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Özet 
 

Beton, harç ve çimento esaslı sıvalar sıcaklık ve nem değişiklikleri nedeniyle hacim 

değişimine uğrar ve hacim azalması yönündeki değişimler rötre olarak 

tanımlanmaktadır. Bu hacim azalmaları kısıtlanırsa, oluşan çekme gerilmeleri 

malzemenin çekme dayanım değerini aşınca çatlaklar oluşmaktadır. Bu tür çatlakların 

dayanıklılığı etkilediği ve malzemenin zaman içerisinde bazı özelliklerini kaybetmesine 

neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; rötre sonucu oluşan çatlakların değişik 

ortam koşulları (donma-çözülme, ıslanma-kuruma) altında davranışı incelenerek rötre 

ile dayanıklılık ilişkisi hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmanın 

kapsamında değişik geometrik özellikte halka numuneler kullanılarak; normal ortam, 

donma-çözülme ve ıslanma-kuruma koşullarında tutulan örneklerde kısıtlanmış rötre 

davranışı ve prizmatik örnekler kullanılarak serbest rötre, fiziksel ve mekanik özellikler 

karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.   

 

 

Abstract 
 

The volume of the cement based materials changes due to the changes in temperature 

and the humidity and this volume change is identified as the shrinkage. If these volume 

changes are restrained, cracks occur. It is known that these cracks affect the durability 

and cause the loss of the properties of the material. In this work, the behaviour of the 

shrinkage cracks under the different environmental conditions (freezing-thawing, 
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wetting-drying) is investigated and then the relationship between the shrinkage and 

durability is discussed. In the concept of the work, by using the different shapes of the 

rings, the restrained shrinkage of the ring samples which is held under the normal 

condition, the freezing-thawing and the wetting-drying is comparatively measured and 

also, the drying shrinkage, the physical and mechanical properties of the prismatic 

samples are comparatively measured and the results are evaluated. 

 

 

1.GİRİŞ 
 

Çimento esaslı malzemeler sıcaklık ve nem değişiklikleri nedeniyle hacim değişimlerine 

uğrarlar. Eğer bu hacim değişimleri kısıtlanırsa, bu kısıtlama sonucu oluşan çekme 

gerilmeleri malzemenin çekme mukavemetini aştığı zaman çatlaklar oluşur. Özellikle 

dış kaplama olarak kullanılan çimento esaslı malzemelerin atmosferik koşullara karşı 

dayanıklılığı söz konusu olduğu zaman, bu tür çatlaklar dayanıklılığı etkilediği ve 

çimento esaslı malzemelerin zaman içerisinde özelliklerini kaybetmesine yol açar.  

 

Hacim azalması diye tanımlanan rötre, çimento esaslı malzemelerde çatlaklar 

oluşturarak hem estetik açıdan hem de dayanıklılık açısından sakıncalar oluşturmaktadır 

ve dayanıklılıkla ilişkisinin incelenmesini gerektirmektedir. Ancak, bu çatlakların 

dayanıklılık konusunda ne tür etkiler yarattığı konusuyla değişik dayanıklılık 

problemlerinin (örneğin donmaya dayanıklılık, ıslanma-kuruma) sonucu oluşan 

deformasyon mekanizmalarını ne yönde etkilediğinin araştırılması gerekliliği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu etkilerin aşırı miktarda mı yoksa kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde olduğu durumların incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Günümüzde dayanıklılığın önemi daha fazla anlaşılmış ve üzerinde yapılan çalışmaların 

sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Her türlü etken altında çimento esaslı malzemelerde 

oluşacak çatlak veya çatlakların çimento esaslı malzemelerin özelliklerinin 

kaybetmesine, dökülmelere ve tozlanmalara sebep olarak dış etkilere karşı 

dayanıklılığını kaybetmesine yol açmaktadırlar. Kısıtlanmış rötre sonucu oluşan 

çatlakların çimento esaslı malzemelerin dayanıklılığını etkilemesinden dolayı 

dayanıklılık ile kısıtlanmış rötre arasında ilişki kurulması hakkında kesin bir olgu olarak 

düşünülmektedir. 

