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YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLAR

LİFLİ BETONLAR

LİF DONATILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLAR

ÇİMENTO BULAMACI EMDİRİLMİŞ LİFLİ BETON (SIFCON)

ECC

REAKTİF PUDRA BETONLARI (RPC)



SIFCON
(SLURRY INFILTRATED FIBER CONCRETE)

SIFCON, KISA KESİLMİŞ ÇELİK TELLERİN KALIPLAR İÇERİSİNE 

DÖKÜM ÖNCESİ DOLDURULUP, ÇOK AKICI KIVAMDAKİ 

ÇİMENTOLU BULAMACIN KALIBA ENJEKSİYONU VEYA 

POMPALANMASI İLE ÜRETİLEN 

ÇOK YÜKSEK SÜNEKLİĞE SAHİP BİR KOMPOZİTTİR. 



GELENEKSEL LİFLİ BETONDA LİF İÇERİĞİ %0.25 

- %2-3

SIFCON’DA LİF İÇERİĞİ 

%6-20

ÇOK YÜKSEK TOKLUK



YÜKSEK MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZELLİKLE 

YÜKSEK ENERJİ YUTABİLME YETENEĞİ 

SIFCON’UN POTANSİYEL KULLANIM ALANLARINI 

GELİŞTİRMEKTEDİR.

SIFCON;

PATLAMA VE DARBE ETKİSİNE MARUZ KALABİLECEK 

YAPILARDA (CEPHANE, SIĞINAK V.B.)

ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMASI İSTENEN YAPI 

BÖLGELERİNDE

DEPREM ETKİLERİNE KARŞI GÜÇLENDİRMEDE



SIFCON BULAMACININ (HAMURUNUN) 

GENEL ÖZELLİKLERİ

SIFCON BULAMACI;

ÇİMENTO

SİLİS DUMANI

SU

SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI

GİBİ BİLİNEN MALZEMELERLE ÇOK AKICI 

KIVAMDA OLACAK ŞEKİLDE ÜRETİLİR



YÜKSEK AKICILIKTA

AYRIŞMAYA KARŞI DİRENÇLİ

SEGREGASYON YAPMAYAN

YÜKSEK DAYANIMLI

YOĞUN LİF AĞINDA TAM DOLULUĞU SAĞLAMAYA OLANAK 

VERECEK KADAR İNCE MALZEMELERLE ÜRETİLMELİDİR!

ÇİMENTOLU BULAMAÇ;



ÇİMENTO BULAMACININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ DENEYLERLE 

KONTROL EDİLMELİDİR

MİNİ YAYILMA V-KUTUSU J-KUTUSU







SIFCON ÜRETİMİ

LİFLER KALIBA YERLEŞTİRİLİR

REOLOJİK AÇIDAN YETERLİ OLAN 

BULAMAÇ KALIBA DÖKÜLÜR





➢ . Yüksek performanslı lifli betonlar, sürekli 

çelik lif hasırlar veya yüksek oranlarda 

süreksiz çelik lifler kullanılarak 

üretilmektedir. Bu gelişmiş kompozitlerin 

üretimi özel fabrikasyon yöntemleri ve özel 

bir teknoloji gerektirir. Yüksek performanslı 

lifli betonlar, SIMCON ve SIFCON olmak 

üzere iki türe ayrılır. 



➢ Lifli betonda olduğu gibi, SIFCON’da da 

süreksiz liflerden oluşan bir matris 

mevcuttur ve bu sayede  kompozit  

malzeme önemli derecede çekme 

dayanımı kazanabilmektedir. Bilindiği gibi, 

lifli betonda karışıma katılabilecek lif hacmi 

oldukça kısıtlı kalmaktadır. 



➢ Genellikle kullanılan lif türüne ve karışımın 

işlenebilirliğine göre  lif hacmi %1-3 

aralığında olabilmektedir.  Buna karşılık 

SIFCON’da lif hacmi %5-30 aralığında 

olabilmektedir. Genellikle, SIFCON, 30 

mm uzunluğundaki çengelli lifler için, %4 

ile %14 arasında değişen hacimsel 

oranlarda lif içermektedir [1]. 



➢ Bu teknolojide öncelikle lifler kalıba 

yerleştirilmekte ve daha sonra çimento 

esaslı akıcı kıvamlı hamur kalıba 

dökülmekte veya pompalanmaktadır. Bu 

sebeple, kullanılacak hamurun lif 

matrisinin arasına işleyebilecek şekilde 

tasarlanmış olması gereklidir. 



➢ Ayrıca, kullanılabilecek  lif hacmi, lif türüne 

ve vibrasyon uygulanıp uygulanmamasına 

bağlıdır. Kısa liflerle uzun liflere kıyasla 

daha yoğun bir yapı oluşturulabilmektedir. 

Yüksek lif hacimleri için vibrasyon 

gerekebilir. 



➢ Yüksek performanslı lifli betonlar, 

deformasyon sertleşmesi davranışı 

sergilerler. Deformasyon sertleşmesi çoklu 

çatlama mekanizmasının bir sonucu olup 

bu sayede çok yüksek enerji yutma 

kapasitesi değerleri elde edilebilmektedir.



➢ Naaman ve Haraji tarafından yapılan çalışmada, çelik 
liflerin çatlak gelişimini önleme, tokluk, çekme dayanımı, 
yorulma, düktilite ve darbe dayanımındaki artışa katkısı 
incelenmiştir. Lifli beton, davranışa bağlı olarak 
geleneksel lifli beton ve yüksek performanslı lifli beton 
olarak sınıflandırılmıştır. Geleneksel lifli beton, kısa 
süreksiz liflerin betona karıştırılması ile üretilmektedir. 
Maksimum lif uzunluğu, lif miktarı ve lif geometrisi 
işlenebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlıdır. Çelik lif 
hacmi için üst limit %2 ve %3 arasındadır (Naaman & 
Haraji 1990). 



➢ Bununla birlikte, %2’den daha az lif 

içeriklerinde lifin başlıca katkısı, 

çatlamadan sonraki düktilite ve enerji 

yutma kapasitesi üzerindedir.  Nihai 

dayanım ve çekme deformasyonu 

kapasitesi gibi diğer özelliklerdeki gelişme, 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, önemsiz 

mertebededir (Shah 1988) 



Lifli betonda (Vf= %2) ve SIFCON’da gerilme-

şekil değiştirme ilişkisi



➢ Deformasyon sertleşmesi çoklu çatlama 

mekanizmasının bir sonucudur. Bu olay, 

aynı zamanda, kompozitin dayanıklılığını 

ve geçirimsizliğini de arttırır 



➢ SIFCON ile ilgili dört temel değişkenden 

bahsedilebilir. Bunlar, bağlayıcı matrisin 

dayanımı, lif hacmi, lif yönlenmesi ve lif türüdür. 

