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KISALTMALAR 

nm : Nanometre 

ASTM : American Society for Testing of Materials  

ACI : American Concrete Institute 

AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials 

mm : Milimetre 

gr : Gram 

dm
3
 : Desimetreküp 

cm
3
 : Santimetreküp 

μ : Mikron 

m
3
 : Metreküp 

kg : Kilogram 

cm : Santimetre 

N : Newton 

mm
2
 : Milimetrekare 

cm
2
 : Santimetrekare 

MPa  : Megapaskal 

σ : Gerilme 

E : Elastisite modülü 

εsh : Rötre sonucu oluĢan deformasyon 

4H-O : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numuneler 

4H-IK :Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan 

numuneler 

4H-DÇ :Donma-çözünme çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan 

numuneler 

NB : Normal Beton  

Gd : Suya DoymuĢ Ağırlık 

Gk : Kuru Ağırlık 

Gds : Su içindeki Ağırlık 

Sa : Ağırlıkça Su Emme Oranı (%) 

Sh : Hacimce Su Emme Oranı (%) 

HK1 : Halka numune 1 
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BETON VE HARÇLARDA AGREGA DANE BOYUTUNUN RÖTRE VE 

DURABĠLĠTEYE ETKĠSĠ 

ÖZET 

Günümüzde beton ve harçlardan beklenen performans gereksinimleri artmakta ve 

değiĢmektedir. Çimento bazlı bir malzeme olan beton ve harçlarda rötre nedeniyle 

oluĢan çatlaklar, hem durabilite hem de estetik açıdan sakıncalı durumlar meydan 

getirmektedir. Rötre sonucu oluĢan çatlaklar, estetik açıdan binanın görüntüsünü 

bozarken; çatlak aralarına girecek sular, donma-çözülme, ıslanma-kuruma ve 

korozyon gibi binanın dayanıklılığını düĢüren olaylar sonucu zarar vererek betonun 

dökülmesine veya bütünlüğünü kaybetmesine sebep olmaktadır. 

Rötre konusu hakkında yapılan incelemeler ve araĢtırmalar çoğunlukla beton üzerine 

yapılmıĢtır. Harç üretildiği zaman rötre olayının incelenmesi durumunda agrega dane 

boyutunun değiĢiminin rötre üzerindeki etkilerini ve davranıĢını inceleme fırsatı 

bulunup, betondaki incelemelerle karĢılaĢtırma olanağı ortaya çıkmaktadır. 

Agreganın yüksek elastisite modülüne sahip olması ve hacim konsantrasyonunun 

yüksek olması rötreyi azalttığı, yapılan araĢtırmalar ve incelemeler sonucu 

belirtilmiĢtir. Ancak bu tür deneyler iri ve ince agreganın bir arada bulunduğu beton 

numuneler üzerinde yapılmıĢtır. Agrega dane boyutunun artması veya azalması 

durumunun ne tür sonuçlar doğuracağı, rötreyi nasıl ve ne Ģekilde etkileyeceği 

konusunda tam bir inceleme yapılması gerekli olduğu düĢünülmektedir.  

Bunun yanında rötre sonucu malzemede çatlak oluĢtuğu ve bu çatlakların hem estetik 

hem de dayanıklılık yönünden sakıncalı durumlar oluĢturduğu yapılan incelemeler 

sonucu belirtilmiĢtir. Ancak, bu çatlakların dayanıklılık konusunda ne tür etkiler 

yarattığı, değiĢik durabilite problemlerinin örneğin donmaya dayanıklılık, ıslanma-

kuruma sonucu oluĢan deformasyon mekanizmalarını ne yönde etkilediği, aĢırı 

miktarda mı yoksa kabul edilebilir sınırlar içerisinde mi rötrenin etkilediği durumlar 

için çeĢitli incelemeler yapılması gerektiği düĢünülmektedir. 

ÇalıĢma 6 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde araĢtırmanın konusu, amacı ve 

kapsamı hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde rötre, rötre tipleri ve deneyleri 

kısaca anlatılmıĢtır. Üçüncü bölümde agrega dane boyutunun rötre ve durabiliteye 

etkileri hakkında literatürde yapılmıĢ olan çeĢitli araĢtırmalardan çıkan sonuçlara 

dayanarak genel bir bilgi verilmiĢtir. Dördüncü bölümde ise kullanılan malzemeler 

ve yapılan deneysel çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir. BeĢinci bölümde yapılan 

deneylerden elde edilen sonuçlar tablo ve grafiklerle verilmekte ve bu sonuçların 

değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Altıncı bölümde ise bu değerlendirmeden çıkan 

sonuçlar özetlenmektedir.   

Deneysel çalıĢmada öncelikle değiĢik oranlarda ve maksimum dane boyutu 4 mm 

olan agrega kullanılarak üretilen harçlarda ve maksimum dane boyutu 16 mm olan 

agrega kullanılarak üretilen beton numunelerde 20
0
C sıcaklık ve % 40 bağıl nem 

ortam koĢullarında kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri yapılmıĢtır. Aynı Ģekilde 
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tekrar üretilen harç ve beton numunelerde çeĢitli durabilite deneyleri (donma-

çözülme, ıslanma-kuruma) uygulanıp kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri yapılarak 

rötre ile durabilite arasında ne gibi etkiler oluĢtuğu araĢtırılmıĢtır. Ayrıca harç ve 

betonda ölçülen kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢlikleri ile serbest rötre değerlerine göre 

agrega dane boyutunun rötre üzerindeki etkileri de incelenmiĢtir. Bunun yanında hem 

ortam koĢullarında hem de durabilite koĢullarında tutulan numunelerde basınç, 

eğilmede-çekme dayanımları ile kılcallık ve su emme değerlerinin ölçümü de 

yapılmıĢtır. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre, agrega dane boyutunun rötre ve 

durabilite iliĢkisinin değerlendirilmesi de yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmadan elde edilen sonuçların en önemlileri Ģöyle özetlenebilinir; 

 Agrega dane boyutunun büyümesinin kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢliğini 

azalttığı görülmüĢtür. Ayrıca daha büyük agrega dane boyutunun kısıtlanmıĢ 

rötre çatlağının ilerlemesini kısıtlayıcı olduğu ve mikro boyutta tutma olanağı 

sağladığı düĢünülmektedir.  

 Toplam agrega hacminin artması ve agrega dane boyutunun büyümesinin de 

serbest rötreyi azalttığı sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca serbest rötre 

ölçümlerinde çatlak oluĢmamasına rağmen kısıtlanmıĢ rötre sonuçlarına 

benzer sonuçlar vermesi nedeniyle yapılan incelemelerle kısıtlanmıĢ ve serbest 

rötre numunelerinin boyutları arasında yakın bir oran varsa ve farklı gerilmeler 

oluĢmadığı zaman yalın betonlar için bu iki rötre deneyi arasında bir bağıntı 

oluĢacağı görüĢü ortaya çıkmıĢtır.  

 Durabilite çevrimleri sonucu betonda bulunan kısıtlanmıĢ ve serbest rötre 

değerlerinin harca göre düĢük değerler aldığı görülmüĢtür. Agrega dane 

boyutunun artması rötreyi azaltma eğiliminde gösterirken,  durabilite 

koĢullarının da bu etkiye olumlu destek olduğu düĢünülmektedir.  

 Islanma-kuruma çevrimleri sırasında çatlak geniĢliğinin az olması veya 

oluĢan çatlağın geniĢliğinin azalması olayının kürlemeyle iliĢkili olduğu 

düĢünülmüĢtür. Islatmanın hidratasyonu sürdürdüğü, hacim artıĢına sebep 

olduğu görüĢlerine dayanarak bir nevi kürleme yapıldığı sonucuna varılmıĢtır. 

Donma-çözülme çevrimleri sonucu kısıtlanmıĢ rötre çatlağı oluĢmamıĢ, 

serbest rötre değerleri incelendiğinde de ortam koĢulları ve ıslanma-kuruma 

çevrimlerine göre düĢük çıkmıĢtır. Donma-çözünme çevrimleri sonucu çatlak 

oluĢmamasına neden olarak donma sırasında hidratasyonun durması, üretilen 

harç ve beton numunelerin doyma derecelerinin % 50 olarak ölçülmesi ve 

donma sırasında oluĢan hacim artıĢı çatlakların oluĢmasını engellediği olarak 

düĢünülmektedir.  

 Durabilitenin, oluĢan rötre çatlaklarının azalmasına veya hiç oluĢmamasına 

sebep olmasının nedeni olarak self-healing(kendi kendini onarma) durumu 

düĢünülmektedir. Donma-çözülme çevrimlerinde hidratasyonun durmasıyla 

çatlak oluĢmamaktadır. Islanma-kuruma sırasında ise oluĢan çatlakların ortam 

koĢullarına göre daha düĢük çıkması veya ortam koĢullarında oluĢan 

çatlakların kapanma eğilimi göstermesinin ıslanma-kuruma çevrimlerinin bir 

nevi kürleme oluĢturduğu düĢünülmektedir.  

 Basınç ve eğilme dayanımları incelendiğinde de agrega miktarı arttıkça 

dayanımların düĢük değer aldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca, rötre ölçümlerinin 

bitirildiği 42.günde dayanımlarda bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. Bu sonuca göre 

rötre sürecinin tamamlandığı zaman oluĢabilecek mikro çatlakların bir miktar 

dayanımda düĢüĢe sebep olabileceğini göstermektedir. Rötre arttıkça 

dayanımlarda da düĢüĢ olduğu görülmüĢtür. Beton ve harçlarda basınç ve 



xiii 
 

eğilme dayanımları karĢılaĢtırıldığı zaman en yüksek değer ıslanma-kuruma 

çevrimleri sonucu, en düĢük değer ise donma-çözülme çevrimleri sonucu 

ortaya çıkmıĢtır.  

 Durabilite açısından incelendiğinde de kılcallık değerlerinin ortam 

koĢullarında yüksek çıkması sonucu durabilitenin fiziksel özellikleri 

etkilediği gözlemine varılmıĢtır. Islanma-kuruma ve donma-çözülme 

çevrimlerinde gözlenen rötrede azalıĢ, bu deneyler sonucu bulunan azalan 

kılcallık katsayıları ile desteklenmiĢtir. Beton ve harçlar karĢılaĢtırıldığında 

betonun kılcallık ve su emme değerlerinin düĢük çıkması agrega dane 

boyutunun artmasının kılcallık ve su emme değerlerini düĢürerek rötreyi de 

azaltma eğiliminde olacağı düĢünülmüĢtür.  
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THE EFFECT OF THE AGGREGATE GRAIN SIZE ON THE SHRINKAGE 

AND DURABILITY IN CONCRETE AND MORTAR 

SUMMARY 

Nowadays, the performance requirements of the concrete and mortar increase and 

change. The cracks that occur at the concrete and mortar because of the 

shrinkage,form inconvenient situations for the durability and also the aesthetic.The 

shrinkage cracks break down the building in the point view of the aesthetic 

situation;besides,water leaking into these cracks causes the degradation of the 

concrete within the freezing-thawing,wetting-drying and chemical corrosion. 

Mostly,there are investigations about the shrinkage of the concrete.Therefore,only 

the effect of the coarse aggregate on shrinkage is investigated,the fine aggregate is 

taken into account with the coarse aggregate.When the mortar is produced, it is 

possible to determine the effect and behaviour of the change of the aggregate grain 

size and the results are compared with the investigations about the effect of the 

concrete. 

The results obtained from these researchs reveal that the high elasticity modulus of 

aggregate and the high volume concentration decrease the shrinkage.However,these 

experiments are made with the samples which coarse and fina aggregate are used 

together.When the aggregate grain size increases or decreases,which results will be 

obtained and how this situation affecting the shrinkage should be determined. 

Moreover,due to the shrinkage the cracks form and these cracks form inconvenient 

situations for the durability and also the aesthetic.However,how these cracks affect 

the durability and degradation mechanisms of the durability problems such as 

freezing-thawing and wetting-drying and also whether if this effect is more or in 

accepted limits should be investigated. 

This work consists of six parts.In the first part,the topic,the aim and the concept of 

the work of the investigation are introduced.In the second part,an introduction is 

made about the shrinkage,the types and experiments of the shrinkage.In the third 

part,the effect of the aggregate grain size on the shrinkage and durability is 

elaborated with the results of some works in the literature.The fourth part is devoted 

to the experimental work,the materials and the test are explained.In the fifth part,the 

experimental results are given with the tables and graphics and these results are 

discussed and evaluated.In the sixth part the conclusions are summarized.  

In the experimental work,firstly,the restrained and drying shrinkage of the mortars 

with the different ratios and 4 mm-maximum grain size and the concrete with 16 
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mm-maximum grain size are measured at 20
0
C and % 40 relative humidity,then the 

durability tests (freezing-thawing,wetting-drying) of the another samples of the 

mortar and concrete are made and during the durability tests,the restrained and 

drying shrinkage are measured and the relationship between the shrinkage and the 

durability is investigated.Also, the effect of the grain size is investigated according to 

the values of the restrained and drying shrinkage of the mortar and the 

concrete.Besides,the compressive strength test,three-point bending test,the capillarity 

and water absorption tests of the mortar and concrete samples for both environmental 

and durability conditions are made.Within the help of the results of the experiments, 

the effect of the aggregate grain size on the relationship between shrinkage and 

durability is evaluated.    

 

Important results obtained in the work can be summarized below; 

 

 When the aggregate grain size increases,the restrained shrinkage crack width 

of the restrained shrinkage decreases. Also, the bigger aggregate grain size 

restrain the development of the restrained shrinkage cracks and keep the 

cracks in the micro dimension. 

 The increasing of the total aggregate volume and the aggregate grain size 

decreases the drying shrinkage. Although, no cracks are observed in the 

drying shrinkage, the same results are obtained like the restrained shrinkage.It 

is thought that there might be a relationship between these two types of 

shrinkage for plain concrete even if the dimensions of the restrained ring 

samples and the drying shrinkage samples are similar and different strains do 

not form. 

 In the ending of the durability cycles,the restrained and drying shrinkage of 

the concrete are less than the mortar. While the increasing aggregate grain 

size decreases the shrinkage,the durability conditions support this effect.  

 During the wetting-drying cycles,since the crack width is less or decreases,it 

is related to the curing.The wetting cycles carry on the hydration and increase 

the volume. During the freezing-thawing cycles,no cracks are observed and 

the drying shrinkage decreases.The causes are counted as the stop of the 

hydration during the freezing,the increase of the volume during the 

freezing,the lower saturation degree of mortar and concrete.  

 Since the durability decreases the crack width or maket he cracks not occur, 

self-healing might be thought.especially, During the freezing-thawing 

cycles,cracks do not form because the hydration process stop. During the 

wetting-drying, the curing process occur. 

 When the amount of the aggregate increases,the strength 

decreases.However,the strength decreases at 42 days when the measurements 

of the shrinkage finish.The micro cracks decrease the strength.The increasing 

shrinkage decrease the strength.The strength after the wetting-drying is the 

highest,the strength after the freezing-thawing is the lowest. 

 Since the capilarity decrease during the durability test,the durability improves 

the physical properties.The decreasing capillarity support the decrease of the 

shrinkage.The capillarity of the concrete is lower than the mortar.When the 

aggregate grain size increases,the shrinkage,the capillarity and the water 

absorption decreases. 
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1.GĠRĠġ 

Çimento esaslı malzemeler sıcaklık ve nem değiĢiklikleri nedeniyle hacim 

değiĢimlerine uğrarlar. Eğer bu hacim değiĢimleri kısıtlanırsa, bu kısıtlanma sonucu 

oluĢan çekme gerilmeleri malzemenin çekme mukavemetini aĢtığı zaman çatlaklara 

sebep olmaktadır. Özellikle dıĢ kaplama olarak kullanılan sıvaların atmosferik 

koĢullara karĢı durabilitesi söz konusu olduğu zaman, bu tür çatlakların durabiliteyi 

etkilediği ve sıvaların zaman içerisinde özelliklerini kaybetmesine sebep olduğu 

görülmektedir.   

Hacim azalması diye tanımlanan rötre çimentolu esaslı malzemelerde çatlaklar 

oluĢturarak hem estetik açıdan hem de dayanıklılık açısından sakıncalı yönler 

oluĢturmaktadır ve durabiliteyle iliĢkisinin incelenmesi gerekliliği artmaktadır. 

Rötre, sıvalarda uygulama açısından kısıtlanmıĢ rötre; sıva bünyesindeki suyun 

buharlaĢması sonucu serbest rötre ve hidratasyon reaksiyonu sonucu oluĢan otojen 

rötre tipleri halinde oluĢmaktadır. Rötre sıvalarda da kapsamlı bir konu olmasına 

rağmen, yapılan incelemeler ve araĢtırmalar çoğunlukla beton üzerine yapılmıĢtır. 

Rötre tiplerinin ve etkilerinin incelenmesi katkılı veya katkısız beton üzerinde büyük 

oranda yapılmıĢtır. Bundan dolayı sadece büyük agrega dane boyutunun rötre 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Sıva ve harçlarda rötre olayı incelenmesi durumunda 

agrega dane boyutu değiĢiminin rötre üzerindeki etkilerini ve davranıĢını inceleme 

fırsatı bulunup, betondaki incelemelerle karĢılaĢtırma olanağı ortaya çıkmaktadır. 

Agreganın yüksek elastisite modülüne sahip olması ve hacim konsantrasyonunun 

yüksek olmasının rötreyi azalttığı, yapılan araĢtırmalar ve incelemeler sonucu 

belirtilmiĢtir. Ancak bu tür deneylerde beton numuneler üzerinde yapılmıĢtır. Agrega 

dane boyutunun artması veya azalması durumunun ne tür sonuçlar doğuracağı, 

rötreyi nasıl ve ne Ģekilde etkileceği konusunda tam bir inceleme yapılması gerekli 

olduğu düĢünülmektedir.  

Bunun yanında rötre sonucu malzemede çatlak oluĢtuğu ve bu çatlakların hem estetik 

hem de dayanıklılık yönünden sakıncalı durumlar oluĢturduğu yapılan incelemeler 

sonucu belirtilmiĢtir. Ancak, bu çatlakların dayanıklılık konusunda ne tür etkiler 

yarattığı, değiĢik durabilite problemlerinin örneğin donmaya dayanıklılık, ıslanma-

kuruma sonucu oluĢan deformasyon mekanizmalarını ne yönde etkilediği, aĢırı 
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miktarda mı yoksa kabul edilebilir sınırlar içerisinde mi rötrenin etkilediği durumlar 

için çeĢitli incelemeler yapılması gerektiği düĢünülmektedir. 

1.1 ÇalıĢmanın Konusu 

Bu çalıĢmada öncelikle harçlarda ve betonda kısıtlanmıĢ rötre ve serbest rötrenin 

durabiliteyle iliĢkisi incelenmiĢtir. ÇeĢitli durabilite deneyleri (donma-çözülme, 

ıslanma-kuruma) yardımıyla harç ve betonda kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri 

yapılarak rötre ile durabilite arasındaki iliĢki araĢtırılarak, agrega dane boyutunun 

değiĢiminin bu iliĢkiye ne kadar etken olduğu belirlenerek elde edilecek sonuçlara 

göre bir değerlendirme yapılacaktır. 

1.2 ÇalıĢmanın Amacı 

Bahsettiğimiz gibi rötre üzerine yapılan çalıĢmaların büyük çoğunluğu beton için 

yapılmıĢtır ve agrega dane boyutunun etkisinin incelenmesi tek baĢına 

düĢünülmeyip, rötreyi etkileyen faktörler içinde yer alarak incelenmiĢtir. 

Günümüzde durabilitenin önemi daha fazla anlaĢılmıĢ ve üzerinde yapılan 

çalıĢmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle çevresel etkenlere maruz 

kalan sıvalarda durabilite aranılan en önemli performans gereksinimlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Her türlü etken altında sıvalarda oluĢacak çatlak veya 

çatlakların, sıvaların özelliklerini kaybetmesine, dökülmelere ve tozlanmalara sebep 

olarak dıĢ etkilere karĢı dayanıklılığını kaybetmesine yol açmaktadırlar. Rötre 

sonucu da çatlakların oluĢması nedeniyle sıvanın dayanıklılığı ile rötre arasında bir 

iliĢki kurulması kesin bir olgu olarak düĢünülmektedir. Bunun yanında rötre ile 

durabilite iliĢkisi tam anlamıyla incelenmemiĢ, sadece rötrenin oluĢturduğu 

çatlakların durabiliteye etkisinin göz ardı edilemeyeceği sonucuna varılmıĢtır. 

Bunun yanında rötre sonucu malzemede çatlak oluĢtuğu ve bu çatlakların hem estetik 

hem de dayanıklılık yönünden sakıncalı durumlar oluĢturduğu yapılan incelemeler 

sonucu belirtilmiĢtir. Ancak, bu çatlakların dayanıklılık konusunda ne tür etkiler 

yarattığı, değiĢik durabilite problemlerinin örneğin donmaya dayanıklılık, ıslanma-

kuruma sonucu oluĢan deformasyon mekanizmalarını ne yönde etkilediği, aĢırı 

miktarda mı yoksa kabul edilebilir sınırlar içerisinde mi rötrenin etkilediği durumlar 

için çeĢitli incelemeler yapılması gerektiği düĢünülmektedir. 
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1.3 ÇalıĢmanın Kapsamı 

Bu çalıĢmanın kapsamında öncelikle değiĢik oranlarda ve maksimum dane boyutu 4 

mm olan agrega kullanılarak üretilen harçlar üretilerek ortam koĢullarında 

kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri yapıldıktan sonra benzer Ģekilde tekrar üretilen 

harç numunelerde çeĢitli durabilite deneyleri (donma-çözülme, ıslanma-kuruma) 

uygulanıp kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri yapılmıĢtır. Daha sonra maksimum 

dane boyutu 16 mm olan agrega kullanılarak üretilen beton numunelerde de ortam 

koĢullarında kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri yapıldıktan sonra benzer Ģekilde 

tekrar üretilen harç ve beton numunelerde çeĢitli durabilite deneyleri (donma-

çözülme, ıslanma-kuruma) uygulanıp kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri 

yapılmıĢtır. Özellikle ortam koĢullarında tutulan harç ve beton numuneler üzerinde 

yapılan kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢlik ölçümlerine göre agrega dane boyutunun 

rötre üzerine etkileri incelenmiĢtir. 

Ayrıca, durabilite deneyleri (donma-çözülme, ıslanma-kuruma) uygulanıp 

kısıtlanmıĢ ve serbest rötre ölçümleri ile ortam koĢullarında ölçülen kısıtlanmıĢ ve 

serbest rötre ölçümleri karĢılaĢtırılarak hem durabilite koĢullarının hem de agrega 

dane boyutu değiĢiminin rötre ile iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Bunun yanında hem ortam koĢullarında hem de durabilite koĢullarında tutulan harç 

ve beton numunelerde basınç, eğilmede-çekme dayanımları ile kılcallık ve su emme 

değerlerinin ölçümü de yapılmıĢtır. Mekanik ve fiziksel özelliklerin ortam ve 

durabilite koĢullarındaki davranıĢları ile rötre ile iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Bulunan bu sonuçlara göre agrega dane boyutunun artmasının veya azalmasının 

rötreyi nasıl etkilediği, durabilite koĢullarında bu etkinin nasıl olacağı, durabilitenin 

rötreye etkisinin olup olmayacağı hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 
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2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

2.1 Rötre 

Beton katılaĢtıktan sonra çimento esaslı malzeme hacminde bir azalma meydana 

gelmeğe baĢlamaktadır ki buna büzülme veya rötre denilmektedir. Beton, rölatif 

nem, sıcaklık, beton numunenin boyutu ve betonu oluĢturan malzeme 

karakteristiklerine bağlı koĢullara maruz bırakıldığında hacim değiĢimine 

uğramaktadır. Bu oluĢan hacim değiĢimleri rötre olarak tanımlanmaktadır. Beton 

katılaĢtıktan sonra çimento esaslı malzeme hacminde bir azalma meydana gelme 

olayına da büzülme veya rötre olarak tanımlanmaktadır. 

Rötre olayının nedeni olarak makro, kılcal ve jel boĢluklarındaki suyun buharlaĢması 

veya oluĢan hidratasyon ürünleri tarafından suyun tutulması olarak düĢünülmektedir.  

Betondaki hacim değiĢikliği kaybolan suyun hacmine eĢit değildir. Önce serbest su 

kaybı oluĢur ve bu su kaybı rötre meydana getirmez. Betonun kuruması sürerken, 

emilmiĢ su uzaklaĢır. Bu su ufak kapiler boĢluklardaki ( < 50 nm) hidrostatik gerilim 

tarafından tutulmaktadır. Su kaybı çekme gerilmeleri oluĢturarak betonun 

büzülmesine sebep olur. EmilmiĢ su kaybından dolayı oluĢan büzülme, serbest su 

kaybında oluĢan büzülmeden büyüktür [1].  

2.2 Rötre Tipleri 

2.2.1 Plastik Rötre 

Beton katılaĢmadan önce betondan nem kaybı olarak tanımlanmaktadır. Beton 

yüzeyindeki suyun buharlaĢma hızı, betonun içindeki suyun yükselme hızından fazla 

ise betonun yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye baĢlar. Alttaki beton bu 

büzülmeye uyum sağlayamadığı için betonun üst tabakasında çekme gerilmeleri 

oluĢur ve çekme Ģekil değiĢtirme kapasitesinin de düĢük olması nedeniyle beton 

çatlamaktadır. Bu çatlaklara plastik rötre çatlakları denir. Plastik rötre çatlakları 

betonun üst yüzeyinde 2 ile 3 mm geniĢliğinde oluĢmaktadır, fakat geniĢlikleri 

yüzeyin altında hızlı bir Ģekilde azalmaktadır. Plastik rötre çatlakları çoğunlukla 10 

mm‟yi aĢmamaktadır ama numunenin tam derinliği boyunca devam etmektedir ancak 
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plastik rötre çatlak oluĢumuna neden olan mekanizma tam derinlik çatlaklarını 

açıklayamamaktadır. Daha sonraki olaylardan kuruma rötresi ve yüklemenin plastik 

rötre çatlaklarının ilerlemesine neden olduğu düĢünülmektedir [2].  

Plastik rötre çatlakları taze beton yüzeyinde beton yerleĢtikten sonra ve plastik kıvam 

durumundayken oluĢur. Bu çatlaklar çoğunlukla yatay yüzeylerde oluĢmaktadır. Bu 

çatlaklar birbirlerine paralel, derinlikleri az ve betonun çevresiyle kesiĢmemektedir. 

Plastik rötre çatlakları yüksek buharlaĢmanın betonun katılaĢmadan evvel 

kurumasına sebep olmasından dolayı oluĢmaktadır. Plastik rötre çatlakları görüntü 

açısından rahatsız edici olmasına rağmen beton zeminlerin ve kaldırımların 

dayanımına veya durabiliteisne nadiren zarar vermektedir. Plastik rötre çatlakları 

beton yerleĢmeden önce beton yüzeyinden suyun hızlı bir Ģekilde buharlaĢma sonucu 

kaybından dolayı oluĢmaktadır. Yüksek buharlaĢma oranına neden olan koĢullar, 

 Rüzgar hızının 5 m/saat‟ten fazla olması 

 DüĢük rölatif nem 

 Yüksek çevre ve/veya beton sıcaklıkları 

Bu etkenlerden herhangi birinde olan ufak değiĢiklikler buharlaĢma oranını 

değiĢtirmektedir. Terleme miktarını veya oranını azaltan faktörler arasında yüksek 

çimento esaslı malzeme miktarı, yüksek miktarda ince malzeme, agreganın dibe 

çökmesi, azaltılan su miktarı, sürüklenen hava, yüksek beton sıcaklığı ve ince 

kesitlerdir. Dökümü geciktiren herhangi bir faktör plastik rötre çatlağının olma 

olasılığını arttırmaktadır. Geciken döküm bir veya daha fazla etkenin kombinasyonu 

sonucu oluĢur, bu etkenler arasında ılık hava, ılık alt zemin, yüksek su miktarı, düĢük 

çimento miktarı, geciktiriciler, bazı su azaltıcılar ve katkılı çimentolardır. Plastik 

rötre çatlağını önlemek için, 

 Rüzgar panelleri dikmek, beton yüzey sıcaklığını kontrol etmek amacıyla 

gölgelendirme yapmak, kritik koĢullarda dökümün öğleden sonra veya akĢam 

yapmak, çok sıcak havalarda sabah erken döküm beton sıcaklıklarını daha iyi 

kontrol sağlamaktadır. 

 Çok sıcak ve kuru periyotlarda betonun üstündeki hava içine ve rüzgara karĢı 

sis spreyleri kullanarak ince bir buğu tabakası oluĢturabilinir. Sis spreyleri 

beton yüzeyindeki buharlaĢma oranını düĢürmektedir ve uygun kürleme 

malzemesi sağlanacağına kadar devam edilmelidir. 

 Eğer beton sıcak ve kuru havada kuru emici alt tabakaya dökülüyorsa alt 

tabaka nemlendirilmeli ancak dökümde önce alt tabaka yüzeyinde su 

bulunmamalıdır. Kalıp ve donatı da nemlendirilmelidir. 
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 Beton ile zemin arasında bulunan buhar geciktiriciler plastik rötre çatlama 

riskini artırmaktadır. Eğer buhar geciktiriciler gerekiyorsa, çok ince tabaka 

öğütülmüĢ düzgün yoğun granüllü dolguyla beton kaplanmalıdır. 

 Ġyi eleman, ekip ve levazıma sahip olmak betonun iyi dökülmesine ve 

yerleĢtirilmesini sağlamaktadır. Eğer erteleme olursa, beton nem tutucu 

örtülerle örneğin ıslak bez, polietilen örtü veya yapı kağıdı ile bitmiĢ yerler 

arasında örtülmelidir. 

 Kürlemeye hemen baĢlanmalıdır. Likit membran kürleme malzemesi yüzeye 

sprey ile sürülmelidir veya ıslak bez ile yüzeye örtülmelidir ve minimum 3 

gün boyunca sürekli örtülü tutulmalıdır. 

 Sentetik lif (ASTM C116) kullanarak plastik rötre çatlamasına karĢı 

konulmaktadır. 

 Betonun yerleĢtirme süresini hızlandırmalı veya beton ile hava sıcaklıkları 

arasındaki geniĢ sıcaklık farklılıkları engellenmelidir [3]. 

2.2.2 Kuruma (Serbest) Rötre 

Kuruma rötresi betonun kurumasına bağlı olarak hacimsel değiĢim olarak tanımlanır. 

Ayrıca, kuruma rötresi kurumaya bırakılmıĢ yüklenmemiĢ numunede ölçülmüĢ sabit 

sıcaklıktaki zamana bağlı lineer deformasyon olarak tanımlanabilir. Ölçülen rötre 

değerleri 600 x 10
-6

 olmaktadır.  

Geri dönen kuruma rötresi, ıslanma kuruma döngüleri sırasında oluĢan kuruma 

rötresinin bir parçasıdır [4]. Geri dönmeyen kuruma rötresi ise sonraki ıslanma 

kuruma döngüleri sırasında tekrar oluĢmayan ilk kuruma döngüsü sırasındaki toplam 

kuruma rötresinin bir parçasıdır. Geri dönmeyen rötre kalsiyum silikat hidratlarla 

kimyasalların oluĢmasına bağlıdır. Kuruma rötresi betonda çatlak oluĢturur. Bu 

çatlak kısıtlanmıĢ ortamın meydana getirdiği çekme gerilmelerine bağlıdır. Böylece, 

kuruma rötresi sadece rötre miktarına bağlı değil, ayrıca elastisite modülü, sünme ve 

betonun çekme gerilmesine bağlıdır [5]. Bu özellikler zamanla değiĢtiğinden rötreye 

bağlı betonun çatlama eğilimini belirlemek zordur. Modelleme yönteminde birçok 

değiĢiklik dikkate alınmaktadır.  

2.2.3 Termik Rötre 

Hidratasyon ısısı, çimentonun suyla oluĢturduğu reaksiyondan çıkmaktadır. 

Hidratasyon ısısı nedeniyle sıcaklık yükselir ve beton sertleĢtiği zaman 

soğumaktadır. Bunun sonunda betonun boyutlarında bir büzülme ve kısalma görülür. 
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Bu olay termik olaya dayandığı için termik rötre denir. Hidratasyon ısısının artıĢ 

nedeni çimentonun inceliğinin yüksek olması ve karmaĢık oksitlerdir. 

2.2.4 Bünyesel (Otojen)  Rötre 

Toz halindeki çimento ve suyun toplam hacmi hidratasyon reaksiyonu sonunda 

küçülür ve bunun sonunda rötre oluĢur. Bunun sebebi su kristal suyu olarak hidrate 

elemanının içine girer. Bünyesel rötre kimyasal hidratasyon reaksiyonunun yapısında 

mevcut olduğu için önlenemez ve azaltılamaz. Diğerlerine göre az miktarda 

oluĢmaktadır. Otojen rötre toplam nem miktarının az veya değiĢmediği yerlerde 

oluĢmaktadır ve beton kütlesinin iç kısmında önemli etkiler oluĢturmaktadır. Otojen 

rötre yüksek sıcaklıkta ve yüksek çimento miktarlarında artmaktadır. Genelde ufak 

ve betonun katılaĢmasından dolayı oluĢan rötreye benzememektedir. Otojen rötre 

çimento hidratasyonuna bağlı olarak kapiler boĢluklardaki su kaybı olarak da 

tanımlanmaktadır [6]. 

