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Özet 
 

Karma lif içeren ve içermeyen ultra yüksek performanslı betonların mekanik özelikleri 

ve kırılma davranışları araştırılmıştır. Bu amaçla demir tozu ve kancalı uçlu olan 

ve/veya olmayan iki tip çelik tel karışımlara eklenmiştir. Toplam çelik lif hacmi %9’da 

sabit tutulmuştur. Kanca uçlu olmayan kısa çelik teller, düz ve yüksek dayanımlıdır. 

Uzun çelik teller ise kanca uçlu ve yine yüksek dayanımlıdır. Yapılan deneylere 

dayanarak şu sonuçlara varılabilir; betona demir tozu ile birlikte eklenen kısa düz çelik 

teller köprüleme etkisi ile mikroçatlakları azaltır, ancak kirişlerin yük-sehim eğrisinde 

maksimum yük sonrasındaki azalan kısmına etkileri azdır.  Demir tozu ile birlikte 

kancalı uçlu teller mikroçatlakların oluşumunun önlenmesinde çok etkili değildir, ancak 

yüksek kırılma enerjisi elde edilmesinde önemli etkileri vardır. Karma lif içeren ultra 

yüksek performanslı betonların kırılma enerjisi yalın betona göre 230 kata varan 

oranlarda artmıştır. Böylece, karma lif içeren ultra yüksek performanslı betonların, düz 

veya kancalı uçlu çelik lif içeren kompozitlere göre üstün tokluk ve sünekliğe sahip 

oldukları sonucuna varılabilir. 

 

Abstract 
 

Mechanical properties and fracture behaviour of ultra high performance concretes with 

and without hybrid steel fibers were investigated. Iron powder and two different types 

of steel fibers with and/or without hooked-ends were added to the mixtures to examine 

the effect of steel fibers on the mechanical and fracture properties of these concretes. 

The total volume fraction of steel fibers were kept constant at 9%. The short ones were 

straight and high strength, the large ones were hooked end and also high strength steel 
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fibers. Based on the experimental tests conducted, it can be concluded that short straight 

fibers together with iron powder in concretes function as a bridge to reduce the 

microcracks, however, they have little effect on the post-peak response of load versus 

displacement at the midspan curve of the beam. The hooked end fibers together with 

iron powder, have small effect in preventing the formation of microcracks; however, 

they have significant effect on the post-peak response part of the load versus 

displacement at midspan curve of the beams, which results in high value of fracture 

energy. Fracture energy of ultra high performance concretes with hybrid steel fibers (i.e. 

equal volume fractions of each fiber lengths) increased 230 times that of plain concrete. 

Thus, it can be concluded that the ultra high performance concretes with hybrid fibers 

show a behaviour of enhanced toughness and ductility compared to the composites with 

straight or hooked end fibers. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Çelik teller, genel olarak betonda çatlak oluşumunu önemli ölçüde azaltmakta, betonun 

şekil değiştirme kapasitesini, tokluğunu, darbe, yorulma ve çekme dayanımı 

arttırmaktadır. Matris içerisinde süreksiz ve rasgele dağılı olarak bulunan çelik tel ler, 

yükler ve çevresel değişiklikler altında betonda çatlak gelişimine ve yayılmasına karşı 

köprülenme etkisi yapar. Teller yeterli dayanıma sahip, çelik tel-matris bağı yeterli ve 

uygun miktarda kullanılırsa çatlak genişliğini düşük düzeyde tutar ve tepe  yükü 

sonrasında büyük şekil değiştirme oluşturarak enerji yutma  kapasitesinin artmasını 

sağlar [1-3]. 

 

Yüksek performanslı lifli betonlarda en büyük yük, ilk çatlak yükünü belirgin biçimde 

aşmakta olup, ilk çatlak yükü ile tepe yükü arasında şekil değiştirme sertleşmesi 

sergilenmektedir [4]. Bu tip betonlara tipik örnek olarak Reaktif Pudra Betonu (RPB) 

verilebilir. 

