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Özet 
 
Beton, inşaat endüstrisinde en fazla kullanılan malzemedir. Sudan sonra yer yüzünde en 
fazla tüketilen beton; sürekli-sağlamlık, güvenlik, ekonomi ve çevre açısından büyük 
önem taşır. Büyük hacimli beton, yapıların kullanım ömrünü öngörülenden önce 
tamamlaması, yüksek onarım, takviye ya da yeniden inşaa maliyetleri gerektirebilir. 
Sürekli-sağlam beton tasarımlarında önemli kaygı unsurlarından birisi, alkali silika 
reaksiyonu olmuştur. Alkali silika reaksiyonuyla oluşan kılcal çatlaklar, beton 
geçirgenliğini artırır, dayanımını düşürür ve ekonomik kullanım ömrünü azaltır. Bu 
bildiride, doğal (mikronize) amorf silika kullanılarak, reaktif agregalı betonlarda 
gelişebilecek zararlarının önlenebilirliği araştırılmış, amorf silikanın mühendislik 
özellikleri, diğer mineral katkılar ile kıyaslamalar, araştırmada kullanılan deney yöntemi 
sunulmuş ve bulgular tartışılmıştır. 
 

Abstract 
 
Concrete is the most extensively used material in the construction industry. Concrete, 
which is the most consumed material after the water in the world, sustains a very big 
importance in terms of durability, strength, safety, economy and environment. Most of 
the concrete structures service life finishes before it is planned and may required high 
costs for restoration, repair or rebuilding. One of the significant concerns in the design 
of durable concrete is Alkali-Silica Reaction (ASR). The capillary cracks formed by 
ASR increases the permeability of concrete, reduces the strength and lowers the 
economic lifetime of concrete. In this paper, a comprehensive experimental research 
work was carried out to prevent the damages to improve the reactive aggregate used  
concrete structures by using the natural (micronized) amorphous silica in the mixtures. 
Furthermore, the engineering properties of amorphous silica, comparison with the other 
types of mineral additives and the test methodology used in the research are presented 
and the research findings are also discussed.   



1. GİRİŞ 
 
Betonda alkali silika reaksiyonundan dolayı oluşan hasar, bir olgu olarak ilk kez 1940 
yılında Kuzey Amerika’da  Stanton tarafından tanıtılmış ve o tarihten bu yana pek çok 
ülkede bilinmektedir [1,2]. Stanton’dan bu yana pek çok çalışma yayınlanmış fakat 
Alkali silika reaksiyonu (ASR) mekanizması henüz bütün detayları ile anlaşılamamıştır 
[3,4,5,6]. Bununla beraber, belirli agregalardaki reaktif silikanın varlığı, karışımın su 
içeriği ve gözenek suyundaki alkaliler gibi önemli faktörlerle tanımlanmıştır. Ortam 
bağıl nemi (RH), betonun porozitesi ve karışıma dahil olan katkı maddelerinin 
özellikleri gibi diğer faktörler de reaksiyonun gelişiminde önemli rol oynamaktadır.  
 
Yüksek performanslı beton için malzeme tasarımı ve ASR arasındaki ilişki üzerine 
yapılmış pek çok çalışma vardır. Bu araştırmalarda genel olarak, mineral katkı 
kullanımı, düşük porozite - su/çimento oranı etkileriyle ASR’ndan oluşan hasarlardan, 
koruma sağlanabileceği belirtilmiştir [7,8]. Ancak, yüksek performanslı beton içeren 
yapıların pek çoğunun genç yaşta ve sınırlı sayıda olmaları,  ayrıca reaksiyon sonucu 
ortaya çıkan etkilerin uzun zaman almasından dolayı uzun dönemli saha tecrübeleri 
eksiktir. Bunların yanında reaktif agregalar içeren betonların ASR’na duyarlılığının 
araştırılmasıyla ilgili mevcut deney yöntemleri üzerine yeterli uzlaşma da  yoktur.  
 