2.2.5 Hidrolik Rötre  

SertleĢmiĢ betonun içindeki jel suyu buharlaĢmakta ve jeldeki katı bileĢiklerin 

birbirini daha kuvvetli çekmesi sonucu oluĢmaktadır. Bu rötre için bir dıĢ kuvvet söz 

konusu değildir. Hidrolik rötrede iç ve dıĢ faktörler vardır; 

Ġç Faktörler: Çimento dozajının yüksekliği, çimento inceliğinin fazlalığı, çimento 

bileĢenlerinden C3A ve C2S‟in fazlalığı, agrega inceliğinin ve elastisite modülünün 

düĢük olması, beton karma suyunun fazlalığı 

DıĢ Faktörler:  Havanın kuru, rüzgarlı veya sıcak olması. Havaya açık olan 

yüzeylerde etkilidir. Hidrolik rötre 1 ay sonunda olmaktadır. 

2.2.6 KarbonatlaĢma Rötresi  

Havadaki CO2‟in beton bünyesine girmesiyle meydana gelen bileĢiklerden oluĢan 

rötre olarak tanımlanır. KarbonatlaĢma rötresi karboalüminant oluĢumu ile ilgilidir. 

Bu tip rötre betonun yüzeyi ile sınırlı kalmaktadır [1]. 

2.3 Rötrenin Teorik Tanımı 

Rötreyi deneysel yoldan ölçmeye alternatif olarak Bazant, Branson gibi 

araĢtırmacılar ve ACI gibi araĢtırma kurumları teorik denklemler üreterek rötre 

değerini bulmaya çalıĢmıĢlardır. Ayrıca tasarım sürecinde ön aĢamada yararlı 

olmaktadırlar çünkü rölatif nem, boyut, Ģekli ve betonun yaĢı gibi dıĢ faktörler göz 

önüne alınmaktadır. Ancak teorik denklemler tam anlamıyla kesinlik belirtmezler. 
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Günümüzde kullanılan teorik modeller arasında ACI 209R-92 (ACI Committee 209 

1992), the Bažant-Baweja B3 (1995, 2000), the CEB Model 1990-99 (CEB MC90-

99) ve GL2000 (Gardner ve Lockman 2001) olarak sayılabilir. Bu modellerle 

çimento miktarı ve tipi, bağıl nem ve kürleme koĢulları gibi farklı karakteristikler 

değiĢtirilerek rötre değerleri tahmini olarak elde edilmektedir [7]. 

2.4 KısıtlanmıĢ Rötre ve Rötre Çatlakları 

Beton normal ortam koĢullarında kurumaya bırakıldığında rötre yapar. KısıtlanmıĢ 

durumdaki beton elemanlar çekme gerilmeleri oluĢmaktadır. Betonun çekme 

gerilmesi de düĢük olduğu için, rötreden dolayı oluĢan yüksek çekme gerilmeleri 

çatlamalara sebep olmaktadır. Çatlaklar beton elemanının yük taĢıma kapasitesini 

düĢürürken, çelik donatının korozyonuna alkali-silis reaksiyonu ve sülfat etkisinin 

oluĢma olasılığını arttırırken, bazı durabilite problemlerine neden olmakta, maliyet 

artıĢına ve servis ömrünün azalmasına sebep olmaktadır. Rötre çatlakları, serbest 

rötreye, yaĢa bağlı malzeme özelliklerine, sünme gevĢemesine, rötre oranına ve 

kısıtlanma derecesine bağlıdır [8]. 

SertleĢmiĢ betonun strüktür elemanları her zaman bir kısıtlanma altındadır, örneğin 

sürtünme, bitiĢ elemanları, çelik donatı ve betonun iç ile dıĢ kısımlarındaki farklı 

gerilmelerdir. OluĢan çekme gerilmesinin değeri, Hooke kanunu kullanılarak 

betonun elastisite modülü ve serbest rötre ile kısıtlanmıĢ rötre yer değiĢtirmeleri 

arasındaki farka göre hesaplanır. 

σ=E.εSH                                                                                                                    (2.1)              

Eğer bu çekme gerilme değeri, beton numunenin çekme gerilmesinden büyük ise 

çatlak oluĢumu beklenmektedir fakat pratikte sünme etkisi sebebiyle bu olay 

oluĢmamaktadır. Pratikte kısıtlanmıĢ rötreden dolayı oluĢan çekme gerilmesi Hooke 

kanunu ile hesaplanan değerden düĢük çıkmaktadır. Bundan dolayı oluĢan Ģekil 

değiĢtirme altında beton elemanda zamanla gerilme azalıĢı oluĢacaktır. Bu olaya 

gevĢeme denilmektedir. Sünmede ise belli bir gerilme altında zamanla boydaki 

değiĢim olarak tanımlanmaktadır. 

2.5 Rötreyi Etkileyen Faktörler 

Betondaki boyutsal değiĢimleri etkileyen faktörler karıĢım kompozisyonu, kürleme 

koĢulları, çevre koĢulları ve eleman geometrisidir [9]. 
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2.5.1 KarıĢım Kompozisyonu 

Agrega tipinin etkisi, çimento tipi ve inceliği, çimento ve su miktarı, mineral ve 

kimyasal katkıların etkisi olarak sınıflandırılabilinir. 

2.5.1.1 Agrega  

Küçük agrega taneleri daha fazla üniform rötre oluĢturmaktadır. Agrega tipinin 

etkisi, agrega boyutuna göre daha fazladır. Sertliği az olan agregalar rötreyi 

arttırmaktadır. Ayrıca bu tip agregaların su emme değerleri de büyük olmakta ve 

yüksek rötre değerlerine sebep olmaktadır. Elastisite modülü yüksek agregaların 

rötreyi azalttığı da yapılan araĢtırmalar sonucu belirlenmiĢtir çünkü düĢük elastisite 

modüllü agreganın rötreyi kısıtlama etkisi az olmaktadır. Su ihtiyacı az olan 

agregalar düĢük rötre karakteristiği oluĢturmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda 

rötrenin artan agrega miktarıyla azaldığı belirtilmiĢtir [9,10]. Sülfür ve sülfat içeren 

pirit, jips, mika, dolamit su karıĢımında ĢiĢer, içerdikleri suları kaybetmeleri halinde 

de rötre yaparlar. KireçtaĢlı betonlarda yapılan deneylerde daha az rötre oluĢmaktadır 

çünkü kireçtaĢlı karıĢımın erken yüksek elastisite modülüne sahiptir. 

2.5.1.2 Çimento Tipi ve Ġnceliği 

Çimento kompozisyonunun kuruma rötresinden çok otojen rötreye etkili olduğu 

belirlenmiĢtir. Ilık çimento hamuru veya yüksek miktarda C2S içeren düĢük sıcaklıklı 

Portland çimentosu düĢük otojen rötre yapmaktadır. Ayrıca, C3A ve C4AF miktarı 

artarsa, oto Jipsli çimentolar rötre oluĢturabilir. Ġnceliği yüksek olan çimentonun su 

ihtiyacı fazla olacağından rötreyi arttıran bir etken olacaktır. 

2.5.1.3 Çimento ve Su Miktarı 

Yüksek su/çimento oranlı betonlarda rötre değeri yüksek çıkmaktadır. Yüksek 

su/çimento oranlı hamurun dayanımı ve elastikiyeti azalır ve bu rötreyi arttırır [11]. 

2.5.1.4 Mineral ve Kimyasal Katkılar 

Su ihtiyacı fazla olan katkılar rötreyi arttırmaktadır. Ancak bazı çalıĢmalar suya 

ihtiyacı fazla olan katkıların her zaman rötreyi arttırmadığını göstermiĢtir. Yüksek 

miktarda silis dumanının erken kuruma rötresini artırmaktadır. Uçucu kül kullanımı 

su miktarını azalttığı için rötreyi de azaltmaktadır. Kimyasal katkılardan rötre azaltıcı 

katkılar, çimento hamuru içindeki boĢluk suyunun yüzey gerilimini azaltarak, rötre 

gerilmelerini ve çatlaklarını azaltmaktadır. Ayrıca rötre azaltıcı katkılar serbest 

rötreyi azaltmaktadır. Rötre azaltıcı katkılarının miktarını arttırmak azaltma oranını 
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daha fazlalaĢtırır ancak basınç dayanımında azalma oluĢturmaktadır. Rötre azaltıcı 

katkılar makro boĢlukların hacimlerini azaltır. Tip ve miktarına göre çatlak 

geniĢliklerini azaltır ve betonun akıĢkanlığın arttırır. Yüksek miktarda su azaltıcı 

katkılar düĢük su/çimento oranlı betonlarda iĢlenebilirliği arttırmaktadır. Ancak 

genelde bu tür katkıların rötreye fazla bir etkileri yoktur [9].  

2.5.2 Kürleme 

Kürleme zamanı uzun ise nisbeten az rötre oluĢmaktadır. Günde iki kez sulamak, 

ıslak örtü, polietilen örtü ve havada kürlemek yüksek rötre değerleri vermektedir. 

Modifiye edilmiĢ bal mumu reçinesiyle örtmek veya günde dört ya da beĢ kez 

sulamak rötreyi azaltmaktadır. 

2.5.3 Çevre KoĢulları 

Malzemelerin termal genleĢme katsayısı rötreyi etkilemektedir. Rüzgarlı ve sıcaklığı 

yüksek yerlerde buharlaĢma oranı artarak rötre oranını da yükseltmektedir. DüĢük 

rölatif nem, büyük son rötre oluĢturur. Sünme ile yüksek rölatif nemde daha düĢük 

rötre oluĢmaktadır. 

2.5.4 Numune Boyutu 

Numune boyutunun artması rötreyi azaltmaktadır. Numune Ģekli, yüzey alanının 

hacme oranını etkiler. Eğer bu oran yüksekse, yüksek kuruma oranları oluĢur. Yüzeyi 

büyük olan beton numunelerinde rötre fazla oluĢmaktadır. 

2.6 Rötrenin Zararları 

 Donatılı betonda serbest Ģekilde rötre oluĢamayacağı için betonda çekme 

gerilmeleri oluĢur. Bu oluĢan çekme gerilmeleri betonunkinden büyük ise 

betonda bu bölgede çatlamalar oluĢur. 

 Betonun mekanik mukavemetinin özellikle çekme mukavemetinin azalmasına 

neden olur. 

 Geçirimliliği arttırır. 

 Geçirimliliğin artmasından dolayı her türlü dıĢ etkilere dayanıklılığı azalır 

(Donma etkisi, kimyasal mukavemetinde azalma). 

 Her türlü sular betonun içine girerek, donatıların korozyonuna sebep olur. Donatı 

korozyonu sonucu hacimde bir artıĢ olur ve betonarme elemanlarda donatı 
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boyunca çatlaklar oluĢur. DıĢ etkilerden daha kolay zarar görür. Çeliğin mekanik 

özellikleri azalır. 

2.7 Rötrenin Zararlarını Azaltma Çareleri 

 Betondaki çimento miktarı gereksiz yere arttırılmamalıdır. 

 Az rötre yapan bir çimento kullanılmalıdır. Ġnceliği yüksek çimento 

kullanılmamalıdır. 

 KarıĢım suyu miktarı fazla olmamalıdır. 

 Betondaki iri agrega miktarı maksimum olmalıdır. Elastisite modülü yüksek 

agrega kullanılmalıdır.  

 Beton döküldükten sonra ıslak bir örtüyle kaplanmalı ve sulanmalıdır. 

 Donatı miktarı fazla arttırılmamalı ve donatılar simetrik yerleĢtirilerek rötre 

gerilmelerinin üniform dağılması sağlanmalıdır. 

 Katkı maddelerini kullanmadan evvel rötreyi ne miktarda arttırdığı ve meydana 

gelebilecek rötrenin ne gibi zararlar yapacağı incelenmelidir. 

 Rutubet derecesi düĢük, yüzeyi büyük betonların rötre yapma olasılığı fazladır 

[12]. 

 GenleĢen çimento kullanmak ( GenleĢen çimento hidratasyon sırasında genleĢme 

oluĢturur ve eğer bu genleĢme kısıtlanırsa ön gerilemeler oluĢturarak kısıtlanmıĢ 

rötre sonucu oluĢan çekme kuvvetlerine karĢı koyar.) Günümüzde fazla 

kullanılmayan bir yöntemdir.  

2.8 Rötre Deneyleri 

2.8.1 KısıtlanmıĢ Rötre Deneyi 

AASHTO PP34-98‟e (Standard Practice for Estimating The Cracking Tendency of 

Concrete) göre yapılmaktadır. Bu deney metodunda bir çelik halka çevresine beton 

dökülerek numune elde edilir. ġekil 2.1 kısıtlanmıĢ rötre numunesini göstermektedir. 

Deplasman ölçer çelik halkanın iç kısmına yerleĢtirilerek betonun rötresinden dolayı 

çelik halkada oluĢacak deplasmanları izlenmektedir. ġekil 2.2 deplasman ölçerin 

durumunu göstermektedir. 
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ġekil 2.1 : KısıtlanmıĢ Rötre Numunesi [9]. 

 

 

 

 

 

 

     

 

ġekil 2.2 : KısıtlanmıĢ Rötre Deneyinin Numunedeki Deplasman Ölçer [24]. 

Beton rötre yaparken, çelik halka içinde basınç gerilmesi oluĢur ve bu gerilme beton 

içindeki çekme gerilmesiyle dengelenir. Betonda çatlak oluĢtuğu zaman, çelik 

halkadaki gerilme ve deplasman boĢalmaktadır. Numuneler üretildikten sonra, ilk 

deplasman ölçümü yapılır. Numuneler 23 
o
C +2 

o
C ve 50 % + 4 % rölatif nemde 

tutulur. Numuneler ıslak çuval beziyle ve 6 mil polietilen örtüyle sarılarak 24 saat 

tutulur. 24 saat sonra kalıp sökülür. 6 mil polietilen örtü betonun kurumasını halka 

yüzeyiyle sınırlı tutmak için beton halkanın üst yüzeyine konur. Ölçümler 7 günde 

baĢlamaktadır ve 90 güne kadar her 7 günde devam eder.120, 150 ve 180 günde de 

ölçümler yapılmaktadır [9]. 

Beton 

Çelik Halka 

Tabanlık 

279 mm 

305 mm 

457 mm 

152 mm 

76 mm 

76 mm 

Deplasman ölçer 

Deplasman ölçer 
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Bunun yanında kısıtlanmıĢ rötre deneyleri için çubuk ve plaka Ģeklinde numunelerde 

kullanılmaktadır. Halka numuneler kolay oluĢturulduğu ve uç etkiler kaldırıldığı için 

simetrik eksenli numune geometrisi sağlanmaktadır. Çubuk numuneler çoklu eksenli 

gerilme oluĢturmaktadır fakat uç koĢulları deneyi karıĢık hale getirmektedir. Buna ek 

olarak, Kovler (1994) ile Bloom ve Bentur (1995)‟un çalıĢmalarında çubuk 

geometrisi kullanılarak kapalı ortamda deney yapma olanağı sağlanmaktadır. Plaka 

deneylerinde hem iki eksen hem de plastik rötreyi değerlendirme sağlanmaktadır 

[13]. 

Paillére [14] kısıtlanmıĢ uca doğru geniĢleyen uzun numuneler (1.5 mm) ve küçük 

kesit alan boyutları (85 x 120 mm) kullanarak rötre çatlağı oluĢturmuĢtur. Deneyler 

numuneyi sabit boyda tutan özel bir aparat içinde yapılmıĢtır ve oluĢan kuvvet 

dinamometre ile ölçülmüĢtür. 

Pihlajavaara ve Pihlman [15] uzun dönem deformasyonu cam lifli beton üzerinde 

denemiĢtlerdir. Önerdikleri lineer kısıtlanmıĢ rötre deneyinde 500x80x20 mm 

boyutlarında prizmatik numuneler sert çelik çerçeveye yapıĢtırılmıĢtır. 

Kraai [16] kısıtlanmıĢ rötreye maruz beton plakalardaki çatlakları ölçmek için bir 

metot geliĢtirmiĢtir. Beton numuneler (0.9x0.6x0.02 mm) kısıtlamayı sağlayan özel 

bir kalıpa yerleĢtirilmiĢtir. 2 numune aynı anda incelenmiĢtir. Biri sade betondan 

oluĢan referans numunesi, diğeri tek malzeme özelliğinin değiĢmesinin etkileri 

incelenmiĢtir. 

Opsahl ve Kuam [17] beton plaklarda incelemeler yapmıĢlardır. ÇalıĢmada kısıtlama 

her uçta beton içine 4 tane üzengi yerleĢtirilerek ve çok rijit çelik çerçeveye 

bağlanmıĢtır. GenleĢen uçların çelik liflerle plastik rötreden dolayı oluĢan çatlamaya 

etkisi deney boyunca ölçülmüĢtür.  

Birçok yapı düz yapısal eleman olarak yapıldığı için, lineer ve plaka numunelerin 

kısıtlanmıĢ rötre deneyleri avantajlıdır. Bu tür deneylerden elde edilen yapının belirli 

tipiyle direkt ilgilidir. Yeterli kısıtlanmayı laboratuvar ortamında elde etmenin zor 

olmasından dolayı, bazı araĢtırmacılar halka tipi düzeneği kendinden kısıtlanmayı 

inceledikleri zaman tercih etmektedirler.  

2.8.2 Kuruma Rötresi (Serbest Rötre) Deneyi 

ASTM C157-98 (Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-

Cement Mortar and Concrete) 75*75*279 mm prizma numuneler kullanılmaktadır. 

Numuneler ıslak örtü ve 6 mil polietilen örtü ile 24 saat örtülür. Ġlk boy ölçüldükten 

sonra 23 
o
C +1 

o
C‟de 6 gün boyunca kirece doygun suya konur ve her gün ölçüm 

yapılmaktadır. Çıkarıldıktan sonra numuneler 23 
o
C +2 

o
C ve 50 % + 4 % rölatif 
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nemde tutulmaktadır. Her 7 günde bir 90 güne kadar ölçüm yapılmaktadır.120,150 

ve 180 günde ölçüm yapılmaktadır [9]. 

Deney numunesinin 2 karĢı ucuna küre Ģeklinde ölçüm takozları monte edilmektedir. 

Deney numunesinin baĢlangıçtaki ölçüm boyu komparatörle ölçülerek belirlenir. 

Ayrıca tam kuru durumunda iken de tartılır.  23 
o
C +2 

o
C ve 50 % + 4 % rölatif 

nemde tutularak 28 gün boyunca her gün ölçüm yapılmaktadır. Dengeli rötre 

durumuna geldiğinde ölçüm iĢlemi bitirilmektedir. Dengeli rötre durumu rötre-zaman 

grafiğinden belirlenebilmektedir [9].  

Ölçülen boy değiĢimlerinin ortalaması alınıp, ortalama rötre değeri bulunarak, 

aĢağıdaki formüle göre kuruma rötresinin yüzde değeri hesaplanmaktadır [14]. 

2.9 Rötre ve KısıtlanmıĢ Rötre ile Ġlgili ÇeĢitli AraĢtırmalar 

G.Appa Rao [18] çalıĢmasında harçların uzun dönem kuruma rötresini incelemiĢ, 

silis dumanı ve ince agreganın etkisini de dikkate almıĢtır. Ġki seri halinde harç 

üretimi yapmıĢtır. Birinci seride agrega maksimum dane boyutu 1.18 mm, ikinci 

seride 2.36 mm olarak kabul etmiĢtir. Silis dumanını da değiĢik oranlarda 

kullanmıĢtır. Birinci serinin kürlemesini 28, 400, 620, 730 ve 1095 gün yaparken, 

ikinci serinin kürlemesini de 28, 60, 120, 180, 365 ve 730 gün olarak yapmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucu olarak silis dumanının kuruma rötresine etkisinin 28 günden 

sonra fazla olmadığı, silis dumanının miktarının artmasının da rötreyi arttırdığını 

belirtmiĢtir. Son kuruma rötresi, kürleme süresinin artmasıyla azalmaktadır. Agrega 

boyutunun artması uzun dönem kuruma rötresini azaltmaktadır. Ayrıca agrega 

miktarının artması da rötreyi azaltıcı bir etken olarak belirtmiĢtir. 

Naguchi, Sun-Gyu ve Maruyama [19], çalıĢmalarında genleĢtiren ve rötre azaltıcı 

katkılı betonların kısıtlanmıĢ durumdaki mekanik özelliklerini incelemiĢlerdir. 

Ayrıca bu tür betonların erken yaĢtaki rötre gerilmelerini ve sünme altındaki 

davranıĢını incelemiĢlerdir. Kısıtlanma durumunu kontrol etmek için numunede 

gerilmeyi sabit tutmak ve numunede yer değiĢtirmeyi sabit tumak olarak 2 tür 

yöntem uygulamıĢlardır. 3 tip beton üretmiĢlerdir; Normal yüksek dayanımlı, 

genleĢen katkılı yüksek dayanımlı beton ve rötre azaltıcılı yüksek dayanımlı beton. 

ÇalıĢmanın sonucu olarak katkıların katılması rötreyi ve rötre sonucu oluĢan 

gerilmeleri azalttığını belirtmiĢlerdir. 

Moon, Rajabipour, Pease ve Weiss [20] çimento esaslı kompozitlerde otojen rötre, 

artık gerilme ve çatlak oluĢumunun, iç ve dıĢ kısıtlama altındaki davranıĢını 

incelemiĢlerdir. DıĢ kısıtlama numunenin dıĢtan sıkıĢtırılarak oluĢturulurken, iç 

kısıtlanmanın ise agrega tarafından oluĢtuğu görüĢüne varmıĢlardır ve bu 
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kısıtlamaların artık gerilme oluĢturduğunu belirtmiĢlerdir. ġekil 2.3 ve 2.4‟ te 

görüldüğü gibi tek taneli ve çok taneli sistemler oluĢturarak agreganın rötre 

üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada da agrega hacminde artıĢın rötreyi 

azalttığı görülmüĢtür. 

 

Hossain ve Weiss [4] ise çalıĢmalarında kısıtlanmıĢ halka deneyinde gerilme ve 

çatlak oluĢumuna numune geometrisinin ve sınır koĢullarının etkisini 

araĢtırmıĢlardır. 2 sınır koĢuluna (halka numunenin üstten ve alttan kuruma durumu 

ve dıĢ çevreden kuruma durumu)  

 

                       ġekil 2.3 : Simule edilmiĢ tek haneli iki sistemin gösterimi [20]. 

 

 

 

 

                 

               ġekil 2.4 : Birim hücre matrisinden oluĢan çok agregalı sistem [20]. 

Hossain ve Weiss [21] ise çalıĢmalarında kısıtlanmıĢ halka deneyinde gerilme ve 

çatlak oluĢumuna numune geometrisinin ve sınır koĢullarının etkisini 

araĢtırmıĢlardır. 2 sınır koĢuluna (halka nununenin üstten ve alttan kuruma durumu 

ve dıĢ çevreden kuruma durumu) sahip halka numunelerin davranıĢını 

incelemiĢlerdir. Numune geometrisi ve çelik halkanın kalınlığı araĢtırmada 

değiĢtirerek inceleme yapmıĢlardır. Bunun yanında beton numunenin kalınlığını 

değiĢtirerek kısıtlanma derecesini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. DüĢük çelik halka 

kalınlığında artık gerilme düĢük çıkmaktadır. Üstten ve alttan kuruyan numuneler 

aynı koĢullarda çevreden kuruyan numunelere göre yüksek ara yüzey basıncı 

ölçülmüĢtür. Beton kalınlığının gerilme oluĢumunda bir etkisi olmadığı 

görülmektedir. Üstten ve alttan kurutulan numunelerde çatlak geniĢliği 35.günde 

0.75 mm, çevreden kurutulan numunelerde 0.85 mm olarak ölçülmüĢtür. Kalın beton 

numunelerde (üstten ve alttan kurutulanlar) geç çatlak oluĢmaktadır. Ancak çelik 

halka kalınlığı arttıkça daha erken çatlama olmaktadır. ġekil 2.5‟te değiĢik çelik 

halka kalınlığının ve beton numune kalılnlıklarının çatlak oluĢma zamanını nasıl 

etkilediği gösterilmiĢtir. 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.5 : Çelik halka kalınlığı ve beton numune kalınlığının çatlak oluĢum 

                  zamanı iliĢkisi [21]. 

Kama, Olsen ve Jennings [22] yaptıkları çalıĢmada sertleĢtikten sonra kurumanın 

harç özelliklerine etkisini incelemiĢlerdir. Numuneler 1 gün sonra kalıptan çıkartılıp, 

7 gün boyunca suda bırakıldıktan sonra 4 durum uygulamıĢlardır. Kontrol amaçlı 

olarak 21 günde suda bırakma (kurutulmaz), % 50 rölatif nemde 21 gün boyunca 

bekletilme, 21 gün boyunca suda bekletilip çıkartıldıktan sonra 6 gün 105
o
C‟de 

etüvde bekletilme, % 50 rölatif nemde 21 gün boyunca bekletildikten sonra 6 gün 

105
o
C‟de etüvde bekletilme olarak uygulamıĢlar. Numunelerde rötre ölçümü, eğilme 

ve 3 nokta deneyi yapılmıĢtır. Rötre monitörle izlenmiĢtir, kırılma sertliği, eğilme 

dayanımı, boĢluk boyutu dağılımı ve yüzey çatlağının geniĢlemesini 

değerlendirmiĢlerdir. Bulunan sonuçlara göre, eğilme dayanımı ve tokluk çatlak 

oluĢmasına rağmen artmaktadır. Mineral katkının tipi ve bulunup bulunmaması 

çatlak yolunun pürüzlülüğüne ve numune boyutuna bağlı olarak mekanik özellikleri 

domine ettiği sonucuna varmıĢlardır. 

Tangtermsinikul ve Tatangun [23] agrega elastisitesini ve beton üzerindeki etkilerini 

modelleme hakkında bir çalıĢma yapmıĢlardır. Daha evvel yapılan modellemelerden 

farklı olarak makroskopik inceleme yapmıĢlardır ve iri ile ince agrega arasındaki 

orantılar dikkate alınmıĢtır. Yapılan modellemelerde 2 fazlı durumlarda agrega ve 

hamur arasında tam bağ oluĢması halinde, her iki fazdaki deformasyonlar eĢit olur ve 

betondaki deformasyonlar da bu değere eĢit olmaktadır. Tek fazlı malzemede ise 

agrega birbirine kenetlenmiĢ tanelerden oluĢmaktadır. Her bir kenetlenmenin bir 

kenetlenme açısı ve kenetlenme açısı yoğunluk dağılımı bulunmaktadır. Kenetlenme 

açısı deformasyon devam ettikçe artar ve tane Ģekli, boyut ve agrega 

granülümetrisinden etkilenmektedir. Sonuç olarak agreganın yüksek elastisitesi ve 

toplam agrega yüksek hacim konsantrasyonun rötreyi azalttığını belirtmiĢlerdir. 

Salah, Altoubat ve Lange [24] çalıĢmalarında kısıtlanmıĢ betonun erken yaĢtaki 

sünme, rötre ve çatlak oluĢumunu araĢtırmıĢlardır. Lifli veya lifsiz normal ve yüksek 

dayanımlı 2 tip beton üretildikten sonra değiĢik biçimlerde kürleme yapmıĢlardır. 

Çatlak oluşma zamanı (gün) Çatlak oluşma zamanı (gün) 

▪  Çevresel 
▫  Üst ve alt 



18 
 

Numuneler 14 saat olduğu zaman rötre ölçümlerine baĢlamıĢlardır (ġekil 2.6). Ayrıca 

direkt çekme gerilmesi ve yarma dayanımı da ölçülmüĢtür. Yapılan incelemelerin 

sonucu olarak çekme sünmesi erken yaĢta zamana bağlı deformasyon 

oluĢturmaktadır. Çekme sünmesinin rötre gerilmelerini % 50 oranında azalttığı 

düĢünülmektedir. Çelik lifli düĢük su/çimento oranlı betonlarda kısıtlanmamıĢ rötre 

kırılmalarını geciktirmektedir. Rötre gerilmeleri ilk ıslanmada azalma göstermektedir 

ve tekrar kurumada düĢük bir oran göstermektedir. 

 

ġekil 2.6 : Deney düzeneğinin genel görünüĢü (Sağdaki kısıtlanmıĢ rötre, soldaki  

                     serbest rötre) [24]. 

Attiogbe, Weiss ve See [25] çalıĢmalarında ise, halka deneyi sonuçlarının analizinde 

çatlama zamanındaki gerilme oranı ile çatlağın oluĢtuğu yaĢ arasındaki farklı bir 

iliĢkiyi gözlemiĢlerdir. Üniform kuruma durumundaki gerilme geliĢimi daha önceki 

analizde gerilme oranının rötre oranıyla direkt orantılı olduğu belirtilmiĢtir. Nem 

değiĢim derinlikleriyle çatlama zamanının birbirine bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Bu bağlılık kesit kuvvet geliĢim oranının (ortalama artık gerilme geliĢimi oranı) 

kurumanın zamanıyla ters orantılı olduğunu belirtmiĢlerdir. ġekil 2.7‟de gerilme 

geliĢim oranının rötre oranıyla dolaysız iliĢkisi kurulmuĢtur. Sonra Ģekilde görülen 

iliĢki ile nem değiĢim etkilerinin ana hataları arasında beton numune bir yüzeyden 

kuruması durumunda bağlantı kurmuĢlardır. Sonuç olarak artık gerilme/kuvvet oranı 

(çatlama indeksi) sabit değildir. Çatlama indeksinin sebep olduğu kırılma uzun 

kuruma zamanlarında sürdürülen yük altında sünmeden dolayı azalmaktadır. Beton 

elemanların kısıtlanmıĢ rötre çatlak olasılığını azaltan ve artık gerilme geliĢimi 

gösteren bir limit çatlama indeksini (gerilme-kuvvet oranı) kullanarak 

oluĢturulmuĢtur. Bu limitin % 50-60 oranında kabul etmiĢlerdir. Ayrıca kırılma 

anındaki gerilme-yük oranı karĢılaĢtırılması yapılarak kırılma potansiyelini 

belirlemede kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmiĢtir. 

Moon [26] doktora çalıĢmasında betonun üniform olmayan nem kaybına (kuruma) 

maruz kalmasını içeren kısıtlanmıĢ halka deneyinde artık gerilme geliĢimine üniform 

olmayan rötrenin etkisini belirlemeye çalıĢmıĢtır. Ayrıca sınır koĢullarının ve 
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kısıtlanma derecesinin artık gerilme geliĢimine etkileri de tartıĢılmıĢtır. Bunun 

yanında multifaz kompozit sistemlerde oluĢan iç atık gerilmeler çeĢitli parametreler   

 

ġekil 2.7 : Çatlama anındaki gerilme ile çatlama zamanı arasındaki iliĢki 

     (her fazın malzeme özellikleri, agreganın hacimsel miktarı ve 

                            fazlar arasındaki bağ) [25]. 

değiĢtirilerek belirlenmeye çalıĢmıĢtır. Sonlu eleman metodu kullanarak beton 

kompozit sistemlerin mikroçatlak ve çatlama davranıĢını belirlemek için bir analitik 

model kullanmıĢtır. Yapılan incelemelerin amaçları arasında nem değiĢiminden 

dolayı halka geometride beton üniform olmayan rötre maruz kaldığında betonda 

oluĢan artık gerilmeleri belirlemek ve kısıtlanmıĢ halka geometrisinde sınır 

koĢullarından (kısıtlama derecesi) dolayı oluĢan artık gerilmeyi ve üniform olmayan 

rötre yapmıĢ numunede artık gerilme geliĢimini belirlemek için bir teorik çözüm 

oluĢturmuĢtur.      

