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Özet 
 

Beton üretiminde kullanılan agreganın kalitesi, petrografik ve mineralojik yapısı 

betonun performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle agreganın fiziksel, 

mekanik ve kimyasal özelliklerinin yanısıra, petrografik, mineralojik özelliklerinin ve 

Alkali Silika Reaktivitesinin (ASR) bilinmesi beton dürabilitesi ve yapıların servis ömrü 

açısından önemlidir. Bu çalışmada İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki sayılı agrega 

üretim bölgelerinden Ayazağa – Cendere vadisi kumtaşlarının, beton agregası olarak 

kullanılmaya uygunluğu değerlendirilmiştir. 

 

Bu çalışma kapsamında, Cendere havzasında yaklaşık 15 km
2
’lik bir yüzeye sahip alan 

jeolojik olarak araştırılmış, bölgede yer alan mevcut kırmataş üretim tesislerinin stok 

sahalarından alınan agrega numunelerinin fiziksel, mekanik, kimyasal ve mineralojik -

petrografik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca agrega numunelerinin, ASR riski 

araştırılmıştır. ASTM C 1260 ve TI B 51 standartlarına göre hazırlanan harç 

çubuklarının sırasıyla 14 gün 80 ⁰C NaOH ve 20 hafta 50 ⁰C NaCl ortamlarına maruz 

bırakılarak boy değişim ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra bu harç çubuklarından 

üretilen ince kesitlerde ASR jel izi mikroskobik gözlemlerle araştırılmıştır. Mikroskop 

altında gözlemlenen reaksiyonlar ve boy uzama ölçümleri arasında ilişkiler ortaya 

konmuştur.  

 

Sonuç olarak, beton üretiminde kullanılacak agregaların, petrografik ve mineralojik 

özelliklerin yanısıra ASR riskinin de boy uzama ve mikroskobik yöntemlerle 

araştırılmasının önemi ortaya konmuştur. 
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Abstract 
 

The quality, petrographic and mineralogical properties of the aggregates have 

significant roles on the performance of concrete. Therefore physical, mechanical, 

chemical, mineralogical properties and alkali silica reactivity (ASR) of the aggregate 

have an important role on the durability of concrete and service life of reinforced 

concrete structures. In this research, sandstones which were produced in Ayazağa  - 

Cendere quarry in the European side of İstanbul, were evaluated as concrete aggregate.   

As a scope of this study, the geology of 15 km
2
 area in Cendere valley was studied. 

Physical, mechanical, chemical, petrographic and mineralogical properties of the 

aggregates, which were sampled from the quarries, were determined. Also, ASR risks of 

the aggregates were investigated. The length change of the ASTM C 1260 and TI B 51 

mortars, stored respectively 14 days in 80 ⁰C NaOH and 20 weeks in 50 ⁰C NaCl, were 

measured. Thin sections were prepared from the ASTM C 1260 and TI B 51 mortars 

and microscopic observations were carried out. Experimental test results for ASR were 

combined with ASR sign investigations.  

 

As a result, not only the investigation of petrographic and mineralogical properties of 

concrete aggregates but also ASR risk investigation with length change measurement 

method and microscopic method of concrete aggregates are important.  
 

 

1. GİRİŞ 
 

1.1. Çalışmanın Amacı 

 

Çalışma kapsamında, İstanbul ili agrega ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Cendere 

havzası agregalarının beton üretimi için uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 

Cendere havzasında yaklaşık 15 km
2
’lik yüzeye sahip alan jeolojik olarak incelenmiştir.  

 

Bölgede bulunan ve toplamda yaklaşık olarak yılda 4.200.000 ton agrega üretimi yapan, 

iki adet kırmataş üretim tesislerinden temin edilen farklı boyutlardaki yıkanmamış 

kırma kum, yıkanmış kırma kum, kırmataş 1 ve kırmataş 2 olarak tanımlanan 

agregaların fiziksel, mekanik,  kimyasal, mineralojik ve petrografik özellikleri ile alkali 

agrega reaksiyon riski araştırılmıştır.  

