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Özet 
 
Bu ara�tırmanın amacı Adapazarı bölgesindeki bazı agrega ocaklarının alkali silika 
reaktivitesine (ASR) ili�kin özelliklerinin belirlenmesidir. Beton üretimi için büyük 
ölçüde agrega temin edilen Sakarya Nehri’nden malzeme alan agrega ocaklarından 
örnekler alınmı�tır. Alınan bu agrega örnekleri üzerinde, uzun süreli harç çubu�u deneyi 
(ASTM C 227), hızlandırılmı� harç çubu�u deneyi (ASTM C 1260), beton prizma 
deneyi (ASTM C 1293) ve kimyasal analiz deneyi (TS 2517, ASTM C 289) yapılmı�tır. 
Elde edilen sonuçlar yorumlanarak alınan agrega numunelerindeki ASR beton için 
de�erlendirilmi�tir. 
 
Sonuç olarak, uzun süreli harç çubuk deneyine göre Sakarya Adliye bölgesinden alınan 
agregalar ASR yönünden zararlı, Mollaköy mevkii, Hendek, Ferizli, Akçay bölgesi, 
Adliye Kalealtı’ndan alınan numuneler zararsız bulunmu�tur. Hızlandırılmı� harç 
çubu�u deneyine göre Sakarya Adliye, Mollaköy mevkii, Ferizli, Akçay, Adliye 
Kalealtı’ndan alınan numuneler ASR yönünden zararlı, Hendek bölgesinden alınan 
numuneler zararsız bulunmu�tur. Beton prizma deneyine göre Hendek bölgesi zararsız, 
Akçay bölgesi ise ASR yönünden zararlı çıkmı�tır. Kimyasal metoda göre Sakarya 
Adliye, Mollaköy mevkii, Ferizli, Akçay, Adliye Kalealtı’ndan alınan numuneler ASR 
yönünden zararlı, Hendek bölgesinden alınan numuneler zararlı olması ihtimal olarak 
bulunmu�tur. 
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Abstract 
 
This study aims to determine the alkali silica reactivity (ASR) of some aggregates 
quarries from Adapazarı region. Samples were collected from aggregate quarries 
located in Sakarya river, which provide a significant amount of aggregate for concrete 
production. Long-term mortar bar (ASTM C 227), accelerated mortar bar (ASTM C 
1260), concrete prism method (ASTM C 1293) and chemical method (TS 2517, ASTM 
C 289) experiments were made on this aggregate samples. The results are commented 
and ASR in aggregate sample are evaluated for concrete.  
 
As a result, according to long-term mortar bar method aggregates from Sakarya Adliye 
are harmful for ASR in concrete, aggregates from Mollaköy, Hendek, Ferizli, Akçay, 
Adliye Kalealtı are harmless for ASR in concrete. According to accelerated mortar bar 
method aggregates from Sakarya Adliye, Mollaköy, Ferizli, Akçay, Adliye Kalealtı are 
harmful for ASR in concrete, aggregates from Hendek are harmless for ASR in 
concrete. According to concrete prism method aggregates from Hendek are harmless but 
Akçay region are harmful for ASR in concrete. According to chemical method 
aggregates from Sakarya Adliye, Mollaköy, Ferizli, Akçay mountain material, Adliye 
Kalealtı are harmful for ASR in concrete, aggregates from Hendek are probably harmful 
for ASR in concrete. 
 
 

