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Özet 
 

Polipropilen esaslı mikro sentetik lifler, beton zemin ve döşemelerde plastik rötre 

çatlaklarının azaltılması için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Beton zemin ve 

döşemelerde termal hareketler, uzun süreli kuruma rötresi ve püskürtme betonda oluşan 

çatlamaların kontrolüne yönelik olarak, son 15 yılda, ‘makro’ sentetik lifler 

geliştirilmiştir. Bu lifler, betonun sünekliğini ve tokluğunu büyük oranda artırmakta, 

geleneksel malzemelere göre, hem uygulama hem de performans açısından çeşitli 

avantajlar sağlamaktadırlar. 

 

Bu çalışmada, yeni kuşak makro sentetik lifler ve çelik liflerle üretilen numuneler 

üzerinde basınç ve eğilmede çekme deneyleri yapılmış ve deney sonuçlarından 

eğilmede çekme dayanımı ve özgül enerji değerleri hesaplanmıştır.  
 

 

Abstract 
 

Micro synthetic fibers, based on polypropylene, have been used to reduce plastic 

shrinkage cracking in concrete floors and slabs for many years. During the past fifteen 

years, however, ‘macro’ synthetic fibers have been developed to control cracking in 

concrete floors and slabs caused by thermal movements, long-term drying shrinkage 

and underground sprayed concrete applications. These fibers significantly increase the 

ductility and toughness of the concrete and provide an advantage both in terms of 

performance and application compared to conventional materials. 

 

In this study, the compressive strength and flexural tests were carried out on specimens 

produced with new generation synthetic macro fibers and steel fibers comparatively and 

compressive strength, flexural strength and specific energy values were calculated from 

the test results.  
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1. GİRİŞ 
 

Geleneksel beton gevrektir ve çekme, aşınma ve yorulma dayanımı, basınç dayanımına 

oranla daha düşüktür. Gevrek davranışının bir sonucu olarak, metal ve polimerler gibi 

diğer yapı malzemelerine kıyasla enerji yutma kapasitesi daha düşüktür. Beton, süneklik 

ve çekme dayanımını artırmak için çelik ve çeşitli lifler katılarak takviye edilmektedir. 

Önceleri saman ve hayvan kılı gibi organik maddeler farklı uygulamalar için lif olarak 

kullanılmıştır. Günümüzde farklı lif tipleri kullanılmaya başlanmış ve lif takviyeli 

betonlar, zemine oturan döşeme betonları, püskürtme betonlar, mimari paneller, prekast 

elemanlar, açık deniz yapıları, deprem bölgelerindeki yapılar, ince ve kalın tamiratlar, 

çarpma bariyerleri, hidrolik yapılar ve pek çok diğer uygulamalarda bugüne kadar başarı 

ile kullanılmıştır.  
 

Örnek olarak döşemelerde, esasen kuruma rötresi ve termal çatlamaları kontrol etmek 

için kullanılan çelik hasırdan optimum faydanın sağlanabilmesi için, döşeme kesit 

yüksekliğinin üstteki 1/3 lük kısmına doğru olarak yerleştirilmesi gereklidir. Bu da 

birbirine yakın olarak yerleştirilen sehpalar yolu ile olur ve yoğun emek ve zaman 

gerektirir. 

 

Belirtilen dezavantajlar, betona doğrudan eklenen şekil verilmiş çelik liflerin, çelik hasır 

ile yer değiştirerek, çelik liflerle takviye edilen betonların kullanımının artışına yol 

açmıştır. Üniversiteler [1] tarafından yapılan birçok deney ve tamamlanan binlerce 

proje, endüstriyel döşeme gibi uygulamalarda, çelik liflerin yeterli dozajda kullanımının 

çelik hasıra göre daha iyi veya eşit çatlak kontrolü sağladığını geçmişte göstermiştir. 

Çelik liflerin betonlarda kuruma rötresi çatlama kontrolü sağlamalarına ek olarak, 

zemine oturan döşemelerin eğilmede çekme kapasitesini de artırdıkları görülmüştür. 

Çelik hasır ile aynı faydanın elde edilebilmesi için döşemenin kesit yüksekliğinin alt 

1/3’lük kısmına ikinci sıra çelik hasır konulması gereklidir. 
 