 
2. AMORF SİLİKA ve ALKALİ SİLİKA REAKSİYONUNA ETKİSİ 

 
Amorf silika Yeni Zelanda inşaat endüstrisinde 1994 yılından bu yana kullanılan doğal 
bir beton katkı maddesidir. Ülkemiz inşaat ve beton endüstrisinde ise henüz bilinen ve 
kullanılan bir hammadde değildir. Bununla birlikte son birkaç yılda Isparta Keçiborlu 
civarında amorf silika yatakları belirlenmiş ve bu kayacın (mikronize halde) betonda 
mineral katkı maddesi olarak değerlendirilebilirliği üzerine çalışmalar başlatılmıştır [9]. 
 
Aşağıdaki bölümlerde, Keçiborlu amorf silikasının mineral katkı maddesi olarak alkali 
silika reaksiyonuna etkisi ele alınarak deneysel çalışmalardan elde edilen bulgular 
sunulmaktadır. 
 
2.1. Amorf Silika Nedir? 
 
Amorf silika volkanik-hidrotermal sistemler içinde  belirli sıcaklığa sahip kolloidal 
silika partikülleri içeren akışkanların yeryüzüne çıkarak soğuması ve aşırı doygunluğa 
erişmesi sonucunda yüzeyde oluşan sedimanter bir kayaçtır. Silika sinter veya jeo-silika 
olarak da adlandırılmaktadır [9]. 
 
Amorf silika, açık rengi, hafifliği ( birim hacim ağırlığı < 1gr/cm3), mikro gözenekli 
yapısına bağlı yüksek porozitesi ve su emme kabiliyeti, gevrek ve kolay kırılabilir oluşu 
ile diğer silikatlı kayaçlardan kolayca ayırt edilebilir. 
 
Bilinen en yaygın kullanım alanı inşaat sektörüdür. Beton dayanımını artırıcı ve priz 
hızlandırıcı polimer esaslı kimyasal maddeler, uçucu küller, kalsine killer ile  
endüstriyel yan ürün/atık olarak elde edilen silika dumanı gibi, doğal amorf silika da 
dünyanın bazı bölgelerinde mineral katkı maddesi olarak inşaat endüstrisinde yaygın 
biçimde kullanılmaktadır. 
 



2.2. Amorf Silika Kayacının Mühendislik Özellikleri 
 
Isparta Keçiborlu yöresi amorf silika kayacının fiziksel ve kimyasal özellikleri özetle 
Çizelge 1`de   verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Amorf silika kayacının fiziksel  ve kimyasal özellikleri (Kumludere) [9]. 
 

Fiziksel Özellikler 
Renk Açık krem. 

Sertlik (Mohs) 5,5-6  
Gerçek Özgül Ağırlık 2.39 gr/cm3 

Kuru Birim Hacim Ağırlığı 630 kg/m3 

Görünür Porozite % 45 
Su Emme (ağırlıkça) % 50 

Kimyasal Özellikler 
Bileşenler % 

SiO2 92,48 
Al2O3

 2,60 
TiO2 1,34 
Fe2O3 0,09 
MgO 0,00 
CaO 0,31 
Na2O 1,08 
K2O 0,04 
SO3 0,09 
A.K. 1,85 

 
Çizelge 1 incelendiğinde, amorf silika kayacının SiO2 içeriği oldukça yüksek, buna 
karşılık alkali metal (Na2O, K2O) ve toprak alkalilerin (CaO, MgO)  oksit bileşenleriyle,  
SO3 oranının düşük olduğu görülmektedir. Na2O eşdeğeri alkali miktarı betonda alkali 
silika reaksiyonu bakımından önem taşımaktadır. ASTM C1240-03 standardına göre 
puzolanik katkı maddelerinin, Na2O eşdeğeri alkali miktarı en fazla %1,5 olmalıdır [10]. 
Buna göre Isparta yöresi amorf silika kayacının alkali içeriği standarda uyumludur. 
Kıyaslama yapılabilmesi amacıyla, Çizelge 2’de amorf silika ile beraber portland 
çimentosu ve diğer bazı beton katkı maddelerinin kimyasal bileşenleri de verilmiştir.  
 
Çizelge 2. Amorf silika, silika dumanı, uçucu kül, kalsine kil ve portland çimentosunun 
kimyasal bileşimleri [8,9,11,12 ].  
 