1. G�R�� 
 
Betonarme veya beton yapı elemanlarının zamanla bozulup i�levlerini beklenen servis 
ömürlerine ula�amadan yitirmelerine birçok faktör sebep olabilir. Yapı elemanının 
dayanıklılı�ını belirleyen etkenler arasında beton bile�imini olu�turan malzemelerin 
fiziksel ve kimyasal yapısından kaynaklanan iç etkiler ve çevreden kaynaklanan dı� 
etkiler sayılabilir. Bazı durumlarda, beton bile�imini olu�turan malzemelerin kendi 
aralarında veya çevreden gelen zararlı maddelerle kimyasal reaksiyonlara girebildi�i, 
böylece beton hacim sabitli�inin bozulması nedeniyle yapı elemanının zarar gördü�ü 
bilinmektedir. Betonda meydana gelen önemli bir kimyasal reaksiyonda alkali silika 
reaksiyonudur. Bu reaksiyon ilk olarak 1920’li ve 1930’lu yıllarda ABD’de, 
Kaliforniya’daki beton yapılarda nedeni belirsiz çatlak olu�umlarına ba�lı yıkımların 
rapor edilmesi ile ortaya çıkmı�tır. Bu raporda beton malzemelerin standartlara uygun 
olmasına ra�men, yapım yılını takiben birkaç yıl içinde çatlaklar oldu�u açıklanmı�tır. 
Ayrıca, genellikle harita çatla�ı �eklinde görülen çatlaklardan jel çıkı�ı, betonda 
patlamalar gibi belirtiler de i�aret edilmi�tir. Stanton, 1940 yılında bu tür çatlakların 
(daha sonra Alkali-Silika Reaksiyonu olarak adlandırılan) kimyasal bir reaksiyonun 
sonucu oldu�unu açıklamı�tır [1].  
 
�lerleyen yıllarda bu konu üzerine birçok ara�tırma yapılarak bu reaksiyonun bazı 
çimentoların içinde fazla miktarda bulunan sodyum oksit (Na2O) ve potasyum oksit 
(K2O) gibi alkali oksitlerin beton gözenek suyunda çözülerek sodyum hidroksit (NaOH) 
ve potasyum hidroksit (KOH) olu�turması ve aktif silis içeren agregalarla reaksiyona 
girmesi �eklinde tanımlanmı�tır. Bu reaksiyon jel �eklinde ürünler üretmektedir [2]. 
ASR’nin olu�turdu�u reaksiyon ürünleri a�ırı derecede su emme özelli�i olan jel 
ürünlerdir. Su emme özelli�i olan bu jeller, suyu emdikçe �i�ip betonda içsel çekme 
gerilmeleri olu�turarak betonun genle�mesine ve agrega ile onu çevreleyen çimento 
pastasının çatlamasına neden olur. Reaksiyonun bu özelli�i nedeniyle �i�en jelin beton 
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bünyesinde 0,1–11 MPa’a varan çekme gerilmeleri yarattı�ı ileri sürülmektedir. 
Reaksiyonun neden oldu�u genle�me belli bir sınırı a�tı�ında beton için potansiyel bir 
tehlike olu�turur. Bu nedenle rutubetli veya sulu ortamlar reaksiyonun ilerlemesi için 
son derece uygun ortamlardır [3]. 

Beton ve betonarme yapılarda ASR varlı�ının en tipik göstergesi harita çatla�ı türünde 
bir çatlak desenidir. ASR çatlakları ileri ya�larda veya ileri safhalarda, pullanmı� beton 
yüzeyler, kapak atma veya yapı elemanının farklı kısımlarının birbirlerine göre 
konumlarında kayma �eklinde kendini gösterir. Bu çatlakların olu�um evreleri �ekil 
1.1’de gösterilmi�tir. 

                           
 
�ekil 1.1 ASR’den dolayı olu�an çatlak olu�um evreleri. 
 
�ekil 1.1’de görüldü�ü gibi reaksiyondan dolayı olu�an jel genle�erek dı�arı çıkmak için 
ilk olarak küçük bir bo�luk bulur daha sonraki evrelerde jel genle�erek bo�lu�un 
etrafında çatlaklar olu�masına sebep olur.  
 
Bu reaksiyonun olu�turdu�u harita çatlaklarının gerçekte olu� biçimi �ekil 1.2’de 
görülmektedir. 
 

    
 
�ekil 1.2 Beton yüzeyinde olu�mu� harita çatlakları 
 
ASR’nin olu�abilmesi için agregada reaktif silika formları, yeterli miktarda alkali ve 
ortamda nem bulunmalıdır. Bu ko�ullardan herhangi biri olmazsa ASR nedeniyle bir 
genle�me de olmayacaktır. ASR basitçe iki a�amada görülebilir; 
 
1. Alkali + Reaktif silika                  Alkali-silika jel ürünleri 
2. Alkali-silika jeli + Nem                Genle�me [4]. 
 