 

Bu çalışmada çimento esaslı malzemelerde kısıtlanmış ve serbest rötrenin dayanıklılıkla 

ilişkisi incelenmiştir. Çeşitli dayanıklılık deneyleri (donma-çözülme, ıslanma-kuruma) 

uygulanırken çimento esaslı malzemelerde de kısıtlanmış ve serbest rötre ölçümleri 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kısıtlanmış rötre ile dayanıklılık  arasındaki ilişki 

araştırılarak bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

Bunun yanında hem ortam koşullarında hem de dayanıklılık koşullarında tutulan harç ve 

beton numunelerde basınç, eğilme çekme dayanımları ile kılcallık ve su emme 

değerlerinin ölçümü de yapılmıştır. Mekanik ve fiziksel özelliklerin ortam ve 

dayanıklılık koşullarındaki davranışları ile rötre ile dayanıklılık ilişkisi incelenmiştir. 
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2.RÖTRE ÇATLAKLARI VE DAYANIKLILIK 
 

Betonda rötre sonucu oluşan çatlaklar engellenemez. Çimento ve suyun hidratasyonu 

sonucu oluşan hacim azalması sonucu oluşan rötre düşük değerlerde olmaktadır. 

Betonun kuruması sırasında suyun buharlaşması sonucu oluşan hacim azalması ise en 

fazla görülen rötre tiplerinden biri kabul edilmektedir. Eğer betonda çok fazla rötre 

oluşursa, yapının dayanıklılığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. 

 

Özellikle serbest rötre betonda çatlak oluşma potansiyelini etkileyen faktörlerden 

biridir. Buna ek olarak donatı, numune boyutu ve kısıtlama da bu faktörlerden 

sayılmaktadırlar. Rötre çatlaklarını belirlemek için rötrenin bütün evrelerinin ve 

mekanizmalarının incelenmesi gerekmektedir [1]. 

 

Rötrenin kuruma ve otojen rötre olarak tanımlanan tipleri de bulunmaktadır. Bu iki tip 

rötre  dahil  bütün rötre tipleri rötrenin her iki evresinde görülmektedir. Kuruma ve 

otojen rötreye ek olarak beton termal değişimlere, karbonatlaşma reaksiyonlarına ve 

kısıtlanma sonucu da rötreye maruz kalmaktadır [1].  

 

Beton dayanıklılığı, betonun çatlamaya karşı gösterdiği direnç ve çatlamadan sonra 

donatıyı korozyondan koruması olarak düşünülmektedir [2]. Betonda çatlak oluşumu, 

mekanik yüklerden, çevresel koşullardan veya birbirleriyle ilişkisinin kombinasyonuna 

bağlıdır. Geniş bir çatlak oluştuğu zaman donatıyı korozyondan koruyan betonun 

koruma görevi hızlı bir şekilde azalır. Bunun sonucunda çatlak genişliklerinin 

belirlenerek tasarım yapmanın önemi artmaktadır. 

 

Çevresel koşullara maruz kalan betonda çatlak genişliği ile dayanıklılık  arasındaki 

ilişki için ulusal veya uluslararası standart veya yapı kodları yetersizdir. ACI 224 R-98 

standardında maksimum kabul edilen çatlak genişliklerinin 0,15 ile 0,18 mm olarak 

önerilmesine rağmen, çatlak genişlik değerlerinin betonun hasarı hakkında kabul 

edilebilir gösterge olmadığı standartta belirtilmektedir [3].  

 

Gerekli çatlak genişliklerinin boyutlarının belirlenmesinde çatlak ve mikro çatlakların  

(0,1 mm’den az) betonun geçirimliliğine etkisinin incelenmesinin yeterli olacağı 

düşünülmektedir. Yapının tamamı veya bir bölümü aşırı çevresel etkilere maruz kalırsa 

iç mikro çatlaklar oluşmaktadır. Bu mikro çatlaklar genişledikleri zaman, bu 

çatlaklardan zararlı iyonlar ve gazlar yapıya girerek yapıda hasar oluşturmaktadır. [2]. 

Oluşan hasarlar betonda çekme dayanımını azaltarak çatlak oluşumuna neden olup 

dayanıklılığının azalmasına neden olmaktadırlar [4]. 

