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Özet 
 

 

Çelik tel donatılı betonlar ,sağladığı ekonomik ve teknik avantajlar sayesine dünya 

çapında uygulama alanları bulmuşlardır. Çelik tellerin ilavesi ile betonun sünekliği 

artmakta ,çatlak kontrolu ve yük taşıma kapasitesi artmaktadır. Çelik tellerin çeşitli 

tipleri vardır. Normalde düşük karbonlu çelik kullanılırken,özel projelerde galvaniz 

veya paslanmaz çelik kullanılabilir.Son yıllarda yüksek dayanımlı beton için ,yüksek 

çekme gerilmesine sahip teller geliştirilmiştir. Ana uygulama alanları endüstriyel 

zeminler ve kaplamalar ,tünel ve maden ocakları ,prekast ve konut sektörü sayılabilir. 

Çelik teller ,kendiliğinden sıkışan beton ile de birlikte kullanılır  .Kirişlerde klasik 

donatı ile birlikte kullanıldığında eğilme dayanımını arttırır.Bu bakımdan ,çelik teller ile 

donatılmış kirişler ,çelik tel kullanılmayan kirişlere oranla daha sünek bir davranış 

gösterirler. 

 

 

Abstract 
 

Steel Fibre Reinforced Concrete is increasingly being used  worldwide, both for it‟s 

technical and economical advantages. The addition of steel fibres increases the concrete 

ductility allowing a superior load bearing capacity and a better crack control. A variety 

of steel fibres are available.  Normally mild steel fibres are used but for specific 

purposes also galvanised or stainless steel fibres can be supplied.  Recently high tensile 

steel fibres have been developed for use in high strength concrete. Main application 

fields are industrial flooring and pavements, tunneling and mining, precast and housing. 

Steel fibres have obvious benefits when to be used in „self leveling or self compacting 

concrete‟. Steel fibers were also helpful in increasing the flexural capacity of the beams. 

Most of the beams with steel fiber reinforced concrete were stiffer than the control 

beams with non-fibrous mix. Furthermore, steel fiber reinforced beams demonstrated 

higher ductility and energy absorption than the non-fibrous beams.  
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1. GİRİŞ 
 

Çelik teller ile  homojen olarak donatılmış betonlar(ÇTDB) ,yükler altında gösterdiği 

davranış açısından,geleneksel betondan farklı özellikler gösterir.Beton içinde sertleşme 

sırasında ortaya çıkan gerilmeler, malzeme içindeki mikro çatlaklar nedeni ile 

düzensizdir. 

 

Betona ilave edilen çelik teller,harç fazı matrisini takviye ederek,üzerinden gerilmelerin 

aktarıldığı küçük köprüler olarak rol oynarlar.Aşırı yükler altında çelik teller,matris 

içindeki çatlağın yayılmasına yol açan gerilmeleri alırlar ve çatlamamış bölgelere 

yayarlar. Betonun kazanmış olduğu bu davranış,elastik zemine oturan beton  

kaplamalarda  çatlak oluşumunu azaltmakta,betonun dayanıklılığı dolayısıyla servis 

ömrü artmaktadır. 

 

Betonların statik hesaplamalarında çelik teller,sadece eğilme momentini karşılayan 

donatı olarak görülmemelidir.Tellerin en önemli özelliği,betona sağladığı süneklik,diğer 

bir değişle,enerji yutma kapasitesindeki büyük artıştır. Betonun deformasyon yapma 

özeliği arttığından,ani kırılmalar meydana gelmemektedir. 

 

Bu özelliklerinde yararlanılarak çelik tel donatılı betonlar başta endüstriyel zeminler 

olmak üzere , prekast elamanların üretiminde ,tünel kaplamalarında ve reaktif pudra 

betonlarında(RPC) yaygın olarak uygulanmaktadır. 

 

2. ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER  

 
Endüstriyel zeminlerin ,genişliği 3-5 metre arasında değişen şeritler halinde 

dökümü,çeşitli sorunlar doğurmaktadır.Özellikle soğuk derzlerin kenarlarının 

kırılmaları ve derz dolguları yıllar içinde pahalı onarımlar gerektirmektedir.Bu sistem 

yerine ,tüm dünyada geniş alan dökümüne geçilmektedir. Bu sistemde 50 x 50 metreye 

kadar alanlar tek parça halinde dökülmekte , tel dozajına göre , ertesi gün yalancı 

derzler (kesme derzleri) uygulanmaktadır.  

