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Özet 
 

Bu çalışmada, alkali silika reaksiyonu üzerinde farklı oranlarda yüksek fırın cürufu, 

uçucu kül ve reaktif reaktif olmayan agregalar içeren kombinasyonların etkisi 

incelenmiştir. CEM I 42,5 R tipi çimento farklı oranlarda (%0, %20, %30, %40, ve 

%50) ağırlıkça azaltılarak, yerine yüksek fırın cürufu veya uçucu kül kullanılmıştır. 

Karışımlarda ASTM C 1260‟ a göre reaktif bir agrega seçilmiştir. Bunun yanında, CEM 

II B-M (P-LL) 32,5 R tipi çimento kullanarak %50 reaktif agrega ve % 50 reaktif 

olmayan agrega kombinasyonu içeren harç prizmalar hazırlanmıştır. Harç prizmalar 

ASTM C 1260‟ a göre hazırlanmış ve deney uygulanmıştır. 

 

Sonuç olarak, seçilen reaktif agrega için % 20 ve üzerinde uçucu kül, % 30 ve üzerinde 

yüksek fırın cürufu ile alkali silika reaksiyonu önlenebilmektedir. Seçilen reaktif agrega 

için reaktif reaktif olmayan agrega karışımı ve CEM II 32,5 R tipi çimento kullanımı 

alkali silika reaksiyonunun azaltılmasını sağlamıştır. 

 

 

Abstract 
 

In this study, the effect of ground granulated blast furnace slag, fly ash, reactive and 

unreactive aggregate at different ratios on alkali silica reaction were investigated. 

Different ratios of CEM I 42.5 R cement were replaced by fly ash or ground granulated 
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blast furnace slag (0%, 20%, 30%, 40 and 50% by weight). An aggregate which is used 

in mixtures was reactive in accordance ASTM C 1260. Beside this, Mortar prisms 

which have 50 % unreactive and 50 % reactive aggregate combination with type of 

CEM II B-M (P-LL) 32.5 R cement were prepared. Mortar prisms were prepared and 

tested in accordance ASTM C 1260.  

 

In conclusion, with the use of 20 %  fly ash  and 30 % ground granulated blast furnace 

slag or above, alkali silica reaction can be prevented for the selected deleterious 

aggregate. Also the combination deleterious and unreactive aggregate and 

cement type CEM II 32.5 R decreased the expansion of mortar bars for the selected 

deleterious aggregate.  

 

 

1. GİRİŞ 
 

Alkali silika reaksiyonu (ASR), genellikle çimentodan veya dış etkenlerden 

kaynaklanan alkali oksitlerle (Na2O, K2O) reaktif silika formları içeren agregalar 

arasında oluşan, sıcaklık ve nem etkisi ile betonda genleşme ile çatlak oluşturarak 

betonun bozulmasına sebep olan kimyasal bir reaksiyondur. Genleşmeye neden olan 

ASR‟nin oluşabilmesi için agregada reaktif silika formları, betonda yeterli miktarda 

alkali (sodyum ve potasyum) ve ortamda nem bulunmalıdır. Bu koşulların herhangi 

birisi olmaz ise ASR reaksiyonu nedeniyle bir genleşme meydana gelmesi beklenmez. 

ASR‟nin oluşumu iki aşamada tarif edilebilir [1]. 

 

Alkali + Reaktif silika=Alkali silika jel ürünleri 

Alkali silika jeli+Nem=Genleşme 

 

ASR, yalnızca yüksek hidroksit iyonu konsantrasyonunda yani boşluk suyunun yüksek 

pH değerlerinde ortaya çıkar. Çünkü reaktif silika ancak yüksek pH‟lı çözeltide 

çözünür. Boşluk suyunun pH değeri çimentonun alkali içeriğine bağlıdır ve çimentonun 

alkali miktarı arttıkça artar [1].  