 

 

3.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

3.1 Kullanılan Malzemeler 

 

Çalışmada ince agrega olarak Adapazarı Dere kumu kullanılmıştır. Harç üretiminde 

kullanılan maksimum agrega boyutu 4 mm olarak kabul edilmiştir. İri agrega olarak 

çakıl kullanılmıştır. Beton üretiminde kullanılan maksimum agrega boyutu 16 mm 

olarak kabul edilmiştir ve kullanılan agregaların özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir ve 

karışım agregasının granülometri grafiği ise Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 1. İnce ve iri agreganın birim hacim ve özgül ağırlık ile su emme değerleri 

 
Malzeme 

 

Gevşek Birim 

Hacim Ağırlığı 

(kg/dm
3
) 

Özgül Ağırlık 

(gr/cm
3
) 

 

Su 

Emme 

(%) 

İnce Agrega 1,52 2,58 0,9 

İri Agrega 1,53 2,70 0,8 

 

 
 

Şekil 1 : Karışım agregasının granülometri eğrisi 

 

Çalışmadaki bütün üretimlerde CEM I tipi Portland Çimentosu kullanılmıştır. Portland 

çimentosunun özgül ağırlığı 3,17 gr/cm
3
’tür. Priz başlangıç süresi 2 saat 28 dakika ve 

priz sonu 3 saat 47 dakika olarak bulunmuştur. Yapılan çimentonun incelik deneyi 

sonucunda 210 μ boyutlu elek üstü değeri % 0,2 olarak ölçülmüştür. 

 

3.2 Fiziksel Deneyler 

 

3.2.1 Kısıtlanmış rötre  

 

Kısıtlanmış rötre deneyinde, öncelikle Şekil 2’de görülen iç çapı 270 mm, dış çapı 300 

mm ve yüksekliği 120 mm olan çelik halka etrafına 30 mm kalınlığında beton üretilip 

dökülmüştür. Üretimde, harç önce kalıbın yarısına kadar dökülmüş ve şişlenerek 

yerleştirilmiştir. Daha sonra kalıbın tamamına harç dökülerek 2 dakika vibrasyonla 

harcın iyi bir şekilde yerleşmesi sağlanmıştır. Numuneler saklanacak odaya götürülerek 

üstleri örtülerek kürleme yapılmıştır. 24 saat sonra numuneler kalıptan çıkartılarak 

numunelerin üst yüzeyine silikon sürülerek sadece çevresel kuruma sağlanmıştır. 

Numuneler daha sonra 20
o
C ve % 40 bağıl nemde tutulmuştur. Şekil 3’te görüldüğü gibi 

çatlak gelişimi özel bir mikroskop yardımıyla gözlenmeye başlanmıştır. Ölçümler her 

gün yapılarak çatlağın kaçıncı günde oluştuğu ve oluşan çatlağın genişlik değerleri 

belirlenmiştir. Ölçümler 42 gün boyunca devam ettirilmiştir. 

 

3.2.2 Serbest rötre  

 

Serbest rötre deneyinde kullanılan numune boyutu 4 x 4 x 16 cm’dir. Serbest rötre 

deneyinde üretilen numuneler kalıptan çıkarıldıktan sonra, kısıtlanmış rötre halka 

numunelerin tutulduğu sıcaklık ve bağıl nem koşulları altında tutularak her gün rötre 

ölçümü yapılmıştır ve ölçümler 42 güne kadar devam ettirilecektir. 
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Şekil 2 : Kısıtlanmış rötre deneyinde kullanılan halka numunenin kesit ve plan 

görünümü. 

 

                                  
 

Şekil 3 : Halka numunelerde ölçüm düzeneğinin görünümü 

 

3.2.3. Kılcallık ve su emme  

 

Fiziksel özelliklerden kılcallık ve su emmenin 42 gün sonunda rötre ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Harç için üretilen 4x4x16 cm boyutlarındaki prizmatik numuneler % 40 

bağıl nem ve 23
0
C sıcaklıkta 42 gün boyunca tutulmuştur. Daha sonra bu numunelerin 

suya değecek kısmın kenarlarına parafin sürüldü ve kılcallık deneyi yapıldı. Kılcallık 

deneyinden sonra numuneler su dolu bir kaba konarak 48 saat su içinde tutulduktan 

sonra sudan çıkartılıp ağırlıkları tartılarak ağırlıkça su emme değerleri hesaplanmıştır. 