 

ASR araştırmalarında, agregalarda reaksiyona yol açabilen minerallerin belirlenmesine 

yönelik petrografik deneyler yapılması yararlı ancak tek başına yetersizdir, birkaç 

deneyin karşılaştırılmalı olarak uygulanması gerekmektedir. ASR’nin betonda neden 

olduğu hacim artışı, farklı sıcaklık ve bağıl nemde tutulan harç çubuklarındaki boy 

değişimi ölçülerek araştırılmaktadır. [1, 2]   

 

Bu çalışmada harç çubukları üzerinde yapılan deneylerde ASTM C 1260 (iki haftalık 

deney yöntemi) ve TI – B 51 (altı aylık deney yöntemi) standartları esas alınmıştır. 

Deneylerde kullanılan CEM-I 42,5 N çimentosunun toplam alkali oksit (Na2O + 0.658 

K2O) miktarı 0.53’tür. ASTM C 1260 ve TI B 51 standartlarına göre hazırlanan harç 

çubuklarının sırasıyla 14 gün 80 ⁰C NaOH ve 20 hafta 50 ⁰C NaCl ortamlarına maruz 

bırakılarak boy değişim ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra floresanlı epoksi kullanılarak 

hazırlanan ince kesitlerin mikro çatlak ve ASR jel izi [3]  durumu polarizan mikroskop 
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altında sarı ve mavi filtre kullanılarak incelenmiştir. Mikroskop altında gözlemlenen 

reaksiyonlar ve boy uzama ölçümleri arasında ilişkiler ortaya konmuştur.  

 

1.2. Çalışma Alanı 

 

Çalışma alanı İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan Ayazağa bölgesinin içerisinde 

bulunmaktadır. Yaklaşık 15 km
2
’lik bir yüzeye sahip alan, 1/25000 ölçekli İstanbul 

F21-c2 paftasında yer almaktadır. Çalışma alanının yer bulduru haritası Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1: Çalışma alanının yer bulduru haritası. 

 

Cendere havzasında, beş adet kırmataş üretim tesisi, üç adet beton santrali yer 

almaktadır. Tüm bu tesislerde yaklaşık olarak yılda altı milyon ton agrega 

ürerilmektedir. Cendere havzasında yer alan kırmataş üretim tesisleri ve beton 

santralleri Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Cendere havzasında yer alan kırmataş üretim tesisleri ve beton santralleri. 
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2. ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİK KONUMU 
 

İstanbul Paleozoyik istifi içinde yer alan Cendere Vadisi’nin en alt seviyesinde 

Karbonifer yaşlı derin deniz fasiyesini belirten, filiş niteliğindeki kumtaşı ve kiltaşı 

ardalanmasından oluşan Trakya formasyonu yer alır. Trakya formasyonu üzerinde 

Piliyosen yaşlı çakıllı, kumlu killi Belgrad formasyonu uyumsuz olarak yer alır. 

Bölgenin en genç çökeli ise Kuvaterner yaşlı alüvyondur [4]. 

 

Trakya formasyonun büyük bir kısmını oluşturan silttaşı, kiltaşı birimleri istifin büyük 

bir kısmını oluşturmaktadır. İnce tabakalı ve yer yer laminalı özellikteki bu oluşumlar 

düzenli tabakalanma ve kumtaşları ile ardalanma gösterir. Kumtaşları kirli sarı, açık 

sarı, gri renkte ve orta kalın tabakalanmalı iken siltaşları ve kiltaşları koyu gri, yeşilimsi 

gri renklerde ince tabakalanmalı olarak görülür. 

 

İnceleme alanında Belgrad formasyonu, kırmızı renkli kil-silt ile tutturulmuş, büyük 

oranda kum ve daha az oranda çakıldan oluşmaktadır. Birim, Trakya formasyonu 

üzerine uyumsuz olarak gelir. 