Lif alanında son zamanlarda gerçekleşen çalışmalar, betona önemli oranda çatlama 

sonrası tokluk veya çatlama sonrası eğilmede çekme dayanımı sağlayan, polimer makro 

lif olarak adlandırılan yeni sınıf liflerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu geliştirilen 

liflerin davranışı, 20 ila 50 µm çaplarında olan ve sadece plastik rötre çatlaklarının 

kontrolünde kullanılan sentetik mikro liflerden daha farklıdır. Polimerik makro lifler 

çoğunlukla polipropilen, polietilen veya bunların karışımından üretildikleri için 

korozyona uğramayacakları açıktır. Polipropilen’in özgül ağırlığı çeliğin yaklaşık 

%12’si kadar olduğundan, genellikle çelik liflere göre kullanımları kolaydır. Mekanik 

özelliklerini düşük pH’lı ortamlarda da korurlar. Bu makro sentetik liflerin (eşdeğer) 

çapları 0,5 ila 1mm, çekme dayanımları 350 ila 700 N/mm
2 

arasındadır. Kullanılan lif 

tipine bağlı olarak, artık (residual) eğilmede çekme dayanımını 1 N/mm
2
 artırmak için 

farklı dozajlar gereklidir.  
 

 

2.YÜKSEK PERFORMANSLI YENİ SENTETİK MAKRO LİF 
 

Son on yılda W.R.Grace tarafından bir sentetik makro lif geliştirilmiş ve patenti 

alınmıştır. Bu sentetik makro lifin mekanik ve geometrik özellikleri mevcut diğer 

sentetik makro liflerden önemli ölçüde farklıdır ve ana bileşenleri polipropilen ve 

polietilen’dir. Lifin boyu 40 mm ve narinlik oranı (boy /eşdeğer çap) 90 ve özgül 

ağırlığı 0,92 kg/dm
3 

tür. Lif, ortalama eni 1,40 mm ve ortalama kalınlığı 0,105mm olan 
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dikdörtgen kesitlidir. EN 14889-2’ye göre, lifin deklare edilen ortalama çekme 

dayanımı 620 N/mm
2
 (MPa) ve elastisite modülü (chord modulus) 9.500 N/mm

2
 (9,5 

GPa)’dır.  
 

Düz lif tasarımı, çimento hamuru ile lif arasındaki mekanik bağı artırmak için lif 

hacmine oranla kısmen daha büyük lif yüzey alanı elde etmek için seçilmiştir. Bu 

sentetik makro lifin elastisite modülü, liflerin gömülü olduğu çimento hamurunun 

elastisite modülü ile hemen hemen aynıdır. Bu da çatlak başlangıcı oluşumundan hemen 

sonra lifin gerilmeleri çatlak boyunca taşımasına izin verir. Sonuç olarak, betonda iyi bir 

çatlak kontrolü sağlanabilmektedir. Yetersiz bağa veya daha düşük elastisite modülüne 

sahip olan sentetik makro liflerin, çatlak açılmasına neden olan gerilmeyi çatlak 

genişlemesi boyunca önemli oranda taşıyabilmeleri için, ilk olarak uzama yapmaları 

gereklidir. Bu durum eğilmede çekme performansının, CSTR 34 [2]’te zemine oturan lif 

takviyeli beton döşemelerin tasarımında kullanılan ASTM C1609-10 [3] veya JSCE-

SF4 [4] standartlarında izah edilen kiriş test düzeneği kullanılarak ölçüldüğü 

durumlarda gözlemlenebilir (Şekil 1).  
 

 
 

Şekil 1. ASTM C1609-10’a göre eğilmede çekme dayanımı ile sehimin değişimi 
 

Daha düşük modüllü dalgalı PP lifleri içeren numunelerde, gerilmeler eğilmede çekme- 

kiriş sehim eğrisinin tepe noktasından hemen sonra önemli oranda düşer. Daha büyük 

kiriş sehimlerinde, çatlama sonrası eğilmede çekme dayanımı tekrar artmaya başlar. 

