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Özet 

 

Bu çalışmada farklı alkali oranlarına sahip çimentolar ve değişik silis oranlarına sahip 

agregalar kullanılarak çeşitli karışımlar elde edilmiş ve ASTM C1260 standardına göre harç 

çubukları teste tabi tutulmuştur. Çalışmanın amacı çimentonun başta alkali oranı olmak üzere 

kimyasal özellikleri ile agregalarda değişkenlik gösteren silis oranları arasında alkali silika 

reaksiyonunu açıklamaya yönelik bağıntılar bulunması ve bu bağıntıların formülize 

edilmesidir. Çalışmada farklı fabrikalarda farklı klinkerler kullanılarak üretilmiş biri beyaz 

çimento olmak üzere 6 tip katkısız CEM I sınıfında çimento kullanılmıştır. Agrega seçiminde 

ise biri kalker, üçü silis kökenli olmak üzere toplam dört adet agrega numunesi kullanılmıştır. 

Söz konusu agregaların XRD yöntemi kullanılarak mineralojik faz yapıları tespit edilmiştir. 

Elde edilen 24 farklı kombinasyonda standardın istediği şekilde sabit su/çimento oranı ile 

harçlar hazırlanarak 16 gün süre ile ASTM C1260 standardına göre teste tabi tutulmuştur. 

Elde edilen birim uzama miktarları regresyon analizi kullanılarak modellenmiş agregada 

bulunan silis oranları ve çimentolardaki alkali miktarları ile uzama miktarlarını açıklayacak 

bağıntılar regresyon analizi kullanılarak elde edilmiştir.  
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Abstract 

 

In this research; various mortar mixtures prepared using cements with different alkali amounts 

and aggregates with different silica amounts.These mixes were tested according to ASTM C 

1260 standard. The aim of the reseach is to investigate and formulize the correlations between 

the chemical properties of cement and aggregate combinations. In the research 6 types of 

CEM I cement, one of which is white cement, produced by different cement plants were used. 

In aggregate selection; one type of calcareous aggregate and three types of silica based 

aggregates were prefered. Aggregates were tested by using XRD method and their 

mineralogical phases were determined. 24 different mortar combinations with constant 

water/cement ratio were prepared and tested 16 days according to ASTM C1260 standard. 

The correlations between the length change of mortar bars and the silica content in aggregates 

& alkali content in cement determined with the regression analyses.      

Keywords: Alkali, Silica length increase, alkali silica reaction, regression 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Betonda görülen alkali silika problemi çimentolu sistemlerde en sık karşılaşılan dayanıklılık 

sorunlarının başında gelmektedir. Çimentonun içerisinde yer alan alkaliler ile agreganın 

yapısında bulunan reaktif silikanın reaksiyona girmesi ile meydana gelmektedir. 

Ülkemizde dere malzemesi olarak tabir edilen, silis kaynaklı agregaların beton imalatlarında 

kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle betonda ince agrega olarak kullanılan silis 

kökenli malzeme, alkali agrega reaksiyonlarına neden olmaktadır. Alkali silika reaksiyonunun 

oluşum mekanizması incelendiğinde iki basamaklı bir reaksiyon gerçekleştiği görülür. 

Öncelikle alkali hidroksitler agreganın yapısında bulunan reaktif silika ile reaksiyona girer ve 

alkali silika jelini oluşturur. Daha sonra oluşan bu jel yüksek su emme özelliği sayesinde 

sertleşmiş çimento-agrega ara yüzünde genleşmekte ve gerilme oluşumuna sebebiyet 

vermektedir. Oluşan gerilmeler ilerleyen yaşlarda betonda harita benzeri çatlak oluşumlarına 

sebebiyet vermekte ve dayanıklılık sorunlarına yol açmaktadır. Harita benzeri çatlak 

oluşumunun temel sebebi beton matrisinde alkali-silika oluşumuna sebep olan agregaların 

düzenli dağılması ve beton içinde meydana gelen gerilmelerin homojen dağılması kaynaklıdır. 

Alkali-silika reaksiyonunun temel sebepleri incelendiğinde çimentodaki alkali miktarı, 

agregada bulunan silisin reaktiflik durumu, nem miktarı ve ortam sıcaklığı reaksiyonun 

oluşmasında belirleyici faktörler olarak görülmektedir. 
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1.1.Çimento İçerisindeki Alkali Miktarı: 

Çimento kimyasında çimentonun içerisinde bulunan alkali miktarı “asitte çözünebilir sodyum 

eşdeğer alkali olarak tayin edilmektedir ( Na2O+ 0.658 K2O). Üretimde kullanılan hammadde 

kaynaklı olarak tüm CEM I sınıfı çimentolar % 0.1-2 aralığında alkali içermektedir. 

