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Özet 
 

Karma lif içeren normal ve yüksek dayanımlı betonlarda lif içeriğinin ve dayanımının  
yük-sehim eğrisine etkisi incelendi. Su/bağlayıcı oranı 0,75 ve 0,29 olan iki seri  
karışım üretildi. Bu karışımlardan iki tanesi yalın beton (C25 ve C80) olup, diğerleri ise 
karma ve tek tip çelik tel içeren donatılı betonlardır. Çelik tellerin sertleşmiş çelik tel 
donatılı betonların (ÇTDB) basınç dayanımı, elastisite modülü, yarma çekme dayanımı, 
net eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi gibi mekanik özelliklerine  etkisi incelendi. Her 
beton sınıfı için, elastisite modülü ve basınç dayanımlarında çelik tel içeriğinin önemli 
bir etkisinin olmadığı görüldü. Buna karşın, çelik tel donatılı betonlarda çelik tel içeriği 
yarmada çekme dayanımı ve özellikle net eğilme dayanımını etkilemektedir. Yüksek 
dayanımlı betonda 39 kg/m3 yüksek dayanımlı çelik lif içeren betonun kırılma enerjisi, 
57 kg/m3  normal dayanımlı çelik tel içeren normal betonun kırılma enerjisinden daha 
yüksektir. Çelik tel donatılı yüksek dayanımlı betonlar veya daha  yüksek çelik tel 
içerikli normal dayanımlı betonlarda, ilk çatlaktan sonra deformasyon arttıkça tepe 
noktası öncesinde  belirgin şekil değiştirme sertleşmesi oluşmakta diğer bir deyişle 
yüksek performanslı kompozit davranışı sergilenmektedir. Normal dayanımlı 
ÇTDB’larda kırılma enerjisi yalın betonun kırılma enerjisinin 38 katına, yüksek 
dayanımlı betonda ise çelik tellere  bağlı olarak bu oran 83 kata kadar yükseldi. 
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Abstract 
 

Effects of strength and contents of steel fibers on the load versus deflection at midspan 
curves of normal and high strength concrete beams with hybrid fibers were investigated. 
Two series of concrete with water/binder ratios of  0,75 an 0,29 were produced. Two of 
them were plain concretes, (C25 and C80) others  SFRCs with hybrid steel fibers and 
single steel fiber. Effects of fibers on the mechanical properties of hardened concrete, 
such as compressive strength, modulus of elasticity, splitting tensile strength, net bending 
strength and fracture energy were also investigated. For each concrete class, it is shown 
that there is no significant effect of fiber volume fraction on the compressive strength on 
the modulus of elasticity. However, there is an effect of the steel fiber content on splitting 
tensile and especially net bending strengths of SFRCs. Fracture energy of high strength 
concrete with 39 kg/m3 high strength steel fiber is higher than that of normal strength 
concrete with 57 kg/m3 normal strength steel fiber. In high strength concretes with steel 
fibers or normal strength concretes with higher steel fiber content, the typical strain 
hardening in the ascending branch of the load-deflection curve is an indication of high 
performance cementitious composites. Fracture energy of high strength SFRCs increased 
up to 83 times compared to that of normal strength conrete, while in normal concretes 
with steel fibers, this increase in fracture energy due to steel fibers was 38 times 
compared to the plain concrete. 
 
 

1. GİRİŞ 
Yüksek dayanımlı beton, yüksek kalitede agrega, çimento ve silis dumanı kullanılarak 
üretilen, su/çimento oranı büyük oranda düşürülerek  süperakışkanlaştırıcı katkı ile 
yüksek işlenebilirlik ve pompalanabilirlik ile elde edilebilen özel bir beton türüdür [1]. 