 

ASR‟ den etkilenmiş yapılarda genel olarak, çatlaklar, jel sızması, parça kopması 

şeklinde kusurlar görülmektedir. Çatlakların sebebi reaksiyon sonucu oluşan alkali 

silikat hidrate jelinin su emerek şişmesi ve genleşmesi sonucu oluşan gerilmelerdir. Bu 

gerilme sonucu agrega ve çimento arasındaki ara yüzey bağı zayıflamaktadır. Jelin 

bileşimi net olmamakla birlikte, silisyum, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum 

içerdiği sanılmaktadır. Puzolanların çimento harcından açığa çıkan Ca(OH)2 „i 

bağlaması sebebiyle alkali silika reaksiyonunu önlemesi beklenir [1]. 

 

Alkali silika reaktifliğinin oluşumunda agrega bileşenlerinin türü önemli ol oynar. 

Opalinli çörtler, kalkedonik çörtler, kuvarsik çörtler, silisli kalkerler, silisli dolomitler, 

dasitler ve tüfleri, andezitler ve tüfleri ve silisli şeyller reaktif silika içeren kaya 

türleridir. Alkali silika reaksiyonu, alkalilerin reaktif agregaya hücum etmesi ile başlar. 

Bu reaksiyon sonucu büyük miktarda su emme kapasitesine sahip jeller meydana 

gelmektedir [2]. 

 

Betonun alkali değeri arttıkça ASR oluşum potansiyeli de artar. Alkali hidroksit 

çözeltisi, reaktif agregalarla kolayca reaksiyona girer. Reaksiyonun oluşabilmesi için 
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çimento toplam alkali içeriğinin % 0,6 dan yüksek olması gerekir. % 0,6 dan düşük 

alkaliye sahip çimentoların genellikle ASR‟ ye etkisi düşüktür [2]. 

 

ASR‟nin  kimyasal açıdan önlenmesi için üç temel teknik geliştirilmiştir.  

 

 Eriyik halde silikanın sınırlandrılması, betonda boşluk suyunun pH değerinin 

düşürülmesi 

 Serbest alkali metal iyonlarının (sodyum potasyum) jel oluşumunu 

sınırlandırmak için azaltılması 

 Betona su girişini engelleyerek jel formatının genleşmesini önlemek için 

geçirimliliğin azaltılması [3]. 

 

Agregaların reaktifliği deneylerle belirlenmeli, zorunlu olmadıkça kuşkulu agrega 

kullanılmamalıdır. Bazı bölgelerde agrega kısıtlı olabilmektedir. Bu sebeble zorunlu 

olarak kullanılması gereken durumlarda bazı önlemler alınmak suretiyle reaktif 

agregalar kullanılabilir. ASR etkisini azaltmak için yukarıda belirtilen üç temel tekniğe 

uygun olarak uygulanan yöntemler şu şekildedir. 

 

 Reaktif ve reaktif olmayan agreganın farklı kombinasyonlarda karıştırılması 

 Toplam alkali miktarı % 0,6 dan düşük çimentolar kullanılması 

 Beton karışımında puzolanik maddelerin kullanılması veya puzolanik madde 

içeren çimento kullanılması 

 

Agrega kaynaklarının kısıtlı olması durumunda bu tip agregaları kullanmak zorunlu ise 

Deneysel çalışma yapılarak ASR etkisinin ne şekilde azaltılabileceği belirlenmelidir. 

 

Puzolanik maddeler ASR oluşumunu engeller. Puzolanlar çimento harcının kirecini 

tutarak ortamın pH derecesini indirger ve silisin çözünürlüğünü azaltarak ASR‟ yi ve jel 

oluşumunu önler. Puzolanların ASR için bir diğer faydası ise sağladıkları 

geçirimsizliktir. Beton geçirimsiz olduğu zaman alkalilerin beton içerisindeki hareketi 

önlenecek aynı zamanda jel içine su hareketi güç olacaktır [4]. 

