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Özet 
 

Alkali-silis reaksiyonu (ASR), betonun boşluk çözeltisi içerisinde bulunan hidroksil 

iyonları ile agregaların içerdiği reaktif bileşenler arasında meydana gelen patojenik bir 

kimyasal reaksiyondur. Oluşan jelin kimyasal kompozisyonu ortam sıcaklığı, 

reaksiyonun oluşum süresi ve bileşenlerin konsantrasyonuna bağlıdır. Bu çalışmada, 

mineralojik yapısı farklı üç reaktif agreganın Alkali-silis reaksiyonu (ASR)  üzerine 

etkisi araştırılmıştır. ASTM C 1260’a göre; harç çubuklarının 2, 7, 14, 28 ve 60 günlük 

ASR genleşmeleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmada, ASR etkisinde bırakılan 

örneklerin morfolojisi ve kimyasal kompozisyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

ve Enerji yayıcı X-ışını analizörü (EDS) kullanılarak incelenmiştir. Sonuç olarak; 2, 7, 

14, 28 ve 60 günlük ASR genleşmelerinde, en düşük genleşme kuvars ve SiO2 

miktarının düşük olduğu harç çubuklarında belirlenmiştir. Kuvars ve SiO2 miktarının 

genleşmede etkili olduğu görülmüştür. ASR çatlaklarının yoğun olduğu bölgelerde 

yapılan EDS’lerde CaO oranı ve SiO2 oranı yüksek bulunmuştur. 

 

Anahtar sözcükler: Alkali-silis reaksiyonu, reaktif agrega, harç çubuğu, SEM, EDS. 
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Abstract 
 

The Alkali-Silica Reaction (ASR) is a pathogenic chemical reaction which occurs 

between hydroxyl ions in the pore solution of the concrete and the reactive components 

that are found in aggregates. The chemical composition of the gel formed depends on 

ambient temperature, generation time of the reaction and the concentration of the 

components. This study examines the effects of three reactive aggregates with different 

mineral formations on the Alkali-Silica Reaction (ASR). According to ASTM C 1260 

test method, 2, 7, 14, 28 and 60 days ASR expansions of the mortar bars were 

determined. In the experimental study, morphology and chemical composition of the 

samples kept under ASR impact were examined by using a Scanning Electron 

Microscope (SEM) and an Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS). As a result, 

in 2, 7, 14, 28 and 60 days ASR expansions, the lowest levels of expansion were 

observed in quartz and in the mortar bars with a low amount of SiO2.  The amount of 

Quartz and SiO2 were found to be effective in expansion. Energy Dispersive X-

Ray Spectroscopy (EDS) in the areas rich in ASR cracks revealed a high rate of CaO 

and SiO2. 

 

Keywords: Alkali-Silica Reaction, Reactive Aggregate, SEM, EDS 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Alkali-silis reaksiyonu (ASR), beton agregalarında bulunan reaktif silis ile betonun 

boşluk çözeltisinde bulunan hidroksil ve alkali iyonlarının reaksiyonudur. Bu reaksiyon, 

betonda nem etkisiyle genleşen bir jelin oluşmasına neden olur. Beton içerisinde şişme 

sebebiyle meydana gelen bu hacim artışı çekme gerilmelerinin doğmasına sebep olarak 

betonda çatlamalara yol açar [1,2].  
 

ASR portland çimentosundaki alkali hidroksitlerle agregada mevcut bazı mineraller 

(opal, çört, kalsedon, tridimit, kristobalit ve kuvars vb.) arasında oluşan bir 

reaksiyondur [3]. ASR’nin oluşumu için, agrega bünyesinde reaktif silis, alkalitesi 

yüksek boşluk çözeltisi ve ortamda yeterli rutubet bulunmalıdır. Bu koşullardan 

herhangi biri olmazsa ASR nedeniyle bir genleşme de olmayacaktır. Betonda oluşan 

yumuşak dokunun (jel) miktarı; silisin türü, miktarı ve alkali hidroksit 

konsantrasyonuna bağlıdır. Aşağıda ASR oluşum mekanizması verilmiştir.  