Gevrek bir malzeme olan geleneksel betonlar, yorulma dayanımı, aşınma dayanımı, 
çekme dayanımı ve tepe yükü sonrası taşıma kapasiteleri bakımından zayıf özeliklere 
sahiptirler. Çelik teller gevrek olan betonun çekme şekil değiştirmesini artırarak betona 
yarı-sünek davranış özeliği kazandırır. Bundan dolayı betonun çatlama dayanımı ve 
tokluk özeliklerinde iyileşme görülür. Çelik tellerin betona katılmasındaki amaç, çatlak 
kontrolünü sağlamak ve tepe yükü sonrası çimento hamuru matrisi tarafından 
taşınamayan çekme kuvvetlerine karşı koymaktır. Genel olarak, Çelik Tel Donatılı 
Betonların (ÇTDB) davranışında ; eğilme dayanımı ile tokluğun önemi büyüktür. Çelik 
telin narinliği ve kullanılan tel miktarı  ÇTDB’ların özelliklerini etkileyen en önemli 
etkenlerdir [2]. 

ÇTDB’ların kaplama, koruma, endüstriyel zeminler, prefabrike elemanlar, kıyı ve liman 
yapıları, güçlendirme projeleri, tünel kaplamaları, şev stabilizasyon işleri gibi oldukça 
geniş kullanım alanları vardır [3]. Özellikle, ÇTDB’ların ana uygulama alanları, tünel 
kaplamaları ve değişik tipteki döşeme plaklarıdır [4]. Küçük endüstriyel zeminler 
genellikle darbe ve diğer mekanik yüklerin etkisindedir. Ancak, büyük endüstriyel 
zeminler ve havaalanı pistleri gibi büyük saha betonları mekanik yükler yanında rötre ve 
termal çatlaklara karşı  dayanıklı olmak zorundadır [5]. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
2.1. Kullanılan Malzemelerin Özellikleri ve Beton Karışımları 
 
Çelik tel içeren ve içermeyen tüm normal dayanımlı beton karışımlarında su/bağlayıcı 
oranı 0,75’ de yüksek dayanımlı beton karışımlarında ise bu oran 0,29’ da sabit 
tutulmuştur. Bu çalışmada toplam altı tane karışım kullanılmaktadır. Bu karışımlardan 3 
tanesi normal dayanımlı beton (C25) , 3 tanesi ise yüksek dayanımlı betondur (C80). 
Kullanılan çimento Akçansa Çimento Fabrikasından temin edilen CEM I 42,5 
çimentosu olup özgül ağırlığı 3,17 g/cm3’ tür. Üretimde Betonsa firmasından sağlanan 
Kırmataş I, II ve Kırmataş tozunun özgül ağırlıkları 2,6 g/cm3, kumun özgül ağırlığı ise 
2,58 g/cm3’ tür. Silis dumanı Elkem firmasının BÇM 2006-GL 140 kodlu, özgül ağırlığı 
2,34  g/cm3 olan silis dumanıdır. Bu malzeme sadece C80 serisinde kullanılmıştır. 
Kullanılan malzemelerin bileşimleri Tablo 1’de yer almaktadır. Çalışmada Bekaert 
üretimi olan dört tip çelik tel kullanılmıştır. Çelik liflerin özgül ağırlığı 7,8 g/cm3   olup, 
teknik özellikleri Tablo 2 ‘de verilmektedir. 
 
Tablo 1. Taze beton bileşimi ve özellikleri 

 

Karışım Kodu V0-C25 V39Y-C25 V57N-C25 V0-C80 V39Y-C80 V57N-C80 

Çimento, kg/m³ 268 264 260 520 499 510 
Silis dumanı, kg/m³ 0 0 0 58 55 57 
Su, kg/m³ 169 174 179 169 172 177 
Kırmataş Tozu, kg/m³ 335 331 322 296 282 280 
Kırmataş I, kg/m³ 582 568 560 487 463 470 
Kirmataş II, kg/m³ 491 479 472 466 446 453 
Doğal Kum, kg/m³ 432 424 411 381 361 381 
Katkı, kg/m³ 1,9 2,9 3,4 8,1 8,9 9,6 
Çelik tel, kg/m³ 0 38 55 0 38 56,6 
Birim ağırlık, kg/m³ 2279 2279 2263 2325 2372 2394 
Hava boşluğu (%) 3,6 4,1 4,9 0,7 3,6 1,2 