Kimyasal Bileşenler Çimento ve Mineral 
Katkı Maddeleri SiO2 Al2O3 FeO3 CaO MgO Na2O+ 

(0,658*K2O) SO3 AZ 

Portland çimentosu1 20,23 4,14 3,57 64,43 2,13 0,79 2,54 0,91 
Uçucu kül2 48,80 19,6 6,50 10,10 4,2 1,19 4,2 1,0 
Silika dumanı3 93,20 0,31 0,58 0,44 1,08 1,00 0,22 3,10 
Kalsine kil4 52,10 41,00 4,32 0,07 0,19 0,89 0,00 0,60 
Amorf silika5 92,48 2,60 0,09 0,00 0,31 1,10 0,09 1,85 

(1) Göltaş A.Ş. portland çimentosu,   (2) Orhaneli uçucu külü,   (3)Antalya Etimetalurji A.Ş. baca tozu,  
(4) Metakaolin,(5) Isparta Keçiborlu amorf silikası 
 



Keçiborlu amorf silika kayacı, “TS 25-Tras ve TS 639-Uçucu Küller” standartlarına 
göre değerlendirildiğinde oldukça kaliteli doğal puzolan sınıfı bir malzeme olduğunu 
söylemek mümkündür. Amorf silika uçucu küllerde istenilen kimyasal özellikleri 
fazlasıyla sağlamaktadır (Çizelge 3).  
 
Malzemenin puzolanik aktivite deney bulguları ise Çizelge 4’de verilmiştir. Mikronize 
amorf silikanın puzolanik aktivite ve özgül yüzey  (blaine) deneyleri, GÖLTAŞ A.Ş. 
Kalite Kontrol Laboratuarına yaptırılmıştır. Deneyler sonucunda mikronize amorf silika 
7 günlük eğilme ve basınç dayanım değerlerinin, TS 25 standartlarına uygun olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca mikronize  amorf silikanın özgül yüzey alanı, (Göltaş) portland 
çimentosu özgül yüzey alanı değeri ile karşılaştırıldığında, numunenin çimentoya göre 4 
kat daha ince olduğu belirlenmiştir. 
 
Çizelge 3. Keçiborlu amorf silika kimyasal bileşenlerinin, doğal puzolan sınıfında yer 
alan tras (TS 25) ve uçucu küllerde (TS 639) aranılan kimyasal özellikler ile 
karşılaştırılması. 

Kimyasal Bileşen  Tras 
(%) 

Uçucu Kül 
% 

Amorf Silika  
(%) 

SiO2+Al2O3+ Fe2O3 En az 70 70 95,17 
MgO En çok 5 5 0,00 
SO3 En çok 3 5 0,09 
Kızdırma Kaybı En çok - 10 1,85 

 
Çizelge 4. Mikronize amorf silikanın puzolanik aktivite-özgül yüzey analiz bulguları 
[9]. 

Puzolanik aktivite  
Blaine 12.124 cm2/g 

200µ 1,8 İncelik 
90µ 8,8 

Özgül Ağırlık 2,32 g/cm3 

Yoğunluk 920 g 
Beton Sonuçları 

7 gün sonunda eğilme dayanımı 1,6 N/mm2 

7 gün sonunda basınç dayanımı 11,9 N/mm2 
 (TS 25’e göre 7 gün sonunda eğilme dayanımı minimum 1,0 N/mm2; 
basınç dayanımı minimum 4,0 N/mm2 olmalıdır.) 

 
2.3. ASR Deney Yöntemleri ve Harç Çubuk Yöntemi  
 
Betonda alkali silika reaksiyonunu ortaya çıkarmak için uygulanabilir, mevcut deney 
yöntemleri iki ana kategoride sınıflandırılabilir: 
 

I.  Yalnızca agregalar üzerine uygulanabilen deney yöntemleri, 
II. Beton ve harç örnekleriyle yapılan  deney yöntemleri. 

