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Özet 
 

Bu çalışmada, naylon lifli betonun mekanik davranışı incelenmiştir. İncelenen 

karışımlar su/bağlayıcı oranı 0,25, 0,45 ve 0,70 olan üç yalın beton, dokuz adet 0,6 

kg/m
3
, 1,5 kg/m

3
 ve 2,4 kg/m

3
 naylon lif içeren beton, üç adet kancalı uçlu ve kısa 

kesilmiş çelik tel ile naylon lifin birlikte kullanılmasıyla elde edilen karma lifli 

betonlardır. Naylon liflerin, betonun basınç dayanımı, elastisite modülü, yarma-çekme 

dayanımı, net eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi gibi mekanik özelliklerine etkisi 

incelenmiştir. Naylon lif içeriğinin, karışımların basınç dayanımı, elastisite modülü, 

yarma-çekme ve net eğilme dayanımlarında önemli bir etkisi olmamakla birlikte,  

betonun kırılma enerjisi ve sünekliğini arttırdığı görülmüştür. Karma lifli serilerin 

eğilme dayanımı ve kırılma enerjileri önemli ölçüde artmıştır. Yalın betona kıyasla 

naylon lifli betonlarda kırılma enerjisi ortalama 2,5 kat, karma lifli betonlarda ise 

yaklaşık 60 kat arttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlarla Tepki Yüzeyi Yöntemi 

kullanılarak optimum bir tasarım elde edilmiştir. 

 

 

Abstract 
 

In this study, mechanical behavior of concretes with nylon fibers were investigated. 

Three series of plain concrete with water/binder ratios of 0.25, 0.45 and 0.70 were 
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produced. Nine concretes with nylon fibers of 0.6 kg/m
3
, 1.5 kg/m

3
 and 2.4 kg/m

3
 and 

three additional concretes with hybrid fibers containing steel and nylon were produced. 

Thus, totally 15 concrete mixtures were used in this study. Effects of nylon fibers on the 

mechanical properties of concrete, such as compressive strength, modulus of elasticity, 

splitting tensile strength, net bending strength and fracture energy were evaluated. It is 

shown that there is no significant effect of fiber volume fraction on the compressive 

strength, modulus of elasticity, splitting tensile strength and net bending strength of 

concretes. Net bending strength and fracture energy of concretes with hybrid fibers (i.e. 

nylon and steel) significantly increased. It was shown that compared to plain concrete, 

fracture energy increased approximately 2.5 times for concretes with nylon and 60 times 

for concretes with steel and nylon fibers. Optimization was performed according to 

Response Surface Method.  

 

 

1. GĠRĠġ 
 

Gevrek bir malzeme olan geleneksel betonlar genel olarak yorulma dayanımı, aşınma 

dayanımı, çekme dayanımı, çatlak oluştuktan sonraki yük taşıma yeteneği ve enerji 

yutma kapasitesi açısından zayıf özelliklere sahiptir. Özellikle son kırk yılda beton 

konusunda yapılan yoğun araştırmalar sonucunda, yüksek basınç dayanımının yanında, 

çekme dayanımını, eğilme dayanımını ve sünekliğini artırmak için beton bünyesine lif 

katılması fikri geliştirilmiştir. Betona metalik lifler, cam elyafı, polipropilen, polietilen 

ve naylon gibi polimer esaslı sentetik lifler veya şeker kamışı posası gibi doğal kaynaklı 

lifler de katılmaktadır. Bu farklı lif türlerinin birbirine kıyasla bazı üstünlükleri ya da 

sakıncaları olmakla birlikte, liflerin özellikle eğilme dayanımı, çarpma dayanımı, enerji 

yutma kapasitesi ve süneklik gibi betonun mekanik özelliklerine kayda değer oranda 

katkıda bulunduğu görülür. 

 

Lif donatılı betonlar, günümüzde yol kaplamaları, endüstriyel döşemeler, su yapıları, 

tüneller, köprüler, patlamaya dayanıklı askeri yapılar, uçak pistleri, beton borular ve ön 

dökümlü beton elemanlar gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır [1]. 

 

Tek tip ve boyutta lif kullanımı yerine birden fazla tip ve boyutta lif kullanılarak 

üretilen çimento esaslı kompozitler karma lifli betonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tip 

betonların üretimindeki amaç, çatlakların mikro düzeyden başlayarak kontrol 

edilmesidir [2]. Mikro lifler mikro çatlakları, köprü görevi görerek durdururken, makro 

lifler maksimum yük sonrası davranışı iyileştirirler [3]. 