2.10 KısıtlanmıĢ Rötre Halka Deneyi ile Ġlgili AraĢtırmalar 

Gryzbowski (1989) [27] çalıĢmasında çimento esaslı kompozitlerde çatlağın 

ilerlemesinin sınırlandırılmasında değiĢik tipte ve miktarda liflerin etkisini 

belirlenmesini incelemiĢtir. Deneysel ve teorik analizler yapmıĢtır. Deneysel 

çalıĢmada, çimento esaslı malzemelerin çekme gerilmelerine karĢı dayanımlarının 

arttırlması ve oluĢacak çatlakların etkisini azaltmak amacıyla lif katılarak üretilen 

çimento esaslı malzemelerin özelliklerini belirlemek amacıyla kısıtlanmıĢ rötre halka 

deneyi kullanılmıĢtır. KısıtlanmıĢ rötre halka deneyinde kullanılan numune boyutları 

değiĢtirilerek kullanılmıĢtır. Bunun yanında çimento esaslı kompozitlerin 

özelliklerini belirlemek için teorik bir çalıĢma da yapılmıĢtır. Teorik çalıĢmada lif 

katkılı betonlar için bir malzeme modeli oluĢturulmuĢtur. Rötre, sünme, mikroçatlak 

gibi parametreleri dikkate alınmıĢ ve kısıtlanmıĢ rötreye maruz kalmıĢ lif katkılı 

Çatlama Zamanı (gün) 

 

Çatlama Anındaki Gerilme Oranı (Mpa/gün)  
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çimento esaslı kompozitlerde çatlak geliĢimini tahmin etmeye çalıĢılmıĢtır. Daha 

sonra deneysel ve teorik çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

KısıtlanmıĢ rötre halka deneyinde kuruma çevresel yönden yapılmıĢtır. ġekil 2.8‟te 

beton halka numunenin iç çapı 305 mm, dıĢ çapı 375 mm olarak seçilmiĢtir. Beton 

halkanın yüksekliği kalınlığının 4 katı olarak seçilmiĢtir (yükseklik 140 mm, halka 

kalınlığı 35 mm). Böylece üniform rötre yükseklik boyunca belirlenecektir. Çatlak 

geniĢliği ölçümü için özel bir mikroskop düzeneği oluĢturulmuĢtur. Serbest rötre 

deneyi içinde 35 x 75 x 225 mm prizmalar üretilmiĢtir. 24 saatte bir boy değiĢimi 

ölçümü yapılmıĢtır. Lif katkılı betonların kuruma rötresini fazla azaltmadığı ancak 

kısıtlanmıĢ rötre çatlaklarını azalttığı sonucuna varmıĢlardır. Bunun yanında liflerin 

çelik donatı yerine kullanılması durumu da incelenerek bu yönde geliĢtirilen betonda 

birçok avantaj oluĢturmaktadır; örneğin lif katkılı bir yapıda çatlağın oluĢtuğu zaman 

geniĢlikte kabul edilecek ufak çatlaklar oluĢmaktadır veya iç gerilmeler yapının 

kesitinde daha iyi dağılacaktır. Seçilen kısıtlanmıĢ halka tipi numunede ise, halka 

kalınlığı boyunca oluĢan gerilmeler düzgün dağılmıĢtır. Yarıçap boyunca oluĢan 

gerilmeler göreceli küçük ve ihmal edilmiĢtir. Yükseklik kalınlığın 4 katı olduğu için 

böyle bir numune üniform tek eksenli gerilmelere maruz kalacaktır. Aynı zamanda 

numune boyutları ufak olduğu için laboratuvar ortamında üretilme kolaylığı ortaya 

çıkmıĢtır. Önerilen teorik modelin yapım süreci sırasında olası kısıtlanmıĢ rötre 

çatlaklarını belirlenmede kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca bu model 

sayesinde değiĢik tipte liflerin çatlağın kısıtlanmasındaki potansiyel yararlarının 

değerlendirilmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır.     

                                                

                           

ġekil 2.8 : Gryzbowski‟nin çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve üst   

                      kesiti [27]. 

    127 mm 

152 mm 

        187 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

     254 mm 

    375 mm 

      305 mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
         140  mm 
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Shah, Karagüler, Sarigaphuti (1992) [28] rötre azaltıcı katkıların özellikle kısıtlanmıĢ 

rötre çatlamasına etkilerinin incelenmiĢlerdir. Bu çalıĢmada kullanılan boyutlar, çelik 

halka tarafından oluĢan kısıtlanmanın meydana getirdiği iç basınca beton halka 

maruz kalırsa, dıĢ ve iç yüzeylerde çekme gerilme değerlerinin farkı sadece % 10 

olmasını sağlamıĢtır. Beton içten çelik halka tarafından kısıtlandığı zaman, üniform 

tek eksenli çekme gerilmesine maruz kalarak, üniform olmayan kuruma ihmal 

edilmiĢtir. Kuruma dıĢ çevreden yapılmıĢtır. Beton halkanın yüksekliği, geniĢliğinin 

4 katı olarak kabul edilmiĢtir bundan dolayı üniform rötrenin numune yüksekliği 

boyunca olması sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan halka deney düzeneği ġekil 2.9 

görülmektedir. KısıtlanmıĢ betonda çatlama 4 saat ile 42 gün arasında ölçülmüĢtür. 

Çatlak geniĢliğini ölçmek için, özel mikroskop düzeni tasarlanmıĢtır. Mikroskop, 

numunenin üstüne yerleĢtirilmiĢ yuvarlak çelik plakaya bağlı ayarlanabilir, ölçekli 

kısma yerleĢtirilmiĢtir. Bu kısım yatay çubuğa bağlı olup, yukarı aĢağı hareket ederek 

bütün çevresel yüzeyin incelenmesi sağlanmıĢtır. Çatlak geniĢliği olarak 3 ölçümün 

(halkanın ortasından, diğer ikisi üsten ve alttan ölçülmüĢtür.) ortalaması alınmıĢtır. 

Sade betonda rötre çatlağı oluĢma baĢlangıcı 6.gün olup, çatlak geniĢlikleri, 10.günde 

0.20 mm, 21.günde 0.50 mm, 39.günde 0.66 mm olarak ölçülmüĢtür. 43.günde 0.72 

mm çatlak geniĢliğine ulaĢılmıĢtır. DeğiĢik rötre azaltıcı katkılı betonda ise çatlak 

oluĢumu 20.güne yakın olurken, çatlama zamanı sade betonunkiyle yaklaĢık olarak 

aynı olmaktadır. Çatlama zamanındaki çatlak geniĢliği sade betonunkinden azdır.  

                               

 

                                

ġekil 2.9 : Shah, Karagüler, Sarigaphuti çalıĢmasında kullanılan halka numunenin   

                     yan ve üst kesiti [28]. 

    127 mm 
152 mm 

        187 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

     254 mm 

    375 mm 

      305 mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
         140 mm 
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Weiss, Yang ve Shah (2000) [29] çalıĢmalarında kısıtlanmıĢ betonun rötre çatlak 

davranıĢına numune boyut/geometrisinin etkisini incelenmiĢlerdir. Beton 300 mm 

çapında sert çelik silindir plaka etrafına dökülmüĢtür. Normal ve rötre azaltıcılı 

katkılı olarak üretim yapılmıĢtır. ġekil 2.10‟da 3 değiĢik duvar kalınlığı olarak 30,75 

ve 150 mm seçilmiĢtir. Halka serilerde üstten ve alttan kurumaya izin verilmiĢtir. 

Çevresi sarılarak nem kaybı engellenmiĢtir. Bu Ģekilde benzer üniform nem kaybı, 

radyal yön boyunca olacak ve halkada üniform rötre deformasyonu ve özellik 

geliĢimi sağlayacaktır. Halkalarda 25 mm kalınlık için çatlak oluĢumu 8.günde 

olmuĢken, 75 mm kalınlık için çatlak oluĢumu 10.67 günde olmuĢ ve 150 mm 

kalınlık için 70.günde betonda çatlak oluĢmamıĢtır. Duvar kalınlığı arttıkça, çatlama 

potansiyeli azalmaktadır. Ayrıca, rötre azaltıcı katkıların kullanılmasının bütün 

halkalarda çatlak oluĢumunu geciktirdiği veya engellediği sonucuna varmıĢlardır. 

Yapılan serbest rötre deneyinde ise 30 x 100 x 400 mm boyutunda prizmalarda 

ölçüm yapılmıĢ ve 100 x 400 mm yüzeyinde üstten ve alttan kuruma yapılmıĢtır. 

Serbest rötre deneyi numuneleri halka numunelere benzer hacim-yüzey oranına sahip 

olduğundan direkt bir korealasyon yapılması mümkün olacaktır. Rötre azaltıcı katkılı 

numunelerde de rötrenin az olduğu sonucuna varmıĢlardır.  

 

ġekil 2.10 : Weiss, Yang ve Shah çalıĢmasında kullanılan silindir numunenin yan ve                

                     üst kesiti [29]. 

Weiss ve Shah (2002) [30] numune geometrisinin, erken yaĢtaki çatlama davranıĢına 

etkisini daha iyi anlayabilmek için, kısıtlanmıĢ halka deneyinde değiĢik bir yöntem 
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kullanarak inceleme yapmıĢlardır. Seçilen numune geometrisi olarak beton 

yüksekliğini değiĢtirerek iki seri (kısa ve uzun halkalar) halinde üretim yapmıĢlardır 

(ġekil 2.11). Her iki seride beton 300 mm çapında sert çelik silindir plaka etrafına 

dökülmüĢtür. 3 değiĢik duvar kalınlığı olarak 25,75 ve 150 mm seçilmiĢtir. Kısa 

halka serilerde üstten ve alttan kurumaya izin verilmiĢtir. Çevresi sarılarak nem 

kaybı engellenmiĢtir. Bu Ģekilde benzer üniform nem kaybı, radyal yön boyunca 

olacak ve halkada üniform rötre deformasyonu ve özellik geliĢimi sağlayacaktır. 

Uzun halka serilerde de aynı Ģekilde duvar kalınlıkları seçilmiĢtir. Sadece çevreden 

kuruma yapılmıĢtır. Kısa halkalarda 25 mm kalınlık için çatlak oluĢumu 8.günde 

olmuĢken, 75 mm kalınlık için çatlak oluĢumu 10.67 günde olmuĢ ve 150 mm 

kalınlık için 70.günde betonda çatlak oluĢmuĢtur. Duvar kalınlığı arttıkça, çatlama 

potansiyeli azalmaktadır. Böylece numune geometrisinin bir etkisi olduğu görüĢüne 

varmıĢlardır. Uzun halka serilerde duvar kalınlığı arttıkça rötre çatlağı azalmaktadır. 

Uzun halkaların çevre yüzeyden rötre yaparken, kısa halka seriler çap boyunca rötre 

yapmaktadır. 

 

ġekil 2.11 : Weiss ve Shah çalıĢmasında kullanılan silindir numunenin yan ve üst  

                       kesiti [30]. 

 300 mm 

   30 mm 

   75 mm  300 mm    75 mm    150 mm    150 mm   300 mm    25 mm 

Beton  Çelik silindir plaka 

25 mm  300 mm  300 mm  25 mm   75 mm  75 mm  150 mm  150 mm  300 mm 

   150 mm 

300 mm 450 mm 
300 mm 

600 mm 
300 mm 

350 mm 
350 mm 
350 mm 
350 mm 

25 mm 

Beton  Çelik silindir plaka 



24 
 

Mokarem (2002) [31] doktora çalıĢmasında beton rötre performansının Ģartnamesini 

geliĢtirmek ve birleĢtirilmiĢ test sürecini oluĢturmak için halka deneyini yapmıĢtır. 

ġekil 2.12‟teki halka deneyi AASHTO PP34-98 (Standard Practice for Estimating 

The Cracking Tendency of Concrete) standardına uygun yapılmıĢtır. Deney metodu 

olarak çelik halka etrafına beton dökülmesidir. Her 7 günde bir ölçüm yapılarak 

ölçümler 90 gün boyunca devam etmiĢtir. Ölçümler 120,150 ve 180 güne kadar da 

devam ettirilmiĢtir. Görünür çatlak oluĢumu çatlak geniĢliği 2 mm olunca 

baĢlamaktadır. Çatlak oluĢtuktan sonra 14 gün daha ölçüm yapılmıĢtır. Çatlak 

boyunca 3 yerden çatlak geniĢliği ölçülüp ortalaması alınmıĢtır. Bunun yanında 

serbest rötre ölçümleri de yapmıĢtır. Serbest rötre deneyi de ASTM C157-98 

(Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar 

and Concrete) uygun yapılmıĢtır. Bu deneyde 75x75x279 mm prizmaların boy 

değiĢimi ölçülmüĢtür. Ölçüm süresi halka deneyiyle aynı yapılmıĢtır.  Bulunan 

sonuçlara göre serbest rötre numunelerdeki boy değiĢimi yüzdesi ile kısıtlanmıĢ rötre 

numunelerdeki mikro gerilmeler arasında bir korrelasyon bulunduğu sonucuna 

varılmıĢtır, bundan dolayı serbest rötre deneyinin kısıtlanmıĢ beton sistemleri için 

performans belirlemede kullanılabileceği düĢünülmektedir.  

                             

                              

ġekil 2.12 : Mokarem çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve üst kesiti  

[31]. 

Maine, Desai, Kingsbury ve Mobasher (2002) [32] kısıtlanmıĢ rötreden dolayı oluĢan 

çatlamayı belirlemek için, halka tipi deney numunesini AASHTO PP34-69 

standardına uygun olarak üretmiĢlerdir. ġekil 2.13‟teki gibi 66.675 mm kalınlığında 
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beton halkanın çapı 289.56 mm olan rijit çelik halka etrafına dökülerek deney 

numunesi hazırlanır. Yükseklik 133.35 mm olarak belirlenmiĢtir. Çatlak geniĢliğini 

ölçmek için, özel mikroskop düzeni oluĢturulmuĢtur ve bu düzen sayesinde 

numunenin bütün yüzeyi taranabilmiĢtir. Çatlamadan itibaren ilk birkaç gün her 24 

saatte bir çatlak geniĢlikleri ölçülmüĢtür. Çatlak ilerleyiĢi görüntüleri 10X objektifli 

gezer bir mikroskop yardımıyla gözlenmiĢtir (ġekil 2.14). Kontrol numunesinde ilk 

çatlak 13 günde oluĢmuĢ ve çatlak geniĢliği 0.008 mm olarak ölçülmüĢtür. Lifli 

numunede çatlama yaĢı 25 gün ve çatlak geniĢliği 0.235 mm olarak ölçülmüĢtür. 

Lifli betonlar çatlamaya karĢı katkısız ve silis dumanlı betonlara göre daha çok 

dayanıklıdır. Çatlamadan sonra, numunenin çatlamayan bölümü rötre yapmaya 

devam etmiĢtir ve çatlağın ileri derece geniĢlemesine sebep olmuĢtur. ÇatlamıĢ 

bölümün yük taĢıma kapasitesi, çatlağın geniĢlemesiyle azalmıĢtır. Katkısız veya 

uçucu küllü betonda çatlak oluĢumuna karĢı direnç, agreganın iç kilitlenmesidir. 

Buna ek olarak, rötreye karĢı tek direnç beton ile çelik halka arasındaki sürtünmedir. 

Lifli betonlarda çatlak görünür olduğunda, çatlak beton halka kalınlığı boyunca çok 

çabuk ilerlemiĢtir. Katkısız ve uçucu küllü betonlarda gözlenme periyodunda tek 

çatlak oluĢmuĢtur. Bu tek çatlak kendi geniĢliği devamlı arttıkça diğer çatlağı 

oluĢmasını engeller. Kurumaya bırakılmıĢ dıĢ yüzeylerde çatlak geniĢlikleri ile çelik 

halka tarafından sarılmıĢ iç yüzeyde çatlak geniĢlikleri eĢittir. 

                                                         

                                                   

 

                              

ġekil 2.13 : Maine, Desai, Kingsbury ve Mobasher çalıĢmasında kullanılan halka 

                       numunenin yan ve üst kesiti [32]. 
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ġekil 2.14 : Maine, Desai, Kingsbury ve Mobasher çalıĢmasında kullanılan halka     

               numunedeki çatlak geliĢimini inceleyen düzeneğin görüntüsü [32]. 

Folliard, Smith, Sellers, Brown, Breer (2003) [33] kısıtlanmıĢ rötre halka deneyini, 

betonun çatladığı zamana kadar olan sürenin uzunluğunu belirlemek için 

kullanmıĢlardır. Bu deney, kısıtlanmadan dolayı geliĢen çekme gerilmeleri için 

numuneyi analiz ederken, beton numune üzerine direkt çekme deneyi uygulanması 

sırasındaki problemin çözülmesini sağlamıĢtır. Bu deney, 75 mm geniĢliğinde 

betonun çelik halka çevresine dökülmesini, numunenin nem kürlemesini ve 

numunelerin % 50 rölatif nemde ve 25
o
C sıcaklıkta tutulmasını içermektedir. Beton 

çelik halka tarafından yüksek seviyede kısıtlanmaktadır (ġekil 2.15). 4 adet gerilme 

ölçer çelik halkanın iç kısmının ortasına yerleĢtirilmiĢtir, böylece çelik halka 

boyunca beton çatlarken oluĢan gerilme için geçen zamanın miktarı ölçülmüĢtür. 

Beton çatlayıncaya kadar geçen zamanın miktarını ölçerken, deney tamamlandığında 

beton halkanın toplam çatlak alanının da ölçümü yapılmıĢtır. Beton halka 

döküldükten sonra % 100 rölatif nemde ve 25
o
C sıcaklıkta 1 gün kürleme yapıldıktan 

sonra beton halkanın üst yüzeyi su geçirmeyen örtüyle kaplanmıĢ, halka % 50 rölatif 

nemde ve 25
o
C sıcaklıkta tutulmuĢtur. Beton halka çevresel kurumaya maruz 

bırakılmıĢtır. Bu deneyde minimal miktarda kürleme ve büyük oranda kısıtlama 

oluĢturularak çatlama hızlandırılmıĢtır. Bazı halkalarda ilk çatlağın karĢı tarafında 

ikinci bir çatlak oluĢmuĢtur. KısıtlanmıĢ rötre deneyi değiĢik beton karıĢımları için 

çatlama zamanlarını karĢılaĢtırmayı sağlamıĢtır. Serbest rötre deneyi 75 mm x 75 

mm x 250 mm prizmalarda yapılmıĢtır. ASTM C157 standardına göre numuneler 

25
o
C sıcaklıkta ve % 50 rölatif nemde tutulmuĢtur. Serbest rötre değeri iki pim 

arasındaki boy değiĢimi ölçülerek elde edilmiĢtir. Ölçümler her gün, ayda bir ve her 

ay olarak yapılmıĢtır. 
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Hossain (2003) [34] doktora çalıĢmasında numune geometrisinin ve sınır koĢullarının 

halka deney sonuçlarına etkisini, kısıtlanmıĢ betonda hasar geliĢimini ve çatlak 

ilerleyiĢini belirlemek amacıyla halka testini kullanmıĢtır. Ġç çapı 300 mm olan beton 

değiĢik kalınlıkta çelik halka etrafına dökülerek kısıtlanmıĢ beton halka numuneler 

oluĢturulmuĢtur. Beton duvar kalınlığı 37,5 mm‟ten 150 mm‟ye olarak değiĢtirilerek 

seçilmiĢtir. Yükseklik 75 mm olarak seçilmiĢtir (ġekil 2.16). Ortalama çelik 

gerilmesi 9.5 mm çelik halka kalınlığı ve 75 mm beton kalınlığında elde 

edilmektedir. Gerilmelerde ani oynamalar halkadaki çatlaklarla ilgilidir. DüĢük 

su/çimento oranlı numuneler yüksek gerilme oluĢturmaktadır çünkü düĢük  

su/çimento oranlı karıĢımlar otojen ve toplam  rötrenin  yüksek seviyelerine maruz  

 

                          

                          

ġekil 2.15 : Folliard, Smith, Sellers, Brown, Breer çalıĢmasında kullanılan halka 

                       numunenin yan ve üst kesiti [33]. 

kalmaktadırlar. DüĢük su/çimento oranlı karıĢımlar erken çatlayarak rötre çatlağı için 

yüksek potansiyele sahiptir. Ġnce çelik halkalar yüksek gerilme oluĢturmuĢlardır. 

DüĢük su/çimento oranlı karıĢımlarda gerilme geliĢimi yüksek orandadır. Ayrıca 

çimento esaslı sistemlerde gerilme geliĢimini kısıtlanmıĢ halka deneyiyle 

incelemiĢtir. Ġç çapı 300 mm, dıĢ çapı 450 mm olan beton halka numuneler 

üretilmiĢtir. Burada da çelik halka kalınlıkları değiĢtirilmiĢtir ( 3.1 mm, 9.5 mm ve 

19 mm). Beton halka yüksekliği 75 mm olarak seçilmiĢtir. Bunun sebebi rötre hızını 

arttırmak ve 75x75x250 mm (ASTM C-157) boyutundaki deney sonuçları ile direkt 
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karĢılaĢtırma sağlanacaktır. Ġnce çelik halkaların kalın halkalara göre daha yüksek 

gerilme seviyesi oluĢturduğu sonucuna varmıĢlardır. DüĢük su/çimento oranlı 

karıĢımlarda yüksek gerilme geliĢim oranı görülmüĢtür. Bunun yanında numune 

geometrisi ve sınır koĢullarının etkisini incelemek için de kısıtlanmıĢ halka deneyi 

kullanılmıĢtır.  Üstten ve alttan kuruma yapılmıĢtır. Ayrıca kuruma yönünün etkisini 

incelemek için çevreden kuruma da yapılmıĢtır. Ayrıca halka geometrisi ve çelik 

halka kalınlığı bu incelemede de değiĢtirilerek kullanılmıĢtır. Bütün serilerde beton 

halkanın iç çapı 300 mm ve yüksekliği 75 mm olarak kabul edilmiĢtir. Beton halka 

kalınlıkları 37,5 mm,75 mm, 112,5 mm ve 150 mm olarak seçilmiĢtir. Çelik halka 

kalınlıkları ise beton halkanın dıĢ çapı 450 mm sabit tutularak, 3,1 mm, 9,5 mm, 19 

mm olarak değiĢtirilmiĢtir. Çelik halkadaki gerilme ölçülerek ve çatlama yaĢı 

belirlenerek iki sınır koĢulunun etkisi daha iyi anlaĢılmıĢtır.  

                            

                            

ġekil 2.16 : Hossain çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve üst kesiti [34]. 

Pease, Hossain ve Weiss (2004) [35] ise otojen hacim değiĢimini, gerilme oluĢumunu 

ve düĢük su/çimento oranlı karıĢımlarda çatlamayı belirlemek için kullanılan 

deneysel yöntemleri araĢtırmıĢlardır. KısıtlanmıĢ halka deneyini, artık gerilme 

geliĢimini belirlemek için kullanmıĢlardır. Dökümden itibaren geliĢen artık gerilme 

seviyesini belirlemek için kısıtlanmıĢ halka deneyinin nasıl kullanıldığını göstermek 

için bir analitik çözüm üretmiĢlerdir.   Çelik halka çevresine harç dökülerek halka 
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numune oluĢturulur.  ġekil 2.17‟de görüldüğü gibi halkanın dıĢ çapı 450 mm, iç çapı 

300 mm, halkanın yüksekliği 75 mm‟dir. Hossain ve Weiss kısıtlanmıĢ halka 

deneyinin çok erken yaĢlarda kısıtlanmıĢ betonda oluĢan artık gerilmeyi ölçmede 

kullanılabilineceğini göstermiĢlerdir. Artık gerilme ölçümleri çelik halkanın iç 

yüzeyine yerleĢtirilen gerilme ölçerler yardımıyla yapılmıĢtır. Halka deneylerinden 

elde edilen gerilme ölçümlerinin artık gerilme değerlerine çevirmek için analitik 

hesaplama oluĢturmuĢlardır.  

σactual-max (t) = - 1.53 x εsteel (t)                  (2.2) 

Burada, σactual-max (t) t zamandaki maksimum artık gerilmeyi, εsteel (t) t zamandaki 

ortalama ölçülen çelik deformasyonu (microstrain) göstermektedir  

Deney sonucu olarak kısıtlanmıĢ halka deneyinin otojen rötreden dolayı artık gerilme 

geliĢim miktarını ölçmede kullanılacağı görüĢüne varmıĢlardır. Ayrıca, halka 

deneyinden elde edilen deformasyon ölçümlerinin artık gerilmelere çeviren bir 

analitik hesaplama oluĢturmuĢlardır. DüĢük su/çimento oranlı karıĢımların yüksek 

gerilmeye sahip olduğu ve gerilme geliĢiminin erken yaĢta baĢladığını 

belirtmiĢlerdir. 

                              

                              

ġekil 2.17 : Pease, Hossain ve Weiss çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan  

                     ve üst kesiti [35]. 
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Hossain ve Weiss (2004) [36] çalıĢmalarında betonda çatlama potansiyelini 

belirlemek gerilme geliĢimini hakkında niteliksel bilgi sağlamak için halka deneyinin 

nasıl kullanıldığını incelemiĢlerdir. Deneysel çalıĢmada çimento esaslı sistemlerde 

gerilme geliĢimini incelemek için kısıtlanma halka deneyinden elde edilen sonuçlar 

kullanılarak oluĢturulan teknik yöntemini incelenmiĢlerdir. ġekil 2.18‟de iç çapı 300 

mm, dıĢ çapı 450 mm halka numuneler hazırlanmıĢtır. Çelik halka kalınlıkları 3.1 

mm, 9.5 mm ve 19.0 mm olarak belirlenmiĢtir. Üstten ve alttan kuruma yapılmıĢtır. 

Böylece nem tek bir düzlem boyunca kaybolarak hem modellemeyi basitleĢtirmiĢtir 

hem de üniform nem kaybını numunenin radyal boyutu boyunca sağlanmıĢtır. 

Yükseklik 75 mm olarak seçilmiĢtir. Bunun sebebi rötre hızını arttırmak ve 

75x75x250 mm (ASTM C-157) boyutundaki deney sonuçları ile direkt karĢılaĢtırma 

sağlanacaktır. Geometrik doğrulama yapmaya gerek kalmayacaktır. Sonuç olarak 

ince çelik halka yüksek deformasyon seviyesi oluĢturmaktadır. Deformasyon 

geliĢimi düĢük su/çimento oranında yüksek hızdadır. Halka numune,çekme 

numuneleri için yeterli uç kısıtlamayı sağlama zorluğu olmadan çekme özelliklerini 

belirlemekte yardımcı olmaktadır. 

                               

                                

ġekil 2.18 : Hossain ve Weiss çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve üst  

                      kesiti [36]. 

Gesoğlu, Özturan ve Güneyisi  (2004) [37] hafif betonların rötreden dolayı oluĢan 

çatlama performansını, halka numuneler (ġekil 3.19) üzerinde deneysel olarak 

incelemiĢlerdir. Ayrıca, serbest rötre değiĢimini de incelemiĢlerdir. Serbest rötre 
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edinilmiĢtir. Yalın betonlarda su/çimento oranı 0.35 olduğu zaman çatlama zamanı 7 

gün,0.55 olduğu zaman çatlama zamanı 11 gün olarak ölçülmüĢtür. Yüksek serbest 

rötre, elastisite modülü ve düĢük sünmeye sahip numunelerde çatlama zamanı erken 

olmuĢtur. Yalın betonlarda su/çimento oranı arttıkça çatlama zamanının arttığı 

görülmüĢtür. Buna ek olarak, düĢük elastisite modülüne sahip betonlarda çatlama 

zamanı uzamaktadır. 

                             

                              

ġekil 2.19 : Gesoğlu, Özturan ve Güneyisi  çalıĢmasında kullanılan halka numunenin 

                    yan ve üst kesiti [37]. 

Shah, Hossain and Weiss (2004) [38] kısıtlanma altında lif katkılı betonların 

davranıĢına liflerin nasıl etkilediğini anlamak için değiĢik lif hacimli karıĢımlar 

kullanarak halka deneyini kullanmıĢlardır. Ayrıca, halka numunelerdeki artık gerilme 

geliĢimini ve çatlak boyunca ilerleyen gerilmeyi belirten analitik bir çözüm 

üretmiĢlerdir. Bunun yanında kısıtlanmıĢ numunede akustik emisyon aktivitesi 

ölçülerek numunelerdeki hasar geliĢimini belirlemiĢlerdir. Halka numuneler 75 mm 

geniĢliğinde harcın 300 mm dıĢ çapa sahip çelik halka etrafına dökülmesiyle elde 

edilmiĢtir. Halkanın yüksekliği 75 mm‟dir (ġekil 2.20). Üstten ve alttan kuruma 

yapılmıĢtır. Artık gerilme geliĢimine ek olarak kıstlanmıĢ rötrenin mikroçatlak ve 

hasara sebep olması sağlanmıĢtır. Görünen çatlak oluĢmadan evvel, oluĢan gerilme 

numunenin lifli veya lifsiz olma durumuna bağlı olmadan benzerlik göstermiĢtir. 

Lifler de çatlak oluĢumunu geciktirmektedir.  

    127mm 
152 mm 

        187 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

     254 mm 

    375  mm 

      305  mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
         140 mm 
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ġekil 2.20 : Shah,Hossain and Weiss çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan  

                      ve üst kesiti [38]. 

Hossain ve Weiss (2005) [39] sınır koĢullarının (üstten ve alttan kuruma ile çevreden 

kuruma) erken yaĢtaki gerilme geliĢimine ve kısıtlanmıĢ halkalardaki çatlaklara 

etkisini belirlemek için 3 seri kısıtlanmıĢ halka hazırlamıĢtır. Birinci seride çelik 

halka kalınlığını değiĢtirerek kısıtlanma derecesi belirlenmiĢtir. Ġkinci seride beton 

kalınlığı değiĢtirilmiĢtir. Üçüncü seride ise kuruma yönleri değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca 

kısıtlanmıĢ rötre deneyiyle birlikte aynı koĢullar altında serbest rötre ve akustik 

emisyon deneyi de yapılmıĢtır. Bütün serilerde beton yüksekliği 75 mm olarak 

seçilmiĢtir. ġekil 2.21‟deki gibi beton halkanın dıĢ çapı 450 mm, iç çapı 300 mm‟dir. 

Beton kalınlıkları olarak 37.5, 75, 112.5 ve 150 mm seçilmiĢtir. Kalın çelik halkalar 

yüksek derecede kısıtlanma oluĢturmakta ve bunun sonucunda yüksek iç yüzey 

basınçlarına ve erken yaĢta çatlamaya sebep olmaktadır. Kalın beton halkalarda 

çatlak oluĢumu geç olmaktadır çünkü kalın beton halkalar ufak çatlaklara daha az 

duyarlıdır. Üstten ve alttan kuruyan numuneler yüksek iç yüzey basıncına maruz 

kalmaktadır. Serbest rötre değerleri ise üstten ve alttan kuruma yapılan numunelerde, 

çevreden kuruma yapılan numunelere göre yüksek çıkmıĢtır. Bunun nedeninin üstten 

ve alttan kuruyan numunelerin yüksek açıkta kalan yüzey/hacim oranına sahip 

    139.5mm 

152,5 mm 

        228,5 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

     279 mm 

    457  mm 

      305  mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
         152 mm 
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olmasıdır. DüĢük su/çimento oranlı numunelerde ise serbest rötre değerleri sınır 

koĢulları arasında benzerlik göstermektedir. 

                             

                             

ġekil 2.21 : Hossain and Weiss çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve üst 

                     kesiti [39]. 

Pease, Shah ve Weiss (2005)  [40] çalıĢmalarında rötrenin kısıtlandığı zaman oluĢan 

artık gerilme ve erken yaĢtaki rötreyi rötre azaltıcı katkıların nasıl etkilediğini 

incelemiĢlerdir. KısıtlanmıĢ halka deneyini, lifli betonlarda kısıtlanma altında lifin 

etkisini anlamak ve elastik ve artık gerilmeleri belirlemek için kullanmıĢlardır. 75 

mm geniĢliğinde harç numune 300 mm dıĢ çapa sahip halka etrafına dökülerek deney 

numunesi oluĢturulmuĢtur (ġekil 2.22). Halka numune yüksekliği 75 mm‟dir. 

Numuneler üstten ve alttan kurumaya bırakılmıĢlardır. Görünen çatlak oluĢmadan 

evvel geliĢen gerilmenin lif hacmi dikkate alınmadan sade betonunkiyle benzer 

olduğu gözlenmiĢtir. Liflerin görünen çatlak oluĢum yaĢını geciktirdiği sonucuna 

varmıĢlardır. Serbest rötre deneyinde 75x75x250 mm prizmalarda boy değiĢimi 

ölçülmüĢtür. Serbest rötre numunelerinin bir kısmı bir yüzey açıkta bırakılarak 

kurutulmuĢ, bir kısmı tamamen alüminyum folyo ile örtülerek bırakılmıĢtır. Böylece 

herhangi bir geometrik düzeltme yapmadan serbest rötre için kullanılan numuneleri 

halka numunelerle direkt karĢılaĢtırma olanağı sağlamaktadır. Serbest rötre 

ölçümlerinde erken yaĢta önemli hareketlenmeler olduğu gözlenmiĢtir. Rötre azaltıcı 

katkıların serbest rötreyi azalttığı sonucuna varmıĢlardır. 

150 mm 

      182,5  225,275,300 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

      300  mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
          75 mm 

   375, 450,550,600  mm 
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ġekil 2.22 : Pease, Shah ve Weiss çalıĢmasında kullanılan halka numunenin yan ve 

                      üst kesiti [40]. 

Mokarem, Weyers ve Lane (2005) [41] çalıĢmasında beton rötre performansını 

belirleme ve betonun kuruma rötresinin miktarını sınırlamak için yapılan deney 

prosedürünü geliĢtirmiĢtir. Ayrıca, kuruma rötresi modellerinin doğruluğu 

araĢtırılmıĢtır. KısıtlanmıĢ rötre, serbest rötre, basınç dayanımı ve elastisite modülü 

tayini deneylerini ASTM standardına uygun olarak yapmıĢtır. KısıtlanmıĢ rötre 

deneyi AASHTO PP34-98 (Standard Practice for Estimating the Cracking Tendency 

of Concrete) standardına göre yapılmıĢtır (ġekil 2.23). Çelik halka etrafına beton 

yerleĢtirilerek deney yapılmaktadır. Numuneler 23 + 2 
0
 C sıcaklık ve % 50 + 4 

rölatif nemde tutulmuĢtur. Numuneler ıslak bez ve 6 mil polietilen örtü ile 

kaplanmıĢtır. 24 saat sonra dıĢ kalıp çıkarılmıĢtır. 6 mil polietilen örtü numunenin üst 

yüzeyine konulmuĢtur çünkü betonun kuruması çevresel olması istenmiĢtir. Ölçümler 

her 7 günde bir 90 güne kadar yapılmıĢtır. 120, 150 ve 180 günde de ölçümler 

yapılmıĢtır. Gerilme ölçümleri monitörle yapılarak çatlak oluĢumu incelenmiĢtir. 