 

3.3.1. Basınç dayanımı  

 

Basınç dayanımı deneylerinde 4x4x4 cm’lik küp numuneler kullanılmıştır. 24 saat sonra 

kalıptan çıkartılan numuneler kısıtlanmış ve serbest rötre numunelerinin istenen sıcaklık 

ve bağıl nemde tutulduğu odada bekletilmiştir. Basınç dayanımları da 3, 7, 28 ve 

42.günde ölçülmüştür. 

 

3.3.2. Eğilme çekme dayanımı  

 

Eğilme çekme dayanımı deneylerinde boyutu 4x4x16 cm olan prizmatik numuneler 

kullanılmıştır. 24 saat sonra kalıptan çıkartılan numuneler kısıtlanmış ve serbest rötre 

numunelerinin istenen sıcaklık ve bağıl nemde tutulduğu odada bekletilmiştir. Eğilme 

çekme dayanımları 3, 7, 28 ve 42.günde ölçülmüştür. 
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3.4 Dayanıklılık Deneyleri 

 

3.4.1 Islanma-kuruma  

 

Üretilen 3 adet kısıtlamış çelik halka numune ile 6 adet serbest rötre için üretilen 

4x4x16 cm boyutlarındaki numuneler ertesi gün kalıptan çıkartıldıktan sonra etüve 

konularak doğal ıslanma sağlamak amacıyla sprey ile ıslatılmıştır. Gün boyunca 6 saat 

spreyle ıslanan numuneler 50 dereceye ayarlamış etüvde 18 saat tutulmuştur. Ertesi gün 

etüv kapatılarak yaklaşık 1 saat soğutma işleminden sonra çelik halka numunelerde 

çatlak oluşup oluşmadığı mikroskop yardımıyla incelenmiştir. Tekrar spreyle ıslanma 

işlemi yapılmıştır ve gün sonunda etüv 50 derecede tekrar çalıştırılmıştır. Bu işlem 25 

kez tekrarlanmıştır. 

 

3.4.2. Donma-çözülme deneyi 

 

Üretilen 3 adet kısıtlamış çelik halka numune ile 6 adet serbest rötre için üretilen 

4x4x16 cm boyutlarındaki numuneler ertesi gün kalıptan çıkartıldıktan sonra – 20
0
C’lik 

dondurucuya konuldu. Ertesi gün dondurucu durdurulup kapağı açılıp numunelerin 

çözülme işlemi yapılmıştır. Çözülme işlemi yaklaşık olarak 6 saat olarak 

düşünülmüştür. Çözülme dondurucu durdurulduktan sonra kapak açılarak numuneler 1 

saat havada bekletildikten sonra numuneler 50
0
C olarak ayarlanmış etüvde 4 saat 

tutulmuştur. 4 saat sonra numuneler etüvden çıkartılarak 1 saat dışarıda bekletilerek 

kısıtlanmış halka kalıplarda çatlak oluşup oluşmadığı, 4x4x16 cm numunelerde de 

serbest rötre ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra dondurucu kapatılarak numuneler 18 saat 

dondurucuda tutulmuştur. Bu işlem 25 kez tekrarlanmıştır.  

 

 

4.DENEY SONUÇLARI  
 

4.1 Kısıtlanmış Rötre Deneyi Sonuçları 

 

Ortam koşullarında tutulan harç numunelerin kısıtlanmış rötre deneyi sonuçlarında ilk 

çatlak ölçümü 12.günde yapılmış ve 0,12 mm olarak ölçülmüştür. 42.günde maksimum 

ortalama çatlak genişliği 0,5 mm olarak ölçülmüştür. Harç için ölçülmüş olan 

kısıtlanmış rötre çatlak değerlerinin grafiksel değişimi Şekil 4a’da verilmiştir. 