Aynı lif oranında, daha yüksek modüllü sentetik makro lif ilk çatlama sonrasında daha 

iyi yük taşıma özellikleri gösterir. Bu durum 1,3 mm tel çapı olan 50 mm 

uzunluğundaki dalgalı 20 kg çelik lif ile takviye edilen betonun ortalama davranışı ile 

hemen hemen aynıdır. Kiriş sehiminin yaklaşık 0,25 mm olmasından sonra, sentetik 

makro lifle takviye edilen kiriş yük taşıma kapasitesini 3 mm kiriş sehiminde deney 

sonlandırılıncaya kadar korur. Daha büyük sehimlerde, 4,6 kg/m
3
 sentetik makro lifin 

ortalama artık yük taşıma kapasitesi söz konusu çelik lifin 40 kg/m
3
 dozajının 
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performansına karşı gelir. Betonda çok farklı performans gösteren pek çok farklı çelik 

lif tipinin pazarda olduğu dikkate alınmalıdır.  

 

2.1. Makro Sentetik Lif ile Takviye Edilen Zemine Oturan Beton Döşemelerin 

Büyük Ölçekli Testleri  
 

Makro sentetik lif ticari olarak pazara sunulmadan önce, büyük ölçekli test programı 

Illinois Üniversitesi [1] tarafından sürdürülmüştür. Bu çalışmanın bir amacı yalın, çelik 

hasır, çelik lif ve sentetik makro lif takviyeli beton döşemelerin orta, kenar ve köşe 

yükleme koşullarında yapısal tepkilerini kıyaslamak ve ölçmekti. Basit olarak 

desteklenmiş küçük ölçekli kiriş testleri sentetik makro liflerin büyük ölçüde betonun 

çatlama sonrası dayanım ve tokluğunu artırdıklarını ve çelik lifin performansını 

yakaladıklarını göstermiştir [1].  
 

Büyük ölçekli döşeme deneyleri, daha önce çelik liflerle yapılan araştırmalarda [1] 

olduğu gibi, kiriş tokluk sonuçlarının, sentetik makro liflerle takviye edilen döşemelerin 

eğilmede çekme ve nihai dayanımlarının tahmin edilmesinde kullanılıp 

kullanılmayacağının belirlenmesi için de istenmiştir. Ingiliz Beton Derneği tarafından 

basılan Teknik Rapor 34 (TR 34) [2] gibi zemine oturan döşeme tasarım kodları, beton 

döşemelerin nihai kapasitesini tahmin etmek ve gerekli döşeme kalınlığını hesaplamak 

için Re,3 değeri gibi kiriş tokluk sonuçlarını kullandıklarından bu tip deneyler yeni lif 

tipleri için şarttır.  
 

 
 

Şekil 2. Makro sentetik lif, çelik hasır takviyeli ve yalın beton döşemelerin yük merkez 

sehim eğrileri  
 

Illinois Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, döşeme boyutları 2,2 m x 2,2 m x 0,127 m. 

olarak seçilmiştir. Tam destekli döşemeler çatlamadan önce ve sonra betonun tepkisini 

daha iyi yakalamak için monotonik yükleme koşullarında deplasman kontrollü olarak 

test edilmişlerdir. Yük altında şekil değiştirmeleri döşeme dökülmeden önce çeşitli 

yerlere yerleştirilen gömülü şekil değiştirme ölçerler (strain gauge) kullanılarak 
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ölçülmüştür. Şekil değiştirme ölçer yerleştirmenin amacı döşemenin altındaki ve 

üstündeki basınç ve çekme gerilmelerini ölçmektir. Beton döşemenin sehimleri Lineer 

Değişken Deplasman Transdüserleri (LVDT) ile ölçülmüştür.  

 
Makro sentetik lif eklenmesi ile yalın beton döşemenin nihai yük taşıma kapasitesi 

önemli oranda artmıştır. Donatı içermeyen betona kıyasla eğilmede çekme kapasitesi 

3,0 kg/m
3 

makro sentetik lif ile takviye edilen beton döşemede 25%, 4,4 kg/m
3
makro 

sentetik lif ile takviye edilen beton döşemede ise 32% artmıştır (Şekil 2). Sentetik 

makro lifle takviye edilen beton, çelik hasır (As=123 mm
2
/m) ile takviye edilen betona 

göre daha iyi performans göstermiştir. 
 