 

Sentetik lifler katılarak lif donatılı betonlar da üretilmektedir. Beton içindeki oranları 

%0,05 – %6,5 arasında değişebilen sentetik lifler betonun kırılma direncini artırırlar. Lif 

donatılı betonlar için yapılan eğilme deneyindeki eğilme dayanımı, liflerin kirişteki 

çatlakları köprülediği yerlerde yarı sünek bir davranış sergiler. Ancak yalın betonda yük 

tepe noktasını aştığında çok az bir enerji yutulmasıyla birlikte numune kırılır [4]. 

 

Naylon doğrusal poliamid tipi plastiklere verilen genel bir addır. Betonda donatı olarak 

kullanılmak üzere geliştirilmiş, naylon 6 ve naylon 66 olmak üzere iki tip naylon 

bulunmaktadır. Hidrofil özelikte bir malzeme olan ve %4,5 mertebelerine kadar nem 

içerebilen naylon lifler, hacimsel olarak %0,1-%0,2 gibi düşük oranlarda 

kullanıldıklarında betonun hidratasyon sürecini veya işlenebilirliğini etkilememekle 

birlikte, daha yüksek hacim oranlarında kullanıldıkları takdirde bu özelliklerinin göz 



122 

 

önünde bulundurulması gerekir [5]. Kimyasal dirence ve alkali dayanımına sahip olan 

naylon liflerin çekme dayanımları yaklaşık 965 MPa’tır. Ergime sıcakları 260ºC 

civarlarında, özgül ağırlıkları ise 1,16 g/cm
3
’tür [6-8]. 

 

Naylon lif donatılı betonlar, Amerikan Ordu Mühendisleri tarafından, 1960’lı yıllarda, 

patlama etkilerine dayanıklı askeri yapıların inşasında kullanılması amacıyla yapılan 

çalışmalarla geliştirilmiş bir lif donatılı beton türüdür [1]. Naylon lifler, betonda 

dayanımı, sünekliği, dürabiliteyi ve tokluğu arttırmak için güçlendirici olarak 

kullanılmaktadır [9]. Naylon lifli betonların basınç dayanımlarında lifsiz betona kıyasla 

kayda değer bir artış görülmese de, diğer sentetik liflerin kullanıldığı betonlara kıyasla 

basınç dayanımları daha fazladır. Bunun nedeni naylon liflerin çekme dayanımlarının 

daha yüksek olması ve bunu kompozite aktarmaları ve beton içindeki dağılımlarının 

daha düzenli olmasıdır. Bunun yanı sıra naylon lifler çatlak oluşumundan sonra da 

beton performansına katkıda bulunurlar [7]. 

 

Bu çalışmada, üç farklı su/çimento oranına ve üç farklı naylon lif içeriğine sahip 9 adet 

lifli beton, 3 adet yalın beton ve üç adet naylon ile çelik liften oluşan karma lifli betonda 

mekanik davranış incelenmiştir. Ayrıca naylon lifli betonlarda performansa dayalı bir 

optimizasyon da yapılmıştır. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR 
 

2.1 Kullanılan Malzemeler 

 

Kullanılan çimento CEMI 42,5R olup özgül ağırlığı 3,17 g/cm
3
. Karışımlarda agrega 

olarak doğal kum, kırma kum ve kırmataş I kullanılmıştır. Agregaların özgül ağırlıkları 

sırasıyla 2,68 g/cm
3
, 2,70 g/cm

3
 ve 2,71 g/cm

3
’tür. Silis dumanı çimento ağırlığının 

%10’u oranında sadece su/bağlayıcı oranı 0,25 olan serilerde kullanılmış olup özgül 

ağırlığı 2,18 g/cm
3
’tür. Kullanılan naylon lifler 1,16 g/cm

3
 özgül ağırlığa ve 896 N/mm

2
 

çekme dayanımına sahiptir. Naylon liflerin boyları 6 mm, 19 mm ve 32 mm, çapları 

aynı ve 23µm’dir. Naylon liflerin karışımlardaki miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

Kullanılan çelik teller, düz kısa kesilmiş 6 mm boy ve 0,16 mm çapa sahip OL6/16 düz 

çelik telleri ile boyu 30 mm narinliği 55 olan kancalı uçlu çelik tellerdir. Kimyasal katkı 

olarak polikarboksilik eter esaslı yeni nesil bir süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 