 

Çelik tel dozajı ,30 kg/m3 ve daha üzeri kullanıldığında , kesme derzlerine de gerek 

kalmamakta ve bütün plak derzsiz olarak uygulanmaktadır.  

 

Bu yöntemle , genleşme ve soğuk derzler azaltılmakta ,bakım giderleri düşürülmektedir. 

Bu yöntemi ,kendi kendine yayılan betonlar ile de uygulamak mümkündür. Klasik çelik 

hasır  kullanılmadığı için, mikser uygulama alanına kadar gelmekte, beton döküm hızı 

artmakta ve daha erken hizmete açılabilmektedir. 

 

Soğuk derzler ,bilindiği gibi, zemin üzerinde hareket eden forkliflerin hızını azaltmakta, 

sarsıntıdan dolayı ürünlerin taşınması sırasında zarar oluşmakta ve forklift 

operatörlerinin belinde , kalıcı sakatlık olmaktadır. 

 

Son yıllarda , çok düzgün olması gereken kaplamalar için ,laser kontrollu tesviye 

ekipmanları „laser screed‟ kullanılmaya başlanmıştır. Bu makinalar ile ,3metre/1 mm 

hassasiyetle beton tesviyesi yapılmaktadır. Özellikle raf yüksekliği 20 metreden fazla 

olan dağıtım merkezlerinde , bu özelliklere sahip zeminlerin yapımı bir zorunluluk 

olmaktadır. 
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3.BETON YOLLAR 

 
ÇTD Betonların yüksek yorulma ve darbe dayanımına sahip olmaları,araç 

tekerleklerinden doğan tekrarlı yüklerin ve darbelerin kolayca karşılanmasını 

sağlar.Dizayn kriterleri belirlenirken,bölgedeki sıcaklık değişimleri,zemin 

oturmalarından meydana gelebilecek deformasyonlar,derz açıklakları ve rötre tesirleri 

göz önüne alınır 

 

Bugüne kadar, asfalt kaplamalar,yol kaplaması yapmanın tek çözümü olarak 

görüldü.1990‟lı yıllarda ABD ve İskandinav ülkelerinde, ÇTDB kaplamalar 

uygulanmaya başlandı.Uygulamadan önce,başlıca problemleri,hızlı aşınma ve donma-

çözülme olayının yarattığı yıpranma idi.Uygulamalar sonunda,aşınmanın asfalt 

tabakasına göre,%50 azaldığı ve beton kaplamaların servis ömrünün 10 kat arttığı 

görüldü. 

 

Ülkemizde ağır dingil yüklerinden ve yoğun ağır vasıta trafiğinden kaynaklanan asfalt 

yol hasarları ciddi boyutlardadır.Sık aralarla yapılan onarım ve bakım giderleri,yüksek 

bir maliyet yaratmaktadır. 

 

Bakım giderleri çok az olan ve daha uzun süre hizmet veren beton yollar ,günümüzde 

asfalt yollara oranla daha ekonomik bir çözüm getirmektedir.Özellikle son yıllarda 

petrol fiyatlarının sürekli artmasından dolayı , asfalt maliyeti betonu geçmiştir. 

 

ÇTD köprü kaplamaları da ,yaygın uygulama alanlarından biridir.Bu betonların üstün 

eğilme,durabilite ve çatlak kontrol özellikleri dolayısıyla,tuzun, beton içerisine ve alt 

yapıya tesir etmesi,en aza indirilir.Ayrıca, daha ince kaplama kalınlığından dolayı,ölü 

yükler azaltılır.Beton dökme işlemi,transmikserden yapılarak,beton pompasına gerek 

kalmaz. 

 

Köprü derz betonlarının kırılması ve yıpranması,köprü üzerindeki trafiği olumsuz 

etkilemekte ve oldukça pahalı bir tamir gerektirmektedir.Tamir sırasında bu betonlara 

ilave edilen çelik teller,beton darbe dayanımını ve betonun enerji yutma kapasitesini 

arttırmakta,böylelikle,yıllarca bakım istemeyen,çatlaksız köprü derzleri elde 

edilmektedir. 