 

Stratigrafik istifin en genç birimi olan alüvyon, Belgrad formasyonu üzerinde 

gözlenmektedir. Özellikle dere kenarlıklarında ve alçak kesimlerde yayılım göstermekte 

olup, koyu gri, gri arasında bir renge sahiptir. Genellikle tutturulmamış kil-kum ve ufak 

çakıllı seviyelerin birbiriyle geçişli ardalanmasından oluşmaktadır [5].  

 

Cendere vadisi ve yakın civarının jeolojik haritası Şekil 3’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3: Cendere vadisi ve yakın civarının jeolojik haritası. 

 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞILMASI  
 

Çalışmanın amaca ulaşmasında örneklemenin önemi çok büyüktür. Saha içerisinden 14 

adet kayaç nunumesi alınmış, bir kum örneklemesi yapılmıştır. Çalışma alanı içerisinde 

yer alan beş adet kırmataş üretim tesislerinden Şekil 2’de, iki numaralı olarak gösterilen 

OB kırmataş ürertim tesisi (OBKÜT) ve üç numaralı olarak gösterilen A kırmataş 

üretim tesisi (AKÜT) detaylı olarak çalışılmıştır. OBKÜT ve AKÜT’ün stok 

sahalarından yıkanmış kırma kum, yıkanmamış kırma kum, farklı tane boyutlu kırmataş 

1 ve kırmataş 2  örnekleri alınmıştır.  
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3.1 Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Deney Sonuçları 

 

Çizelge 1’de agregaların elek analizi (TS EN 933-1) sonuçları ve incelik modülleri, 

Çizelge 2’de  agregaların fiziksel ve mekanik deney sonuçları, Çizelde 3’de kimyasal 

deney sonuçları ve ince maddeleri tayin etmek için kullanılan deneylerin sonuçları 

verilmiştir.  

Agrega numunelerinin içerisinde betona zarar verebilecek kadar organik madde bulunup 

bulunmadığı, TS EN 1744-1 standartta belirtilen yöntemle araştırılmıştır. Bu 

doğrultuda, araştırılan agrega numuneleri önemli miktarda organik madde 

içermemektedir. 

Çizelge 1 : Agregaların elek analizi sonuçları ve incelik modülleri. 

 

Deney Numunesi Tanımı 

Kare gözlü elek çapı (mm)   

31,5 22 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 İncelik 

Modülü Elekten geçen (%) miktarı 

OBKÜT Yıkanmamış kum 100 100 100 100 90 57 35 25 19 14 12,1 4,5 

OBKÜT Yıkanmış kum 100 100 100 100 92 61 38 24 14 6 3,8 4,6 

OBKÜT Kırmataş 1 100 100 100 39 2 2 2 2 2 2 1,5 7,5 

OBKÜT Kırmataş 2 100 100 32 1 1 1 1 1 1 1 0,6 8,6 

AKÜT Yıkanmamış kum 100 100 100 100 98 71 51 39 30 23 19,6 3,7 

AKÜT Yıkanmış kum 100 100 100 100 95 61 37 22 17 7 4,2 4,6 

AKÜT Kırmataş 1 100 100 100 29 2 2 2 2 2 1 1,3 7,6 

AKÜT Kırmataş 2 100 100 15 1 1 1 1 1 1 1 0,8 8,8 

 

 

Çizelge 1’de de görüldüğü gibi 0.063 mm kare gözlü elekten geçen malzeme miktarı 

(ince madde miktarı) kırma kumlarda % 3’ten, kırmataş 1 agregalarında ise %1’den 

fazladır. Bu ince maddelerin kil / taş tozu ayrımının yapılabilinmesi için metilen mavisi 

ve kum eşdeğerliği deneyleri yapılmıştır. Çizelge 3’de görüldüğü gibi, ince maddenin 

taş tozu olduğu belirlenmiştir. Yıkanmamış ile yıkanmış kırma kum numunelerinin 

0.063 mm kare gözlü elekten geçen malzeme miktarı arasında büyük fark 

bulunmaktadır. Buradan agrega taş tozunun yıkanılarak uzaklaştırılabileceği 

anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 2 : Agregaların fiziksel ve mekanik deney sonuçları. 