 

Tablo 1 Naylon liflerin 1m
3
 betondaki miktarları. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 KarıĢımlar 

 

Çalışmada 3 farklı su/bağlayıcı oranı kullanılarak toplam 15 karışım üretilmiştir. Her bir 

su/bağlayıcı serisinden bir adet yalın beton, sırasıyla 0,6 kg/m
3
, 1,5 kg/m

3
 ve 2,4 kg/m

3
 

naylon lif içeren üç naylon lifli beton ve 20 kg/m
3 

kancalı uçlu çelik tel, 18 kg/m
3
 kısa 

kesilmiş düz çelik tel ve 1,5 kg/m
3
 naylon lif içeren karma lifli bir karışım üretilmiştir. 

Boy  1m³ betondaki lif miktarları, kg 

6 mm 1 0,625 0,25 
19 mm 1 0,625 0,25 
32 mm 0,4 0,25 0,1 

Toplam 2,4 1,5 0,6 
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Numune kodlamaları su/bağlayıcı oranı 0,25, 0,45 ve 0,70 olan seriler için sırasıyla 

W25, W45 ve W70 şeklinde, naylon lif miktarı 0,6, 1,5 ve 2,4 olan seriler için N6, N15 

ve N24 olarak yapılmıştır. Karma lif içeren seriler S25, yalın betonlar ise N0 olarak 

kodlanmıştır. Karışımların beton bileşenleri Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Her bir karışımdan boyutları 100x100x500 mm olan 5 adet kiriş, çapları 150 mm, 

yükseklikleri 300 mm olan 4 adet silindir ve çapları 150 mm, yükseklikleri 60 mm olan 

6 adet disk numune üretilmiştir. Numuneler 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmış ve 28. 

güne kadar kür havuzunda tutulmuştur. 

 

Tablo 2 Su/çimento oranı 0,70 ve 0,45 olan serilerin gerçek beton bileşimleri. 

 

Kullanılan malzeme W70N0 W70N6 W70N15 W70N24 W45N0 W45N6 W45N15 W45N24 

Çimento  (kg/m³) 268 269 266 274 397 390 392 399 

Silis dumanı  (kg/m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Su  (kg/m³) 188 188 186 192 179 176 176 179 

Doğal kum  (kg/m³) 475 476 469 475 464 456 469 462 

Kırma kum  (kg/m³) 714 716 705 714 698 685 687 695 

Kırmataş I  (kg/m³) 669 670 661 669 654 642 645 651 

Naylon lif   (kg/m³) 0 0,59 1,45 2,39 0 0,59 1,47 2,57 

Kimyasal katkı 

(kg/m³) 
1,90 2,20 2,70 3,60 2,14 2,73 3,13 3,57 

Hava boşluğu  (%) 3,7 3,4 4,6 2,8 2,1 3,6 2,9 2,1 

Su / bağlayıcı 0,7 0,7 0,7 0,7 0,45 0,45 0,45 0,45 

Birim ağırlık  

(kg/dm³) 
2,31 2,32 2,29 2,33 2,39 2,35 2,36 2,39 

Çökme  (cm) 12 10 11 13 10 10 12 11 

 

Tablo 3 Su/çimento oranı 0,25 olan ve karma lifli serilerin gerçek beton bileşimleri. 

 

Kullanılan malzeme W25N0 W25N6 W25N15 W25N24 W70S25 W45S25 W25S25 

Çimento  (kg/m³) 472 476 482 478 271 387 470 

Silis dumanı  (kg/m³) 58 58 59 59 0 0 58 

Su  (kg/m³) 147 148 150 149 190 174 146 

Doğal kum  (kg/m³) 430 433 437 434 475 448 423 

Kırma kum  (kg/m³) 646 651 657 652 714 673 636 

Kırmataş I  (kg/m³) 605 609 615 611 669 630 596 

Düz çelik tel  (kg/m³) - - - - 17,7 17,3 17,2 

Kanca uçlu çelik tel 

(kg/m³) 
- - - - 19,3 19,0 18,8 

Naylon lif   (kg/m³) 0 0,58 1,48 2,35 1,49 1,45 1,44 

Kimyasal katkı (kg/m³) 5,67 6,19 6,75 7,19 3,25 3,48 6,58 

Hava boşluğu  (%) 4,9 4,1 3,0 3,5 2,7 4,5 5,3 

Su / bağlayıcı 0,25 0,25 0,25 0,25 0,7 0,45 0,25 

Birim ağırlık  (kg/dm³) 2,36 3,38 2,41 2,39 2,34 2,35 2,37 

Çökme  (cm) 11 11 11 12 10 12 11 
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3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

