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Özet 
 

Çelik tel donatılı beton(ÇTDB) çimento matrisi ve homojen dağılmış teller ile 

karakterize edilen bir kompozit malzemedir.Çelik tellerin ilave edilmesiyle betonun 

mekanik özelikleri iyileşir. Tellerin dozajına ve tipine bağlı olarak beton kiriş eğilme 

deneylerinde çatlak sonrası şekil değiştirme yumuşaması veya şekil değiştirme 

sertleşme davranışı sergiler.Şekil değiştirme yumuşaması  davranışında deformasyonlar 

bir çatlakta toplanmasına rağmen belirgin kalan dayanım davranışı gösteren betonda çok 

sayıda çatlak ve daha sünek bir davranış görülür. Bundan dolayı ÇTDB tokluğu ve 

çatlak sonrası kalan dayanımı ile tanımlanır. 

Kullanılabilirlik sınır durumunda (KSD) ÇTDB’nun davranışı çatlak genişliğini ve 

çatlak uzunluğunu sınırlayarak iyileştirilir. Bazı yükleme durumlarında, nihai limit 

durumunda (NLD) ise kısmen veya tamamen klasik donatının yerine geçerler. 

ÇTDB’ların davranışları üzerine son yıllarda pek çok ülkede araştırma yapılmıştır.Bu 

çalışmalar ile ÇTDB daha iyi karakterize edilmiş , davranışları daha iyi anlaşılmış ve 

her proje için en az performans gereksinimi duyulan projelerde detaylı olarak yer 

almıştır. Bu makalede TSE, EN, ASTM,fıb, EFNARC ve RILEM tarafından ÇTDB 

konusunda yayınlanmış deney ve tasarım metodları karşılaştırmalı olarak ele alınarak 

malzeme özeliklerinin tayini ve tasarım için kullanılan parametreler anlatılmaktadır. 
 

 

Abstract 
 

Steel fiber reinforced concrete (SFRC) is a composite material characterized by its 

cement matrix and homogenously distributed steel fibers. Addition of steel fibers into 

concrete enhances its mechanical properties. These concretes show hardening or 

softening behavior following the cracking in beam bending tests, depending on the type 

and dosage of the fibers. In the softening behavior, deformations accumulate on a single 

crack whereas in hardening behavior a number of cracks are observed along with a 

ductile behavior. Hence, the SFRC is described according to its toughness and 

resistance remaining  after cracking. At the serviceability limit state (SLS), it is possible 

to improve the behavior of SFRC by limiting the crack width and crack length. At the 

ultimate limit state (ULS), it partially or completely replaces the classical 

reinforcement. 
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The behavior of SFRC has been the subject of numerous research and tests in many 

countries in the last years. With the help of these efforts, SFRC has been characterized 

in detail and its behavior is understood better.  In the projects, where there is a 

minimum performance requirement, it has especially taken its place. In this article, tests 

and design methods on SFRC that are published in Turkish Standards Institution (TSE), 

EN, ASTM, and EFNARC are examined comparatively. The work includes 

specifications for material characteristics and parameters used for the design. 

 
 

 

1. GİRİŞ 
 

ÇTDB, içindeki kısa kesilmiş çelik tellerin rastgele ve homojen dağıldığı bir betondur. 

Tellerin en önemli özeliği, betona sağladığı süneklik, diğer bir değişle, enerji yutma 

kapasitesindeki büyük artıştır. Betonun deformasyon yapma özeliği arttığından, ani 

kırılmalar meydana gelmemektedir. 

 

Çelik tellerin beton içindeki dağılımı, telin çekme  dayanımı, narinlik (uzunluk/çap 

oranı ), tel dozajı ÇTDB’ların mekanik özelliklerini özellikle sünekliğini etkiler. 

ÇTDB’ların taze haldeki işlenebilirliklerini genellikle çelik tel narinliği (l/d oranı)ve 

içeriği etkilemektedir. Uygulamalarda işlenebilirliği arttırmak için tel içeriği (Vf) %1 ile 

narinlik (ℓ/d) ise 80 ile sınırlandırılır.  Betonun içinde homojen dağılımı sağlamak 

amacı ile çelik teller üretildikten sonra tutkal ile birleştirilerek demetler haline getirilir 

Demetler karışım sırasında mikser içinde 45 saniyede çözülerek beton içinde homojen 

olarak dağılırlar. 

 

1970’li yıllarda Avrupa’da ilk ÇTDB uygulamaları görülmeye başlar.Standardların ve 

uygulama şartnamelerinin olmayışı bu yeni teknolojinin kabul edilmesini zorlaştırır. 