 

— Alkali +  Reaktif Silis → Alkali Silis Jel Ürünleri  

— Alkali Silis Jel Ürünleri + Nem → Genleşme  

 

Betonda içsel çekme gerilmelerinin oluşumu 1.aşamadaki jel oluşumu ile eş zamanlı 

değildir. Bu nedenle jelin varlığı mutlaka ciddi boyutta ASR tahribatı oluşacağı 

anlamına gelmez [1,4]. Betonarme yapılarda hasarlar meydana getiren ASR, oldukça 

kompleks kimyasal bir reaksiyondur. Bazı çimentoların içinde fazla miktarda bulunan 

sodyum oksit (Na2O) ve potasyum oksit (K20) gibi alkali oksitler beton gözenek 

suyunda çözülerek sodyum hidroksit (NaOH) ve potasyum hidroksit (KOH) oluştururlar 

ve aktif silis içeren agregalarla reaksiyona girerek, zamanla betonu çatlatan bir jel 

oluşumuna sebep olurlar. Reaksiyonun neden olduğu genleşme belli bir sınırı aştığında 

beton için potansiyel bir tehlike oluşturur [4]. ASR’nin oluşturduğu reaksiyon ürünleri 

aşırı derecede su emme özelliği olan ürünlerdir. Su emme özelliği olan bu ürünler, suyu 
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emdikçe şişip betonda içsel çekme gerilmeleri oluşturarak betonun genleşmesine ve 

agrega ile onu çevreleyen çimento hamurunun çatlamasına neden olur [5]. Silisin 

reaktivite potansiyeli, oluşumlarının tanımlanması ve belirlenmesi karmaşık ve zor bir 

işlemdir. Silisli bileşenlerin yapısı ve dokusu genellikle amorf, kriptokristalli, 

mikrokristalli ve kristalli olarak tanımlanır. Silika mineralleri büyük oranda normal 

hava sıcaklığında kararlı olmayan polimorfik oluşumlara sahiptir. Bileşiminde silika 

bulunan ve en yaygın olan mineraller kuvars, tridimit, kristobalit, opal ve kalsedon 

gruplarıdır [6]. Değişik silis minerallerinin reaktiviteleri kristal yapıdaki silika miktarına 

bağlıdır. Opal amorf yapıya sahiptir ve en yüksek reaktiviteye sahip silika içerir. Diğer 

taraftan doğal halde (dengede) bulunan kuvars, çok düzenli bir kristal yapısına sahiptir 

ve normal olarak reaktif değildir. Camlar, mikrokristalli ve kriptokristalli kuvarslar, 

deforme olmuş kuvarslar, kalsedon, tridimit, kristobalit gibi diğer silika oluşumları orta 

derecede reaktivite gösterirler [7]. 

 

ASR’nin belirgin ve görünür etkisi harici çatlak oluşumudur. Ancak betonun bazı 

fiziksel ve mikroyapısal özelliklerinin de ASR’den etkilendiği petrografik incelemelerle 

ortaya konmuştur. Bu etkiler agrega taneleri yüzeyince reaksiyon bölgeleri oluşumu, 

reaksiyon ürünleri ile doldurulmuş boşluklar, agrega tanelerinde çatlaklar ve agrega ile 

çimento hamuru arasındaki bağ kaybı şeklinde ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda, jel, 

hafif lekeler, kapak atması (pop-out), çatlaklardan dışarı sıvı akışı ve beton yüzeyinde 

sızma şeklinde görülebilir. Jel bu durumda kireç ile reaksiyona girerek beyaz ve opak 

renkli olarak beton yüzeyinde belirginleşir. Diğer taraftan bazen dışarıya jel çıkışının 

olmadığı durumlara da rastlanabilir. Bu nedenle beton yüzeyinde herhangi bir belirtinin 

olmaması, ASR nedeniyle çatlak meydana gelme ihtimalini ortadan kaldırmaz [8]. 

Betonda ASR’nun oluşabilmesi için herhangi bir formda reaktif silisin bulunması 

gerekmektedir. Reaktif silis oldukça farklı doku ve kristal yapısı sergiler. Silisin doku 

farklılığı, kayaçlaşma sürecinde azalan soğuma hızına bağlıdır. Agregadaki silisli 

mineraller kayaç oluşum sürecinde soğuma hızına bağlı olarak amorf veya camsı 

(kristalleşmemiş) yapıdan kripto kristal, mikro kristal ve kristal yapıya kadar geniş bir 

aralığa dağılırlar. Kimi durumlarda kuvars kristallerinin oluşumu sırasında içsel 

gerilmeler oluşur. Bu tür kuvars mineralleri içeren agregalar reaktiftir [1]. Reaktif 

agreganın boyutunun etkisi, reaktif agreganın fiziksel ve mineralojik karakterine de 

bağlıdır. Gözenekliliği fazla olan agreganın içine boşluk çözeltisinin girişi daha kolay 

olmakta ve reaksiyon alanı artmaktadır [1]. 

