katkõlar - Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 5: Kõlcal Su Emme Tayini
TS EN 480-6 Kimyasal Katkõlar Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 6: Kõzõl Ötesi Analiz
TS EN 480-8 Kimyasal Katkõlar Beton, Harç ve
Şerbet için - Deney Metotlarõ Bölüm 8: Katõ Madde Muhtevasõ
Tayini
TS EN 480-10 Kimyasal Katkõlar Beton, Harç ve
Şerbet için-Deney Metotlarõ Bölüm 10: Suda Çözünen Klorür
Muhtevasõ Tayini

1) TSE Notu: Atõf yapõlan standardlarõn TS numarasõ ve Türkçe adõ 3. ve 4. kolonda verilmiştir.
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TS No

1)

EN 480-11

Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 11:
Determination of air void characteristics
in hardened concrete

TS EN 480-11

EN 480-12

Admixtures for concrete, mortar and
grout – Test methods - Part 12:
Determination of the alkali content

TS EN 480-12

EN 934-6

TS EN 934-6
Admixtures for concrete, mortar and
grout – Part 6: Sampling, conformity
control, evaluation of conformity, marking
and labelling

prEN 1015-13 Methods of test for mortar for masonry - TS 3322
iptal
Part 13: Determination of the dimensional
stability of hardened mortars
EN 12350-2
EN 12350-5
EN 12350-7

Testing fresh concrete – Part 2: Slump
test
Testing fresh concrete – Part 5: Flow
table test
Testing fresh concrete – Part 7: Air
content – Pressure method

Adõ
(Türkçe)
Kimyasal Katkõlar Beton, Harç
ve Şerbet için-Deney Metotlarõ Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda
Hava Boşluğu Özelliklerinin
Tayini
Kimyasal Katkõlar Beton, Harç
ve Şerbet için- Deney Metotlarõ Bölüm 12: Katkõlarõn Alkali
Muhtevasõ Tayini
Kimyasal katkõlar - Beton, harç
ve şerbet için - Bölüm 6:
Numune alma, uygunluk
kontrolü uygunluğun
değerlendirmesi, işaretleme,
etiketleme
Çimento Harcõ ve Beton
Numunelerinde Boy Değişim
Tayini

TS 2871

Taze Beton Kõvam Deneyi
(Çökme Hunisi Metodu ile)
TS EN 12350-5 Beton – Taze beton deneyleri –
Bölüm 5: Yayõlma tablasõ
deneyleri
TS 2901
Taze Betonda Hava Miktarõnõn
Basõnç Metodu ile Tayini

prEN 12390-3 Testing hardened concrete – Part 3:
TS 3114 ISO
Compressive strength of test specimens 4012

Beton Basõnç Mukavemeti
Deney Metodu

ISO 758

Liquid chemical products for industrial
use – Determination of density at 20°C

TS 781
ISO 758

ISO 1158

Plastics - Vinyl chloride homopolymers
and copolymers – Determination of
chlorine
Surface active agents - Determination of
pH of aqueous solutions – Potentiometric
method

TS 1116
EN ISO 1158

Sanayide Kullanõlan Sõvõ
Kimyasal Ürünler - 20° C da
Yoğunluk Tayini
Plâstikler - Vinil Klorür
Homopolimerleri ve
Kopolimerleri -Klor Tayini
Yüzey Aktif Maddeler - Yüzey
Aktif Madde Çözeltileri veya
Dispersiyonlarõn pH Değerlerinin
Tayini

ISO 4316

3

TS 6365
EN 1262

Terimler ve tarifleri

Bu standardda aşağõdaki tarifler uygulanõr.

3.1

Genel tarifler

3.1.1

Performans

Bir kimyasal katkõnõn amaçlanan kullanõmõnda zararlõ yan tesir göstermeksizin etkili olma yeteneğidir.

3.1.2

Uygunluk miktarõ

Bu standardõn özelliklerini karşõlamak üzere üretici tarafõndan, çimento kütlesine oranla yüzde olarak
ifade edilen katkõ miktarõ. Uygunluk miktarõ, üreticinin tavsiye ettiği aralõk içinde olmalõdõr.
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Tavsiye edilen miktar aralõğõ

Uygulama tecrübelerine dayanarak, üreticinin ürün için tavsiye ettiği, alt ve üst kullanõm sõnõrlarõ. Bu
sõnõrlar, çimento kütlesinin yüzdesi olarak ifade edilir.
Not - Tavsiye edilen miktarõn kullanõmõ, bu standarda uygunluğun tüm aralõğõ kapsayacağõ anlamõna
gelmez. İstenen sonuca ulaşmak için gerekli miktarõ bulmak amacõyla, şantiyede kullanõlacak
malzemelerle denemeler yapõlmalõdõr.

3.1.4

Tavsiye edilen en yüksek miktar

Tavsiye edilen miktar aralõğõnõn üst sõnõrõdõr.

3.1.5

Şahit beton ve harç

Kimyasal katkõlarõn bu standarda uygun olup olmadõklarõnõ tayin etmek için yapõlan deneylerde
kullanõm amacõyla EN 480-1’de tarif edilen beton ve harç.

3.1.6

Çok amaçlõ katkõ

Madde 3.2.2 ilâ Madde 3.2.9'da tarif edilen temel işlevlerin birden fazlasõnõ göstererek taze ve/veya
sertleşmiş betonun çeşitli özelliklerini etkileyen kimyasal katkõ.

3.1.7

Asõl (birincil) amaç

Çok amaçlõ katkõnõn, üretici tarafõndan kõsa şekilde belirtilen ilk amacõ.

3.1.8

Tâli (ikincil) amaç

Çok amaçlõ katkõnõn, asõl amacõna ilâve olan amacõ.

3.2

Özel tarifler

3.2.1

Beton kimyasal katkõsõ

Betonun taze ve/veya sertleşmiş haldeki özelliklerini değiştirmek için karõştõrma işlemi sõrasõnda
betona, çimento kütlesinin % 5’ini geçmemek üzere, eklenen Madde.

3.2.2

Su azaltõcõ/akõşkanlaştõrõcõ katkõ

Belirli bir beton bileşiminde kõvamõ değiştirmeden su miktarõnõn azalmasõnõ sağlayan veya su miktarõ
değişmeden çökmeyi/yayõlmayõ artõran veya her iki etkiyi birlikte yaratan kimyasal katkõ.

3.2.3

Yüksek oranda su azaltõcõ/süper akõşkanlaştõrõcõ katkõ

Belirli bir beton bileşiminde kõvamõ değiştirmeden su miktarõnõn yüksek oranda azalmasõnõ sağlayan
veya su miktarõ değişmeden çökmeyi/yayõlmayõ yüksek oranda artõran veya her iki etkiyi birlikte
yaratan kimyasal katkõ.

3.2.4

Su tutucu katkõ

Terlemeyi azaltarak su kaybõnõ düşüren kimyasal katkõ.

3.2.5

Hava sürükleyici katkõ

Karõştõrma sõrasõnda taze betona kontrollü miktarda küçük, düzgün dağõlmõş ve sertleşme sonrasõnda
da kalõcõ hava kabarcõğõ sürükleyen kimyasal katkõ.

3.2.6

Priz hõzlandõrõcõ katkõ

Karõşõmõn, plâstik halden katõ hale geçmeye (prizin) başlama süresini kõsaltan kimyasal katkõ.

3.2.7

Sertleşmeyi hõzlandõrõcõ katkõ

Priz süresini etkileyerek veya etkilemeksizin betonun erken dayanõm kazanma hõzõnõ artõran kimyasal
katkõ.

3.2.8

Priz geciktirici katkõ

Karõşõmõn, plâstik halden katõ hale geçmeye (prizin) başlama süresini uzatan kimyasal katkõ.

3.2.9

Su geçirimsizlik katkõsõ

Sertleşmiş betonun kõlcal su emmesini azaltan kimyasal katkõ.
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3.2.10 Priz geciktirici / su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõ
Su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõnõn etkisini (asõl amaç) ve priz geciktirici katkõnõn etkisini (tâli amaç)
birlikte oluşturan etki.

3.2.11 Priz geciktirici / yüksek oranda su azaltõcõ / süper akõşkanlaştõrõcõ katkõ
Yüksek oranda su azaltõcõ / süper akõşkanlaştõrõcõ katkõnõn etkisini (asõl amaç) ve priz geciktirici
katkõnõn etkisini (tâli amaç) birlikte oluşturan etki.

3.2.12 Priz hõzlandõrõcõ / su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõ
Su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõnõn etkisini (asõl amaç) ve priz hõzlandõrõcõ katkõnõn etkisini (tâli amaç)
birlikte oluşturan etki.

4

Özellikler

4.1

Genel özellikler

Bu standarddaki özellikler, kimyasal katkõlarõn beton içerisinde düzgün olarak dağõldõğõ kabul edilerek
verilmiştir. Priz geciktirici özelliğe sahip toz katkõlarõn dağõlõmõna özel itina gösterilmelidir.
Bu standardda tarif edilen tüm kimyasal katkõlar, Çizelge 1’de verilen genel özelliklere uygun olmalõdõr.
Not - AT işareti almak için gerekli özellikler Ek ZA’da yer alan Çizelge ZA.1’de verilmiştir.