Çimentoda bulunan alkali miktarının ASR üzerindeki etkileri literatürde derinlemesine 

incelenmiş olup ASTM standardına göre % 0.6’nın altında toplam alkali miktarına sahip 

çimentoların “düşük alkalili” çimento sınıfında oldukları ve alkali silika reaksiyonu 

göstermeyecekleri öngörülmüştür. [1] 

Yapılan çalışmalarda betonda alkali silika reaksiyonunun gerçekleşmesi için sadece 

çimentonun alkali miktarının değil aynı zamanda betonun içerisindeki toplam alkali 

miktarının da öneme sahip olduğu ortaya konmuştur [4]. Söz konusu çalışmada betonda 

zararlı alkali silika genleşmesinin meydana gelmesi için çimento alkali miktarının % 0.6’nın 

üzerinde olması ve betonun toplam alkali içeriğinin 3 kg/m
3
 üstü olması gereği 

vurgulanmıştır. İngiltere’de yapılan çalışmalarda genel kabul olarak uçucu kül içeriğindeki 

alkalilerin %25, granüle yüksek fırın cürufu içerisinde yer alan alkalilerin ise %50’sinin 

reaktif alkali olarak kabul edilebileceği söylenmiştir [3]. Buradan çıkartılacak sonuca göre 

mineral katkı ilavesinin toplam çözünebilen alkali seviyesini düşürdüğü ve betonu alkali silika 

reaksiyonuna dayanıklı hale getirdiği söylenebilir. Beton imalatı sırasında alkali miktarı 

kontrol altında tutulsa dahi dış kaynaklı alkalilerin betonun servis ömrü boyunca sisteme dahil 

olarak 3 kg/m
3
 alkali miktarını üst seviyelere çekebileceği öngörülmelidir. Bununla ilgili 

bilinen iki örnek deniz suyu etkisi ile beton sistemine dahil olan çözünebilir alkaliler ve buz 

çözücü tuzlar ile betona sızan alkaliler örnek gösterilebilir [6].  

1.2.Agrega Özellikleri: 

Alkali-silika reaksiyonunun meydana gelmesi için önem arz eden ikinci parametre agrega 

içerisinde yer alan reaktif silikadır. Silika reaktivitesi; agrega yüzey alanına, atom dizilişine 

ve kristal yapısına bağlıdır. Bilinen en reaktif doğal silika opaldir. Amorf, kristobelit 

formunda olup sık rastlanan bir türdür. Benzer şekilde volkanik kökenli, yüksek silika içerikli 

agregalar alkali silika yönünden reaktiftir. Silisli kalker, çört, şeyl, riyolit, andezit, dasit, 

volkanik tüf agregaları reaktif özellik konusunda şüpheli yaklaşılması gereken malzemelerdir. 

Yapılan araştırmalarda agreganın türünün içerisinde bulunan reaktif silika miktarı ile alkali 

silika reaksiyonuna etkisi konusunda parallelik bulunamamıştır. Başka bir deyişle yüksek silis 

miktarı her zaman yüksek alkali silika reaksiyonu ihtimalini ortaya çıkartmamaktadır. Bu 

sebeple her agrega için “pesimum” denilen maksimum genleşmeye sebep olduğu silika 

yüzdesi belirlenmiştir [2]. Yapılan çalışmalarda opal için maksimum genleşmenin 

gerçekleştiği reaktif silika miktarının %0-5, flint içinse %15-35 aralığı olduğu belirlenmiştir. 

1.3.Nem Miktarı ve Sıcaklık Etkisi: 

Genellikle beton içerisine işlenebilirliği arttırmak için eklenen su alkali-silika reaksiyonunun 

başlaması için yeterlidir. Reaksiyonun devam edip beton içerisinde kalıcı zararlara sebep 

olması için ise minimum %75 oranında neme ihtiyaç vardır. Bu sebeple nemin yüksek olduğu 

ortamlar alkali silika reaksiyonu konusunda tehdit altındadır [5]. 
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Alkali silika reaksiyonu her kimyasal reaksiyonda görüldüğü gibi yüksek sıcaklık etkisinde 

hızlanmaktadır. Ancak bu hızlanma sıcaklık artışı ile paralellik göstermemektedir. Sıcaklığın 

yanında nem, alkali oranı ve boşluk çözeltisinin karakteristiği gibi faktörler de nihai genleşme 

miktarı için önem arz etmektedir.       