 

RPB’ler üstün mekanik ve fiziksel özeliklere, mükemmel sünekliğe ve çok düşük 

geçirimliliğe sahip ultra yüksek dayanımlı yüksek performanslı  çimento esaslı 

kompozitlerdir [5,6]. Bu malzemeler, ilk kez 1990’lı yılların başlarında Paris’te 

Bouygues’in laboratuarlarındaki araştırmacılar tarafından geliştirilmişlerdir. Reaktif 

Pudra Betonları küp basınç dayanımları 200 ve 800 MPa, çekme dayanımları 25 ve 150 

MPa arasında ve kırılma enerjileri yaklaşık 30000 J/m2 ve birim ağırlıkları 2500-3000 

kg/m3 aralığında değişen yeni kuşak betonları temsil etmektedir [7]. Bu dikkate değer 

performansa aşağıdaki aşamalarla erişilmektedir: 

 

 Optimum yoğunluktaki matrise varmak için karışımdaki bütün tanelerin dağılımının 
hassas biçimde ayarlanması, 

 Betonun homojenliği için agrega tanelerinin en büyük boyutunun azaltılması, 

 Betondaki su miktarının azaltılması, 

 Yüksek inceliğe sahip silis dumanının puzolanik özeliklerinin yoğun biçimde 

kullanımı, 

 Bütün bileşenlerin optimum seçimi,  

 Süneklik için kısa kesilmiş çelik tellerin kullanımı,  

 Çok yüksek dayanımlara erişmek için basınç altında ve yükseltilmiş sıcaklık 
koşullarında sertleştirme [5,6]. 
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Reaktif pudra betonlarında kullanılan agregaların boyutları çimentonun tane boyutuna  

yakındır. Bu, hidrate olmamış çimento tanelerinin de tane iskeletine uygun olması ve 

malzemenin dayanımına katkıda bulunması demektir. Bu betonlarda su/çimento oranı 

çok düşük olup 0,15 mertebesindedir. İşlenebilme fazla miktarda kullanılan yeni kuşak 

süperakışkanlaştırıcı ile sağlanmaktadır. İstenilen dayanımlara erişmek için, hem bileşen 

malzemelerin özelikleri hem de bunları mikserde karıştırma sırasının ve süresinin 

önemli olduğunu akılda tutmak gerekir. Normal dayanımlı, yüksek dayanımlı ve reaktif 

pudra betonlarına ait bir karşılaştırma Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Normal dayanımlı beton, yüksek dayanımlı beton ve reaktif pudra betonunun 

mekanik özelliklerinin karşılaştırılması 

 

Mekanik Özelikler NDB YDB RPB 

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

Eğilme dayanımı (MPa) 4-8 6-10 50-140 

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

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

 

Kırılma enerjisi, “gerilme-açıklığın ortasındaki sehim” eğrisi altında kalan alanın 

hesaplanmasına dayanmaktadır. Güvensoy ve diğ.’nin [7] yaptığı bir araştırmada 

ölçülen kırılma enerjisi RPB için 25770 J/m2 ve normal harç için 108 J/m2’dir. Böylece, 

üretilen bu reaktif pudra betonunun kırılma enerjisinin normal harcınkinin yaklaşık 240 

katı kadar olduğu sonucuna varılabilir. Elde edilen sonuçlar Richard ve Cheyrezy [8] 

tarafından kullanılan değerlere yakındır.  