Eşdeğer eğilmede çekme dayanım oranı (Re,3), lif takviyeli beton döşemelerin eğilmede 

çekme ve nihai kapasitesinde yalın betona göre benzer bir artış göstermiştir. Makro 

lifler eğilme çekme çatlamasından sonra döşemenin zeminle temasına yardımcı olmakta 

ve böylece yükün daha iyi yeniden dağılımına olanak sağlamaktadır. Gömülü şekil 

değiştirme ölçerler ayrıca lif takviyeli beton döşemelerin yük taşıma kapasitelerinin 

eğilmede çekme çatlaması öncesinde daha büyük bir alana yayıldığını ve bu sayede 

yalın ve çelik hasır ile takviye edilen beton döşemelere göre daha yüksek eğilmede 

çekme ve nihai kapasiteye imkan sağladığını teyid etmişlerdir. 
 

Sentetik makro lif takviyeli döşemeler ve çelik lif takviyeli döşemeler benzer kırılma 

davranışı sergilemişlerdir. Yük - sehim eğrileri ayrıca sentetik makro lif ve çelik lif 

donatılı döşemelerin yapısal sünekliklerinin de benzer olduğunu göstermiştir.  
 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular nispeten küçük bir kiriş üzerinde 

(150mm*150mm*550mm) ölçülen çatlama sonrası eğilmede çekme dayanımının, 

zemine oturan çelik lif takviyeli beton döşeme uygulaması gibi, sentetik makro liflerin 

yapısal performansını tahmin etmede kullanılabileceğini teyid etmiştir.  
 

2.2. Makro Sentetik Lif Takviyeli Betonun Uzun Dönemli Davranışı 
 

Geçmişte çatlamış lifli betonun sünme katsayısının hesaplanmasında, çelik lif veya 

sentetik makro lif takviyeli beton yaygın olarak test edilmemiş olduğundan bu konuda 

kısıtlı bilgi vardı. Avusturya Beton ve Beton Teknolojisi tarafından basılmış olan ‘Lif 

Takviyeli Beton’ şartnamesini değiştirmek için 2005 yılında bir girişim başladı. Çelik 

ve sentetik makro liflerle takviye edilmiş betonların çatlamış haldeki sünme davranışını 

ölçmek için bir test prosedürü standartlaştırılarak değerlendirilmesinde uzlaşıldı. Farklı 

lif üreticilerinin mali desteği ile bir deney programı başlatıldı. Çelik lif ile makro 

sentetik lifin betonda sünme davranışındaki farkların daha ileri düzeyde araştırılması 

için W.R. Grace her iki malzemenin sünmelerinin kıyaslanması amacı ile Avusturya lif 

komitesinin aşağıda özetlenen tavsiyelerini temel alarak bir deney programı 

başlatmıştır. 

 Kirişler Cambridge, MA’daki Grace araştırma laboratuvarında üretilmişlerdir.  

 Silindir beton basınç dayanımı 35 ve 40 MPa arasında olan tipik zemin betonu 

karışım tasarımı kullanılmıştır. 

 60 mm uzunluğunda kancalı çelik lifler 20 kg/m
3
 kullanılırken, sentetik makro 

lif 2,0 kg/m
3
 dozajında betona eklenmiştir.  

 150*150*550 mm ebatlarındaki kirişler 4 noktalı eğilme deneyi öncesinde 

kirece doygun su içinde 28 gün kür edilmişlerdir. 
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Nihai kiriş sehimi olarak 3,0 mm yerine, deney 1,75 mm kiriş sehiminde 

durdurulmuştur. Bunun yanında, 1,75 mm sehimde, çatlamış lif takviyeli beton 

numunenin gevşeme sonucu oluşan yükündeki azalma, yuttuğu elastik enerji miktarının 

belirlenmesi amacı ile kaydedilmiştir. Numune daha sonra dikkatlice deney aletinden 

çıkartılmıştır. Yaklaşık olarak aynı miktarda artık eğilmede çekme dayanımı olan her bir 

lif tipinden üç numune seçilmiş ve özel olarak tasarlanan yükleme çerçevesine 

yerleştirilmiştir. Kalibrasyonlu yükleme çerçevesi %50 artık eğilmede çekme yük 

taşıma kapasitesine ulaşıncaya kadar yüklenmiştir.  
 

