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Özet 
 

Bu çalışmanın temel amacı, mezo ve makro çelik lifler ile mikro polipropilen liflerin 
çimento esaslı kompozit malzemelerin mekanik özeliklerine etkilerini incelemektir. 
Çalışmada lif donatılı kompozitlerin mekanik özeliklerini incelemek için kancalı 
ve/veya kancasız 3 farklı çelik tel kullanıldı. Her çelik lifin hacim oranı değişkendi, 
ancak toplam hacim % 2’de sabit tutuldu. Farklı lif içeren ve lifsiz olmak üzere toplam 
12 beton karışımı üretildi. Bunlardan 2 karışım çelik lifsiz diğer 10 karışım ise çelik lif 
içermektedir. Tüm karışımlarda polipropilen lif hacim oranı % 0,05 de sabit tutuldu. 
Agreganın çelik lifle kısmi yerdeğiştirmesi birebir hacim esasına göre yapıldı. Üretilen 
betonların basınç ve yarılma dayanımları ile elastisite modülleri belirlendi. Ayrıca, 
liflerin betonların kırılma enerjilerine etkileri de irdelendi. Elde edilen sonuçların 
optimizasyonu için çok amaçlı optimizasyon teknikleri kullanıldı. 

 
 

Abstract 
 

The main objective is this work to provide more information on the properties of hybrid 
fiber reinforced concretes. Meso steel fibers, macro steel fibers and micro 
polypropylene fibers were used in the study. Three different steel fibers with and/or 
without hooked ends were added to the mixtures. The volume fraction of each steel 
fiber was variable, but their total volume fractions were kept constant at 2 %. Twelve 
concrete mixtures with or without different fibers were produced. Two mixtures had no 
steel fibres, while the other 10 mixtures contained steel fibres. In all mixtures, the 
volume fraction of polypropylene fiber was kept constant at 0.05 %. Partial replacement 
of aggregate by steel fiber was based on one to one volume basis. Compressive strength, 
splitting strength and modulus of elasticity of the specimens were obtained. Fracture 
energies were also determined. For optimization, a multi-objective simultaneous 
optimization technique containing desirability functions were used. 
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1. GİRİŞ 
 

Kompozit bir malzeme olan beton genel olarak yorulma dayanımı, aşınma dayanımı, 
çekme dayanımı, çatlak oluştuktan sonraki yük taşıma dayanımı ve enerji yutma 
kapasitesi açısından zayıf özellikler gösterebilir. Özellikle dinamik yükler çekme 
dayanımı düşük betonda çatlak oluşumuna ve bu çatlaklarn kolaylıkla yayılmasına 
neden olur. Yüksek basınç dayanımına sahip yüksek performanslı betonların da 
sakıncası gevrek bir yapıya sahip olmalarıdır. Betonun sünekliğini ve enerji yutma 
kapasitesini arttırmak için kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi betona lif 
eklenmesidir. Çok eski zamanlardan beri yapı malzemesindeki gevrekliği azaltmak için 
lifler kullanılmıştır, örneğin kerpiç gibi malzemelerde doğal lifler tercih edilmiştir [1].  
 
Beton içerisinde rastgele ve üniform dağılı olarak bulunan çelik tellerin betonda çatlak 
oluşumunu önemli ölçüde azalttığı, betonun şekil değiştirme kapasitesini, tokluğunu, 
çarpma ve çekme dayanımını arttırdığını ve süneklik düzeyi yüksek betonlar elde 
edilmesini sağladıkları bilinmektedir [2]. Matris içerisinde süreksiz ve rasgele dağılı 
olarak bulunan çelik teller, yükler ve çevresel değişiklikler altında betonda çatlak 
gelişimine ve yayılmasına karşı köprülenme etkisi yapar. Bu tellerin dayanımının ve 
çelik tel-matris bağının yeterli olması ve uygun miktarda kullanılması çatlak genişliğini 
düşük düzeyde tutar, tepe yükü sonrasında büyük şekildeğiştirme oluşturarak enerji 
yutma  kapasitesinin artmasını sağlar. Genel olarak çelik lif içeren betonların davranışı 
iki parametre ile belirlenir; Bunlar eğilme dayanımı ve eğilme tokluğudur. Tokluk, 
göçme anına kadar yutulan toplam enerjiyi ifade eder. Lif donatılı betonları normal 
betonlardan ayıran en önemli özelik süneklik ve enerji yutma kapasitesindeki 
farklılıklardır. Çelik lif içeren betonların tokluklarını ve yük taşıma kapasitelerini 
etkileyen en önemli etkenlerin başında tel tipi, tel hacmi, uzunluğu ve narinliği, telin 
matris içerindeki yönlenmesi ve telin matristen sıyrılma direnci gelmektedir. Narinlik, 
çelik tel boyunun tel çapına bölünmesiyle elde edilir ve telin beton ile temas yüzeyini 
ifade eder [3].  
 