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Çalışmada değişik reaktif silis oranlarına sahip Eskişehir bölgesinden temin edilen 4 agrega 

seçilmiş ve değişik sodyum eşdeğer alkali oranına sahip 6 çimento kullanılarak ( 1 beyaz 

çimento, 5 gri çimento) 24 karışım hazırlanmıştır. Agregaların mineralojik yapısı XRD 

yöntemi kullanılarak tayin edilmiştir. Hazırlanan 24 karışım ise ASTM C 1260 standardına 

göre alkali silika reaksiyonu testine tabi tutulmuştur. Kullanılan çimentoların ve agregaların 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Çimentoların Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Çimento Kodu  (M)  (N)  (K)  (E)  (A)  (B) 

Çimento Tipi 
CEM I 

42.5R 

CEM I 

42.5R 

CEM I 

42.5R 
CEM I 42.5R 

CEM I 

52.5N 
CEM I 52.5R 

SiO2 (%) 19,35 20,55 21,65 20,13 20,24 21,6 

Al2O3 (%) 5,09 3,8 5,51 5,04 5,55 4,05 

Fe2O3 (%) 2,81 3,07 3,28 2,8 3,63 0,26 

CaO (%) 62,37 62,13 58,2 64,53 63,73 65,7 

MgO (%) 2,76 1,1 2,9 1,57 1,45 1,3 

K2O (%) 0,94 0,6 0,73 0,61 0,35 0,35 

Na2O (%) 0,22 0,45 0,35 0,33 0,31 0,3 

Na2 Eşdeğer Alkali (%) 0,84 0,85 0,83 0,73 0,54 0,53 

SO3 (%) 2,5 2,52 2,68 2,88 2,81 3,3 

Çözünmeyen Kalıntı (%) 0,6 0,78 5,98 0,8 0,26 0,18 

Serbest Kireç (%) 0,6 0,85 0,8 1,6 2,05 1,6 

Kızdırma Kaybı (%) 3,35 3,89 3,38 4,1 2,05 3,2 

Yoğunluk (gr/cm3) 3,11 3,16 3,08 3,09 3,08 3,06 

Özgül Yüzey (cm2/gr) 3130 3010 3789 3320 4380 4600 

45 Mikron Elek Bakiyesi (%) 5,6 6,4 2 4,5 1,2 1 

Normal Kıvam Su % 30,6 28,4 29,3 28 31,2 30,2 

Priz Başı (dk) 275 165 185 170 170 100 

Priz Sonu (dk) 310 210 245 245 230 130 

2 GünlüF(k Basınç Dayanımı 

(MPa) 
25 26,8 28,1 26 28,3 37 

7 Günlük Basınç Dayanımı 

(MPa) 
36,6 38,5 39,6 43,5 45,3 50,1 

28 Günlük Basınç Dayanımı 

(MPa) 
49,4 50,6 50,4 57,5 60,1 62,4 
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Çalışmada kullanılan agregaların mineralojik analizleri silis yüzdeleri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2: Çalışmada kullanılan agregaların SiO2 yüzdeleri 

Agreganın Kodu Agrega SiO2 Oranı (%) 

1 Nolu Agrega (1) 65,58 

2 Nolu Agrega (2) 1,51 

3 Nolu Agrega (3) 53,01 

4 Nolu Agrega (4) 1,62 

 

4 Farklı agrega ve 6 farklı çimentodan oluşan karışımlar aşağıdaki örnekte belirtildiği şekliyle 

çimento kısaltması ( B,M,N,K,E,A) ve agreganın numarasının (1,2,3,4) birleşimi yöntemi ile 

kodlanmıştır, örnek olarak; 

      B1 

   B kısaltması ile kodlanmış çimento + 1 nolu agrega 

ASTM C 1260 testi özellikle son yıllarda alkali-silika reaksiyonunun tespiti konusunda 

referans yöntemlerden birisi haline gelmiştir. Standartta belirtildiği üzere her deney karışımı 

için 6 adet çubuk hazırlanmış ve 16 gün süren takip yapılmıştır. Standartta belirtildiği üzere 

16 günlük süre zarfında 4 ölçüm alınmıştır. Çubuklar 80 °C sıcaklıkta 1 molar NaOH çözeltisi 

içerisinde muhafaza edilmiştir. Deneyde standartta belirtildiği şekilde sabit su/çimento oranı 

kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar alkali miktarındaki değişimlerin uzama miktarlarına etkisi istatiksel 

analiz yöntemlerinden olan regresyon analizi ile yorumlanmıştır. 