Bu değer, Avusturya lif komitesi tarafından lif çatlamış takviyeli betonun sünme 

davranışının değerlendirilmesi için başlangıç değeri olarak seçilmiştir. Çünkü bu 

gerilme mevcut Avusturya tasarım şartnamesine göre lif takviyeli betonlar için beton 

kesitinde oluşacak servis anındaki en büyük gerilmeyi temsil etmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Sabit yük altında kiriş sehiminin artması 
 

Şekil 3. ‘de verilen sonuçlardan görülebileceği gibi, kancalı çelik liflerde kiriş orta 

noktasındaki sehim bir miktar daha düşük olmakla birlikte, her iki lif malzemesi benzer 

uzun dönem sünme davranışı sergilemektedir. Çeliğin düşük sünme katsayısına sahip 

olması nedeni ile çelik lif takviyeli betonların sünme yapamayacağına dair yaygın 

düşüncenin tersine deney sonuçları aşağıdaki noktaları göstermiştir:  

 Çatlamış çelik lif takviyeli beton sünme yapar. Bu çeliğin kendisinin sünmesinin 

neden olduğu bir durum değildir ancak çelik liflerin beton matriksi ve arayüzden 

sünme yaparak yavaşça sıyrılmalarının bir sonucudur.   

 Sentetik makro liflerde, lif malzemesinin sünmesi ile lif/matris arayüzünün 

sünmesinin kombinasyonu, çatlamış betonun toplam sünme davranışını belirler. 
 

Bütün deney sonuçları, artık eğilmede çekme dayanımının %50’sine kadar yüklenen 

makro sentetik lif takviyeli betonun, sünme davranışı açısından çelik lifle takviye edilen 

betona benzer davranacağını göstermiştir. 
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2.3. Uygulamalar 
 

Sentetik makro lifin başlıca uygulaması zemine oturan beton döşemelerin takviye 

edilmesidir. Yerel yönetmeliklere bağlı olarak farklı dozajlarda sentetik makro lif çelik 

hasır ile yer değiştirerek 1.000.000 m
2
 den fazla zemin bitirilmiştir.  

 

Normal işletme şartlarına en az etkide bulunarak liflerin kolayca eklenebilir olması 

özellikle hazır beton içinde kullanım için önemlidir. Liflerin geometrisi, taze betonda 

kolayca dağılacak ve normal hacim oranlarında 0,25% ila 0,75%  aralığında (1 m
3
 beton 

için 2,3 kg/m
3
 ila 6,9 kg/m

3
) bitirme özelliklerine ters bir etki yapmayacak şekilde 

seçilmiştir.  
 

Liflerin eklenmesinde beton santralinin kuru veya yaş sistemde olması gibi bir dizi 

seçenek vardır. Kuru karışım santrallerde beton bileşenleri beton transitmikserine 

yüklenmeden önce liflerin eklenmesi tercih edilir. Islak karışım santrallerde lifler, 

konveyör bantı yolu ile pan miksere ilave edilir. Betonun karıştırma işlemi sırasında 

liflerin yüzeyleri hafifçe pürüzlenir; bu da lif ile beton matriksi arasındaki bağı artırır. 

Sentetik makro lifin görece yüksek yüzey alanı nedeni ile işlenebilmeyi düşüreceğinin 

dikkate alınması önemlidir. İşlenebilme, su azaltıcı veya süperakışkanlaştırıcı katkı 

ilavesi ile düzeltilebilir.  
 

Sentetik makro liflerin bir başka uygulaması, kompozit metal döşeme zeminlerinde 

kullanımıdır. ABD ve İngiltere’de yapılan lif takviyeli betonlarla imal edilen tam 

yüklemeli kompozit metal döşemelerin büyük ölçekli yangın deneyleri, sentetik makro 

liflerin konvansiyonel çelik hasır takviyeye bu gibi uygulamalarda alternatif olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. İngiltere’de, Richard Lees Steel Decking firması bazı 

kompozit metal döşeme tasarımlarında sentetik makro lifi hesaplarına katmaktadır. 