Çelik tel donatılı betonların normal betonlara oranla sağladıkları üstünlüklerden dolayı 
kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Bu betonlar yaygın olarak beton yollar ve 
üst yapılarında, endüstriyel zemin betonları, su yapıları, püskürtme beton uygulamaları, 
şev stabilitesi, tünel kaplamaları, havaalanı kaplama betonları, liman kaplamaları, 
depreme karşı stratejik yapılarda, betonarme yapıların güçlendirilmesinde, prekast 
elemanlar, beton borular ile askeri güvenlik yapılarında kullanılmaktadır. Liflerin beton 
karışımlarına eklenmesi çatlakları önleyici bir etki yapar, bu lifler tek çeşit olarak 
kullanılabilecekleri gibi malzemenin değişik özeliklerini iyileştirebilmek açısından 
birkaç lif karıştırılarak da kullanılabilir, böyle üretilen betonlar karma lif takviyeli 
betonlar  olarak isimlendirilebilir. Bunlar tek tip ve boyutta lif kullanımı yerine birden 
fazla tip ve boyutta lif kullanılarak üretilen, özelikleri optimize edilmiş yeni çimento 
esaslı kompozit malzemelerdir.  
 
Bu çalışmanın temel amacı karma lif içeren betonların mekanik özeliklerini 
incelemektir. Çalışmada farklı boy ve narinliğe sahip iki tip çelik lif kullanıldı, ayrıca 
tüm karışımlara % 0,05 oranında polipropilen lif de ilave edildi. Üretilen karışımlarda 
basınç ve eğilme deneyleri yapılarak bazı mekanik özelikleri belirlendi.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Malzemeler 
 

Tüm karışımlarda aynı PÇ 42,5 cinsi portland çimentosu ile silis dumanı kullanıldı. 
Agrega olarak ise silis unu (0-0.25 mm), kırmakum (0-4 mm), doğal kum (0-4 mm) ve 
kırmataş no I (4-16 mm) kullanıldı. Tüm karışımlarda agrega granülometrisi sabit 
tutuldu. Kırmataş ve kırmakum ile silis ununun özgül ağırlıkları sırasıyla 2,65; 2,65 ve 
2,63 g/cm3’tür. Taze betonun su içeriğini azaltmak ve işlenebilirliğini sağlamak 
amacıyla beton karışımlarında polikarboksilik eter esaslı hiperakışkanlaştırıcı katkı 
maddesi de kullanıldı. Deneylerde 2'si ucu kancalı biri düz olmak üzere 3 çeşit çelik lif 
ve bir çeşit polipropilen lif kullanıldı. Çelik liflerin özelikleri Tablo 1’de görülmektedir. 
Bu liflerden narinlikleri 55 ve 65 olanlar kancalı uçlu, diğeri ise düz uçluydu. 
Polipropilen lif ise  20 mm boyunda 16 mikron çapında, 0,91 kg/dm3 özgül ağırlığında 
ve lif topluluğu şeklinde bulunan liftir. 
 