 

3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

6 adet farklı klinkerler kullanılarak üretilen çimentolar ve dört farklı silis oranına sahip agrega 

ihtiva eden harç karışımlar ASTM C 1260 standardına göre incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 

3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: 24 karışımın ASTM C 1260 standardına göre 16 günlük uzama değerleri (%) 

Karışım 4. Gün 7. Gün 11. Gün 16. Gün 

B1 0,011 0,125 0,212 0,248 

B2 0,002 0,003 0,005 0,007 

B3 0,006 0,021 0,073 0,129 

B4 0,000 0,001 0,001 0,001 

M1 0,074 0,143 0,159 0,169 

M2 0,002 0,004 0,006 0,006 

M3 0,021 0,080 0,105 0,129 

M4 0,002 0,003 0,004 0,004 

A1 0,096 0,189 0,313 0,333 

A2 0,001 0,003 0,005 0,006 

A3 0,049 0,083 0,165 0,183 

A4 0,006 0,007 0,008 0,008 

N1 0,131 0,227 0,254 0,300 

N2 0,005 0,006 0,008 0,009 

N3 0,081 0,124 0,150 0,153 

N4 0,004 0,004 0,008 0,010 

K1 0,169 0,229 0,266 0,278 

K2 0,003 0,003 0,004 0,006 

K3 0,080 0,099 0,138 0,152 

K4 0,004 0,004 0,005 0,008 

E1 0,101 0,145 0,166 0,183 

E2 0,001 0,002 0,003 0,004 

E3 0,037 0,078 0,101 0,119 

E4 0,000 0,002 0,005 0,008 

  

Sonuçlar incelendiğinde; 

- % 65.58 oranında silis içeren 1 nolu agrega numunesinde en yüksek uzamaların 

meydana geldiği görülmüştür. En az uzama gösteren numune ise M1 numunesi 

olmuştur. 1 nolu agrega ile hazırlanan tüm karışımların %0.1’den fazla uzama 

göstererek standart tarafından şüpheli bölge kabul edilen aralıkta kaldığı tespit 

edilmiştir B1, K1, A1 ne N1 kodlu numuneler ise %0.2’den fazla uzayarak tehlikeli 

genleşme bölgesinde yer almıştır. 

 

- %1.51 oranında silis içeren 2 nolu agrega ile yapılan karışımlar incelendiğinde tüm 

karışımların zararsız bölgede konumlandığı, en düşük uzaman gösteren karışımın E2 

olduğu ve en yüksek genleşmeyi N2’nin gösterdiği görülmektedir. 

 



121 
 

- %53.01 silis oranına sahip 3 nolu agrega ile yapılan deneylerde tüm karışımların 

şüpheli bölgede yer aldıkları görülmüş, en düşük uzamayı E3 en yüksek uzamayı ise 

A3 numuneleri göstermiştir.  

 

- %1.62 oranında silis içeren 4 nolu agrega numunesi ile yapılan karışımlarda ise 

numunelerin tamamı zararsız bölgede bulunmakla birlikte uzama miktarları 

kıyaslandığında en yüksek uzaman değerinin N4 karışımında en düşük değerin ise B4 

karışımında meydana geldiği görülmüştür. 

Sonuç olarak Tablo 5’te söz konusu 4 agrega ile yapılan deneylerde maksimum ve minimum 

uzama gösteren numuneler verilmiştir. 4 agrega numunesinin 2 tanesinde A numunesi ile 

üretilen çimento 2 tanesinde ise N numunesi ile üretilen çimento alkali-silika reaktifliği 

konusunda en yüksek uzamayı göstermiştir. Minimum uzama ise sırasıyla M, E, K ve B tipi 

çimentolarda görülmüştür. 