 

Deney Numunesi Tanımı 

Fiksel Deney Sonuçları Mekanik Deney Sonuçları 

Sıkıştırılmış 

Birim Ağırlık              

(gram/ cm
3
) 

Gevşek   

Birim Ağırlık                                

(gram/ cm
3
) 

Özgül  

Ağırlık                                          

(gram/ cm
3
) 

Su 

Emme                         

(%) 

Yassılık İndeksi                     

(%) 

Şekil                  

İndeksi                      

(%) 

Dona Dayanıklılık - 

Magnezyum Sülfat 

Deneyi (%) 

Parçalanma Direnci -                            

Los Angeles Deneyi             

(%) 

TS EN 1097-3 TS EN 1097-6 TS EN 933-3 TS EN 933-4 TS EN 1367-2 TS EN 1097-2 

OBKÜT Yıkanmamış kırma kum 1,92 1,64 2,74 1,07  -  -  -  - 

OBKÜT Yıkanmış kum 1,84 1,57 2,73 0,87  -  -  -  - 

OBKÜT Kırmataş 1 1,56 1,39 2,71 0,71 11,3 3,1 11,5 18,4 

OBKÜT Kırmataş 2 1,51 1,37 2,71 0,64 9,3 5,9 5,4 21 

AKÜT Yıkanmamış kırma kum 1,94 1,67 2,68 1,09  -  -  -  - 

AKÜT Yıkanmış kum 1,82 1,5 2,69 1,18  -  -  -  - 

AKÜT Kırmataş 1 1,54 1,39 2,72 0,64 15,4 4,4 11 17,2 

AKÜT Kırmataş 2 1,56 1,37 2,71 0,66 6,3 3,6 4,8 20,7 

 

Çizelge 3 : Agregaların kimyasal deney sonuçları ve ince maddeleri tayin etmek için kullanılan deneylerin sonuçları. 

 

Deney Numunesi Tanımı 

Kimyasal Deney Sonuçları  İnce Madde Tayini Deney Sonuçları 

Klorür İçeriği (%) Toplam Alkali İçeriği (%) Absorpsiyonlanan Boya  Çözeltisi Miktarı MB (%) Kum Eşdeğeri (%) 

TS EN 1744-1 ASTM C 114 TS EN 933-9 TS EN 933-8 

OBKÜT Yıkanmamış kırma kum 0,0001 0,0086 0,85 59,8 

OBKÜT Yıkanmış kum 0,0001 0,0135 0,35 85,4 

OBKÜT Kırmataş 1 0,0001 0,0076 0,60 66,3 

OBKÜT Kırmataş 2 0,0001 0,0116 0,50 66,1 

AKÜT Yıkanmamış kırma kum 0,0001 0,0046 1,65 51,8 

AKÜT Yıkanmış kum 0,0002 0,014 0,30 86,6 

AKÜT Kırmataş 1 0,0001 0,0103 0,30 79,2 

AKÜT Kırmataş 2 0,0001 0,0132 0,55 56,8 
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Çizelge 2’de mekanik ve fiziksel deney sonuçları beraber incelendiğinde agregalarda 

yassılık arttıkça dona, aşınmaya ve parçalanmaya karşı direncinin azaldığı deney 

sonuçlarıyla ortaya konmuştur. 

Çizelge 3’de kimyasal deney sonuçları görülmektedir. Agrega numunelerinin suda 

çözülebilen klor içeriğinin % 0,01’den az olduğu bazı agrega numunelerinin suda 

çözülebilen alkali içeriğinin % 0,01’den fazla olduğu görülmektedir. 