Reaksiyonun olu�abilmesi için çimento alkali içeri�inin “e�de�er Na2O” de�eri olarak 
% 0,6 de�erini a�ması gerekir. Bu de�er,  Na2O% = Na2O + 0,658 (K2O) ba�ıntısı ile 
hesaplanmaktadır ve çimentonun toplam alkali içeri�i sodyum oksit e�de�eri olarak bu 
de�er kullanılmaktadır [5]. 
 
Konu ile ilgili ayrıntılı ara�tırmalara göre; reaksiyon olu�umunda etkili olan mineraller; 
opal (Stanton, 1941), kalsedon ve volkan camı (Stanton, 1941; Rhoades, 1942), kripto 
kristalin kuvars (Stantonvd. 1942), tridimit (Hornibrook vd. 1943), kristobalit 
(Landgren ve Sweet, 1952; Mielenz, 1954) ile basınç etkisinde kalmı� kuvarstır (Gogte, 



 39 

1973). Marfil ve Maiza (2001), bazaltlarda aktif silis ve volkan camı içeri�inin fazla 
olması nedeniyle tehlikeli reaksiyonların geli�ti�ini belirtmi�lerdir [6].  
 
Reaktif agreganın tane büyüklü�ü de ASR sebebiyle olu�abilecek zararlar üzerinde 
etkilidir. Reaktif agreganın boyutunun etkisi, reaktif agreganın fiziksel ve mineralojik 
karakterine ba�lıdır. Reaktif agreganın gözeneklili�i de ASR bakımından önemlidir, 
gözeneklili�i fazla olan agreganın içine bo�luk çözeltisinin giri�i daha kolay olmakta ve 
reaksiyon alanı artmaktadır. Agrega boyutu arttıkça maksimum genle�meyi veren 
çimento/agrega oranı azalmaktadır. Agrega boyutu büyüdü�ünde genle�meler yava� 
ilerledi�inden tek boyutlu agrega gradasyonunun kullanımının ASR genle�melerini 
azaltmak açısından daha avantajlı oldu�u söylenebilir [7]. 
 
Agregalar üretildi�i bölgelere göre birçok ara�tırmacı tarafından ASR yönünden 
incelenmi�tir. Bu ara�tırmalardan bir tanesi de Ankara bölgesinde üretilen agregalar için 
yapılmı�tır. Ara�tırmada, Ankara yöresinde bazı agrega ocaklarının alkali silika 
reaktivitesi belirlenmi�tir. Agrega örnekleri üzerinde, kimyasal analiz, hızlandırılmı� 
harç çubu�u ve uzun süreli harç çubu�u deneyleri yapmılmı�tır. Sonuç olarak, Ankara il 
sınırları içerisinde bulunan Kıbrıs köyü ve Hasano�lan ocaklarına ait agrega 
örneklerinde ASR’den kaynaklanan bir genle�me belirlerken, Kazan, Çeltikçi, 
Kızılırmak ve Yenikent ocaklarına ait agrega örneklerinde genle�meler belirlenmi�tir 
[8].  
 

2. ARA�TIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
 
Gerek ülkemizde gerekse di�er ülkelerde birçok betonarme yapıda hasarlar meydana 
getiren alkali silika reaksiyonu, oldukça kompleks kimyasal bir reaksiyondur. Böyle 
önemli bir konunun bölgemizde bu güne kadar ara�tırılmamı� olması bir eksiklik olarak 
görülmü�tür. Bu nedenle Adapazarı’nda üretilen ve betonun ana bile�enini olu�turan 
agregaların beton içerisinde bulunan çimento ile zararlı kimyasal reaksiyon olu�turacak 
nitelikte olup olmadı�ının ara�tırılması amaçlanmı�tır.  
 
Bölgemizde bulunan agrega ocaklarından, çe�itli agrega formasyonlarını temsil eden 
agrega numuneleri alınarak bu numunelere, TSE ve ASTM standardında bulunan deney 
metotları kullanılarak teste tabi tutulmu�tur. Bu test sonuçlarından elde edilen veriler 
de�erlendirilerek agregaların beton yapımı için uygunlu�u ortaya konmu�tur. 
 
 

3. MALZEME VE METOT 
 
3.1. Malzeme 
 
Bu ara�tırmada, farklı formasyona sahip ocaklardan alınan dere agregası, çimento, 
karı�ım suyu ve NaOH çözeltisi kullanılmı�tır. 
 