Tablo 4: 24 karışım içerisinde agrega tipine göre maksimum ve minimum genleşmenin 

görüldüğü çimentolar 

Agrega Tipi Maksimum Uzama Gösteren 

Karışım 

Minimum Uzama Gösteren 

Karışım 

1 A1 M1 

2 N2 E2 

3 A3 E3 

4 N4 B4 

 

İkinci adımda ise tüm analiz verileri kullanılarak regresyon yöntemi ile alkali silika 

reaksiyonunun potansiyel sebepleri incelenmiştir. Minitab 16 ile yapılan regresyon analiz 

değerleri şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: Regresyon analizi sonucu 

Elde edilen regresyon analizi sonucuna göre 16. Gün uzama değeri ile ilişkili olan 

parametreler; 

- Çimentonun Na2O Oranı 

- Çimentonun K2O Oranı 

- Çimentonun Na2O Eşdeğer Alkali Miktarı 

- Çimentodaki MgO Miktarı 

- Agrega SiO2 Miktarı 

Olarak tespit edilmiştir. En büyük etkinin Agrega Silis miktarı olduğu diğer büyük etkilerin 

ise sırasıyla Çimentodaki MgO Miktarı, Çimentonun K2O Oranı, Çimentonun Na2O Eşdeğer 

Alkali Miktarı ve Çimentonun Na2O Oranı olduğu görülmektedir. 

Elde edilen denklem ile harç karışımlarının 16. Gün uzama miktarları %89.8 oranında 

açıklanmıştır. Burada vurgulanması gereken asıl nokta literatür bilgilerinin çimento alkali 

değerleri ve agrega silis değerleriyle doğrulanmasından çok, çimentodaki MgO miktarının 

uzamaya olan etkisidir. 

Regresyon analizi sonucu uzama ile ilişkili bulunan parametrelerin her agrega için ayrı ayrı 

incelendiği grafikler ise aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 2: 1 Nolu agrega kullanılarak yapılan karışımların değerlendirilmesi 
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Şekil 3: 2 Nolu agrega kullanılarak yapılan yarışımların değerlendirilmesi 
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Şekil 4: 3 Nolu agrega kullanılarak yapılan karışımların değerlendirilmesi 
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Şekil 5: 4 Nolu agrega kullanılarak yapılan karışımların değerlendirilmesi 

 

Elde edilen grafikler aşağıdaki tabloda yorumlanmıştır. Yorumlama kriteri olarak regresyon 

sonucu anahtar parametredeki artışın 16 günlük uzama miktarlarına olan etkisi 3 ana bölümde 

“uzamayı arttırmakta, uzamayı azaltmakta ve etkisiz olarak verilmiştir.  

 

Tablo 6: Agrega çimento karışımlarının agrega bazında değerlendirilmesi 

 MgO Miktarı Na2O oranı K2O Oranı 
Na2O Eşdeğer 

Alkali Miktarı 

AGREGA 1 Azalıyor Artıyor Azalıyor Azalıyor 

AGREGA 2 Artıyor Artıyor Artıyor Artıyor 

AGREGA 3 Etkisiz Artıyor Azalıyor Etkisiz 

AGREGA 4 Etkisiz Etkisiz Etkisiz Etkisiz 
 

Yapılan tekil çalışmalarda ise Na2O miktarının genel olarak harç çubuklarında uzamayı 

arttırdığı, diğer parametrelerde ise net bir bilgi elde edilemediği görülmüştür. Bu bilgiler 

ışığında çalışmanın en önemli çıktısı MgO içeriğinin de alkali silika reaksiyonu açısından 

kritik bir parametre olduğunun ortaya çıkması ve alkali silika reaksiyonlarının her çimentoda 

farklı sonuçlar doğurmasıdır. Bu çıkarımla Türkiye’de son yıllarda sıklıkla kullanılmakta olan 

ASTM C 1260 testinin bir agrega reaktivite testi olmadığının, testin çimento alkali uyumunun 

değerlendirilmesinde kullanımının gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu sebeple uygulama 

projelerinin alkali silika reaksiyonu açısından değerlendirilmesinde uygulamada kullanılacak 

agreganın söz konusu projede kullanılacak çimento ile birlikte değerlendirilmesi esastır. 

Projenin bundan sonraki adımlarında numunelerin elektron mikroskobu ile değerlendirilip jel 

oluşumlarının incelenmesi ve regresyon analizine belirli bir metodoloji ile dahil edilmesi 

öngörülmektedir. 
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