Bağlayıcı matrisin elastisite modülü, basınç ve 

çekme dayanımı SIFCON’un davranışını etkiler. 

Lif yönlenmesi SIFCON malzemesinin 

davranışını büyük oranda etkiler. Lifler yükleme 

eksenine dik veya paralel yönlenmiş olabilirler. 

Dayanım, düktilite, enerji yutma gibi özellikler lif 

yönlenmesine göre farklı değerler alır. 



BULAMAÇTAKİ TİPİK ÖZELLİKLER;

YÜKSEK ÇİMENTO VE/VEYA ÇİMENTOLU 

MALZEME MİKTARI

DÜŞÜK SU / TOZ ORANI

DÜŞÜK AGREGA MAKSİMUM ÇAPI 

(Genellikle <1mm)



SIFCON’UN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİ 

ETKİLEYEN ANA PARAMETRELER

ÇİMENTOLU BULAMACIN REOLOJİSİ VE DAYANIMI

LİF TİPİ VE MİKTARI

LİF YÖNLENMESİ

SIFCON BULAMACINDAKİ YÜKSEK ÇİMENTO İÇERİĞİ YÜKSEK 

HİDRATASYON ISISI VE RÖTRE PROBLEMLERİNE NEDEN OLARAK 

SIFCON’UN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEBİLİR!

MİNERAL KATKILARIN KULLANIMI HEM ÇİMENTO DOZAJINI AZALTMADA 

HEM DE SIFCON’UN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİ (MEKANİK VE 

DURABİLİTE) GELİŞTİRMEDE ETKİLİ OLABİLİR



SIFCON ÜRETİMİNDE 

STANDART KÜR

BUHAR KÜRÜ

YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KÜRÜ (OTOKLAV KÜRÜ)

KULLANILABİLİR…



➢ SIFCON üretiminde daha çok, cam lifi 

veya çelik lifler kullanılmaktadır. Çelik lifler 

yüzeyi pürüzlü, ucu çengelli, deforme vb. 

tiplere ayrılır. Değişik boyut, dayanım ve 

görünüm oranında (boy/çap) çelik lifler 

kullanılabilmektedir. En çok kullanılan lif 

türü uçları çengelli türdür.



➢ SIMCON ise, sürekli çelik lif hasır içerisine özel olarak 
dizayn edilmiş çimento esaslı hamurun dökülmesi ile 
üretilen, geleneksel betona kıyasla yüksek düktilite ve 
yüksek dayanım gibi üstün mühendislik özellikleri 
gösteren kompozit bir malzemedir. Bu kompozit 
malzemeler, yapıların tamiri, güçlendirilmesi ve yapılarda 
düktilite ve/veya dayanım açısından gerekli iyileştirmeleri 
yapmak için oldukça uygundur. Ayrıca, patlama yüklerine 
ve kurşun (roket) işlemesine karşı yüksek dayanıklılık 
gösterirler ve havaalanı pistleri gibi ağır trafik yükleri 
altında üstün performans gösterirler 



➢ Geleneksel lifli betonlar, köprü 

döşemelerinde kaplama olarak, yol 

kaplaması olarak, hidrolik yapılarda, şev 

stabilizasyonunda, tünel kaplamalarında, 

ince kabuklarda, prefabrik elemanlarda vb. 

uygulamalarda donatı ile veya donatısız 

olarak, dünyanın her yerinde başarıyla 

uygulanmaktadır 



➢ Bununla birlikte, yüksek performanslı lifli 

betonlar, daha yeni malzemeler olduğundan 

henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

SIFCON, tamirat işlerinde ve yeni binaların 

inşasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

SIFCON, aşağıdaki amaçlar için kullanıldığında 

geleneksel betonun üzerinde üstün performans 

göstermiştir: (1) askeri ekipman ve silahların 

bulunduğu özel kısımları ayırmada kullanılan 

parçalanmaya dayanıklı duvarlarda (Scheneider, 

1988) (2) bir füze silosunun 1/8 ölçekli 

modelinde (3) 5 cm kalınlığında prefabrik 

panellerde 



➢ SIFCON, patlama yüklerine ve kurşun (roket) işlemesine 
karşı yüksek dayanıklılık gösterir ve havaalanı pistlerinde 
kullanıldığında, uçak trafiğinden dolayı çatlama 
göstermez. SIFCON, bu gibi durumlarda geleneksel 
betona göre maliyet açısından daha uygundur 
(Scheneider, 1988) ve ağır hasar görmüş öngerilmeli 
beton köprü kirişlerinin tamirinde daha kısa zamanda 
kullanıma hazırdır. SIFCON kullanımı ile sadece 2 günde 
48 MPa basınç dayanımı elde edilebilmiştir (Mondragon 
 Scheneider, 1986). Köprü böylelikle, geleneksel beton 
ile yapılması durumuna kıyasla, çok daha kısa sürede 
servise alınabilmiştir 



➢ Erdem tarafından yapılan çalışmada 

kolon-kiriş sisteminin SIFCON ve SIMCON 

ceket ile deprem etkisine karşı takviyede 

kullanılması araştırılmış (Şekil 2), duktilite 

ve enerji yutma kapasitesinde büyük 

artışlar sağlandığı ifade edilmiştir 



SIFCON ve SIMCON’un kolon-kiriş sisteminin 

takviyesinde kullanılması



Basınç Gerilmeleri Altında 

SIFCON Kompozitlerinin 

Davranışı
➢ SIFCON malzemesinin tipik gerilme-şekil 

değiştirme ilişkisi Şekil 3’de görülmektedir.  
[Homrich and Naaman, 1987; Naaman vd., 
1991]. Genellikle, basınç dayanımına  
ulaşıldığında şekil değiştirme %1.5 değerinin 
üzerindedir. Ayrıca, SIFCON %10’dan fazla birim 
şekil değiştirme yapmasına rağmen basınç 
dayanımının %60’ından fazlasını 
koruyabilmektedir. Aynı dayanım  sınıfında, 
SIFCON malzemesinin tokluğu normal betona 
kıyasla 50 kat daha fazladır. 