Tablo 1. Çelik liflerin bazı özelikleri 
 

Lif Kodu Lif tipi Boy (mm) Çap (mm) Narinlik Çekme Dayanımı (MPa) 

RC 65/60 Makro 60 0.9 65 1000 
ZP 305 Makro 30 0.55 55 1100 
OL 6/16 Mezo 6 0.16 37.5 2250 

 
2.2. Karışımlar 
 
Çelik lif içermeyen bir referans betonu, sadece polipropilen lif içeren bir karışım ve 10 
adet de karma lif içeren karışım olmak üzere toplam 12 farklı beton üretildi. Bu 
betonlarda polipropilen lif oranı hacimce % 0,05 oranında kullanıldı. Her bir karışımda 
çelik liflerin oranları değiştirildi. Ancak, kullanılan 3 farklı çelik lifin  toplam lif 
yüzdesi % 2 olarak sabit olarak tutuldu. Böylece, toplam lif yüzdesi kontrol betonu 
dışındaki betonlarda % 2,05 oldu. Üretilen betonların kodları ve karışımlardaki lif 
yüzdeleri Tablo 2’de gösterilmektedir.  
 
Tablo 2. Üretilen betonların kodları ve karışımlardaki lif yüzdeleri 

 
Numune kodu polip. lif OL6/16 ZP305 RC 65/60 Toplam 

NB - - - - - 
PP 0,05 - - - 0,05 
O 0,05 2,0 - - 2,05 
Z 0,05 - 2,0 - 2,05 
R 0,05 - - 2,0 2,05 

OZ 0,05 1,0 1,0 - 2,05 
OR 0,05 1,0 - 1,0 2,05 
ZR 0,05 - 1,0 1,0 2,05 

OZR 0,05 0,667 0,667 0,667 2,05 
R1-O0,5-Z0,5 0,05 0,5 0,5 1,0 2,05 
Z1-O0,5-R0,5 0,05 0,5 1,0 0,5 2,05 
O1-Z0,5-R0,5 0,05 1,0 0,5 0,5 2,05 
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Bütün bileşimlerde çimento dozajı 600 kg/m3 olarak sabit turuldu. Ayrıca, betonlarda 
çimento ağırlığının % 10’u oranında silis dumanı kullanıldı. Üretilen tüm karışımlarda 
su/çimento oranı % 30’da sabit tutuldu. Süperakışkanlaştırıcı bütün bileşimlerde 
yaklaşık %1.5-%2 oranında karışıma ilave edildi. Üretilen betonların bileşimleri Tablo 
3’de verilmektedir. 

 
Tablo 3. Beton bileşimleri 

 

Malzeme  NB PP O Z R OZ OR ZR OZR 
R1-Z0,5-

O0,5 
Z1-R0,5-

Z0,5 
O1-R0,5-

Z0,5 

Çimento (kg/m3) 590 595 590 586 594 586 588 584 588 594 577 569 

Silis dumanı (kg/m3) 59 60 59 59 59 59 59 58 59 59 58 57 

Su (kg/m3) 177 179 177 176 178 176 176 175 176 178 173 171 

Akışkanlaştırıcı 
(kg/m3) 

8,8 8,9 11,8 11,7 11,9 11,7 11,8 11,7 5,9 11,9 11,5 11,4 

Kırmataş I (kg/m3) 615 620 593 589 597 589 591 587 597 598 581 572 

Kırmakum (kg/m3) 152 153 146 145 147 145 146 145 147 147 143 141 

Dere kumu (kg/m3) 294 296 283 282 285 281 283 281 286 286 278 273 

Silis unu (kg/m3) 445 448 428 426 431 425 427 424 432 432 420 413 

Polipropilen lif 
(kg/m3) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

OL 6/16 çelik lif 
(kg/m3) 0 0 141 0 0 70 70 0 47 36 35 68 

ZP 305 çelik lif 
(kg/m3) 

0 0 0 153 0 77 0 76 51 39 76 37 

RC 65/60 çelik lif 
(kg/m3) 0 0 0 0 155 0 77 76 51 78 38 37 

Birim Ağırlık 
(kg/m3) 

2340 2360 2430 2430 2460 2420 2430 2420 2440 2460 2390 2400 

Su/çimento oranı 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Çökme (cm) 18 19 21 24 24 23 24 24 25 24 23 22 
 
Üretilen betonlardan 100x100x500 mm’lik prizmalar, ∅150x300 mm silndirler ve  
∅150x60 mm disk numuneler hazırlandı. Bu numuneler 24 saat sonra kalıplardan 
çıkarılıp deneylerin yapılacağı günlere kadar 200C sıcaklıktaki kirece doygun su içinde 
tutuldu. 
 