Çelik hasır yerine, sentetik makro lif takviye kullanmanın faydaları açıktır: şantiyede 

çelik hasırın stoklanması, farklı katlara kaldırılması ve döşemede yerleştirilmesi 

gerekmeyecek, zaman ve işçilikten önemli ölçüde tasarruf edilecektir. 
 

Lif donatılı beton kullanımından önce yerel tasarım şartnamelerinin lif kullanımına izin 

verip vermediğinin araştırılmasına dikkat edilmelidir.  
 

 

3.DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Bu çalışmada, Türkiye’deki yerel malzemelerle sentetik makro lifin davranışını daha iyi 

anlayabilmek ve diğer lif tipleri ile performanslarını kıyaslamak için bir deney programı 

planlanmıştır.  
 

3.1. Malzemeler ve Karışım Bileşimi 
 

Beton üretiminde iki farklı kırmataş agregası iri agrega olarak ve bir doğal kum ile bir 

kırma kum ince agrega olarak ve CEM I 42.5 tipi çimento (Akçansa Çimento fabrikası) 

kullanılmıştır. Grace Yapı Kimyasalları üretimi makro sentetik lif, iki farklı dozajda ve 

yine iki farklı dozajda farklı bir sentetik lif ve bir çelik lif kullanılarak 5 ayrı beton 

üretilmiştir. Ek olarak karşılaştırma amacı ile lifsiz bir şahit beton da üretilmiştir. Lifli 

ve şahit (lifsiz) betonların karışım oranları aynıdır (Tablo1.); ancak işlenebilirliği sabit 

tutabilmek için süperakışkanlaştırıcı oranları %1-2 arasında değiştirilmiştir.  
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Tablo 1. Lifli ve şahit (lifsiz) betonların karışım oranları 
 

Malzeme Miktar (kg/m
3
) 

Çimento 300 

Su 198 

Doğal kum  320 

Kırma kum  550 

Kırmataş No 1 406 

Kırmataş No 2 558 

Süperakışkanlaştırıcı (çimento ağırlığının %’si) 1-2 

 

Makro sentetik lif (90/40, narinlik oranı/uzunluk, mm), 2,3 ve 4,6 kg/m
3
 olmak üzere iki 

farklı dozajda kullanılmıştır. Alternatif olarak farklı bir polimer esaslı lif, bir önceki lif 

oranlarında, ayrıca kanca uçlu çelik tel 65/60 (narinlik oranı/uzunluk, mm) 20 kg/m
3
 lif 

miktarında kullanılarak betonlar üretilmiştir. Kübik ve prizmatik numuneler 1 gün sonra 

kalıplarından çıkartılmış ve deney gününe kadar sıcaklığı 22 ± 2 
0
C olan suda 

saklanmışlardır.   
 

3.2. Deneyler 
 

28 Günlük 15 × 15 × 15 cm boyutlu küp şeklindeki beton numuneler üzerinde basınç 

dayanımı deneyleri yapılmıştır.  
 

Boyutları 10× 10 ×50 cm olan prizmatik numunelere açıklık ortasından 3 noktalı eğilme 

deneyi uygulanmıştır. Deformasyon kontrollü (kapalı çevrimli) bir basınç aleti 

kullanılarak yapılan deneylerde yük ve karşılık gelen orta nokta çökmeleri bir LVDT 

yardımı ile kaydedilmiştir. Eğilmede çekme dayanımı  aşağıdaki bağıntı yardımı ile 

hesaplanmıştır (1). Burada Pmax uygulanan en büyük kuvveti, L mesnetler arası 

uzaklığı, b ve h numunenin kesit genişliği ve yüksekliğini göstermektedir.  
 

 = 1.5 Pmax L / (bh
2
)         (1) 

 

Özgül enerji eğilmede çekme deneylerinden elde edilen gerilme – sehim eğrisinin 

altında kalan alan bulunarak hesaplanmıştır. Bu alan prizma numunenin kesit alanı ile 

bölünerek özgül enerji elde edilmiştir [5]. 
 