 
İkinci kategori deney yöntemleri çimento ve agregaların birleşik kullanımına yöneliktir. 
Bu kategoriye uygun, ASTM C1260-01 “Agregaların Potansiyel Reaktivitesi İçin 
Standart Deney Yöntemi (Harç-Çubuk Yöntemi)” ve ASTM C227 “Çimento Agrega 
Kombinasyonunun Potansiyel Alkali Reaktivitesi” gibi birkaç yöntem mevcuttur 
[13,14]. Bu iki yöntemin önemli özellikleri ve farklılıkları Çizelge 5’de özetle 
verilmiştir. 



Çizelge 5. Alkali silika reaksiyon yöntemlerinin kıyaslaması . 
 

Deney ASTM C 1260-01 ASTM C 227 

NumuneTasarımı 

Harç Çubukları; 
w/c                 : 0,50 
Agregalar       : Sabit dereceli 
Kum/çimento : 2,25 

Harç veya beton çubuklar;  
w/c                  : Belirtilmemiş 
Agregalar        : Sabit dereceli 
Kum/çimento  : 2,25 

Ölçüm Koşulları 80°C’de 1N NaOH 
çözeltisinde %100 bağıl nem ve 38°C’de 

Genleşme 
kriterleri 

Eğer; 
14 günde genleşme  > % 0,2 
ise zararlı 

Eğer; 
• 6 ayda genleşme > % 0,05 
• 12 ayda  genleşme  > %0,1 
ise zararlı 

 
II. kategoriye uyan yöntemlerde çözeltiden sağlanan alkalilerin yeterinden daha fazla 
ASR sebebiyet vermesi beklenir. Bundan dolayı bu tip yöntemlerde çimentonun alkali 
içeriği konu dışıdır. Deney yöntemlerinin uygulanabilirliği açısından örneğin karışım 
tasarımı ve agrega derecelenmesi önemlidir. Bu ve benzeri yöntemler arasında en 
önemli farklardan birisi 3 günden 12 aya kadar (veya daha fazla) değişen ölçüm 
sürekliliğidir. ASTM C 227 deney yöntemi uzun zaman alması ve deney ortamının uzun 
süre korunması zorunluluğu açısından uygulaması zor bir yöntemdir. Doğal olarak hızlı 
yöntemler daha caziptir.  
  
ASTM C 441 deney yöntemi de ASR’nu önlemede mineral karışımının etkinliğini 
belirleme amacıyla bazı araştırmacılarca kullanılmıştır [15]. Ancak bu yöntem, yüksek 
reaktiviteli, yapay agrega (ergitilmiş silika) kullanılma mecburiyeti ve su/çimento 
oranının özel bir düzenek yardımıyla ölçümlenen akıştan belirlenmesi nedeniyle çok 
kullanışlı değildir. 
 
Araştırmada mevcut yöntemlerin içerisinden en uygulanabilir yöntem olan ve makul bir 
sürede tamamlanabilen ASTM C 1260-01 standardı benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu 
deney yöntemi, zararlı iç genleşmeye neden olan ASR’na maruz betonda, kullanımı 
planlanan bir agreganın reaktiflik potansiyelini saptamayı sağlamaktadır. Yavaş 
tepkiyen veya reaksiyonda geç genleşme üreten agregalar için genellikle yararlıdır. 
Hazırlanan temsili örnekler NaOH çözeltisiyle genleştiğinden dolayı, çimentonun alkali 
içeriği genleşmeler için önemli bir faktör değildir. Bu deney yöntemini kullanarak 
belirli bir agreganın dikkate alınan potansiyel reaktifliği, agreganın performansından 
kaynaklandığı sonucuna varıldığında, ilgili standart da düşük alkali portland çimentosu, 
mineral katkı maddeleri ya da derecelenmiş yüksek fırın cürufu gibi reaksiyonu bastırıcı 
önlemlerin kullanımı önerilmektedir. 
 
2.4. Karışım Tasarımı ve Harç Çubuklarının Hazırlanması 
 
Deney karışımlarının hazırlanması için agrega olarak potansiyel reaktifliğe sahip Uşak 
Gediz çayı kum-çakıl ocaklarından sınıflanmış agrega temin edilmiştir. Standartta 
öngörülen granülometriyi sağlayabilmek için (standarda uygun olarak) dere 
malzemesinin eksik boyutu, Isparta Belediyesi Diyadin Taş ocağına ait kalker agregası 
(No 16-30 ve 50-100) ile takviye edilmiştir. Deneyde kullanılacak agrega 
granülometrisi Çizelge 6’ya uygun olarak hazırlanarak, değişik elek boyutlarına 
gruplandırıldıktan sonra toz ve ince partikülleri uzaklaştırmak için elek üzerinde 



spreyleme yöntemi ile yıkanmıştır. Daha sonra yıkanan agrega kurutularak, ağırlıkça 
Çizelge 7’de belirtilen granülometrik karışımları elde etmek için karıştırılmıştır. 
 