SIFCON’da basınç gerilmesi-

şekil değiştirme ilişkisi



➢ Homrich ve Naaman, 75 mm çapında, 150 mm 
yüksekliğindeki silindir örnekler kullanarak yaptıkları 
çalışmada, lif türü, lif yönelmesi, matris dayanımı ve 
kalıp boyutunun SIFCON’un basınç dayanımına etkilerini 
incelemişlerdir. Söz konusu çalışmada,   yüzeyi pürüzlü, 
kancalı ve deforme lifler kullanılmıştır. Yüke paralel 
yönlenme durumunda, deforme liflerin daha iyi 
performans gösterdikleri, yüke dik yönlenme durumunda 
ise, çengelli ve deforme  liflerin daha yüksek dayanım 
verdiği ancak maksimum gerilmeden sonra düşüşün de 
fazla olduğu, çengelli liflerin genellikle deforme tipe göre 
daha yüksek basınç dayanımı gösterdiği belirtilmektedir 
[Naaman and Homrich, 1989; Naaman vd., 1991]. 
Çengelli lifler kıyaslandığında 30 mm boyundaki lif 
kullanımının 50 mm lif kullanımına  kıyasla basınç 
dayanımını arttırdığı görülmüştür [Lankard, 1984; 
Naaman vd., 1991].



➢ Örnek boyutunun lif boyunun üç katından daha 
düşük olması durumunda. Karot örneklerinin, 
kalıba dökülmüş örneklere kıyasla %15-30 daha 
yüksek basınç dayanımı gösterebildikleri 
belirtilmektedir. Liflerin yükleme eksenine dik 
yönlenmesi durumunda, paralel yönlenme 
durumuna kıyasla, basınç dayanımı oldukça 
fazla olabilmektedir. Ancak maksimum 
gerilmeden sonraki düşüş liflerin yüke paralel 
olması durumunda daha azdır.  Bu durum Şekil 
4’den gözlenebilmektedir [Naaman and 
Homrich, 1989].



Lif yöneliminin SIFCON’un dayanımına 

etkisi



➢ Naaman vd. deneysel çalışmadan elde ettikleri 
verileri kullanarak SIFCON’un basınç altındaki 
davranışını modellemeye çalışmışlardır. Buna 
göre gerilme-şekil değiştirme eğrisi üç farklı 
bölümden oluşmaktadır; yükselen kısım, alçalan 
kısım ve plato (Şekil 5). Yükselen kısım 
maksimum gerilmeye kadarki bölümdür.  Alçalan 
kısım eğrinin eğiminin negatiften pozitife 
döndüğü gerilme değerine kadarki bölümken, 
plato bölgesi ise plato gerilmesine asimptot olan 
bölümdür. 



SIFCON’un basınç gerilmesi-

şekil değiştirme



Çekme Gerilmeleri Altında 

SIFCON Kompozitlerinin 

Davranışı

➢ SIFCON’un direkt çekme özellikleri konusunda 

daha az bilgi mevcuttur. Naaman vd. yüksek ve 

düşük lif içerikli 3x1.5”  SIFCON örnekleri 

üzerinde direkt çekme deneyleri yapmışlardır. 

Liflerin %80-90’ı yükleme eksenine paralel 

yönlenmiş durumdadır. Tüm örnekler düşük ve 

orta seviyedeki gerilmelerde çoklu  çatlak 

gelişimi göstermişlerdir. Maksimum yüke kadar 

oluşan çatlaklar oldukça küçüktür. 



➢ Fakat maksimum yüke ulaşıldıktan sonra örneğin 
kırılması tek bir çatlağın açılması, liflerin sıyrılması ile 
oluşmaktadır. Esas çatlak oluştuktan ve yük düştükten 
sonra birçok diğer küçük çatlağın kapandığı gözlenmiştir. 
Aslında bu aşamadan sonra ölçülen uzama bu kritik 
çatlağın açılmasını göstermektedir. Bu yüzden bu 
noktadan sonra hesaplanan birim şekil değiştirme 
yanıltıcı olmaktadır. Araştırmacılar bu aşamadan sonra 
oluşan çatlak açılmasını, birim şekil değiştirmeyi %2 ile 
sınırlayarak birim şekil değiştirmeye dönüştürmüşlerdir. 
Şekil 6’da çekme halinde yük uzama eğrisi ve 
dönüştürülmüş gerilme birim şekil değiştirme eğrisi 
gösterilmektedir. 



Çekme etkisindeki SIFCON’da  

çatlak açılmasının şekil 

değiştirmeye dönüşümü



➢ Özellikle yüksek oranda lif içeren SIFCON 
örnekleriyle çarpıcı sonuçlar elde 
edilmiştir. %16.7 lif hacminde (30 mm 
boyunda), liflerin yükleme yönüne paralel 
yönlenmesi durumunda, basınç dayanımı 
34.5 MPa olan hamur kullanıldığında 41.4 
MPa çekme dayanımı elde edilmiştir. 
Benzer sonuçların, 50 mm boyunda liflerin 
%12.2 oranında kullanılması halinde de 
elde edildiği belirtilmiştir 



➢ Aynı bağlayıcı kullanılarak silindir basınç 

dayanımı ölçülmüştür.  Rasgele yerleştirilmiş 

30/50 lifler hacimce %9.5 kullanıldığında 89.7 

MPa, 50/50 lifler %7.1 oranında kullanıldığında 

ise   67.6 MPa basınç dayanımı elde edilmiştir. 

Uçları çengelli lifler kullanıldığında, 30 mm için 

hacimce %16,    50 mm için %12 değerine 

ulaşılabildiği ancak bu durumda aşırı miktarda 

vibrasyona ihtiyaç duyulduğu ve bu oranların 

pratik olmadığı belirtilmektedir 



➢ Naaman yaptığı çalışmalarda elde ettiği sonuçları 
yorumlarken, benzer lif içeriği indeksine (Vfl/d; lif 
hacmi*lif boyu/lif çapı) sahip örneklerin  benzer 
dayanımda olduklarına dikkat çekmiştir. Örneğin, 30 mm 
boyundaki uzun çengelli lifin %10 oranında kullanımı ile 
50 mm boyundaki uzun çengelli liflerin %5 oranında 
kullanımı benzer sonuçlar vermiştir. Bir başka deyişle, 
benzer lif geometrisi durumunda, lif indeksi sabit 
tutularak, lif boyu değiştirilerek benzer dayanımlar elde 
edilebilmektedir. Lif indeksi SIFCON’un modellemesi için 
önemli bir parametredir. 