 

Bazaltların ASR etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, asit-ortaç 

karakterli bazaltlar ile matriksleri volkanik camından oluşan bazaltların, potansiyel 

olarak yavaş reaktif agrega özelliği gösterdiği belirlenmiştir [9].  

 

Bu çalışmada; ASR’nin farklı mineralojik yapıya sahip agregalar üzerindeki etkisini 

araştırmak amacıyla İzmir-Ahmetli deresi (AD), Artvin-Su Hızan (AS) ve Kırşehir-

Boztepe (KB) mevkiinden sağlanan agregalar kullanılarak üretilen harç çubuklarında 

oluşan boy değişimleri belirlenmiştir. Ayrıca ASR etkisi sonucu numunelerde oluşan 

mikro yapı değişimleri de taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Enerji yayıcı X-ışını 

analizörü (EDS) kullanılarak incelenmiştir. 
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2. MALZEME VE METOT 
 

2.1. Malzeme 

 

Çalışmada; reaktif silis içeren üç farklı agrega, CEM I 42.5 R çimentosu ve su 

kullanılmıştır. Agregalar Artvin-Su Hızarı, Kırşehir-Boztepe ve İzmir-Ahmetli Deresi-

Güldede mevkiinden sağlanmıştır. Agregaların mineralojik özellikleri Tablo 1’de,  

kimyasal özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Kullanılan çimentonun fiziksel ve 

kimyasal özellikleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Agregaların mineralojik özellikleri    Tablo 2. Agregaların kimyasal özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tablo 3. CEM I 42.5 Çimentosunun kimyasal ve fiziksel özellikleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineraller(%)  (AS)  (AD)  (KB) 

Kuvars  18.56 42.67 63.74 

Albit  35.39 12.40 - 

Dolomit  1.12 0.16 - 

Kalsit  1.56 4.72 0.25 

Hematit  0.68 - - 

Ferroaktinolit  2.03 - - 

Muskovit  22.04 28.67 - 

Klorit  18.61 2.08 - 

Anortit  - 9.31 - 

İllit  - - 36.01 

Kimyasal Bileşimler (%) AS AD                    KB 

SiO2 68.1 65.5 89.2 

Al2O3 13.2 5.6 2.3 

Fe2O3 5.2 6.2 1.1 

CaO 6.3 19.1 0.2 

Na2O 2.5 - 0.1 

MgO 1.3 - 0.2 

P2O5 0.1 - - 

K2O 2.3 2.6 1.4 

TiO2 0.5 0.6 0.2 

MnO 0.1 0.1 - 

BaO 0.3 0.2 - 

Tm2O3 - 0.1 - 

SrO - 0.03 - 

Rb2O - 0.01 - 

Kimyasal bileşim (%) CEM I 42.5 R 

SiO2 21.01 

Al2O3 5.39 

Fe2O3 3.23 

CaO 62.11 

MgO 1.98 

Na2O 0.38 

K2O 0.82 

SO3 3.10 

Na2Oeq 0.92 

Özgül ağırlık (g/cm³) 3.18 

Özgül yüzey BET (cm²/g) 3352 

Kızdırma Kaybı (%) 2.38 

Priz başlama (dak) 155 

Priz sonu (dak) 195 

Hacimsel genleşme (mm) 2 
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2.2. Metot 

2.2.1. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

Agregalarında bulunabilen aktif silisin zararlı etkilerini ortaya koymak amacıyla, ASTM 

C1260’e göre hızlandırılmış harç çubuğu deney metodu uygulanmıştır [10]. Bu metot, 

kür şartlarını ağırlaştırarak reaksiyonu hızlandırmakta ve agregaların reaktivitesinin 16 

gün içinde tespitine olanak vermektedir. Her farklı karışım için üçer adet harç çubuğu 

üretilmiştir. 25x25x285 mm boyutlarındaki kalıplara dökülen harç örnekleri 24 saat 