3.1.1. Agrega 
 
Agrega olarak, Sakarya ilinin farklı agrega formasyonlarını temsil eden bölgelerinden 
dere agregası örnekleri kullanılmı�tır. Agrega granülometrisi her deneyin standardına 
uygun olarak hazırlanmı� ve deneylerin yapılı�ının anlatıldı�ı bölümde tablo ve 
grafikler halinde verilmi�tir. Deney örneklerinin alındı�ı ocakların bulundu�u bölgeler; 
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Sakarya Adliye Mevkii, Mollaköy Mevkii, Hendek, Ferizli, Akçay ve Adliye 
Kalealtıdır. Agrega örnekleri, agrega yı�ınını temsil edecek �ekilde “TS 707’de 
belirtilen esaslara uygun olarak alınmı�tır [9]. 
 
3.1.2. Çimento 
 
Deneyde CEM I 42.5 R tipi çimento kullanılmı�tır. Kullanılan çimentonun kimyasal 
özellikleri Tablo 3.1’de verilmi�tir. 
 
Tablo 3.1 Çimentonun kimyasal özellikleri 
 
 Kimyasal Özellikleri Sonuç Limit (TS 197-1) 
Kalsiyum oksit (CaO) 63,58 - 
Silisyum oksit (SiO2) 17,76 - 
Alüminyum oksit (Al2O3) 5,63 - 
Demir oksit (Fe2O3) 3,06 - 
SO3 % 2,37 Max. % 4,5 
MgO % 1,45 - 
Kızdırma Kaybı % 3,9 Maks. % 5 
Çözünmeyen Kalıntı % 1,0 Maks. % 5 
Cl- % 0,02 Maks. % 0,1 
Na2O + 0.658 K2O % 1,48 - 
Serbest Kireç % 1,0 - 
 
3.1.3. NaOH Çözeltisi 
 
Hızlı harç çubuk deneyi ve beton prizma deneyinde NaOH çözeltisi kullanılmı�tır. Bu 
çözelti,  900 mlt. saf suya 40 gr sodyum hidroksit katılarak hazırlanmı�tır. 
 
3.2. Metot 
 
Alkali agrega reaksiyonunun belirlenmesi için farklı deney metotları mevcuttur. Bu 
deney metotları ASR’nin genle�me özelli�inden yararlanılarak yapılan deneyler ile 
kimyasal yolla yapılan deneyler olarak ikiye ayrılabilir. Alkali–agrega reaksiyonunun 
belirlenmesi için tek bir metodun kullanılması farklı agrega tipleri için çok sa�lıklı 
sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle alkali agrega yönünden teste tabi tutulacak agregalar 
birkaç metot kullanılarak test edilmeli ve testlerin sonuçlarına göre de�erlendirme 
yapılmalıdır. Bunun için literatürde en çok kullanılan, uzun süreli harç çubuk yöntemi 
(ASTM C227), hızlı harç çubuk yöntemi (ASTM C 1260), beton prizma yöntemi 
(ASTM C 1293) ve kimyasal yöntem (ASTM C289, TS 2517) bu çalı�ma için 
seçilmi�tir [10-14]. 
 
3.2.1. Uzun Süreli Harç Çubuk Deneyi (ASTM C 227) 
 
Bu metot, belirli �artlarda küre tabi tutulan harç çubuklarının belirli süre sonucundaki 
boy de�i�imlerinin ölçülerek çimento-agrega bile�imlerinin alkali kaynaklı 
genle�melere açık olup olmadı�ını belirlemek amacıyla yapılır. Standarda uygun olarak 
harç çubu�u Tablo 3.2’de verilen malzeme karı�ım miktarlarına göre hazırlanır. 
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Tablo 3.2 Harç çubukları malzeme karı�ım miktarları  
 

Elek Serisi 
No:8 No:16 No:30 No:50 No:100 

Malzeme 
Türü 

%10 %25 %25 %25 %15 
s/ç 

Su 
(ml) 

Çimento 
(gr) 