 

3.2 Petrografik İncelemeler 

 

3.2.1 Kayaç petrografisi 

 

Kayaç numuneleri üzerinde yapılan makro ve mikro incelemer sonucunda, kayaç 

numunelerinden birinin damar kayacı olduğu, diğerlerinin kırıntılı tortul kayaç olduğu 

belirlenmiştir. Polarizan mikroskop ile incelenen kırıntılı tortul kayaç ince kesitlerinin 

ortalama modal- mineralojik bileşimi Çizelge 4’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4 : Kırıntılı tortul kayaç numunelerin ortalama mineralojik bileşimi. 

 
Mineral / Bileşen Modal Oran(%) 

Kuvars 55-60 

Feldispat 14-16 

Mika Mineralleri (Muskovit + Kloritleşmiş Muskovit) 10-12 

Amfibol 1 

Opak Mineraller (Pirit + Limonit + Hematit) 3-4 

Silisli Çimento 15-20 

 

Damar kayacının makro ve mikro incelenmesi sonucunda, az oranda fenokristaller 

(plajiyoklaslar, kısmen ayrışmış) içeren “porfirik diyabaz” dokusu gösterdiği 

belirlenmiştir. Kayaç içerisinde opak mineraller (pirit, hematit ve limonit) yaklaşık 

olarak % 4 – 6 oranında bulunmaktadır. 

 

3.2.2 Agrega petrografisi 

 

Kırma kum ve kırmataş agregalarının makro incelenmesi sonucunda, tanelerin şekli 

köşeli – çok köşeli ve düşük küresel olarak belirlenmiştir. Agrega tanelerinin yüzeyi 

genelde pürüzlüdür. Agrega renklerinin kuruyken gri, ıslakken koyu gri, siyah, sarı ve 

yeşil renkli olduğu ve tanelerin yüzeyinde nadir oranda demir hidroksit varlığı 

gözlenmiştir. Agrega taneleri asit (%10 HCl) ile reaksiyon göstermemiştir. Bazı 

tanelerin doku içerisinde saçılmış durumda olan pirit kristalleri içerdikleri gözlenmiştir. 

Çizelge 5’de kırma kum Çizelge 6’da kırmataş numunelerinin, mikroskop incelemesi 

sonuçları gösterilmiştir. 
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Çizelge 5 : Kırma kum numunelerinin mikroskop incelemesi sonuçları. 

 

Agrega Tanımı 

OBKÜT 

Yıkanmamış 

Kırma Kum 

OBKÜT 

Yıkanmış                     

Kırma Kum 

AKÜT 

Yıkanmamış 

Kırma Kum 

AKÜT 

Yıkanmamış 

Kırma Kum 

Oran (%) 

Kiltaşı 3 1 3 3 

Silttaşı 49 62 30 39 

Çok ince-ince taneli kumtaşı 23 19 33 29 

Orta taneli kumtaşı 1 1 2 6 

Kireçtaşı 2 3 2 2 

Damar Kayacı (Diyabaz) 3 2 4 3 

Kuvars Minerali 6 3 9 6 

Kalsit Minerali 7 4 8 4 

Feldispat Minerali 1 1 3 2 

Muskovit Az  Az  1 1 

Opak Mineral 5 4 5 5 

Gözlemlenen Agrega Tane Sayısı 1156 810 1258 941 

 

Çizelge 6: Kırmataş numunelerinin mikroskop incelemesi sonuçları. 