➢ SIFCON  örneklerinin tokluğu normal 

betona kıyasla 600-800 kat fazladır ve 

çengelli lifler deforme liflere kıyasla daha 

üstündür. Ancak deforme lifler kullanılması 

halinde ise başlangıç modülünün çengelli 

türe kıyasla üç kat fazla olduğu 

görülmüştür 



➢ SIFCON’un çekme dayanımı tahmininde kullanılacak 
bağıntılar henüz tam olarak geliştirilememiştir. Naaman 
ve Homrich SIFCON’un çekme dayanımının lif 
yönlenmesine bağlı olarak basınç dayanımının %15-25’i 
aralığında kabul edilebileceğini ifade etmektedir. Burada 
basınç ve çekme örnekleri aynı lif oranına ve 
yönlenmesine sahiptir. Bu çalışmada, çekme durumunda 
liflerin %80-90’ını yükleme yönüne doğru yönlenmiş 
durumdadır. Dolayısıyla liflerin rasgele dağılması 
durumunda önerilen oranın daha düşük olması 
beklenebilir. Ayrıca söz konusu çalışmada 3.8 cm 
genişliğinde örnekler kullanıldığını ve boyut etkisinin 
dikkate alınmadığını belirtmek gerekir 



SIFCON’un çekme gerilmesi-

şekil değiştirme modeli



Donatılı SIFCON malzemesinde 

aderans özellikleri
➢ Hazma ve Naaman SIFCON içine gömülü çelik 

çubukların aderans özelliklerini incelemişlerdir.  
Çalışmada hacimce  %5 50/50 lif kullanılmıştır. 
SIFCON’un basınç dayanımı 61.4 MPa mertebesindedir. 
Elde edilen dikkat çekici sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. 
Ortalama aderans dayanımı 17.3 MPa olarak 
belirlenmiş, 27.6 MPa değerine ulaşan sonuçlar elde 
edilmiştir. Normal betona kıyasla aderans gerilmesi 2-4 
kat fazladır. Aderans rijitliği normal betona kıyasla %50-
160 daha fazladır. SIFCON’da çekip çıkarma deneyi 
sonucu 20 kat fazladır. 



➢ SIFCON’da maksimum yükte düşme olmadan 

donatı 10 kat daha fazla sıyrılabilmektedir. 

Maksimum   yükün %70’ine kadar çatlak 

oluşmamaktadır. 1.25 cm gibi ince bir örtü 

tabakası ile bile normal betona kıyasla daha iyi 

sonuçlar elde edilmiştir. Aderans boyu 4db ile 

8db arasında değişmektedir. Burada db donatı 

çapını simgelemektedir. Gerekli aderans boyu 

ACI 318-95’te normal beton için önerilenin %40-

50’si mertebesindedir 



SIFCON’da Büzülme

➢ SIFCON’da kullanılan bağlayıcı hamur 

oldukça yüksek büzülme değerleri 

gösterebilirken    % 5-18 lif içeriğinde 

büzülmenin %0.02-0.05 mertebelerine 

düştüğü ve normal betona yaklaştığı 

görülmüştür 



Eğilme Etkisinde SIFCON

➢ Naaman vd. tarafından yapılan çalışmada 

SIFCON ile  dokuz betonarme kiriş 

üretilmiştir. Kirişlerin ikisi dışındakilere ACI 

318’de önerilen  maksimum donatı oranın 

üzerinde donatı yerleştirilmiştir. 50/50 lifler 

%4.3 oranında kullanıldığında basınç 

dayanımı yaklaşık 53 MPa civarındadır. 

30/50 lifler %8.8 kullanıldığında basınç 

dayanımı yaklaşık 77 MPa dır. 



➢ SIFCON kirişler normal betonla hazırlanmış kirişlere 
kıyasla %2.5-3.6 kat daha düktildir ve 3.3-3.7 kat daha 
fazla enerji yutmuşlardır. Donatı oranının 3.5ρmax 
değerini aşmasının zararlı etki yaptığı tespit edilmiştir.  
%8.8 oranında 30/50 lif içeren SIFCON kirişi, %4.3 
oranında 50/50 lif içeren kirişle kıyaslandığında %14 
fazla dayanım ve düktilite göstermiştir. Etriyeli ve 
etriyesiz SIFCON kirişleri arasında davranış ve çatlak 
gelişimi açısından fark yoktur. Bir başka deyişle, 
SIFCON etriye ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Deney 
süresince ACI 318 yaklaşımıyla edilen kayma gerilmesi 
yaklaşık 3.45 MPa dır.    Tüm kirişlerde çoklu çatlak 
gelişimi gözlenmiştir. 



➢ İlk çatlak rasgele olarak çekme bölgesinde 

oluşmaktadır. Ancak, her zaman en alt 

liften başlamamaktadır. Yüklemenin 

devamı halinde eski çatlağa benzer 

çatlaklar oluşmaktadır. Yoğun lif içeren 

SIFCON’da yüklemeyle çatlak genişliği 

artmamakta, çatlak sayısı artmaktadır 



➢ İlk çatlak oluşumu eğilme dayanımının tahmininde 
kullanılmaktadır. Basınç dayanımı          11 100 psi olan 
30/50 lif içeren karışımda eğilme dayanımı 29.7 MPa 
bulunmuştur. 50/50 liflerin kullanıldığı  bir diğer 
çalışmada (Hamza, A. M. ve Naaman, A. E., 1996) ise 
basınç dayanımı 5890 psi olan karışımda eğilme 
dayanımı 40.6 MPa, basınç dayanımı 61 MPa olan 
karışımda eğilme dayanımı 33.6 MPa, basınç dayanımı 
70 MPa olan karışımda 41 MPa eğilme dayanımı elde 
edilmiştir.  50/50 liflerle yapılan SIFCON’da eğilme 
dayanımı basınç dayanımının %58’i olarak bulunmuştur.  
30/50 lifler kullanıldığında ise SIFCON’un basınç 
dayanımı artmakta ve söz konusu oran %39’a 
düşmektedir. 



Lif Donatılı Betonlarda Korozyon

➢ Betondaki geleneksel donatının korozyonu 
elektro-kimyasal bir reaksiyondur. Anodik 
bölgede demir iyonlarına ayrışır. Katodik 
bölgede oksijen anodik bölgeden gelen 
elektronlarla hidroksil iyonları oluşturur.

➢ Elektro-kimyasal korozyon için potansiyel 
olmasına rağmen betonun yüksek alkalinitesi ve 
düşük permeabilitesi gömülü çeliği korozyondan 
korur. Ancak, yüksek alkali ortamın ve pasif 
etkinin koruyuculuğunu kaldıran iki genel 
mekanizma vardır 



➢ Alkali parçacıkların su ile yıkanması sonucu veya karbondioksit ile 
reaksiyon yaparak kısmi nötralizasyon sonucu alkalinitenin 
düşmesi,

➢ Oksijenin varlığında klorid iyonlarının elektro-kimyasal etkisi. 
Klorid iyonları alkali betonda da demirin pasifliğini bozabilir.