3.1 Basınç Dayanımı ve Elastisite Modülü 

 

Basınç deneyleri 500 ton kapasiteli kapalı çevrimli deformasyon kontrollü basınç presi 

kullanılarak silindir numuneler üzerinde yapılmıştır. Çerçeve içersine yerleştirilen 

numunelerin iki yanına numunenin boyundaki kısalmayı ölçen 2 adet Doğrusal 

Değişken Deplasman Transdüseri (LVDT) yerleştirilmiştir. Elde edilen gerilme-şekil 

değiştirme eğrisinin eğiminden elastisite modülü, ulaşılan maksimum gerilmeden ise 

numunenin basınç dayanımı hesaplanmıştır. Sertleşmiş beton deneylerinden elde edilen 

sonuçların ortalamaları Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4 Mekanik özellikler. 

 

Karışım 

kodu 

Silindir basınç 

dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 

modülü 

(GPa) 

Kırılma 

enerjisi  
(J/m

2
) 

Net eğilme 

dayanımı 

(MPa) 

Yarma-çekme 

dayanımı 

(MPa) 

W25N0 83 42 106 6,61 5,95 
W25N6 82 41 155 6,94 6,91 
W25N15 83 39 178 6,68 6,99 
W25N24 82 37 199 7,08 7,07 
W25S25 70 37 7883 9,00 5,44 

W45N0 50 30 120 4,26 4,23 
W45N6 50 31 157 5,01 4,26 
W45N15 55 33 178 5,57 4,21 
W45N24 56 33 300 4,04 4,18 
W45S25 56 35 5523 6,00 5,18 

W70N0 34 26 65 3,54 3,34 
W70N6 33 27 119 3,69 3,24 
W70N15 33 26 186 4,08 3,41 
W70N24 31 25 266 3,49 3,46 
W70S25 33 29 4765 5,00 4,03 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, aynı su/çimento oranına sahip her bir seri için yalın beton ile 

lifli betonların basınç dayanımları ve elastisite modüllerinde beklendiği üzere pratik bir 

değişiklik yoktur. Su/çimento oranı 0,70 olan betonların tek eksenli basınç altında 

ortalamalarına yakın alınan tipik gerilme-şekil değiştirme eğrileri Şekil 1’de 

verilmektedir. 
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 Şekil 1 Su/çimento oranı 0,70 olan betonların tek eksenli basınç altında tipik gerilme-

şekil değiştirme eğrileri. 

 

3.2. Net Eğilme Dayanımı ve Kırılma Enerjisi 

 

Üç noktalı eğilme deneyleri, boyutları 100x100x500 mm olan çentikli kiriş 

numunelerde 100 kN kapasiteli Instron 5500 R kapalı çevrimli deplasman kontrollü 

deney aleti ile yapılmıştır. Elde edilen yük sehim eğrisi altında kalan alan her bir sehim 

için gerekli enerji olarak tanımlanmaktadır. Net eğilme dayanımları ise Denklem 1 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 fnet = (3PL) / 2BD
2 

(1) 

 

Denklemde P: Kırılma yükünü (N), L: Mesnetler arası uzaklığı (mm), B: Numunenin 

kesit genişliğini (mm), D: Numune kesitinin yüksekliğini (mm) temsil etmektedir.  

 

Tablo 4’de, naylon lif miktarı arttıkça her bir seride kırılma enerjisinin arttığı, net 

eğilme dayanımlarında ise önemli bir artış olmadığı görülmektedir. Şekil 2’de ise 

su/çimento oranı 0,70 olan betonların yük-sehim eğrileri verilmektedir. 

 

 
Şekil 2 Su/çimento oranı 0,70 olan betonların yük-sehim eğrileri. 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi, lif miktarına paralel olarak numunelerin kırılma enerjileri de 

artmaktadır. Maksimum yük sonrası betonun davranışı iyileşmiş, sünekliği artmıştır. 