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  
 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

 

Kullanılan çimento CEMI 42,5R türü olup özgül ağırlığı 3,14 g/cm3, Blaine özgül 

yüzeyi 345 m2/kg’dır. 2. ve 28. gündeki basınç dayanımları sırasıyla 27,1 ve 58,0 

MPa’dır. Karışımlarda agrega olarak ince silis kumu (0,125-500 µm) ve iri silis kumu 

(0,25 mm – 2 mm) kullanılmıştır. Bu kumların özgül ağırlıkları sırasıyla 2,62 ve 2,61 

g/cm3’tür.Silis dumanı çimento ağırlığının %25’i,  süperakışkanlaştırıcı ise  %1,2’si 

oranında kullanılmıştır. Kullanılan silis dumanının SiO2  içeriği %95 ve özgül ağırlığı 

2,26 g/cm3’tür. Bu silis dumanı Elkem üretimidir. Kullanılan çelik teller, düz kısa 

kesilmiş, 6 mm uzunluğa, 0,16 mm çapa, ve 2250 MPa çekme dayanımına sahip 

Bekaert üretimi OL 6/16 telleri ve 30 mm uzunluğa, 0,55 mm çapa, ve 1100 MPa 

çekme dayanımına sahip kancalı uçlu Dramix marka ZP305X çelik tellerdir. Kancalı 

uçlu tellerin boyu 30 mm ve narinliği 55’dir. Karışımlarda mikrolif olarak kullanılan 

demir tozunun özgül ağırlığı 7,80 g/cm3, inceliği ise 106 kg/m2’dir. Demir tozunda 

eleme yapıldığında 45, 90 ve 200 mikronluk eleklerde kalan miktarlar sırasıyla %78, 

%33 ve %1 oranlarında elde edilmektedir. Bu tozun ortalama tane çapı 105 mikrondur. 

Demir tozunun tane boyut dağılımı Şekil 1’de görülmektedir. Çimento ve demir 

tozunun kimyasal bileşimi ise Tablo 2’de verilmektedir. 
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Şekil 1. Demir tozunda tane boyut dağılımı 

 

 

Tablo 2. Çimentonun ve demir tozunun kimyasal bileşimleri 

 

Bileşen 

Bileşenlerin %’si 

Çimento Demir tozu 

SiO2 19,80 0,21 

Al2O3 4,43 0,12 

Fe2O3 3,20 99,03 

CaO 63,70 0,00 

MgO 1,08 0,00 

SO3 2,59 0,28 

Na2O eşdeğeri 0,50 0,027 

Klorür (Cl-) - 0,005 

Kızdırma kaybı  2,77 - 

 

2.2 Karışımlar 

 

Bu çalışmada toplam 5 karışım üretilmiştir. Bunlardan 3 karışım düz veya kancalı uçlu çelik 

tel ve bir karışım demir tozu içermekte olup, bir karışım da yalın betondur. Bütün 

bileşimlerde nominal çimento dozajı 1000 kg/m3, su/çimento oranı 0,20 ve su/bağlayıcı 

oranı 0,16’da sabit tutulmuştur. M0 karışımı yalın beton olarak üretilmiştir. M1 

karışımına hacimce %9 oranında demir tozu katılmıştır. Geri kalan 3 karışım değişen 

oranlarda demir tozu ve çelik tel içerecek şekilde üretilmiştir. Üretilen betonların 

kodları ve içerdikleri demir tozu ve çelik tel yüzdeleri Tablo 3’de verilmektedir. 

Karışımlarda kullanılan malzeme miktarları ise Tablo 4’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Karışım kodları, demir tozu ve çelik tel yüzdeleri 

 

Numune Kodu M0 M1 M2 M3 M4 

Demir tozu (%) 0 9 6 6 3 

Düz çelik tel (%) 0 0 3 0 3 

Kancalı uçlu çelik tel (%) 0 0 0 3 3 

Toplam 0 9 9 9 9 
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Her bir karışımdan 4 prizma, 4 silindir, 3 küp olmak üzere toplam 11 adet numune 

üretilmiştir. Numunelerin 48 saat sonunda kalıpları sökülmüş,  ardından 3 gün boyunca 

200°C ± 5°C’de sıcak kür uygulanmıştır. Daha sonra tekrar 20°C ± 2°C’de kirece 

doygun su içine alınarak deney gününe kadar bekletilmişlerdir. 

