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Özet 
 

Donatı korozyonu betonarme yapılardaki en önemli dayanıklılık sorunu olarak kabul 

edilmektedir. Şartnamelerde, klorürler gibi zararlı etmenlerin girişini azaltmak 

amacıyla, beton örtüsü kalınlığı ve kalitesi için şartlar vardır. Mevcut araştırma 

çalışmasında, donatı korozyonuna karşı bazı liflerin kullanımı araştırılmıştır. İki değişik 

su-çimento oranı kullanılmıştır: s/ç = 0,65 ve 0,45. Denenen lifler, çelik ve polipropilen 

liflerdir. Korozyon başlangıcını (klorür geçirgenliği), yayılmasını (korozyon hızı ve 

potansiyeli) etkileyen beton özellikleri test edilmiştir. Sonuçlar, liflerin bütün bu 

özelliklere etkisi olduğunu göstermiştir. Bu etkilerin sonucunda, onarım maliyetlerini 

içeren ömür döngü maliyet analizi, çelik liflerin maliyet etkinliğini göstermiştir. 

Polipropilen lifli beton, test edilen karışımlar arasında ikinci en etkili olanıdır. 

 

 

Abstract 
 

Reinforcement corrosion is considered as the most important durability problem for 

reinforced concrete structures. In the specifications, there are recommendations about 

concrete cover thickness and quality. In the present study, the use of some fibers against 

reinforcement corrosion was investigated. Two different water-cement ratio were used: 

w/c = 0,65 and 0,45. Tested fibers were steel and polypropylene fibers. The properties 

of concrete that affect corrosion initiation (chloride penetration), and propagation 

(corrosion rate and potential) were tested. The results showed that the fibers had 

influence on all these results. As a result of these influences, the life cycle cost analysis, 

which includes repair costs, indicated the cost effectiveness of steel fibers. Poylproylene 

reinforced concrete is the second most effective mix among the tested mixes. 
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1. GİRİŞ 
 

Donatı korozyonuna karşı birçok koruma yöntemi uygulanmaktadır. Ancak liflerin 

donatı korozyonuna etkileri pek incelenmemiştir. Liflerin korozyona ve dolayısıyla 

yapıların ömür döngüsüne etkisini araştırmak için korozyonun farklı aşamalarına 

etkileri incelenmelidir.  

 

Korozyon iki temel aşamaya ayrılabilir: başlangıç ve yayılma. Başlangıç aşaması zararlı 

etmenlerin beton örtüsünü aşarak çelik donatıya ulaşmasından oluşur. Bu etmenlerin en 

önde gelenleri klorürler ve karbon dioksittir. Atmosferde bulunan karbon dioksitin 

betona sızması göreceli olarak daha yavaş işleyen bir süreçtir. Bu araştırmada, daha 

kritik bir etki olarak kabul edilen klorür etkisi ele alınmıştır. Klorürler, beton karışım 

suyu, deniz kumu, katkı maddeleriyle birlikte betona karışmış olabileceği gibi deniz 

suyu ve buzlanmaya karşı kullanılan tuzlarla betona dışarıdan da sızabilir. 

 

TS EN 206 beton standardı dayanıklılığı (durability) arttırıcı tedbirler içermektedir. Bu 

standartta korozyona karşı tedbirler detaylı olarak ele alınmıştır. TS EN 1992-1’de 

beton örtüsünün değişik çevre koşullarına göre belirlenmesiyle ilgili tedbirler 

göstermiştir. Bütün bu tedbirler korozyonun ilk aşaması olan başlangıç aşamasıyla 

ilgilidir. Korozyonu engellemenin en etkili yolu başlamasını engellemektir. Başladıktan 

sonra korozyonu beton kalitesinden çok çevre koşulları kontrol eder. Standartta beton 

örtüsü için önerilen tedbirler su/çimento (s/ç) oranı, basınç dayanım sınıfı ve çimento 

dozajıyla ifade edilmiştir. Amaç betonun geçirimliliğini azaltmaktır. 