➢ Elektrokimyasal korozyonu etkileyen faktörler aşağıda 
sıralanmıştır:

➢ Ortam: ıslanma-kuruma bölgeleri, suyun oksijenin ve kloridlerin 
girişi,

➢ Klorid: klorid içeren agregalar, priz hızlandırıcı katkılar, buz 
çözücü tuzlar, deniz suyu..

➢ Karbonatlaşma,

➢ Betonun geçirgenliği.



Çelik Liflerin Korozyonu

Çelik liflerin korozyonu iki kategoride 

sınıflandırılabilir:

➢ Beton yüzeyinden korozyon,

➢ Çatlaklar boyunca korozyon.



➢ Birinci tipte, beton yüzeyinden korozyon  esas olarak 
karbonatlaşma nedeni ile oluşur. Büyük miktarda 
kalsiyum hidroksit içeren çimento, pH’ı yüksek (12-13) 
alkali bir malzeme oluşturur. Bu ortamda çeliğin 
yüzeyinde onu korozyondan koruyan çözülmez bir oksit 
filmi oluşur. Ancak, atmosferik karbondioksit (CO2) 
karbonat (CaCO3) oluşturmak üzere kalsiyum hidroksit 
(Ca(OH)2) ile reaksiyona girer. Bu durum pH’ın 8-9 
civarına düşmesine neden olur ve betonun koruyucu 
alkalinitesi kaybolur. Oksijen ve suyun bulunması halinde 
çeliğin korozyonu oluşur. Beton kalitesine ve 
karbondioksit konsantrasyonuna bağlı olarak  
karbonatlaşma cephesi beton içerisine zamanla  
işleyebilir.



➢ Betonda çelik lifler olması durumunda lifler beton 

yüzeyine çok yakındır ve herhangi bir koruyucu 

tabaka yoktur. Büyük çaplı donatı çubuklarındaki 

olası bozulma küçük lifleri tamamen yok edebilir 

[Hannant, 1976]. Ayrıca, çelik çubuk durumunda 

çelik – beton  ara-yüzeyinde çatlaklar oluşabilir, 

çünkü, oluşan korozyon ürünlerinin hacmi ilk 

halinden daha büyüktür. Bu genleşme 

neticesinde oluşan kuvvetler betonun çekme 

dayanımını aşar ve çatlama meydana gelir. 



➢ Bu çatlaklar nem girişine, karbonatlaşmaya ve korozyonun 
ilerlemesine neden olur. Ancak, çelik lifler durumunda , liflerin çapları 
küçük olduğundan genleşme neticesinde oluşan kuvvetler de küçük 
olur. Böyle küçük genleştirici kuvvetlerin lif – beton ara-yüzeyinde 
çatlamaya neden olduğunun belirlenmesi incelenmelidir. İkinci tipteki 
korozyon (çatlaklar boyunca korozyon) esas olarak büzülmeden 
veya yük uygulamasından kaynaklanır. Genelde çelik lif donatılı 
beton büzülme şartları ve yük uygulamaları altında çatlaklara karışı 
yüksek dirence sahiptir. Çatlak genişliği 0,1 mm den düşük olduğu 
zaman, çatlak iç yüzü çelik lifleri ileri derecede korozyondan koruyan 
yüksek alkali şartı güçlendirir. Ancak, zararlı etkilerde (çatlak 
genişliğinin 0,1 mm’den büyük olduğu, buz çözücü tuz etkisindeki 
köprü döşemelerinde veya deniz suyundaki kazıklarda) çatlaklar 
çelik liflerin korozyonunu hızlandırır, nem girişini ve karbonatlaşmayı 
arttırırlar. Çatlaklar boyunca korozyon gelişir ve liflerin çaplarında 
azalma meydana gelir.



BETONUN ÇELİĞİ 

KOROZYONDAN KORUMASI

FİZİKSEL KORUMA
ZARARLI MADDELERİN, SUYUN KOLAYCA ÇELİĞE ULAŞMASININ 
ENGELLENMESİ (BETONUN GEÇİRİMSİZLİĞİNE ve PAS PAYI 
TABAKASI KALINLIĞINA BAĞLI)

KİMYASAL KORUMA
BETONUN ÇELİĞE YÜKSEK DERECEDEN ALKALİ  BİR 
ORTAM SUNMASI (pH  12.6 - 13.5)  (PASSİVİZASYON)

Beton yüzeyi Donatı 

Çubuğu

pH   12.5
MİKROSKOBİK OKSİT TABAKASI

(PASİF TABAKA)

DONATININ PASLANMASI MÜMKÜN 

DEĞİL (PASİF TABAKANIN STABİL 

KALMASI DURUMUNDA)



BETONUN ÇELİĞİ 

KOROZYONDAN KORUMASI

Beton yüzeyi
KARBONATLAŞMA

pH < 9.5 –11.5

PASİF TABAKANIN ÇÖZÜLMESİ

KLORÜRLER

Cl- > KRİTİK DEĞER

KİMYASAL KORUMANIN SONU

ÇELİK DONATI 

ASİDİK 

SIVILAR

DONATININ KOROZYONU MÜMKÜN

(oksijen ve nem varlığında)

GEÇİRİMLİ, YETERSİZ KALINLIKTA PAS PAYI TABAKASI

FİZİKSEL ve KİMYASAL KORUMA YETERSİZ

KOROZYONUN KISA SÜREDE GÖRÜLMESİ MUHTEMEL



DENİZ SUYU ETKİSİ

TUZLA

İSKELESİ



UCUCU KÜLÜN OTOKLAV KÜRLÜ SIFCON’UN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

– DENEYSEL ÇALIŞMA -

KULLANILAN MALZEMELER

ÇİMENTO- CEM I-42.5 N

SİLİKA DUMANI 

UÇUCU KÜL (C-SINIFI, SOMA)