4.2

Özel tip katkõlarõn özellikleri

Madde 3.2.1’den Madde 3.2.12’ye kadar olan maddelerde tarif edilen katkõlar, aşağõda verilenlere
karşõlõk gelen performans özelliklerine uygun olmalõdõr.
Su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõlar
Çizelge 2
Yüksek oranda su azaltõcõ / süper akõşkanlaştõrõcõ katkõlar
Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2
Su tutucu katkõ
Çizelge 4
Hava sürükleyici katkõ
Çizelge 5
Priz hõzlandõrõcõ katkõ
Çizelge 6
Sertleşmeyi hõzlandõrõcõ katkõ
Çizelge 7
Priz geciktirici katkõ
Çizelge 8
Su geçirimsizlik katkõsõ
Çizelge 9
Priz geciktirici / su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõlar
Çizelge 10
Priz geciktirici / yüksek oranda su azaltõcõ / süper akõşkanlaştõrõcõ katkõlar Çizelge 11.1 ve Çizelge 11.2
Priz hõzlandõrõcõ / su azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ katkõlar
Çizelge 12
İmalâtçõ tarafõndan beyan edilen değerler talep edildiğinde yazõlõ olarak verilmelidir.
Not - Katkõlar, sertleşmiş betonun büzülmesi veya genleşmesi üzerinde önemli değişikliğe yol
açmamalõdõr. Bu değişikliği ölçmek üzere, EN 480-1’e uygun şahit harç kullanõlarak prEN 101513:1993’te tarif edilen boyut değişimi tayini işlemi uygulanabilir.
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Çizelge 1 - Genel özellikler
No

Özellik

Deney metodu

a

1

Homojenlik

2

Renk

a

Gözle

3

Etkin bileşen

4

Bağõl yoğunluk
(Sadece sõvõlar için)

5

Katõ madde miktarõ

6

pH değeri

7

EN 480-2
(EN 480-1'deki
Tavsiye edilen en
4 farklõ çimentolu
yüksek miktarda prize
şahit harçta tavsiye
etkisi
edilen en yüksek
miktarõ kullanarak)

8

Toplam klor

Gözle
a

b

EN 480-6
a

9
10

a
b
c
d
e

f
g
h

a

a

ISO 758

c

EN 480-8

ISO 4316

a,d

Suda çözünebilir
- a
klorür(Cl )
Alkali miktarõ (Na2O
a
eşdeğeri)
Korozyona etkisi

e

ISO 1158

EN 480-10

İstenen değerler
Kullanõldõğõnda homojen. Ayrõşma, üretici tarafõndan
beyan edilen sõnõrõ aşmamalõdõr.
Üniform ve üreticinin verdiği tarife uygun
Üretici tarafõndan verilen referans kõzõl ötesi spektrumu ile
kõyaslandõğõnda kõzõl ötesi spektrumu etkin bileşen
açõsõndan değişiklik göstermemelidir.
D > 1,10 ise D±0,03
D ≤ 1,10 ise D±0,02
(D üreticinin beyan ettiği yoğunluk değeri )
T ≥ % 20 için 0,95T ≤ X < 1,05T
T < % 20 için 0,90T ≤ X < 1,10T
T üreticinin beyan ettiği değer , kütlece %
X deney sonucu , kütlece %
Üreticinin belirttiği değer ± 1, veya
üreticinin beyan ettiği aralõk içinde
Sonuçlar rapor edilir.

h

Kütlece en çok % 0,10 veya üreticinin beyan ettiği
değerin altõnda
Kütlece en çok % 0,10 veya üreticinin beyan ettiği
değerin altõnda

EN 480-12

Üreticinin beyan ettiği en yüksek değerin altõnda
Beton içindeki çelikte korozyon yaratõcõ
11
g
etkileri olmamalõ
Üreticinin beyan ettiği değer, kullanõcõya yazõlõ olarak verilmelidir.
EN 480-6’da verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önermelidir.
EN 480-8’de verilen metot uygun değilse, üretici alternatif bir deney metodu önermelidir.
Toplam klor miktarõyla suda çözünebilir klorür miktarõ arasõnda önemli bir fark yoksa, söz konusu
katkõlara ilişkin sonraki deneylerde yalnõzca suda çözünebilen klorür miktarõ belirlenebilir.
ISO 1158’de verilen işlem, aşağõda verilen şekilde değiştirilmelidir:
− Numune miktarõ, 0,1 g kuru katkõya çõkarõlõr.
− Gümüş nitrat ve amonyum tiosiyanat çözeltisi 0,01 N kullanõlõr.
Deneyde C3A miktarõ, kütlece %5’ten daha az olan CEM I çimentosu kullanõlmalõdõr.
EN standardõ yayõnlanõncaya kadar, gerekli hallerde kullanõm yerinde geçerli millî standard ve
2)
şartnameler uygulanmalõdõr .
Klorür muhtevasõnõn %0,10 veya daha az olmasõ halinde katkõ “klorürsüz” olarak tarif edilebilir.
f,g
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Çizelge 2 - Su azaltõcõ/akõşkanlaştõrõcõ katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No

Özellik

Şahit beton

1

Su azaltma

EN 480-1 Şahit
beton I

2

Basõnç
dayanõmõ

EN 480-1 Şahit
beton I

3

Taze
betondaki
hava miktarõ

EN 480-1 Şahit
beton I

Deney metodu
İstenen değerler
EN 12350-2'ye göre
Deneme betonunda şahit betona
çökme veya
EN12350-5'e göre kõyasla en az % 5
yayõlma
7 ve 28 günde, deneme betonu, şahit
prEN 12390-3:1999
betonun en az % 110'u
EN 12350-7

Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
en çok % 2 (hacimce) üzerinde

Çizelge 3.1 - Yüksek oranda su azaltõcI/süper akõşkanlaştõrõcõ katkõlar İçin ek özellikler (eşit kõvamda)
No

Özellik

Şahit beton

1

Su azaltma

EN 480-1 Şahit
beton I

2

Basõnç
dayanõmõ

EN 480-1 Şahit
beton I

3

Taze
betondaki
hava miktarõ

EN 480-1 Şahit
beton I

Deney metodu
İstenen beğerler
EN 12350-2'ye göre
Deneme betonunda şahit betona
çökme veya
EN12350-5'e göre kõyasla en az % 12
yayõlma
1 günde, deneme betonu, şahit betonun
en az % 140'õ;
prEN 12390-3:1999
28 günde, deneme betonu, şahit betonun
en az % 115'i
EN 12350-7

Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

Çizelge 3.2 - Yüksek oranda su azaltõcõ/süper akõşkanlaştõrõcõ katkõlar için ek özellikler (eşit
su/çimento oranõnda)
No

Özellik

Şahit beton

Deney metodu

1

Kõvamdaki
artõş

EN 480-1 Şahit
beton IV

EN 12350-2'ye göre
çökme veya
EN12350-5'e göre
yayõlma

2

Kõvam koruma

EN 480-1 Şahit
beton IV

EN 12350-2'ye göre
çökme veya
EN12350-5'e göre
yayõlma

3

Basõnç
dayanõmõ

EN 480-1 Şahit
beton IV

prEN 12390-3:1999

4

Taze
betondaki
hava miktarõ

EN 480-1 Şahit
beton IV

EN 12350-7

İstenen değerler
Başlangõç (30±10) mm olmak üzere,
çökme artõşõ en az 120 mm,
başlangõç (350±20) mm olmak üzere,
yayõlma artõşõ en az 160 mm,
Deneme betonunun katkõ katõldõktan 30
dakika sonraki kõvamõ , şahit betonun
ilk kõvamõnõn altõna düşmemelidir.
28 günde, deneme betonu, şahit
betonun en az % 90'I
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
en çok % 2 (hacimce) üzerinde

2) TSE Notu: Ek MA’da verilen deney ve değerlendirme bu amaçla kullanõlabilir.
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Çizelge 4 - Su tutucu katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No
1

Özellik
Terleme

2

Basõnç
dayanõmõ
Taze
betondaki
hava miktarõ

3

Şahit beton
EN 480-1 Şahit
beton II
EN 480-1 Şahit
beton II
EN 480-1 Şahit
beton II

Deney metodu
EN 480-4
prEN 12390-3:1999

EN 12350-7

İstenen değerler
Deneme betonu, şahit betonun
en çok % 50'si
28 günde, deneme betonu , şahit
betonun en az % 80'i
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun en çok %
2 (hacimce) üzerinde

Çizelge 5 - Hava sürükleyici katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No
1

2

3

a
b
c

Özellik
Taze
betondaki
hava miktarõ
(sürüklenmiş
hava)
Sertleşmiş
betondaki
hava boşluğu
karakteristikleri
Basõnç
dayanõmõ

Şahit beton
EN 480-1 Şahit
beton III

Deney metodu

a

İstenen değerler
Deneme betonu , şahit betonun
hacimce en az % 2,5 üzerinde.

EN 12350-7
Toplam hava miktarõ hacimce %4 - %6
EN 480-1 Şahit
beton III

c

EN 480-11

Deneme betonundaki aralõk faktörü
en çok 0,200 mm

EN 480-1 Şahit
beton III

28 günde, deneme betonu , şahit
prEN 12390-3:1999 betonun
en az % 75'i
Tüm özellikler aynõ deneme betonu için geçerlidir.
Uygun miktar belirtilemez, miktar, istenen hava miktarõnõ elde edecek şekilde ayarlanmalõdõr.
EN 480-11 referans metottur. Aralõk faktörü belirlenmesinde, EN 480-11'deki metotla aynõ sonuçlarõ
verdiğinin gösterilebilmesi kaydõyla diğer metotlar (örneğin, değiştirilmiş nokta sayma metodu) da
kullanõlabilir.