23˚C’de, %90 nispi nemde bekletilmiştir. Kalıp sökümünden itibaren 1 gün süreyle 80 

˚C derece suda muhafaza edilmişlerdir. ASR kazanında 60 gün boyunca 80 ˚C 1Mol 

NaOH çözeltisinde bekletilmiştir. Boy ölçerlerde 2, 7, 14, 28 ve 60 günlerde periyodik 

boy ölçümleri alınmıştır. Harç çubuklarının farklı yerlerinden alınan parçalar kırılarak, 

mikroyapı incelemeleri için hazırlanmıştır. Harç çubuklarından elde edilen parçalar 

arasından boyut ve yüzey özellikleri bakımından en uygun olanları seçilmiştir. Bu 

örneklere mikroyapı yüzey incelemeleri için Sputper Coater marka cihazda altın 

kaplama yapılmıştır. Tarayıcı Elektron mikroskopu (Scanning Electron Microscope)  ile 

harç örneklerin farklı yerlerinden alınan parçalara mikroyapı analizleri (SEM 

görüntüleri) yapılmıştır. Mikroyapısal analizleri için ASR ortamında bekletilen 

örneklerin X- ışını kırınımı (XRD) ve taramalı JSM 5600 marka elektron mikroskobu 

(SEM) kullanılmıştır.  

 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Alkali-Silika Reaksiyonu Etkisindeki Mineralojik Yapısı Farklı Agregalı Harç 

Çubuklarının Genleşmesi   

 

Harç çubuklarının boy uzama değerleri; 2, 7, 14, 28 ve 60 günlük olarak ölçülmüştür. 

Deneyler, en az üç örnek üzerinde tekrarlanmış olup, farklı mineralojik özelliklere sahip 

AS, AD, KB agregaları ile hazırlanan harçların 2, 7, 14, 28 ve 60 günlük boy uzama 

değerleri sırasıyla Şekil 1, 2, 3, 4 ve 5’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.Mineralojik yapısı farklı agregalı harç çubuklarının 2 günlük boy uzaması  

 

Şekil 1’e göre AD, AS ve KB harç çubuklarına ait 2 günlük boy uzama değerleri 

değerlendirildiğinde; AS harç çubuklarının boy uzama değerlerinin daha düşük 

oluştuğu, en yüksek boy uzama oranının KB harç çubuklarında  %0,010 olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 2’de verilen 7 günlük boy uzama değerleri incelendiğinde; En yüksek boy uzama 

değerinin KB harç çubuklarında  %0.17 değerinde, en düşük boy uzama oranının ise AS 

harç çubuklarında  %0.13 olarak oluştuğu, KB ve AD harç çubuklarının boy uzama 

değerlerinin birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 2.Mineralojik yapısı farklı agregalı harç çubuklarının 7 günlük boy uzaması  

 

Şekilde 3’de verilen 14 günlük boy uzama değerlerine göre; En yüksek boy uzama KB 

harç çubuklarında %0.48 değerinde, en düşük boy uzama değeri ise AS harç 

çubuklarında  %0.34 olarak saptanmıştır.  

 

 
 

Şekil 3.Mineralojik yapısı farklı agregalı harç çubuklarının 14 günlük boy uzaması  

 

ASTM C 1260’a göre; %0.0 - 0.1 değeri çoğu zaman zararsız bölge için genleşme 

limitidir. Kontrollü bölge (potansiyel zararlı zararsız bölge) için genleşme limiti %0.1 - 

0.2 arasındadır. %0.2’den fazla genleşme ASR açısından potansiyel zararlı bölgeyi 

oluşturmaktadır.  

 

ASTM C 1260 sınır değerlerine göre 14 günlük boy uzama değerleri 

karşılaştırıldığında; AD, AS ve KB harç çubuklarında oluşan boy uzama değerlerinin 

ASR açısından potansiyel zararlı bölgede olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.Mineralojik yapısı farklı agregalı harç çubuklarının 28 günlük boy uzaması  

 

Şekil 4’de verilen 28 günlük boy uzama değerleri irdelendiğinde; En yüksek boy uzama 

oranın KB harç çubuklarında %1.34, en düşük boy uzama oranının ise  AS harç 

çubuklarında %0.84 olarak oluştuğu belirlenmiştir.   