 

 

4.PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARI  
 

Çelik tel donatılı püskürtme beton (ÇTDPB) ,içinde homojen olarak dağılmış çelik tel 

bulunan ve basınçlı hava ile uygulanacak yüzeye yüksek hızla püskürtülen 

betondur.Çelik teller,betonun enerji yutma kapasitesini önemli oranda arttırılar ve rötre 

çatlaklarını önlerler. 

 

Bugün ÇTDPB ,endüstrileşmiş ülkelerde yamaç stabilizesinden tünel kaplamalarına ve 

yapısal güçlendirmeye kadar geniş bir alanda uygulanmaktadır. 

 

ÇTDPB kaplamalar, hasır çelik donatı kaplamalarının sağladığı eğilme dayanımını ve 

mukavemeti sağlar.ÇTDPB‟nun kesme dayanımı,hasır çeliğe oranla daha yüksektir. 

Uygulayıcılara ÇTDPB‟u cazip kılan ,çelik hasıra gerek duyulmamasıdır.Çelik hasırın 
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kazı yüzeyine tutturulması zordur,uzun süre gerektirir,masraflıdır ve kaza riski 

vardır.Düzensiz kaya yüzeyleri nedeniyle ,çelik hasır kaya çıkıntılarına tutturulur.Hasır 

arkasında büyük boşluklar ortaya çıkar ve bunların doldurulması ,beton tüketimini 

arttırır. Nozul doğru tutulmaz  ise ,hasır üzerinde beton birikir ve arkada boşluklar 

oluşur,yüzeye yapışma azalır.Betonun geçirgenliği artar ve paslanma başlar. 

 

ÇTDPB ise, kaya yüzeylerini takip eder,beton kalınlığı değişmez.Çelik hasırın montajı 

3 saat kabul edilirse, hasırın ortadan kaldırılması ile günde 9 saat tasarruf edilir.Hasır 

maliyeti tüm yatırımın %5 „i olmasına karşın, montaj süresi zamanın %20-30‟u 

arasındadır. 

 

Çelik hasır yerine çelik tel kullanıldığında ,geri dökülen malzeme miktarı %5-10  azalır. 

Kullanılan püskürtme beton miktarı , yukarıda belirtilen yararlar dikkate alındığında 

,çelik tel kullanımıyla ,%10-30 oranında azalır. Tüm yatırım maliyetleri göz önüne 

alındığında , ÇTDPB tercih edilmesiyle , %10-15 tasarruf edildiği görülmektedir.  

KGM, ÇTDPB uygulamasına Trabzon şehir içi tünelinde başlamıştır. Çok zayıf bir 

zeminde yapılan bu uygulama başarıyla tamamlanmıştır.  

 

 

5.PREKAST BETON UYGULAMALARI 

 
Prefabrik elemanların üretimi için son yıllarda giderek daha değişik yüksek dayanımlı 

çimento esaslı kompozitler üretilmekte, böylece betonda en zayıf halka olarak bilinen 

agrega-çimento hamuru arasındaki boşluklar ile matristeki kusurlar minimum 

yapılabilmekte ve gevrek davranışa sahip bu yüksek dayanımlı betona çelik teller ile 

sünek davranış özeliği kazandırılmaktadır.  
Çelik telleri prefabrik endüstride kullanmanın başlıca beş yararı vardır: 

a) Yüksek taşıma kapasitesine sahip sünek beton,  

b) Donatı korozyonunun oluşmadığı beton yüzeyinin elde edilmesi, 

c) Etkin çatlak kontrolü, 

d) Dayanıklılık, ve  

e) Donatı işçiliğinde belirgin kolaylık. 

Çelik teller  prefabrik elemanların üretiminde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bazı 

örnekler aşağıda sıralanmaktadır: 

Muayene bacaları,  yağ ayırıcıları, transformatör kabinleri, yağmur suyu kolektörleri,  

atık su tankları, atık madde tankları, cephe ve bölme duvar elemanları, kanalizasyon 

boruları, tünel segmanları, monoblok garajlar, demiryolu sınır taşları,  su drenaj 

blokları, atık depolama kutuları,  ev mahzenleri, kablo kanalları, yalıtılmış duvar 

panelleri, santral kabinleri, prekast banyo kabinleri, çatı elemanları,  öngerilmeli çatı 

olukları, otobüs durakları, yiyecek kilerleri, tren tünellerindeki saklanma yerleri, baca 

elemanları, birleştirilmiş kanallar ve bakım yolu, demiryolu traversleri, demiryolu taban 

döşemesi, refrakter prekast elemanlar, istinat duvar elemanları, temel blokları, prekast 

banka kasaları ve kanaletler.  