Yalın karışım olan N0’da 65 N/m olan kırılma enerjisi N6 karışımında yaklaşık 2 kat, 

N15 karışımda 3 kat, N24 karışımda ise 4 kat artarak sırası ile 119 N/m, 200 N/m ve 

266 N/m olmuştur. En fazla artış su/çimento oranı 0,70 olan serilerde olmuştur. Şekil 

3’te su/çimento oranı 0,70 olan betonların kırılma enerjisi değerleri verilmiştir. Yalın 

betona kıyasla naylon lifli betonların kırılma enerjileri ortalama 2,5 kat artmasına 

karşın, eğilme dayanımları hemen hemen aynı çıkmıştır. 
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Şekil 3 Su/çimento oranı 0,70 olan numunelerin kırılma enerjisi değerleri. 

 

 
Şekil 4 Su/çimento oranı 0,45 olan karma lifli betonların yük-sehim eğrileri. 

 

Su/çimento oranı 0,45 olan naylon ve çelik lifler içeren karma lifli betonların eğilmede 

ortalamalarına yakın tipik yük-sehim eğrileri Şekil 4’te görülmektedir. Bu betonların 

yük-sehim eğrileri incelendiğinde kırılma enerjilerinin yalın betonlara kıyasla ortalama 

60 kat arttığı görülmektedir. Bunun nedeni yük-sehim eğrisinde, kancalı uçlu uzun çelik 

tellerin maksimum yük sonrası davranışı belirgin biçimde iyileştirmesidir. Kısa kesilmiş 

düz teller ise mikro çatlakların oluşumunu engelleyerek ilk çatlak yükünün artmasını 

sağlamaktadır. 
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3.3 Yarma-Çekme Dayanımı 

 

Disk numunelerden elde edilen yarma-çekme dayanımları Tablo 4’te verilmektedir. 

Sonuçlar incelendiğinde, betonda naylon lifin veya naylon ve çelik liflerin birlikte 

kullanmasının betonun çekme dayanıma önemli ölçüde katkı sağlamadığı ve her bir 

seride yaklaşık aynı değerlerin elde edildiği görülmüştür.  

 

3.4 Optimizasyon 

 

Bu çalışmadaki deney sonuçlarına Faktöriyel Tasarımlı Tepki Yüzeyi Yöntemi 

uygulanmıştır. Naylon lifli betonların silindir basınç dayanımları, elastisite modülleri, 

net eğilme dayanımları, kırılma enerjileri, yarma çekme dayanımı değerleri ve karışım 

maliyetleri tepki olarak, su/çimento oranı ve lif hacim oranı ise faktör olarak 

tanımlanarak çok amaçlı optimizasyon tekniklerinden olan Arzu Edilirlik Değeri (D) ile 

optimum çözüm belirlenmiştir. Faktörler için minimum tepkiler için maksimum amaç 

fonksiyonları seçilerek optimum karışım çözümleri elde edilmiştir. Naylon lifli 

karışımlara ait değişkenler ve deney noktaları Tablo 5’te verilmektedir. 

 

Tablo 5 Naylon lifli karışımlara ait değişkenler ve deney noktaları. 

 

Faktörler Tepkiler 

S/Ç  
(S/B) 
Oranı 

 

Lif 

Hacmi 
Vf , 

kg/m
3
  

Silindir 

Basınç 

Dayanımı 
fs, MPa 

Elastisite 

Modülü 
E, GPa 

        

Yarma 

Çekme 
Dayanımı 

fy, MPa 

Özgül 

Kırılma 

Enerjisi  
Gf, J/m

2 

Net  
Eğilme 

Dayanımı 
fn, MPa 

Karışım 

Maliyeti 
br

a 

0,25 0,6 82 41 6,91 155 6,94 1,43 
0,25 1,5 83 39 6,99 178 6,68 1,47 
0,25 2,4 82 37 7,07 199 6,01 1,49 
0,45 0,6 50 31 4,26 157 5,01 1,05 
0,45 1,5 55 33 4,21 178 5,57 1,08 
0,45 2,4 56 33 4,28 300 3,65 1,12 
0,70 0,6 33 27 3,24 119 3,69 1,00 
0,70 1,5 33 26 3,41 186 4,08 1,01 
0,70 2,4 31 25 3,54 266 3,39 1,06 
a
 Verilen birim fiyatlara göre belirlenen en düşük karışımın maliyeti esas alınarak hesaplanmıştır. 

Arzu edilirlik değeri (D), tahmin edilen her bir tepkinin (Yi), 0<di<1 arasında 

sınırlandırılmış birimsiz bir değer olan arzu edilirlik değerine (di) dönüştürülmesini 

içermektedir. Aşağıda gösterildiği gibi hesaplanan amaç fonksiyonu (D) arzu edilirlik 

fonksiyonlarının geometrik ortalamasıdır. D değerinin en büyük değeri çok amaçlı 

optimizasyon probleminin optimum değeridir. 