 

Aynı granülometriye sahip üretilen beton da ise ortam koşullarında 10.günde çatlak 

oluşmuş ve çatlak genişliği 0,05 mm olarak ölçülmüştür. 42.gün sonunda ortalama 

çatlak genişliği 0,4 mm olarak ölçülmüştür. Harca göre düşük çıkmıştır. Agrega tane 

boyutunun büyümesinin çatlak genişliğini azalttığı görülmüştür. Ayrıca, daha büyük 

agrega tane boyutunun çatlağın ilerlemesini kısıtlayıcı ve mikro boyutta tutma sağladığı 

düşünülmektedir. Betondaki çatlak genişliğinin değişiminin grafik gösterimi Şekil 4b’de 

verilmiştir. 

 

4.2 Serbest Rötre Sonuçları 

 

Harç ve beton prizmatik numunelerde 42.gün boyunca sabit değere gelinceye kadar 

yapılan serbest rötre ölçümlerinde harcın serbest rötresi 813 x 10
-6

, betonun ise 688 x 

10
-6

 olarak ölçülmüştür ve serbest rötre değerlerinin değişiminin grafik gösterimi Şekil 

5a-b’de verilmiştir. 
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Şekil 4a-b : Harç ve beton için kısıtlanmış rötre çatlak genişliklerinin grafik gösterimi. 

 

  
 

 

Şekil 5a-b : Harç ve beton için serbest rötre ölçümleri. 

 

4.3 Islanma-Kuruma ve Donma-Çözülme Deney Sonuçları 

 

4.3.1 Kısıtlanmış rötre 

 

Harç için 20
0
C ve % 40 bağıl nemde tutulan halka numunelerde çatlak oluşumu 

12.günde oluşmuştur ve ortalama çatlak genişliği 0,5 mm olarak ölçülmüştür. Aynı 

karışım oranında üretilen numuneler ıslanma-kuruma döngülerine maruz kaldıklarında 

çatlak oluşumu 13.günde meydana gelmiş ve ortalama çatlak genişliği 0,35 mm olarak 

ölçülmüştür. Islanma-kuruma deneyi sonucu çatlak genişliğinde bir azalma meydana 

gelmiştir. Daha sonra tekrar üretilen aynı karışım oranlı halka numuneler donma-

çözünme deneyine bırakılmıştır. Donma-çözülme çevrimleri sonucunda herhangi bir 

çatlak oluşumu gözlenmemiştir (Şekil 6a-b). 20
0
C ve % 40 bağıl nemde tutulan beton 

halka numunelerde çatlak oluşumu 10.günde oluşmuştur ve ortalama çatlak genişliği 0,4 

mm olarak ölçülmüştür. Islanma-kuruma çevrimleri sonucunda çatlak genişliği 0,2 mm 

olarak ölçülmüştür. Ortam koşullarına göre düşük değer almıştır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucunda herhangi bir çatlak oluşumu gözlenmemiştir (Şekil 6a-b). Betonda 

numunelerin çatlak genişlikleri harçlara göre düşük çıkmıştır. 

 

4.3.2 Serbest rötre 

 

Ortam koşullarında yüksek olan serbest rötre değerleri sırasıyla ıslanma-kuruma ve 

donma-çözünmede düşük değerler almıştır. Betonda benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Harçlarla karşılaştırıldığında ise daha düşük değerler almıştır. Sonuçlar Çizelge 2’de ve 

karşılaştırmalı grafik gösterimleri ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

a) Harç b) Beton 

a) Harç 
b) Beton 



498 
 

  
 

 

Şekil 6 a-b : Harcın ve betonun ortam koşulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

kısıtlanmış rötre değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Çizelge 2: Beton ve harç için ortam koşulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülmenin 

serbest rötre değerlerinin karşılaştırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7a-b: Harç ve betonun ortam koşulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

serbest rötre değerlerinin karşılaştırılması 

 

4.3.4 Kılcallık ve Su Emme  

 

Kılcallık katsayısı değerleri ve su emme karşılaştırıldığı zaman harç ve betonda en 

yüksek değeri ortam koşulları almışken, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme çevrimleri 

sonucu katsayı değerleri düşmüştür. En düşük değer ise ıslanma-kuruma çevrimlerinde 

çıkarken betonun ortam koşullarında ölçülen kılcallık katsayısı harçlara göre düşük 

çıkmıştır. Betonda donma-çözülme çevrimleri sonucu kılcallık katsayısı yüksek 

çıkmıştır ve harçlara göre de yüksek değer almıştır (Şekil 8a-b). 