 

Tablo 4. Karışımların bileşimleri 

 

Karışım kodu M0 M1 M2 M3 M4 

Çimento, kg/m³ 972 966 966 977 977 

Silis dumanı, kg/m³ 243 242 242 244 244 

Su, kg/m³ 107 106 106 107 107 

Su/çimento 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Su/bağlayıcı 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

İnce kum, kg/m³ 535 380 380 384 384 

İri kum, kg/m³ 357 253 253 256 256 

Demir tozu, kg/m³ 0 662 443 448 223 

Kısa düz tel, kg/m³ 0 0 224 0 229 

Uzun kancalı tel, kg/m³ 0 0 0 227 229 

Süperakışkanlaştırıcı, kg/m³  112 111 111 112 112 

Birim ağırlık, kg/m³ 2393 2815 2821 2821 2826 

Hava boşluğu (%) 2,90 4,80 4,50 3,90 3,50 

 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  
 

120. günde,  sertleşmiş betonlar üzerinde yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar 

Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Sertleşmiş beton deneylerinden elde edilen sonuçlar 

 

Karışım kodu M0 M1 M2 M3 M4 

Silindir basınç dayanımı (MPa)  169 164 175 178 238 

Elastisite modülü (GPa) 41,1 42,0 41,0 43,9 44,0 

Kırılma enerjisi (N/m) 135 154 12770 22715 30940 

Net eğilme dayanımı (MPa)  6,3 7,8 31,1 37,5 58,6 

 

Silindir basınç deneyleri, 10 cm çapında 20 cm yüksekliğindeki  silindir numuneler 

üzerinde tek eksenli halde yapılmıştır. Ayrıca, maksimum yükün %30’una kadar 

yükleme yapılarak elastisite modülü değerleri elde edilmiştir. Deneylerden elde edilen 

silindir basınç dayanımı sonuçları Şekil 2’de ve elastisite modülü değerleri ise Şekil 3’te 

görülmektedir. 
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Şekil 2. Silindir basınç deney sonuçları 

 

Tablo 5 ve Şekil 2’de görüldüğü üzere sadece demir tozu içeren betonun ve yalın 

betonun basınç dayanımları hemen hemen aynıdır. Düz ve kısa kesilmiş yüksek 

dayanımlı teller ile kancalı uçlu tellerin katılması ile basınç dayanımları artmakta 

özellikle üç tip lifi içeren karışımda dayanım en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. 

Sonuncudaki artış yalın betona kıyasla %41 mertebesindedir.  
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Şekil 3. Karışımların elastisite modülü değerleri 

 

Şekil 3’de görüldüğü gibi üretilen kompozitlerin elastisite modülü değerleri hemen 

hemen sabit kalmaktadır. Çelik tel kullanımının elastisite modülünü fazla etkilemediği 

Swamy [9] tarafından da belirtilmektedir.  

 

Üç noktalı eğilme deneylerinden elde edilen sonuçlara göre betona çelik lif eklenmesi 

kırılma enerjisi ve net eğilme dayanımı değerlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Yüksek 

dayanımlı betonlar çok gevrek malzemeler olup, çelik lif eklenmesi betonun maksimum 

yük sonrası davranışını iyileştirerek daha sünek bir yapı oluşmasını sağlar. Beton 

tarafından yutulan enerjinin artması ile ani göçme kırılmaları engellenir.  Numunelerden 

elde edilen yük-sehim eğrilerinin karşılaştırması Şekil 4’de görülmektedir. 
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Şekil 4. Numunelerinin yük sehim eğrileri 

 

Numunelerin net eğilme dayanımları 3 noktalı eğilme deneyleri sonucunda elde edilen 

maksimum yük değeri ve Denklem 1 kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Şekil 5’te gösterilmiştir. Denklemde P: maksimum yükü (N), L: mesnetler arası uzaklığı 

(mm), B: numune kesitinin genişliğini (mm), D: numune kesitinin yüksekliğini (mm) 

göstermektedir.  