Do�al agrega 100 gr 250 gr 250 gr 250 gr 150 gr 0,45 199,8 444 
 
Harç çubuklarının üretiminde kullanılan çimentonun alkali içeri�i en az %0,6 Na2O 
e�de�eri olmalıdır. Harç çubuklarının üretiminde, 25x25x285 mm boyutlarında, kalıplar 
kullanılmaktadır. Deney için en az 4 adet harç çubu�u hazırlanır. Kalıplara harç 
yerle�tirilirken �i�lenerek sıkı�tırılmalıdır. Kalıplar %90 nispi nem bulunan kür 
odasında 23 ± 1,7 oC’ de 24 saat bekletilir. Daha sonra harç çubuklarının (�ekil 3.1) 
boyları ölçülerek, alt bölgesinde su haznesi bulunan ve bu haznesi yarıya kadar su 
doldurulan bir kap içerisine konur. Bu kap içerisindeki su, örnekler ile temas etmeyecek 
�ekilde yüksek ba�ıl nemi (%100) sa�lamalıdır. Bu �ekilde tasarlanmı� kap içerisine 
konulan numuneler 37,8 ± 1,7 oC’de sabit ısıdaki etüve konur. 
 

          
 
�ekil 3.1 Dijital komparatör ile örneklerin boy ölçümü ve kür kabı 
 
Harç çubukları üzerindeki ölçümler ilk olarak 14. gün, sonra 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. aylar ve 
daha sonra gerekirse her 6 ayda bir uzunluk de�i�imi ölçülmelidir. Birim boy de�i�im 
yüzdelerini belirlemede a�a�ıdaki e�itlik kullanılmaktadır; 
 

% ( ) 100
L

×
∆

=
L

L   

%L = Boy de�i�im yüzdesi, 
�L = Örne�in boy de�i�imi (mm), 
L = Örne�in ilk uzunlu�unu (mm) göstermektedir. 
 
ASTM C 227’ye göre boy de�i�imindeki verilerin 12. ay sonunda % 0,1 genle�me 
sınırını a�ması durumunda agrega, alkali silika reaktivitesi açısından “zararlıdır” 
sınıflandırması yapılmaktadır.  
 
3.2.2. Hızlı Harç Çubuk Deneyi (ASTM C 1260) 
 
Alkali reaktivitesi belirlenecek agregalar ile üretilen harç çubuklarının alkalinitesi 
yüksek çözelti içerisinde, yüksek sıcaklıkta saklanması ve uzunluk de�i�imlerinin 
ölçülmesi ile gerçekle�tirilmektedir. 
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Deneyin için hazırlanacak harç çubukları, harç çubuk yöntemi (ASTM C 227) ile 
hazırlanan harç çubukları ile aynıdır [45]. Hazırlanan en az 3 adet harç çubukları saf su 
içerisine konarak 80 ± 2,0 0C sabit ısıdaki etüvde 24 saat bekletildikten sonra ilk boy 
ölçümleri alınır. Harç çubukları, 80 0C’de sabit ısıda tutularak, NaOH çözeltisi içerisine 
konmaktadır (�ekil 3.2). 
 

 
 
�ekil 3.2 Sodyum hidroksit çözeltili termostatlı kür tankı 
 
Bu i�lemden sonra devam eden 3, 7, 14. günlerde boy ölçümleri alınarak birim boy 
de�i�im yüzdeleri uzun süreli harç çubu�u deney metodundaki e�itlik kullanılarak 
hesaplanmaktadır. ASTM C 1260’a göre boy de�i�imindeki verilerin de�erlendirilmesi 
a�a�ıdaki gibi yapılmaktadır; 
 

• 14 gün sonra ölçülen boy de�i�imi %0,1’den küçük ise “Agrega zararsız”, 
• 14 gün sonra ölçülen boy de�i�imi %0,1 - %0,2 arasında ise “Deney süresi 

uzatılarak örneklerin 28 günlük boy de�i�imleri ölçülür”, 
• 14 gün sonra ölçülen boy de�i�imi %0,2’den büyük ise “Agrega potansiyel 

olarak zararlıdır”, bu �ekilde her agregadaki boy de�i�imlerine göre bir sonuca 
varılmaktadır. 