  

Bu araştırmada, liflerin beton örtüsü kalitesine ve dolayısıyla donatı korozyonuna etkisi 

incelenmiştir. Liflerin betonda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Liflerin en önemli özelliği 

çatlama sonrası etkidir. Yani betonda oluşan çatlakların açılıp genişlemesini 

zorlaştırmaktadır. Çalışmada, donatı korozyonunun çeşitli aşamaları göz önünde 

bulundurularak, farklı liflerin ömür döngü maliyet analizi yapılmıştır.  

 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

Çalışmada lif katkılı betonlarla lifsiz kontrol betonunun çeşitli özellikleri 

karşılaştırılmıştır. Kullanılan lif tipleri çelik ve polipropilen liflerdir. Liflerin kullanım 

oranları üreticilerinin tavsiyeleri dikkate alınarak, en yaygın kullanım oranlarında 

seçilmiştir ve her lif için tek oran kullanılmıştır.  

 

Kontrol betonu olarak iki tip beton kullanılmıştır. Bu betonlara her lif ayrı olarak 

katılmak suretiyle toplam altı karışım hazırlanmıştır. 

  

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Kullanılan çimento CEM I 42,5 R tipi çimentodur. İri agrega olarak 19 mm ve 10 mm 

maksimum tane boylarına sahip iki adet kırmataş kullanılmıştır. İnce agrega için, doğal 

kum ve kırma kum olmak üzere iki farklı kum kullanılmıştır. Süper akışkanlaştırıcı (SP) 

polinaftalin sülfonat beton katkısıdır.  

 



483 

 

İki farklı tip lif kullanılmıştır. Çelik lif kancalı uçlu, polipropilen lif multi-filament ince 

liflidir. Liflerin genel özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.   

 

Çizelge 1  Kullanılan liflerin genel özellikleri 

 

 çelik polipropilen 

Uzunluk (mm) 35 13 

Çap (mm) 0,55 0,022 

Uzunluk/Çap 64 591 

Yoğunluk g/cm
3 

7,85 0,91 

Çekme dayanımı (MPa) 1100 400 

Elastisite modülü (GPa) 200 3,5-3,9 

Lif sayısı/kg 14500 224 milyon 

 

2.2. Beton Karışımı 

 

Beton karışımları Çizelge 2’de verilmiştir. Bütün karışımlar için hedeflenen taze beton 

çökme (TS EN 12350-2’ye göre) değeri 17 ± 2 cm olarak belirlenmiştir. Bu değere 

ulaşmak için deneme karışımları hazırlanmıştır. İlk olarak kontrol betonlarında SP 

miktarı belirlenmiş, daha sonra lifli betonlar için aynı değeri bulabilmek için SP miktarı 

arttırılmıştır. Taze betonun yoğunluğu ve hava içeriği, sırasıyla, TS EN 12350-6 ve TS 

EN 12350-7 standartlarına uygun olarak ölçülmüştür. 

 

Çizelge 2 Beton karışımları 

  

kg/m
3 

su/çimento = 0,65 su/çimento = 0,45 

Çimento 310 400 

Su 201,5 180 

İri agrega No 1 581 575 

İri agrega No 2 473 468 

Kum 560 554 

Kırma kum 237 235 

Kontrol betonu SP miktarı 1,9 7 

Çelik lif ve SP miktarı (sırasıyla) 39,25 – 3,5 39,25 – 9 

PP lif ve SP miktarı 0,91 – 3,8 0,91 – 9 

Not: Lifli betonların herbiri için farklı miktarda SP kullanılmıştır. Tabloda her beton 

için kullanılan lif ve SP miktarları birlikte yazılmıştır. 

 

2.3. Deneysel Yöntem 

  
2.3.1. Liflerin eton geçirimsizliğine etkisi 

  

Bu özelliği belirlemek için klorür geçirgenliği ölçülmüştür. Deney için McPolin et al. 

[1]’in çalışması örnek alınmıştır. Her tip beton için kürlü ve kürsüz numuneler test 

edilmiştir. Kürlü numuneler, beton döküldükten bir gün sonra kalıptan çıkarılmış, iki 

gün boyunca kirece doymuş suda bırakılmış, test zamanına kadar laboratuvar ortamında 

(20 C ve %50 bağıl nem) bırakılmıştır. Kürsüz numuneler kalıptan çıkardıktan sonra 

kontrolsüz laboratuvar ortamında saklanmışlardır. Klorürlü çözeltiyle (35 g/l NaCl-

deniz suyu simülasyonu) ıslanma-kuruma döngüleri 24 hafta boyunca devam etmiştir. 
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Klorür profilleri, 12, 24 hafta sonunda elde edilmiştir. Klorür profillerini elde etmek için 

numunelerden çeşitli derinliklerde matkapla toz alınmış ve TS EN 14629 standardında 

belirtilen Volhard yöntemiyle klorür muhtevası tayin edilmiştir.  