 
Tablo 2.  Kullanılan liflerin teknik özellikleri 

 
Karışımların kodlanması VABX-CYZ şeklinde yapılmıştır. V’yi izleyen AB sayısı tel 
içeriğini , X  telin yüksek (Y) ya da normal (N) dayanımlı olduğunu, C’yi izleyen sayı 
ise betonun sınıfını göstermektedir. Örnek olarak, V39Y-C25  yüksek dayanımlı çelik 
tel içeriği 39 kg/m3  ve beton sınıfı C25 olan karışımdır. Karışımlarda çelik tel içeriği 39 
kg/m3 olan numunelerde kullanılan çelik lifler yüksek dayanımlı , çelik tel içeriği 57 
kg/m3 olan numunelerde kullanılan çelik lifler normal dayanımlıdır. Böylece, V57N-
C25 ve V57N-C80 ise sırasıyla 25 ve 80 sınıfına ait ÇTDB’lar olup 57 kg/m3 normal 
dayanımlı çelik tel (RC-80/60-BN) içermektedir. İçeriği 39 kg/m3 olan yüksek 

Kancalı uçlu çelik 
tel kodu 

Boy (mm) Çap (mm) Narinlik 
Çekme  

Dayanımı  
(MPa) 

RC-80/60-BN 60 0,75 80 1100 
RC-80/60-BP 60 0,75 80 2300 
RC-80/40-BP 40 0,50 80 2600 
RC-80/30-BP 30 0,37 80 2600 
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dayanımlı çelik tellerin (RC-80/60-BP, RC-80/40-BP, RC-80/30-BP)   kullanımında her 
bir boy için miktar aynıdır. 
 
2.2. Betonların Üretimi ve Numune Boyutları 
 
Karıştırma işlemine çimento, kum, taş tozu ve kırmataşın kuru olarak karıştırılmasıyla 
başlanmış, daha sonra kimyasal katkının yarısı ile suyun yarısı başka bir yerde 
karıştırılarak eklenmiştir. Kimyasal katkının ve suyun kalan kısımları karışıma kontrollü 
olarak eklenerek karışımın homojenliği sağlanmıştır. Çelik teller karışıma en son 
aşamada serpilerek eklenmiş ve yeterince karıştırılarak homojen olarak dağılmaları 
sağlanmıştır. Betonlar çelik kalıplara dökülmüş ve vibrasyon masasında sıkıştırılmıştır. 
Bütün numuneler ortalama 24 saat sonra sökülmüş, 28. güne kadar kür havuzlarında 
200C’de ve daha sonra sertleşmiş beton deneylerinin yapıldığı 56. güne kadar 
laboratuvar ortamında tutulmuştur. Her bir karışımdan, boyutları 150x150x150 mm olan 
3 adet küp, çapları 150 mm, yükseklikleri 60 mm olan 6 adet disk, çapları150 mm, 
yükseklikleri 300 mm olan 3 adet silindir, boyutları 100x100x500 olan 4 adet kiriş 
numune üretilmiştir. 
 
2.3. Deney Tekniği 

 
Standart basınç dayanım deneyleri TS EN 12390’na göre yapılmıştır. Üç noktalı eğilme 
deneyi 100x100x500 mm boyutlarındaki kiriş numunelere Şekil 1a’daki gibi 
yapılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       (a)                                             
                

                                     
(b) (c)      

       
Şekil 1. Eğilme deney düzeneği (a), yalın beton için yük-sehim eğrisi (b), ÇTDB için 
yük-sehim eğrisi (c) 
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Yalın betonlar için, yükleme hızı 0,07 mm/dk değerinde sabit tutulmuştur. Çelik tel 
içeren kirişler ise 1,25 mm sehime kadar 2 mm/dk, daha sonra 2,5 mm sehime kadar 3 
mm/dk, daha sonra 10 mm’ye kadar 4 mm/dk  yerdeğiştirme hızı ile deneye tabi 
tutulmuştur. Yükleme, kapalı çevrimli deplasman kontrollü 100 kN kapasiteli Instron 
5500R deney cihazı ile yapılmış ve yerdeğiştirmeler aynı anda iki adet Doğrusal 
Değişken Deplasman Transdüseri (LVDT) ile ölçülmüştür. Şekil 1.b ve 1.c’de 
görüldüğü gibi  yük-sehim eğrisinin altında kalan alan her bir sehim için gerekli olan 
enerji olarak tanımlanmaktadır.  
 