 
3.2.3. Beton Prizma Deneyi (ASTM C 1293) 
 
Beton prizma testi, 75x75x285 mm boyutlarında hazırlanan harç çubuklarının zamana 
ba�lı olarak genle�me miktarının ölçülmesi ile çimento-agrega bile�imlerinin alkali 
kaynaklı genle�melere açık olup olmadı�ını belirlenir. Bu deney metodunu uzun süreli 
harç çubu�u metodundan ayıran en önemli özellik, harç çubuk boyutları ve harç 
çubuklarının hazırlanması sırasında karı�ım suyuna NaOH çözeltisi eklenerek karı�ımın 
alkali miktarının arttırılmasıdır.  
 
Deney için hazırlanan betondaki toplam alkali miktarı çimento miktarının %1,25 kadar 
olmalıdır. Çimentoda bulunan toplam alkali içeri�i dikkate alınarak karı�ım suyuna 
NaOH çözeltisi katılır ve böylece alkali içeri�i %1,25 Na2O de�erine yükseltilmi� olur.  
 
Betonda kullanılacak agreganın maksimum dane çapı 19 mm ve agrega hacmi beton 
hacminin % 70’i kadar olmalıdır. Betonda kullanılan agreganın elek analizi Tablo 3.3’te 
verilmektedir. 
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Tablo 3.3 Beton prizma testi için agrega karı�ım oranları 
 
Elek göz açıklı�ı, mm 
Üzerinden geçen elek Üzerinde kalan elek 

A�ırlıkça, % 

19,0-mm  12,5-mm  33 
12,5-mm  9,5-mm  33 
9,5-mm  4,75-mm (No. 4) 33 

 
Karı�ımda kullanılan çimento miktarı 420 kg/m3’tür ve su, çimento oranı 0,42 ile 0,45 
arasında olmalıdır. Hazırlanan karı�ım 75x75x285 mm ölçülerindeki 3 adet kalıba 
�i�lenerek yerle�tirilir. Numuneler kalıptan bir gün sonra çıkarılarak boyları ölçülür ve 
uzun süreli harç çubuk yöntemindeki kür i�lemi uygulanır.  
 
Harç çubukları üzerindeki ölçümler ilk olarak 7. 28. 56. günlerde ve 3, 6, 9, 12 aylarda 
yapılır ve daha sonra gerekirse her 6 ayda bir uzunluk de�i�imi ölçülmektedir. Harç 
çubuklarındaki genle�me bir yıl sonra % 0,04 veya daha fazla ise agrega potansiyel 
olarak zararlıdır sonucuna varılır [47]. 
 
3.2.4. Kimyasal Yöntem (ASTM C 289, TS 2517) 
 
Bu deney metodu hızlı harç çubuk metodu ile benzerlik gösterir. Deney için hazırlanan 
alkali ortam her ikisinde de aynıdır. Fark kimyasal yöntemde, agreganın reaktivitesini 
ölçmek için harç çubu�u yapılmaz ve direk olarak agrega, alkali ortama maruz bırakılır.  
 
Kimyasal analiz yöntemi için reaktivitesi belirlenecek agregalardan 0,250 mm (No:50) 
ve 0,125 mm’lik  (No:100) elekler arasında kalan malzemeden kuru olarak 25 g.’lık 3 
adet örnek alınarak reaksiyon kabı içerisine konur. Bu kapların her birine 25 ml. NaOH 
çözeltisi ilave edilir. Bir kaba sadece 25 ml. NaOH çözeltisi konur bu kap referans kabı 
olarak kullanılır. Alkali azalması (Rc) ve çözünmü� silis (Sc) de�erleri kullanılarak 
grafik yardımı ile söz konusu agreganın yeri belirlenir ve agregaların zararlı veya 
zararsız oldu�u hakkında yorum yapılır. 

 
 

4. DENEYSEL BULGULAR VE TARTI�MA 
 
Numunelerden elde edilen de�erler deneyin i�lem sırasına göre verilmi�tir. Tablo 4.1’de 
Harç çubuk deneyi için kullanılan malzemeler ve ait oldukları bölgeler verilmi�tir. 
 
Tablo 4.1 Harç çubuk deneyinde kullanılan numune no ve bölge isimleri 
 
Numune No Numunenin Ait Oldu�u Bölge Adı 
1 Sakarya Adliye Mevkii Do�al Kum 
2 Mollaköy Mevkii Do�al Kum 
3 Hendek Do�al Kum 
4 Ferizli Do�al Kum 
5 Akçay Da� Malzemesi Do�al Kum 
6 Adliye Kalealtı Do�al Kum 
 
4.1. Uzun Süreli Harç Çubu�u Yöntemi (ASTM C227) 
Her bir numuneye ait boy uzama de�erlerleri yüzde olarak �ekil 4.1’de verilmi�tir. 
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�ekil 4.1 Numunelerin zamana ba�lı olarak boy de�i�im yüzdeleri. 
 