Buna rağmen ÇTDB tünel kaplamaları, elastik zemine oturan plaklar prefabrik 

elemanlar gibi birçok alanda uygulanır. Başlangıçta çelik  teller dağıtma donatısının 

yerine veya kritik olmayan alanlarda çatlak kontrolü için kullanılır.Bugün elastik 

zemine oturan plaklarda ve prekast elemanlarda donatı olarak kullanılmaktadır.Ayrıca 

çelik teller  kazıklar üzerine oturan plaklarda ve tünel segmentlerinde, radye temellerde 

donatı olarak, öngermeli beton elemanlarda kesme donatısı olarak 

uygulanmaktadır.Yapısal uygulamalardaki bu gelişme ÇTDB teknolojisindeki 

ilerlemelerin sonucudur. 1990’lı yılların başında ÇTDB’ın tasarımı konusunda 

standartlar yayınlanmaya başlar. Bugün genel eğilim performans sınıfları yardımıyla  

çelik tellerin beton içindeki donatı etkisini açıklamaya  yöneliktir.  

 

ÇTDB için performans sınıfı , belgelenmiş dayanım veya tokluk seviyesidir. Bu seviye 

tel tipi, dozaj ve beton tasarımı optimize edilerek elde edilebilir. Performans sınıfları 

standard kiriş ve panel deneyleri temel alınarak hazırlanır.  
 

 

2. DENEY  METODLARI 
 

2.1. Kiriş Testi - Kalan Dayanımın Ölçülmesi-EN14651 
 

ÇTDB performansı 150 mm x 150 mm x 550-700 mm boyutlarında standard kiriş 

kullanarak ölçülür . EN 14651 standardı 2005 yılında hazırlanmıştır ve çelik tel donatılı 
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kirişlerin 3 noktalı çentikli eğilme testi ile eğilme çekme dayanımlarının belirlenmesi 

için uygulanacak metodları açıklar [1]. 

 

Deney deformasyon kontrollüdür. Birçok laboratuarın deformasyon kontrollü deney 

ekipmanları bu deneyi doğru bir şekilde yapacak yeterli hassasiyette değildir . İlk çatlak 

dayanımının hatalı ölçülmesi  betonun performası konusunda yanılgıya yol açabilir. 

Bugüne kadar yapılan deneyler beton dayanımlarında ortalama sapmanın %20 olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle bir deney serisinde en az 6 kiriş kullanılmalıdır. Şekil 1’de 

kiriş eğilme deney düzeneği görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1.Kiriş eğilme deney düzeneği 

 

Deneyde gerilme-çatlak ağzı açılma deplasmanı (CMOD) veya gerilme- düşey 

deformasyon eğrileri elde edilir.Çatlak ağzı açılması ve düşey deformasyon (δ) Tablo 1 

(veya δ= 0,85 x CMOD + 0.04) kullanılarak birbirlerine dönüştürülebilir. 

 

Tablo 1.CMOD ve δ arasındaki bağıntı 
 

 
 

CMOD değerleri 0,5 mm, 1,5mm, 2,5mm ve 3,5mm’de okunarak gerilme-CMOD 

eğrisinde sırasıyla F1, F2, F3 ve F4 kalan yükleri elde edilir.Bu eğri Şekil 2.’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2.Çatlak ağzı açılma deplasmanı(CMOD) - Kalan yük eğrisi 

 

Her CMOD değerine karşılık gelen gerilme aşağıda verilen formül ile hesaplanır. 

 

fRj=3Fjl / 2 bhsp
2
                                                                       (1) 

 

Burada fRj : Deformasyona veya CMOD’ya karşılık gelen gerilmeyi (N/mm
2
), hsp  :Kiriş 

üstü ile çentik arasındaki mesafeyi (mm) göstermektedir. 

 

2.2 EN 14889-1 standardı –CE işaretlemesi  

 

EN 14889-1 tasarım değil üretim standardıdır.[2] Çelik teller iki gruba ayrılır.Yapısal 

kullanım amaçlı çelik teller beton elemanların yük taşıma kapasitesine doğrudan etki 

ederler. Rötre çatlaklarının önlenmesi amacı ile betona ilave edilen çelik teller ise diğer 

grubu oluştururlar. Her üretici çelik tellerin yapısal amaçla kullanımı için en az dozajı 

belirtmelidir. EN 14651’e göre yapılan kiriş testlerinde 0,5 mm çatlak ağzı açılma 

deplasmanında 1,5 N/mm
2
 ve 3,5 mm çatlak ağzı açılma deplasmanında 1 N/mm

2
 

gerilmeyi sağlayan tel dozajı belirtilmelidir. CE işaretleme sistemi 1 yardımı ile yapısal 

kullanım amaçlı çelik tellerin betona ilave edilecek en az dozajları tespit edilir. 