 

 
 

Şekil 5.Mineralojik Yapısı Farklı Agregalı Harç çubuklarının 60 Günlük Boy Uzaması  

 

Şekil 5’de görülen 60 günlük boy uzama değerleri kıyaslandığında; En yüksek boy 

uzamanın KB harç çubuklarında %2.12 oranında, en düşük boy uzamanın ise AS harç 

çubuklarında %1.41 olarak oluştuğu, boy uzamaların KB harç çubuklarında AD ve AS 

harç çubuklarına göre daha büyük değerler aldığı görülmektedir.  

 

Agregaların mineralojik özellikleri dikkate alındığında kuvars miktarının,  agregaların 

kimyasal özelliklerine göre ise SiO2 miktarın genleşmede etkili olduğu görülmektedir.  

 

3.2. ASR Etkisindeki Mineralojik Yapısı Farklı Harç Çubuklarının Mikroyapısal 

Özellikleri 

 

ASR etkisinde kalan farklı mineralojik yapıya sahip AS, AD, KB agregaları ile 

hazırlanan harçların 14 günlük örneklerin SEM görüntülerinin mikroyapısal özellikleri 

değerlendirilmiştir. 
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Şekil 6 (a), (b) ve (c)’deki 14 günlük örneklerinde ASR ürünlerine sıkça rastlanmıştır. 

ASR çatlakları genellikle büzülme şekline oluşmuştur. Çatlamalar genellikle boşluklu 

yapıda başlayarak boşluk etrafında yayılmışlardır. 35 ve 330 büyütmelerde ASR’nin 

boşluklu yapıları görülmektedir. ASR çatlakları daha çok boşlukların oluştuğu 

bölgelerde 1-2µm boyutlarında yoğunlaşmıştır. ASR örneklerinin verildiği Şekil 6 (a), 

(b) ve (c)’de görüldüğü gibi harçların yüzeyinde 5 µm ile 500 µm boyutunda küçük 

kum taneciklerinin atması sonucu oluşan boşluklar oluşmuştur. Bu boşluklarda bulunan 

harita çatlağı ve jel ASR varlığını gözlemsel olarak göstermektedir. Bu çukurların jelin 

genleşmesi sonucu oluştuğu söylenebilir. ASR 7000 büyütmede referans harçlarında 

mısır patlağı olarak görülmüş Şekil 6 (c), 15000 büyütmede ise mısır patlağının 

etrafında ise harita şeklinde ASR çatlakları oluşmuştur. 400 µm ile 500 µm çapındaki 

masif ürün yapraklanma şeklinde başlamış ve agregayı tahrip etme etkisi göstermiştir 

(Şekil 6a ve Şekil 6b). Kristalin içerisindeki mısır patlağı şeklinde ve patlağın 

kenarlarında ASR çatlakları gözlenmiştir (Şekil 6.c) 

 

 
                  (a)                                       (b)                                           (c) 

 

Şekil 6. AS örneklerinin x35(a) , x330(b) ve x7000(c) SEM görüntüsü 

 

14 gün ASR etkisinde kalmış AS Harç çubuklarının Electron Dispersion Spectroscopy 

(EDS) analizlerine göre; CaO oranı ve SiO2 oranı yüksek çıkmıştır. CaO  % 69, SiO2 

oranı %25, diğer oksitler ise %2’nin altında elde edilmiştir.  

 

 
                  (a)                                       (b)                                           (c) 

 

Şekil 7. AD örneklerinin x50(a) , x250(b) ve x1000(c) SEM görüntüsü 
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Şekil 7 (a), (b) ve (c)’ye göre 14 gün ASR etkisinde kalan AD örneklerinin SEM 

görüntüsünde; ASR ürünlerine sıkça rastlanmıştır. ASR çatlakları genellikle kapak 

atması şekline oluşmuştur. Çatlamalar genellikle boşluklu yapıda başlayarak boşluk 

etrafında yayılmışlardır. 50 ve 250 büyütmelerde ASR’nin boşluklu yapıları 

görülmektedir. AD örneklerinin verildiği Şekil 7 (a), (b) ve (c)’de görüldüğü gibi 

harçların yüzeyinde 50 µm ile 250 µm boyutunda küçük kum taneciklerinin neden 

olduğu boşluklar oluşmuştur. Boşluklarda bulunan kapak atması ASR varlığını 

gözlemsel olarak göstermektedir. Bu boşlukların ASR jelin genleşmesi sonucu oluştuğu 

söylenebilir. AD Harç çubuklarının EDS analizlerinde, CaO  % 51, SiO2 oranı %38, 

Na2O %2.79, Al2O3  %5.05, diğer bileşiklerin oranı ise %2’nin altında bulunmuştur.  