2.3. Yapılan Deneyler  
 
Üretilen betonlarda 28. günde basınç dayanımı, elastisite modülü, yarmada çekme 
dayanımları ve kırılma enerjileri ile net eğilme dayanımları belirlendi. Kırılma enerjisi 
100x100x500 mm boyutundaki prizma numuneler üzerinde elde edildi. Bu deney için 
prizmaların orta noktasından 40 mm derinliğindeki çentik elmas testere ile açıldı, 
böylece çentikli numunelerin etkin kesit alanı 60x100 mm oldu. Eğilme deneyinde yer 
değiştirme kontrollü Instron 550R yükleme makinesi ile yük uygulandı. Kirişin 
ortasında yerleştirilen 2 adet transdüser (LVDT) ile sehimler ölçülerek ortalama sehim 
bulundu. Böylece, her bir kiriş numune için yük–açıklığın ortasındaki sehim eğrisi elde 
edildi [4]. Eğilme deney düzeneği Şekil 1’de şematik olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Eğilme deney düzeneği 
 
Eğilme deneyinden elde edilen yük-sehim eğrisi ise Şekil 2’de şematik olarak 
gösterilmektedir. Bu eğrinin altında kalan alan enerji yutma kapasitesini verir. Kırılma 
enerjilerinin hesaplanması için aşağıdaki bağıntı kullanıldı. 
 

( )

lig

F
A

mgW
G 00 δ+

=  (1) 

 
Burada GF : Kırılma enerjisini (N/m), WO :Yük-sehim eğrisi altında kalan alanı (Nm), 
m:Kirişin ağırlığını (kg), g:Yerçekimi ivmesini (9,81 m/sn2) δo:Kirişin göçme 
sırasındaki deformasyonu (m), ve Alig : Etkin kesit alanını (m2) göstermektedir.  
 

                       
 

Şekil 2. Yük-sehim eğrisi 
Net eğilme dayanımları aşağıda verilen bağıntı ile hesaplandı. 
 

2
0 )(2

3

aDB

Pl
f fnet

−
=  (2) 

 
Burada ffnet : Net eğilme dayanımı (N/mm 2), P : Maksimum yük (N), l  : Mesnetler 
arası uzaklık (mm), B : Numune kesitinin genişliği (mm), D : Numune kesitinin 
yüksekliği (mm), ve ao :Çatlak derinliğini (mm) ifade etmektedir.  
Deneylerden elde edilen sonuçlar Tablo 4’de verilmektedir. 
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Tablo 4. Deney sonuçları 
 

Numune 
Kodları 

Basınç 
Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 
modülü 
(GPa) 

Yarmada  
Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

Net 
 Eğilme 

Dayanımı 
(MPa) 

Kırılma 
Enerjisi 
(N/m) 

NB 82,5 45,1 6,9 6,0 108 
PP 91,5 41.7 6,6 5,8 109 
O 116,2 46,0 10,1 8,4 4119 
Z 76,7 38,2 9,4 13,1 6555 
R 101,8 42,6 11,3 21,8 10113 
OZ 85,4 42,0 11,7 8,7 3818 
OR 110,5 44,1 9,3 11,1 4134 
ZR 107,6 43,7 10,7 14,0 5730 
OZR 83,9 40,2 9,1 14,1 6591 
R1-O0.5-Z0.5 103,2 46,4 10,6 14,6 5763 
Z1-O0.5-R0.5 82,0 41,0 7,4 9,6 3173 
O1-Z0.5-R0.5 84,8 41,3 8,1 10,5 3906 

 
 