Çizelge 6 - Priz hõzlandõrõcõ katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No

Özellik

1

Priz başlangõcõ

2

3

Basõnç
dayanõmõ

Şahit harç/beton

Deney metodu

EN 480-1’e uygun
EN 480-2
harç

EN 480-1
Şahit beton I

Taze
EN 480-1
betondaki
Şahit beton I
hava miktarõ

prEN 12390-3:1999

EN 12350-7

İstenen değerler
o
20 C'ta: deneme betonu için en az 30
dakika
o
5 C'ta: deneme betonu için
şahit betonun en çok % 60'õ
28 günde, deneme betonu , şahit
betonun
en az % 80'i
90 günde, en az 28 günlük değer kadar
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

7

b

ICS 01.040.91; 91.100.30

TÜRK STANDARDI

TS EN 934-2/Mart 2002

Çizelge 7 - Sertleşmeyi hõzlandõrõcõ katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No

Özellik
Basõnç
dayanõmõ

Şahit beton
EN 480-1
Şahit beton I

Deney metodu
prEN 12390-3:1999

Taze
betondaki
hava miktarõ

EN 480-1
Şahit beton I

EN 12350-7

1

2

İstenen değerler
o

20 C'ta ve 24 saatte: deneme betonu,
şahit betonun en az % 120'si.
o
20 C'ta ve 28 günde: deneme betonu,
şahit betonun en az % 90'õ.
o
5 C'de ve 48 saatte: deneme betonu ,
şahit betonun en az % 130'u.
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

Çizelge 8 - Priz geciktirici katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No

Özellik

Şahit harç/beton

Deney metodu

1

Priz süresi

EN 480-1’e uygun
EN 480-2
harç

2

Basõnç
dayanõmõ

EN 480-1
Şahit beton I

prEN 12390-3:1999

3

Taze
betondaki
hava miktarõ

EN 480-1
Şahit beton I

EN 12350-7

İstenen değerler
Priz başlangõcõ : deneme betonu ,
şahit betondan en az 90 dakika fazla
Priz sonu : deneme betonu ,
şahit betondan en çok 360 dakika sonra
7 günde: deneme betonu ,
şahit betonun en az % 80'i.
28 günde: deneme betonu ,
şahit betonun en az % 90'õ.
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

Çizelge 9 - Su geçirimsizlik katkõlarõ için ek özellikler (eşit kõvamda veya eşit S/Ç oranõnda)
No

Özellik
Kõlcal su
emme

Şahit harç/beton
Deney metodu
EN 480-1’e uygun EN 480-5
harç

1

Basõnç
EN 480-1
prEN 12390-3:1999
dayanõmõ
Şahit beton I
Taze
EN 480-1
EN 12350-7
betondaki
Şahit
beton
I
3
hava miktarõ
Bütün deneyler eşit kõvam veya eşit S/Ç oranõnda yapõlmalõdõr.
2

a

8

a

İstenen değerler
7 günlük kürden sonra , 7 günlük
deney için;
deneme betonu , şahit betonun en çok
% 50'si; 90 günlük kürden sonra, 28
günlük deney için; deneme betonu ,
şahit betonun en çok % 60'õ
28 günde, deneme betonu , şahit
betonun en az % 85'i
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde
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Çizelge 10 - Priz geciktirici / su azaltõcõ / plâstikleştirici katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No
1

Özellik
Basõnç
dayanõmõ

Şahit harç/beton
Deney metodu
EN 480-1
prEN 12390-3:1999
Şahit beton I

Priz süresi

EN 480-1’e uygun En 480-2
harç

Su azaltma

EN 480-1
Şahit beton I

2

3

4

Taze
EN 480-1
betondaki hava Şahit beton I
miktarõ

EN 12350-2’ye göre
çökme veya
EN 12350-5’e göre
yayõlma
EN 12350-7

İstenen değerler
28 gün için deneme betonu , şahit
betonun en az % 100'ü
Priz başlangõcõ : deneme betonu ,
şahit betondan en az 90 dakika fazla
Priz sonu : deneme betonu ,
şahit betondan en çok 360 dakika sonra
Deneme betonunda şahit betona
kõyasla en az % 5
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

Çizelge 11.1 - Priz geciktirici / yüksek oranda su azaltõcõ / süper plâstikleştirici katkõlar için ek
özellikler (eşit kõvamda)
No
1

Özellik
Basõnç
dayanõmõ

Şahit harç/beton
Deney metodu
EN 480-1
prEN 12390-3:1999
Şahit beton I

Priz süresi

EN 480-1’e uygun En 480-2
harç

Su azaltma

EN 480-1
Şahit beton I

2

3

EN 12350-2’ye göre
çökme veya
EN 12350-5’e göre
yayõlma

İstenen değerler
7 günlük deney için, deneme betonu,
şahit betonun en az % 100'ü;
28 günlük deney için, deneme betonu,
şahit betonun en az % 115'i
Priz başlangõcõ : deneme betonu ,
şahit betondan en az 90 dakika fazla
Priz sonu : deneme betonu ,
şahit betondan en çok 360 dakika sonra
Deneme betonunda şahit betona
kõyasla en az % 12

EN 480-1
EN 12350-7
Taze
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
Şahit
beton
I
betondaki
hava
deneme betonu, şahit betonun
4
miktarõ
hacimce en çok % 2 üzerinde
Çizelge 11.2 - Priz geciktirici / yüksek oranda su azaltõcõ / süper plâstikleştirici katkõlar için ek
özellikler (eşit S/Ç oranõnda)
No

1

2
3

Özellik

Şahit harç/beton
Deney metodu
EN 480-1
EN 12350-2’ye göre
Şahit beton IV
çökme veya
Kõvam koruma
EN 12350-5’e göre
yayõlma

Deneme betonunun katkõ katõldõktan 60
dakika sonraki kõvamõ , şahit betonun
ilk kõvamõnõn altõna düşmemelidir.

Basõnç
dayanõmõ
Taze
betondaki hava
miktarõ

28 gün için deneme betonu , şahit
betonun en az % 90’I
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

EN 480-1
Şahit beton IV
EN 480-1
Şahit beton I

PrEN 12390-3:1999
EN 12350-7

İstenen değerler
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Çizelge 12 - Priz geciktirici / su azaltõcõ / plâstikleştirici katkõlar için ek özellikler (eşit kõvamda)
No
1

2

Özellik
Basõnç
dayanõmõ

Priz başlangõcõ

Şahit harç/beton
Deney metodu
EN 480-1
prEN 12390-3:1999
Şahit beton I

EN 480-1’e uygun EN 480-2
harç
EN 480-1
Şahit beton I

4.3

3

Su azaltma

4

EN 480-1
Taze
betondaki hava Şahit beton I
miktarõ

EN 12350-2’ye göre
çökme veya
EN 12350-5’e göre
yayõlma
EN 12350-7

İstenen değerler
28 gün için deneme betonu , şahit
betonun en az % 100’ü
o

20 C'ta: deneme betonu için en az 30
dakika
o
5 C'ta: deneme betonu için
şahit betonun en çok % 60'õ
Deneme betonunda şahit betona
kõyasla en az % 5
Üretici tarafõndan aksi belirtilmedikçe,
deneme betonu, şahit betonun
hacimce en çok % 2 üzerinde

Tehlikeli maddelerin açõğa çõkmasõ

Sertleşmiş beton içerisinde bulunan ve daha sonra açõğa çõkan, sağlõk, temizlik ve çevre için tehlikeli
maddelerle ilgili bilgi Ek - A’da verilmiştir.

5

Numune alma

Numune alma kurallarõ, EN 934-6:2001’de verilmiştir.

6

Uygunluk kontrolü

Uygunluk kontrolu kurallarõ, EN 934-6:2001’de verilmiştir. Deney sõklõğõ, fabrika üretim kontrolüne
bağlõ olarak Çizelge 13’te verilmiştir.

7

Uygunluk değerlendirilmesi

Uygunluk değerlendirilmesi kurallarõ, EN 934-6:2001’de verilmiştir.
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Çizelge 13 - EN 934-2:2001’e uygun beton kimyasal karkõlarõnõn fabrika üretim kontrolü için en az deney yapõlma sõklõğõ

Deneyler
Homojenlik, renk

Su azaltõcõ/ Yüksek oranda
plâstikleştirici
su azaltõcõ/
katkõlar
süper
plâstikleştirici
katkõlar

Su tutucu
katkõlar

Hava
Priz hõzlandõrõcõ
sürükleyici
katkõlar
katkõlar

Sertleşmeyi
hõzlandõrõcõ
katkõlar

Priz
Su
Priz geciktirici / Priz geciktirici / Priz hõzlandõrõcõ/
geciktirici geçirimsizlik su azaltõcõ / yüksek oranda su su azaltõcõ /
katkõlar
katkõlarõ
plâstikleştirici azaltõcõ / süper
plâstikleştirici
katkõlar
plâstikleştirici
katkõlar
katkõlar

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Alkali miktarõ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Su azaltma

A

A

A

A

A

Bağõl yoğunluk (sadece
sõvõlar için
Katõ madde miktarõ
pH değeri (sadece sõvõlar
için
- 1)
Klorür muhtevasõ (Cl )

Kõvamdaki artõş

A

A

Kõvam koruma

A

A

Priz süresi
Taze betondaki hava miktarõ

A
1

1

Terleme
Sertleşmiş betondaki hava
miktarõ (aralõk faktörü)
Basõnç dayanõmõ
Kõlcal su emme

1

A

A

A

A

A

1

1

1

1

1

1

1

1

A

1

1

1

1

1

A
1
1

1

1

1

A

Çizelgede verilen sayõlar bir yõl boyunca üretime göre dağõtõlan en az deney sõklõğõnõ gösterir. Üretim sõklõğõnõn az olduğu durumlarda her harman deneye tabi tutulmalõdõr.
A: Yõlda en az iki defa olmak üzere her 500 ton için bir deney
B: Her harmanda bir deney
1) Toplam klor miktarõnõn suda çözünebilen klorür miktarõndan önemli derecede farklõ olmasõ durumunda toplam klorür miktarõ da verilen bu sõklõkta yapõlacak deneyle
belirlenmelidir.
Not: Etkili bileşen (kõzõl ötesi analizle belirlenen) ve bu bileşenin tavsiye edilen en yüksek miktarda priz süresi üzerindeki etkisi, bu Çizelgede verilen fabrika üretim kontrol
programõna dahil edilmesine gerek görülmemiştir. Bu özellikler başlangõç tip deneylerinde dikkate alõnmalõdõr.
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İşaretleme ve etiketleme

8.1

Genel

TS EN 934-2/Mart 2002

Bidon veya varilde teslim edilen katkõlarda, gerekli tanõtõcõ bilgiler, açõk ve bilirgin şekilde
işaretlenmelidir. Teslim yerine, depodan boşaltõlarak teslim edilen katkõlarda ise tanõtõcõ bilgiler, teslim
esnasõnda yazõlõ olarak verilmelidir.
Not - CE işaretlemesi ve etiketlemesi ile ilgili işlemler Ek ZA.3’de verilmiştir.

