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Tezin Amacı ve Önemi 
 

 Günümüzde lifler farklı çeşit, farklı boyut ve farklı oranlarda beton üretiminde 

kullanılmaktadır. Beton karışımına çelik lif ilave edildiğinde, beton karışımının çekme, 

eğilme, basınç ve darbe dayanımlarını, enerji yutma kapasitesini, sünekliğini ve çatlak 

gelişim karakteristiklerini iyileştirebilirler. 

 Bu çalışmada, farklı a/d oranına sahip çelik lifli kendiliğinden yerleşen beton ile üretilen 

betonarme kirişlerin eğilme ve kesme davranışları incelenmiştir. Bu amaçla, lifsiz kontrol 

karışımına ilaveten toplam beton hacminin %0,6’sı kadar 40 narinlik oranına sahip iki ucu 

kancalı çelik lif eklenerek lifli kendiliğinden yerleşen beton karışımları hazırlanmıştır.  

 Hazırlanan karışımların çökme yayılma değeri, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, eğilme 

altında yük-deplasman davranışları incelenmiştir. 
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Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Bilindiği gibi, çimentoya sahip olan malzemeler çok düşük çekme mukavemeti ve gerilme 

deformasyon kapasitesine sahiptir. Betonun bu zayıf yönlerini iyileştirmek için karışıma 

çelik, cam, polipropilen ve plastik gibi malzemelerden üretilen lif malzemeleri 

eklenebilmektedir. Bu çalışmada hem lifli hem de lifsiz kendiliğinden yerleşen beton 

üretilerek, farklı a/d oranlarına sahip betonarme kirişlerin eğilme ve kesme davranışları 

deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, çelik liflerin beton 

karışımına ilavesi ile kirişlerin kesme ve eğilme dayanımlarını iyileşmiştir. Bu sebeple inşaat 

mühendisliği uygulamalarında çelik liflerin kullanılması tavsiye edilmektedir.  
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