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

3.1. Basınç Dayanımı 
 

Üretilen betonların basınç dayanımları Tablo 4 ve Şekil 3’de gösterilmektedir. Normal 
betonun 28. gündeki silindir basınç dayanımı 82,5 MPa’dır. Polipropilen lif içeren 
betonun basınç dayanımı ise 91,5 MPa olarak elde edilmiş olup normal betona göre 
biraz daha yüksektir. 20 mm uzunluk ve 16 mikron çapıyla polipropilen lifler mikro lif 
olarak sınıflandırılabilir. Mikro lifler küçük boyutlarından dolayı matris içindeki küçük 
çatlakların başlamasını ve gelişimini kontrol edebilirler. Rötre çatlaklarının azaltılmasında 
da polipropilen lifler etkili olabilmektedir. Polipropilen lif ile üretilmiş betonları basınç 
dayanımları konusunda literatürde birbirinden farklı çeşitli sonuçlar verilmektedir. 
Ancak genel olarak polipropilen liflerin beton basınç dayanımına etkisinin olmadığı 
belirtilmektedir. Bu çalışmada polipropilen lifli betonun normal betona göre çok daha 
yüksek basınç dayanımına sahip olması deney sonuçlarındaki dağılımdan 
kaynaklanabilir.  
 
Çelik lif içeren betonların basınç dayanımları incelendiğinde bu betonların basınç 
dayanımlarının normal betona göre bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak bu çalışmada elde edilen basınç dayanım artışları beklenilenden daha fazladır. 
Bu artışlar özellikle 6 mm uzunluk ve 0,16 mm çapa sahip mezo çelik lif içeren 
betonlarda daha belirgindir. Çimento hamuru matrisindeki çatlaklar mikro düzeyde 
başlar. Mikro ve mezo boyutlu lifler çatlaklar mikro düzeyde iken bunlar arasında köprü 
vazifesi görerek çatlakları durdururlar. Söz konusu lifler matrisin hemen hemen her 
bölgesine dağılabilecek kadar küçük oldukları için makro liflerin bulunmadığı ara 
bölgelerdeki küçük çatlakların başlamasını ve gelişimini kontrol edebilirler. Böylece 
basınç dayanımında artış sağlamaları mümkündür. Buna karşın literatürde çelik liflerin 
beton basınç dayanımlarında etkileri oldukça az olduğu belirtilmektedir [5].                   



 296 
 

Bu çalışmada çelik liflerin kullanım oranları nispeten yüksektir ve tipleri farklıdır. Bu 
durum da sonuçlarda etkili olabilir. 
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Şekil 3. Beton basınç dayanımları 
 
Silindir numunelerin basınç deneyleri sırasında numunedeki deformansyonlar da 
ölçülerek elastisite modülleri elde edilmiştir. Tablo 4’de gösterildiği gibi liflerin beton 
elastisite modülüne etkileri azdır, hatta lif içeren bazı karışımların elastisite modülleri 
normal betona göre daha azdır. Daha önce yapılan çalışmalar da liflerin betonların 
elastisite modülüne etkilerinin çoğunlukla ihmal edilebilecek düzeyde olduğunu 
göstermektedir [6].  
 
3.2. Yarma Dayanımı 
 
Çelik lif içeren betonların yarma dayanımları normal betona göre daha yüksektir. 
Sonuçlar incelendiğinde genel olarak karma lif içeren betonların performansının tek bir 
lif içeren karışımlara göre daha iyi olduğu görülmektedir.  
 
3.3. Eğilme Dayanımı 
 
Net eğilme dayanımı numunenin taşıyabildiği en büyük yüke göre hesaplanmıştır. 
Polipropilen lif içeren betonun eğilme dayanımı normal betondan biraz düşüktür. Çelik 
lif eklenmesi durumunda ise betonun net eğilme dayanımı sonucu önemli oranda artış 
göstermiştir. Normal betonun eğilme dayanımı 6,0 MPa iken narinliği 65 olan lif içeren 
betonun eğilme dayanımı 21,8 MPa değerine ulaşmıştır, bu ise yaklaşık 4 katlık bir 
artışı ifade etmektedir. Deney sonuçları karma lif içeren betonlarda daha narin liflerin 
miktarı arttıkça daha büyük eğilme dayanımı elde edildiğini göstermektedir.  
 