8.2

Katkõlarõn kõsa gösterimi

Beton katkõlarõ aşağõda verilenler bulunacak şekilde kõsaca gösterilmelidir:
a) Katkõ tipinin ismi ve tipi (Türkçe),
b) Bu standardõn numarasõ, TS EN 934-2,
c) Katkõ tipini gösteren kod. Bu kodda, bu standardõn ve özel tip katkõlar için, katkõnõn ilâve
performans özelliklerini gösteren çizelgenin numarasõ da bulunmalõdõr. Katkõ performans
özelliklerinin iki çizelgede yer almasõ halinde, her iki çizelgenin numarasõ da yazõlmalõdõr.
Örnek - Yüksek oranda su azaltõcõ / Süper akõşkanlaştõrõcõ beton katkõsõ: TS EN 934-2: Ç 3.1/ Ç 3.2

8.3

İlâve bilgi

a) Harman numarasõ ve katkõ fabrikasõnõn ismi,
b) Raf ömrüyle ilgili özel şart ta dahil olmak üzere depolama şartlarõnõn özeti belirgin şekilde
işaretlenmelidir. Örneğin: Bu katkõ, “tarih” ten sonra TS EN 934-2’ye uygun olarak kabul edilmez.
c) Gerekliyse, kullanõmdan önce homojenleştirme talimatlarõ.
d) Kullanõm talimatlarõ ve herhangi güvenlik uyarõlarõ. Örneğin: kostik, toksik veya korozif gibi.
İmalatçõnõn önerdiği kullanõm miktarõ sõnõrlarõ.
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Ek A
(Bilgi için)
Tehlikeli maddelerin açõğa çõkmasõ
Sağlõk, temizlik ve çevreye zararlõ maddelerle ilgili olarak bu standardda özel hükümler bulunmamakla
birlikte Madde ZA.1’de verilen “uyarõ” maddesi ile Madde ZA.3’te verilenler uygulanõr.
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Ek ZA
(Bilgi için)
AB Yapõ Mamulleri Direktifi’ne tabi beton kimyasal katkõ
maddelerinin CE işaretlemesiyle ilgili hükümler
ZA.1 Bu standardõn AB Yapõ Mamulleri Direktifinde yer alan hükümlerle ilgili olan maddeleri
1)
Bu standard ve ZA eki Avrupa Komitesi ve Avrupa Serbest ticaret Birliği’nin gözetiminde CEN
tarafõndan hazõrlanmõştõr.
Bu standardõn, Çizelge ZA.1’de verilen maddeleri, AT Yapõ Mamulleri Direktifinde ( 89/106/EEC)
verilen şartlara uygundur.
ZA ekine uygunluk, beton katkõ maddelerinin Çizelge ZA.1’de dikkate alõnan kullanõmlar için
uygunluklarõnõ gösterir.
Uyarõ - Plânlanan kullanõmõ etkilemeyen diğer şartlar ve diğer AB direktifleri, bu ek kapsamõnda olan
beton kimyasal katkõ maddelerine uygulanabilir.
Not 1 - Tehlikeli maddelerle ilgili olarak, bu standard kapsamõnda olan mamullere uygulanabilecek
başka şartlar da olabilir (değiştirilmiş Avrupa hukuku ve millî kanunlar, tüzükler ve
kararnameler). AT Yapõ Mamulleri Direktifinde verilen hükümlere uygunluk sağlamak için,
uygulandõğõ yer ve zamanda bu şartlarõn da uyumlaştõrõlmasõ gerekir.
Not 2 - Tehlikeli maddeler hakkõndaki Avrupa kurallarõ ve millî hükümler veri tabanõ için EUROPA web
sitesinden (CREATE, http://europa.eu.int) yararlanõlabilir
Bu ek, Çizelge ZA.1’de ve ilgili diğer maddelerde gösterilen amaçlarla kullanõlacak yapõ mamullerinin
CE işaretlemesi şartlarõnõ tesis eder.
Bu ek kapsamõ, Çizelge ZA.1’de tarif edilmiştiir.
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Çizelge ZA.1 - Bu standardda, AB Yapõ Mamulleri Direktifi ile ilgili olan maddeler ve özetleri
Ürün
:
Kullanõm amacõ (larõ) :

Gerekli özellikler

Klorür iyonu muhtevasõ

Alkali muhtevasõ
Korozyona etkisi

Basõnç dayanõmõ

Hava miktarõ
(sürüklenmiş hava)

Hava boşluğu
karakteristikleri

Su azaltma

Terleme

Bu standard kapsamõndaki beton katkõlarõ
Betonda kullanõm amacõ : su azaltma/akõşkanlaştõrma, yüksek oranda su azaltma/
süper akõşkanlaştõrma, su tutma / itme, hava sürükleme, priz hõzlandõrma,
serleşmeyi hõzlandõrma, priz geciktirme, su geçirimsizliği, priz geciktirme/su
azaltma/ akõşkanlaştõrma, priz geciktirme/ yüksek oranda su azaltma/ süper
akõşkanlaştõrma, priz hõzlandõrma /su azaltma/ akõşkanlaştõrma
Bu standarddaki özellik
Zorunluluk seviyesi (leri)
Notlar
maddesinin numarasõ
veya sõnõf (larõ)
Bu standard
kapsamõndaki bütün
katkõlara uygulanõr.
4.1 ve Çizelge 1 (9)
yok
Özellikler, üst kullanõm
sõnõrõ veya beyan edilen
en yüksek değer içindir.
Bu standard
kapsamõndaki bütün
4.1 ve Çizelge 1 (10)
yok
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, beyan edilen
en yüksek değer içindir.
4.1 ve Çizelge 1 (11)
yok
Bütün katkõlara uygulanõr
Bu standard
4.2 ve Çizelge 2 (2),
kapsamõndaki bütün
3.1(3), 3.2 (4), 4(3), 6
katkõlara uygulanõr.
yok
(3), 7(2), 8(3), 9 (3), 10
Özellikler, deney
(4), 11.1 (4), 11.2 (3) ve
karõşõmõndaki (katkõlõ) üst
12 (4)
kullanõm sõnõrõ içindir.
Sadece hava sürükleyici
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, deney
4.2 ve Çizelge 5 (1)
yok
karõşõmõndaki (katkõlõ) üst
ve allt kullanõm sõnõrõ
içindir.
Sadece hava sürükleyici
katkõlara uygulanõr.
4.2 ve Çizelge 5 (2)
yok
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) üst
kullanõm sõnõrõ içindir.
Sadece, su azaltõcõ
/akõşkanlaştõrõcõ, yüksek
oranda su azaltõcõ/ süper
akõşkanlaştõrõcõ, priz
geciktirici/su azaltõcõ/
süper akõşkanlaştõrõcõ ve
4.1 ve Çizelge 2 (1), 3.1
priz hõzlandõrõcõ /su
(1), 10 (3), 11.1 (3) ve 12
yok
azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ
(3)
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) alt
kullanõm sõnõrõ içindir

4.2 ve Çizelge 4 (1)

yok

Sadece su tutucu
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) üst
kullanõm sõnõrõ içindir.
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Çizelge ZA.1 - (devamõ)
Bu standarddaki özellik
maddesinin numarasõ

Gerekli özellikler

Priz süresi

Sertleşme süresi /
dayanõm gelişimi

Kõlcal su emme

Kõvam

Tehlikeli maddeler

Dayanõklõlõk

Korozyona etkisi

16

4.2 ve Çizelge 6 (1), 8
(1), 10 (2), 11.1 (2) ve 12
(2)

4.2 ve Çizelge 6 (2),
7(1), 8 (2), 10 (1) ve
11.1 (1)

4.2 ve Çizelge 9 (1)

4.2 ve Çizelge 3.2 (1) (2)
ve 11.2 (1)

Ek ZA

-

Çizelge 1 (11)

Zorunluluk seviyesi (leri)
veya sõnõf (larõ)

yok

yok

yok

yok

yok

Notlar
Sadece, priz hõzlandõrõcõ,
priz geciktirici, priz
geciktirici/su azaltõcõ/
akõşkanlaştõrõc, priz
geciktirici/su azaltõcõ/
süper akõşkanlaştõrõcõ ve
priz hõzlandõrõcõ /su
azaltõcõ / akõşkanlaştõrõcõ
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) alt
ve üst kullanõm sõnõrõ
içindir
Sadece, priz hõzlandõrõcõ,
serleşmeyi hõzlandõrõcõ,
priz geciktirici, priz
geciktirici/su azaltõcõ/
akõşkanlaştõrõc, priz
geciktirici/su azaltõcõ/
süper akõşkanlaştõrõcõ
katkõlara uygulanõr.
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) alt
kullanõm sõnõrõ içindir
Sadece, su geçirimsizlik
katkõlarõna uygulanõr.
Özellikler, deney
karõşõmõndaki (katkõlõ) üst
kullanõm sõnõrõ içindir.
Sadece, yüksek oranda
su azaltõcõ/ süper
akõşkanlaştõrõcõn ve priz
geciktirici/yüksek oranda
su azaltõcõ/ süper
akõşkanlaştõrõcõ katkõlara
uygulanõr. Özellikler,
deney karõşõmõndaki
(katkõlõ) alt kullanõm sõnõrõ
içindir
Beton katkõlarõnõn
hepsine uygulanõr.
Özellikler katkõnõn
kullanõm yerinde geçerli
kurallara bağlõdõr.