 

2.3.2. Liflerin korozyonun ilerlemesine etkisi 

 

Korozyon ölçümü galvanostatik darbe (galvanostatic pulse) tekniğiyle yapılmıştır. Bu 

metot hızlı bir tahribatsız polarizasyon tekniğidir. Kısa süreli bir anodik akım darbesi, 

galvanostatik olarak, beton yüzeyine yerleştirilmiş bir karşı elektrod ve donatı arasında 

uygulanır.  Uygulanan akım genellikle 10 - 100 μA aralığında ve süre 5 – 30 saniye 

arasındadır. Donatı anodik olarak polarize olur ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

donatının elektrokimyasal potansiyeli, bir referans elektroduyla ölçülür ve polarizasyon 

zamanının fonksiyonu olarak kaydedilir. 

 

Korozyon ölçümlerinde kullanılan cihaz korozyon hızının yanı sıra, korozyon 

potansiyeli ve beton direncini de ölçmektedir. Ölçümler için referans olarak kullanılan 

A. Esmaeilpoursaee’nin doktora tezi [2], bu cihazla ilgili kapsamlı bilgi içermektedir. 

 

Korozyon deneylerinde nervürsüz 10-mm çaplı çelik çubuklar kullanılmıştır. Beton 

örtüsü kalınlığı 25 mm’dir. Numunelerin üzerine klorürlü çözeltiyle (70 g/l NaCl) kuru-

ıslak döngüler yapılarak donatılarda korozyon takip edilmiştir.  

 

2.3.3. Ömür döngü maliyet analizi 

 
Çalışma sonunda ömür döngü maliyet analizi yapılmıştır. Bu analiz, korozyona karşı 

uygulanan bir koruma stratejisinin belli bir ömürde ne kadar maliyeti olduğunu ortaya 

koymaktadır. Böylece lif katkılı betonların maliyetlerinin kendi aralarında ve lif katkısız 

betonla karşılaştırılması mümkün olmuştur.  

 

Bu analizin yapılması için korozyonun başlaması için gerekli olan klorür eşik değeri ve 

bu değere her betonda kaç yılda ulaşıldığı bilinmelidir. Ayrıca betonun hasar gördüğü 

zamanın da aynı şekilde belirlenmesi gerekir. Daha sonra yaklaşık yapının öngörülen 

ömrü için ne kadar onarım masrafı yapıldığı ortaya çıkar, bu değerler hesaplanırken 

yıllık faiz ve enflasyon değerleri dikkate alınır. 

 

 

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE YORUMLAR 

  
4.1. Liflerin Beton Geçirimsizliğine Etkisi 

  
İki farklı su-çimento oranındaki numunelerin çimento kütlesine göre klorür yüzdelerini 

(24 döngü) veren şekiller (Şekil 1 ve 2) aşağıdadır. 
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Şekil 1 Klorürlerin beton derinliği ile değişimi: 24 klorür döngüsü – s/ç = 0,65 (numune 

isimlerinde ilk harf c: kontrol, s: çelik lifli, p: polipropilen lifli, son harf c: kürlü, n: 

kürsüz beton numuneleri göstermektedir.) 

 

 
 

Şekil 2 Klorürlerin beton derinliği ile değişimi: 24 klorür döngüsü – s/ç = 0,45 

 

Beklendiği gibi su-çimento oranı ve döngü sayısıyla betonun içine sızan klorür miktarı 

net olarak artmıştır (12 klorür döngüsüyle elde edilen profiller burada gösterilmemiştir). 