Net eğilme dayanımı ise  aşağıdaki gibi hesaplandı: 
 
fnet=(3PL)/2B(D-a)2                                                                                                      (1)        
 
Denklemde P kırılma yükünü (N), L mesnetlerarası uzaklığı (400 mm), D numune 
yüksekliği (100 mm), a çentik derinliğini (40 mm) göstermektedir. 
 
 

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
3.1. Basınç Dayanımı ve Elastisite Modülü 
 
 
Numunelerden elde edilen basınç dayanımları, eğilme ve yarma deney sonuçlarıyla  
elde edilen kırılma enerjileri  deney sonuçları Tablo 3’te verilmektedir.  

 
Tablo 3. Deney yapılan çelik tel donatılı betonların mekanik özellikleri 

 

Karışım 
Kodu 

Silindir basınç 
dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 
Modülü 
(GPa) 

Yarma çekme 
dayanımı 

(MPa) 

Net eğilme 
dayanımı 

(MPa) 

Kırılma 
enerjisi 
(N/m) 

V0-C25   36,5   30,8    4,04    3,84 106 
V39Y-C25   35,7   27,4    4,01    4,33 3735 
V57N-C25   37,5   27,4    4,18    6,22 3976 
V0-C80   86,3   39,3    5,21    4,42    65 
V39Y-C80   97,5   36,0    8,01    8,37 5411 
V57N-C80   94,1   41,0    8,17   10,88 4585 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere, herbir beton sınıfı için yalın beton ile çelik tel donatılı 
betonların basınç dayanımları ile elastisite modülleri hemen hemen aynıdır. Böylece, 
betona çelik tel katmanın basınç dayanımında ve elastisite modülünde önemli 
değişikliğe yol açmayacağı  sonucuna varılmaktadır. 
 
3.2. Yarma Çekme Dayanımları 
 
Disk numunelere uygulanan yarma deneyi sonucu elde edilen yarma çekme dayanımları 
Tablo 3’te verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde normal dayanımlı betona eklenen 
çelik tel içeriğinin, yarma çekme dayanımını fazla etkilemediği söylenebilir. Yüksek 
dayanımlı betona 39 kg/m3 çelik tel ilavesi yarma çekme dayanımını yaklaşık 2 katına 
çıkarırken, 57 kg/m3 çelik tel ilavesi yarma çekme dayanımını yaklaşık 2,5 katına 
çıkarmıştır.   
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3.3. Net  Eğilme Dayanımları 
 
Tablo 3’teki net eğilme dayanımı sonuçları incelendiğinde, çelik tel miktarı arttıkça 
eğilme dayanımının düzenli olarak arttığı görülmektedir. Eğilme dayanımının telin 
miktarı ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Ancak  yüksek dayanımlı betondaki 
eğilme dayanımının artışı normal dayanımlı betona göre daha fazladır. 
 
Normal dayanımlı betonda, tellerin kullanım miktarı 0’dan 57 kg/m3’ e kadar artması 
eğilme dayanımında %62’ye varan artışa yol açmıştır. Yüksek dayanımlı betonda ise bu 
artış %146 olmuştur. Çelik tel donatılı betonların kırılma süreci, yavaş ilerleyen 
çatlakların oluşması esnasında tellerin betondan sıyrılmasıyla gerçekleşmektedir. Nihai 
göçme, düzensiz çatlak yayılmasıyla tellerin tamamen betondan sıyrılması ve içsel 
kayma gerilmelerinin taşıma gücü dayanımını aşmasıyla gerçekleşir. Eğilme 
dayanımının artmasının nedeni, matris fazında ilk çatlak oluştuktan sonra tellerin betona 
gelen yükü, tel ile beton arasındaki aderans bölgesinin çatlamasına ve daha sonra 
sıyrılmasına veya telin kırılmasına kadar taşımasıdır [6].  
 