Çatlak oluĢtuktan sonra 14 gün daha ölçüm yapılmıĢtır. Çatlak geniĢliği ve boyu da 

bu süre içinde ölçülmüĢtür. Çatlak geniĢliği 3 noktada ölçülerek ortalaması 

alınmıĢtır. Serbest rötre ise ASTM C157-98 (Standard Test Method for Length 

Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete) standardına göre 

150 mm 

                          225 mm 

Beton  halka 

  Çelik halka 

                     450  mm 
      300  mm 

     Beton Halka 

Çelik Halka 
          75 mm 
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yapılmıĢtır. Serbest rötre deneyi için 75x75x279 mm beton prizmalar kullanılmıĢtır. 

Numuneler 24 saat boyunca ıslak bez ve 6 mil polietilen örtü ile sarılarak 

tutulmuĢtur. 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmıĢ, ilk ölçümler yapılmıĢtır. 

Numuneler 23+1 
o
 C sıcaklıkta kirece doygun suda tutulmuĢtur ve her gün boy 

ölçümü yapılmıĢtır. 6 gün sonra numuneler sudan çıkarılarak 23 +2
o
 C ve % 50 + 4 

rölatif nemde tutulmuĢtur. Ölçüm programı kısıtlanmıĢ rötre deneyi ile aynı Ģekilde 

yapılmıĢtır. ÖlçmüĢ olduğu rötre değerlerini 5 ayrı rötre belirleme modelinde 

kullanarak bu modelleri karĢılaĢtırarak incelemiĢtir. ÇalıĢma sonucunda bulduğu 

sonuçlar ise, uçucu kül içeren karıĢımların, mikrosilis ve cüruflu çimentolara göre 

yüksek kuruma rötresi oluĢturduğu, serbest rötre numuneleri için boy değiĢimi 

yüzdesi ve kısıtlanmıĢ rötre numuneleri için mikro gerilme arasında korrelasyon 

bulunduğu böylece, serbest rötre deneyi, kısıtlanmıĢ beton sistemleri için performans 

belirlemek için kullanılabilirliğini, katkılı çimentolu malzeme karıĢımları için boy 

değiĢimi yüzdesinin, kuruma rötresinden dolayı oluĢan çatlak oluĢumu ihtimali 

azaltmak için 28 günde 0.0400 ve 90 günde 0.0500 olarak sınırlı tutulduğu ile 

Gardner/Lockman modeli uçucu kül ve cüruflu çimento karıĢımları kuruma rötresi 

belirlemede en iyi model olduğu, Bazant B3 ve CEB 90 modellerinin sırayla 

izlediğidir. Ayrıca bütün kısıtlanmıĢ rötre halka çalıĢmalarının amaç,deneysel 

çalıĢma ve alınan sonuçları topluca Çizelge 2.1‟de verilmiĢtir.  

                          

                          

ġekil 2.23 : Mokarem, Weyers ve Lane çalıĢmasında kullanılan halka numunenin 

                       yan ve üst kesiti [41]. 

 

    139.5mm 

152,5 mm 

        228,5 mm 

Beton  halka 
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Çizelge 2.1 : ÇeĢitli KısıtlanmıĢ Rötre Deneyleri. 

ÇalıĢmanın Ġsmi 

AraĢtırmacının Ġsmi 

ÇalıĢmanın Amacı Deneysel ÇalıĢmada 

KısıtlanmıĢ Rötre  

Halka Deneyi 

Alınan  

Sonuçlar 

 

Determination of Crack 

Arresting Properties of 

Fiber Reinforced 
Cementitous Composites 

(1989) 

M.Grzybowski 

Çimento esaslı kompozitlerde 

çatlağın ilerleme 

sınırlandırılmasında, değiĢik tipte 
ve miktarda liflerin etkisini 

belirlenmesi incelenmiĢtir. 

Deneysel ve teorik analizler 
yapılmıĢtır 

KısıtlanmıĢ rötre halka numune 

boyutları değiĢtirilmiĢtir. Beton 

halka iç çapı 305 mm,dıĢ çapı 
375 mm yükseklik 140 

mm,kalınlık 35 mm olarak 

seçilmiĢtir. 

Önerilen teorik modelin yapım 

süreci sırasında kısıtlanmıĢ rötre 

çatlaklarını belirlemede 
kullanılacağı sonucuna 

varılmıĢtır. 

Effects of Shrinkage 

Reducing Admixtures 

on Restrained Shrinkage 
Cracking of Concrete 

(1992) 
S.P.Shah 

M.E.Karagüler 

M.Sarigaphuti 

Rötre azaltıcı katkıların özellikle 

kısıtlanmıĢ rötre çatlamasına 

etkileri incelenmiĢtir. 

KısıtlanmıĢ betonda çatlama 4 

saat ile 42 gün arasında 

ölçülmüĢtür. Çatlak geniĢliğini 
ölçmek için özel mikroskop 

düzeni tasarlanmıĢtır.  

Sade betonda rötre çatlağı 

oluĢum baĢlangıcı 6.gün olup 

rötre azaltıcılı betonlarda ise 
çatlak oluĢumu 20.günde 

olmuĢtur. Çatlama sade 
betonunkiyle aynı 

zamanda,ancak çatlak 

geniĢlikleri farklıdır. 

Influence of Specimen 

Size/Geometry on 
Shrinkage Cracking of 

Rings (2000) 

W.J.Weiss,W.Yang 
S.P.Shah 

 

KısıtlanmıĢ betonun rötre çatlak 

davranıĢına numune 
boyut/geometri etkisini 

incelemiĢlerdir. 

Halka serilerde üstten ve alttan 

kurumaya izin verilmiĢtir. 
Çevresi sarılarak nem kaybı 

engellenmiĢtir. Bu Ģekilde 

benzer üniform nem kaybı, 
radyal yön boyunca olacak ve 

halkada üniform rötre 

deformasyonu ve özellik 
geliĢimi sağlayacaktır. 

Duvar kalınlığı arttıkça çatlama 

potansiyeli azalmaktadır.Rötre 
azaltıcı katkıların kullanılmasının 

bütün halkalarda çatlak 

oluĢumunu geciktirdiği veya 
engellediği sonucuna 

varmıĢlardır. 

Restrained Shrinkage 

Cracking:The Role of 
Shrinkage Reducing 

Admixtures and 

Specimen Geometry 
(2002) 

W.J.Weiss, S.P.Shah 

Numune geometrisinin erken 

yaĢtaki çatlama davranıĢına 
etkisini incelemiĢlerdir. 

KısıtlanmıĢ halka numune 

geometrisi beton yüksekliği 
değiĢtirilerek 2 seri (kısa halka 

30 mm,uzun halka 150 mm) 

halinde 300 mm çapında sert 
çelik silindir plaka etrafına 

dökülmüĢtür. 3 değiĢik duvar 

kalınlığı (30,75,150 mm) 

seçilmiĢtir. 

Duvar kalınlığı arttıkça, çatlama 

potansiyeli azalmaktadır. 
Böylece numune geometrisinin 

bir etkisi olduğu görüĢüne 

varmıĢlardır. 

Development of 

Concrete Shrinkage 
Performance 

Specifications (2002) 

D.W.Mokarem 
 

 

Beton rötre performansını 

Ģartnamesini geliĢtirmek ve 
birleĢtirilmiĢ test prosedürleri 

oluĢturmak. 

 
 

 

Beton halka iç çapı 279 mm,dıĢ 

çapı 375 mm yükseklik 152 
mm,kalınlık 13 mm.  

 

 
 

 

Serbest rötre değerleri yüzdesi ile 

kısıtlanmıĢ rötre mikro 
gerilmeler arasında 

korealasyondan dolayı, serbest 

rötre deneyinin kısıtlanmıĢ beton 
sistemleri için performans kriteri 

olarak kullanılabilecektir.  

Maine, Desai, 

Kingsbury ve Mobasher 

(2002) 
 

 

 
 

 

Lifli,katkısız ve silis dumanı 

bulunan beton numunelerde 

kısıtlanmıĢ rötre çatlamasını 
incelemiĢlerdir. 

Çatlak geniĢliğini ölçmek için, 

özel mikroskop düzeni 

oluĢturulmuĢtur ve bu düzen 
sayesinde numunenin bütün 

yüzeyi taranabilmiĢtir. 

Çatlamadan itibaren ilk birkaç 
gün her 24 saatte bir çatlak 

geniĢlikleri ölçülmüĢtür. 

Lifli betonlar çatlamaya karĢı 

katkısız ve silis dumanlı 

betonlara göre daha çok 
dayanıklıdır. ÇatlamıĢ bölümün 

yük taĢıma kapasitesi, çatlağın 

geniĢlemesiyle azalmıĢtır. 

Folliard, Smith, Sellers, 

Brown, Breer (2003) 

 

KısıtlanmıĢ rötre halka deneyini, 

betonun çatladığı zamana kadar 

olan sürenin uzunluğunu 

belirlemek için kullanmıĢlardır. 

Bu deney, 75 mm geniĢliğinde 

betonun çelik halka çevresine 

dökülmesini, numunenin nem 

kürlemesini ve numunelerin % 

50 rölatif nemde ve 25oC 
sıcaklıkta tutulmasını 

içermektedir. 

Kısıtlanmadan dolayı geliĢen 

çekme gerilmeleri için numuneyi 

analiz ederken, beton numune 

üzerine direkt çekme deneyi 

uygulanması sırasındaki 
problemin çözülmesini 

sağlamıĢtır. 
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Çizelge 2.1 (devam): ÇeĢitli KısıtlanmıĢ Rötre Deneyleri. 

 

 

Hossain (2003) Numune geometrisinin ve sınır 

koĢullarının halka deney 

sonuçlarına etkisini, kısıtlanmıĢ 
betonda hasar geliĢimini ve 

çatlak ilerleyiĢini belirlemek 

amacıyla halka testini 
kullanmıĢtır. 

Ġç çapı 300 mm olan beton 

değiĢik kalınlıkta çelik halka 

etrafına dökülerek 
kısıtlanmıĢ beton halka 

numuneler oluĢturulmuĢtur. 

Beton duvar kalınlığı 37,5 
mm‟ten 150 mm‟ye olarak 

değiĢtirilerek seçilmiĢtir. 

Yükseklik 75 mm olarak 
seçilmiĢtir. 

DüĢük su/çimento oranlı karıĢımlar erken 

çatlayarak rötre çatlağı için yüksek 

potansiyele sahiptir. Ġnce çelik halkalar 
yüksek gerilme oluĢturmuĢlardır. DüĢük 

su/çimento oranlı karıĢımlarda gerilme 

geliĢimi yüksek orandadır. 

Pease, Hossain ve Weiss 

(2004) 

 
 

 

 
 

Otojen hacim değiĢimini, 

gerilme oluĢumunu ve düĢük 

su/çimento oranlı karıĢımlarda 
çatlamayı belirlemek için 

kullanılan deneysel yöntemleri 

araĢtırmıĢlardır.  

Halkanın dıĢ çapı 450 mm, 

iç çapı 300 mm, halkanın 

yüksekliği 75 mm‟dir. 
 

 

 
 

KısıtlanmıĢ halka deneyinin otojen rötreden 

dolayı artık gerilme geliĢim miktarını 

ölçmede kullanılacağı görüĢüne varmıĢlardır. 
DüĢük su/çimento oranlı karıĢımların yüksek 

gerilmeye sahip olduğu ve gerilme 

geliĢiminin erken yaĢta baĢladığını 
belirtmiĢlerdir 

Hossain ve Weiss 

(2004) 

Betonda çatlama potansiyelini 

belirlemek gerilme geliĢimini 
hakkında niteliksel bilgi 

sağlamak için halka deneyinin 

nasıl kullanıldığını 
incelemiĢlerdir. 

Ġç çapı 300 mm, dıĢ çapı 450 

mm halka numuneler 
hazırlanmıĢtır. Çelik halka 

kalınlıkları 3.1 mm, 9.5 mm 

ve 19.0 mm olarak 
belirlenmiĢtir. Yükseklik 75 

mm olarak seçilmiĢtir. 

Ġnce çelik halka yüksek deformasyon seviyesi 

oluĢturmaktadır. Halka numune,çekme 
numuneleri için yeterli uç kısıtlamayı sağlama 

zorluğu olmadan çekme özelliklerini 

belirlemekte yardımcı olmaktadır. 

Gesoğlu, Özturan ve 
Güneyisi  (2004) 

Hafif betonların rötreden dolayı 
oluĢan çatlama performansını, 

halka numuneler üzerinde 

deneysel olarak incelemiĢlerdir. 

Beton halka iç çapı 305 
mm,dıĢ çapı 375 mm 

yükseklik 140 mm,kalınlık 

35 mm. 

Yalın betonlarda su/çimento oranı arttıkça 
çatlama zamanı artmıĢtır.DüĢük elastisite 

modülüne sahip betonlarda çatlama zamanı 

uzamaktadır. 

Shah,Hossain and Weiss 
(2004) 

Kısıtlanma altında lif katkılı 
betonların davranıĢına liflerin 

nasıl etkilediğini anlamak  

Halka numuneler 75 mm 
geniĢliğinde harcın 300 mm 

dıĢ çapa sahip çelik halka 

etrafına dökülmesiyle elde 
edilmiĢtir. Halkanın 

yüksekliği 75 mm‟dir 

Görünen çatlak oluĢmadan evvel, oluĢan 
gerilme numunenin lifli veya lifsiz olma 

durumuna bağlı olmadan benzerlik 

göstermiĢtir. Lifler de çatlak oluĢumunu 
geciktirmektedir. 

Hossain ve Weiss 
(2005) 

Sınır koĢullarının (üstten ve 
alttan kuruma ile çevreden 

kuruma) erken yaĢtaki gerilme 

geliĢimine ve kısıtlanmıĢ 
halkalardaki çatlaklara etkisini 

belirlemek 

Beton halkanın dıĢ çapı 450 
mm, iç çapı 300 mm‟dir. 

Beton kalınlıkları olarak 

37.5, 75, 112.5 ve 150 mm 
seçilmiĢtir.Yükseklik 75 

mm.Bunun yanında çelik 

halka kalınlıkları da değiĢik 
kullanılmıĢtır. Ayrıca 

kuruma yönleri de bu 

değiĢikliklerle birlikte 
değiĢtirilmiĢtir. 

Kalın çelik halkalar yüksek derecede 
kısıtlanma oluĢturmakta ve bunun sonucunda 

yüksek iç yüzey basınçlarına ve erken yaĢta 

çatlamaya sebep olmaktadır. Kalın beton 
halkalarda çatlak oluĢumu geç olmaktadır 

Üstten ve alttan kuruyan numuneler yüksek iç 

yüzey basıncına maruz kalmaktadır. 

Pease, Shah ve Weiss 

(2005) 

Rötrenin kısıtlandığı zaman 

oluĢan artık gerilme ve erken 

yaĢtaki rötreyi rötre azaltıcı 
katkıların nasıl etkilediğini 

incelemiĢlerdir. 

KısıtlanmıĢ halka deneyini, 

lifli betonlarda kısıtlanma 

altında lifin etkisini anlamak 
ve elastik ve artık 

gerilmeleri belirlemek için 

kullanmıĢlardır. 

Görünen çatlak oluĢmadan evvel geliĢen 

gerilmenin lif hacmi dikkate alınmadan sade 

betonunkiyle  benzer olduğu gözlenmiĢtir. 
Liflerin görünen çatlak oluĢum yaĢını 

geciktirdiği sonucuna varmıĢlardır. 

Mokarem,Weyers ve 
Lane (2005) 

beton rötre performansını 
belirleme ve betonun kuruma 

rötresinin miktarını sınırlamak 

için yapılan deney prosedürünü 
geliĢtirmiĢtir. 

Beton halka iç çapı 305 
mm,dıĢ çapı 375 mm 

yükseklik 140 mm,kalınlık 

35 mm. 

Uçucu kül içeren karıĢımların, mikrosilis ve 
cüruflu çimentolara göre yüksek kuruma 

rötresi oluĢturduğu, serbest rötre numuneleri 

için boy değiĢimi yüzdesi ve kısıtlanmıĢ rötre 
numuneleri için mikro gerilme arasında 

korelasyon bulunduğu böylece, serbest rötre 
deneyi, kısıtlanmıĢ beton sistemleri için 

performans belirlemekte kullanılabilinir. 
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2.11.Agrega Dane Boyutunun Rötre ve Durabiliteye Etkisi 

2.11.1 Genel BakıĢ 

Agregalar, beton ve harçların toplam hacminin yaklaĢık % 75‟ini oluĢturduğu için 

agrega karakteristikleri taze ve sertleĢmiĢ beton ve harçların performanslarını 

etkilemektedir ve maliyet bakımından da önemli bir etkisi bulunmaktadır. ġekil, 

doku ve boyut gibi agrega karakteristikleri iĢlenebilme, yerleĢtirme, pompalanabilme 

ve segregasyon gibi taze beton özellikleri ile dayanım, elastisite, rötre, sünme, 

yoğunluk, geçirgenlik ve dayanıklılık gibi sertleĢmiĢ beton özelliklerini de 

etkilemektedir. Agregayı çimento hamuruyla karıĢtırmak, yapısal elemandaki 

çimento hamuru tarafından kaplanan hacimde azalma sağlamaktadır. Maksimum 

agrega boyutu (Dmax) beton karıĢım tasarımının temel büyüklüğü olup, büyük 

ölçüde karıĢım suyu miktarını belirler.  

Granülometri veya dane boyut dağılımı yoğunluk, boĢluk miktarı, iĢlenebilme, 

segregasyon ve durabilite gibi betonun bazı karakteristiklerini etkilemektedir. Bazı 

çalıĢmalara göre granülometrisi düzgün dağılmıĢ karıĢımların, agregaları boĢluklu 

dağılmıĢ karıĢımlara göre daha iyi iĢlenebilmeye sahip olduğu belirtilmiĢtir [42-45]. 

SertleĢmiĢ beton özelliklerini de granülometri etkilemektedir. Granülometrisi düzgün 

dağılmıĢ karıĢımlarda yüksek yoğunluk, az geçirgenlik ve yüksek aĢınma dayanımı 

sağlanmaktadır [42-44]. Sonuç olarak granülometrisi düzgün dağılmıĢ karıĢımlar 

daha az hamura ihtiyaç duyarlar böylece daha az terleme, sünme ve rötre 

oluĢmaktadır [46,47]. Aitcin kaba agreganın fazla olmasının kuruma rötresini 

azalttığını belirtmiĢtir. 

Agrega dane boyut oranının az veya fazla olması, zayıf iĢlenebilme ve durabiliteye 

sebep olmaktadır [48,49]. Ġri ve ince agrega miktarının dengede olması 

gerekmektedir. Örneğin, fazla kum daha fazla çimento gerektirir ve zor iĢlenebilir 

karıĢımlar oluĢturur, pompalamayı zorlaĢtırır, bitirme ve çatlak problemlerine sebep 

olur [47], ayrıca terleme ve geçirgenliği artırır [50]. Diğer taraftan yetersiz kum 

miktarı ise taĢlaĢmıĢ karıĢımlar ve bitirme problemleri oluĢturur [49,50]. 

Ġri ve ince agrega düzgün bir Ģekilde boyutlandırılmalıdır. Eğer ince agrega fazla 

iriyse, terleme, segregasyon ve sertleĢme oluĢturur ancak fazla ince olursa da su 

ihtiyacı artacaktır [48]. Düzgün boyutlandırma agreganın Ģekli ve dokusuna bağlıdır. 
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Mesela, doğal kum için kullanılan granülometri, yapay kumlar için kullanıldığında 

kötü sonuçlar vermektedir [45,51]. Granülometri yapım süreçlerine göre de 

değiĢtirilmelidir. Örneğin pompa betonu yüksek incelikte agrega miktarı 

gerektirirken elle yapılan bitirmeler için daha iri agrega kullanılmaktadır [48].  

Bir agrega karıĢımında granülometrinin hem iri hem de ince agrega tanelerinin 

büyüklüklerine göre uygun bir dağılım göstermesi istenir. Ancak ince agreganın 

(kumun) kendi arasındaki tane dağılımı oranının beton özelliklerine etkisi, iri 

agreganın tane dağılımı oranının betonda yaratacağı etkiye göre daha fazladır. 

Betonda kullanılan kum çok ince veya çok kalın tanelerden oluĢmuĢ ise taze betonun 

ve buna bağlı sertleĢmiĢ betonun özellikleri üzerinde önemli etkileri vardır. Kumdaki 

çok iri taneler çoğunlukta ise iĢlenebilme azalır, dayanım artar. Kumdaki çok ince 

taneler çoğunlukta ise betonun iĢlenebilmesi artar fakat su ve çimento ihtiyacı 

çoğalabilir, taze betonda ayrıĢma olabilir [52]. 

Agrega granülometrisi, Ģekli ve boyutunun beton rötresine etkisi dolaylı olup, 

betondaki su miktarını nasıl etkilediği önemlidir. Diğer taraftan, agrega özellikleri 

hamur ile agrega arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir, örneğin yüzey dokusu, Ģekli 

ve porozite kuruma rötresini azaltmaktadır. 

Farklı elek analizleri yapılan karıĢımlarda, agreganın yüzey alanı betonun rötresini 

etkilemektedir. Agreganın yüzey alanı büyük olursa, bu yüzeyi ıslatmak için daha 

fazla su ve çimento hamuru gerekeceğinden beton rötreye daha fazla maruz 

kalmaktadır. Dane boyutu arttıkça yüzey alanının su ihtiyacı azalacaktır [53]. 

Beton ve harcın durabilitesinin yüksek olması, bu boĢlukları kurumadan sonra kalan 

suyun az olmasına veya hiç buharlaĢmamasına bağlıdır. Agrega arasında kalan hava 

boĢluklarının az olduğu bir granülometri kullanırsak bu boĢlukları doldurmak için 

daha az hamur kullanılacak ve buharlaĢan su azalarak daha az boĢluklu ve dayanıklı 

bir beton elde ederiz. Sonuç olarak granülometrisi iyi yapılmıĢ karıĢımlar betonun 

durabilitesini arttırır. 

2.11.2 Agrega Dane Boyutunun Rötreye Etkisi 

Agregalar harç ve betonda karakteristik olarak önemli hacimsel bir fonksiyon 

oluĢturmaktadır ve bundan dolayı malzeme özelliklerinin değiĢik durumlarında 

önemli etkileri bulunmaktadır. Ekonomik dolgu elemanı gibi rolüne ek olarak 

agregalar harç ve betonun boyutsal sabitliğini ve çimento hamurunun iskeletini 
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oluĢturup büyük rötre hareketlerini kısıtlayarak kontrol etmeye yardımcı 

olmaktadırlar. Ancak, mikro çatlakların geliĢimi ve agrega boyutu ile miktarıyla 

iliĢkisi yeterince henüz anlaĢılmamıĢtır. Yapılan çalıĢmalardan çıkan bir hipoteze 

göre agrega çapındaki artıĢ sabit miktarda agrega durumunda çatlakları mikro 

boyutta tutmaktadır [54]. 

Beton rötresi iç ve dıĢ kısıtlamalardan oluĢmaktadır. Ġç kısıtlama beton rötresinin 

esas özelliklerinden biridir ve iki tipi vardır; kendiliğinden kısıtlama ve agrega 

kısıtlaması. Bu iki tip kısıtlama betonun dıĢ kısıtlamaları sırasında da oluĢmaktadır. 

Agrega kısıtlamasının çatlak oluĢum mekanizmasına etkisi hamur rötresinin 

büyüklüğüne ile agrega ve hamurun elastisite modülünün oranı gibi faktörlere 

bağlıdır. 

Golterman [55] agrega kısıtlaması sonucu oluĢan mikro çatlakları incelemiĢ ve 

agrega kısıtlamasının mikro çatlakların dane sınırlarına dik olarak geliĢmesine sebep 

olduğunu belirtmiĢtir. Kuruma rötresi derecesi agrega kısıtlamasını belirlemektedir. 

Kendiliğinden kısıtlama, kuruma yüzeyinden sınırlı derinlikte mikro çatlaklar 

oluĢtururken, agrega kısıtlaması beton kütlesinde/çekirdekte mikro çatlaklar 

oluĢturmaktadır. Agrega kısıtlamasını oluĢturan faktörler agrega boyutu, agrega 

miktarı, agrega elastisitesi, agreganın Ģekli, bağ dayanımı ve agrega dane dağılımıdır. 

Bu sebepten dolayı agrega kısıtlaması betonlar içerisinde değiĢiklik gösterir.  

Özellikle agrega boyutunun rötreye etkisi, çimento esaslı malzemelerin iĢlenebilme 

özelliğinin arttırılması konusunda önem kazanmaktadır. YerleĢtirme için gerekli 

iĢlenebilmeyi sağlamak için beton ve harç karıĢımlarına çimento hidratasyonu için 

gerekli olan su miktarından fazla su eklenmektedir. Bu fazla su buharlaĢtığında 

çimento hamuru rötre yapmaktadır. Çimento hamurunun rötresinin tam kısıtlanması 

için beton ve harçların maksimum miktarda sağlam ve temiz agregaya sahip olması 

gerekmektedir. Eğer sağlam ve temiz agreganın kuru hacmi beton veya harç hacmine 

eĢitse, agrega çimento hamuru rötresini tam kısıtlamaktadır. 

Pratikte, agreganın kuru hacmi, eğer maksimum agrega boyutu 1,25 mm olarak 

kullanılırsa, beton veya harcın hacminin % 50 ile 60 arasında olmaktadır. Ancak 

maksimum agrega boyutu 3,75 mm olarak kullanılırsa bu oran % 75‟e çıkmaktadır 

[56]. Böylece en büyük maksimum agrega boyutu kullanıldığında rötre azalmaktadır. 
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Grass, Wong ve Buenfeld [57] çalıĢmalarında agrega boyutu ve hacimsel oranının 

rötre sonucu oluĢan mikro çatlaklara etkisini lineer olmayan sonlu eleman metodu ile 

sayısal olarak incelemiĢler. ÇalıĢmaları sonucu, ortalama çatlak geniĢliğinin artan 

agrega çapı ile azalan agrega miktarıyla arttığını belirtmiĢlerdir. Geçirgenliğin de 

benzer bir davranıĢ gösterdiği sonucuna varmıĢlardır. 

Çimento esaslı malzemelerde, agrega tanelerinin kısıtlama etkisinden dolayı oluĢan 

gerilmeler kuruma rötresi mikro çatlakların oluĢumuna katkı yapmaktadır. Agrega 

tarafından yapılan kısıtlamadan dolayı oluĢan gerilmeler, agrega tanelerinin çap 

boyunca ve çevresel, mikro çatlaklara neden olmaktadırlar [4]. 

Makroskopik testler yardımıyla maksimum agrega boyutunun çatlak oluĢumuna 

etkisi hakkında incelemeler yapılmıĢtır. Örneğin, Walker ve Bloem [58] beton 

dayanımının maksimum agrega boyutu ile ters orantılı değiĢtiğini belirtmiĢlerdir yani 

büyük boyutlu agrega mikro çatlak oluĢturarak rötreyi azaltırken, oluĢan bu mikro 

çatlaklar dayanımda düĢüĢe sebep olmaktadırlar.  

Çatlak oluĢtuğu zaman agrega tanesi çatlak geniĢleme eğilimini nasıl etkiliyor? [59] , 

(1) Çatlak agrega ile karĢılaĢtığı zaman ilerlediği yoldan saparak agrega 

çevresinden hareket eder. Enerjiye göre çok fazla çatlak yüzeyi oluĢur. 

Böylece agrega tanesini geçerken çatlak muhtemelen az olacaktır. 

(2) Çatlak agrega ile karĢılaĢtığı zaman, agrega ile çimento ara yüzeyine girer ve 

daha sonra tekrar hamurda devam eder. Bu olayın çatlak büyümesini 

kısıtlaması ve hafifletmesi ara yüzeyin kırılma tokluğuna ve agrega tanesinin 

boyut ve Ģekline bağlıdır. 

(3) Tekrar hamurda devam eden yeni çatlak orijinal çatlağın devamı değildir 

çünkü çatlağın agrega çevresinde geçerken agrega üzerinde oluĢan ek yük 

sebebiyle çatlak ilerlemesine devam etmektedir.  

Bisschop ve Mier [60] agreganın kuruma rötresinin mikro çatlaklara etkisini 

inceleme amacıyla agrega yerine küre Ģeklinde cam taneleri kullanmıĢlardır çünkü 

cam küreler kuvarz çakıl ve kum gibi doğal agregalarla benzer elastisite modülüne 

sahiptirler ve bundan dolayı aynı derecede agrega kısıtlaması oluĢturmaktadırlar 

ayrıca kolay elde edilmektedirler. Bunun yanında küresel oldukları için sadece boyut 

etkisinin incelenmesini sağlamaktadırlar. Kuruma rötresi sonucu oluĢan mikro 

çatlaklar ölçülerek çatlağın geliĢmesi incelenmiĢtir. Mikro çatlaklar optik ve tarayıcı 
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elektron mikroskoplarla ölçülmüĢtür. Ufak boyutlu tanelerin mikro çatlakların 

oluĢmasına fazla bir katkı yaratmadığını belirtmiĢler. Daha fazla miktarda ufak 

boyutlu tanelerin kullanılması da çatlak geniĢliklerinin ve uzunluklarının azalmasına 

neden olduğunu belirtmiĢler ve bunun açıklaması olarak daha fazla kısıtlayan 

agreganın neden olduğu rötre derecesindeki azalmaya bağlamıĢlardır. 

Whitman [61] çalıĢmasında agrega dane boyutu ile çatlak oluĢum enerjisini 

incelemiĢtir. En düĢük enerjinin sertleĢmiĢ çimento hamurunda olduğu görülmüĢtür. 

Ġncelenen çimento hamurunda maksimum agrega dane boyutu olarak tahmini 

değerde hidrate olmamıĢ klinker tanelerinin boyutlarına göre 0,01 mm 

düĢünülmüĢtür. En yüksek çatlak oluĢum enerjisi ise maksimum agrega dane boyutu 

120 mm olan baraj betonlarında görülmüĢtür [62]. SertleĢmiĢ çimento hamurunda ve 

harçta çatlak bir düzlem boyunca geliĢir. Küçük ve sağlam daneler saplamalara sebep 

olabilir. Çoğu agrega çimento esaslı malzemelerden daha sert olduğu için çatlak 

agreganın çevresinde dolaĢarak ilerler. Yapılan deneysel çalıĢmalar sonucunda çatlak 

oluĢumunun agrega ile çimento esaslı malzemeler arasındaki mekanik etkileĢime 

bağlı olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

Giacura ve Zerbina [63] çalıĢmalarının bir kısmında iri agreganın çatlak oluĢumuna 

etkilerini incelemiĢlerdir. Ġri agreganın etkisinin dayanım arttıkça arttığını 

belirtmiĢlerdir çünkü hamur dayanımı agrega dayanımına yakın olursa çatlak 

geliĢiminin agrega boyunca olması ihtimalinin artmasını belirtmiĢlerdir. Bir baĢka 

bulunan sonuca göre ise çakıllı betonların dayanımları ve çatlak oluĢma 

potansiyelleri kırma taĢlı betonlara göre daha düĢük değerler aldığını belirtmiĢlerdir. 

Kırma taĢlı betonlarda, agregaların pürüzlü yüzey dokusu, düzgün açısı ve dayanıklı 

tanelere sahip olması mekanik kısıtlama oluĢturarak rötre sonucu oluĢan çatlaklara 

dayanıklı bir durum oluĢturduğunu belirtmiĢlerdir. 

Sahmaran et al. [64] çalıĢmalarının bir kısmında agrega dane boyutunun betonda 

çatlak oluĢmasına etkilerini incelemiĢlerdir. Deneysel çalıĢmada agrega dane 

boyutunun etkisini incelemek için su/çimento oranını sabit tutmuĢlardır. DeğiĢken 

parametre olarak maksimum agrega boyutunu değiĢtirmiĢlerdir. OluĢan çatlağın 

geniĢlikleri mikroskop yardımıyla ölçülmüĢtür. Ayrıca kuruma rötresi ölçümleri de 

yapmıĢlardır. Özellikle ince agrega dane boyutunun artmasının çatlak geniĢliğini ve 

kuruma rötresini de azalttığı sonucuna varmıĢlardır.  
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2.11.3 Agrega Dane Boyutunun Durabiliteye Etkisi 

Çimento esaslı malzemelerde agrega seçimi çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 

tane boyutu dağılımı düzgün yapılmıĢ olan agregaların kullanılması önemlidir. Tane 

boyutu dağılımı betonun yerleĢtirilme yoğunluğunu etkilemektedir ve deneyler 

sonucunda yerleĢtirilme yoğunluğunun taze betonun iĢlenebilmesine, poroziteye, 

geçirgenliğe ve sertleĢmiĢ betonun dayanımını etkilediği belirtilmiĢtir. 

Agrega dane boyutunun harç ve betonun durabilitesini inceleyen çok az çalıĢma 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan çalıĢmada Katz ve Thompson [65] maksimum 

agrega dane boyutunun betonun geçirimliliğine etkisini incelemiĢlerdir. Bulunan 

sonuçlara göre geçirgenliği artan agrega dane boyutu ile doğru orantılı olduğu 

görülmüĢtür.  