 

Agrega Tanımı 

OBKÜT 

Kırmataş1 

OBKÜT 

Kırmataş2 

AKÜT 

Kırmataş1 

AKÜT 

Kırmataş2 

Oran (%) 

Kiltaşı 4 15  -  - 

Silttaşı 15 20 27 5 

Çok ince-ince - orta taneli kumtaşı 63 65 68 95 

Damar Kayacı (Diyabaz) 18  - 5  - 

Gözlemlenen Agrega Tane Sayısı 27 25 22 19 

 

ASTM C 295’de opal, kalsedon, kristobalit, tridimit, basınç etkisinde kalmış kuvars, 

mikrokristalin kuvars ve volkanik cam içeren agregalar potansiyel reaktif olarak kabul 

edilmiştir. Bazı kiltaşı, çamurtaşı, kumtaşı, gnays, şist, damar kuvars,  kuvarsit, çört ile 

bazı asit veya asit-ortaç karakterli volkanik agregaların da potansiyal reaktif olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Petrografik araştırmalardan elde edilen verilere göre, numunelerin bir kısmı ASR’ye 

neden olabilecek agregalar içermektedir. 

 

3.3 Alkali Agrega Reaksiyonu (AAR) Deney Sonuçları 

 

3.3.1 İki haftalık deney yöntemi ile ASR deney sonuçları 

ASTM C 1260 deney yöntemine göre, deney süresi sonunda, harç numunelerinin boy 

değişimi % 0,2’den fazla olduğu durumlarda, agreganın potansiyal reaktif olduğu kabul 

edilmektedir. Deney süresi sonunda, harç numunelerinin boy değişimi % 0,1’den az 

olduğu durumlarda ise, agreganın reaktif olmadığı kabul edilmektedir.  

Çizelge 7’de ince kesidi hazırlanan harç çubuklarının boy değişim oranları ve ince 

kesitte gözlemlenen ASR jel izi sayıları gösterilmiştir. 
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Çizelge 7 : ASTM C 1260 harç numunelerinin ortalama boy değişimleri. 

 

Deney Numunesi Tanımı 
14. Günde Harç Numunelerinin 

Boy Değişimi (%) 

İnce Kesitte Gözlemlenen ASR Jel 

İzi Sayısı 

OBKÜT Yıkanmamış kum 0,34 23 

OBKÜT Yıkanmış kum 0,34 23 

OBKÜT Kırmataş 1 0,26 18 

OBKÜT Kırmataş 2 0,28 20 

AKÜT Yıkanmamış kum 0,31 18 

AKÜT Yıkanmış kum 0,32 21 

AKÜT Kırmataş 1 0,29 21 

AKÜT Kırmataş 2 0,27 19 

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi iki haftalık deney yöntemi ASTM C 1260’a göre araştırılan 

harç numunelerinin ortalama boy değişimi % 0,2’den fazladır. Deney sonuçlarına göre 

agrega numunelerinin potansiyal reaktif olduğu kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, her 

grup agrega numunesi ile hazırlanmış iki haftalık deney harç çubuklarından, boy 

değişimi oranı en fazla olanlardan ince kesitler üretilmiştir. Floresanlı epoksi 

kullanılarak hazırlanan ince kesitlerin mikro çatlak ve ASR jel izi (Şekil 4) durumu 

polarizan mikroskop altında sarı ve mavi filtre kullanılarak incelenmiştir.  

 

 

Şekil 4: ASR Jel izinin sırasıyla çift nikol, tek nikol ve çift nikolde sarı ve mavi filtre 

kullanılarak elde edilen görünümü. 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi harç numunelerindeki boy değişim oranı arttıkça ince 

kesitlerde gözlemlenen ASR jel izi sayısının da arttığı belirlenmiştir.  

ASR jel izlerinin geometrik dağılımlarını ortaya koyabilmek için her bir ASR jel izinin 

bulunduğu ince kesidin en yakın üst ya da alt bölgesine uzaklığı (dıştan içe doğru) 

ölçülmüştür. Bu ölçüm işlemini daha iyi tarif edebilmek için, ASTM C 1260 

standardına göre üretilmiş harç çubuğundan ince kesidin ne şekilde hazırlandığı, Şekil 

5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5’de görüldüğü gibi, ince kesidin üst ve alt kısımları NaOH çözeltisine en çok ve 

eş miktarda maruz kaldığı kabul edilen bölgelerdir.  