Deneyin son okumaları (12. ay) sonucuna göre de�erlendirme yapılmı�tır. Bu sonuçlara 
göre, Sakarya Adliye köyü bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,138, Mollaköy 
bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,058, Hendek bölgesi örneklerinin boy 
uzama yüzdesi %0,03, Ferizli bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,05, Akçay 
bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,063 ve Adliye Kalealtı bölgesi örneklerinin 
boy uzama yüzdesi %0,053 olmu�tur. 
 
Bu deney metoduna göre; Sakarya Adliye köyü bölgesinden alınan agregalar betonda 
alkali agrega reaksiyonu yönünden zararlı bulunmu�tur. Di�er bölgelerden alınan 
agregalar ise zararsız bulunmu�tur. 
 
4.2. Hızlandırılmı� Harç Çubuk Deneyi Sonuçları 
 
Deney numunelerinin zamana ba�lı olarak uzama miktarları ve uzama yüzdeleri �ekil 
4.2’de verilmi�tir.  
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�ekil 4.2 Numunelerin zamana ba�lı olarak boy de�i�im yüzdeleri. 
 
Deneyin son okumaları (14. gün) sonucuna göre de�erlendirme yapılmı�tır. Bu 
sonuçlara göre, Sakarya Adliye köyü bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,108, 

ASR sınırı 

ASR sınırı 
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Mollaköy bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,203, Hendek bölgesi örneklerinin 
boy uzama yüzdesi %0,057, Ferizli bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,210, 
Akçay bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,149 ve Adliye Kalealtı bölgesi 
örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,271 olmu�tur. Sakarya Adliye köyü bölgesi ve 
Akçay bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,1 ile %0,2 arasında oldu�u için bu 
örneklerin deneyi devam ettirilmi� ve 28. gün okumaları alınmı�tır. Buna göre; Sakarya 
Adliye köyü bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,208, Akçay bölgesi 
örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,261 olmu�tur. 
 
Bu deney metoduna göre; Sakarya Adliye bölgesi, Mollaköy mevkii, Ferizli bölgesi, 
Akçay da� malzemesi ve Adliye Kalealtı bölgesinden alınan agregalar betonda alkali 
agrega reaksiyonu yönünden zararlı bulunmu�tur. Hendek bölgesinden alınan agregalar 
ise zararsız bulunmu�tur. 
 
4.3. Beton Prizma Deneyi Sonuçları 
 
Beton prizma deneyi için kullanılan iri agregalar sadece Hendek ve Akçay bölgesinde 
bulundu�u için bu bölgelerin iri agregaları bu metotla test edilmi�tir. Deney 
numunelerinin zamana ba�lı olarak uzama miktarları ve uzama yüzdeleri �ekil 4.3’de 
verilmi�tir.  
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�ekil 4.3 Numunelerin zamana ba�lı olarak boy de�i�im yüzdeleri 
 
Deneyin son okumaları (12. ay) sonucuna göre de�erlendirme yapılmı�tır. Bu sonuçlara 
göre, Hendek bölgesi örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,029, Akçay bölgesi 
örneklerinin boy uzama yüzdesi %0,055 olmu�tur. Bu deney metoduna göre; Akçay 
bölgesi agregaları betonda alkali agrega reaksiyonu yönünden zararlı, Hendek bölgesi 
ise betonda alkali agrega reaksiyonu yönünden zararsız bulunmu�tur.  
 
4.4. Kimyasal Analiz Deney Sonuçları 
Kimyasal analiz deneyi sonucu bulunan de�erler Tablo 4.2’de verilmi�tir. 
 

ASR sınırı 
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Tablo 4.2 Agrega örnekleri kimyasal analiz sonuçları 
 

Agrega ocakları Alkalini azalması Rc (mmol/lt) Çözünen silis Sc (mmol/lt) 
Adliye köyü 150 400 
Mollaköy  250 420 
Hendek 60 230 
Ferizli  250 460 
Akçay  225 420 
Adliye Kalealtı  200 450 
 
Bu analizin grafiksel gösterimi �ekil 4.4’de verilmi�tir. 