AGREGALAR

•0-1 mm BAZALT

•0-1 mm KUVARTZ

•0-0.1 mm KUVARTZ

YENİ NESİL HİPERAKIŞKANLAŞTIRICI

Uzunluk 

l=30mm

Çap

d=0,55mm

l/d=55

Akma gerilmesi          (MPa) 719,1

Akma birim def.         (%) 1,4

Maks. gerilme             (MPa) 1146,5

Maks. birim def.         (%) 4,5

Kopma gerilmesi        (MPa) 1048,1

Kopma birim def.       (%) 4,7



Kimyasal Analiz (%) Çimentonun Fiziksel Özellikleri

Çimento UK SD Özgül Ağırlık 3.13

SiO2 18.69 42.1 92.26 Priz başlangıcı (dak.) 130

Al2O3 5.00 19.4 0.89 Priz Sonu (dak.) 210

Fe2O3 3.49 4.6 1.97 Hacim genleşmesi 1.00

CaO 63.12 27.0 0.49 Özgül Yüzey

MgO 1.09 1.8 0.96 Çim. (m2/kg) Blaine 380

Na2O 0.29 -- 0.42 UK (m2/kg) Blaine 290

K2O 0.76 1.1 1.31 SD (m2/kg) Nitr. Ab. 20 000

SO3 2.95 2.4 0.33 Çimento Basınç Dayanımı (MPa)

Cl- 0.010 -- 0.09 2 gün 29.9

Kızdırma kaybı 3.56 1.3 -- 7 gün 43.2

Çözünmeyen Kalıntı 0.38 -- -- 28 gün 51.9

Serbest CaO (%) 1.27 4.3 -- Puzolanik aktivite indeksi (%)

UK (28 gün), ASTM C 311 88

SD (28 gün), ASTM C 311 115



İNCELENEN PARAMETRELER

SIFCON LİF HACMİ

0, %2, %6, %10

ÇİMENTOLU BULAMAÇTAKİ UÇUCU KÜL ORANI

0, %20, %40, %60   (ÇİMENTO AĞIRLIĞINCA, İKAME)



Bileşen UK0 UK20 UK40 UK60

Uçucu kül (%) 0 20 40 60

Çimento (kg/m3) 800 640 480 320

Uçucu Kül (kg/m3) 0 160 320 480

Silika Tozu (kg/m3) 120 120 120 120

Su (kg/m3) 313 313 314 322

0-1 mm Bazalt (kg/m3) 600 562 524 486

0-1 mm Kuvars (kg/m3) 160 150 140 130

0-100m Kuvars (kg/m3) 160 150 140 130

Süper akışkanlaştırıcı (L/m3) 35 35 35 35

Su/Çimento 0.39 0.49 0.65 1.01

Su/Bağlayıcı 0.34 0.34 0.34 0.35

Agrega/Bağlayıcı 1.0 0.94 0.87 0.81

Mini-Slump (mm) 330 330 330 330

ÇİMENTOLU BULAMACIN KARIŞIM ORANLARI



%10 lif içeren karışımlara vibrasyon 
uygulanmıştır.

BASINÇ DENEYİ:71 mm ayrıtlı 
küp numuneler-deney döküm 
yönünde (liflere dik doğrultuda) 
yapılmıştır.

EĞİLME DENEYİ:25x60x305 mm 
plak numuneler



OTOKLAV KÜRÜ 
(YÜKSEK BASINÇ ALTINDA KÜR)

12 SAAT SONRA KALIPTAN SÖKÜLEN NUMUNELER 
OTOKLAV KÜRÜNE MARUZ BIRAKILMIŞTIR.

OTOKLAV KÜRÜ

2 MPa (210 C ) 

6 SAAT 

EĞİLME VE BASINÇ DENEYLERİ

2. GÜNDE YAPILMIŞTIR. 



EĞİLME DENEYİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Yükleme hızı=2 kgf/sn
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OTOKLAV KÜRÜNDE SİLİKA VARLIĞI 

YÜKSEK DAYANIM İÇİN GEREKLİDİR!

ÇALIŞMADAN GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KARIŞIMLARDA HEM 

SİLİKA DUMANI HEM DE UÇUCU KÜL KULLANILMIŞTIR

SİLİKANIN UYGUN FORMLARI OTOKLAV KÜRÜNDE 

YÜKSEK DAYANIM İÇİN GEREKLİDİR



Component FA0 FA20 FA40 FA60

Fly ash (%) 0 20 40 60

Cement (kg/m3) 909 710 521 339

Fly ash (kg/m3) 0 178 347 509

Water (kg/m3) 358 350 342 332

0-500 m Limestone fine (kg/m3) 909 888 868 848

Superplasticizer (L/m3) 9.1 8.9 10.4 12.7

Water/Cement 0.40 0.50 0.67 0.98

Water/Binder 0.40 0.40 0.40 0.40

Aggregate/Binder 1.0 1.0 1.0 1.0





210 C’DE 2MPa 

8 SAAT



LİFLERE DİK VE PARALEL DOĞRULTULARDA BASINÇ DENEYİ







FA0 FA20 FA40 FA60

SP dosage (%) 1.0 1.0 1.2 1.5

Spread t20 (sec) 1.1 2.0 1.1 1.5

Spread t30 (sec) 23.2 15.3 12.3 16.3

Final spread (mm) 340 360 380 380

V-funnel time (sec) 6.0 7.7 7.2 12.1

J-pen. depth (mm) full full full full

BULAMACIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ



0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

FA replacement (%)

C
o
m

p
re

s
s
iv

e
 s

tr
e
n
g
th

 (
M

P
a
)

0

2

4

6

8

10

12

14

F
le

x
u
ra

l 
s
tr

e
n
g
th

 (
M

P
a
)

Compressive strength Flexural strength

LİFSİZ BULAMACIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
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ANİZOTROPİ MATRİS DAYANIMI ARTTIKÇA AZALIYOR!
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SIFCON’UN EĞİLME DAYANIMI VE TOKLUĞU
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midspan deflection: 0 mm



midspan deflection: 2.0 mm

First Cracking



midspan deflection: 4.0 mm

Start of Multiple Cracking



midspan deflection: 6.5 mm

Start of Localisation



midspan deflection: 10.5 mm

Strain Localisation



midspan deflection: 14.0 mm

Strain Localisation





RPC
(REACTIVE POWDER CONCRETE)

REAKTİF PUDRA BETONU

RPC 

ileri mekanik özelliklere 

üstün fiziksel karakteristiklere 

mükemmel sünekliğe

çok düşük geçirimliliğe 

sahip ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozit bir 

malzemedir.

Reaktif pudra betonuyla ile ilgili ilk çalışmalar Richard ve 

Cheyrezy (1995) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda 

betonların tasarımı yapılmış ve üretimi ile mekanik özellikleri 

açıklanmıştır. Yapılan çalışmalarda RPC 200 ve RPC 800 olmak 

üzere esasta aynı fakat üretiminde ve ısıl işlemlerinde bazı 

farklılıklar bulunan iki değişik malzeme üretilmiştir.