 

ASR jel izlerinin ince kesitteki geometrik dağılımları göz önüne alındığında, Şekil 6’da 

görüldüğü gibi, ince kesitlerde gözlemlenen toplam 163 ASR jel izinin %80’in ince 

kesit kenar yüzeylerinden en fazla 6 mm içeride olduğu, ince kesitin ortalarına doğru 

mesafe arttıkça gözlemlenen ASR jel izinin sayısının azaldığı görülmektedir. 

 

X50 
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Şekil 5: ASTM C 1260’a göre üretilmiş harç çubuğu, ince kesidi ve ASR jel izlerinin 

yoğunlaştıkları bölgeler (Kesikli çizgilerle gösterilmiştir).. 

 

Şekil 6: ASR jel izinin bulunduğu yerden ince kesit kenarına olan uzaklığı ve 

gözlemlenen ASR jel izi sayısı. 

Şekil 6’da görüldüğü gibi ince kesidin üst ve alt kısımlarında ASR jel izleri 

yoğunlaşmıştır. Yani, NaOH çözeltisine en çok maruz kaldığı kabul edilen bölgelerde 

ASR jel izleri yoğunlaşmıştır. 

 

 

(mm) 
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3.3.2 Altı aylık deney yöntemi ile ASR deney sonuçları 

 

Çizelge 8’de TI-B 51 harç numunelerinin deney süresi boyunca ortalama boy 

değişimleri verilmiştir. 

Çizelge 8 : TI-B 51 harç numunelerinin ortalama boy değişimleri. 

Deney Numunesi Tanımı 
Haftalara göre Harç Numunelerinin Ortalama Boy Değişimi (%) 

3.hafta 7.hafta 11.hafta 13.hafta 18.hafta 22.hafta 

OBKÜT Yıkanmamış kum 0,006 0,007 0,007 0,010 0,009 0,012 

OBKÜT Yıkanmış kum 0,009 0,012 0,012 0,016 0,015 0,016 

OBKÜT Kırmataş 1 0,006 0,010 0,012 0,017 0,012 0,017 

OBKÜT Kırmataş 2 0,004 0,007 0,008 0,010 0,009 0,017 

AKÜT Yıkanmamış kum 0,003 0,005 0,002 0,005 0,006 0,012 

AKÜT Yıkanmış kum 0,007 0,009 0,006 0,011 0,014 0,013 

AKÜT Kırmataş 1 0,005 0,008 0,006 0,013 0,016 0,018 

AKÜT Kırmataş 2 0,006 0,006 0,008 0,011 0,010 0,017 

 

TI B 51 deney yöntemine göre, yirmi haftalık deney süresi sonucunda, harç 

numunelerinin boy değişimi % 0,05’den fazla olduğu durumlarda, agreganın potansiyal 

reaktif olduğu kabul edilmektedir. 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi altı aylık deney yöntemi TI B 51’e göre araştırılan harç 

numunelerinin ortalama boy değişimi % 0,05’den azdır. Deney sonuçlarına göre agrega 

numunelerinin potansiyal reaktif olmadığı kabul edilmektedir.  

TI B 51 standardına göre üretilmiş harç çubuğundan OBKÜT ve AKÜT agregalarından 

boy değişim oranı en fazla olan harç çubuklarından ince kesitler hazırlanmıştır. İnce 

kesit incelemeleri sonucunda, ASR jel izi gözlenmemiştir. Harç hamurunda mikro 

çatlakların az oranda bulunduğu, agregaların genellikle boşluksuz ve çatlaksız olduğu 

gözlemler sonucu ortaya konmuştur. 