Kür etkisi de genel de klorür geçirgenliğini azaltmıştır. Su-çimento oranının azalmasıyla 

birlikte klorür geçirgenliği net bir şekilde düşmüştür. Kontrol betonu genelde daha 

yüksek klorür geçirgenliğine sahiptir, kullanılan lifler klorür geçirgenliğini bir miktar 
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düşürmüştür. Ancak başka bir çalışmada, çelik ve polipropilen liflerin klorür 

geçirgenliğini arttırdığını gözlenmiştir [3]. Polipropilen lifli betonların klorür 

geçirgenliğinde artış belirleyen başka çalışmalar da vardır [4,5]. 

 

4.2. Liflerin Korozyonun İlerlemesine Etkisi  

 

Korozyon potansiyeli değerleri yaklaşık 12 haftadan sonra kararlı bir hale gelmiş ve bu 

haftadan sonra sabit bir seyir izlemiştir (Şekil 3). Bu durum bütün numuneler için 

geçerlidir ve potansiyel değeri sabit hale geldikten sonra, bütün sonuçlar birbirine 

yakındır. 

 

Korozyon hızı değerleri çok iniş-çıkış göstermekle birlikte, potansiyel ölçümünde 

olduğu gibi, 12. haftadan sonra artış eğilimi göstermektedir (Şekil 4). Beton tipleri 

arasında bir farkı net olarak söylemek zordur. Ancak bütün değerler, korozyon 

başlangıcı için kritik olarak kabul edilen değerlerin üzerine çıkmıştır. Zaten, 

ölçümlerden sonra numunelerin kırılmasıyla bu durum ortaya çıkmış, tüm numunelerde 

donatı çeliğinin üzerinde net bir şekilde korozyon ürünlerine rastlanmıştır. 

 

Korozyon ölçümü değerleri sadece genel bir eğilim göstermekte ama farklı betonlar için 

ayırt edici bir durum gözlenememektedir. Bunun sebebi korozyon reaksiyonunun 

göreceli olarak yavaş bir reaksiyon olması ve ölçümlerin daha uzun bir süre içerisinde 

yapılması gereğidir. Beton örtüsünün çok kalın olmamasına ve uygulanan klorür 

miktarının yüksek olmasına rağmen, deney süresi çok yüksek korozyon elde edilmesine 

izin vermemiştir. Bu durum s/ç = 0,45 beton için barizdir. Bu tip betonların hiçbirisinde 

korozyona rastlanmamıştır. 

 
 

Şekil 3 Korozyon potansiyelinin zamanla değişimi 

 

Gutierrez et al.’in çalışmasında çelik ve polipropilen liflerin korozyon hızı ve 

potansiyeline kayda değer bir etkileri olmadığı gözlenmiştir [3]. Polipropilen liflerin 

korozyona etkisi ile ilgili bir araştırma net bir sonuç ortaya koymamıştır [6]. 
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Şekil 4 Korozyon hızının zamanla değişimi 

 

4.3. Ömür Döngü Maliyet Analizi 

 

Korozyonun başlangıcı için gerekli klorür miktarı yaklaşık %1 çimento kütlesi olarak 

belirlenmiştir. Bu değer bu konuda kabul edilmiş çok tipik bir değerdir. Bu değere kaç 

yılda ulaşılacağı aşağıdaki denklemle bulunmuştur. Bir x mesafesinde, t zaman sonra, 

beton içindeki C(x,t) konsantrasyonu   

 

                                             C(x,t) = Cs –(Cs-Ci)*erf [(x/2(Dt)
1/2

)]                                (1) 

 

Cs beton yüzeyindeki klorür konsantrasyonu, Ci betonda ilk başta bulunan klorür 

miktarı, D difüzyon katsayısı, erf ise hata fonksiyonudur. 

 

Ölçülen klorür miktarlarıyla elde edilecek klorür profilleri Denklem (1) kullanılarak 

hesaplanmış değerlerle eşleştirilmiş, böylece Co ve D değerleri belirlenmiştir. Bu işlemi 

yapmak için en küçük kareler analizi kullanılmıştır. Değerler aşağıda verilmiştir 

(Çizelge 3 ve 4). Bu değerler belirli bir beton örtü kalınlığındaki betonarme yapı için 

korozyon başlangıcını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 

 