-

Katkõlõ beton dayanõklõlõğõ

yok

Betonarme ve ön
gerilmeli betonlarda
kullanõlacak beton
katkõlarõnõn hepsine
uygulanõr. Özellikler
katkõnõn kullanõm yerinde
geçerli kurallara bağlõdõr.
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Belirli özelliklerle ilgili hükümler, ürünün amaçlanan kullanõm özelliğiyle ilgili düzenleyici kurallarõn
bulunmadõğõ üye ülkelerde uygulanmaz. Bu durumda, üreticinin ürünlerini, bu ülkelerde piyasaya
sürmesi için, ürünlerin bu belirli özellikler bakõmõndan performansõnõn belirlemesi ve beyan etmesi şart
koşulmaz ve EC işareti ile birlikte (ZA.3) “Performans belirlenmedi” (NPD) bilgi notu konulabilir. Temel
özelliklerle ilgili olarak NPD tercihi kullanõlmayabilir.
ZA.2

Beton kimyasal katkõ maddelerinin uygunluk onay işlemi

ZA.2.1 Uygunluk onay sistemi
Beton katkõ maddelerinin uygunluk onay sistemi, Çizelge ZA.2’de gösterilmiştir. Çizelgede gösterilen
sistem, yyy/-mm-dd’ nin nnn/yy no’lu komisyonun kararõna uygun olarak M 128 “Beton harç ve
enjeksiyon şerbeti” tâlimatõ, Ek III ‘de kullanõm amacõna göre verilmiştir.
Çizelge ZA.2 - Uygunluk onay sistemi
Ürün (ler)

Kullanõm amacõ

Seviye (ler) veya
sõnõf(lar)

Uygunluk onay
sistemi (leri)

Katkõlar
Beton için
2+
Sistem 2+ : Yetkili kurum tarafõndan, fabrika başlangõç muayenesi ve fabrika üretim kontrolü, ek olarak
fabbrika üretim kontrolünün sürekli denetim, değerlendirme ve onayõ esas alõnarak yapõlam belgelendirmeyi
ihtiva eden, Direktif 89/186/EEC, Ek II, Ek II.2’de verilen ilk ihtimal.
Çizelge ZA.1’de verilen yapõ ürünlerinin uygunluk onayõnda, bu standard veya aşağõda gösterilen diğer
standardlarõn uygulanmasõ sonucundaki Çizelge ZA.3’te verilen uygunluk değerlendirmesi esas
allõnmalõdõr.
Çizelge ZA.3 - Uygunluk değerlendirme görevlendirmesi
Görevler

Görevin içeriği

Fabrika üretim kontrolü
Üreticinin yapacağõ
görevler

Başlangõç tip deneyleri
Fabrikada alõnan numunelerin deneye
tâbi tutulmasõ

Yetkili kurumun
yapacağõ görevler

Fabrika üretim
kontrolünün
belgelendirilmesi

Fabrikanõn ve
fabrika üretim
kontrolünün ilk
muayenesi
Fabrika üretim
kontrolünün sürekli
denetim,
değerlendirme ve
onayõ.

Çizelge ZA.1’de
verilenlerle ilgili
bütün özelliklere
dair parametreler.
Çizelge ZA.1’de
verilen ilgili bütün
özellikler.
Çizelge ZA.1’de
verilen ilgili bütün
özellikler.
Çizelge ZA.1’de
verilenlerle ilgili
bütün özelliklere
dair parametreler.
Çizelge ZA.1’de
verilenlerle ilgili
bütün özelliklere
dair parametreler.

Uygulanacak
maddeler
EN 934-2:2001,
Madde 6 (Çizelge
13’de verilen ilgili
deneyler)
EN 934-6:2001,
Madde 5.4
EN 934-6:2001,
Madde 5.3
EN 934-6:2001,
Madde 5.4.4.4
EN 934-6:2001,
Madde 5
EN 934-2:2001,
Madde 6 (Çizelge
13’de verilen ilgili
deneyler)
EN 934-6:2001,
Madde 5.4

ZA.2.2 AT belgelendirmesi ve uygunluk beyanõ
Bu ekte verilen şartlara uygunluk sağlanmasõ ve aşağõda ifade edilen belgenin, yetkili kurum
tarafõndan düzenlenmesinden sonra, AET sõnõrlarõ içerisinde yerleşik üretici veya temsilcisi, üreticinin
EC işareti ile başlayan uygunluk beyanõ hazõrlamalõ ve bunu bulundurmalõdõr. Bu beyanda aşağõda
verilenler bulunmalõdõr:
− Üreticinin veya AET içerisinde yerleşik temsilcisinin isim ve adresi,
− Ürünün tarifi (Ticari ismi, tipi, tanõtõmõ, kullanõmõ,…) ve CE işareti taşõyan bilgilendirme belgesinin
kopyasõ,
− Fabrika üretim kontrol belgesinin numarasõ,
− Varsa, belgenin geçerlilik şartlarõ ve süresi,

17

ICS 01.040.91; 91.100.30
−

TÜRK STANDARDI

TS EN 934-2/Mart 2002

Belgeyi imzalayan yetkilinin ismi ve ünvanõ,

Yukarõda tarif edilen beyan ve belge talep halinde, ürünün kullanõlacağõ ülke lisanõ veya lisanlarõnda
verilebilir.
ZA.3 CE işaretlemesi ve etiketleme
AT veya AET topluluğu sõnõrlarõ içerisinde yerleşik üretici veya onun temsilcisi, CE işareti alma
sorumluluğundadõr. Bidon veya varil içerisinde piyasaya sürülen beton kimyasal katkõ maddelerinde bu
işaret, bidon veya varil üzerine yazõlmalõdõr. Malzemenin dökme olarak teslim edilmesi halinde ise CE
işareti, teslimde verilen belgeye konulmalõdõr. Aşağõda verilenler, CE işareti ile birlikte yazõlmalõdõr.
−
−
−
−
−
−
−

Yetkili kurumun tanõtõm numarasõ,
Üreticinin ismi veya tanõtõcõ işareti ve kayõtlõ olduğu adresi
CE İşaretinin verildiği yõlõn son iki rakamõ,
Fabrika üretim kontrol belgesinin numarasõ,
Bu standarda atõf,
Ürünün tarifi ; Genel ismi, malzeme, boyutlar, ….. ve kullanõm amacõ,
Çizelge ZA.1’de verilen gerekli özelliklerle ilgili bilgiler :
− Madde 8.2’ye göre standard kõsa gösterim şeklinde,
− Standard kõsa gösterim kapsamõna girmeyen, Çizelge ZA.1’de “Notlar” kõsmõnda gösterilen
gerekli özelliklerle ilgili olarak verilen beyan değerleri ve varsa gerekli her özellik için beyan
edilen seviye veya sõnõf.
− Varsa, “Performans belirlenmedi” ibaresi.

Özelliğin temel özelliklerden birisi olmasõ halinde, “performans belirlenmedi” ibaresi kullanõlmayabilir.
Bunun dõşõndaki hallerde, verilen kullanõm amacõna göre düzenleyici şartlara tâbi olmayan özellikler
için, “performans belirlenmedi” tercihi kullanõlabilir.
Sertleşmiş betonda ortaya çõkan zararlõ maddeler hakkõnda, yukarõda verilen özel bilgilere ilâve olarak,
gerekli olduğu zamanlarda ve durumlarda, tehlikeli maddelerle ilgili olarak uyulmasõ önerilen herhangi
diğer kanunlarõn listesi, bu kanunlarla ilgili gerekli diğer bilgi dokümanõ ile birlikte verilmelidir.
Not - Millî kanunlar haline gelmemiş Avrupa Kanunlarõnõn dikkate alõnmasõna gerek yoktur.
CE işareti ve birlikte bulunacak bilgilerle ilgili örnek şekil :
Beton kimyasal katkõ maddelerinin CE işaretlemesi ve etiketlenmesiyle ilgili bir örnek uygulama Şekil
ZA.1’de gösterilmiştir.
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CE uygunluk işareti, 93/CE/EEC sayõlõ direktifte
verilen “CE” sembolünü ihtiva eden.

0123 – CPD - 001
Kontrole yetkili kurumun tanõtõm numarasõ
Herhangi A.Ş, Ltd, Posta Kutusu 21, B-150

Üreticinin ismi veya tanõtõcõ işareti ve kayõtlõ
bulunduğu adres

00

CE işaretinin verildiği yõlõn son iki rakamõ

123 – CPD – 045

Fabrika üretim kontrol sertifikasõnõn numarasõ

TS EN 934-2

Standardõn No ve Eki

Yüksek oranda su azaltõcõ / süper akõşkanlaştõrõcõ
beton kimyasal katkõsõ

Tarif

En yüksek klorür muhtevasõ: kütlece……,
En yüksek alkali muhtevasõ:kütlece……..,
1)
Korozyona etkisi : NEN 3532

ve
Ürün ve kontrole tâbi özellikleriyle ilgili bilgi

Tehlikeli maddeler X:………ppm’den daha az
1)

Sadece, bu konuda zorunluluk bulunan üye
ülkelerde piyasaya sürülmesi halinde gereklidir.