Çizelge 6. Harç kum derecesi [13]. 
 

Harç Adı Elek Serisi Boyut Ağırlık 
  (ASTM E 11) (mikron) % 

  No (4-8) 4750-2360 10 
ASTM No (8-16) 2360-1180 25 

C 1260-01 No (16-30) 1180-600 25 
  No (30-50) 600-300 25 
  No (50-100) 300-150 15 
 
Çizelge 7. Harç karışım tasarımı [13]. 
 

Karışım Karışım A Karışım B 
Tasarımı Kontrol  A.S. Katkılı 

s/ç 0,47 0,47 
k/ç 2,25 2,25 

Hava Mik. % 5,9 5,9 
Kum Tipi Dere Çakılı + Kırmataş Dere Çakılı + Kırmataş 

Kum Derecesi Çizelge 6 Çizelge 6 
Amorf Silika 0 mç x (%5, %10, %15) 

S.Akışkanlaştırıcı 0 0 
Ortam  1 N NaOH - 80°C 1 N NaOH - 80°C 

Bekl. Süresi 14 14 
Kür Süresi 2 2 

 
Çizelge 8. Numune gruplarına göre harç karışım miktarları (5’er adet çubuk için). 
 
  Çmt.   Kum (g) Su A.S. 
  (kg) Mix.  4-8 8-16 16-30 30-50 50-100 (g) (g) 

% Karışım Oranı 10 25 25 25 15  -  - 
K 733,33 1650 165 412,5 412,5 412,5 247,5 344,67 0 

AS-5 696,67 1650 165 412,5 412,5 412,5 247,5 344,67 36,67 
AS-10 660 1650 165 412,5 412,5 412,5 247,5 344,67 73,33 
AS-15 623,33 1650 165 412,5 412,5 412,5 247,5 344,67 110,00 
AS-20 586,67 1650 165 412,5 412,5 412,5 247,5 344,67 146,67 

 
Hazırlanan deney agregası ile Çizelge 7’deki karışım tasarımı ve Çizelge 8’daki karışım 
miktarı uygulanarak deney harcı hazırlanmıştır. Amorf silikanın ASR’na etkisini 
saptamak için, ağırlıkça %5, %10 ve %15 oranlarında  çimento yerine ikame edilerek 
karışıma dahil edilmiştir. Bu şekilde karışıma giren toplam bağlayıcı madde miktarı 
sabit kalmıştır. Diğer karışım parametrelerinde ise bir değişiklik yapılmamıştır. 
 
Hazırlanan harç karışımı bekletilmeden kalıplara dökülerek, karışım tasarımını temsil 
eden 25mm x 25mm x 279mm (1inç x 1inç x 11inç) prizmatik çubuklar hazırlanmıştır. 
Su/çimento, kum/çimento, kum (agrega) granülometrisi, kür süresi ve 1N NaOH 
çözeltisinde 80°C’deki deney koşulları, vs. gibi deneye etki eden parametreler ASTM C 
1260-01 standardında tanımlanmıştır [13].  
 



2. gün sonunda harç çubukları kalıptan çıkarılarak sıfır okumaları yapılmış ve 
80°C’deki 1 N NaOH çözeltisine maruz bırakılmışlardır. Çözelti içerisindeki harç 
çubuklarının 7, 12, 16 ve 28. gün sonundaki boy değişimleri ölçülerek, elde edilen 
bulgulardan her grup harç çubuğunda gelişen reaksiyon ve amorf silika katkısının 
reaksiyona etkisi değerlendirilmiştir. Deney sonunda elde edilen bulgular Çizelge 9’da 
verilmiştir. 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
Numunelerin sıfır okuması (L0) ve her bir periyotta 0.01 mm duyarlılıkta okunan efektif 
ölçüm boyu (Ln) arasındaki fark hesaplanarak, o periyottaki numunenin genleşmesi 
olarak kaydedilmiştir. Her bir periyot için bir karışım grubuna karşılık gelen beş 
numunenin genleşme aritmetik ortalaması, o çimento-agrega kombinasyonunun 
genleşmesi olarak dikkate alınmıştır (Çizelge 9 – Çizelge 10). 
 