3.3. Deney Sonuçları 
                                                                                                                                                  

Tablo 1’de bileşimi verilen lifsiz betona lif eklenince işlenebilirlik azalmış, 

süperakışkanlaştırıcı katkı dozajı artırılarak işlenebilirlik ayarlanmıştır. Tablo 2’de 

üretilen taze betonların birim ağırlık ve çökme değerleri gösterilmiştir. 28 Günlük 

numuneler üzerine yapılan basınç ve eğilmede çekme dayanımı deney sonuçları Tablo 

3’ de verilmiştir.  

 

28 Günlük numunelerin eğilmede çekme deneyinden elde edilen yük-sehim eğrilerinin 

altında kalan alanlar bulunarak özgül enerji değerleri hesaplanmış ve Tablo 4’ de 

verilmiştir. Ayrıca Şekil 4’te yük sehim eğrileri tüm lifler için toplu olarak 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Birim ağırlık ve çökme değerleri  
 

Lif tipi Birim ağırlık 
(kg/m

3
) 

Çökme (mm) 

Şahit 2361 150 

Makro sentetik lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 2346 140 

Makro sentetik lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 2358 155 

Alternatif lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 2337 145 

Alternatif lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 2336 150 

Çelik lif 2359 140 

 

Tablo 3. Basınç ve eğilmede çekme dayanımı deney sonuçları 
 

 

Tablo 4. Beton karışımlarının özgül enerjileri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4. Yalın beton ve farklı lif takviyeli betonların yük sehim eğrileri 

Y
ü

k
,N

 

Sehim,mm 

Yalın Beton

MS Lif (4,6kg/m3)

MS Lif (2,3 kg/m3)

Alt.Lif (4,6kg/m3)

Alt.Lif (2,3kg/m3)

Çelik Lif (20kg/m3)

Lif Tipi Basınç Dayanımı 

Ortalama, (MPa) 
Eğilmede Çekme Dayanımı                 

Ortalama, (MPa) 

Şahit 33,6 3,14 

Makro sentetik lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 33,0 4,02 

Makro sentetik lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 32,4 3.71 

Alternatif lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 30,9 4,27 

Alternatif lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 30,6 3,78 

Çelik lif 31,4 3,65 

Lif Tipi Özgül Enerji 
Ortalama, (Joule/m

2
) 

Şahit 123,5 

Makro sentetik lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 1990,7 

Makro sentetik lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 1051,3 

Alternatif lif (4,6 kg/m
3
 dozajda) 1575,3 

Alternatif lif (2,3 kg/m
3
 dozajda) 1036,6 

Çelik lif 1876,0 
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4.SONUÇLAR 
 

Yeni nesil yüksek performanslı sentetik makro lifler inşaat piyasasında, özellikle 

zemine oturan beton döşeme uygulamalarında, çelik hasır ve çelik lif donatıların yerine, 

her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Taze beton rötre çatlakları, kuruma rötresi ve 

termal çatlakların kontrolüne ilave olarak, zemine oturan döşemelerin eğilme kapasitesi 

de betona sentetik makro lif ilavesiyle artmakta ve dolayısıyla aynı eğilme kapasitesini 

muhafaza ederken döşemenin izin verilebilen yük seviyesinin artırılmasına veya 

kalınlığının azaltılmasına imkan sağlamaktadır. Bu teknoloji, genel olarak beton çelik 

donatılarla ilişkili sorunlara yenilikçi bir çözüm teşkil etmektedir. 

 

Gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir. 

1. Aynı su/çimento oranına ve çok yakın kıvama sahip, düşük oranda sentetik lif 

içeren (2,3 kg/m
3
) ve çelik lif içeren (20 kg/m

3
) betonların eğilme dayanımları 

şahit betona kıyasla %16-20 oranında daha yüksek bulunmuştur. 

2. Sentetik lif oranı kullanılan miktarın iki katına çıkarıldığında (4,6 kg/m
3
), 

eğilme dayanımındaki artış %28’in üzerine çıkmıştır. 

3. Yüksek oranda makro sentetik lif içeren betonların en yüksek miktarda özgül 

enerji değerine sahip olduğu, onu çelik lifli betonların ve ardından yüksek 

oranda alternatif sentetik lif içeren betonların takip ettiği belirlenmiştir. 
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