3.4. Yük-Sehim Eğrileri 
 
Normal dayanımlı ve yüksek dayanımlı yalın betonların deney sonuçlarından elde 
edilen tipik yük-sehim eğrileri Şekil 2’ de gösterilmektedir. Bu şekle göre yüksek 
dayanımlı betonun inen kolu daha dik ve daha kısadır. Sonuçta, normal dayanımlı yalın 
betonun kırılma enerjisi, yüksek dayanımlı yalın betonun kırılma enerjisinden %63 daha 
fazla olmaktadır. Bu da yüksek dayanımlı betonun daha gevrek davranış sergilediğini 
göstermektedir.  
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Şekil 2. Çelik tel içermeyen normal (C25) ve yüksek dayanımlı (C80) yalın betonların 
yük-sehim eğrisi 
 
 



 193 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 2 4 6 8 10 12

Sehim (mm)

Y
ü

k
 (

N
)

V57N-C25

V39Y-C80

 
 
Şekil 3. 57 kg/m3 normal dayanımlı çelik lif içeren normal dayanımlı beton ile (V57N-
C25),  39 kg/m3 yüksek dayanımlı çelik  lif içeren yüksek dayanımlı betona (V39Y-
C80) ait yük-sehim eğrileri 
 
Şekil 3’ten görüldüğü üzere, 1 m3’ te 39 kg yüksek dayanımlı çelik tel içeren yüksek 
dayanımlı betonun (V39Y-C80) kırılma enerjisi, 1 m3’ te 57 kg normal dayanımlı çelik 
tel  içeren, normal dayanımlı betonla (V57N-C25) karşılaştırıldığında kırılma 
enerjisinde yaklaşık %36 lık bir artış meydana gelmiştir. Buna ek olarak, yüksek 
dayanımlı çelik tel donatılı yüksek dayanımlı beton, normal dayanımlı betonun  
performansından daha yüksektir. 
 

0

1000

2000

3000

4000

0 2 4 6 8 10

Sehim (mm)

Y
ü

k
 (

N
) V0-C25

V39Y-C25

V57N-C25

 
 

Şekil 4.  Beton sınıfı 25 olan  yalın ve çelik tel donatılı betonların yük-sehim eğrileri 
 
Şekil 4’te görüldüğü üzere, yüksek dayanımlı kancalı uçlu çelik tel içeriği az olan 
V39Y-C25 numunesinde çatlak oluştuktan sonra geleneksel ÇTDB’ nun tipik davranışı 
oluşmaktadır. Diğer bir değişle maksimum yük ilk çatlak yüküdür. Buna karşın çelik tel 
içeriği fazla olan ve normal dayanımlı çelik tel içeren V57N-C25 betonunda ilk çatlak 
oluştuktan  sonra yük düşmekte, ancak tekrar artış kaydedilmekte ve şekil değiştirme 
sertleşmesinin tipik bir göstergesi elde edilmektedir. Bu da yüksek performanslı çelik 
tel donatılı betonların genel karakterini temsil etmektedir. Balaguru ve Shah [3] 
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tarafından da belirtildiği üzere V57N-C25 karışımında olduğu gibi çelik tel içeriğinin 
yüksek olması durumunda matrisin çatlamasından sonra çelik teller artan yükleri 
taşımaya devam ederler. Matrisin dayanıma katkısının ortadan kalkmasıyla gerilme 
şekil değiştirme eğrisinin eğimi azalır. Çatlama sonrasındaki davranışa lif oranı ve 
matris ile lifin aderansı etkili olur. Yükün artmasıyla çatlak miktarı artar ve taşıma 
kapasitesi  liflerin matristen sıyrılmaya başlamasıyla düşer.  
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Şekil 5. Beton sınıfı 80 olan yalın ve ÇTDB ların yük-sehim eğrileri  
 