 

 

   
                  (a)                                       (b)                                           (c) 

 

Şekil 8. KB örneklerinin x35(a) , x500(b) ve x2500(c) SEM görüntüsü 

 

 

14 gün ASR etkisinde kalan Şekil 8’de verilen KB harç çubuklarında; Şekil 6. ve Şekil 

7’ye (AS ve AD örneklerine) göre; ASR ürünlerine daha fazla rastlanmıştır. ASR 

çatlakları genellikle boşluk ve büzülme şeklinde oluşmuştur. Çatlamalar genellikle 

boşluklu yapıda başlayarak boşluk etrafında yayılmışlardır. 35 ve 500 büyütmelerde 

ASR’nin boşluklu yapıları görülmektedir. 2500 büyütmeden sonra ASR büzülme çatlağı 

şeklini almakta, olduğu görülmüştür. Şekil 8 (a), (b) ve (c)’de görüldüğü gibi harçların 

yüzeyinde 5 µm ile 500 µm boyutunda çok sayıda boşluklar oluşmuştur. Boşluklarda 

bulunan harita çatlağı ve jel ASR varlığını gözlemsel olarak göstermektedir. Bu 

boşlukların ASR jelin genleşmesi sonucu oluştuğu söylenebilir. KB Harç çubuklarında 

Electron Dispersion Spectroscopy (EDS) analizlerine göre; CaO  % 42,75 SiO2 oranı 

%44,79, Na2O %4, Al2O3  ise %3.47 olarak elde edilmiş, diğerleri ise %2’nin altındadır.  

 

Farklı mineralojik özelliklere sahip AS, AD, KB agregaları ile hazırlanan harçların ASR 

genleşmesine, Electron Dispersion Spectroscopy (EDS)’lerine bakıldığı zaman oksit ve 

element bakımından homojen yapı göstermemiştir. Fakat SiO2 ve CaO’ yüksek 

çıkmıştır. 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Mineralojik yapısı farklı agregalarla üretilen harç çubuklarının ASR etkisinin 

incelenmesinde; 2, 7, 14, 28 ve 60 günlük ASR etkisine maruz bırakılan harç 
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çubuklarında en az boy uzamanın AS agregalı harç çubuğunda olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuca göre erken yaşlarda AS’nin ASR zararından daha az etkilendiği belirlenmiştir. 

 

KB agregalı harç çubuklarında 2, 7, 14, 28 ve 60 günde ASR etkisinden oluşan boy 

uzamalarının en fazla olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu mineralojik yapıları farklı 

agregalar (AS,AD,KB) kullanılarak hazırlanan harçlarda 14 gün sonunda ASR etkisiyle 

oluşan boy uzamaları potansiyel zararlı bölgede yer almıştır. Ayrıca AD numuneleri 2, 

7, 14, 28 ve 60 gün sonunda en büyük boy uzamalarını oluşturmuştur. 

 

Mineralojik özelliklerine göre kuvars miktarının genleşmede etkili olduğu, Kimyasal 

özelliklerine göre ise SiO2 miktarın genleşmede görülmektedir. Mineralojik yapısı farklı 

agregalı harç çubuklarında ASR etkilerinin Mikroyapısal özelliklerine göre; AS, AD ve 

KB Harç çubuklarında SiO2 ve CaO oranı devamlı yüksek çıkmıştır. 

 

SEM ile incelenen mineralojik yapısı farklı agregalı harç çubuklarının ASR ürünleri 

genellikle boşluklarda agregaların çatlakları ve agrega çimento hamuru arasında yer 

almaktadırlar. Farklı morfolojik yapıya sahip olan masif ASR ürünleri yaklaşık 500 

büyütme ve sonrası net olarak görülebilmişlerdir. SEM görüntülerinde yer alan 

boşlukların ASR ürünü olan jelin genleşmesi ile oluştuğu gibi mineralojik yapısı farklı 

agregalı harç çubuklarında farklı şekillerde ASR ürünü oluşmuştur. 
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