 

4. SONUÇLAR 

 Çalışmada beton agregalarının uygunluğu değerlendirilirken, agregalarının 

fiziksel, mekanik, kimyasal, petrografik-mineralojik özelliklerinin ve AAR 

riskinin tek başına değerlendirilmesinin yetersiz olduğu, bu özelliklerin birarada 

değerlendirilmesinin gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple tüm bu 

özellikler deneysel çalışmalarla ortaya konmuştur.  

 Jeolojik saha çalışmaları ile inceleme alanının büyük bölümünün, ince tabakalı 

ve yer yer laminalı silttaşları ve kumtaşları ile ardalanma gösteren, Trakya 

formasyonu olduğu belirlenmiştir. Sahanın karmaşık yapısı, agregaların fiziksel-

mekanik ve petrografik-mineralojik özelliklerinde de görülmektedir. Bununla 

beraber, agregaların fiziksel-mekanik özelliklerinin genel olarak, ilgili 

standartlarda belirtilen ölçüt değeri içerisinde olduğu deneysel çalışmalarla 

ortaya konmuştur. Agregaların kimyasal özelliklerine baktıldığında ise suda 

çözülebilen toplam klor değerinin ilgili standartlarda belirtilen ölçüt değeri 

içerisinde olduğu ancak suda çözülebilen toplam alkali değerinin ilgili 

standartlarda belirtilen ölçüt değerinden fazla olduğu belirlenmiştir.   
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 Agregaların mineralojik-petrografik özelliklerinin bilinmesi, AAR riskini 

belirleyebilmek için tek başına yetersizdir. Bu sebeple iki haftalık ve altı aylık 

harç çubuğu deneyleri yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, aynı mineralojik-

petrografik özelliklere sahip agregaların iki haftalık harç çubuğu deney 

yöntemine göre reaktif olduğunu, altı aylık harç çubuğu deney yöntemine göre 

reaktif olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, harç numunelerinden elde 

edilen ince kesitlerin polarizan mikroskopla incelenmesiyle de bir kez daha 

ortaya konmuştur.  

 Agrega numunelerinde bulunan alkali miktarı ve mineralojik - petrografik 

özellikler bir arada değerlendirildiğinde kısa süreli fakat şiddetli (80 
o
C’de 

NaOH) ortamda agregaların zararlı oldukları belirlenmiştir.  

 ASR jel izlerinin gözlenmesiyle de bu durum ortaya konmuştur ve geometrik 

olarak, harç numunelerinin NaOH’e en fazla maruz kaldığı düşünülen bölgelerde 

ASR jel izlerinin yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu durumla beraber, uzun süreli 

fakat nispeten daha az şiddetli (50 
o
C’de NaCl) ortamda agregaların zararsız 

oldukları belirlenmiştir. Bu harç çubuklarından elde edilen ince kesitlerin 

gözlem sonuçlarıyla da bu durum doğrulanmıştır. 

 ASR deney sonuçları değerlendirilirken iki haftalık deney yöntemi ile altı aylık 

deney yöntemindeki numunelerin maruz bırakıldığı şartların farklı olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Altı aylık deney yöntemi saha uygulamalarındaki 

koşullara daha yakın olduğundan, iki haftalık deney yöntemine göre daha 

güvenilir olduğu söylenebilinir. 

 Yapılan deneysel çalışmaların sonucu olarak, İstanbul agrega ihtiyacının önemli 

bölümünü karşılayan Cendere vadisi agregalarının, hangi boyutta kullanılacak 

olunursa olsun, ince madde ve alkali miktarını azaltmak için yakanması 

gerekmektedir. Bu agregalarla üretilecek betonlarda ASR önleyici yöntemlerin 

kullanılması, ilerde betonlarda oluşabilecek ASR kaynaklı hasarı engellemek 

açısından, önemlidir. Bu yöntemlerin başında, beton tasrımında düşük alkali 

içerikli çimento kullanılması gelmektedir. Ayrıca beton dizaynında uçucu kül, 

cüruf ve / veya silis dumanı kullanmak da ASR riskini azaltan etkili bir 

yöntemdir. 
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