Şekil 5’te görüldüğü gibi yüksek dayanımlı betonda yüksek dayanımlı çelik tellerin 
kullanılması daha olumlu etki yapmaktadır. Her iki tel içeriğinde de ilk çatlaktan sonra 
yüksek performanslı çelik tel donatılı betonun tipik davranışına uygun olarak sehim 
arttıkça tepe noktası öncesinde  belirgin şekil değiştirme sertleşmesi oluşmakta diğer bir 
deyişle yüksek performanslı kompozit davranışı sergilenmektedir. Beton dayanımının 
artmasıyla  daha az yüksek dayanımlı çelik tel (39 kg/m3) kullanılmasına karşın fazla 
miktarlarda (57 kg/m3) normal dayanımlı lif kullanılan betonun performansına yakın bir 
seviyeye ulaşılmaktadır. 
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Şekil 6.  Tüm çelik tel donatılı betonlara ait tipik yük-sehim eğrileri 
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Şekil 6’da deneye tabi tutulan tüm çelik tel donatılı betonların yük-sehim eğrileri 
görülmektedir. Bu eğrilerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere aynı tel içeriği için  
beton dayanımının yüksek olması daha fazla süneklik ve daha fazla dayanım demektir. 
Ayrıca, daha az tel içeriğine sahip yüksek dayanımlı betonun kırılma enerjisi normal 
dayanımlı fakat daha fazla tel içeren betonun kırılma enerjisinden daha fazladır. 
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Şekil 7. Farklı miktarda ve dayanımda çelik tel içeren betonlara ait kırılma enerjileri 
 

Tablo 3 ve Şekil 7’nin incelemesinde  görüldüğü üzere herbir beton sınıfı için yüksek 
dayanımlı telin kullanılması betonun kırılma enerjisini arttırmaktadır. Normal dayanımlı 
ÇTDB’larda kırılma enerjisi yalın betonun kırılma enerjisinin 38 katıdır. Yüksek 
dayanımlı betonda ise bu oran 83 kata çıkmaktadır. Ayrıca normal dayanımlı betonda 
yüksek dayanımlı fakat miktarı az olan çelik tel (39 kg/m3) içeren  betonun (V39Y-C25)  
kırılma enerjisi ile daha fazla normal dayanımlı çelik tel içeren (57 kg/m3) betonun 
(V57N-C25) kırılma enerjileri  hemen hemen aynıdır. 
 

 
4. SONUÇLAR 

 
Bu çalışmanın sınırları içinde her bir normal veya yüksek dayanımlı beton sınıfı için  
elde edilen sonuçlara göre tel içeriğinin basınç dayanımı ve elastisite modülünü fazla 
etkilemediği anlaşılmaktadır. Normal dayanımlı betona eklenen çelik tel içeriği  yarma 
çekme dayanımını fazla etkilemediği , yüksek dayanımlı betonda ise 39 kg/m3 yüksek 
dayanımlı çelik lif ilavesi yarma çekme dayanımını yaklaşık 2 katına çıkarırken, 57 
kg/m3 normal dayanımlı çelik lif ilavesi yarma dayanımını yaklaşık 2,5 katına 
çıkarmıştır.  
 
Normal dayanımlı betona 57 kg/m3 normal dayanımlı çelik lif ilave edilmesi halinde net 
eğilme dayanımında %62’ye varan artış elde edilmiştir. Yüksek dayanımlı betonda ise 
bu  miktar çelik tel,  %146’ lık bir artışa neden olmuştur. 
 
Tel içeriği yüksek olan normal ve yüksek dayanımlı betonlarda yük – sehim eğrilerinde 
ilk çatlak oluştuktan sonra eğri tekrar yükselmekte olup yüksek performanslı çelik tel 
donatılı çimento esaslı kompozit malzemelerin tipik bir davranışı sergilediği 
görülmüştür. Daha az çelik tel içeriğine sahip  olan yüksek dayanımlı beton, normal 
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dayanımlı lif içeriği fazla olana kıyasla daha yüksek kırılma enerjisine sahip olmuştur. 
Normal dayanımlı ÇTDB’larda kırılma enerjisi yalın betonun kırılma enerjisinin 38 
katına çıkmıştır. Yüksek dayanımlı betonda ise bu oran 83 kata yükselmiştir. Yüksek 
dayanımlı betonlarda (C80) daha az yüksek dayanımlı çelik tel içeren betonun kırılma 
enerjisi, daha fazla normal dayanımlı çelik tel içeren betonun kırılma enerjisinden 
fazladır. 

 
Teşekkür 

 
Bu çalışmada kullanılan  deney numunelerinin üretimi Akçansa Çimento San. ve 
Tic.A.Ş. – Betonsa Teknoloji Merkezi’nde yapılmış, mekanik deneyler ise İTÜ İnşaat 
Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 
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