 

Amerikan Beton Enstitüsü‟nün (ACI) ASR‟ nin önlenmesi için bir çok dökümanı 

mevcuttur. Bu dökümanlardan en çok göze çarpan ACI 221‟ deki önerilerdir. ACI 221‟ 

e göre  çimento eşdeğer  alkali miktarı (Na2O+0,658K2O) en fazla % 0,6 olması 

gerekirken bu limitin % 0,4 olması tavsiye edilmektedir. Düşük CaO içeren uçucu 

küller kullanılması tavsiye edilir,  F sınıfı uçucu küllerde CaO oranı %5 den az olduğu 

için F tipi kül kullanılması önerilmektedir. Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufunun 

ağırlıkça % 40-50 kullanılması önerilir. ASTM C 1260 standardına göre limit değerin % 

0,1 den % 0,08 e indirilmesi uygun olacağı belirtilmiştir [4].  

 

Mineral katkıların ASR‟ ye etkisi betondaki içeriğine göre değişir. Eğer içerik az ise 

mineral katkı alkali silika uzamasını azaltmaz hatta alkali silika uzamasını arttırabilir. 

Sadece, mineral katkı yeterli veya fazla ise alkali silika uzamasını azaltır. Farklı mineral 

katkılar için farklı oranlarda karışımlar hazırlanarak etkileri deneysel olarak 

belirlenmelidir. Bazı koşullarda belirli içerikteki mineral katkı alkali silika uzamasını 

azaltacağı yerde reaksiyonun gecikmesine sebep olabilir. Alkali silika uzaması mineral 

katkı ile azaltılırken bu noktaya dikkat etmek gerekir [5]. 
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Bir başka özellik ise reaktif agreganın tane boyutunun ASR‟ ye etkisidir. Büyük boyutlu 

agregalar (çapı santimetre olan) en azından erken yaşlarda uzama yavaş ve çok az 

olduğu görülür. Aynı malzemenin kırılması halinde (çapı milimetre olan) reaksiyon 

hızlanır ve erken yaşta fazla uzama görülür. Aynı malzemenin öğütülmesi halinde (çapı 

mikrometre olan) temel olarak kimyasal yapı değişir. Kalsiyum silikat hidrat oluşumu 

(portland çimentosunda normal hidrasyon ürünü) jel oluşumu yerine su emmeye ve 

şişmeye eğilimli olur. Böylece uzama azalır. Reaktif agregaların tozu puzolanik olarak 

kullanılabilir [6]. 

  

Alkali silka reaktifliği erken yaşta görülmez. Bazı durumlarda yapılarda meydana gelen 

başka kaynaklı çatlamaların sebebi ASR ile karıştırılır. Genellikle beton dökümünden 5-

15 yıl arasında görülür. Bazen daha uzun yıllar alabilir. ASR‟ ye maruz yapılarda genel 

olarak Y şekilli çatlaklar görülür. Bir başka deyişle harita şeklindeki çatlaklar meydana 

gelir [7]. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Bu çalışmada kullanılan agrega ASTM C 1260 standardında belirteilen sınır değerin 

üzerinde bir genleşme gösteren Artvin Çoruh nehrinden çıkarılan dere kumu seçilmiştir. 

CEM I 42,5 R  ve CEM II/ B-M (P-LL) 32,5 R olmak üzere iki tip çimento 

kullanılmıştır. Mineral katkı olarak, Zonguldak Ereğli Demir Çelik fabrikasından 

sağlanan yüksek fırın cürufu ve Sugözü Ceyhan termik santralinden sağlanan uçucu kül 

kullanılmıştır. Deneylerde distile su kullanılmıştır. Distile su, Türkiye Hazır Beton 

Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarı‟nda bulunan distile su cihazı ile üretilmiştir. 

Çimento özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2‟ de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: CEM I 42,5 R tipi çimentonun özellikleri 

 

Kimyasal özellikler Fiziksel ve mekanik özellikler 

SiO2, % 19,99 Özgül Ağırlık( g /cm
3
) 3,16 

Al2O3 4,2 Özgül Yüzey (cm
2
/g)  3593 

Fe2O3 3,8 Priz Başlangıç süresi (dk) 183 

CaO 64,4 Priz Sonu Süresi (dk) 214 

MgO 1,04 Hacim Genleşmesi ( mm ) 1 

SO3 2,74 Basınç Dayanımı, 2 gün (MPa) 27,9 

Kızdırma Kaybı 0,53 Basınç Dayanımı, 28 gün (MPa) 58 

Na2O 2,4 Su İhtiyacı %  30,2 

K2O 1,11   

(Na2O)e :Na2O+ 0,658*K2O 0,65     

Cl 0,0081     
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Tablo 2: CEM II/ B-M (P-LL) 32,5R tipi çimentonun özellikleri 