Şekil ZA.1 - CE işaretlemesine ait bilgilendirme örneği
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Ek MA
Beton içerisindeki donatõ çeliğinde korozyon tayini için deney
metodu 3)
MA.1 Genel
Bu deney metodu, beton içerisindeki donatõ çeliğinin korozyon aktivitesini belirlemek üzere,
lâboratuvarda betonarme numunede veya yapõdaki kaplamasõz donatõ çeliğinde elektriksel yarõ hücre
potansiyelinin tahmini yoluyla korozyon potansiyelinin tayini kapsar.
Bu deney metodu, elektrik devresi kurulabilen alanla sõnõrlõdõr. Elektrik geçirimsiz dereceye gelince
kadar kurutulmuş veya yalõtkan malzemeyle kaplanmõş beton yüzeyleriyle, kabul edilebilir elektrik
devresi oluşturulmaz. Elektrik devresinin temel düzeneği Şekil MA.1’de gösterilmiştir.
Bu deney metodu,kullanõmdaki yapõnõn değerlendirilmesi ve araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõnda
kullanõma uygundur.
Bu deney metodu,yapõ elemanõnõn ölçülerine ve donatõ çeliği üzerine üzerindeki örtü (pas payõ) betonu
kalõnlõğõna bağlõ olmaksõzõn uygulanabilir.
Bu deney metodu, beton elemanõn ömrü boyunca her hangi bir zamanda uygulanabilir.
Bu deney metodunun kullanõmõyla elde edilen sonuçlar, donatõ çeliğinin veya betonarme yapõ
elemanõn yapõsal özelliklerini tahmin etmede dikkate alõnmaz.
Potansiyel ölçümleri, beton malzemeleri ve korozyon deneyleri konusunda tecrübe sahibi olan
mühendis veya teknik uzmanlar tarafõndan yorumlanmalõ ve değerlendirilmelidir.Çoğu durunda, betona
gömülü çeliğin korozyon aktivitesi ve bu aktivitenin, yapõnõn hizmet ömrü üzerindeki muhtemel etkisiyle
ilgili sonuçlara ulaşmak için, yarõ hücreli potansiyel ölçümlerine İlâve olarak, klorür içeriği,
karbonatlaşma derinliği, tabakalanmayla ilgili gözlem bulgularõ, korozyonun ortaya çõkma hõzõ ve
yapõnõn maruz kaldõğõ çevre şartlarõ gibi diğer verilerin de kullanõlmasõna ihtiyaç duyulur.
MA.2

Deney için gerekli cihazlar

MA.2.1 Yarõ hücre
Bakõr – bakõr sülfat yarõ hücre, (Not 1), Şekil MA.2’de gösterilen.
Yarõ hücre, bakõr veya bakõr sülfat ile reaksiyona girmeyen elektrik geçirmez malzemeden rijit tüp veya
kap, kõlcal su emme yoluyla õslak kalacak gözenekli ahsap veya plastik tõkaç ve tüp içerisinde doygun
bakõr sülfat çözeltisine batõrõlan bakõr çubuktan oluşur.Çözelti reaktif sõnõf bakõr sülfat kristallerinin
deiyonize suda çözülmesiyle hazõrlanõr.İçerisinde çözelti bulunan kabõn tabanõnda kristal (çözülmemiş)
bakõr sülfat tabakasõ kalmaya başladõğõ zaman çözeltinin doygun hale geldiği kabul edilir.
Rijit tüp veya kap, iç çapõ 25 mm’den daha büyük olan. Kullanõlan poroz tõkaçõn çapõ 13 mm’den
daha büyük olmalõdõr. Çözelti içerisine batõrõlan bakõr çubuğun çapõ 6 mm’ den ve uzunluğu 50
mm’den daha büyük olmalõdõr.
++

Cu → Cu +2 e yarõ hücre raksiyonunu esas alan mevcut kriter, doygun bakõr – bakõr sülfat yarõ
hücrenin standard hidrojen elektroda göre potansiyelin 22.2 °C sõcaklõkta, – 0,316 V olarak
vermektedir. Hücre, 0 °C ilâ 49 °C sõcaklõk aralõğõnda her 0,556ºC için – 0,0005 V daha artan sõcaklõk
katsayõsõna sahiptir.
Not 1 - Bu metotda sadece, bakõr – bakõr sülfat yarõ hücre olarak, sadece bir tip yarõ hücre belirtmekle
birlikte, aynõ ölçme sõnõrlarõ, aynõ doğruluk ve hassaslõk özelliklerine sahip başka hücreler de
kullanõlabilir. Bakõr – bakõr sülfat hücreye ek olarak lâboratuvar çalõşmalarõnda calomel
hücreler de kullanõlõr. Bakõr – bakõr sülfat yarõ hücrelerden başka hücrelerde ölçülen
potansiyeller, bakõr – bakõr sülfat eşdeğeri potansiyele çevrilmelidir. Çevirme teknikleri fiziko
kimya veya yarõ – hücre teknojileri ile ilgili ders kitaplarõndan araştõrõlabilir.
3) TSE Notu: Bu deney metodu, ASTM C 876 – 91(1999) “Beton içerisindeki kaplanmamõş donatõ
çeliğinin yarõ hücre potansiyellerini tayin için standard deney metodu” standardõndan alõnmõştõr.
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MA.2.2 Elektriksel birleştirme elemanõ, beton yüzeyi ve yarõ hücre arasõnda, düşük elektrik
drencine sahip sõvõ iletim köprüsü sağlamak için kullanõlõr. Bu eleman, önceden düşük elektrik dirençli
temas çözeltisi emdirilmiş bir veya birkaç süngerden meydana gelir. Sünger, yarõ hücrenin ucu
etrafõna, gözenekli tõkaç ve beton eleman arsõnda elektrik iletimi sağlayacak şekilde sarõlabilir.

MA.2.3 Elektriksel temas çözeltisi, devrenin beton kõsmõnda potansiyel düşmesini kararlõ sabit
hale (standard) getirmek için, elektriksel temas parçasõ, temas çözeltisi ile õslatõlmalõdõr. Böyle bir
temas çözeltisi, 95 mL õslatma maddesi (piyasada bulunan herhangi bir õslatma maddesi) veya ev
işlerinde kullanõlan sõvõ deterjanõn, 5 galon (19 L) içilebir su içerisine tam olarak karõştõrõlmasõ yoluyla
hazõrlanõr. 10 °C’tan daha düşük çalõşma şartlarõnda, elektriksel temas çözeltisine, bulanõklõğõ önlemek
için, hacimce %15 oranõnda isopropil veya denature alkol iâve edilmelidir.Çünkü, bulanõklõk suyun,
deney uygulanan beton içerisine girmesini (işlemesini) önleyebilir.
MA.2.4 Voltmetre, pille çalõşabilir kapasiteye sahip olmalõ ve kullanõlan gerilim sõnõrlarõ içerisinde en
büyük ölçme değerindeki doğruluğu ± %3 olmalõdõr. Giriş empedansõ, 100 mV’luk tam ölçekli
çalõştõrmada en az 10 M Ω olmalõdõr. Kullanõlan ölçeğin taksimatralarõ, interpolasyona gerek kalmadan
0,002 V veya daha küçük potansiyel farklarõ okunabilecek şekilde olmalõdõr.

MA.2.5 Kablolu elektrik iletim telleri, kablolu tellerin kesit alanõ, kullanõlan uzunlukta, elektrik
devresi gerilimini 0,0001 V’den daha fazla etkilemeyecek kadar olmalõdõr. Bu özellik, en düşük AWG
No. 24 kalitesindeki telden, 150 m den fazla uzunlukta kullanõlmamasõyla sağlanabilir.Tel, doğrudan
gömme tipi yalõtkanla uygun şekilde kaplanmõş olmalõdõr.

Şekil MA.1 - Bakõr-bakõr sülfat yarõ hücre devresi
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Şekil MA.2 - Bakõr-bakõr sülfat yarõ hücrenin kesit görünümü
MA.3

Ayarlama ve kararlõ hale getirme (standardlaştõrma)

MA.3.1 Yarõ hücrenin bakõmõ
Uzun süre kullanõlmayacak olan gözenekli tõkaç, elektrik iletme özelliğini kaybedecek kadar (Kuruma
halinde gözeneker, bakõr sülfat kristalleri ile tõkanabilir) kurumasõnõ önlemek üzere kaplanarak
korunmalõdõr. Yeterli uyarlõk veya Madde 11’de tarif edilen şekilde diğer hücrelerle uyum göstemeyen
hücrelerde problem, yarõ hücre içerisindeki bakõr çubuğun temizlenmesiyle giderilebilir.Çubuk, seyreltik
hidroklorik asit çözeltisi ile sininerek temizlenebilir. Bakõr sülfat çözeltisi, ayda bir veya daha uzun
aralõklarla kullanõlõyorsa her kullanmada yeniden hazõrlanmalõdõr.Yarõ hücre veya bakõr çubuğun
temizlenmesinde hiçbir zaman çelik yünü veya kirletici malzeme kullanõlmamalõdõr.
MA.4