Çizelge 3 s/ç = 0,65 numunelerin yüzey klorürü (% çimento ağırlığı) ve difüzyon 

katsayısı değerleri 

 
24 döngü Kürsüz Kürlü 

 Kontrol Çelik lifli PP lifli Kontrol Çelik lifli PP lifli 

Cs (% ç) 3,15 3,77 3,69 3,45 3,65 3,14 

D (m
2
/s) 2,16.10

-10
 4,23.10

-10
 5,50.10

-11
 5,09.10

-10
 2,18.10

-10
 1,30.10

-10
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Çizelge 4 s/ç = 0,45 numunelerin yüzey klorürü (% çimento ağırlığı) ve difüzyon 

katsayısı değerleri 

 
24 döngü Kürsüz Kürlü 

 Kontrol Çelik lifli PP lifli Kontrol Çelik lifli PP lifli 

Cs (% ç) 1,63 1,22 1,6 1,75 1,39 1,2 

D (m
2
/s) 1,54.10

-11
 1,01.10

-11
 1,25.10

-11
 4,14.10

-11
 2,76.10

-11
 3,43.10

-11
 

 

Ömür analizi, 50 mm beton örtüsü kalınlığına göre hesaplanmıştır. Bu değer TS EN 

1192-1’de klorüre maruz betonarme yapı için önerilen beton örtüsü kalınlığı değeridir. 

Kürsüz numuneler için 24 döngü sonucu elde edilen Co ve D değerleri, difüzyon 

denklemine yerleştirilerek, kritik klorür miktarına (%1-çimento kütlesi) ne zaman 

ulaşılacağı hesaplanmıştır. Çatlama zamanı da %3-çimento kütlesi olarak alınmıştır [7] 

ve bu miktara ulaşmak için gerekli zaman aynı şekilde hesaplanmıştır. Çatlama zamanı 

onarım zamanı olarak kabul edilmiştir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5 Numunelerin korozyon başlangıcı ve ilk çatlama süreleri 

 
 s/ç = 0,65 (zaman-döngü) s/ç = 0,45 (zaman-yıl) 

 Kontrol Çelik lifli PP lifli Kontrol Çelik lifli PP lifli 

Başlangıç 10,8  10,8  18  3 6 4 

Çatlama 65,6  64,6 104 16 32 20 

 

Ömür döngü maliyet analizi yapılırken referanstaki model uygulanmıştır [7]. Yapının 

klorür döngülerine maruz kalan ve onarım gerektiren kısmı %10 olarak kabul edilmiştir. 

Onarım masrafı 65 TL/m
2
 olarak alınmıştır [7]. Tabloda verilen SP 

(süperakışkanlaştırıcı) miktarı, kontrol betonu için harcanan miktara ek olarak harcanan 

miktarı belirtmektedir. 

 

Birim fiyatlar üreticilerden alınmıştır ve TL’ye çevrilerek tabloya aktarılmıştır. Fiyatlara 

%18 KDV dahil edilmiştir (Çizelge 6). İlk maliyetler kullanılan lif miktarı ve fazladan 

kullanılan SP miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır (Çizelge 7). 

 

Çizelge 6 Kullanılan malzemelerin birim fiyatları 

 

Malzemeler Birim fiyat (TL/kg) 

Çelik lif 4,58 

PP lif 11,25 

SP 3,54 

 

Çizelge 7 Lifli betonların ilk maliyetleri 

 

Beton tipi (s/ç = 0,65) Maliyet 

(TL/m
2
) 

Kontrol 0 

Çelik lifli (39,25 kg/m
3
 lif + 1,6 kg/m

3
 SP) 9,27 

PP lifli (0,91 kg/m
3
 lif + 1,9 kg/m

3
 SP) 0,85 

Beton tipi (s/ç = 0,45)  

Kontrol 0 

Çelik lifli (39,25 kg/m
3
 lif + 2 kg/m

3
 SP) 9,34 

PP lifli (0,91 kg/m
3
 lif + 2 kg/m

3
 SP) 0,87 
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İlk onarım hesaplanırken, korozyonun başlangıcından ilk çatlaklara kadar geçen zaman 

göz önünde bulundurulmuştur. Bu zamanı, betonların çekme dayanımı doğrudan etkiler. 

Çizelge 8’de test edilene kadar suda kür edilmiş numunelerin 28 günlük çekme 

dayanımı değerleri verilmiştir.  