Çizelge 9. ASTM C 1260-01 standardına göre ASR’na bağlı genleşme sınıflaması [13]. 
 

Yaş rort (%) Reaktiflik Derecesi 
< 0,10 Zararsız 
> 0,20 Zararlı 

 
Dökümden 16 sonra 
 0,10-0,20 Potansiyel zararlı 

 
Çizelge 10. Kontrol ve amorf silika katkılı harç çubuklarının boy değişim verileri. 

Kür 
Süresi 2.gün 7.gün 12. gün 16. gün 28. gün 

Numune Lo L1 r7 L2 r14 L3 r16 rort L4 r28 rort 
No (mm) (mm)   (%) (mm)  (%) (mm)   (%)  (%) (mm)   (%)  (%) 

1 278,63 278,95 0,117 279,12 0,178 279,22 0,214  279,35 0,260  
2 279,12 279,54 0,150 279,72 0,215 279,83 0,254  279,95 0,297  
3 279,26 279,61 0,126 279,75 0,176 279,86 0,216 0,228 279,98 0,259 0,272 
4 278,81 279,23 0,151 279,21 0,143 279,60 0,283  279,66 0,305  

K
O

N
T

R
O

L
 

5 279,20 279,51 0,111 279,70 0,179 279,69 0,176  279,87 0,240  
 

1 279,22 279,46 0,086 279,48 0,093 279,50 0,100  279,71 0,175  
2 279,65 279,86 0,075 280,05 0,143 280,05 0,143  280,17 0,186  
3 279,85 280,12 0,096 280,25 0,143 280,28 0,154 0,141 280,45 0,214 0,221 
4 279,69 279,93 0,086 280,09 0,143 280,15 0,164  280,33 0,229  %

5 
 A

. S
. 

5 279,99 280,21 0,079 280,35 0,129 280,39 0,143  280,83 0,300  
   

1 279,59 279,68 0,032 279,82 0,082 279,86 0,097  279,90 0,111  
2 279,35 279,48 0,048 279,61 0,094 279,61 0,094  279,70 0,126  
3 279,40 279,43 0,011 279,71 0,111 279,77 0,132 0,103 279,85 0,161 0,123 
4 278,71 278,84 0,047 278,86 0,054 279,00 0,104  279,03 0,115  

%
10

  A
. S

. 

5 279,30 279,49 0,067 279,52 0,077 279,55 0,088  279,59 0,102  
  

1 279,82 280,23 0,147 280,39 0,204 280,48 0,236  280,68 0,307  
2 278,78 279,10 0,115 279,25 0,169 279,35 0,204  279,52 0,265  
3 278,93 279,04 0,039 279,08 0,054 279,18 0,090 0,135 279,26 0,118 0,180 
4 279,83 279,96 0,046 279,96 0,046 280,03 0,071  280,10 0,096  

%
15

  A
. S

. 

5 279,18 279,29 0,039 279,30 0,043 279,39 0,075  279,50 0,115  
Not: r: Harç çubuk boy  değişimi    l0 : İlk boy ölçümü    ln : Müteakip boy ölçümü 

r = (ln – l0) / ln     



 
Her bir grup numunenin 16 günlük genleşme ortalamaları (r16) Çizelge 9’da verilen sınır 
değerlere göre irdelendiğinde, kontrol karışımına ait çubukların 16 günlük ortalama 
genleşme değerinin zararlı seviyede olduğu görülmüştür. Çimento yerine %5 ve %15 
amorf silika katkılı karışımlara ait numunelerin ortalama genleşmeleri ise potansiyel 
zararlı genleşme aralığındadır. Çimento yerine %15 amorf silika kullanılarak elde edilen 
harç çubuklarının ortalama genleşme değeri zararsız-potansiyel zararlı sınırındadır. 
 