Beton durabilitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan geçirgenlik agrega 

karıĢımının boĢluk miktarıyla ilgilidir. Az boĢluk miktarı az geçirgenlik sağlar. 

Geçirgenliği azaltmak için yüksek miktarda agrega kullanmak gerekmektedir. Sonuç 

olarak iyi granülometrisi yapılmıĢ karıĢımlar betonun durabilitesini arttırır. ASTM 

C33-00 (2001)‟e göre iyi yapılmıĢ granülometri analizi daha az boĢluklu harç veya 

beton elde ederek geçirgenliği azaltıp durabiliteyi arttırmıĢ oluyoruz. 

Bütün oranlarda agregaların kullanılması hamur hacmini azaltır ve durabiliteyi 

arttırır. Pratikte iri-ince agrega 60:40 oranlı karıĢımlar kullanılmaktadır. Bu tür 

agrega karıĢımlarında, 4 ile 16 mm elekler arasında yeterince orta agrega 

bulunmamaktadır. 

Muszynski [66] iyi hesaplanmamıĢ karıĢım oranlarının ve agrega 

boyutlandırılmasında yüksek dağılımların betonu etkilediğini belirtmiĢtir. Agrega 

boyutlandırılmasının kontrolü, beton ve harcın yerleĢtirme karakteristiklerini ve 

bitirme kalitesini geliĢtiren efektif bir metottur. 

Golterman et al [67] agrega seçimi ve kombinasyonunun betonun kalitesine ve 

fiyatına baskın bir etki oluĢturduğunu ve daha fazla ilginin gerektiğini belirtmiĢtir. 

Bazı subjektif kanıtlara göre toplam agrega boyutlandırılmasının yapım ve servis 

ömrü sırasında betonun performansını geliĢtirmeyi sağlamakta en iyi Ģekilde 

kullanıldığı belirtilmiĢ [68]. Toplam agrega boyutlandırılmasının betonun donmaya 

dayanıklılığına etkisini Cramer ve Carpenter [69] incelemiĢtir. Ġri-ince agrega oranı 
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60:40 oranlı karıĢımların betonun geliĢtirmediğini ancak daha iyi performansın 

oluĢturduğunu sonuç olarak bulmuĢlardır. 

Jerath ve Hansen [70] çalıĢmalarında agrega granülometrisinin durabiliteye etkisini 

incelemiĢlerdir. Durabilite deneyi olarak donma-çözülme deneyini seçmiĢlerdir. 

Donma-çözülme döngüleri sonucunda ağırlık kaybı ve boy değiĢiminin ihmal 

edilebilir derecede olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Agreganın tane boyutu, Ģekli, yapısı ve mineralojik yapısı hidrate çimento 

hamurunun mikro yapısını ve özelliklerini etkilemektedir. EĢit boyutta olan taneler 

tercih edilmektedir ve bu tip malzemeler ya yoğun kireçtaĢlarının ya da derin 

volkanik taĢların kırılmasıyla elde edilmektedir. Ayrıca dere kenarlarından elde 

edilen çakıllarda iyi agrega sınıfına girmektedir. Dayanıklılığı arttıran agregaların 

minimum tane boyutu değeri 1 mm olmaktadır [71]. Bu tür ince agrega örnek olarak 

kil ve siltten arındırılmıĢ kuvartz esaslı kumlar gösterilmektedir. ASTM C33‟e göre 

75μm‟den ufak agrega miktarlarının beton karıĢımlarında % 3-7 arasında 

sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırmanın nedeni agregada bulunan kil veya siltin su 

ihtiyacını arttırması ve betonun durabilitesini azaltmasıdır. 

Ġnce agrega taneleri donmaya dayanıklı iken, iri agrega farklı davranıĢ 

göstermektedir. Ġri agreganın iç yapısının boĢluk boyutu ve geçirgenliği donmaya 

dayanıklılığı belirler. Aynı mekanizma matris için de geçerlidir. Powers‟ın 

çalıĢmalarına dayanarak agrega boyutunun büyümesi, beton ve harcın donmaya 

dayanımını düĢürmektedir. 

Amir Elsherief [72] çalıĢmasında ise agrega tipi ve dane boyutunun portland 

çimentolu harç ve betonun mikro yapısı ve durabiliteye etkisini incelemiĢtir. Ġki 

farklı agrega dane boyutu kullanmıĢtır. Sonuçlara göre, agrega dane boyutunda artıĢ 

poroziteyi arttırmaktadır. Agrega dane boyutunun çimento esaslı malzemelerin 

durabilitesine etkisinin incelenmesinde su emme, elektriksel yalıtkanlık ve sodyum 

sülfat solüsyonuna dayanıklılık gibi deneylerden yararlanılmıĢtır. Deneylerden elde 

edilen sonuçlara göre agrega boyutunda azalma elektriksel yalıtkanlığı ve poroziteyi 

arttırırken, su emme değerinde azalma gözlenmiĢtir. 

Agrega seçerken, çimento hamuruyla uyumluluğu özellikle ısı genleĢme katsayıları 

ve elastisite modülü göz önüne alınarak dikkate alınmalıdır. Ġdeal olan hem 

agreganın hem de çimento hamurunun ısı genleĢme katsayıları ile elastisite 
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modülünün yakın olması istenmektedir. Uyumsuzluk, geçirimliliği arttıran ve 

çimento esaslı malzemelerin durabilitesini azaltan mikro çatlağın esas oluĢma 

nedenlerinden biridir. 

Çimento esaslı malzemelerin durabilitesi boyutsal sabitliğe bağlıdır. Boyutsal sabitlik 

minimum agrega miktarının hacimce çimento esaslı malzemelerin % 65‟ini 

oluĢturmalıdır [73]. 

Ying-zi, Lepech ve Li [74] çalıĢmalarında çimento esaslı kompozitlerde ıslanma-

kuruma çevrimlerinin Kendi kendini onarma (self-healing) üzerine etkisini 

incelemiĢlerdir. Ġki tip ıslanma-kuruma çevrimi yapmıĢlardır. Birinci çevrimde 

numuneleri 24 saat su içinde tutup, sıcaklığı 21+1
o
C olan bir ortamda 

kurutmuĢlardır. Ġkinci çevrimde ise yine 24 saat su içinde tutulduktan sonra önce 55 

o
C‟lik etüvde 24 saat tutulmuĢ, daha sonra 2 saat sıcaklığı 21+1

o
C olan bir ortamda 

kurutmuĢlardır. Kendi kendini onarma (self-healing) için genellikle ıslanma-kuruma 

çevrim sayısının 4-5 olarak yeterli olduğu düĢünülmüĢtür.  

2. bölümde yapılan literatür araĢtırmaları sonucu, özellikle kısıtlanmıĢ rötre halka 

deney çalıĢmalarında rötre azaltıcı katkıların veya çeĢitli liflerin, numune 

geometrisinin ve alttan veya üstten kuruma yapma koĢullarının çatlak oluĢumuna 

etkileri incelenmiĢtir. Ayrıca, kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi yardımıyla rötre sonucu 

oluĢan gerilme tayinleri yapılmıĢtır. Rötreyi etkileyen faktörlerden biri olan 

agreganın etkilerinin incelenmesinin de gerekli olduğu düĢünülmüĢtür. Agrega dane 

boyutunun rötreye etkisi çeĢitli çalıĢmalarda çatlak ilerleme mekanizmasını nasıl 

etkilediği çoğunlukla incelenmiĢtir. Ancak, betonu oluĢturan agreganın boyut 

karakteristiğinin rötre üzerindeki etkileri ve daha önce yapılmıĢ çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırmalı bir değerlendirme yapılması düĢünülmüĢtür. 

Daha evvel yapılan çalıĢmalarda kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi çoğunlukla beton 

numuneler üzerinde yapılmıĢtır. Harç ve sıva numuneler üzerinde yapılan deneysel 

çalıĢmaların az olması sebebiyle yararlı olacağı düĢüncesiyle de böyle bir çalıĢma 

yapılmasının uygun olacağı düĢünülmüĢtür. 

Buna ek olarak agrega dane boyutunun durabiliteye etkisi hakkında da çok az bir 

çalıĢma bulunmaktadır. Beton ve harçlarda durabilite konusu özellikle çatlak 

oluĢumlarında söz konusu olmaktadır. Çatlak nedeniyle beton ve harçlarda 

durabilitenin azalması veya durabilite etkisinin çatlak oluĢmaya etkisinin ne olacağı 
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her zaman araĢtırılması gerekliliği söz konusu olmaktadır. Yapılan literatür 

çalıĢmalarında agrega dane boyutunun ve durabilitenin birlikte incelenmelerinde su 

geçirimlilik deneyi ön plana çıkmıĢtır. Ancak, birçok çalıĢmada donma-çözülme ve 

ıslanma-kuruma deneyleri durabilite deneylerinin esasını oluĢturmaktadır. Buradan 

yola çıkarak, beton ve harçlarda kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi incelenip ıslanma-

kuruma ve donma-çözülme deneylerine de uygulanarak özgün bir konu 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Literatürde kısıtlanmıĢ rötre ile durabilite arasındaki 

iliĢki incelemeleri bulunmaması nedeniyle böyle bir çalıĢmanın yararlı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Böylece durabilitenin kısıtlanmıĢ rötre sonucu oluĢan çatlak geliĢimini nasıl 

etkilediği konusu da incelenerek çevresel koĢullara maruz kalan çimento esaslı 

malzemelerde oluĢan çatlakların mekanizmalarının incelenmesi de yapılmıĢ 

olacaktır. Bir yandan agrega dane boyutunun rötreye etkisi, diğer taraftan 

durabilitenin rötreye etkisi incelenerek özgün bir çalıĢma oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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3.DENEYSEL ÇALIġMALAR  

Bu bölümde laboratuarda yapılan deneysel çalıĢmalar açıklanmıĢtır. Önce, kullanılan 

malzemeler hakkında kısa bilgiler verildikten sonra üretilen numuneler ile deney 

koĢulları anlatılmıĢtır. Daha sonra yapılan deneysel çalıĢmalardan elde edilen 

sonuçlar tablo ve Ģekillerle açıklanmıĢtır ve değerlendirilmiĢtir. 

3.1 Ġnce Agrega 

ÇalıĢmamızda ince agrega olarak Adapazarı Dere kumu kullanılmıĢtır. Ġnce 

agreganın sıkıĢık birim hacim ağırlığı 1618,75 gr/dm
3
 olarak ölçülmüĢken, gevĢek 

birim hacim ağırlığı ise 1517,6 gr/dm
3
 olarak ölçülmüĢtür. Ġnce agreganın özgül 

ağırlık değeri de 2.58 gr/dm
3
 olarak bulunmuĢtur. Ġnce agreganın su emme değeri % 

0,9 olarak ölçülmüĢtür. Harç üretiminde kullanılan maksimum agrega boyutu 4 mm 

olarak kabul edilmiĢtir ve granülometri grafiği ise ġekil 3.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1 : Kum granülometri eğrisi. 
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3.2 Ġri Agrega 

ÇalıĢmamızda iri agrega olarak çakıl kullanılmıĢtır. Ġri agreganın sıkıĢık birim hacim 

ağırlığı 1697 gr/dm
3
 olarak ölçülmüĢken, gevĢek birim hacim ağırlığı ise 1529 

gr/dm
3
 olarak ölçülmüĢtür. Ġri agreganın özgül ağırlık değeri de 2.70 gr/dm

3
 olarak 

bulunmuĢtur. Ġri agreganın su emme değeri % 0,8 olarak ölçülmüĢtür. Beton 

üretiminde kullanılan maksimum agrega boyutu 16 mm olarak kabul edilmiĢtir ve 

beton üretiminde kullanılan granülometri grafiği ise ġekil 3.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.2 : Kum ve çakıl karıĢımının granülometri eğrisi. 

3.3 Çimento 

ÇalıĢmamızda bütün üretimlerde CEM I tipi Portland Çimentosu kullanılmıĢtır ve 

kimyasal bileĢimi Çizelge 3.1‟de gösterilmiĢtir. Portland çimentosunun özgül ağırlığı 

3,17 gr/cm
3
 olarak ölmüĢtür. Priz baĢlangıç süresi 2 saat 28 dakika ve priz sonu 3 
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210 μ boyutlu elek üstü değeri % 0,2 olarak ölçülmüĢtür ve TS EN 196-6 “Çimento 

Deney Metotları - Bölüm 6: incelik tayini” standardına göre istenen % 1‟lik değerden 

düĢüktür. 
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benzer granülometriye sahip beton üretimi de yapılacaktır. Çizelge 3.4‟te ise 1 m
3
 

harç ve beton için kullanılan malzeme miktarları gösterilmiĢtir. 

Çizelge 3.1 CEM I Tipi Çimentonun kimyasal bileĢimi. 

Oksit (%) CEM I 42,5R 

SiO2 20,55 

Al2O3 4,78 

Fe2O3 3,64 

CaO 63,94 

MgO 1,5 

SO3 2,77 

Na2O 0,25 

K2O 0,035 

Kızdırma Kaybı 1,24 

CaCO3 + MgCO3 - 

Çözülemeyen Kalıntı 1,36 

Serbest Kireç 1,25 

Harç ve beton üretiminde önce agregalar suyun yarısıyla 1 dakika kadar 

karıĢtırıldıktan sonra, çimento eklenerek 1 dakika karıĢtırılmıĢtır. Son olarak da 

suyun geri kalan kısmıda eklenerek 4 dakika daha karıĢtırılmıĢtır. Numunelere halka 

kalıplara ĢiĢlenerek yerleĢtirildi ve 1 dakika kadar vibrasyonda tutuldu. 

Yapılan üretimler kısıtlanmıĢ rötre deneyi için halka numuneler, serbest rötre deneyi 

için 4x4x16 cm boyutunda numuneler üretilmiĢtir. Mekanik özelliklerin basınç 

dayanımı için 4 x 4 cm boyutunda numuneler ve eğilme dayanımı ölçümleri için de 

4x4x16 cm boyutunda numuneler üretilmiĢtir. Beton için üretilen 4 x 4 x 16 cm 

boyutlarında prizmaların numune boyutu faktörünün ve agrega dane boyutunun 

büyük olmasının önemli olmadığı için sadece karĢılaĢtırma yapılacağından dolayı 

seçilmiĢtir. Fiziksel özelliklerden kılcallık, su emme deneyleri için aynı Ģekilde 

4x4x16 numuneler üretilmiĢtir. 
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                                        Çizelge 3.2 : Deney programı. 

Kodlar KısıtlanmıĢ Rötre Serbest Rötre  Basınç ve Eğilmede 

Çekme Dayanımı 

Kılcallık-Su Emme 

4H-O 

4H-IK 

4H-DÇ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3H-O 

3H-IK 

3H-DÇ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2H-O 

2H-IK 

2H-DÇ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

NB-O 

NB-IK 

NB-DÇ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Çizelge 3.3 : Malzeme oranları ve numunelerin kodlanması. 

KarıĢım Oranları 

(Ağırlıkça çimento,kum,su) 

 

Kodlama 

Ortam KoĢulları Islanma-

Kuruma 

Donma-

Çözülme 

1:4:0,5 Harç 4H-O 4H-IK 4H-DÇ 

1:3:0,5 Harç 3H-O 3H-IK 3H-DÇ 

1:2:0,5 Harç 2H-O 3H-IK 3H-DÇ 

Normal Beton NB-O NB-IK NB-DÇ 

Rötre deneylerinden sonra durabilite deneyleri yapılmıĢtır. Yapılması düĢünülen 

durabilite deneyleri olarak donma-çözülme ile ıslanma-kurumadır. 42 gün boyunca 

yapılan rötre ölçümleri yapılan numuneler çıkartılarak aynı karıĢımlarla ayrı ayrı 

üretilen numunelerle yapılan durabilite deneyleri yapılmıĢtır. Bunun yanında ortam 

koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme çevrimleri arasında da dönüĢüm 

incelemesi yapılmıĢtır.  

Çizelge 3.4 : 1 m
3
 harç ve beton için kullanılan malzeme ağırlıkları. 

KarıĢım Oranı Su (kg) Çimento (kg) Dere Kumu (kg) Çakıl (kg) 

1:4:0,5 211 428 1687 - 

1:3:0,5 252,5 512 1511 - 

1:2:0,5 312,5 634 1258 - 

Normal beton 225 450 810 848 
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3.5 Taze Harç Özellikleri 

Kullanılan karıĢım oranlarıyla yapılan harçlarda yayılma ve taze birim hacim 

ağırlıkları da ölçülmüĢtür. Bu değerler Çizelge 3.5‟te verilmiĢtir.  

Çizelge 3.5 :DeğiĢik KarıĢım Oranlı Harçların Taze Birim Hacim Ağırlıkları ve  

                      Yayılması ile Betonun Taze Birim Hacim Ağırlığı ve Çökme değeri. 

KarıĢım oranı Taze Birim Hacim 

Ağırlıkları gr/cm3 

Yayılma (cm) 

Beton 2370 Çökme 3,5 cm 

1:4:0,5 2333  13,0  

1:3:0,5 2300  15,5  

1:2:0,5 2263  21,5  

3.6 Fiziksel Deneyler 

3.6.1 KısıtlanmıĢ Rötre Deneyi 

KısıtlanmıĢ rötre deneyinde, öncelikle ġekil 3.3‟te görülen iç çapı 270 mm, dıĢ çapı 

300 mm olan yüksekliği 120 mm olan çelik halka etrafına 30 mm kalınlığında harç 

üretilip dökülmüĢtür. Üretimde önce harç kalıbın yarısına kadar dökülmüĢ ve 

ĢiĢlenerek yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra kalıbın tamamına harç dökülerek 2 dakika 

vibrasyonla harcın iyi bir Ģekilde yerleĢmesi sağlanmıĢtır (ġekil 3.4).Numuneler 

saklanacak odaya götürülerek üstleri örtülerek kürleme yapılmıĢtır. 24 saat sonra 

numuneler kalıptan çıkartılarak numunelerin üst yüzeyine silikon sürülerek sadece 

çevresel kuruma sağlanmıĢtır.20
o
C ve % 40 rölatif nemde bırakılmıĢtır. ġekil 3.5‟te 

görüldüğü gibi çatlak geliĢimi de özel bir mikroskop yardımıyla gözlenmeye 

baĢlanmıĢtır. Ölçümler her gün yapılarak çatlağın kaçıncı günde oluĢtuğu ve oluĢan 

çatlağın geniĢlik değerleri belirlenmiĢtir. Ölçümler 42.gün boyunca devam 

ettirilmiĢtir. 
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ġekil 3.3 : KısıtlanmıĢ rötre deneyinde kullanılan halka numunenin kesit ve plan 

                      görünümü. 

      

ġekil 3.4 : Halka numunelere harcın yerleĢtirilirken ĢiĢleme ve vibrasyon iĢlemleri. 

3.6.2 Serbest Rötre Deneyi 

Serbest rötre deneyinde kullanılacak numune boyutu 4 x 4 x 16 cm olarak 

düĢünülmektedir. Serbest rötre deneyinde üretilen numuneler kalıptan çıkarıldıktan 

sonra, kısıtlanmıĢ rötre halka numunelerin tutulduğu sıcaklık ve rölatif nem koĢulları 

altında tutularak her gün rötre ölçümü yapılmıĢtır ve ölçümler 42 güne kadar devam 

ettirilecektir (ġekil 3.6). Ancak, rötre değerlerinin fazla değiĢmemesi durumunda 

deney bitirilecektir. Ayrıca serbest rötre numunelerinde ağırlık kaybı ölçümleri de 

yapılmıĢtır. 

    135  mm 

150  mm 

        180  mm 

Beton  numune 
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    360 mm 
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ġekil 3.5 : Halka numunelerde ölçüm düzeneğinin görünümü. 

                        

ġekil 3.6 : Serbest rötre ölçüm cihazı. 

3.6.3 Kılcallık-Su Emme Deneyleri 

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

araĢtırılmıĢtır. KarıĢım oranı 1:4:0,5 için üretilen 4x4x16 cm boyutlarındaki 

prizmatik numuneler % 40 rölatif nem ve 23
0
C sıcaklıkta 42 gün boyunca 

tutulmuĢtur. Daha sonra bu numunelerin suya değecek kısmın kenarlarına balmumu 

sürüldü ve kılcallık deneyi yapıldı (ġekil 3.7-3.8). 

   

ġekil 3.7 : Kılcallık deneyi. 

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

tutulduktan sonra sudan çıkartılıp ağırlıkları tartılmıĢtır. Bunun yanında su içindeki 

160 mm 

A1 
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ağırlıkları da tartılmıĢtır böylece ağırlıkça ve hacimce su emme değerleri (1) ve (2) 

nolu denklemlerle hesaplanmıĢtır. 

Sa = 100x
Gk

GkGd
                   (3.1) 

 

Sh = 100x
GdsGd

GkGd
                                                                                                (3.2)                                                                                          

Burada; 

Gd:  Suya DoymuĢ Ağırlık 

Gk:  Kuru Ağırlık 

Gds: Su Ġçindeki Ağırlık 

Sa: Ağırlıkça Su Emme Oranı (%) 

Sh: Hacimce Su Emme Oranı (%) 

 

                                       

ġekil 3.8 : Su emme deneyi. 

3.7 Mekanik Deneyler 

3.7.1 Basınç Dayanımı Deneyi 

Basınç dayanımı deneylerinde 4x4 cm olan numuneler kullanılmıĢtır. 24 saat sonra 

kalıptan çıkartılan numuneler kısıtlanmıĢ ve serbest rötre numunelerinin istenen 

sıcaklık ve rölatif nemde tutulduğu odada bekletilmiĢtir. Basınç dayanımları da 

3,7,28 ve 42.günde ölçülmüĢtür (ġekil 3.9). 

3.7.2 Eğilmede Çekme Dayanımı Deneyi 

Eğilmede çekme dayanımı deneylerinde 4x4x16 cm olan numuneler kullanılmıĢtır. 

Numuneler oturtulduğu mesnetlerin arasındaki mesafenin orta noktasından (L/2 

mesafesinden) yüklenip, kırılma yükü bulunarak eğilmede çekme dayanımı 

hesaplanmıĢtır.24 saat sonra kalıptan çıkartılan numuneler kısıtlanmıĢ ve serbest 

rötre numunelerinin istenen sıcaklık ve rölatif nemde tutulduğu odada bekletilmiĢtir. 

Eğilmede çekme dayanımları 3, 7, 28 ve 42.günde ölçülmüĢtür (ġekil 3.9). 
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ġekil 3.9 : Eğilme ve basınç deneyleri. 

3.8 Durabilite Deneyleri 

3.8.1 Islanma-Kuruma Deneyi 

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

4x4x16 boyutlarındaki numuneler ertesi gün kalıptan çıkartıldıktan sonra etüve 

konularak doğal ıslanma sağlamak amacıyla sprey ile ıslatılmıĢtır (ġekil 3.10).Gün 

boyunca 6 saat spreyle ıslanan numuneler 50 dereceye ayarlamıĢ etüvde 18 saat 

tutulmuĢtur. Ertesi gün etüv kapatılarak yaklaĢık 1 saat soğutma iĢleminden sonra 

çelik halka numunelerde çatlak oluĢup oluĢmadığı mikroskop yardımıyla 

incelenmiĢtir. Buna ek olarak ağırlık kaybı da ölçülmüĢtür. Tekrar spreyle ıslanma 

iĢlemi yapılmıĢtır ve gün sonunda etüv 50 derecede tekrar çalıĢtırılmıĢtır. Bu iĢlem 

25 sefer tekrarlanmıĢtır. 

       

ġekil 3.10 : Islanma-kuruma deney düzeneğinin görünümü. 

4.8.2 Donma-Çözülme Deneyi 

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

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

dondurucuya konuldu. Ertesi gün dondurucu durdurulup kapağı açılıp numunelerin 

çözülme iĢlemi yapılmıĢtır. Çözülme iĢlemi yaklaĢık olarak 6 saat olarak 

düĢünülmüĢtür. Çözülme dondurucu durdurulduktan sonra kapak açılarak numuneler 
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1 saat havada bekletildikten sonra numuneler 50
0
C olarak ayarlanmıĢ etüvde 4 saat 

tutulmuĢtur. 4 saat sonra numuneler etüvden çıkartılarak 1 saat dıĢarıda bekletilerek 

kısıtlanmıĢ halka kalıplarda çatlak oluĢup oluĢmadığı, 4x4x16 numunelerde de 

serbest rötre ve ağırlık kaybı ölçümleri ile mikroskop yardımıyla serbest rötre 

nedeniyle oluĢabilecek çatlak geniĢlikleri ölçülmüĢtür. Daha sonra dondurucu 

kapatılarak numuneler 18 saat dondurucuda tutulmuĢtur. (ġekil 3.11). Bu iĢlem 25 

kez tekrarlanmıĢtır.  

 

ġekil 3.11 : Donma-çözülme deney düzeneğinin görünümü. 
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4.DENEY SONUÇLARI VE ĠRDELENMESĠ 

4.1 KısıtlanmıĢ Rötre Deneyi Sonuçları 

Ortam koĢullarında tutulan harç numunelerin kısıtlanmıĢ rötre deneyi sonuçlarında 

karıĢım oranı 1:4:0,5 için ilk çatlak ölçümü 12.günde yapılmıĢ ve 0,12 mm olarak 

ölçülmüĢtür. 42.günde maksimum ortalama çatlak geniĢliği 0,5 mm olarak 

ölçülmüĢtür, karıĢım oranı 1:3:0,5 için ilk çatlak ölçümü 6.günde yapılmıĢ ve 0,22 

mm olarak ölçülmüĢtür. 42.günde maksimum çatlak geniĢliği 1,26 mm, karıĢım oranı 

1:2:0,5 için ilk çatlak ölçümü 5.günde yapılmıĢ ve 0,21 mm olarak ölçülmüĢtür ve 

42.günde maksimum çatlak geniĢliği 2,16 mm olarak ölçülmüĢtür. Maksimum dane 

boyutu aynı olan toplam agrega hacmi azaldıkça çatlak geniĢlikleri artmaktadır. 

Çizelge 4.1‟de karıĢım oranı 1:4:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak 

değerleri gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.1 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak  

                             geniĢlikleri(HK1:Halka 1,HK2:Halka 2,HK3:Halka 3). 

Çatlak GeniĢliği 

Ölçüm Günü 

Halka Numune 

Çatlak GeniĢliği  

HK1 HK2   HK3 

Ortalama  

Çatlak GeniĢliği 

(mm) 

1-11 0 0 0 0 

12 0,1 0,1 0,17 0,12 

13 0,17 0,1 0,17 0,15 

14 0,23 0,1 0,17 0,17 

20 0,27 0,1 0,27 0,21 

22 0,3 0,2 0,27 0,26 

24 0,33 0,23 0,3 0,29 

27 0,4 0,23 0,37 0,33 

28 0,4 0,3 0,37 0,36 

30 0,5 0,33 0,4 0,41 

34 0,5 0,37 0,4 0,42 

35 0,5 0,37 0,4 0,42 

36 0,53 0,43 0,47 0,48 

37 0,53 0,43 0,47 0,48 

38 0,53 0,43 0,47 0,48 

42 0,53 0,5 0,47 0,5 
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KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak değerlerinin 

grafiksel değiĢimi ġekil 4.1‟de verilmiĢtir. 

         

ġekil 4.1 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢliklerinin grafik 

                     gösterimi. 

Çizelge 4.2‟te karıĢım oranı 1:3:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak 

değerleri gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.2 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢlikleri. 

Çatlak GeniĢliği 

Ölçüm Günü 

Halka Numune 

Çatlak GeniĢliği  

HK1 HK2   HK3 

Ortalama  

Çatlak GeniĢliği 

(mm) 

1-5 0 0 0 0 

6 0,23 0,23 0,2 0,22 

7 0,87 0,4 0,2 0,49 

8 0,97 0,5 0,2 0,56 

11 1,13 0,6 0,3 0,68 

13 1,17 0,6 0,33 0,7 

14 1,23 0,7 0,4 0,78 

15 1,27 0,73 0,5 0,83 

16 1,33 0,73 0,63 0,9 

17 1,33 0,8 0,63 0,92 

20 1,33 0,9 0,73 0,99 

22 1,4 0,97 0,73 1,03 

23 1,4 0,97 0,73 1,03 

27 1,4 1,07 0,73 1,07 

28 1,47 1,07 0,83 1,12 

29 1,5 1,07 0,93 1,17 

30 1,5 1,07 0,97 1,18 

31 1,5 1,07 0,97 1,18 

34 1,5 1,07 0,97 1,18 

37 1,53 1,1 0,97 1,2 

38 1,57 1,17 0,97 1,24 

42 1,57 1,2 1 1,26 
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KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak değerlerinin 

grafiksel değiĢimi ġekil 4.2‟te verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.2 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢliklerinin grafik 

                    gösterimi. 

Çizelge 4.3‟te karıĢım oranı 1:2:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak 

değerleri gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.3 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢlikleri. 

Çatlak GeniĢliği 

Ölçüm Günü 

Halka Numune 

Çatlak GeniĢliği  

HK1 HK2   HK3 

Ortalama  

Çatlak GeniĢliği 

(mm) 

1-4 0 0 0 0 

5 0,23 0,3 0,1 0,21 

6 0,23 0,4 0,2 0,28 

7 0,57 0,9 0,33 0,6 

8 1,13 1,43 0,7 1,09 

9 1,43 1,8 0,7 1,31 

10 1,63 1,87 0,8 1,43 

15 2,03 1,9 1,03 1,65 

16 2,03 2 1,07 1,7 

17 2,23 2,2 1,2 1,88 

20 2,23 2,2 1,2 1,88 

21 2,23 2,23 1,2 1,89 

23 2,37 2,23 1,47 2,02 

24 2,37 2,37 1,47 2,07 

27 2,4 2,43 1,47 2,1 

28 2,4 2,47 1,47 2,11 

30 2,4 2,47 1,47 2,11 

34 2,4 2,47 1,47 2,11 

35 2,4 2,47 1,6 2,16 

36 2,4 2,47 1,6 2,16 

37 2,4 2,47 1,6 2,16 

38 2,4 2,47 1,6 2,16 

39 2,4 2,47 1,6 2,16 

42 2,4 2,47 1,6 2,16 
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KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ölçülmüĢ olan kısıtlanmıĢ rötre çatlak değerlerinin 

grafiksel değiĢimi ġekil 4.3‟te verilmiĢtir. 

        

ġekil 4.3 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢliklerinin grafik 

                    gösterimi. 

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

oluĢmuĢ yapılmıĢ ve 0,05 mm olarak ölçülmüĢtür. 42.gün sonunda ortalama çatlak 

geniĢliği 0,4 mm olarak ölçülmüĢtür. Harçlara göre düĢük çıkmıĢtır. Agrega dane 

boyutunun büyümesinin çatlak geniĢliğini azatltığı görülmüĢtür. Ayrıca daha büyük 

agrega dane boyutunun çatlağın ilerlemesini kıstlayıcı ve mikro boyutta tutma 

sağladığı düĢünülmektedir. Betondaki çatlak geniĢliğinin değiĢimi Çizelge 4.4‟te ve 

grafik gösterimi ġekil 4.4‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 4.4 : Beton için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢlikleri. 

Çatlak GeniĢliği 

Ölçüm Günü 

Halka Numune 

Çatlak GeniĢliği  

HK1 HK2   HK3 

Ortalama  

Çatlak GeniĢliği 

(mm) 

1-9 0 0 0 0 

10 0,05 0,05 0,05 0,05 

13 0,12 0,2 0,12 0,12 

14 0,13 0,13 0,13 0,13 

20 0,22 0,22 0,22 0,22 

22 0,23 0,23 0,23 0,23 

24 0,25 0,25 0,25 0,25 

25 0,3 0,3 0,3 0,3 

28 0,31 0,31 0,31 0,31 

30 0,32 0,32 0,32 0,32 

34 0,35 0,35 0,35 0,35 

35 0,38 0,38 0,38 0,38 

36 0,4 0,4 0,4 0,4 

37 0,4 0,4 0,4 0,4 

38 0,4 0,4 0,4 0,4 

42 0,4 0,4 0,4 0,4 
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         ġekil 4.4 : Beton için kısıtlanmıĢ rötre çatlak geniĢliklerinin grafik gösterimi. 

Shah, Karagüler ve Sarighaputi [28]; Grzybowski [27]; Sarighaputi, Shah ve Vinson 

[75]; Wiegrink, Marikunte ve Shah [76]; Hossain ve Weiss [39]  çalıĢmalarında 

maksimum agrega dane boyutunu 9 mm olarak seçmiĢlerdir. Bu çalıĢmalarda 

ortalama ilk çatlak oluĢum günü 7. gün ve 42.gün sonunda ulaĢılan maksimum çatlak 

geniĢlikleri Shah, Karagüler ve Sarighaputi‟nin çalıĢmalarında 0,72 mm olarak 

ölçülürken, diğer çalıĢmalarda yaklaĢık olarak 0,9-1,0 mm arasında ölçülmüĢtür. 