 

�ekil 4.4 Kimyasal analiz sonuçları  
 
Buna göre, Sakarya Adliye köyü, Molla köy, Ferizli, Akçay ve Adliye Kalealtı bölgesi 
zararlı, Hendek bölgesi ise zararlı olması muhtemel agregalar bölgesinde yer almı�tır. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNER�LER 
 
Do�al agregaların ait oldukları bölgeye göre deney sonuçları Tablo 5.1 de özet olarak 
verilmi�tir. 
 
Tablo 5.1 Bölgelere göre deney sonuçları 
 

Bölge 

Uzun Süreli 
Harç Çubuk 
Deneyi 

Hızlı Harç 
Çubuk Deneyi 

Beton 
Prizma 
Deneyi 

Kimyasal 
Metot 

Adliye Köyü Bölgesi Zararlı Zararlı - Zararlı 
Mollaköy Bölgesi Zararsız Zararlı - Zararlı 

Hendek Bölgesi Zararsız Zararsız Zararsız 
Zararlı olması 
muhtemel 

Ferizli Bölgesi Zararsız Zararlı - Zararlı 
Akçay Bölgesi Zararsız Zararlı Zararlı Zararlı 
Adliye Kalealtı Bölg. Zararsız Zararlı - Zararlı 
 
Sonuç olarak, Sakarya Adliye bölgesinden alınan agregalar, uzun süreli harç çubuk, 
hızlı harç çubuk ve kimyasal metotların her üçünde de betonda alkali agrega reaksiyonu 
yönünden zararlı bulunmu�tur. Mollaköy, Ferizli, Akçay ve Adliye Kalealtı 
bölgelerinden alınan agregalar, uzun süreli harç çubuk metoduna göre betonda alkali 
agrega reaksiyonu yönünden zararsız, hızlı harç çubuk ve kimyasal metoda göre zararlı 
bulunmu�tur. Aynı zamanda Akçay bölgesindeki agregalar, beton prizma metoduna 
göre de zararlı bulunmu�tur. 
 
Hendek bölgesinden alınan agregalar, uzun süreli harç çubuk, hızlı harç çubuk ve beton 
prizma metoduna göre betonda alkali agrega reaksiyonu yönünden zararsız,  kimyasal 
metoda göre zararlı olması ihtimal olarak bulunmu�tur. Aynı zamanda ASR yönünden 
en iyi agrega bu bölgenin agregaları olmu�tur. Buna göre; bu yöntemler kullanılarak 
zararlılık derecesi tespit edilirken farklılıkların do�ması kesin bir yargıya varmayı bazen 
zorla�tırmaktadır. Ama sonuçlara göre risk olu�turaca�ı göz önüne alınası ve gerekli 
tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.  
 
Adliye köyü bölgesi agregaları uzun süreli harç çubuk metodu, hızlı harç çubuk deneyi 
ve kimyasal metot sonuçların göre zararlı çıkması sonucu bu agregaların betonda 
kullanılması sakıncalıdır. Bu agregaların kullanılmasının zorunlu olması durumunda 
betonların alkali miktarı, uçucu kül, silis dumanı veya di�er puzolanlar kullanılarak 
azaltılmalı ve bu betonların su ve nemden korunması için gerekli yalıtımların yapılması 
gerekmektedir. 
 
Hızlandırılmı� metot, kimyasal metot ve beton prizma metodu gibi ortam alkalinetesi 
yüksek olan deney metotları sonucu zararlı çıkmı�, Adliye Köyü, Mollaköy, Ferizli, 
Akçay, Adliye Kalealtı Bölgelerinin agregalarının alkalinitesi yo�un ortamlara maruz 
kalacak yapılarda kullanılması son derece sakıncalıdır. �ayet kullanılmak istenirse 
betonun içerisindeki çimentodan dolayı gelen alkali miktarı uçucu kül, silis dumanı 
veya di�er puzolanlar kullanılarak azaltılarak yeniden deney yapılmalı ve deney 
sonucuna göre karar verilmelidir.  
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