 

Karışım Oranları % 40 ve 20oC Islanma-Kuruma Donma-Çözülme 

Beton 688 x 10-6 625 x 10-6 488 x 10-6 

Harç 813 x 10-6 750 x 10-6 500 x 10-6 

Donma-

çözülme 

çevriminde 

çatlak 

oluşmadı. 

a) Harç  

b) Beton 

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

b) Beton  

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40   

Bağıl Nem 

(a) Harç (b) Beton  
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Şekil 8a-b  : Harç ve beton için ortam koşulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

kılcallık katsayılarının karşılaştırılması 

 

Doyma derecesinde benzer sonuçlar çıkmaktadır ancak ıslanma-kuruma çevrimleri daha 

yüksek çıkmıştır. Betonun doyma derecesi de harçlara göre düşük çıkmıştır.  

 

4.3.5 Basınç ve Eğilme Deneyi 

 

Harçlar ve betonun basınç ve eğilme dayanımları karşılaştırıldığı zaman en yüksek 

değer ıslanma-kuruma çevrimleri sonucu, en düşük değer ise donma-çözülme çevrimleri 

sonucu ortaya çıkmıştır (Şekil 9-10).  

 

  
 

Şekil 9 : Harç için ortam koşulları,ıslanma-kuruma ve donma-çözülme eğilme ve basınç 

dayanımlarının grafikle gösterimi 

 

  
 

Şekil 10 : Beton için ortam koşulları, donma-çözülme ve ıslanma-kuruma için eğilme 

ve basınç dayanımlarının grafikle gösterimi 

 

 

 

 

 

 

200C % 
40 Bağıl 
Nem 

Islanma-
Kuruma 

Donma-
Çözünme 

200C % 
40 Bağıl 
Nem 

Islanma-
Kuruma 

Donma-
Çözünme 

(a) Harç (b) Beton  

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

200C % 40 

Bağıl Nem 

Harç Harç 



500 
 

5. SONUÇLAR 

 
 Agrega tane boyutunun büyümesinin çatlak genişliğini azalttığı görülmüştür. Ayrıca 

daha büyük agrega tane boyutunun çatlağın ilerlemesini kısıtlayıcı olduğu ve mikro 

boyutta tutma olanağı sağladığı düşünülmektedir.  

 

 Dayanıklılık deneyleri sonucunda da agrega tane boyutunun artmasının rötreyi 

azalttığı görülmüştür. Dayanıklılık açısından incelendiğinde harçlarda ıslanma-

kuruma çevrimleri sonucu rötre değerlerinde gözlenen azalmanın, kürlemeyle ilişkili 

olduğu düşünülmüştür. Donma-çözülme çevrimleri sonucu kısıtlanmış rötre çatlağı 

oluşmamış, serbest rötre değerleri incelendiğinde de ortam koşulları ve ıslanma-

kuruma çevrimlerine göre düşük çıkmıştır neden olarak donma sırasında 

hidratasyonun durması ve donma sırasında oluşan hacim artışının çatlakların 

oluşmasını engellediği düşünülmektedir.  

 

 Beton ile harçlarda basınç ve eğilme dayanımları için en yüksek değer ıslanma-

kuruma çevrimleri sonucu, en düşük değer ise donma-çözülme çevrimleri sonucu 

ortaya çıkmıştır. Islanma-kuruma çevrimleri durumunda ise kürleme etkisi oluştuğu 

için yüksek değerler aldığı düşünülmektedir.  

 

 Beton ve harçlar karşılaştırıldığında betonun kılcallık ve su emme değerlerinin 

düşük çıkması agrega tane boyutunun artmasının kılcallık ve su emme değerlerini 

düşürerek rötreyi de azaltma eğiliminde olacağı düşünülmüştür. Dayanıklılık 

açısından incelendiğinde de kılcallık değerlerinin ortam koşullarında yüksek 

çıkması sonucu dayanıklılığının fiziksel özellikleri etkilediği sonucuna varılmıştır. 
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