Shah, Karagüler ve Sarighaputi rötre azaltıcı katkılar kullandıkları için çatlak 

geniĢliği daha az çıkmıĢtır. Yapılan tez çalıĢmasında, incelenen çalıĢmalarla benzer 

toplam agrega hacmi ile üretilen harçlarda maksimum agrega dane boyutu 4 mm 

olduğunda aynı ortam koĢullarında ilk çatlak 12.günde oluĢmuĢtur. 42.gün sonunda 

maksimum çatlak geniĢliği 0,5 mm olarak ölçülmüĢtür. Maksimum agrega dane 

boyutu 9 mm olan çalıĢmalara göre daha düĢük çıkmıĢtır. Ġncelenen çalıĢmalarla 

benzer toplam agrega hacmi ile üretilen maksimum agrega dane boyutu 16 mm olan 

betonda ise aynı ortam koĢullarında ilk çatlak 10.günde oluĢmuĢ ve 0,4 mm 

maksimum çatlak geniĢliği ölçülmüĢtür ve maksimum agrega dane boyutu 9 mm 

olan çalıĢmalara göre daha düĢük çıkmıĢtır. Ayrıca Collins ve Sanjayan 

çalıĢmalarında maksimum dane boyutu 14 mm olarak seçmiĢlerdir ve çatlak 7.günde 

oluĢmuĢ ve 0,6 mm‟e kadar çıkmıĢtır. Özellikle agrega dane boyutunun büyümesinin 

rötre çatlaklarını mikro düzeyde tutarak rötreyi azalttığı görüĢüne varılmıĢtır. 

4.2 Serbest Rötre ve Ağırlık Kaybı Sonuçları 

Ortam koĢullarında tutulan harç numunelerin serbest rötre ölçümlerinde de karıĢım 

oranlarında kum oranı azaldıkça serbest rötre değerleri artmaktadır. Farklı karıĢım 

oranlarında serbest rötre değiĢimleri Çizelge 4.5‟te gösterilmiĢtir ve her bir karıĢım 

için serbest rötre değiĢimleri ise çizelge 4.6-4.8‟de gösterilmiĢtir. Bu değiĢimlerin 
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grafiksel gösterimi de ġekil 4.5-4.7‟de gösterilmiĢtir. Betonun serbest rötre değiĢimi 

de ġekil 4.8‟de verilmiĢtir. Ağırlık kayıplarında da benzer bir sonuç bulunmuĢtur ve 

değerler Çizelge 4.10‟da ve ġekil 4.9-4.11‟de gösterilmiĢtir. Betondaki sonuçlar ise 

ġekil 4.12‟de gösterilmiĢtir. 

      Çizelge 4.5 : Bütün karıĢım oranları ile betondaki serbest rötre değerleri. 

KarıĢım Oranları Serbest rötre (x 10
-6

) -42.gün 

Beton  687,5  

1:4:0,5  812,5  

1.3.0,5  1937,5  

1:2.0,5  2000  

Çizelge 4.6 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

 

 

      

ġekil 4.5 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

Çizelge 4.7 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

 

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40

S
e
rb

e
s
t 

R
ö

tr
e
 x

 1
0
E

6

Zaman

Gün 0 1 3 6 8 9 10 13 

Serbest 

Rötre (x 10
-6) 

0 62,5 125 187,5 250 312,5 375 437,5 

Gün 14 20 22 27 28 30 34 37 

Serbest 

Rötre (x 10
-6) 

500 625 687,5 750 812,5 812,5 812,5 812,5 

Gün 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Serbest 

Rötre 

(10
-6) 

0 62,5 125 250 312,5 375 375 562,5 750 812,5 

Gün 15 20 23 24 25 31 35 37 38 42 

Serbest 

Rötre 

(10
-6) 

1000 1250 1375 1750 1812,5 1875 1937,5 1937,5 1937,5 1937,5 



63 
 

     

ġekil 4.6 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

Çizelge 4.8 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

 

          

                    ġekil 4.7 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için serbest rötre ölçümleri. 

20
0
C sıcaklık ve % 40 rölatif nemli ortam koĢullarında tutulan beton numunelerde 

ölçülen serbest rötre değeri ise 687,5 x 10
-6

 olarak bulunmuĢtur. KısıtlanmıĢ rötre 

sonucu oluĢan çatlak geniĢliği gibi serbest rötre değeri de harçlara göre daha düĢük 

çıkmıĢtır. (ġekil 4.8 ve Çizelge 4.9). Ağırlık kaybı yüzdesinin de betonda % 2,85 

olarak bulunmuĢtur, harçlara göre daha az olduğu görülmüĢtür.  
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                               Çizelge 4.9 : Beton için serbest rötre ölçümleri. 

 

      

ġekil 4.8 : Beton için serbest rötre ölçümleri. 

       Çizelge 4.10 : Bütün karıĢım oranları ile betondaki ağırlık kaybı yüzdesi. 

KarıĢım Oranları Ağırlık Kaybı (%)-42.gün 

Beton  2,85  

1:4:0,5  4,18  

1.3.0,5  5,6  

1:2.0,5  6,5  

Harç ve betonun serbest rötre ve ağırlık kaybı sonuçları da kısıtlanmıĢ rötre 

sonuçlarına benzer değerler almıĢtır. Toplam agrega hacminin artması ve agrega 

dane boyutunun büyümesinin de serbest rötreyi azalttığı sonucuna varılmıĢtır. Ġri 

boyutlu agreganın oluĢan rötre çatlaklarını mikro düzeyde tutarak rötreyi azalttığı 

sonucuna varılmaktadır. Toplam agrega hacmi arttığı zaman çimento dozajındaki 

azalma da rötreyi azaltıcı bir etki göstermektedir. Ayrıca serbest rötre ölçümlerinde 

çatlak oluĢmamasına rağmen, kısıtlanmıĢ rötre sonuçlarına benzer sonuçlar vermesi 

bu iki rötre deneyi arasında bir bağıntı oluĢacağı görüĢü ortaya çıkmıĢtır. KısıtlanmıĢ 

rötre sonucu oluĢan çatlak geniĢlikleri arttığı zaman serbest rötre değerleri de 

artmaktadır veya çatlak geniĢlikleri azaldığı zaman serbest rötre değerleri de azalma 

göstermiĢtir. Bu iki rötre deneyinin aynı sonuçlar vermesi nedeniyle, yapılan 

incelemelerle kısıtlanmıĢ ve serbest rötre numunelerinin boyutları arasında yakın bir 

oran varsa,  kısıtlanmıĢ rötre yerine serbest rötre değerlerinin kullanılabileceği 

düĢünülmektedir.  
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ġekil 4.9 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ağırlık kaybı ölçümleri yüzde değerleri. 

      

ġekil 4.10 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ağırlık kaybı ölçümleri yüzde değerleri. 

      

ġekil 4.11 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ağırlık kaybı yüzde değerleri. 

Ağırlık kaybı yani su kaybı arttığı zaman rötre de artmaktadır. Malzemeden su kaybı 

olduğu zaman rötre olayının gerçekleĢmesi görüĢünü desteklemektedir. Toplam 

agrega hacmi azaldığı zaman, ağırlık kaybı artmaktadır. Böylece azalan agrega 

hacmi boĢluk miktarını arttırarak su miktarının artmasına ve rötrenin artmasına 

neden olmaktadır.  
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ġekil 4.12 : Beton için ağırlık kaybı yüzde değerleri. 

4.3 Basınç ve Eğilme Dayanımları Deney Sonuçları 

Harçların basınç dayanımları 28.günde en yüksek değerleri alırken 42.günde ise 

basınç ve eğilme dayanımlarında bir miktar düĢme gözlenmiĢtir. Harç karıĢımlarının 

basınç ve eğilme dayanımları grafikleri ġekil 4.13 ile 4.14 „te gösterilmiĢtir. Betonda 

da benzer sonuçlar oluĢmuĢtur (ġekil 4.15). 

 

ġekil 4.13 : DeğiĢik harç karıĢımları için basınç dayanımları. 

 

ġekil 4.14 : DeğiĢik harç karıĢımları için eğilme dayanımları. 
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ġekil 4.15 : Beton basınç ve eğilme dayanımları. 

Beton ve harç numunelerinin ortam koĢullarında tutulduktan sonra yapılan basınç ve 

eğilme dayanımları ölçümünde 28.günde maksimum değer alırken, rötre 

ölçümlerinin bitirildiği gün olan 42.günde yapılan basınç ve eğilme dayanımları 

ölçümünde 28.güne göre düĢüĢ göstermiĢtir. Bu sonuca göre rötre sürecinin 

tamamlandığı zaman oluĢabilecek mikro çatlakların bir miktar dayanımda düĢüĢe 

sebep olabileceğini göstermektedir. ġekil 4.13 ve 4.14‟te görüldüğü gibi agrega 

miktarı artıkça dayanım azalmaktadır. Agrega miktarı artıkça rötre de azalmakta bir 

eğilim gösterdiği için rötre ile dayanım arasında ters bir orantı oluĢmaktadır.  

4.4 Islanma-Kuruma ve Donma-Çözülme Deneyleri Sonuçları 

4.4.1 KısıtlanmıĢ Rötre 

KarıĢım oranı 1:4:0,5 için 20
0
C ve % 40 rölatif nemde tutulan halka numunelerde 

çatlak oluĢumu 12.günde oluĢmuĢtur ve ortalama çatlak geniĢliği 0,5 mm olarak 

ölçülmüĢtür. Aynı karıĢım oranında üretilen numuneler ıslanma-kuruma döngülerine 

maruz kaldıklarında çatlak oluĢumu 13.günde meydana gelmiĢ ve ortalama çatlak 

geniĢliği 0,35 mm olarak ölçülmüĢtür. Islanma-kuruma deneyi sonucu çatlak 

geniĢliğinde bir azalma meydana gelmiĢtir. Daha sonra tekrar üretilen aynı karıĢım 

oranlı halka numuneler donma-çözünme deneyine bırakılmıĢtır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucunda herhangi bir çatlak oluĢumu gözlenmemiĢtir (ġekil 4.16). 
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ġekil 4.16 :KarıĢım oranı 1:4:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-             

çözülme kısıtlanmıĢ rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

KarıĢım oranı 1:3:0,5 için 20
0
C ve % 40 rölatif nemde tutulan halka numunelerde 

çatlak oluĢumu 6.günde oluĢmuĢtur ve ortalama çatlak geniĢliği 1,26 mm olarak 

ölçülmüĢtür. Aynı karıĢım oranında üretilen numuneler ıslanma-kuruma döngülerine 

maruz kaldıklarında çatlak oluĢumu 5.günde meydana gelmiĢ ve ortalama çatlak 

geniĢliği 0,42 mm olarak ölçülmüĢtür. Islanma-kuruma deneyi sonucu çatlak 

geniĢliğinde bir azalma meydana gelmiĢtir. Daha sonra tekrar üretilen aynı karıĢım 

oranlı halka numuneler donma-çözülme deneyine bırakılmıĢtır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucunda herhangi bir çatlak oluĢumu gözlenmemiĢtir (ġekil 4.17). 

         

ġekil 4.17 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-

çözülme kısıtlanmıĢ rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 
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KarıĢım oranı 1:2:0,5 için 20
0
C ve % 40 rölatif nemde tutulan halka numunelerde 

çatlak oluĢumu 5.günde oluĢmuĢtur ve ortalama çatlak geniĢliği 2,16 mm olarak 

ölçülmüĢtür. Aynı karıĢım oranında üretilen numuneler ıslanma-kuruma döngülerine 

maruz kaldıklarında çatlak oluĢumu 5.günde meydana gelmiĢ ve ortalama çatlak 

geniĢliği 0,5 mm olarak ölçülmüĢtür. Islanma-kuruma deneyi sonucu çatlak 

geniĢliğinde bir azalma meydana gelmiĢtir. Daha sonra tekrar üretilen aynı karıĢım 

oranlı halka numuneler donma-çözülme deneyine bırakılmıĢtır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucunda herhangi bir çatlak oluĢumu gözlenmemiĢtir (ġekil 4.18). 

Betonda ortam koĢullarında, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme çevrimlerinde 

kısıtlanmıĢ rötre ölçümleri yapılmıĢtır. 20
0
C ve % 40 rölatif nemde tutulan halka 

numunelerde çatlak oluĢumu 10.günde oluĢmuĢtur ve ortalama çatlak geniĢliği 0,4 

mm olarak ölçülmüĢtür. Islanma-kuruma çevrimleri sonucunda çatlak geniĢliği 0,2 

mm olarak ölçülmüĢtür. Ortam koĢullarına göre düĢük değer almıĢtır. Donma-

çözülme çevrimleri sonucunda herhangi bir çatlak oluĢumu gözlenmemiĢtir (ġekil 

4.19) 

         

ġekil 4.18 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma-

çözülme kısıtlanmıĢ rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 4.19 : Beton ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme kısıtlanmıĢ 

                      rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

Harçlarda ortam koĢullarında agrega miktarı düĢtükçe ortalama çatlak geniĢlikleri 

artmıĢtır. Islanma-kuruma çevrimleri sonucunda ise ortalama çatlak geniĢlikleri 

ortam koĢullarına göre azalmıĢtır. Çatlak oluĢumu yaklaĢık olarak aynı günlerde 

olmuĢtur. Donma-çözülme çevrimleri sonucunda ise çatlak oluĢmamıĢtır. Betonda 

ortam koĢullarında tutulan numunelerin çatlak geniĢlikleri harçlara göre düĢük 

çıkmıĢtır. Betondaki ıslanma-kuruma çevrimleri sonucu oluĢan çatlak geniĢlikleri 

ortam koĢullarında tutulan numunelere göre düĢük ölçülmüĢtür ve ıslanma-kuruma 

çevrimleri uygulanmıĢ harca göre daha düĢük değer almıĢtır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucu betonda da çatlak görülmemiĢtir. Yapılan durabilite deneyleri 

sonucunda da agrega dane boyutunun artmasının rötreyi azalttığı görülmüĢtür. 

Durabilite deneyleri rötreyi azaltırken, agrega dane boyutunun etkilerini 

değiĢtirmemektedir. 

Islanma-kuruma çevrimlerinde ortalama çatlak geniĢliklerinin azalmasını, bu 

çevrimlerin bir nevi kürleme durumu oluĢturması olarak düĢünülmüĢtür. 

Donma-çözünme çevrimlerinde çatlak oluĢmamasının nedenleri arasında; 

 Sıva ve harçlarda büyük boyutlu boĢluklar bulunuyorsa, hidrolik basınçlar 

oluĢmamaktadır. 

 Sıva ve harçlarda yeterli hava boĢlukları bulunması 

 Basınç dayanımı yüksek ise (üretilen sıvaların ortalama basınç dayanımları 

28 MPa‟dan yüksek çıkmıĢtır.) 
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 Maksimum agrega boyutu azaldığında (üretilen sıva ve harçların max dane 

boyutu 4 mm) 

 Üretilen sıva ve harçların ortalama doyma derecesi % 50 olarak ölçülmüĢtür. 

 Kullanılan ince agreganın su emme değeri < % 1‟dir. 

 Donma sırasında hidratasyonun durması 

 Çelik halka donma sırasında çok az miktarda büzülmektedir. 

 Kullanılacak çimento normal bir Ģekilde hidratasyon yapan, hidratasyon ısısı 

yüksek olmayan az rötre yapan bir çimento olmalıdır. 

 Donma sırasında oluĢan hacim artıĢı çatlakların oluĢmasını engellediği 

düĢünülmektedir. 

4.4.2 Serbest Rötre 

Serbest rötre değerleri ıslanma-kuruma çevrimleri sonucunda da ortam koĢullarında 

tutulan numunelerle benzer olarak karıĢım oranında ağırlıkça kum miktarı azaldıkça 

artma göstermiĢtir. Aynı sonuçlar donma-çözülme deneyinde de elde edilmiĢtir. 

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

donma-çözünmede düĢük değerler almıĢtır. Sonuçlar Çizelge 4.11‟de ve 

karĢılaĢtırmalı grafik gösterimleri ise ġekil 4.20,4.21 ve 4.22‟de gösterilmiĢtir. 

Betonda ortam koĢulları, donma-çözülme ve ıslanma-kuruma çevrimleri yapılmıĢtır 

ve bulunan sonuçlara göre betondaki değerler harçlara göre daha düĢük çıkmıĢtır 

(ġekil 4.23). 

Çizelge 4.11 : DeğiĢik karıĢım oranları için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve   

                donma-çözülmenin serbest rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

KarıĢım Oranları % 40 ve 20
o
C Islanma-Kuruma Donma-Çözülme 

Beton 687,5 x 10
-6

 625 x 10
-6

 487,5 x 10
-6

 

1:4:0,5 812,5 x 10
-6

 750 x 10
-6

 500 x 10
-6

 

1:3:0,5 1937,5 x 10
-6

 1250 x 10
-6

 875 x 10
-6 

1:2:0,5 2000 x 10
-6

 1312,5 x 10
-6

 1250 x 10
-6
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ġekil 4.20 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                           çözülme serbest rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması 

      

ġekil 4.21 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma 

                          çözülme serbest rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

      

ġekil 4.22 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                           çözülme serbest rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 4.23 : Beton için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme serbest 

                      rötre değerlerinin karĢılaĢtırılması 

Harçlarda ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme durumlarında ölçülen 

serbest rötre değerlerinde de kısıtlanmıĢ rötre değerlerine benzer bir durum 

oluĢmuĢtur. Islanma-kuruma ve donma-çözülme çevrimlerinde ölçülen serbest rötre 

değerleri ortam koĢulunda ölçülen değerlere göre düĢük çıkmıĢtır ancak birbirlerine 

göre yakın değerler göstermiĢtir. Betonda ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve 

donma-çözülme durumlarında ölçülen serbest rötre değerlerinde de kısıtlanmıĢ rötre 

değerlerine benzer bir durum oluĢmuĢtur. Islanma-kuruma ve donma-çözülme 

çevrimlerinde ölçülen serbest rötre değerleri ortam koĢulunda ölçülen değerlere göre 

düĢük çıkmıĢtır. Harçlarla karĢılaĢtırıldığında ise daha düĢük değerler almıĢtır. 

4.4.3 Ağırlık Kaybı 

Ağırlık kaybı yüzde değerleri ıslanma-kuruma çevrimleri sonucunda da ortam 

koĢullarında tutulan numunelerle benzer olarak karıĢım oranında ağırlıkça kum 

miktarı azaldıkça artma göstermiĢtir. Aynı sonuçlar donma-çözülme deneyinde de 

elde edilmiĢtir. Ortam koĢullarında yüksek olan serbest rötre değerleri sırasıyla 

ıslanma-kuruma ve donma-çözülmede düĢük değerler almıĢtır. Sonuçlar Çizelge 4.12 

ve karĢılaĢtırmalı grafik gösterimleri ise ġekil 4.24,4.25 ve 4.26‟da gösterilmiĢtir. 

Çizelge 4.12 : DeğiĢik karıĢım oranları için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve 

donma-çözülmenin ağırlık kaybı değerlerinin karĢılaĢtırılması 

KarıĢım Oranları % 40 ve 20
o
C Islanma-Kuruma Donma-Çözülme 

Beton % 2,85 % 2,69 % 2,64 

1:4:0,5 % 4,18 % 3,35 % 2,02 

1:3:0,5 % 5,6 % 3,67 % 2,65
 

1:2:0,5 % 6,5 % 3,86 % 2,72 
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ġekil 4.24 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                           çözülme ağırlık kaybı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

       

ġekil 4.25 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma 

                          çözülme ağırlık kaybı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

       

ġekil 4.26 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma 

                          çözülme ağırlık kaybı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

Betonda ortam koĢulları, donma-çözülme ve ıslanma-kuruma çevrimleri yapılmıĢtır 

ve bulunan sonuçlara göre betondaki değerler harçlara göre daha düĢük çıkmıĢtır. 

(ġekil 4.27) 
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ġekil 4.27 : Beton için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme ağırlık 

                      kaybı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

Harçlarda ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme durumlarında ölçülen 

ağırlık kaybı ölçümlerinde de kısıtlanmıĢ ve serbest rötre değerlerine benzer bir 

durum oluĢmuĢtur. Islanma-kuruma ve donma-çözülme çevrimlerinde ölçülen ağırlık 

kaybı ölçümleri ortam koĢulunda ölçülen değerlere göre düĢük çıkmıĢtır ancak 

birbirlerine göre yakın değerler göstermiĢtir. Betonda ortam koĢulları, ıslanma-

kuruma ve donma-çözülme durumlarında ölçülen ağırlık kaybı ölçümlerinde de 

kısıtlanmıĢ ve serbest rötre değerlerine benzer bir durum oluĢmuĢtur. Islanma-

kuruma ve donma-çözülme çevrimlerinde ölçülen ağırlık kaybı ölçümlerde ortam 

koĢulunda ölçülen değerlere göre düĢük çıkmıĢtır. Harçlarla karĢılaĢtırıldığında ise 

daha düĢük değerler almıĢtır. 

Ayrıca harçlarda donma-çözülmede çatlak oluĢmamasından dolayı ortam koĢulları, 

ıslanma-kuruma ve donma-çözülme koĢullarının çatlak geniĢlikleri bakımından 

birbiriyle iliĢkisini incelenmiĢtir (Çizelge 4.13-4.15). 

Çizelge 4.13 : Ortam koĢullarından sonra ıslanma-kuruma ve donma çözünme   

                      çevrimleri yapıldıktan sonraki çatlak geniĢlikleri ve % değiĢim 

                             değerleri. 

20C % 40 Rölatif Nem Çatlak GeniĢliği (mm) 

(KarıĢım oranı 1:4:0,5) 

Islanma-Kuruma Çatlak geniĢliği (mm) % DeğiĢim 

0,5 0,35 - %  30 

20C % 40 Rölatif Nem Çatlak GeniĢliği (mm) 

(KarıĢım oranı 1:3:0,5) 

Donma-Çözülme % DeğiĢim 

1,26 1,00 - % 21 
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Çizelge 4.14 : Islanma-kurumadan sonra ortam koĢullarında ve donma çözünme   

                   çevrimleri yapıldıktan sonraki çatlak geniĢlikleri ve % değiĢim 

                            değerleri. 

Islanma-Kuruma(mm) 

(KarıĢım oranı 1:4:0,5) 

20C % 40 Rölatif Nem(mm) % DeğiĢim 

0,35 0,35 - 

Islanma-Kuruma(mm) 

(KarıĢım oranı 1:4:0,5) 

Donma-Çözülme(mm) % DeğiĢim 

0,35 0,20 -% 43 

Çizelge 4.15 : Donma-çözünmeden sonra ortam koĢullarında ve ıslanma-kuruma  

                   çevrimleri yapıldıktan sonraki çatlak geniĢlikleri ve % değiĢim 

                            değerleri. 

Donma-Çözülme 

(KarıĢım oranı 1:4:0,5) 

20C % 40 Rölatif Nem % DeğiĢim 

Çatlak oluĢmadı 0,25 + % 25 

Donma-Çözülme 

(KarıĢım oranı 1:4:0,5) 

Islanma-Kuruma % DeğiĢim 

Çatlak oluĢmadı 0,23 + % 23 

Ortam koĢullarında tutulan numunelerde oluĢan çatlakların geniĢliklerinin 42.gün 

sonunda yapılan ölçümlerinden sonra ayrı ayrı ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

çevrimleri yapıldığı zaman hem ıslanma-kuruma çevrimlerinde hem de donma-

çözülme çevrimleri sonucu çatlak geniĢliklerinde azalma görülmüĢtür. Islanma-

kuruma çevrimleri yapılmıĢ numuneler ortam koĢullarında ve donma-çözülme 

çevrimlerinde tutulduğunda ise ortam koĢullarında tutulan numunelerde oluĢmuĢ 

çatlak geniĢliklerinde bir değiĢim gözlenmemiĢtir. Buna karĢın, donma-çözülme 

çevrimlerinde ise çatlak geniĢliklerinde % 43‟e varan bir azalma belirlenmiĢtir. Bu 

durum, donma-çözülme çevrimlerinde çatlak oluĢmamasını bir miktar 

açıklamaktadır. Donma-çözülme çevrimleri sonucu çatlak oluĢmamıĢ numuneler a 

yrı ayrı ıslanma-kuruma çevrimleri ve ortam koĢullarında tutulmaları durumunda ise 

her iki koĢulda çatlak oluĢmuĢtur ancak o koĢullarda oluĢan tutulan numunelerde 

oluĢma çatlak geniĢlikleirne göre daha düĢük değerler almıĢtır. 

Bu dönüĢümlere bağlı olarak durabilitenin kısıtlanmıĢ rötre çatlak oluĢumunun 

geliĢmesini etkilediği ve çatlak geniĢliklerini azaltma yönünde sonuçlar verdiği 

görülmüĢtür. 
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4.4.4 Kılcallık ve Su Emme  

Kılcallık katsayısı değerleri karĢılaĢtırıldığı zaman bütün karıĢım oranları için en 

yüksek değeri ortam koĢullarında almıĢken, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

çevrimleri sonucu katsayı değerleri düĢmüĢtür. En düĢük değer ise ıslanma-kuruma 

çevrimlerinde çıkmıĢtır. KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ıslanma-kuruma ve donma-

çözülme çevrimleri birbirine yakın değerler almıĢtır. Harçların kılcallık katsayılarının 

değiĢimleri ġekil 4.28-4.30‟da gösterilmiĢtir. Harçların kılcallık katsayılarının sütun 

grafik gösterimi de ġekil 4.32‟de gösterilmiĢtir. Betonun ortam koĢullarında ölçülen 

kılcallık katsayısı harçlara göre düĢük çıkmıĢtır. Betonda ise donma-çözülme 

kılcallık katsayısı ortam koĢullarında ve ıslanma-kuruma çevrimlerinde ölçülen 

kılcallık katsayısından yüksek çıkmıĢtır (ġekil 4.31 ve ġekil 4.33) ve harçlara göre de 

yüksek değer almıĢtır. 

        

ġekil 4.28 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma- 

                         çözülme kılcallık katsayılarının karĢılaĢtırılması. 

        

ġekil 4.29 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma- 

                         çözülme kılcallık katsayılarının karĢılaĢtırılması 
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ġekil 4.30 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma-    

    çözülme kılcallık katsayısı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil 4.31 : Beton ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme kılcallık  

                         katsayısı değerlerinin karĢılaĢtırılması. 

Kılcallık katsayısı değerleri karĢılaĢtırıldığı zaman bütün karıĢım oranları için en 

yüksek değeri ortam koĢullarında almıĢken, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

çevrimleri sonucu katsayı değerleri düĢmüĢtür. En düĢük değer ise ıslanma-kuruma 

çevrimlerinde çıkmıĢtır. En yüksek değerler ise donma-çözünme çevrimlerinde 

çıkmıĢtır. KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ıslanma-kuruma ve donma-çözünme çevrimleri 

birbirine yakın değerler almıĢtır. Betonda ise donma-çözülme çevrimleri sonucu 

katsayı yükselmiĢtir. Ancak harçlarla karĢılaĢtırıldığında düĢük değerler almıĢtır. 

Durabilite deneyleri rötreyi azaltırken, malzemelerin kılcallık değerlerini de 

azaltmaktadır. Daha az rötre yapan malzemelerde kılcal boĢlukların az olduğu 

görüĢüne varılmaktadır. Durabilite deneylerinin özellikle fiziksel özellikleri iyi 

yönde etkilediği görülmüĢtür. 
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ġekil 4.32 : Harç ve beton için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma-çözülme   

   kılcallık katsayılarının karĢılaĢtırılmasının grafikle gösterimi. 

KarıĢım oranlarının su emme değerleri karĢılaĢtırıldığında birbirine yakın değerler 

aldığı görülmüĢtür (ġekil 4.34). Doyma dereceleri karĢılaĢtırıldığı zaman ise yine 

birbirine yakın değerler aldığı görülürken, bütün karıĢım oranları içinde % 80‟nin 

altında bulunmuĢtur. Bu durum donma-çözülme çevrimlerinde çatlak oluĢmamasına 

bir sebep olarak gösterilmektedir.  

          

ġekil 4.33 : Harç ve beton için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma-çözülme  

             ağırlıkça ve hacimce su emme değerlerinin ile doyma derecelerinin 

                      karĢılaĢtırılmasının grafikle gösterimi. 

Betonda 20
0
C ve % 40 rölatif nem ile donma-çözülme çevrimleri sonucu ölçülen su 

emme değerlerinin birbirine yakın değerler aldığı görülmüĢtür Islanma-kuruma 

çevrimleri daha düĢük değerler almıĢtır. Doyma derecesinde ise 20
0
C ve % 40 rölatif 
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nem ile donma-çözülme çevrimleri sonucu ölçülen su emme değerlerinin birbirine 

yakın değerler aldığı ıslanma-kuruma çevrimlerinde ise daha yüksek çıkmıĢtır (ġekil 

4.35). 

Betonun su emme değerleri ve doyma derecesi de harçlara göre düĢük çıkmıĢtır. 

Agrega dane boyutu büyüdükçe fiziksel özelliklerin iyi yönde geliĢtiği 

görülmektedir. Rötre azaldıkça, fiziksel özelliklerin de iyi yönde geliĢtiği görüĢüne 

varılmıĢtır. 

4.4.5 Basınç ve Eğilme Deneyi 

Harçların basınç ve eğilme dayanımları karĢılaĢtırıldığı zaman en yüksek değer 

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

sonucu ortaya çıkmıĢtır. KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma 

ve donma-çözülme basınç ve eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi ġekil 4.36 ve 

4.37‟de verilmiĢtir. 

         

ġekil 4.34 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                       çözülme eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi. 

        

ġekil 4.35 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                       çözülme basınç dayanımlarının grafikle gösterimi. 
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KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözülme 

basınç ve eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi ġekil 4.38 ve 4.39‟da verilmiĢtir. 

          

ġekil 4.36 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                       çözülme eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi. 

          

ġekil 4.37 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma 

                       çözülme basınç dayanımlarının grafikle gösterimi. 

KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözünme 

basınç ve eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi ġekil 4.40 ve 4.41‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.39 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢulları,ıslanma-kuruma ve donma  

                       çözülme eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi. 

          

ġekil 4.40 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma 

                       çözülme basınç dayanımlarının grafikle gösterimi. 

Betonda durabilite deneyleri sonunda yapılan basınç ve eğilme dayanımları ölçümleri 

yapıldığı zamanda betonda da en yüksek değer ıslanma-kuruma çevrimlerinde 

bulunmuĢ, en düĢük değer is donma-çözünme çevrimlerinde ölçülmüĢtür. Beton için 

ortam koĢulları, ıslanma-kuruma ve donma-çözünme basınç ve eğilme 

dayanımlarının grafikle gösterimi ġekil 4.42 ve 4.43‟te verilmiĢtir. 
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ġekil 4.42 : Beton için ortam koĢulları, donma-çözülme ve ıslanma-kuruma için  

                        eğilme dayanımlarının grafikle gösterimi. 

        

ġekil 4.43 : Beton için ortam koĢulları, donma-çözülme ve ıslanma-kuruma için 

                        basınç dayanımlarının grafikle gösterimi. 

Durabilite deneyleri sonucu bulunan harç oranlarının basınç ve eğilme dayanımları 

da agrega miktarı azaldıkça artmaktadır. Beton ve harçlarda basınç ve eğilme 

dayanımları karĢılaĢtırıldığı zaman en yüksek değer ıslanma-kuruma çevrimleri 

sonucu, en düĢük değer ise donma-çözülme çevrimleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Islanma-kuruma çevrimleri sırasında kürleme durumu oluĢturduğu düĢünüldüğü için 

yüksek değerler aldığı düĢünülmektedir. Betonun basınç ve eğilme dayanımları 

harçlara göre düĢük çıkarken, betonda da ıslanma-kuruma çevrimleri sonucu yapılan 

basınç ve eğilmede çekme dayanımları yüksek çıkmıĢtır, donma-çözülme çevrimleri 

sonucu dayanımda bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. 
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5.SONUÇLAR 

 Agrega dane boyutunun rötreye etkisi incelendiğinde, maksimum dane 

boyutu 4 mm olan agrega miktarı yüksek harçlarda kısıtlanmıĢ rötrenin düĢük 

değer aldığı görülmüĢtür. Ancak, agrega miktarı azaldıkça rötrenin değerinin 

artığı gözlenmiĢtir. Agrega miktarı yüksek olan harçlarda, rötre daha büyük 

agrega dane boyutu kullanılan çalıĢmalarda (özellikle maksimum dane 

boyutu 9 mm) üretilen betona göre de düĢük çıktığı görülmüĢtür. Harçlarla 

toplam agrega miktarı aynı oranlarda olan ve maksimum dane boyutu 16 mm 

olan bir beton üretimi yapıldığında da rötrenin harçlara göre daha düĢük 

değerler aldığı gözlenmiĢtir. Agrega dane boyutunun büyümesinin çatlak 

geniĢliğini azalltığı görülmüĢtür. Ayrıca daha büyük agrega dane boyutunun 

çatlağın ilerlemesini kısıtlayıcı olduğu ve mikro boyutta tutma olanağı 

sağladığı düĢünülmektedir.  

 Harç ve betonun serbest rötre ve ağırlık kaybı sonuçları da kısıtlanmıĢ rötre 

sonuçlarına benzer değerler almıĢtır. Agrega miktarının artması ve agrega 

dane boyutunun büyümesinin de serbest rötreyi azalttığı sonucuna varılmıĢtır. 