 

Kimyasal özellikler Fiziksel ve mekanik özellikler 

SiO2,% 19,4 Özgül Ağırlık( g /cm
3
) 2,9 

Al2O3 4,85 Özgül Yüzey (cm
2
/g)  4635 

Fe2O3 3,12 Priz Başlangıç süresi (dk) 180 

CaO 54,22 Priz Sonu Süresi (dk) 225 

MgO 1,89 Hacim Genleşmesi ( mm ) 0 

SO3 2,56 Basınç Dayanımı, 2 gün (MPa) 16,8 

Kızdırma Kaybı 12,35 Basınç Dayanımı, 28 gün (MPa) 33,7 

Na2O 0,29 Su İhtiyacı % 31,3 

K2O 0,73   

(Na2O)e :Na2O+ 0,658*K2O 0,77     

Cl 0,02     

 

Deneyde kullanılan granüle yüksek fırın cürufunun özellikleri  Tablo 3‟ dedir. 

 

Tablo 3: Yüksek fırın cürufunun özellikleri 

 

Kimyasal özellikler Fiziksel ve mekanik özellikler 

SiO2 47,2 Özgül Ağırlık( g /cm
3
) 2,82 

Al2O3 11,2 Özgül Yüzey (cm
2
/g)  5460 

Fe2O3 0,74 

Priz Başlangıç süresi(%50Ç+%50YFC) 

(dk) 135 

CaO 30,9 Priz Sonu Süresi (%50Ç+%50YFC) (dk) 225 

MgO 5,91 Priz Başlangıç süresi(%100Ç) (dk) 90 

SO3 0,257 Priz Sonu Süresi (%100Ç) (dk) 150 

Kızdırma Kaybı < %0,1 Aktivite indeksi, 7 gün 45,4 

Na2O 0,919 Aktivite indeksi, 28 gün 69,3 

K2O 0,827 Nem 0,9 

(Na2O)e :Na2O+ 0,658*K2O 1,46     

Cl 0,02     

 

2.2. Yöntem 

 

Alkali silika reaktifliğini ölçmek için deneyler ASTM C 1260‟ a göre yapılmıştır. 

Kıyaslama yapabilmek için mineral katkı kullanılmadan reaktif dere kumu ile kontrol 

karışımı hazırlanmıştır. CEM I 42,5 R tipi çimento %0, %20, %30, %40, %50 oranında 

azaltılarak yerine aynı oranda yüksek fırın cürufu veya uçucu kül kullanarak harç 

çubuklar hazırlanmıştır. Kontrol karışımı ile beraber, cüruflu karışımdan  ve uçucu küllü 

karışımdan 4‟ er adet olmak üzere toplam 9 farklı karışım hazırlanmıştır.  

Ayrıca aynı agrega ile CEM II/ B-M (P-LL) 32,5R tipi çimento kullanarak bir adet 

kontrol karışımı, bir adet kalker kökenli zararsız agrega ile ve bir adet %50 reaktif, %50 

reaktif olmayan agrega içeren karışım, toplamda 3 farklı karışım hazırlanmıştır. 

Deneyde kullanılan karışımların adlandırması tablo 4 „ de ifade edilmektedir. 
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Tablo 4: Deneyde kullanılan bağlayıcı ve zararlı zararsız agrega karışım oranları 

 