İşlem

MA.4.1 Ölçme noktasõ aralõklarõ
Beton eleman yüzeyinde ölçme işlemi yapõlacak noktalar arasõndaki aralõklarla ilgili belirlenmiş
herhangi değer yoksa, bu mesafenin en küçük değeri hemen hemen aynõ noktadan alõnmõş kadar
birbirine yakõn ölçüm değerlerinin elde edildiği iki nokta arsõndaki mesafedir. Aksine olarak, çok geniş
aralõkta noktalardan alõnan ölçüm değerleri, mevcut olmasõna rağmen korozyon aktivitesinin
algõlamamasõ sonucu verir veya elde edilen veriler değerlendirme yapõlabilecek tutarlõkta olmaz. Bu
nedenle, ölçme işlemi yapõlabilecek noktalarõn aralõklarõ, deneye tâbi tutulan beton eleman ve ölçüm
değerinin kullanõmõ ile tutarlõ olmalõdõr (Not 2).
Not 2 - 1,2 m aralõk, köprü tabliyelerinin değerlendirilmesi için uygun bulunmuştur. Genel olarak daha
büyük aralõklar, bölgesel olarak korozyona uğramõş yerlerin tespit edilme ihtimalini
azaltõr.Ölçme işlemleri õzgara şeklinde veya gelişi güzel bölümlenmiş noktalarda yapõlõr. Birbiri
ardõnca yapõlan ölçümler arasõndaki farkõn, cebrik olarak 150 mV’dan daha fazla olmasõ
(yüksek korozyon aktiviteli alanlar) halinde, ölçüm noktalarõnõn aralõklarõ düşürülmelidir.
Kullanõlacak en küçük aralõk, okuma değerleri arasõnda, en az 100 mV fark veren iki ölçme
noktasõ arasõndaki mesafedir.
MA.4.2 Donatõ çeliğine elektrik bağõntõsõ

MA.4.2.1 Donatõ çeliğine, betondan ileri uzanan çeliğe, kavrama tipi kelepçe ile tutturularak veya
uzatma çubuğu kaynak veya pirinç rehim yapõlarak doğrudan elektrik bağlantõsõ yapõlõr. Bağlantõ yeri
direncinin düşük olmasõnõ sağlamak için, donatõya bağlanmadan önce, uzatma çubuğu kazõnmalõ veya
bağlantõlõ teli, fõrça ile fõrçalanmalõdõr. Bazõ durumlarda bu işlem, donatõ çeliğinin açõğa çõkarõlmasõ için
betonun bazõ kõsõmlarõnõn kaldõrõlmasõnõ gerektirebilir. Dona çeliği, elektrilk devresini tamamlamak
üzere, voltmetrenin + kutubuna bağlanõr.
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MA.4.2.2 Bağlantõ, dorudan donatõya yapõlmalõdõr. Ancak beton elemandan açõğa çõkmõş herhangi
çelik elemanõn donatõya doğrudan bağlandõğõ, yazõlõ olarak belirtilmişse, bu elemana da bağlantõ
yapõlabilir. Uzatma parçasõ, tarih plakasõ, kaldõrma halkasõ ve korkuluk raylarõ gibi bazõ çelik elemanlar
donatõya doğrudan bağlõ olmayabilir ve bu nedenle bu tür bağlantõ yapõlarak alõnacak okumalar
yanõlgõlara yol açabilir. Çelik bileşenlerin, donatõ çeliği ile elektriksel süreklilik sağladõğõ, tabliye
üzerinde büyük aralõklõ çelik elemanlar arasõnda direnç ölçülmesi yoluyla tespit edilebilir. Anõ deney
ölçümlerini uzun bir süre devam etmesi halinde, bu bölgedeki ölçümlerde aynõ bağlantõ noktasõ
kullanõlabilir.
MA.4.3 Yarõ hücreye elektrik bağõntõsõ
Kablolu telin bir ucu yarõ hücreye, diğer ucu da, voltmetrenin negatif (toprak ucu) kutubuna bağlanõr
MA.4.4 Bağlantõ yüzeyinin ön õslatõlmasõ
Bazõ şartlarda, beton yüzeyi, beton kaplama tabakasõ veya her ikisinin de, devrenin elektrik direncini
azaltmak üzere, Madde 6.4.3 veya Madde 6.4.4’te tarif edilen metotlardan birisi kullanõlarak, Madde
4.1.3’te tarif edilen çözelti ile ön õslatõlmasõ gerekir.
Ön õslatma ihtiyacõnõ tayin etmek üzere aşağõda verilen deney yapõlabilir.
Yarõ hücre, beton yüzeyi üzerine yerleştirilir ve hareket ettirilmez.
Voltmetrede, aşağõda verilen durumlardan hangisinin oluştuğu gözlenir.
(a) Ölçülen yarõ hücre potansiyel değeri, zamanla değişmez veya dalgalanma görülmez şekilde.
(b) Ölçülen yarõ hücre potansiyeli değeri, zamanla değişme veya dalgalanma gösterir şekilde.
(a)’da verilen durum gözlenmişse, beton yüzeyinin ön õslatõlmasõna gerek yoktur. Ancak (b)’de verilen
durumun ortaya çõkmasõ halinde, en az 5 dakikalõk gözleme süresi boyunca voltaj okumasõnõn ( ± 0,02
V) sõnõrlarõ içerisinde sabit olmasõ sağlanõncaya kadar ön õslatma yapõlmalõdõr. Ön õslatma yapõldõğõ
halde, (a)’da verilen durumun sağlanamamasõ halinde devrenin, mevcut çeliğin yarõ hücre
potansiyelini ölçmek için çok büyük olduğuna veya doğru akõm iletim sisteminin yanõndan kaçak akõm
olduğuna veya elektrik kaynağõ gibi bir başka dalgalõ doğru akõmõn, okumalarõ etkilediğine karar verilir.
Bu durumda yarõ hücre metodu kullanõlmamalõdõr.
Beton yüzeyinin ön õslatmasõ için A metodu
Madde 6.4.2.2 (a)’da verilen durumun sağlanmasõ için çok az miktarda ön õslatma gerekiyorsa A
metodu kullanõlõr. Bu metotta, tüm beton yüzeyi veya sadece Madde 6.1’de tarif edilen ölçme noktalarõ,
Madde 4.1.3’de tarif edilen çözelti kullanõlarak püskürtme veya birbaşka õslatma metodu uygulanarak
õslatõlõr. Potansiyel ölçümlerine başlanõldõğõ zaman, õzgaralarõn köşe noktalarõ arasõnda yüzeyde
serbest su bulunmamalõdõr.
Beton yüzeyinin ön õslatmasõ için B metodu
Bu metotta, Madde 4.1.3’de tarif edilen çözelti emdirilerek doyurulmuş süngerler, madde 6.1’de tarif
edilen yerlere, beton yüzeyine yerleştirilir. Süngerler, beton yüzeyine Madde 6.4.4.2 (a)’da tarif edilen
durumun sağlanmasõ için gerekli süreyle tutulur. Süngerler, beton yüzeyinden yarõ hücre potansiyel
ölçümü yapõlõncaya kadar kaldõrõlmaz. Yarõ hücre potansiyel ölçümlerinin yapõlmasõ esnasõnda Madde
4.1.2’de tarif edilen elektriksel birleştirme elemanõ, ön õslatma süngerleri üzerine yerleştirilir ve ölçme
işlemi boyunca o konumda tutulur.
MA.4.5 Su içerisisinde, yatay ve düşey ölçmeler
Potansiyel ölçümleri, korozyon aktivitesinin tespit edilmesini sağlar. Ancak korozyon aktivitesinin
yerinin belirlenmesini sağlamaz. Korozyon aktivitesinin yerini hassas şekilde belirlenmesi, yarõ hücre
ve korozyona uğramõş çelik arasõndaki malzemenin elektrik direncinin bilinmesini gerektirir. Su
içerisinde ölçme imkanõ olan hallerde korozyon yeri ile ilgili olarak elde edilen sonuçlar çok dikkatli bir
şekilde yorumlanmalõdõr. Çoğu durumda, eleman boyunca potansiyel okumalarõnõn üniform olmasõ
nedeniyle, tuzlu su ortamõnda, su içerisindeki korozyon aktivitesi meydana gelen noktalarõn yerlerinin
hassas şekilde belirlenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, alõnan okuma değerleri, aktif korozyon
meydana gelip gelmediğinin göstergesi olarak kullanõlõr. Su içerisindeki bütün ölçmelerde, yarõ
hücrenin kirlenmemesi ve bakõr-bakõr sülfat elektrot yarõ hücrenin gözenekli ucundan başka herhangi
bir kõsmõnõn su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
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Yatay ve düşey şekilde yukarõya doğru yapõlacak ölçümler de, düşey şekilde aşağõya doğru yapõlan
ölçümlerle aynõ şekilde uygulanõr. Bununla birlikte, ilâve olarak yarõ hücre içerisindeki bakõr-bakõr sülfat
çözeltisinin gözenekli tõkaç ve bakõr çubuğun her ikisine de aynõ anda sürekli olarak temas etmesi
sağlanmalõdõr.
MA.5 Yarõ hücre potansiyel değerlerinin kaydedilmesi
Elektriksel yarõ hücre potansiyelleri, en yakõn 0,01 V’a yuvarlatõlarak kaydedilir. Yarõ hücre potansiyel
değerlerinin tamamõ raporda verilir ve yarõ hücre sõcaklõğõnõn 22,2 °C ± 5,5 °C sõnõrlarõ haricinde olmasõ
halinde, potansiyel değerleri sõcaklõğa göre düzeltilir. Sõcaklõğa göre düzeltme için kullanõlacak
düzeltme katsayõlarõ, Madde MA 2.1.3’de verilmiştir.
MA.6 Sonuçlarõn gösterilmesi
Deney ölçümleri, aşağõda tarif edilen metotlardan birisi veya her ikisi ile gösterilir. Birinci metot olan eş
potansiyel eğrileri haritasõ, elemandaki korozyon aktivitesinin oluşabileceği alanlarõn grafik üzerinde
gösterilmesini sağlar. İkinci metot olan yõğõşõmlõ frekans diyagramõ, beton elemandaki korozyondan
etkilenen alan büyüklüğünün gösterilmesini sağlar.
Eşpotansiyel eğrileri haritasõ
Beton elemanõn, uygun şekilde ölçeklendirilmiş plânõna, beton içerisindeki çeliğin ölçülen yarõ hücre
potansiyel değerleri, ölçme yerlerine tekabül eden noktalara işaretlenir. Eşit potaniyel değerlerine
sahip olan veya interpolasyonla bulunan eş potansiyel değerine sahip olan noktalar birleştirilerek, eş
potansiyel eğrileri çizilir. Eğriler arasõndaki en büyük aralõk, 0,10 V olmalõdõr. Eğri çizimlerine ait örnek,
Şekil MA3’te gösterilmiştir.