 

Çizelge 8 Kullanılan betonların yarma dayanımları 

 

Çekme (MPa) kontrol çelik polipropilen 

s/ç = 0,65 2,59 3,44 2,98 

s/ç = 0,45 3,74 4,08 3,32 

 

Çatlama süresinin çekme dayanımı ile doğru orantılı olduğu varsayılarak, çatlama 

(onarım) süreleri Çizelge 9’da gösterildiği gibi düzeltilmiştir. 

 

Çizelge 9 Düzeltilmiş korozyon başlangıcı ve çatlama değerleri  

 
 s/ç = 0,65 (zaman-yıl) s/ç = 0,45 (zaman-yıl) 

 Kontrol Çelik lifli PP lifli Kontrol Çelik lifli PP lifli 

Başlangıç 0,21 0,21 0,35 3 6 4 

Çatlama 1,26 1,65 2,30 16,00 34,90 17,75 

 

Onarım masraflarının bugünkü değeri aşağıdaki formülle hesaplanmıştır: 

 

Güncel Net Değer (GND) = (1+İ)
-n

 (İ: indirim oranı; n: yıl sayısı) 

 

İ = Faiz oranı – Enflasyon oranı = %8,69 – %7,17 = %1,52 (İTO’ya göre) 

 

Çizelge 10 Bugünkü değere göre hesaplanmış toplam masraf (ilk maliyet + onarım) 

 

TL/m
2 

s/ç = 0,65  s/ç = 0,45  

 Kontrol Çelik lifli PP lifli Kontrol Çelik lifli PP lifli 

İlk maliyet 0 9,27 0,85 0 9,34 0,87 

Onarım 351,47 258,09 171,21 49,34 11,22 37,60 

Toplam 477,82 365,07 239,16 49,34 20,56 38,47 

 

Maliyet hesabı s/ç = 0,65 betonda 10 yıl süre için, s/ç = 0,45 betonda 50 yıl süre için 

yapılmıştır (Çizelge 10). Analiz sonucunda s/ç = 0,65 betonun bu ağır korozyon koşulu 

için uygun olmadığı açıkça görülmektedir. Maliyet analizi 10 yıl için bile çok yüksek 

fiyatlar göstermektedir. Bu tip çevre koşullarında önerilen beton diğeridir. Standarda 

uygun olmayan ancak yaygın olarak kullanılan betonların ancak bu kadar koruma 

sağlayacağını göstermektedir. Polipropilen lifli olan en avantajlı beton olarak 

gözükmektedir, en zayıf olan kontrol betonudur. Standartta önerilen s/ç = 0,45 beton 

için çelik lif avantajlı gözükmektedir. Polipropilen lifli beton ise kontrol betonuna göre 

avantajlıdır. 
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5. SONUÇ 
 

Sonuçlar lifli betonların, klorür ortamına maruz kalmış betonarme yapılarda ömür 

döngüsü maliyeti bakımından avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu avantaj daha 

yüksek beton kalitesinde daha belirgin hale gelmiştir. 

 

Liflerin çatlak sonrası etkisi bu çalışmaya dahil edilirse, lifli betonların sağladığı avantaj 

daha iyi vurgulanmış olur. Hızlandırılmış korozyon deneyleri bu etkiyi, özellikle çelik 

lifli beton için açık bir şekilde göstermiştir. Ancak bu bildiride sergilenmemiş olan 

hızlandırılmış korozyon deney sonuçları, ileride daha kapsamlı bir çalışmada 

sunulacaktır. 

 

Bu sonuçları incelerken, klorür tayini için kullanılan Volhard yönteminin çok sağlıklı 

sonuçlar vermeyebileceğini vurgulamak gerekir. Renk değişimine dayalı titrasyonda 

hata payı yükselmektedir. Aynı numunelerin potansiyometrik titrasyonla inceleneceği 

bir çalışma yakında gerçekleştirilecektir. 

 

Betonda ömür analizi zor bir konudur. Sonuçlar birçok varsayıma dayanır ve gerçek 

koşullarla birebir örtüşmesi mümkün değildir. Ancak bu çalışma, liflerin donatı 

korozyonuna karşı bir koruma yöntemi olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. 

Liflerin bu özelliğiyle ilgili çalışma çok azdır. Bu çalışma ileriki çalışmalar için yol 

gösterici olabilir. 
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