 

Reaktif Pudra Betonlarının ülkemizde de tanınmasıyla ,prefabrik elemanların 

üretiminde  çelik tel donatılı çok yüksek dayanımlı beton uygulamaları başlamıştır . 

İston AŞ, C350 mukavemetinde ürettiği yağmur ızgarası ile ,2007 prefabrik birliğinden 

ödül almıştır.Bu elemanlarda  160 kg/m3 kısa kesilmiş 6 mm uzunluğunda çelik lif 

kullanılmıştır. 
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Almanya‟da ise ,kendiliğinden yerleşen çelik tel donatılı beton ile ,prekast köprü 

kirişleri ile deneme üretimleri başlamıştır. .C60 sınıfında beton ile üretilen bu kirişlerde 

sadece öngerme donatısı ve 6 cm uzunluğunda çelik tel bulunmaktadır.  Hollanda‟da 

ise, kendiliğinden sıkışan beton ve çelik tel donatıları ile ,öngerme uygulanarak  5 cm 

kalınlığında prekast beton palplanş  üretilmiş ve uygulanmıştır. 

 

 

6.YAPISAL KULLANIM 
 

Çelik teller ,klasik beton donatı çelikleri ile birlikte kullanıldığında ,donatı aderans 

alanını büyütmekte ve  yük taşıma kapasitesini  ve sünekliği  arttırmaktadırlar. 

Almanya‟da ,kendiliğinden yerleşen çelik tel donatılı beton ile ,prekast köprü kirişleri 

ile deneme üretimleri başlamıştır. .C60 sınıfında beton ile üretilen bu kirişlerde sadece 

öngerme donatısı ve 6 cm uzunluğunda çelik tel bulunmaktadır.  

Bu konuda İspanya‟dan güzel bir uygulama örneği verilebilir.Barselona‟da yapılan sergi 

binasının beton kabuk çatısı, beyaz çimento kullanılarak ,püskürtme beton ile 

yapılmıştır. 

Donatı olarak tek sıra çelik hasır ve 30 kg/m3 dozajda çelik tel kullanılmıştır.Beton 

kalınlığı 7 cm‟dir. 

Ülkemizde ise , Afet Koordinasyon Merkezi inşaatında , 20 kg/m3 dozajda ,klasik ontı 

ile birlikte ,perde ve kolonlarda kullanılmıştır. 

Darbe etkilerine karşı, 10-15 kat daha fazla direnç gösterdiği için , askeri yapılarda da 

,karma sistem olarak uygulanmaktadır. 

 

 

7. SONUÇLAR 
 

Betonda çelik tel kullanımı, betonun enerji yutma kapasitesini ve sünekliğini 

arttırmaktadır Çelik tellerin betondaki esas etkisi çatlak sonrası davranışta 

görülmektedir. İlk çatlak oluştuktan sonra matristeki rastgele dağılmış olan kısa çelik 

teller köprüleme etkisi ile çatlağın ilerlemesini önler. Tellerin betondan sıyrılması 

sırasında, çatlak genişlemesi geciktirilmiş ve çatlağın ilerlemesi önlenmiş olur. Tellerin 

matristen sıyrılarak çıkması fazla enerji gerektirdiğinden toklukta belirgin bir artış elde 

edilir . 

ÇTDB‟ların kaplama, koruma, endüstriyel zeminler, prefabrik elemanlar, kıyı ve liman 

yapıları, güçlendirme projeleri, tünel kaplamaları, şev stabilizasyon işleri gibi oldukça 

geniş kullanım alanları vardır .Özellikle, ÇTDB‟ların ana uygulama alanları, kaplamalar 

ve diğer tipteki döşeme ve plaklardır . 

Önümüzdeki yıllarda ,çelik tellerin yapısal kullanımlarının daha da arttığını göreceğiz. 

Bugün deneme ve araştırma aşamasında olan karma sistemler için standardlar 

hazırlanmaktadır. Özellikle çevre etkilerinin hesaba katılması ile , „Çatlak Genişliğine 

Göre Dizayn‟ kavramı , betonarme elemanların hesabında göz önünde 

bulundurulacaktır.  
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