Ġri boyutlu agreganın oluĢan rötre çatlaklarını mikro düzeyde tutarak serbest 

rötreyi azalttığı sonucuna varılmaktadır. Ayrıca serbest rötre ölçümlerinde 

çatlak oluĢmamasına rağmen kısıtlanmıĢ rötre sonuçlarına benzer sonuçlar 

vermesi bu iki rötre deneyi arasında bir bağıntı oluĢacağı görüĢü ortaya 

çıkmıĢtır. Bu iki rötre deneyinin aynı sonuçlar vermesi nedeniyle, yapılan 

incelemelerle kısıtlanmıĢ ve serbest rötre numunelerinin boyutları arasında 

yakın bir oran varsa ve farklı gerilmeler oluĢmadığı zaman yalın betonlar için 

kısıtlanmıĢ rötre yerine serbest rötre değerlerinin kullanılabileceği 

düĢünülmektedir. 

 Agreganın yapılan tüm incelemelerde olumlu etkisi görülmektedir. Özellikle 

agrega dane boyutunun büyümesi olumlu sonuçlar oluĢturmaktadır. Ayrıca, 

agrega tipinin bilinmesinin de önemli olduğu düĢünülmüĢtür. Eğer gözenekli, 
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çok su emen bir agrega tipi kullanılsaydı böyle sonuçlar vermeyebilirdi 

görüĢüne varılmıĢtır. 

 Durabilite açısından incelendiğinde de agrega dane boyutunun etkisinin 

benzer sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Durabilite çevrimleri sonucu betonda 

bulunan kısıtlanmıĢ ve serbest rötre değerlerinin harca göre düĢük değerler 

aldığı görülmüĢtür. Büyük boyutlu agregaların kullanılmasının rötre sonucu 

oluĢan çatlakları mikro düzeyde tuttuğu ve etkisinin daha net görüldüğü 

sonucuna varılmaktadır. Agrega dane boyutunun artması rötreyi azaltma 

eğiliminde tutarken,  durabilite koĢullarının da bu etkiye olumlu destek 

olduğu etkisinin değiĢmediği düĢünülmektedir. Yapılan durabilite deneyleri 

sonucunda da agrega dane boyutunun artmasının rötreyi azalttığı 

görülmüĢtür. Durabilite deneyleri koĢulları rötreyi azaltırken, agrega dane 

boyutunun etkilerini değiĢtirmemektedir. Agrega miktarının artmasının 

rötreyi azalttığı sonucuna benzer olarak agrega dane boyutunun artmasının 

rötreyi azalttığı görüĢüne varılmıĢtır. 

 Dayanıklılık açısından incelendiğinde harçlarda ıslanma-kuruma çevrimleri 

sonucu rötre değerlerinde bir düĢüĢ gözlenirken, agrega miktarları azaldıkça 

rötre değerlerinin yükseldiği görülmüĢtür. Islanma-kuruma çevrimleri 

sırasında çatlak geniĢliğinin az olması veya oluĢan çatlağın geniĢliğinin 

azalması olayının kürlemeyle iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür. Islatmanın 

hidratasyonu sürdürdüğü, hacim artıĢına sebep olduğu görüĢlerine dayanarak 

bir nevi kürleme etkisi olduğu sonucuna varılmıĢtır. Donma-çözülme 

çevrimleri sonucu kısıtlanmıĢ rötre çatlağı oluĢmamıĢ, serbest rötre değerleri 

incelendiğinde de ortam koĢulları ve ıslanma-kuruma çevrimlerine göre 

düĢük çıkmıĢtır. Buna ek olarak, donma-çözülme çevrimleri sonucu rötre 

değerlerinde bir düĢüĢ gözlenirken, agrega miktarları azaldıkça rötre 

değerlerinin yükseldiği görülmüĢtür. Donma-çözünme çevrimleri sonucu 

çatlak oluĢmamasına neden olarak donma sırasında hidratasyonun durması, 

üretilen harç ve beton numunelerin doyma derecelerinin % 50 olarak 

ölçülmesi ve donma sırasında oluĢan hacim artıĢının çatlakların oluĢmasını 

engellediği olarak düĢünülmektedir. Üretilen harç ve beton numunelerin 

basınç dayanımlarının yüksek olması ve kullanılan agregaların su emme 
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değerlerinin % 1‟den az olması gibi nedenlerin de etkili olabileceği 

düĢünülmektedir. 

 Betonda da ıslanma-kuruma çevrimlerinde çatlak geniĢliği azalmıĢtır ve 

donma-çözülme sonucunda bir çatlak görülmemiĢtir. Islanma-kuruma 

çevrimlerinde betonda oluĢan çatlakların geniĢlikleri harçlara göre daha 

düĢük çıkmıĢtır. Agrega dane boyutunun artmasının rötreyi azaltmakta etkili 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 Durabilitenin, oluĢan rötre çatlaklarının azalmasına veya hiç oluĢmamasına 

sebep olmasının nedeni olarak kendi kendini onarma (self-healing) durumu 

düĢünülmektedir. Donma-çözülme çevrimlerinde kısıtlanmıĢ rötre 

çatlaklarının daha büyük boyutta oluĢmamasının, donma-çözülme sırasında 

hidratasyonun durmasıyla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Islanma-kuruma 

sırasında ise oluĢan çatlakların geniĢliklerinin, ortam koĢullarına göre daha 

düĢük çıkması veya ortam koĢullarında oluĢan çatlakların kapanma eğilimi 

göstermesinin, ıslanma-kuruma çevrimlerinin bir nevi kürleme etkisi 

göstermesiyle oluĢtuğu düĢünülmektedir. Rötre çatlakları,  çekme 

gerilmelerinin çekme dayanımlarını aĢtığı zaman oluĢmaktadır. Daha evvel 

yapılmıĢ çalıĢmalarda, kendi kendini onarma (self-healing) durumunun 

çekme dayanımını düĢük seviyelerde tutmasından dolayı rötre çatlaklarının 

oluĢmadığı sonucuna varmıĢlardır. Dar çatlak geniĢliklerinin de kendi kendini 

onarma (self-healing) durumuna yardımcı olduğu araĢtırmalar sonucu 

bulunmuĢtur. Hidratasyonun devam eden bir süreç olması da kendi kendini 

onarmayı (self-healing) destekleyen bir durumdur.  

 Basınç ve eğilme dayanımları incelendiğinde de agrega miktarı arttıkça 

dayanımların düĢük değer aldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca, rötre ölçümlerinin 

bitirildiği 42.günde dayanımlarda bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. Bu sonuca göre 

rötre sürecinin tamamlandığı zaman oluĢabilecek mikro çatlakların bir miktar 

dayanımda düĢüĢe sebep olabileceğini göstermektedir. Rötre arttıkça 

dayanımlarda da düĢüĢ olduğu görülmüĢtür. Agrega miktarı artıkça rötre de 

azalmakta bir eğilim gösterdiği için rötre ile dayanım arasında ters bir orantı 

oluĢmaktadır. Beton ve harçlarda basınç ve eğilme dayanımları için en 

yüksek değer ıslanma-kuruma çevrimleri sonucu, en düĢük değer ise donma-

çözülme çevrimleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. Islanma-kuruma çevrimleri 
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durumunda ise, kürleme etkisi oluĢtuğu için yüksek değerler aldığı 

düĢünülmektedir. Agrega dane boyutunun artmasının sadece rötreyi 

azaltmakta olduğu, mekanik özelliklere ise fazla etkisi olmadığı 

düĢünülmektedir. 

 Kılcallık değerleri ve su emme değerleri karıĢım oranlarına göre birbirine 

yakın değerler almıĢlardır. Bu sonuçtan dolayı, rötrenin fiziksel özelliklere 

fazla etkisinin olmadığı düĢünülmüĢtür. Durabilite açısından incelendiğinde 

de kılcallık değerlerinin ortam koĢullarında yüksek çıkması sonucu 

durabilitenin fiziksel özellikleri etkilediği gözlemine varılmıĢtır. Islanma-

kuruma ve donma-çözülme çevrimlerinde gözlenen rötrede azalıĢ, bu 

deneyler sonucu bulunan azalan kılcallık katsayıları ile desteklenmiĢtir. Beton 

ve harçlar karĢılaĢtırıldığında betonun kılcallık ve su emme değerlerinin 

düĢük çıkması agrega dane boyutunun artmasının kılcallık ve su emme 

değerlerini düĢürerek rötreyi de azaltma eğiliminde olacağı düĢünülmüĢtür. 

Betonun su emme değerleri ve doyma derecesi de harçlara göre düĢük 

çıkmıĢtır. Agrega dane boyutu büyüdükçe fiziksel özelliklerin iyi yönde 

geliĢtiği görülmektedir. Rötre azaldıkça, fiziksel özelliklerin de iyi yönde 

geliĢtiği görüĢüne varılmıĢtır. 

 Durabilite koĢulları rötreyi azaltırken, malzemelerin kılcallık değerlerini de 

azaltmaktadır. Daha az rötre yapan malzemelerde kılcal boĢlukların az olduğu 

görüĢüne varılmaktadır. Durabilite deneylerinin özellikle fiziksel özellikleri 

iyi yönde etkilediği görülmüĢtür. 

 Agrega dane boyutunun artmasının rötreyi azaltıcı bir faktör olduğu 

düĢünülmektedir. Özellikle agrega dane boyutunun artmasının oluĢan rötre 

çatlaklarını mikro düzeyde tutarak kendi kendini onarma özelliği kazandırdığı 

düĢünülmektedir. Durabilite deneylerinde de benzer sonuçların çıkmasının 

durabilitenin de agrega dane boyutunun artmasının etkisine benzer Ģekilde 

rötre çatlak oluĢumunun geliĢmesini etkilediği ve çatlak geniĢliklerini 

azaltma yönünde sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Sonuç olarak hem agrega 

dane boyutunun artması hem de durabilite koĢullarının rötreyi azaltan 

etkenler olduğu görüĢüne varılmıĢtır. 
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 Bu çalıĢmada özellikle agrega dane boyutunun rötre ve durabilite üzerine 

etkisinin incelenmesinde yalın harç ve beton numuneler kullanılmıĢtır. Büyük 

boyutlu agrega kullanmanın ve durabilite koĢullarının rötreyi azalttığı 

sonucuna varılmıĢtır. Rötre azaltıcılı katkılı veya lifli harç ve beton 

numuneler üretilerek, rötre ve durabilite iliĢkisinin incelenmesinin de yararlı 

olacağı düĢünülmektedir. Bunun yanında, agreganın sadece dane boyut 

dağılımının incelenmesi dıĢında, agreganın su emmesi, sertliği veya çevresel 

koĢullara dayanıklılığının etkilerinin de rötre üzerindeki davranıĢının 

incelenmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca, değiĢik tipteki 

agregaların dane boyutlarının rötre üzerine etkilerinin incelenmesinin yararı 

açıktır. Rötrenin harç ve betonun boĢluk yapısına duyarlılığının incelenmesi 

durumunun da faydalı olacağı düĢünülmektedir. Buna ek olarak, agrega dane 

boyutunun rötre ve durabiliteye etkisinin deneysel bağıntılar ve 

korrelasyonlarla da incelenmesinin yararlı olacağı önerilmektedir. 
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EK A Basınç ve Eğilmede Çekme Kuvvet Değerleri 

Çizelge A.1 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numunelerin 3 

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-O1 41,41 40,25 160,00 2300 54000 54000 

4H-O2 41,96 41,59 
160,00 

2300 53000 53000 

4H-O3 41,97 41,25 
160,00 

2700 55000 52000 

Çizelge A.2 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numunelerin 7 

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-O1 41,03 40,00 160,00 2800 61000 60000 

4H-O2 41,19 40,42 
160,00 

2900 62000 60000 

4H-O3 40,39 40,68 
160,00 

2700 62000 59000 

Çizelge A.3 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numunelerin 28 

                        günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-O1 41,48 40,19 160,00 3200 67000 65000 

4H-O2 41,65 40,24 
160,00 

3500 64000 66000 

4H-O3 41,32 40,24 
160,00 

3300 71000 70000 

Çizelge A.4 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numunelerin 42  

                        günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-O1 41,57 40,00 160,00 3000 64000 63000 

4H-O2 42,00 40,00 
160,00 

3200 63000 63000 

4H-O3 41,94 40,10 
160,00 

3000 66000 65000 
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Çizelge A.5 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan numunelerin 3 

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-O1 41,25 40,09 160,00 1750 44000 46000 

3H-O2 40,65 40,23 
160,00 

1700 45000 45000 

3H-O3 41,24 40,14 
160,00 

1900 45000 46000 

Çizelge A.6 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan numunelerin 7  

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-O1 40,79 40,14 160,00 2700 55000 53000 

3H-O2 40,55 40,00 
160,00 

2350 56000 53000 

3H-O3 40,66 40,23 
160,00 

2250 55000 53000 

Çizelge A.7 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan numunelerin 28  

                        günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-O1 40,19 40,29 160,00 3500 60000 57000 

3H-O2 40,65 40,23 
160,00 

3300 62000 60000 

3H-O3 41,24 40,14 
160,00 

3100 60000 59000 

Çizelge A.8 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan numunelerin 42  

                        günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-O1 41,57 40,13 160,00 3200 55000 56000 

3H-O2 41,03 40,28 
160,00 

3300 49000 59000 

3H-O3 41,25 40,05 
160,00 

3000 56000 56000 
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Çizelge A.9 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:2:0,5 olan numunelerin 3  

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-O1 40,42 40,04 160,00 2200 63000 57000 

2H-O2 40,90 40,17 
160,00 

2100 66000 62000 

2H-O3 40,83 40,09 
160,00 

2500 64000 70000 

Çizelge A.10 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:2:0,5 olan numunelerin 7 

                          günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-O1 40,00 40,23 160,00 2700 64000 71000 

2H-O2 40,69 40,01 
160,00 

2800 72000 74000 

2H-O3 40,30 40,18 
160,00 

2700 73000 71000 

Çizelge A.11 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:2:0,5 olan numunelerin 28 

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-O1 40,00 40,20 160,00 3450 70000 69000 

2H-O2 40,26 40,32 
160,00 

3250 80000 77000 

2H-O3 40,00 40,42 
160,00 

3650 76000 71000 

Çizelge A.12 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan numunelerin 42  

                         günlük eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-O1 40,29 40,08 160,00 3200 65000 68000 

2H-O2 40,91 40,11 
160,00 

3450 69000 70000 

2H-O3 40,62 40,10 
160,00 

3150 65000 70000 
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Çizelge A.13 : Ortam koĢullarında tutulan beton numunelerin 3 günlük eğilme ve  

                            basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-O1 40,95 40,31 160,00 2200 62000 60000 

NB-O2 40,84 40,81 
160,00 

2100 59000 55000 

NB-O3 41,00 40,42 
160,00 

2300 67000 63000 

Çizelge A.14 : Ortam koĢullarında tutulan beton numunelerin 7 günlük eğilme ve 

                            basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-O1 41,54 40,27 160,00 2400 68000 72000 

NB-O2 42,30 40,69 
160,00 

2500 70000 73000 

NB-O3 42,70 40,91 
160,00 

2800 63000 70000 

Çizelge A.15 : Ortam koĢullarında tutulan beton numunelerin 28 günlük eğilme ve  

                           basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-O1 41,61 40,74 160,00 2500 65000 64000 

NB-O2 41,85 40,46 
160,00 

2700 70000 70000 

NB-O3 41,6 40,61 
160,00 

2700 70000 67000 

Çizelge A.16 : Ortam koĢullarında tutulan beton numunelerin 42 günlük eğilme ve 

                           basınç kuvvetleri. 

Kod a (mm) b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-O1 42,41 40,03 160,00 2800 70000 63000 

NB-O2 42,07 40,55 
160,00 

2100 66000 66000 

NB-O3 42,22 40,72 
160,00 

3000 62000 61000 
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Çizelge A.17 : Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan  

                             numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-IK1 40,05 40,00 160,00 2400 73000 68000 

4H-IK2 40,00 40,34 
160,00 

3100 77000 77000 

4H-IK3 40,09 40,46 
160,00 

3300 83000 82000 

Çizelge A.18 : Donma-çözülme çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan  

     numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

4H-DÇ1 40,02 40,59 160,00 2700 64000 62000 

4H-DÇ2 40,15 40,39 
160,00 

2900 60000 59000 

4H-DÇ3 40,25 40,41 
160,00 

3000 60000 62000 

Çizelge A.19 : Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan 

                             numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-IK1 41,59 40,62 160,00 3500 81000 79000 

3H-IK2 41,54 40,15 
160,00 

3900 78000 82000 

3H-IK3 41,20 40,06 
160,00 

3600 72000 78000 

Çizelge A.20 : Donma-çözülme çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:3:0,5 olan  

                             numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

3H-DÇ1 40,00 40,73 160,00 2400 56000 69000 

3H-DÇ2 40,15 41,10 
160,00 

2600 64000 62000 

3H-DÇ3 40,05 41,03 
160,00 

2500 62000 66000 
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Çizelge A.21 : Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:2:0,5 olan  

                             numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-IK1 40,65 40,03 160,00 4600 100000 87000 

2H-IK2 40,53 40,03 
160,00 

4300 96000 89000 

2H-IK3 40,70 40,16 
160,00 

4300 96000 91000 

Çizelge A.22 : Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan karıĢım oranı 1:4:0,5 olan  

                             numunelerin eğilme ve basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

2H-DÇ1 40,35 40,45 160,00 2100 69000 62000 

2H-DÇ2 40,36 40,96 
160,00 

1900 65000 68000 

2H-DÇ3 41,51 40,00 
160,00 

2200 62000 70000 

Çizelge A.23 : Islanma-kuruma çevrimlerinde tutulan beton numunelerin eğilme ve  

                          basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-IK1 41,07 40,40 160,00 2800 84000 93000 

NB-IK2 40,55 40,26 
160,00 

3200 100000 92000 

NB-IK3 40,90 40,16 
160,00 

3900 99000 82000 

Çizelge A.24 : Donma-çözülme çevrimlerinde tutulan beton numunelerin eğilme ve 

                          basınç kuvvetleri. 

Kod a 

(mm) 

b (mm) L(mm) Eğilme 

dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

Basınç 

Dayanımı(N) 

NB-DÇ1 40,12 41,62 160,00 2800 52000 53000 

NB-DÇ2 40,28 41,81 
160,00 

2000 54000 53000 

NB-DÇ3 40,18 41,73 
160,00 

2800 50000 57000 
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EK B KısıtlanmıĢ Rötre Değerleri 

Çizelge B.1 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:4.0,5 için kısıtlanmıĢ rötre  

                        halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 Sıcaklık (T) 

Bağıl Nem 

(R) Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

12.gün 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 T:24 /R:41 

13.gün 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
T:24/R:41 

14.gün 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
T:23/R:41 

20.gün 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 
T:23/R:41 

22.gün 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 
T:23/R:41 

24.gün 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
T:23/R:41 

27.gün 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
T:23/R:41 

28,gün 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
T:23/R:40 

30.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
T:22/R:41 

34.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
T:22/R:41 

37.gün 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 
T:22/R:41 

42.gün 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 
T:22/R:41 
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Çizelge B.2 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:3.0,5 için kısıtlanmıĢ rötre  

                        halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 Sıcaklık (T) 

Bağıl Nem 

(R) Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

6.gün 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 T:23,8/R:38 

7.gün 0,8 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 
T:23/R:37 

8.gün 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 
T:23,1/R:41 

11.gün 1,1 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 
T:21,5/R:42 

13.gün 1,2 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 
T:20,6/R:40 

14.gün 1,2 1,2 1,3 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 
T:21/R:45 

15.gün 1,2 1,2 1,4 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 
T:21,3/R:47 

16,gün 1,3 1,3 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
T:21,7/R:34 

17.gün 1,3 1,3 1,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 
T:22,1/R:42 

20.gün 1,3 1,3 1,4 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 
T:22/R:36 

22.gün 1,4 1,4 1,4 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 
T:22,3/R:34 

23.gün 1,4 1,4 1,4 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 
T:21,1/R:41 

27.gün 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 
T:21,4/R:44 

28.gün 1,5 1,4 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 
T:21,2/R:45 

29.gün 1,5 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 
T:20,6/R:40 

30.gün 1,5 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
T:21/R:39 

31.gün 1,5 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
T:20,7/R:45 

34.gün 1,5 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
T:20,1/R:48 

35.gün 1,5 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
T:21,4/R:38 

37.gün 1,6 1,4 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
T:21,2/R:38 

38.gün 1,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 
T:21/R:39 

41.gün 1,6 1,5 1,6 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 
T:21,4/R:35 

42.gün 1,6 1,5 1,6 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 
T:20,8 /R:33 
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Çizelge B.3 : Ortam koĢullarında tutulan karıĢım oranı 1:2.0,5 için kısıtlanmıĢ rötre 

                        halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 Sıcaklık (T) 

Bağıl Nem 

(R) Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

5.gün 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 T:22 /R:41 

6.gün 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 
T:22/R:41 

7.gün 0,6 0,7 0,4 0,8 1,0 0,9 0,3 0,4 0,3 
T:23/R:40 

8.gün 1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,3 0,8 0,5 0,8 
T:23/R:40 

9.gün 1,4 1,5 1,4 1,8 1,8 1,8 0,8 0,5 0,8 
T:24,1/R:40 

10.gün 1,6 1,8 1,5 1,8 2,0 1,8 0,8 0,8 0,8 
T:24,2/R:41 

15.gün 2,0 1,9 2,2 1,8 2,0 1,9 1,0 1,0 1,1 
T:24/R:41 

16,gün 2,0 1,9 2,2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,2 
T:24/R:40 

17.gün 2,3 2,0 2,4 2,4 2,2 2,0 1,2 1,2 1,2 
T:24/R:40 

20.gün 2,3 2,0 2,4 2,4 2,2 2,0 1,2 1,2 1,2 
T:24/R:40 

21.gün 2,3 2,0 2,4 2,4 2,2 2,1 1,2 1,2 1,2 
T:24/R:40 

23.gün 2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

24.gün 2,3 2,4 2,4 2,6 2,4 2,1 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

27.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

28.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

30.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

34.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,4 1,6 1,4 
T:24/R:40 

35.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,6 1,6 1,6 
T:24/R:40 

36.gün 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 1,6 1,6 1,6 
T:24/R:40 

42.gün 2,6 3,2 2,6 2,6 2,6 2,2 1,6 1,6 1,6 
T:24/R:40 
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Çizelge B.4 : Ortam koĢullarında tutulan beton için kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi  

                          sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 Sıcaklık (T) 

Bağıl Nem 

(R) Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

10.gün 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 T:22 /R:40 

11.gün 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
T:22 /R:40 

14.gün 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
T:22 /R:40 

15.gün 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 
T:22 /R:40 

16.gün 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 
T:22 /R:40 

17.gün 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 
T:22 /R:40 

18.gün 0,25 0,25 0,25 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 
T:22 /R:40 

21,gün 0,3 0,3 0,25 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 
T:22 /R:40 

22.gün 0,3 0,35 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
T:22 /R:40 

23.gün 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 
T:22 /R:40 

24.gün 0,35 0,4 0,3 0,25 0,2 0,2 0,3 0,2 0,25 
T:22 /R:40 

25.gün 0,35 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25 
T:22 /R:40 

30.gün 0,35 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3 
T:22 /R:40 

31.gün 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,35 0,3 
T:22 /R:40 

32.gün 0,45 0,45 0,45 0,3 0,3 0,3 0,4 0,35 0,3 
T:22 /R:40 

35.gün 0,5 0,45 0,45 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 
T:22 /R:40 

36.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,35 
T:22 /R:40 

37.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
T:22 /R:40 

38.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
T:22 /R:40 

39.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
T:22 /R:40 

42.gün 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
T:22 /R:40 
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Çizelge B.5 : KarıĢım oranı 1:4.0,5 için ıslanma-kuruma çevrimleri sırasındaki  

                            kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

13.gün 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

14.gün 0,2 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 

15.gün 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 

16.gün 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

17.gün 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,29 0,30 0,28 

18.gün 0,3 0,3 0,3 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 0,31 

19.gün 0,31 0,31 0,31 0,3 0,3 0,3 0,32 0,32 0,32 

20,gün 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,33 

21.gün 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 

22.gün 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,3 0,34 0,34 0,34 

23.gün 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

24.gün 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

25.gün 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Çizelge B.6 : KarıĢım oranı 1:3.0,5 için ıslanma-kuruma çevrimleri sırasındaki  

                            kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

5.gün 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6.gün 0,1 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7.gün 0,15 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

8.gün 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

9.gün 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 

10.gün 0,25 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 

13.gün 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,3 0,25 0,25 

14.gün 0,35 0,25 0,2 0,2 0,15 0,15 0,3 0,3 0,25 

15.gün 0,35 0,25 0,2 0,3 0,15 0,15 0,35 0,35 0,25 

16.gün 0,35 0,25 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 

17.gün 0,35 0,25 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,45 0,4 

20.gün 0,4 0,25 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,5 0,5 

21.gün 0,4 0,25 0,2 0,3 0,25 0,25 0,6 0,5 0,5 

22.gün 0,45 0,25 0,35 0,3 0,35 0,25 0,6 0,5 0,5 

23.gün 0,55 0,35 0,35 0,3 0,35 0,3 0,6 0,5 0,5 

24.gün 0,55 0,35 0,35 0,3 0,35 0,3 0,6 0,5 0,5 

25.gün 0,55 0,35 0,35 0,3 0,35 0,3 0,6 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Çizelge B.7 : KarıĢım oranı 1:2.0,5 için ıslanma-kuruma çevrimleri sırasındaki  

                       kısıtlanmıĢ rötre halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

5.gün 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6.gün 0,15 0,15 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

7.gün 0,20 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8.gün 0,3 0,25 0,15 0,15 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05 

10.gün 0,3 0,25 0,15 0,15 0,1 0,1 0,15 0,15 0,1 

13.gün 0,3 0,3 0,2 0,15 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 

14.gün 0,35 0,35 0,2 0,2 0,15 0,15 0,2 0,2 0,15 

15.gün 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2 0,15 

16.gün 0,4 0,35 0,2 0,2 0,2 0,15 0,25 0,25 0,2 

20.gün 0,45 0,35 0,25 0,2 0,2 0,15 0,25 0,25 0,2 

21.gün 0,45 0,35 0,25 0,2 0,2 0,15 0,3 0,3 0,25 

22.gün 0,45 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 0,30 

23.gün 0,5 0,45 0,4 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 0,4 

24.gün 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,45 

25.gün 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 
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Çizelge B.8 : Beton için ıslanma-kuruma çevrimleri sırasındaki kısıtlanmıĢ rötre  

                           halka deneyi sonuçları. 

Çatlak 

Ölçüm 

günleri 

Halka 1 Halka 2 Halka 3 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

Üst 

(mm) 

Orta 

(mm) 

Alt 

(mm) 

12.gün 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

13.gün 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

14.gün 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

15.gün 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

16.gün 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 

17.gün 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 

20.gün 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 

21.gün 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 

22.gün 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 

23.gün 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 

24.gün 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

25.gün 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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EK C Serbest Rötre Değerleri 

Çizelge C.1 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢullarında yapılan serbest rötre  

                           ölçüm sonuçları. 

Ölçüm okuma günü 4H-O1 (gr) [x 10
-6

] 4H-O2 (gr) [x 10
-6

] 4H-O3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

3.gün 187,5 125 62,5 

6.gün 250 187,5 125 

8.gün 312,5 250 187,5 

9.gün 375 312,5 250 

10.gün 437,5 375 312,5 

13.gün 500 437,5 375 

14.gün 625 500 437,5 

20.gün 687,5 625 500 

22.gün 750 687,5 625 

27.gün 812,5 750 750 

28.gün 
812,5 812,5 812,5 

30.gün 
812,5 812,5 812,5 

34.gün 
812,5 812,5 812,5 

37.gün 
812,5 812,5 812,5 

42.gün 
812,5 812,5 812,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Çizelge C.2 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢullarında yapılan serbest rötre  

                           ölçüm sonuçları. 

Ölçüm okuma günü 3H-O1 (gr) [x 10
-6

] 3H-O2 (gr) [x 10
-6

] 3H-O3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

2.gün 187,5 125 62,5 

3.gün 250 375 125 

4.gün 375 375 187,5 

5.gün 375 375 375 

6.gün 375 375 375 

7.gün 500 625 562,5 

10.gün 625 875 750 

11.gün 750 875 812,5 

15.gün 875 1000 1125 

20.gün 1125 1375 1250 

21.gün 
1250 1500 1375 

23.gün 
1375 1375 1250 

20.gün 
1375 1500 1250 

21.gün 
1500 1625 1375 

23.gün 
1875 1875 1500 

24.gün 
1875 1875 1687,5 

25.gün 
1875 1875 1875 

31.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 

35.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 

37.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 

38.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 

41.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 

42.gün 
1937,5 1937,5 1937,5 
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Çizelge C.3 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢullarında yapılan serbest rötre  

                           ölçüm sonuçları. 

Ölçüm okuma günü 2H-O1 (gr) [x 10
-6

] 2H-O2 (gr) [x 10
-6

] 2H-O3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

2.gün 125 125 125 

3.gün 250 312,5 375 

4.gün 687,5 375 437,5 

5.gün 687,5 500 500 

6.gün 750 500 625 

7.gün 875 625 750 

8.gün 937,5 812,5 875 

9.gün 1000 1000 1000 

10.gün 1125 1062,5 1000 

15.gün 1125 1125 1125 

16.gün 
1250 1375 1125 

17.gün 
1312,5 1375 1250 

20.gün 
1375 1500 1250 

21.gün 
1500 1625 1375 

23.gün 
1625 1875 1375 

24.gün 
1875 1875 1875 

27.gün 
1932,5 1932,5 1932,5 

28.gün 
2000 2000 2000 

34.gün 
2000 2000 2000 

35.gün 
2000 2000 2000 

42.gün 
2000 2000 2000 
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     Çizelge C.4 : Beton için ortam koĢullarında yapılan serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ölçüm okuma günü NB-O1 (gr) [x 10
-6

] NB-O2 (gr) [x 10
-6

] NB-O3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

2.gün 125 125 125 

3.gün 250 125 187,5 

4.gün 
250 250 250 

5.gün 375 312,5 250 

6.gün 437,5 375 312,5 

7.gün 500 437,5 375 

8.gün 562,5 500 437,5 

16.gün 
562,5 562,5 562,5 

17.gün 
562,5 562,5 562,5 

23.gün 687,5 
625 562,5 

31.gün 687,5 
625 562,5 

32.gün 
687,5 687,5 687,5 

34.gün 
687,5 687,5 687,5 

36.gün 
687,5 687,5 687,5 

38.gün 
687,5 687,5 687,5 

40.gün 
687,5 687,5 687,5 

41.gün 
687,5 687,5 687,5 

42.gün 
687,5 687,5 687,5 
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Çizelge C.5 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde yapılan  

                            serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 4H-IK1 (gr) [x 10
-6

] 4H-IK2 (gr) [x 10
-6

] 4H-IK3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

5.gün 125 125 125 

9.gün 250 312,5 375 

10.gün 312,5 312,5 312,5 

11.gün 375 375 375 

12.gün 437,5 437,5 500 

15.gün 500 500 500 

17.gün 500 500 500 

18.gün 562,5 500 625 

19.gün 625 625 625 

20.gün 625 625 625 

21.gün 750 625 687,5 

22.gün 750 625 687,5 

23.gün 
750 750 750 

24.gün 
750 750 750 

25.gün 
750 750 750 
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Çizelge C.6 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde yapılan  

                            serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 3H-IK1 (gr) [x 10
-6

] 3H-IK2 (gr) [x 10
-6

] 3H-IK3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 31,25
 

31,25 125 

2.gün 187,5 125 250 

5.gün 250 250 250 

6.gün 312,5 312,5 312,5 

7.gün 350 375 437,5 

8.gün 562,5 437,5 500 

9.gün 625 500 562,5 

12.gün 687,5 562,5 625 

13.gün 750 625 687,5 

14.gün 812,5 687,5 750 

15.gün 1125 750 937,5 

16.gün 1125 875 1000 

19.gün 1125 1000 1062,5 

20.gün 1250 1000 1125 

21.gün 1250 
1250 1250 

23.gün 
1250 1250 1250 

24.gün 
1250 1250 1250 

25.gün 
1250 1250 1250 
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Çizelge C.7 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde yapılan  

                            serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 3H-IK1 (gr) [x 10
-6

] 3H-IK2 (gr) [x 10
-6

] 3H-IK3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 125
 

125 125 

2.gün 187,5 312,5 250 

3.gün 250 375 312,5 

6.gün 437,5 500 562,5 

9.gün 500 562,5 625 

11.gün 750 750 750 

14.gün 1000 875 750 

15.gün 1125 1000 875 

16.gün 1250 1125 1000 

17.gün 1375 1250 1125 

19.gün 1375 1375 1375 

21.gün 1500 1500 1500 

23.gün 1500 1500 1500 

24.gün 1500 1500 1500 

25.gün 1500 1500 1500 
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Çizelge C.8 : Beton  için ıslanma-kuruma çevrimlerinde yapılan serbest rötre ölçüm 

                        sonuçları. 