3.4. Kırılma Enerjisi 
 
Kırılma enerjisi yük – sehim eğrisi altında kalan alan yardımıyla hesaplanır. Tokluk 
olarak da ifade edilen söz konusu alan eğilme deneyi sırasında harcanan enerjiyi gösterir 
ve numunenin sünekliğini belirtir. Tablo 4’de gösterildiği gibi normal beton ile 
polipropilen lif içeren betonların kırılma enerjileri aynıdır. Çelik lif içeren betonların 
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kırılma enerjileri ise normal betona göre çok daha yüksektir. Normal beton ile bazı çelik 
lif donatılı betonların yük – sehim eğrileri Şekil 4’de verilmektedir. Liflerin etkisini 
daha kolay ifade edebilmek ve şeklin fazla karışık olmasını önlemek için deney yapılan 
12 karışımdan sadece 6 tanesi bu şekilde gösterilmektedir. Bu karışımlardan üretilen üç 
numunenin deney sonuçlarının ortalamalara en yakın olan birer numunenin yük sehim 
eğrileri şekilde verilmektedir. Diğer betonların yük sehim eğrileri ise, kırılma 
enerjilerine bağlı olarak şekilde gösterilen eğrilere benzerdir.  
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Şekil 4. Normal beton ve bazı lifli betonların yük – sehim eğrileri 
 
Çelik lif içermeyen normal betonun kırılma enerjisi 108 N/m iken, narinliği 65 olan lif 
içeren karışımda R karışımında kırılma enerjisi 10113 N/m ile yaklaşık 100 kata varan 
miktarda daha yüksektir. Çelik lif içeren betonlar arasında en düşük kırılma enerjisi 
3173 N/m ile Z1-O0,5-R0,5 kodlu karışımında elde edilmiştir. Ancak, normal betonla 
karşılaştırıldığında söz konusu karışımın kırılma enerjisi yaklaşık 26 kat daha yüksektir. 
Tablo 4’de görüldüğü gibi karma lif içeren diğer betonlar da farklı oranlarda yüksek 
kırılma enerjilerine sahiptir. 
 
Çelik lif donatılı betonların yüksek kırılma enerjileri en önemli özelikleridir ve yüksek 
süneklikleri nedeniyle bu betonlar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yüksek enerji 
yutma özeliklerine bağlı olarak darbe dayanımının gerekli olduğu durumlarda çelik lif 
donatılı betonlar tercih edilir [7].  
 
3.5. Optimizasyon 
 
Optimizasyon genellikle farklı kriterlerin bir arada gözönüne alınmasını gerektir. Bu 
çalışmada çok amaçlı simültane optimizasyon için arzu edilirlik fonksiyonları 
kullanıldı. Bu fonksiyonlar her bir tepkiyi minimum ve maksimum arzu edilirlik olarak 
ifade ederler. Bu çalışmada gözönüne alınan tepkiler; basınç, yarma ve eğilme 
dayanımları ile elastisite modülü, kırılma enerjisi ve maliyettir. Bir tepki için 
hesaplanan arzu edilirlik fonksiyonunun (dj) alabileceği değerler 10 ≤≤ jd  arasında 

değişir. Çok amaçlı optimizasyonda herhangi bir tepkinin maksimize edilmesi için 
aşağıda verilen kriterler ve bağıntı kullanılabilir [8].  
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Herhangi bir tepkinin minimize edilmesi için ise tekil arzu edilirlik fonksiyonu şu 
şekilde belirlenebilir; 
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Bu bağıntılarda dj  : j tepkisine ait arzu edilirlik fonksiyonu, Y, : j tepkisinin değeri, min 

fj : j tepkisinin elde edilen en küçük değeri, max fj  : j tepkisinin elde edilen en büyük 
değeri, t : j tepkisinin ağırlık faktörüdür. 
 