➢ Reaktif pudra betonu (RPC) olarak da 

bilinen ultra yüksek dayanımlı betonlar 

bağlayıcı malzemenin mikroyapısının 

iyileştirilmesi ile elde edilebilmektedir. Ultra 

yüksek dayanım ve yüksek düktilite 

özelliklerine sahip olan bu beton 1990’lı 

yıllarda Fransa’daki Bouygues 

laboratuvarlarında geliştirilmiştir. 





➢ Normal çimento esaslı malzemelerle kıyaslandığında 
RPC’deki gelişmenin en önemlisi yapıdaki parçacıkların 
boyutlarının homojenliği, porozitenin azaltılması ve 
dolayısıyla mikro-yapının geliştirilmesidir. Reaktif pudra 
betonu dizaynında temel yaklaşımlar iri agreganın 
sistemden çıkarılması, su/bağlayıcı oranının azaltılması, 
silikalı bileşenler kullanılarak CaO/SiO2 oranının 
düşürülmesi, yüksek dayanımlı hidratları üretebilmek 
amacıyla Portland çimentosunun kimyasal yapısının 
optimizasyonu ve gevrek özelliğin engellenmesi 
amacıyla çelik lif kullanılması olarak sıralanabilir. 



REAKTİF PUDRA BETONUNUN KOMPOZİSYONUNDA TEMEL İLKELER

İri agreganın elimine edilerek homojenliğin arttırılması

Granüler karışımı optimize edip, priz öncesinde ve priz 

sırasında basınç uygulayarak sıkışık yoğunluğun arttırılması

Priz sonrasında ısıl işlem uygulayarak mikroyapının 

güçlendirilmesi,

Karışımda kısa çelik lifler kullanılarak düktilitenin arttırılması,

Karıştırma ve yerleştirme işlemlerinin mümkün olduğunca 

pratiğe uygun olması.

İri agreganın sistemden kaldırılması, bağlayıcı hamurun mekanik 

özelliklerinin arttırılması ve agrega/hamur oranının azaltılması ile RPC 

karışımlarının homojenlik problemleri azaltılmış olmaktadır.



Özellik RPC 200 RPC 800

Priz sırasında sıkıştırma Yok 50 MPa

Isıl işlem (ºC) 90 250–400

Basınç Dayanımı (MPa) - kuvars agregalı 170–230 490–680

Basınç Dayanımı (MPa) - çelik agregalı - 650–810

Eğilme Dayanımı (MPa) 30–60 45–141

Kırılma Enerjisi (J/m2) 20000–40000 1200–20000

Young Modülü (GPa) 50–60 65–75

RICHARD ve CHEYREZY’NİN TANITTIĞI RPC200 VE RPC800’ÜN ÖZELLİKLERİ



RPC’NİN ÖNEMLİ AVANTAJLARI

* YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARA İYİ BİR ALTERNATİFTİR. 

* YAPISAL OLARAK ÇELİKLE YARIŞABİLECEK MEKANİK POTANSİYELE   

SAHİPTİR.

* YÜKSEK DAYANIMI VE YÜKSEK MEKANİK ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE  

KESİTLERDE BÜYÜK ORANDA AZALTMA SAĞLAR 

MOMENT TAŞIMA 

KAPASİTESİ 67.5 tm



➢ Bu şekilde ulaşılan mekanik özelliklerden basınç 

dayanımı 200-800 MPa, kırılma enerjisi 1200-

40000 J/m2 arasında değerler alırken, nihai 

çekme birim deformasyonu %1 mertebelerine 

kadar çıkartılabilir (Feylessoufi vd., 2001). Şekil 

5’de görüldüğü gibi, ince liflerinde kullanımı ile 

50 MPa kadar olağanüstü eğilme dayanımları 

elde edilebilir. Yüksek oranda enerji yutabilmesi 

ile düktilite açısından metallere yakın değerler 

göstermektedir 



YÜKSEK ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ İLE ÖZELLİKLE SİSMİK 

PERFORMANSTA ARTIŞ SAĞLAR
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Kırılma enerjisi RPB için 1250 µm'ye kadar sehimde 30000 J/m2 dir. Bu değer normal harç için ise

toplam 110 J/m2'dir. Böylece, reaktif pudra betonunun kırılma enerjisinin normal harcınkinin 

yaklaşık 300 katı kadar olduğu sonucuna varılabilir (Taşdemir vd. 2005) 
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Düşük ve birbirine bağlı olmayan kılcal boşlukları, bünyedesi 

serbest kirecin silis dumanı ile reaksiyona girerek ikincil 

hidratasyonda güçlü C-S-H yapı oluşturması porozite yapısını 

önemli oranda geliştirir. 

Bu nedenle durabilitesi yüksek bir malzemedir.



Mekanik Özelikler NDB YDB RPB

Basınç dayanımı (MPa) 20-60 60-115 200-800

Elastisite modülü (GPa) 20-30 35-40 60-75

Eğilme dayanımı (MPa) 4-8 6-10 50-140

Kırılma enerjisi (J/m2) 100-120 100-130 10000-40000



Sherbrooke Köprüsü, Quebec, Canada- Yapım Aşaması Ve Son Hali

RPC İLE ÜRETİLMİŞ KÖPRÜ



İTÜ – İSTON İŞBİRLİĞİ 

İLE GELİŞTİRİLMİŞ RPC



➢ Çimento hamuru nem çıkışının önlendiği 
80-100 C sıcaklıkların üzerinde 
ısıtıldığında, bir takım hidrotermal 
reaksiyonlar meydana gelir. Bu 
reaksiyonlar, çimento hamurunun mikro 
yapısında önemli fiziksel ve kimyasal 
değişiklikler ile sonuçlanır. Meydana gelen 
faz değişikliğinin türü, CaO/SiO2 oranına, 
sıcaklığa ve basıncın seviyesine bağlı 
olarak değişir 



Molar CaO/SiO2 oranı

Sıcaklık 

(C)



➢ Hidratasyonunu tamamlamış Portland çimentosu 
hamurlarının CaO/SiO2 oranı 1 ile 3 arasında değişir ve 
ortalama olarak 1.5 değerine yakındır. CaO/SiO2 oranı 
1.5 olan çimento hamurları 110 C üzerindeki sıcaklıklara 
ısıtılırsa zayıf C2S hidrat oluşur. Bu yapı oldukça 
gözenekli ve kristal yapıda olup, özgül yüzey alanın 
düşük olmasından ötürü düşük kohesif kuvvetlere (van 
der Waals) sahiptir. Bununla birlikte, CaO/SiO2 oranı 1 
olan çimento hamurları, nem kaçışının önlendiği 
koşullarda 150 C üzerindeki sıcaklıklara ısıtılırsa güçlü 
bir tobermorit jeli oluşur. Bu nedenle, hidrotermal 
reaksiyonlara maruz kalacak çimento hamurlarının 
CaO/SiO2 oranın düşük olması gerektiği açıktır. Bu 
durum sisteme uygun miktarda ve reaktif formda SiO2 
ilave edilerek sağlanabilir 



Silika içeriği (Silika ve çimento toplamının %’desi)

Basınç 

dayanımı

, MPa



➢ Otoklav çimento hamurlarının optimum 

silika içeriği yaklaşık olarak %30’dur. Bu 

hamurun dayanımı normal kür edilmiş 

hamurlardan önemli oranda yüksektir. 