 

 n
nxdxxddD

1

21 .........  (2) 

   

 

Bu denklem n; optimizasyonda göz önüne alınan tepki sayısıdır. Her bir faktör ve tepki 

için seçilen optimizasyon amaç koşulları ve belirlenen optimum karışım çözümleri 

Tablo 6’da verilmektedir. Bu tabloda görüldüğü gibi optimum çözüm; S/Ç= 0,32, Vf= 

0,78 kg/m
3
 ve karışım maliyeti 1,28 olarak elde edilmiştir. Bu optimum çözümdeki 

silindir basınç dayanımı, elastisite modülü, yarma çekme dayanımı, özgül kırılma 



128 

 

enerjisi ve net eğilme dayanımı sırasıyla 72 MPa, 37 GPa, 5,8 MPa, 162 Joule/m
2
 ve 6,3 

MPa’dır. 

 

Tablo 6 Naylon lifli karışımlara ait optimum karışım çözümleri. 

 

Faktörler ve Tepkiler Amaç 
Optimum 

Çözüm 
Alt Sınır Üst Sınır 

Faktörler 
Su/Çimento Oranı (S/Ç), % -- 0,32 0,25 0,70 

Lif Hacmi (Vf), kg/m
3
 Minimum 0,78 0,6 2,4 

Tepkiler 

Silindir Basınç Dayanımı (fs), MPa Maksimum 72 31 83 

Elastisite Modülü (E), GPa Maksimum 37 25 41 

Yarma Çekme Dayanımı (fy), MPa Maksimum 5,8 3,24 7,07 

Özgül Kırılma Enerjisi (Gf), J/m
2
 Maksimum 162 119 300 

Net Eğilme Dayanımı, MPa Maksimum 6,3 3,39 6,94 

Karışım Maliyeti, birim Minimum 1,28 1 1,49 

 Arzu Edilirlik Değeri (D) -- 0,611   

 

Naylon lifli karışımlar için Denklem 2’ye göre hesaplanan kompozit arzu edilirlik 

değerinin (D) faktörlere göre değişimini gösteren tepki yüzeyi ve tepki yüzeyi izdüşümü 

grafikleri Şekil 5a ve Şekil 5b’de verilmektedir. Optimum çözümü, tepki yüzeyi 

grafiklerinin en yüksek olduğu nokta ile tanımlanmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                           a) Tepki yüzeyi                b)Tepki yüzeyi izdüşümü 

 

Şekil 5 Naylon lifli karışımlar için çok amaçlı optimizasyona ait tepki yüzeyi (a) ve 

            tepki yüzeyi izdüşümü (b). 
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4. SONUÇLAR 
 

 Silindir basınç dayanımları ve elastisite modülleri naylon lifin farklı oranlarda 

eklenmesi veya çelik ve naylon lifin birlikte kullanılması ile üretilen karma lifli 

beton karışımlarında değişmemiş yaklaşık olarak aynı kalmıştır. 

 Betona naylon lif eklenmesi ile kırılma enerjisinde meydana gelen artışlar lif 

miktarına göre değişmektedir. Karışımlara 1 m
3
 bileşim için 0,6 kg naylon lif 

eklenmesi ile yaklaşık olarak 1,5 kat, 1,5 kg lif eklenmesi ile düşük su/bağlayıcı 

oranlarında 1,7, yüksek su/bağlayıcı oranına sahip karışımlarda ise 3 kat, 2,4 kg lif 

eklenmesi ile en düşük 2 en yüksek 4 kat artış olmuştur. Karma lifli olarak üretilen 

numunelerin kırılma enerjileri yalın betonlara göre en az 45, en fazla 70 kat 

artmıştır. 

 Betona naylon lif eklenmesi ile numunelerin net eğilme dayanımlarında önemli bir 

artış olmamıştır. Karma lifli karışımların net eğilme dayanımları yalın betonlarla 

kıyaslandığında en az 1,3, en fazla 1,5 kat artmıştır. 

 Numunelerin yarma-çekme dayanımları, lif miktarı ile değişmemiş yaklaşık olarak 

aynı kalmıştır. 

 Naylon lif içeren betonlarda mekanik özellikler ve kırılma enerjisi maksimum, 

maliyeti ise minimum yaparak optimum çözüm elde etmek mümkündür. 
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