Şekil MA3 - Eşpotansiyel eğrileri haritasõ
Yõğõşõmlõ frekans dağõlõmõ
Beton elemanda ölçülen yarõ hücre potansiyellerinin dağõlõmõnõ tayin etmek için veriler, normal ihtimal
grafiğine aşağõda tarif edilen şekilde işaretlenir.
Yarõ hücre potansiyel değerleri, en düşük negatif potansiyel değerinden başlanarak en büyük negatif
değere kadar sõralanarak düzenlenir ve birbirini takip eder şekilde numaralandõrõlõr.
Numara verilmiş her yarõ hücre potansiyelinin, grafikte işaretleneceği yer aşağõda verilen eşitliğe göre
belirlenir:
fx =

r

∑n + 1

x100

Burada ;
: Gözlem değerlerinin toplam işaretleme aralõğõ (%),
fx
r
: Yarõ hücre potansiyel değerlerinin değişim aralõğõ,
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: Toplam gözlem adedi.

İhtimal hesabõ kağõdõnõn ordinat ekseninde “ Yarõ hücre Potansiyeli (Volt, BBE)” gösterilir. Burada,
BBE, bakõr-bakõr sülfat elektrodun kõsa gösterimidir. İhtimal hesabõ kağõdõnõn absis ekseninde
“Yõğõşõmlõ frekans (%)” değerleri gösterilir. Ordinat ekseni üzerindeki –0,20 V ve – 0,35 V
noktalarõndan, x eksenine iki paralel hat çizilir.
Yarõ hücre potansiyel değerlerinin, ihtimal hesabõ kağõdõ üzerinde işaretlenmesinden sonra, değerlere
en uygun geçen ortalama doğru (best fit) geçirilir. Hazõrlanmõş grafik örneği, Şekil MA4’te
gösterilmiştir.

Şekil MA4 - Yõğõşõmlõ frekans diyagramõ
MA.7 Sonuçlarõn değerlendirilmesi
Yarõ hücre potansiyeleri, normal durumda, Sayõsal Büyüklük Tekniği veya Potansiyel Fark Tekniği
veya her ikisi birlikte kullanõlarak değerlendirilir. Bu tekniklerle ilgili bilgi Madde MA 10’da verilmiştir.
Potansiyelin sayõsal büyüklüğü, genellikle karbonatlaşmamõş portland çimentosu harcõ veya beton
içerisindeki çelikte, yarõ hücre ucu civarõnda, korozyon meydana gelip gelmediğinin göstergesi olarak
kullanõlõr. Ancak çeliğe, galvanizleme gibi metalik kaplama yapõlmamamõş olmalõdõr. Sayõsal büyüklük,
bazõ özel şartlar altõnda elde edilen hariç olmak üzere korozyon hõzõnõ gösterir.
Betonun suya doygun halde olduğu, donatõ çeliğine kadar karbonatlaşma olduğu, donatõnõn kaplanmõş
olduğu veya diğer birçok durumda, yarõ hücre potansiyellerinin değerlendirilmesi, tecrübeli korozyon
mühendisi veya uzman tarafõndan, karbonatlaşma analizi, metalik kaplamalar, klorür veya bromür gibi
tuzlar ve diğer faktörler dikkate alõnarak yapõlõr.
Yarõ hücre potansiyelleri, korozyon akõmõnõn göstergesi olabilir veya olmayabilir. Yarõ hücre
potansiyeleri, elektrod çevrenin tamamõ veya bir kõsmõnõn kimyasal yapõsõnõ yansõtabilir. Örnek olarak,
klorür konsantrasyonunun artõşõ, çelik anotta demir iyonlarõnõn konsantrasyonunu azaltabilir ve bu
nedenle potansiyeli düşürebilir (daha negatif yapar). Bu tür kimyasallar ve elektrod reaksiyonlarõnõn
meydana gelip gelmediği bilinmiyorsa, yarõ hücre potansiyeli, korozyon hõzõnõn göstergesi ve hatta
korozyon reaksiyonunun göstergesi olarak kullanõlmaz.
MA.8 Deney raporu
Raporda, aşağõda verilen bilgiler bulunmalõdõr:
− Bakõr – bakõr sülfat haricinde bir yarõ hücre kullanõlmõşsa hücre tipi.
− Yarõ hücrenin deney esnasõnda tahmin edilen ortalama sõcaklõğõ.
Beton yapõ elemanõnõn ön õslatma metodu ve voltmetre kablosunun donatõya bağlanma metodu.
Donatõya bağlantõ yapõlan yerler de gösterilerek, eşpotansiyel eğrileri haritasõ veya yõğõşõmlõ potansiyel
dağõlõmõ grafiği veya bunlarõn her ikisi.
−
−

0,35 V’dan daha küçük (daha eksi) olan toplam yarõ hücre potansiyelleri.
0.20 V’dan daha büyük (daha az eksi) olan yarõ hücre potansiyellerinin toplam yüzdesi.
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MA.9 Hassasiyet ve sapma
Aynõ hücre kullanõlarak aynõ yerde, hücre bağlantõsõ kesilip tekrar bağlandõktan sonra alõnan iki yarõ
hücre okumasõ arasõndaki fark 10 mV’dan daha fazla olmamalõdõr.
Aynõ yerden, İki ayrõ hücre kullanõlarak alõnan iki ayrõ yarõ hücre okumasõ arasõndaki fark 20 mV’dan
daha fazla olmamalõdõr.
MA.10 Yarõ hücre potansiyeli ölçüm sonuçlarõnõn yorumlanmasõ
Sayõsal büyüklük tekniği - Lâboratuvar deneylerinden (klorür çözeltisine kõsmen batõrma) ve Yağõş
hõzõnõn, buharlaşma hõzõndan daha fazla olduğu açõk hava şartlarõna maruz, zeminden daha yukarõda
bulunan değişik betonarme yapõ elemanlarõndan (klorüre maruz bõrakma da dahil olmak üzere) elde
edilen sonuçlar, ölçülen sayõsal potansiyel değerlerinin aşağõda verilen şekilde değerlendirilebileceğini
göstermiştir.
Burada verilen değerlendirme, bakõr-bakõr sülfat yarõ hücre kullanõlmasõ halinde geçerlidir.
Bir alanda elde edilen potansiyel değerlerinin –0,20 V BBE’den daha büyük (daha pozitif) olmasõ
halinde, % 90’dan daha yüksek ihtimalle, ölçüm yapõlan tarihte, bu alandaki donatõ çeliğinde korozyon
meydana gelmemiştir.
Bir alanda elde edilen potansiyel değerlerinin –0,20 V ilâ – 0,35 V BBE arasõnda olmasõ halinde, bu
alandaki donatõda korozyon oluşup oluşmadõğõ belli değildir.
Bir alanda elde edilen potansiyel değerlerinin –0,35 V BBE’den daha küçük (daha negatif ) olmasõ
halinde,
% 90’dan daha yüksek ihtimalle, ölçüm yapõlan tarihte, bu alandaki donatõ çeliğinde korozyon
meydana gelmiştir.
Bu kriterler, tecrübeler ve bazõ bölgelerdeki tahribatlõ muayenelerin veya bunlarõn her ikisinin de
kriterlerin uygulanabileceğini göstermesi dõşõnda, normal şartlarda aşağõda verilen şartlarda
kullanõlmamalõdõr:
Donatõ çeliğine kadar
değerlendirilmesinde.

karbonatlaşma

meydana

gelmiş

beton

içerisindeki

donatõ

çeliğinin

Dökümden sonra kurumaya karşõ korunmamõşsa, sõk sõk õslanmayan bina içerisindeki betonlarõn
değerlendirilmesinde.
Çok değişken rutubet ve oksijen içeriğine veya her ikisine birden sahip açõk hava şartlarõna maruz
betonarme içerisindeki donatõ çeliklerinin korozyon aktivitelerinin kõyaslanmasõnda.
Onarõmõn, beton içerisindeki çeliğin rutubet ve oksijen içeriğinin zamanla değişmesine yol açtõğõ,
onarõm yapõlmõş yapõlarda ( örnek olarak; klorürle kirlenen köprü tabliyesi veya park yeri kaplama
betonu üst yüzünün, düşük geçirimliliğe sahip tabakayla veya yalõtõm membranõ ile kaplanmasõ),
korozyon aktivitesinin zamana bağlõ olarak değişimiyle ilgili sonuçlarõ formüle etmede.
Potansiyel fark tekniği – Geniş bir alandaki donatõ çeliğinin, elektriksel olarak birbirine bağlandõğõ,
köprü tabliyesi, donatõlõ kolonlar veya kirişler gibi yapõ elemanlarõnda, birbirine yakõn noktalardan
oluşan õzgara şeklin meydana getirilmesi ve daha sonra eş potansiyel eğrileri haritasõnõn çizilmesiyle,
yüksek ve buna karşõlõk düşük korozyon oranõna sahip alanlarõn tanõmlanmasõnõ sağlanõr .
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