Silika, çimento hamuru sistemine cüruf, 

uçucu kül, silika dumanı ve silisli ince kum 

olarak ilave  edilebilir 



➢ Richard ve Cheyrezy (1995), reaktif pudra 

betonunun kompozisyonu ile ilgili 

çalışmalarında şu temel ilkeleri göz 

önünde bulundurmuşlardır:



➢ İri agreganın elimine edilerek homojenliğin 

arttırılması,

➢ Granüler karışımı optimize edip, priz 

öncesinde ve priz sırasında basınç 

uygulayarak sıkışık yoğunluğun 

arttırılması,



➢ Priz sonrasında ısıl işlem uygulayarak 

mikroyapının güçlendirilmesi,

➢ Karışımda kısa çelik lifler kullanılarak 

düktilitenin arttırılması,

➢ Karıştırma ve yerleştirme işlemlerinin 

mümkün olduğunca pratiğe uygun şekilde 

desteklenmesi.



➢ İri agreganın sistemden kaldırılması, 

bağlayıcı hamurun mekanik özelliklerinin 

arttırılması ve agrega/hamur oranının 

azaltılması ile RPC karışımlarının 

homojenlik problemleri azaltılmış olur.



➢ Yoğunluğun artması ile basınç dayanımının 
artması bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, taze 
betona uygun bir basınç uygulaması yoğunluğu 
arttırmak için efektif bir yöntemdir. Birkaç saniye 
süresince uygulanan basınç sıkışık havanın 
elimine edilmesine, birkaç dakika boyunca 
uygulanan basınç fazla suyun kalıp 
boşluklarından uzaklaştırılmasına ve 6-12 saat 
süre ile uygulanan basınç da kimyasal 
büzülmenin kompanse edilmesine olanak verir. 
Bu işlemler yoğunluğun %6 oranından daha 
fazla artmasını sağlar.



➢ 90 ˚C civarındaki ısıl işlemler ile 

mikroyapıyı güçlendiren puzolanik 

reaksiyon ürünlerinin oluşumu artar, ancak 

hidratlar amorf durumdadır. 250-400 ˚C 

gibi yüksek sıcaklık kürleri kristal 

hidratların oluşumuna olanak sağlar.



➢ Lineer ve elastik davranış gösteren RPC 

matrislerinin düktilitesini arttırmak 

amacıyla mutlaka lifler kullanılmalıdır. 13 

mm uzunluğunda ve 0,15 mm çapında düz 

çelik lifleri karışıma hacimce %1,5-3 

oranlarında katılması yeterli olmaktadır.



RPC kullanımının yararları şu 

şekilde sıralanabilir.

➢ RPC yüksek performanslı betonlara göre daha 
iyi bir alternatiftir ve yapısal olarak çelik ile 
yarışabilecek güce sahiptir 

➢ Üstün dayanım özellikleri ölü yüklerin önemli 
oranda azalmasını sağlar. 

➢ Düktil çekme kırılması mekanizması ile, RPC 
direk ana çekme gerilmeleri dışındaki çekme 
gerilmelerine dayanıklılıkta kullanılabilir. Bu ilave 
kesme donatısını ve diğer ek donatıları ihtiyacını 
ortadan kaldırır.



➢ Yüksek kırılma enerjisi, daha tok ve daha fazla 

oranda enerji yutabilen yapısal elemanların 

üretilebilmesine olanak sağlar.

➢ RPC, daha hafif yapı elemanlarının kullanımına 

olanak vermesinden ötürü atalet yüklerini 

azaltarak yapıların sismik performansının 

gelişmesini sağlar. Azalan kesit elastik limit 

içinde daha fazla sehime izin verir ve yapının 

daha yüksek oranda enerji yutabilmesini sağlar.  



➢ RPC, bağlantısız ve düşük orandaki 

porozitesi ile kütle transferini azaltarak, 

sıvı/gaz veya radyoaktif maddelerin 

penetrasyonunu hemen hemen ortadan 

kaldırır. Cesium difizyonu yoktur, Tritium 

difizyonu ise geleneksel depolama 

kaplarına kıyasla 45 kez daha düşüktür 



➢ Deneysel Çalışmalar
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ECC, ÇOK YÜKSEK ÇEKME BİRİM 

DEFORMASYON KAPASİTESİ İLE DİĞER LİFLİ 

KOMPOZİTLERDEN AYRILMAKTADIR.



ENGINEERED CEMENTITIOUS COMPOSITES

ÇİMENTOLU MALZEMELERİN ÇEKME DAVRANIŞI



Lifli 

Kompozitler

Yüksek Performanslı 

Lifli Kompozitler

ECC

Kompozit dizayn 

metodolojisi

Genel Yüksek oranda lif 

kullanımı

Mikromekanike dayalı (Lif 

miktarı minimize edilmiş, lif 

özellikleri geliştirilmiş)

Lif özellikleri Çeşitli 

tiplerde

Vf<%2

df(çelik)=0.5m

m

Genellikle çelik

Vf>%5 (Genel)

df=0.15 mm

Polimer lifler daha uygun

Vf<%2

df<0.05 mm

Matris özellikleri Kaba agrega 

kulanılır

İnce agrega kullanılır Matris tokluğu ve ilk çatlak 

boyutu kontrol edilir. İnce 

agrega kullanılır.

Arayüzey Kontrolsüz Kontrolsüz Kontrollü

Çekme davranışı Br. Def. 

Yumuşaması

Br. Def. Sertleşmesi Br. Def. Sertleşmesi

Çekme birim 

deformasyon 

kapasitesi

% 0.1 < %1.5 > %3 - %8

Çatlak genişliği Sınırsız Tipik olarak birkaç 

yüz mikron 

değerinde, %1.5 Br. 

def. dan sonra 

sınırsız

Br. Deformasyon 

sertleşmesi sırasında 100 

mikronun altında
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