 

 

2.3 Püskürtme Beton Kiriş Testleri  

 

EN 14487-1 standardı kaya kütlesinin deformasyonuna bağlı olarak çelik tel donatılı 

betonda kalan dayanımları sınıflandırır [3]. Yüksek kaya deformasyonu beton 

kaplamada daha yüksek deformasyon kapasitesini zorunlu kılar. Kiriş boyutları EN 

14488-3 uyarınca 450 mm x 125 mm x 75 mm olarak teste hazırlanır [4]. Kalan 

dayanım sınıfları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Kalan dayanım sınıfları [EN 14488-3] 

 

Deformasyon sınırı mm En az dayanım sınıfı  MPa 

 deformasyon S1 S2 S3 S4 

D1 0,5-1 mm  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 D2 0,5-2 mm 

D3 0,5-4 mm 

 

Eğer bir projede çelik tel donatılı püskürtme beton performansı S2D2 belirtilirse, bunun 

anlamı beton kiriş 0,5-2 mm deformasyon aralığında 2 MPa kalan dayanımı geçmesi 

gerekir. Tasarımda kullanmak  amacıyla deformasyon seviyesinin eğilme sınırı açıklık 

Yük 
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ortasından çatlamış bir kirişin eşdeğer açısal dönmesi olarak alınabilir [4].Üç tipik kaya 

deformasyonu tanımlanmıştır: 

- L/250’lik bir deformasyona karşılk gelen  D1 

- L/125’lik bir deformasyona karşılık gelen D2 

- L/56’lık   bir deformasyona karşılık gelen D3   

 

Kiriş eğilme deneyi ve performans sınıfları Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
Kalan dayanım MPa 

  Kiriş deformasyonu mm 

 

Şekil 3. Deformasyon-Kalan dayanım eğrisi ve performans sınıfları  
 

 

2.4.Eşdeğer Eğilme Dayanımı  

 

TS 10515 standardı 4 noktalı eğilme deneyi ile tokluk sınıflarının ve eşdeğer eğilme 

dayanımının belirlenmesi amacıyla kullanılır [5].Yük-deformasyon eğrisi altında kalan 

alan (Tb) hesaplanarak tasarım değeri olarak kullanılacak eşdeğer eğilme dayanımı 

bulunur. Deformasyon 3 mm’ye kadar takip edilir ve deformasyon kontrollu deney 

ekipmanı kullanılır. Eşdeğer eğilme dayanımı aşağıda verilen formülle hesaplanır . 

 

                                        σfm,150 = Tb/δtb x L/ bh
2
                                                          (2) 

 

Bu bağlantıda   Tb : eğri altıda kalan alanı (N/mm) , δtb: kiriş deformasyonunu (mm), b 

ve h: deney yapılan kirişin boyutlarını (mm) ,L kiriş uzunluğunu (mm), σfm,150 3 mm 

deformasyonda ortalama eşdeğer eğilme dayanımını (N/mm
2
) vermektedir. Bulunan bu 

değer nihai taşıma gücüne göre yapılan tasarımlarda kullanılan ortalama gerilme 

değeridir. σfm,150  değerini ilk çatlak eğilme dayanımına  bölerek boyutsuz Re150 tokluk 

indisi bulunur. 

 

                                      Re150 = σfm,150 /    σbo                                                                            (3) 

 

Karekteristik eşdeğer eğilme değeri σfk,150 ortalama eşdeğer gerilmesinin 0,7 ile çarpımı 

ile bulunur. Eğer bir telin tokluk indeksi bilinirse, betonun ilk çatlak dayanımını bu 

değer ile çarparak eşdeğer ortalama eğilmede çekme gerilmesi elde edilir. 

Eğilme deney düzeneği Şekil 4’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4. TS 10515 deney düzeneği 

 
 

2.5. Panel Deneyi 
 

Tünel kaplamasında kullanılan çelik tel donatılı püskürtme betonunun yapısal 

davranışını laboratuar ortamında deneye tabi tutmak için Fransa’da ulusal demiryolu 

şirketi SNCF tarafından bir plak deney yöntemi geliştirilmiştir.Bu plak deneyi 

EFNARC tarafından yayınlanmış ve EN 14487’de tanımlanmıştır[6]. Püskürtme beton 

paneli tünel kaplamasını, plak ortasındaki yük kaya bulonunu, panel çevresindeki 

sürekli mesnet kaplamanın sürekliliğini temsil eder. Deney hiperstatik yapısal deney 

olduğu için bu deney sonuçlarından çatlak sonrası eğilme dayanımı gibi  malzeme 

özellikleri bulunamaz. 

 

Panelde oluşan çatlak dağılımı önceden tahmin edilemez. Ortalama sapma %10’dur. 

Çelik teller çatlak sonrasında gerilmelerin yeniden dağılmasını sağladıkları için çatlak 

dağılımı telin tipi ve dozajından etkilenir. Deney plağı boyutları 600 mm x 600 mm x 

100 mm’dir ve yük-deformasyon eğrisinde yutulan enerjiyi belirlemek için 

tasarlanmıştır.Deformasyon 25 mm’ye kadar izlenir ve eğri altında kalan alan yutulan 

enerjiyi belirler .Şekil 5 bu modellemeyi göstermektedir. 