Yukarıda gösterildiği şekilde her bir tepki için tekil arzu edilirlik fonksiyonlarının elde 
edilmesinin ardından, amaç fonksiyonu (kompozit arzu edilirlik) (D) hesaplanır.  
Aşağıda gösterildiği gibi hesaplanan amaç fonsiyonu tekil arzu edilirlik 
fonksiyonlarının geometrik ortalamasıdır ve 0 ile 1 arasında değer alır. D değerinin en 
büyük değeri çok amaçlı optimizasyon probleminin optimum değeridir [9]. 
 

m
mddddD

1

321 )...( ××××=  
(5) 

 

Bu bağıntıda m; optimizasyonda gözönüne alınan tepki sayısıdır. Eğer tepkilerden 
herhangi bir tanesi arzu edilirlik sınırları dışında kalırsa D sıfır olur. Tekil arzu edilirlik 
fonksiyonlarının hesabında tepkiler eşit ağırlıkta kabul edildi (t = 1). Üretilen betonlara 
ait 6 farklı tepki için hesaplanmış tekil arzu edilirlik fonksiyonları ile bunlara bağlı 
olarak elde edilen kompozit arzu edilirlik fonksiyonu değerleri Tablo 5’de 
verilmektedir. Burada, mekanik özelikler maksimize edilirken maliyet minimize 
edilmiştir.  
 
Tablo 5. Betonların ait arzu edilirlik fonksiyonları 
 

Tekil arzu edilirlik fonksiyonları 

Karışım  Basınç 
dayanımı 

(d1) 

Elastisite 
modülü 

(d2) 

Yarma 
dayanımı 

(d3) 

Eğilme 
dayanımı 

(d4) 

Kırılma 
enerjisi 

(d5) 

Maliyet 
(d6) 

Kompozit 
arzu edilirlik 
fonksiyonu 

(D) 

NB 0,147 0,841 0,059 0,013 0,000 1,000 0,000 
PP 0,375 0,427 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 
O 1,000 0,951 0,686 0,163 0,401 0,000 0,000 
Z 0,000 0,000 0,549 0,456 0,644 0,132 0,000 
R 0,635 0,537 0,922 1,000 1,000 0,340 0,689 

OZ 0,220 0,463 1,000 0,181 0,371 0,067 0,278 
OR 0,856 0,720 0,529 0,331 0,402 0,176 0,444 
ZR 0,782 0,671 0,804 0,513 0,562 0,245 0,557 

OZR 0,182 0,244 0,490 0,519 0,648 0,160 0,325 
R1-Z0,5-O0,5 0,671 1,000 0,784 0,550 0,565 0,191 0,561 
Z1-R0,5-Z0,5 0,134 0,341 0,157 0,238 0,306 0,159 0,209 
O1-R0,5-Z0,5 0,205 0,378 0,294 0,294 0,380 0,150 0,269 
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Tablo 5’in son kolonu kompozit arzu edilirlik fonksiyonu (D) değerlerini 
göstermektedir. Görüldüğü gibi 0,689 değeri ile R lifi içeren betonun D değeri en 
yüksektir, yani bu beton; üretilen 12 beton karışımı arasındaki en uygunudur, bunu 
izleyen karışım ise R1-Z0,5-O0,5 kodlu, karma lif ile üretilmiş betondur. Bu optimum 
karışımlar beton mekanik özeliklerini maksimum, maliyetini ise minimum yapmaktadır. 

 
 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada elde edilen deney sonuçlarına dayanarak aşağıdaki değerlendirmeler 
yapılabilir: 
1. Çelik lif eklenmesi beton basınç dayanımını etkilemektedir. Karma lif içeren 

betonlarda ise mezo boyutta çelik lif ile üretilmiş betonların basınç dayanımları daha 
yüksektir. Lif içeren betonların elastisite modüllerinde önemli farklar elde 
edilmemiştir.  

2.  Karma lif ile üretilmiş betonların yarmada çekme dayanımları ve net eğilme 
dayanımları normal betona göre daha fazladır. Narinliği fazla olan liflerin 
eklenmesiyle daha yüksek eğilme dayanımları elde edilmiştir. 

3.  Çelik lif içeren betonların kırılma enerjileri normal betona göre çok daha yüksektir. 
Polipropilen lif içeren betonların kırılma enerjilerinde önemli bir fark elde 
edilmemiştir ancak karma lif içeren betonların kırılma enerjileri normal betona göre 
100 kata varan oranlarda daha fazladır.  

4.  Karma çelik lif içeren betonlarda mekanik özelikler ile kırılma enerjisi maksimum, 
maliyeti ise minimum yaparak optimum çözüm elde etmek mümkündür. 
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