 

 net 2

3PL
f =

2BD
                                                (1) 

0

10

20

30

40

50

60

70

M0 M1 M2 M3 M4

N
e

t 
e
ğ
ilm

e
 d

a
y
a
n
ım

ı 
(M

P
a
)

 

Şekil 5. Net eğilme dayanımı sonuçları 
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Tablo 5 ve Şekil 5’in incelenmesinde görüldüğü üzere yalın (M0) ve sadece demir tozu 

(mikro lif) kullanılan karışımların (M1) tipik gevrek malzeme, buna karşın demir tozu 

(mikro lif) ile birlikte kısa kesilmiş yüksek dayanımlı düz çelik telin (mezo lif) 

kullanıldığı M2 karışımında eğilme dayanımının yalın betona kıyasla yaklaşık 5 kat 

artış sağlanmış ve malzeme daha sünek davanış göstermiştir. Ancak, demir tozu ve 

kancalı uçlu tellerin eklenmesiyle eğilme dayanımındaki artış M3 karışımında 6 kata 

varmış ve kancalı tellerin etkisiyle tepe noktası sonrasında şekil değiştirme yumuşaması 

elde edilmiş ve malzeme daha sünek davranış sergilemiştir. Nihayet, en yüksek eğilme 

dayanımı ve en fazla süneklik M4 karışımında elde edilmiştir. Mikro, mezo ve makro 

lifleri içeren bu son M4 karışımında net eğilme dayanımı yalın betonun eğilme 

dayanımının 9 katını aşmıştır. 

 

Kısa kesilmiş çelik tel kullanılan karışımlarda, ilk çatlaktan sonra liflerin matristen 

sıyrılmaya başlamasıyla dayanım azalmaktadır. Narinliği yüksek olan kancalı uçlu çelik 

tel kullanılan karışımlarda ise, yükün ilk çatlaktan sonra da artmaya devam etmesiyle 

net eğilme dayanımında artış kaydedilmektedir. Bu nedenle M3 karışımında, M2 

karışımına göre daha yüksek eğilme dayanımları elde edilmiştir. Bu durumda kancalı 

uçlı çelik tel içeriğinin artmasının betonun net eğilme dayanımını arttırdığı söylenebilir. 
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Şekil 6. Kırılma enerjisi sonuçları 

 

Numunelerin kırılma enerjileri Denklem 2 kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Şekil 6’da gösterilmiştir. Denklemde, Wo: Yük-sehim eğrisi altında kalan alanı 

(Nm), m: Kirişin mesnetler arasında kalan ağırlığını (kg), o: Kirişin göçme sırasındaki 

son sehim değerini (m), Alig: Etkin kesit alanını (m2) göstermektedir. 

 

  F

( )
G o o

lig

W mg

A
  (2) 

 

Elde edilen deney sonuçlarına göre, M0 karışımında kırılma enerjisi 135 N/m iken 

sadece demir tozu eklenmiş M1 karışımında kırılma enerjisi %14 artışla 154 N/m 

değerine varmıştır. Kırılma enerjisindeki en büyük artış ise düz ve kanca uçlu karma lif  

içeren M4 karışımında olmuştur. Bu karışımlarda kırılma enerjisi lifsiz betona oranla 

yaklaşık 230 kat artarak 30940 N/m değerine erişmiştir. Uzun ve kancalı uçlu lif 
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eklenmiş M3 karışımında ise kırılma enerjisi yaklaşık 168 kat artarak 22715 N/m 

değerine varmıştır. En düşük artış ise kısa kesilmiş tellerin eklendiği M2 karışımında 

olmuştur. Bu numunelerde kırılma enerjisi 12770 N/m olmuştur ve yalın betona kıyasla 

yaklaşık 95 kat artmıştır. 