Ağırlık okuma 

günü 

NB-IK1 (gr) [x 10
-6

] NB-IK2 (gr) [x 10
-6

] NB-IK3 (gr) [x 10
-

6
] 

1.gün 125
 

125 125 

2.gün 187,5 312,5 250 

5.gün 250 500 375 

6.gün 375 500 437,5 

7.gün 500 500 500 

9.gün 500 500 500 

12.gün 562,5 562,5 562,5 

13.gün 562,5 562,5 562,5 

17.gün 625 1250 1125 

19.gün 625 625 625 

21.gün 625 625 625 

22.gün 625 625 625 

23.gün 625 625 625 

24.gün 625 625 625 

25.gün 625 625 625 
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Çizelge C.9 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde yapılan 

                            serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma 

günü 

3H-DÇ1 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ2 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

5.gün 125 125 125 

9.gün 125 125 125 

10.gün 187,5 250 125 

11.gün 250 250 250 

12.gün 250 250 250 

15.gün 312,5 
312,5 312,5 

17.gün 312,5 
312,5 312,5 

18.gün 350 350 350 

19.gün 500 
500 500 

20.gün 
500 500 500 

21.gün 
500 500 500 

22.gün 
500 500 500 

23.gün 
500 500 500 

24.gün 
500 500 500 

25.gün 
500 500 500 
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Çizelge C.10 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde yapılan 

                             serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma 

günü 

3H-DÇ1 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ2 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5
 

62,5 62,5 

2.gün 125 125 125 

3.gün 250 125 187,5 

6.gün 250 250 250 

9.gün 312,5 312,5 312,5 

11.gün 625 500 562,5 

14.gün 687,5 
562,5 625 

15.gün 750 
625 687,5 

16.gün 812,5 687,5 750 

17.gün 875 
750 812,5 

19.gün 
875 875 875 

21.gün 
875 875 875 

23.gün 
875 875 875 

24.gün 
875 875 875 

25.gün 
875 875 875 
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Çizelge C.11 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde yapılan  

                             serbest rötre ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma 

günü 

3H-DÇ1 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ2 (gr) [x 10
-6

] 3H-DÇ3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 125 125 125 

2.gün 250 250 250 

3.gün 375 250 312,5 

6.gün 562,5 500 625 

9.gün 625 625 625 

11.gün 812,5 687,5 750 

14.gün 1000 
750 875 

15.gün 1000 
875 937,5 

16.gün 1000 1000 1000 

17.gün 1125 
1062,5 1000 

19.gün 
1125 1125 1125 

21.gün 
1250 1250 1250 

23.gün 
1250 1250 1250 

24.gün 
1250 1250 1250 

25.gün 
1250 1250 1250 
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Çizelge C.12 : Beton için donma-çözülme çevrimlerinde yapılan serbest rötre ölçüm 

                         sonuçları. 

Ağırlık okuma 

günü 

NB-DÇ1 (gr) [x 10
-6

] NB-DÇ2 (gr) [x 10
-6

] NB-DÇ3 (gr) [x 10
-6

] 

1.gün 62,5 62,5 62,5 

3.gün 125 125 125 

4.gün 187,5 250 125 

5.gün 250 312,5 187,5 

7.gün 250 312,5 187,5 

10.gün 312,5 375 250 

14.gün 312,5 375 250 

17.gün 
375 375 375 

18.gün 487,5 
487,5 487,5 

19.gün 
487,5 487,5 487,5 

23.gün 
487,5 487,5 487,5 

24.gün 
487,5 487,5 487,5 

25.gün 
487,5 487,5 487,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

EK D Ağırlık Kaybı Değerleri 

Çizelge D.1 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢullarında yapılan ağırlık kaybı  

                           ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 4H-O1 (gr) 4H-O2 (gr) 4H-O3 (gr) 4H-O4 (gr) 

1.gün 592,57 591,08 594,32 611,23 

2.gün 580,74 578,42 583,09 597,65 

3.gün 577,78 575,68 579,42 594,47 

6.gün 573,99 571,7 575,17 590,47 

8.gün 572,6 570,4 573,61 589,04 

9.gün 572,19 570 573,18 588,52 

10.gün 571,76 569,59 572,8 588,09 

13.gün 570,72 568,62 571,85 587,09 

14.gün 570,47 568,37 571,57 586,79 

20.gün 569,43 567,4 570,5 585,74 

22.gün 569,23 567,19 570,22 585,33 

24.gün 569,06 567,01 570,1 585,37 

27.gün 568,83 566,8 569,86 585,15 

28.gün 568,72 566,68 569,74 585,05 

30.gün 568,62 566,65 569,62 584,95 

34.gün 568,41 566,35 569,43 584,75 

37.gün 568,32 566,22 569,34 584,66 

39.gün 568,15 566,11 569,2 584,53 

42.gün 568,15 566,11 569,2 584,53 
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Çizelge D.2 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢullarında ağırlık kaybı ölçüm  

                            sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 3H-O1 (gr) 3H-O2 (gr) 3H-O3 (gr) 3H-O4 (gr) 

1.gün 584,76  571,56  573,51  581,97  

2.gün 567,65 556,13 557,29 565,95 

3.gün 563,95 552,13 553,71 561,83 

4.gün 557,92 545,91 547,41 555,53 

5.gün 557,27 545,27 546,76 554,88 

6.gün 556,76 544,76 546,23 554,32 

7.gün 555,89 543,88 545,25 553,37 

8.gün 555,31 543,27 544,66 552,72 

11.gün 555,15 543,11 544,49 552,54 

14.gün 554,83 542,79 544,17 552,2 

17.gün 554,33 542,29 543,68 551,67 

19.gün 554,18 542,08 543,5 551,5 

22.gün 553,7 541,59 543,01 550,98 

23.gün 553,22 541,14 542,54 550,49 

27.gün 553,01 540,93 542,34 550,27 

28.gün 552,84 540,76 542,18 550,12 

29.gün 552,81 540,70 542,14 550,09 

31.gün 552,53 540,62 541,86 549,80 

35.gün 552,42 540,44 541,84 549,76 

37.gün 552,25 
540,26 

541,69 
549,68 

39.gün 
552,25 540,26 541,69 549,68 

42.gün 
552,25 

540,26 
541,69 

549,68 
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Çizelge D.3 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢullarında yapılan ağırlık kaybı 

                           ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-O1 (gr) 2H-O2 (gr) 2H-O3 (gr) 2H-O4 (gr) 

1.gün 576,48 580,94 568,58 576,65 

2.gün 562,86 567,08 556,9 564,12 

3.gün 552,95 557,38 546,14 553,69 

4.gün 551,76 556,15 544,87 552,38 

5.gün 551,16 555,34 544,24 551,72 

6.gün 550,56 554,92 543,6 551,06 

7.gün 549,58 553,93 542,54 550,01 

8.gün 548,57 553,02 541,53 548,96 

9.gün 547,64 552,13 540,6 548,08 

10.gün 547,05 551,49 539,91 547,43 

15.gün 544,65 548,97 537,22 544,87 

16.gün 544,3 548,6 536,8 544,49 

17.gün 543,98 548,26 536,46 544,14 

20.gün 543,11 547,33 535,62 543,22 

21.gün 542,82 547,08 535,28 542,94 

23.gün 542,36 546,6 534,76 542,47 

24.gün 542,1 546,34 534,5 542,22 

27.gün 541,61 545,78 533,9 541,6 

28.gün 541,4 
545,61 

533,72 
541,43 

34.gün 
540,5 544,66 532,76 540,46 

35.gün 
540,35 

544,57 
532,6 

540,3 

37.gün 
539,28 

543,41 
531,4 

539,03 

42.gün 
539,28 

543,41 
531,4 

539,03 
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Çizelge D.4 : Beton için ortam koĢullarında yapılan ağırlık kaybı ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü NB-O1 (gr) NB-O2 (gr) NB-O3 (gr) 

1.gün 618,17 608,81 612,58 

2.gün 608,31 598,02 602,07 

3.gün 607,18 596,94 601,2 

4.gün 605,02 594,79 599,34 

5.gün 604,57 594,38 599,15 

6.gün 604,19 593,97 598,95 

7.gün 603,83 593,64 598,64 

8.gün 603,54 592,96 598,21 

9.gün 602,6 592,46 598,87 

10.gün 602,47 592,34 598,36 

15.gün 602,37 592,23 598,2 

16.gün 602,23 592,07 597,78 

17.gün 602,16 591,98 597,63 

20.gün 601,85 591,69 597,23 

21.gün 601,78 591,56 597,0 

23.gün 601,69 591,53 596,93 

24.gün 601,63 591,44 596,77 

27.gün 601,54 591,36 596,65 

28.gün 601,33 
591,3 

596,4 

34.gün 
601,21 591,26 595,93 

35.gün 
601,1 

591,13 
595,8 

37.gün 
601,09 

591,0 
595,71 

42.gün 
601,06 

590,96 
595,6 
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Çizelge D.5 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde ağırlık kaybı 

                       ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-IK1 (gr) 2H-IK2 (gr) 2H-IK3 (gr) 

1.gün 554,23 573,58 576,04 

5.gün 549,02 565,13 565,66 

9.gün 548,2 561,09 562,25 

10.gün 547,55 560,08 561,52 

11.gün 546,6 559,58 560,47 

12.gün 546,1 559,34 560,12 

15.gün 545,65 558,98 559,64 

17.gün 544,64 558,43 558,56 

19.gün 544,05 558,29 558,31 

20.gün 543,75 557,97 558,01 

21.gün 543,5 557,6 557,85 

22.gün 542,98 556 557,27 

23.gün 542,11 555,33 556,62 

24.gün 541,82 554,08 555,28 

25.gün 540,36 553,6 554,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Çizelge D.6 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde ağırlık kaybı  

                        ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-DÇ1 (gr) 2H-DÇ2 (gr) 2H-DÇ3 (gr) 

1.gün 560,03 573,87 571,12 

5.gün 557,46 572,97 569,62 

9.gün 554,32 569,51 568,67 

10.gün 554,05 569,2 567,84 

11.gün 551,61 566,61 565,39 

12.gün 551,55 565,46 564,85 

15.gün 550,66 565,01 563,26 

17.gün 550,6 564,96 563,23 

19.gün 550,35 564,93 563,16 

20.gün 549,67 564,9 563,15 

21.gün 549,54 564,56 562,97 

22.gün 549,47 563,95 562,8 

23.gün 549,12 563,36 561,23 

24.gün 548,84 562,88 560,78 

25.gün 548,56 562,37 559,72 
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Çizelge D.7 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde ağırlık kaybı  

                       ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-IK1 (gr) 2H-IK2 (gr) 2H-IK3 (gr) 

1.gün 566,63 562,67 568,74 

5.gün 558,68 557,82 561,75 

9.gün 557,17 557,61 561,23 

10.gün 554,52 557,14 560,67 

11.gün 554,1 548,09 560,44 

15.gün 553,92 547,11 558,97 

17.gün 553,81 546,7 557,8 

18.gün 552,49 545,71 556,34 

20.gün 549,7 545,57 554,3 

21.gün 548,66 545,37 553,21 

23.gün 547,29 542,96 551,41 

24.gün 546,64 542,15 549,27 

25.gün 545,85 542,02 547,87 
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Çizelge D.8 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde ağırlık kaybı  

                        ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-DÇ1 (gr) 2H-DÇ2 (gr) 2H-DÇ3 (gr) 

1.gün 572,55 567,29 569,72 

5.gün 563,93 561 562,04 

9.gün 561,9 557,61 559,62 

10.gün 561,24 556,54 558,67 

11.gün 560,45 555,58 558,07 

12.gün 559,52 555,09 557,56 

15.gün 559,17 554,54 557,07 

17.gün 558,58 554,11 556,53 

19.gün 558,15 553,52 555,96 

20.gün 557,82 553,22 555,55 

21.gün 557,59 552,94 555,16 

22.gün 549,47 552,61 555 

25.gün 557,38 552,26 554,62 
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Çizelge D.9 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde ağırlık kaybı  

                        ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-IK1 (gr) 2H-IK2 (gr) 2H-IK3 (gr) 

1.gün 578,47 576,84 578,1 

5.gün 573,12 570,43 572,36 

9.gün 572,25 568,56 567,84 

10.gün 571,88 567,4 565,38 

11.gün 571,06 565,16 563,95 

12.gün 570,95 563,75 562,73 

15.gün 568,32 562,44 561,58 

17.gün 567,58 560,88 560,34 

19.gün 566,13 559,36 559,25 

20.gün 565,62 558,67 558,48 

21.gün 565,23 557,54 557,43 

22.gün 562,16 556,66 556,39 

25.gün 557,03 554,06 555,48 
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Çizelge D.10 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde ağırlık  

                              kaybı ölçüm sonuçları. 

Ağırlık okuma günü 2H-DÇ1 (gr) 2H-DÇ2 (gr) 2H-DÇ3 (gr) 

1.gün 561,23 559,78 561,72 

5.gün 553,93 552,5 554,42 

9.gün 552,25 550,82 552,73 

10.gün 550,01 548,58 550,49 

11.gün 549,05 547,63 549,53 

15.gün 548,83  547,41 549,31 

17.gün 548,32 546,91 548,8 

18.gün 547,59 546,18 548,1 

20.gün 547,2 545,79 547,68 

21.gün 546,92 545,5 547,4 

23.gün 546,75 545,34 547,23 

24.gün 546,58 545,17 547,06 

25.gün 545,97 545,55 546,44 
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Çizelge D.11 : Beton için ıslanma-kuruma çevrimlerinde ağırlık kaybı ölçüm  

                               sonuçları. 

Ağırlık okuma günü NB-IK1 (gr) NB-IK2 (gr) NB-IK3 (gr) 

1.gün 638,27 635,1 630,02 

5.gün 630,68 629,21 625,84 

9.gün 629,21 628,71 624,77 

10.gün 628,86 626,27 624,06 

11.gün 626,68 625,87 623,45 

12.gün 626,27 625,64 623,01 

15.gün 625,87 624,79 622,68 

17.gün 625,31 623,83 621,98 

19.gün 624,53 622,97 620,29 

20.gün 623,07 620,1 618,86 

21.gün 622,68 619,62 616,14 

22.gün 621,71 618,22 614,41 

25.gün 621,11 618,00 613,07 
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Çizelge D.12 : Beton için donma-çözülme çevrimlerinde ağırlık kaybı ölçüm  

                                sonuçları. 

Ağırlık okuma günü NB-DÇ1 (gr) NB-DÇ2 (gr) NB-DÇ3 (gr) 

1.gün 614,12 613,29 614,34 

5.gün 608,62 604,03 605,06 

9.gün 604,84  603,97 605,0 

10.gün 604,8 602,13 603,16 

11.gün 602,95 600,66 601,69 

15.gün 601,79 599,37 600,39 

17.gün 601,46 598,76 599,78 

18.gün 599,59 598,57 599,6 

20.gün 595,19 597,01 598,12 

21.gün 
595,19 597,01 598,12 

23.gün 
595,19 597,01 598,12 

24.gün 
595,19 597,01 598,12 

25.gün 595,19 
597,01 598,12 
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EK E Kılcallık Deneyi Sonuçları 

Çizelge E.1 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ortam koĢullarında tutulan numuneler için  

                         kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-O1 (gr) 4H-O2 (gr) 4H-O3 (gr) 

a (mm) 40,00 40,38 40,19 

b (mm) 40,61 40,88 40,54 

L (mm) 160,00 159,5 159,00 

Etüv Ağırlığı 527,99 505,35 519,61 

Ġlk ağırlık  528,54 506,2 519,85 

1 dakika Ağırlık 529,90 509,5 520,55 

4 dakika Ağırlık 530,44 510,12 520,92 

9 dakika Ağırlık 531,0 510,69 521,28 

16 dakika Ağırlık 531,53 511,16 521,67 

25 dakika Ağırlık 532,03 511,64 522,07 

36 dakika Ağırlık 532,46 512,07 522,47 

49 dakika Ağırlık 532,92 512,59 522,9 

1 saat 04 dakika Ağırlık 533,3 512,94 523,18 

1 saat 21 dakika Ağırlık 533,65 513,34 523,54 

1 saat 40 dakika Ağırlık 533,99 513,7 523,86 

2 saat 01 dakika Ağırlık 534,32 514,03 524,16 

2 saat 24 dakika Ağırlık 534,59 514,34 524,39 

2 saat 49 dakika Ağırlık 534,82 514,64 524,65 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

561,76 544,27 554,62 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

289,3 306,0 300,0 
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Çizelge E.2 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde tutulan  

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-DÇ1 (gr) 4H-DÇ2 (gr) 4H-DÇ3 (gr) 

a (mm) 29,25 31,32 29,36 

b (mm) 41,23 42,90 38,51 

L (mm) 120,00 120,00 120,00 

Etüv Ağırlığı 278,35 309,23 278,22 

Ġlk ağırlık  278,71 309,51 278,49 

1 dakika Ağırlık 278,79  309,57 278,63 

4 dakika Ağırlık 279,39 309,68 278,87 

9 dakika Ağırlık 279,4 309,72 278,99 

16 dakika Ağırlık 279,48 309,81 279,0 

25 dakika Ağırlık 279,58 309,91 279,02 

36 dakika Ağırlık 279,7 310,03 279,1 

49 dakika Ağırlık 279,82 310,12 279,2 

1 saat 04 dakika Ağırlık 279,98 310,17 279,28 

1 saat 21 dakika Ağırlık 280,19 310,23 279,36 

1 saat 40 dakika Ağırlık 280,34 310,33 279,44 

2 saat 01 dakika Ağırlık 280,54 310,39 279,54 

2 saat 24 dakika Ağırlık 280,7 310,49  279,62 

2 saat 49 dakika Ağırlık 280,87 310,57 279,69 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

300,89 333,65 299,55 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

161,0 179,3 162,0 

 

 

 

 

 



138 
 

Çizelge E.3 : KarıĢım oranı 1:4:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde tutulan  

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-IK1 (gr) 4H-IK2 (gr) 4H-IK3 (gr) 

a (mm) 44,45 43,74 42,4 

b (mm) 30,65 31,4 31,43 

L (mm) 119,69 122,57 120,55 

Etüv Ağırlığı 322,91 328,05 332,88 

Ġlk ağırlık  323,52 329,68 333,49 

1 dakika Ağırlık 323,69 329,78 333,63 

4 dakika Ağırlık 323,79 329,91 333,74 

9 dakika Ağırlık 323,9 330,77 333,88 

16 dakika Ağırlık 324,02 330,78 334,0 

25 dakika Ağırlık 324,16 330,85 334,12 

36 dakika Ağırlık 324,27 330,95 334,22 

49 dakika Ağırlık 324,37 330,92 334,31 

1 saat 04 dakika Ağırlık 324,47 331,01 334,43 

1 saat 21 dakika Ağırlık 324,57 331,08 334,53 

1 saat 40 dakika Ağırlık 324,63 331,14 334,64 

2 saat 01 dakika Ağırlık 324,77 331,24 334,73 

2 saat 24 dakika Ağırlık 324,85 331,31 334,84 

2 saat 49 dakika Ağırlık 324,89 331,35 334,96 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

341,29 347,23 350,78 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

179,8 185,0 181,9 
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Çizelge E.4 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ortam koĢullarında tutulan numuneler için  

                         kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-O1 (gr) 4H-O2 (gr) 4H-O3 (gr) 

a (mm) 40,51 40,31 40,37 

b (mm) 40,85 40,89 40,80 

L (mm) 161,05 160,35 160,51 

Etüv Ağırlığı 541,98 538,41 533,81 

Ġlk ağırlık  542,35 538,87 534,45 

1 dakika Ağırlık 542,63 539,27 534,86 

4 dakika Ağırlık 542,89 539,6 535,2 

9 dakika Ağırlık 543,22 540,00 535,65 

16 dakika Ağırlık 543,57 540,42 536,12 

25 dakika Ağırlık 543,94 540,86 536,6 

36 dakika Ağırlık 544,3 541,26 537,07 

49 dakika Ağırlık 544,63 541,62 537,49 

1 saat 04 dakika Ağırlık 544,96 542,0 537,9 

1 saat 21 dakika Ağırlık 545,28 542,3 538,24 

1 saat 40 dakika Ağırlık 545,57 542,6 538,57 

2 saat 01 dakika Ağırlık 545,88 542,92 538,29 

2 saat 24 dakika Ağırlık 546,11 543,15 539,11 

2 saat 49 dakika Ağırlık 546,32 543,37 539,36 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

579,03 576,06 571,23 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

314,4 316,6 308,8 
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Çizelge E.5 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde tutulan 

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-DÇ1 (gr) 4H-DÇ2 (gr) 4H-DÇ3 (gr) 

a (mm) 45,30 43,74 42,4 

b (mm) 30,85 31,4 31,43 

L (mm) 121,7 122,57 120,55 

Etüv Ağırlığı 338,48 343,79 335,03 

Ġlk ağırlık  339,16 344,34 335,57 

1 dakika Ağırlık 339,56 344,7 335,96 

4 dakika Ağırlık 339,72 344,83 336,08 

9 dakika Ağırlık 339,97 345,08 336,35 

16 dakika Ağırlık 340,14 345,29 336,54 

25 dakika Ağırlık 340,44 345,49 336,77 

36 dakika Ağırlık 340,67 345,66 336,96 

49 dakika Ağırlık 340,87 345,88 371,13 

1 saat 04 dakika Ağırlık 341,1 346,03 337,37 

1 saat 21 dakika Ağırlık 341,23 346,18 337,51 

1 saat 40 dakika Ağırlık 341,43 346,37 337,67 

2 saat 01 dakika Ağırlık 341,59 346,55 337,82 

2 saat 24 dakika Ağırlık 341,68 346,71 337,96 

2 saat 49 dakika Ağırlık 341,89 346,78 338,03 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

360,83 365,87 356,68 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

191,0 186,7 186,6 
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Çizelge E.6 : KarıĢım oranı 1:3:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde tutulan  

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-IK1 (gr) 4H-IK2 (gr) 4H-IK3 (gr) 

a (mm) 40,16 41,7 41,26 

b (mm) 30,13 30,26 30,16 

L (mm) 120,88 118,65 120,0 

Etüv Ağırlığı 293,98 291,33 320,0 

Ġlk ağırlık  294,01 291,39 320,04 

1 dakika Ağırlık 294,22 291,68 320,24 

4 dakika Ağırlık 294,36 291,83 320,42 

9 dakika Ağırlık 294,53 292,02 320,56 

16 dakika Ağırlık 294,59 292,14 320,7 

25 dakika Ağırlık 294,67 292,31 320,86 

36 dakika Ağırlık 294,77 292,49 321,04 

49 dakika Ağırlık 294,83 292,66 321,16 

1 saat 04 dakika Ağırlık 294,94  292,8 321,27 

1 saat 21 dakika Ağırlık 294,99 292,93 321,37 

1 saat 40 dakika Ağırlık 295,05 293,07  321,49 

2 saat 01 dakika Ağırlık 295,13 293,2 321,59 

2 saat 24 dakika Ağırlık 295,16 293,29 321,65 

2 saat 49 dakika Ağırlık 295,19 293,42 321,79 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

309,94 307,18 336,22 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

166,0 164,01 180,0 
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Çizelge E.7 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ortam koĢullarında tutulan numuneler için  

                         kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-O1 (gr) 4H-O2 (gr) 4H-O3 (gr) 

a (mm) 40,00 40,68 40,00 

b (mm) 41,11 40,98 40,84 

L (mm) 160,00 160,00 160,00 

EtüvAğırlığı 528,42 529,64 521,61 

Ġlk ağırlık  528,72 529,95 521,92 

1 dakika Ağırlık 529,42 530,72 522,75 

4 dakika Ağırlık 530,0 531,24 523,25 

9 dakika Ağırlık 530,66 531,92 523,88 

16 dakika Ağırlık 531,35 532,57 524,51 

25 dakika Ağırlık 532,0 53,2 525,11 

36 dakika Ağırlık 532,65 533,84 525,74 

49 dakika Ağırlık 533,29 534,44 526,35 

1 saat 04 dakika Ağırlık 533,9 535,15 526,96 

1 saat 21 dakika Ağırlık 534,45 535,6 527,39 

1 saat 40 dakika Ağırlık 535,03 536,19 527,98 

2 saat 01 dakika Ağırlık 535,6 536,73 528,56 

2 saat 24 dakika Ağırlık 535,99 537,14 528,88 

2 saat 49 dakika Ağırlık 536,64 537,74 529,49 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

574,98 576,97 568,08 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

311,2 311,5 307,0 
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Çizelge E.8 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için donma-çözülme çevrimlerinde tutulan 

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-DÇ1 (gr) 4H-DÇ2 (gr) 4H-DÇ3 (gr) 

a (mm) 30,17 29,03 30,22 

b (mm) 47,12 46,93 41,01 

L (mm) 121,91 121,54 120,91 

Etüv Ağırlığı 344,48 342,7 307,44 

Ġlk ağırlık  344,74 342,93 307,75 

1 dakika Ağırlık 345,16 343,15 308,12 

4 dakika Ağırlık 345,28 343,32 308,33 

9 dakika Ağırlık 345,46 343,49 308,66 

16 dakika Ağırlık 345,61 343,53 308,88 

25 dakika Ağırlık 345,63 343,65 308,98 

36 dakika Ağırlık 345,76 343,76 309,21 

49 dakika Ağırlık 345,92 343,93 309,56 

1 saat 04 dakika Ağırlık 345,99 344,01 309,62 

1 saat 21 dakika Ağırlık 346,0 344,11 309,71 

1 saat 40 dakika Ağırlık 346,05 344,18  309,86 

2 saat 01 dakika Ağırlık 346,09 34,24 310,0 

2 saat 24 dakika Ağırlık 346,25 344,39 310,24 

2 saat 49 dakika Ağırlık 346,28 344,45 310,28 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

362,3 360,29 323,81 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

195,2 194,6 175,1 
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Çizelge E.9 : KarıĢım oranı 1:2:0,5 için ıslanma-kuruma çevrimlerinde tutulan  

                            numuneler için kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 4H-IK1 (gr) 4H-IK2 (gr) 4H-IK3 (gr) 

a (mm) 40,17 40,04 40,03 

b (mm) 41,64 40,95 41,19 

L (mm) 160,41 160,54 160,26 

Etüv Ağırlığı 563,93 553,63 556,27 

Ġlk ağırlık  564,18 553,94 556,48 

1 dakika Ağırlık 564,44 554,22 556,75 

4 dakika Ağırlık 564,53 554,38 556,87 

9 dakika Ağırlık 564,68 554,61 557,09 

16 dakika Ağırlık 564,83 554,85 557,21 

25 dakika Ağırlık 565,04 555,11 557,38 

36 dakika Ağırlık 565,25 555,38 557,55 

49 dakika Ağırlık 565,46 555,65 557,72 

1 saat 04 dakika Ağırlık 565,65 555,9 557,89 

1 saat 21 dakika Ağırlık 565,83 556,13 558,05 

1 saat 40 dakika Ağırlık 566,05 556,41 558,24 

2 saat 01 dakika Ağırlık 566,17 556,55 558,36 

2 saat 24 dakika Ağırlık 566,31 556,71 558,5 

2 saat 49 dakika Ağırlık 566,45 556,89 558,62 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

588,46 579,88 581,62 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

321,5 316,4 317,5 
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Çizelge E.10 : Beton için ortam koĢullarında tutulan numuneler için kılcallık deneyi  

                          ölçüm sonuçları. 

 NB-O1 (gr) NB-O2 (gr) NB-O3 (gr) 

a (mm) 40,51 41,16 41,47 

b (mm) 40,18 40,12 40,43 

L (mm) 160,88 160,47 160,40 

Etüv Nem Ağırlığı 586,11 578,22 596,56 

Ġlk ağırlık  586,54 578,6 596,9 

1 dakika Ağırlık 586,86 578,94 597,23 

4 dakika Ağırlık 587,13 579,18 597,43 

9 dakika Ağırlık 587,43 579,51 597,69 

16 dakika Ağırlık 587,73 579,87 597,96 

25 dakika Ağırlık 588,01 580,19 598,21 

36 dakika Ağırlık 588,27 580,5 598,46 

49 dakika Ağırlık 588,51 580,76 598,71 

1 saat 04 dakika Ağırlık 588,6 581,14 599,04 

1 saat 21 dakika Ağırlık 588,93 581,23 599,12 

1 saat 40 dakika Ağırlık 589,17 581,45 599,34 

2 saat 01 dakika Ağırlık 589,34 581,68 599,55 

2 saat 24 dakika Ağırlık 589,51 581,85 599,7 

2 saat 49 dakika Ağırlık 589,65 581,99 599,83 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

614,79 608,52 626,08 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

354,0 348,3 361,4 

 

 

 

 

 



146 
 

Çizelge E.11 : Beton için donma-çözülme çevrimlerinde tutulan numuneler için  

                             kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 NB-DÇ1 (gr) NB-DÇ2 (gr) NB-DÇ3 (gr) 

a (mm) 39,82 40,14 39,71 

b (mm) 42,10 42,38 42,49 

L (mm) 160,31 160,46 161,17 

Etüv Nem Ağırlığı 580,23 589,08 600,84 

Ġlk ağırlık  580,82 589,56 601,45 

1 dakika Ağırlık 581,58 590,29 602,29 

4 dakika Ağırlık 582,04 590,67 602,67 

9 dakika Ağırlık 582,52 591,13 603,13 

16 dakika Ağırlık 582,89 591,58 603,54 

25 dakika Ağırlık 583,34 592,06 603,98 

36 dakika Ağırlık 583,78 592,54 604,4 

49 dakika Ağırlık 584,19 592,98 604,81 

1 saat 04 dakika Ağırlık 584,59 593,44 605,23 

1 saat 21 dakika Ağırlık 584,98 593,84 605,6 

1 saat 40 dakika Ağırlık 585,36 594,23 605,96 

2 saat 01 dakika Ağırlık 585,64 594,57 606,33 

2 saat 24 dakika Ağırlık 586,02 594,89 606,64 

2 saat 49 dakika Ağırlık 586,25 595,14 606,89 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

614,02 621,88 632,23 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

348,0 353,3 365,4 
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Çizelge E.12 : Beton için ıslanma-kuruma çevrimlerinde tutulan numuneler için  

                             kılcallık deneyi ölçüm sonuçları. 

 NB-IK1 (gr) NB-IK2 (gr) NB-IK3 (gr) 

a (mm) 40,83 41,38 41,64 

b (mm) 40,19 40,26 40,45 

L (mm) 160,47 160,91 161,19 

Etüv Nem Ağırlığı 595,5 607,23 607,78 

Ġlk ağırlık  595,93 607,64 608,15 

1 dakika Ağırlık 596,44 607,83 608,39 

4 dakika Ağırlık 596,8 607,95 608,55 

9 dakika Ağırlık 597,14 608,11 608,76 

16 dakika Ağırlık 597,47 608,28 608,95 

25 dakika Ağırlık 597,79 608,45 609,15 

36 dakika Ağırlık 598,13 608,65 609,36 

49 dakika Ağırlık 598,43 608,81 609,51 

1 saat 04 dakika Ağırlık 598,73 609,0 609,68 

1 saat 21 dakika Ağırlık 599,08 609,15 609,86 

1 saat 40 dakika Ağırlık 599,34 609,32 609,99 

2 saat 01 dakika Ağırlık 599,63 609,46 610,14 

2 saat 24 dakika Ağırlık 599,96 609,55 610,28 

2 saat 49 dakika Ağırlık 600,15 609,6 610,39 

48 saat sonra su emme 

Ağırlığı 

622,42 628,59 628,8 

48 saat sonra su içinde 

ağırlığı 

269,0 270,0 269,3 
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EK F Kılcallık katsayıları, Ağırlıkça ve Hacimce Su Emme, Doyma Dereceleri     

          Değerleri 

Çizelge F.1 : KarıĢım oranı 1:4.0,5 için kılcallık katsayı ve su emme değerleri 

KarıĢım 

oranları 

Kılcallık 

Katsayısı 

(gr/cm
2
x√dak) 

Ağırlıkça Su 

Emme (%) 

Hacimce Su 

Emme (%) 

Doyma 

Derecesi (%) 

4H-O 
0,026875 6,6 12,7 52 

4H-IK 
0,009336 5,4 11,2 48 

4H-DÇ 
0,016209 8,1 16,1 50,3 

Çizelge F.2 : KarıĢım oranı 1:3.0,5 için kılcallık katsayı ve su emme değerleri 

KarıĢım 

oranları 

Kılcallık 

Katsayısı 

(gr/cm
2
x√dak) 

Ağırlıkça Su 

Emme (%) 

Hacimce Su 

Emme (%) 

Doyma 

Derecesi (%) 

3H-O 
0,023747 

 

6,8 

 

14,3 

 

47,5 

3H-IK 
0,009798 

 

5,4 

 

11,1 

 

48,6 

 

3H-DÇ 
0,015376 

 

6,5 

 

12,7 

 

51 

 

Çizelge F.3 : KarıĢım oranı 1:2.0,5 için kılcallık katsayı ve su emme değerleri 

KarıĢım 

oranları 

Kılcallık 

Katsayısı 

(gr/cm
2
x√dak) 

Ağırlıkça Su 

Emme (%) 

Hacimce Su 

Emme (%) 

Doyma 

Derecesi (%) 

2H-O 
0,036521 

 

8,9 

 

17,8 

 

50 

 

2H-IK 
0,010716 

 

6,9 

 

15,2 

 

46 

 

2H-DÇ 
0,010716 

 

5,2 

 

10,8 

 

48 

 

Çizelge F.4 : Beton için kılcallık katsayı ve su emme değerleri 

KarıĢım 

oranları 

Kılcallık 

Katsayısı 

(gr/cm
2
x√dak) 

Ağırlıkça Su 

Emme (%) 

Hacimce Su 

Emme (%) 

Doyma 

Derecesi (%) 

NB-O 
0,015734 

 

5,03 

 

11,3 

 

45 

 

NB-IK 
0,010651 

 

3,49 

 

5,91 

 

59 

 

NB-DÇ 
0,025604 

 

5,5 

 

12,2 

 

45 
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