                                                                                                                    

 
                                                                                                                

Şekil 5. Püskürtme beton plak deneyi için modelleme  

 

EN 14487-1 standardı plağın enerjı yutma performansını 500 J, 700 J ve 1000 J olarak 3 

gruba ayırmıştır. 500 J sağlam zeminler,700 J orta seviyede zemin ve 1000 J zayıf 

zeminler için seçilir. Şekil 6, 30 mm sehime kadar enerji eğrisini göstermektedir. 
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Şekil 6. Plak testinden elde edilen   sehim-enerji eğrisi 

 

2.6.Yuvarlak Panel Testi 

 

Yuvarlak panel deneyi, ABD’de 2002 yılında ASTM C 1550-02 standardıyla 

yayınlandı[7].Yuvarlak panel mafsallı 3 ayak üzerine oturur. Bu deney izostatik 

malzeme deneyidir. Yükleme ile 3 ayak arasında 3 çatlak oluşur. Plağın enerji yutma 

kapasitesi bulunmasının yanında malzemenin çatlak sonrası eğilme dayanımı gibi 

malzeme özelikleri de bulunabilir. Bu deney madenlerde kullanılan püskürtme beton 

için geliştirilmiştir ama yerinde dökme beton içinde göz önünde bulundurulabilir. Test 

40 mm deformasyona kadar izlenir. Bu anda çatlak genişliği 15 mm’ye ulaşır.Bu maden 

ocaklarında geçici tahkimat için belki düşünülebilir ama kalıcı yapılar için kabul 

edilemez. Bu deneyin  sakıncası ortalama sapmanın %10 olmasıdır. Dolayısıyla kiriş 

deneyi yerine daha az sayıda numune ile yuvarlak panel deneyi yapılabilir. Bazı 

araştırmacılar hiperstatik panel deneyi ile izostatik yuvarlak panel deneyi  arasında ilişki 

kurmuşlardır. Gerçekte iki deney arasında hiçbir ilişki yoktur. İlk deney yapısal diğer 

ise malzeme deneyidir. Deney sonrası plak numunelerde meydana gelen çatlak 

dağılımları Şekil 7’de görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 7. Plaklarda meydana gelen çatlak dağılımları  
 

 

2.7 ÇTDB Performans Sınıfları  

 

Bazı Avrupa ülkelerinde ÇTDB’nun çatlak sonrası davranışını sınıflandırmak amacıyla 

performans sınıfları kullanılır. Böylelikle beton basınç dayanımının yanında çatlak sonrası 

dayanımda tariflenir.Bu dayanım kullanılabilirlik sınır durumu (KSD) ve taşıma gücü 

sınır durumuna (TSD) göre hesaplanır. Performans sınıfları tasarımı yapan mühendislere 

gerekli dayanımı sağlayacak tel tipleri ve beton deneyleri ile vakit kaybetmeden  tablodan 

seçim yapma imkanı tanır. Performans sınıflarının oluşturulması hazır beton firmaları 

tarafından yapılır. Tasarımı yapan mühendisin yaptığı hesabın deneyle de gerçeklenmesi 
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gerekir. Hazır beton firmaları tel dozajlarına ve tiplerine göre her beton sınıfında KSD ve 

TSD için  beton dayanımlarını karakterize eden gerilmeleri belirler . 
 

 

3.SONUÇLAR 
 

ÇTDB deneyleri yaygın olarak kullanıldıkça, elde edilen sonuçlar malzeme özeliklerinin 

daha iyi tanınmasını sağlamakta ve projelerde tanımını kolaylaştırmaktadır. Bu 

deneylerin deformasyon kontrollü deney ekipmanları ile yapılması gerekmektedir. Aksi 

halde, malzemenin ilk çatlak dayanımı ve bu sırada yaptığı deformasyon hatalı olarak 

ölçülmektedir. 

 

ÇTDB’ların bugüne kadar üzerinde durulmayan diğer bir özeliği de zaman içindeki 

deformasyonudur. Çatlak sonrası sünme davranışı halen üzerinde araştırmalar yapılan 

önemli bir konudur. 

 

Her ülke performans sınıflarını farklı uygulamaktadır. Betonun çekme dayanımı, 

eğilmede direkt çekme, ortalama eşdeğer eğilme dayanımı / karakteristik eşdeğer eğilme 

dayanımı gibi  farklı değerler kullanarak ifade edilebilir. Bu değerlerin yaygın olarak 

projelerde kullanımı tel tipi ve dozajı ile beton dayanımı gibi parametrelerin performansa 

olan etkilerinin ayrıntılı biçimde bilinmesini gerektirecektir. 
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