 

M1 karışımının kırılma enerjisi göz önüne alındığında, betona sadece demir tozu ilave 

edilmesiyle kırılma enerjisinde az miktarda artış kaydedilmektedir. M2 karışımı ile M3 

karışımının maksimum kırılma yükleri birbirlerine yakın olmasına rağmen, M3 

karışımının kırılma enerjisi M2 karışımından 1,78 kat daha fazladır. Bu durum 

maksimum yükten sonra yük sehim eğrisinin, M2 karışımında M3’e kıyasla daha hızlı 

düşmesinden kaynaklanmaktadır. M4 karışımındaki artış toplam mezo ve makro tel 

oranının %6’ya çıkarılmasılmasına bağlanabilir. Bu durumda kancalı uçlu çelik tel 

içeriğinin artmasının kırılma enerjisini önemli ölçüde arttırdığı sonucuna varılabilir. 

 

 

4. SONUÇLAR 

 
Silindir basınç dayanımı, sadece demir tozu eklenmesi ile değişmemekte, düz kısa 

kesilmiş teller ve kancalı uçlu tellerin katılması ile artmakta ve özellikle üç tip lifi içeren 

karışımlarda en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Bu son karışımda silindir basınç 

dayanımı yalın betona kıyasla %41 oranında artmaktadır. 

 

Çelik tel ve demir tozu kullanılmasının, karışımların elastisite modülü değerlerine belirli 

bir etkisi görülmemektedir. 

 

Sadece demir tozu içeren karışımların eğilme dayanımı yalın betona oranla %24 

oranında artmasına rağmen her iki karışım da gevrek malzeme davranışı sergilemiştir. 

Demir tozu ile birlikte kısa düz tel kullanılan karışımların eğilme dayanımı yalın betona 

oranla 5 kat artarken, karışımlara demir tozu ve kancalı uçlu tellerin eklenmesiyle 

eğilme dayanımındaki artış yalın betona oranla 6 kata çıkmıştır ve kancalı tellerin 

etkisiyle tepe noktası sonrasında belirgin şekil değiştirme yumuşaması elde edilmiştir. 

Bu durumda her iki karışım da daha sünek bir davranış sergilemiştir. En yüksek eğilme 

dayanımı ve süneklik ise demir tozu ile birlikte kancalı uçlu ve düz çelik lifleri içeren 

karışımda elde edilmiştir. Bu karışımda net eğilme dayanımı, yalın betonun eğilme 

dayanımının 9 katının üstüne çıkmıştır.  

 

Yalnız demir tozu içeren karışımlar gevrek malzeme davranışı göstermekle beraber 

kırılma enerjileri yalın karışımlara oranla %14 oranında artmıştır. Demir tozu ve düz tel 

içeren karışımların kırılma enerjileri 95 kat, demir tozu ve kancalı tel içeren karışımların 

ise 168 kat artmıştır. Kırılma enerjisindeki en büyük artış ise mikro, mezo, ve makro 

telleri içeren karışımda elde edilmiştir. Bu karışımda kırılma enerjisi yalın betona 

kıyasla 230 kat artmıştır.  

 

Kancalı uçlu tel kullanılan karışımların maksimum yükleri ve dolayısıyla net eğilme 

dayanımları, düz kısa tel kullanılan karışımlara yakın olmasına rağmen, kırılma 

enerjileri arasında 1,78 kat fark vardır. Bunun nedeni yük-sehim eğrisinde, kancalı uçlu 

uzun çelik tellerin maksimum yük sonrası davranışı iyileştirmesidir. Kısa kesilmiş düz 

teller ise mikro çatlakların oluşumunu engelleyerek ilk çatlak yükünün artmasını 

sağlamaktadır, fakat ilk çatlaktan sonra tellerin matristen sıyrılmaya başlaması ile 

kompozitin taşıdığı yük azalmaktadır. 
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