D1 Kontrol, % 100 Çimento(CEM I) %100 Reaktif agrega 

D2 % 20 Yüksek Fırın Cürufu+% 80 Çimento(CEM I) %100 Reaktif 

agrega 

D3 % 30 Yüksek Fırın Cürufu+% 70 Çimento (CEM I) % 100 

Reaktif agrega 

D4 % 40 Yüksek Fırın Cürufu+% 60 Çimento (CEM I) % 100 

Reaktif agrega 

D5 % 50 Yüksek Fırın Cürufu+% 50 Çimento (CEM I) % 100 

Reaktif agrega 

D6 % 20 Uçucu kül+% 80 Çimento (CEM I) % 100 Reaktif agrega 

D7 % 30 Uçucu kül+% 70 Çimento (CEM I) % 100 Reaktif agrega 

D8 % 40 Uçucu kül+% 60 Çimento (CEM I) % 100 Reaktif agrega 

D9 % 50 Uçucu kül+% 50 Çimento (CEM I) % 100 Reaktif agrega 

D10 % 100 Reaktif agrega(CEM II) 

D11 % 100 Reaktif olmayan agrega (CEM II) 

D12 % 50 Reaktif agrega+% 50 Reaktif olmayan agrega(CEM II) 

 

Deneyde kullanılan agrega 150µm elekte yıkandıktan sonra sabit kütleye kadar etüvde 

kurutulmuştur. Tablo 4‟ de belirtilen dağılıma göre yeterli miktarda agrega elde 

edilinceye kadar elenmiştir. 

 

Tablo 5: Deneyde kullanılan agreganın gradasyonu 

 

Elek Boyutu 

Geçen Kalan Kütle, % 

4,75mm 2,36mm 10 

2,36mm 1,18mm 25 

1,18mm 600µm 25 

600µm 300µm 25 

300µm 150µm 15 

 

14 gün boyunca NaOH çözeltisine maruz kalarak çubukların genleşmeye bağlı olarak 

boy değişimleri incelenmiştir. [8]. 

 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

3.1. Mineral katkı içeren karışımlarda ASR sonuçları 

 

Tablo 6: Yüksek fırın cürufu kullanılarak hazırlanan harç numunelerde ASR sonuçları 

 

Deney Kodu 3 günlük uzama,% 7 günlük uzama,% 14 günlük uzama,% 

D1 0,18 0,3 0,42 

D2 0,08 0,16 0,27 

D3 0,03 0,04 0,09 

D4 0 0,01 0,04 

D5 0 0 0,02 
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Tablo 7: Uçucu kül kullanılarak hazırlanan harç numunelerde ASR sonuçları 

 

Deney Kodu 3 günlük uzama,% 7 günlük uzama,% 14 günlük uzama,% 

D1 0,18 0,3 0,42 

D2 0,02 0,08 0,1 

D3 0 0,02 0,03 

D4 0,01 0,02 0,03 

D5 0 0,02 0,02 

 

Yüksek fırın cürufu kullanılarak elde edilen karışımlarda % 20 oranında yüksek fırın 

cürufu kullanıldığında 14 günlük uzama miktarı % 36 azalmıştır. % 30 oranında 

kullanıldığında 14 günlük uzama oranı %78 oranında azalarak standardın belirttiği limit 

değerin altında kalmaktadır. Şekil 1‟ de görüldüğü gibi kullanılan yüksek fırın cürufu 

miktarı arttıkça uzama oranı azalmakta bu değer %30‟ dan sonra daha belirgin 

olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1: Yüksek fırın curufu miktarı ile harç çubukların uzama miktarlarının 

karşılaştırılması 

 

Uçucu kül kullanılarak elde edilen karışımlarda % 20 oranında uçucu kül 

kullanıldığında 14 günlük uzama miktarı % 98 azalmıştır. % 30 oranında 

kullanıldığında 14 günlük uzama oranı % 99 oranında azalmıştır. Şekil 2‟ de görüldüğü 

gibi kullanılan uçucu kül miktarı arttıkça uzama oranı azalmakta bu değer %‟ 20 den 

sonra daha belirgin olmaktadır. 
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 Şekil 2: Uçucu kül miktarı ile harç çubukların uzama miktarlarının karşılaştırılması 

 

Şekil‟ 3 ve Şekil‟ 4 te yüksek fırın cürufu ve uçucu kül içeren karışımların 3, 7 ve 14 

günlük uzamaları görülmektedir. Mineral katkının harç çubukların uzama oranına etkisi 

her ölçümde belirgin olarak görülmekle beraber 14 gün sürede bu etki daha net 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 3: Yüksek fırın cürufu içeren karışımlarda 3, 7 ve 14 günlük uzama miktarları 

 

 
 

Şekil 4: Uçucu kül içeren karışımlarda 3, 7 ve 14 günlük uzama miktarları 
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Aynı oranda uçucu kül veya yüksek fırın cürufu kullanıldığında ASR‟ ye etkisini 

azaltması açısından uçucu külün cürufa göre daha etkili olduğu Şekil 5‟ de görülmektedir. 