Deney numunelerinin ASR’na bağlı genleşme etkisi Çizelge 11’de verilmiş ve grafik 
olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. Harç çubuklarının 16 gün sonundaki ortalama 
genleşmeleri dikkate alındığında; karışıma dahil olan amorf silika bütün karışım 
oranlarında ASR’na bağlı genleşmeleri azaltmıştır. Amorf silikanın %5 ve %15 
oranlarında kullanımı birbirine yakın genleşme iyileşmesi sağlarken, en fazla etki %10 
amorf silika kullanımı ile sağlanmıştır. Ancak amorf silikanın %5 ve %15 oranında 
kullanımıyla 16 günde sağlanan etki 28 günlük periyotta azalırken, %10 kullanım 
oranında ise iyileştirme etkisi korunmuştur.  
 
Çizelge 11. Amorf silikanın ASR bağlı genleşmeye etkisi. 
 

Karışım r16 
(ort.-%)  

r28 
(ort.-%) 

İyileşme 
(16 gün) 

İyileşme 
(28 gün) 

Kontrol  0,228 0,272 - - 
% 5 A.S. katkılı 0,141 0,221 % 61 % 23 

% 10 A.S. katkılı 0,103 0,123 % 121 % 121 
% 15 A.S. katkılı 0,135 0,180 % 69 % 51 

Kombinasyonları 
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Şekil 1. 80°C NaOH çözeltisindeki kontrol ve amorf silika katkılı harç çubuklarının 
zamana bağlı genleşmesi.  
 
 



4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Alkali silika reaksiyonu zaman içerisinde beton yapıların kullanım ömrünü kısaltarak 
önemli ekonomik kayıplara neden olmakta, reaksiyondan aşırı etkilenen yapıların 
yeniden inşası durumunda kaynak israfı ve çevresel tahribatı artırmakta, hatta yapı 
emniyetini azaltarak can güvenliği açısından risk oluşturabilmektedir. Betonda 
ASR’nun etkilerini ekonomik ve dolayısıyla yaygın bir biçimde kontrol altına 
alabilmek, tüm dünya da olduğu kadar ülkemiz açısından da önem taşıyan bir konudur.  
 
Bu araştırmada, yeryüzünde ekonomik olarak işletilebilir az sayıdaki amorf silika 
yatağından birisi olan Isparta yöresi amorf silika oluşumlarının betonda ASR’na etkisi 
araştırılmıştır. Deneysel olarak yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular da 
irdelenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 
• Amorf silikanın alkali madde içeriği (% 1,10) alkali silika reaksiyonu açısından 

ASTM C 1240-03 standardında belirtilen puzolanik katkıların maksimum alkali 
içeriğine (%1,5) uygundur. 

• Betonda mineral katkı maddesi olarak amorf silika kullanımı, ASR’na bağlı jel 
oluşumundan kaynaklanan genleşmeyi % 120’ye ulaşan bir düzeyde azaltmıştır. 

• ASR’nu bastırmada amorf silikanın (ort. partikül boyutu 18µ) en etkin kullanım oranı 
çimentonun ağırlıkça %10’u oranında gerçekleşmiştir, 

• Daha düşük kullanım oranlarında etkinliğin azalması, gözenek solüsyonundaki serbest 
hidroksit iyonlarını bağlayacak yeterli silika partiküllerinin olmaması, daha yüksek 
kullanım oranlarındaki etkinlik azalması ise karışımdaki katkı maddesi artışının 
hamur agrega ara yüzeyindeki bağ yapısını zayıflatması dolayısıyla dayanım (çekme 
gerilmesi) düşmesine bağlanmıştır. 

 
Bu araştırma, ASR’nu kontrol altına almada amorf silikanın etkin bir beton katkı 
maddesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu araştırmanın, 
muhtelif çimento dozajları, farklı su/çimento, katı/çimento ve hava içeriği oranlarıyla, 
amorf silikanın farklı partikül boyutları seçilerek  ayrıntılı biçimde sürdürülmesi yararlı 
olacaktır. 
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