 

 
Şekil 5: Aynı oranlarda uçucu kül veya YFC içeren karışımlarda 14 günlük uzama 

miktarları 

 

3.2. Farklı agrega kombinasyonuna göre ASR sonuçları  

 

Deney, CEM II B-M (P-LL) 32,5 R çimento kullanarak reaktif, reaktif olmayan ve % 50 

reaktif + %50 reaktif olmayan agrega ile yapılmış ve sonuçlar Tablo 8‟ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Farklı agrega grupları ile hazırlanan harç numunelerde ASR sonuçları 

 

Deney Kodu 3 günlük uzama, % 7 günlük uzama, % 14 günlük uzama, % 

D10 0,04 0,13 0,21 

D11 0,00 0,01 0,01 

D12 0,06 0,09 0,16 

Deney sonuçları incelendiğinde, %50 oranında reaktif agregayı azaltmak standardın 

belirttiiği % 0,2 limitinin altına çekmiştir. 14 günlük uzama oranı %23,8 oranında 

azalmıştır. Şekil 6‟ da görüldüğü gibi agregaların karışım oranları ile ASR sonucunu 

azaltması aynı oranda değildir. 

 

 
Şekil 6: Farklı agrega kombinasyonlarında uzama miktarları 
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4. SONUÇLAR 
 

ASTM C 1260 standardına göre elde edilen sonuçlara göre, kullanılan reaktif agrega 

için mineral katkı kullanılan harç çubuklar diğer kontrol harç numunelere göre daha az 

uzamakta ve mineral katkıların kullanımı ASR„ yi azaltmaktadır. Uçucu kül 

kullanımının yüksek fırın cürufuna göre reaksiyonları azaltmaktaki etkisi daha fazladır. 

Betonda kullanılacak reaktif agrega ve çimento cinsi değiştikçe, karışım için gerekli 

olacak mineral katkı tipi ve oranı değişiklik gösterecektir. Bu nedenle beton üretimine 

başlamadan önce agrega, alkali silika reaksiyonu yönünden şüpheli ise ve kullanılması 

gerekiyorsa oranların belirlenmesi için deneysel çalışmalar yapılmalıdır. 
 

ASTM C 1260 standardına göre reaktif agregayı ASR yönünden reaktif olmayan bir 

agrega ile karıştırmak da ASR etkisini azaltmak için bir başka yöntem olarak 

kullanılabilir. Mineral katkıda olduğu gibi her şüpheli agrega için deneysel çalışmalar 

yapılmalı ve uygun karışım oranları belirlenmelidir. Deneysel çalışma yapmak suretiyle, 

özellikle agrega açısından kaynak sıkıntısı yaşanan bölgelerde şüpheli agregayı 

kullanmak zorunluluk olduğu için belirli oranlarda karıştırılmak suretiyle kullanılabilir. 

Ayrıca bu karışıma mineral katkı eklemek veya katkılı çimento ilavesi betonu ASTM C 

1260 standardına göre ASR yönünden kullanılabilir duruma getirebilir. 
 

Deney standardında su/çimento oranı sabit tutulduğu için, geçirimliliğin daha az olduğu 

yüksek sınıflardaki betonlarda, standard numunelere göre dışarıdan su hareketi güç 

olacak ve ASR oluşumu zorlaşacaktır. Deney standardından farklı su/çimento oranına 

sahip harç numuneler için farklı oranlarda karışımlar hazırlanarak bir çalışma yapılması 

tavsiye edilir. Ayrıca dolgu agregası etkisinin de incelenmesi için puzolan olmayan 

dolgu agregası kullanarak  ASR‟ nin üzerindeki etkisi incelenebilir. 
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