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GİRİŞ

Amacım okuyucuya çelik tel donatılı betonun (ÇTDB) 
davranışını tanıtmak, geçici tahkimatta kullanıldığında ürünün 
spesifik özelliklerine dikkat çekmek, EN standardı tarafından 
tarif edilen performans kriterlerinin öneminin altını çizmek ve 
her bir şantiye sahasında daha iyi kalite ve güvenliğe birlikte 
ulaşmak için en uygun teknik çözümü önermektir.

Bu kılavuz esas olarak inşaat piyasasında (müşteriler, 
yükleniciler, danışman mühendisler, inşaat firmaları) ve 
özellikle geleneksel yöntemle (NATM) inşa edilen yer altı 
yapıları alanında aktif olarak iş yapanlara yönelik hazırlanmıştır.

Başlangıçta püskürtme beton donatısız veya geleneksel çelik  
hasırla takviye edilerek uygulanıyordu. Bununla birlikte 70’li 
yılların başında Çelik Tel Donatılı Püskürtme Beton (ÇTDPB) 
ile ilk deneysel uygulamalar yapıldı.

ÇTDPB, içerisinde süreksiz çelik lifler bulunan, uygulama 
yüzeyine yüksek hızda pnömatik olarak püskürtülen harç 
veya beton olarak tanımlanır.

O yıllardan beri ÇTDPB geniş bir uygulama yelpazesinde, 
özel l ikle sanayi leşmiş  toplumlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Kullanım alanı şev stabilizasyonu ve tünel 
tahkimatından, yapısal onarıma kadar değişkenlik göstermiştir. 

Son yıllarda çeşitli ülkelerde çelik tel donatılı betonun 
davranışı üzerine çok sayıda araştırma ve testler yapılmıştır. 
Bu araştırmalar Çelik Tel Donatılı Beton (ÇTDB) özelliklerinin 
daha iyi tanımlanmasına katkı sağlamış, malzeme davranışının 
daha iyi anlaşılmasına ve projeler için minimum performans 
gereklerinin belirlenmesine yardımcı olmuştur.

2005-2007 yılları arasında Avrupa Standartlar Komitesi CEN 
tarafından püskürtme beton üzerine çok sayıda standart 
yayınlanmıştır.

Püskürtme beton uygulamaları yanında özel olarak çelik 
teller ile ilgili Avrupa standartlarının yayınlanması, performans 
kriterlerinin tanımlanmasına ve projeler için minimum 
gereklerin belirlenmesine imkân tanıdı. Çelik tel donatılı ve 
özellikle Dramix®’li betonlar 25 yıldan fazla bir süredir tünel 
takviyesi için referanstır ve gelecekte de olmaya devam 
edecektir.

 

Yapıcı katkılarından dolayı Ann Lambrechts ve Gan Cheng Chian’a teşekkür ederim.

Benoit De Rivaz
Teknik Müdür-Yeraltı Yapıları



1. UYGULAMA ALANI 

Bu çalışma, geçici tünel tahkimatında kullanılan Dramix® çelik tel donatılı püskürtme betonun tasarım, test yöntemi ve 
uygulamasını ele almaktadır.

Bu kılavuz sadece çelik tel donatılı püskürtme betonlar (ÇTDPB) için hazırlanmış olup , “2.3.2.1 Enerji Yutma” bölümünde  
açıklanan sebeplerden dolayı düşük Elastisite Modülüne (E < 35 Gpa) sahip olan sentetik lifli betonlarda kullanılmamalıdır. 
Kaya sınıfı ve buna bağlı tasarım gereklerinin değerlendirilmesi “3. Sistem performans ilkeleri” bölümünde tarif edilmektedir. 

2. MALZEMELER

2.1. Beton:

Yerel beton standartlarına göre üretilen ve sevk edilen, EN 206’ya uygun beton kalitesi:

 - Beton kalitesi: C30/37
 - Maksimum agrega çapı: 12 mm.

Agrega gradasyonu uygulanabilir standartlara uygun olacaktır. Püskürtme beton karışım dizaynı, klasik beton karışım 
dizaynı ile aynı ilkelere göre belirlenir. Sağlamlık ve kaliteyi kontrol için ana faktörler su/çimento oranı, agrega gradasyonu 
ve elde edilen bileşimin sınıfıdır.

Bununla birlikte püskürtme betonun klasik yapısal donatılı betondan farklılık gösterdiği bir dizi dizayn kabulu vardır. Ana 
farklar püskürtme betonun agrega gradasyonu ve ihtiva etmesi gereken çimento miktarında yatar.

Beton bileşimi, çelik tellerin homojen dağılımını ve işlenebilirliği elde etmek amacıyla tasarlanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Taşıma, dozajlama ve karıştırma önerilerimize ve ürün bilgi formlarına bakınız.

2.2. Çelik teller:

Dramix® çelik telleri özel olarak beton takviyesi için tasarlanmıştır. Çok yakın toleranslarda yüksek çekme mukavemetini 
garanti edebilmek için birinci kalitede soğuk çekilmiş çelik telden imal edilmektedir. Kancalı uçlar sayesinde optimum 
ankrajlanma sağlanır.

Ürün Bilgi Formu Taşıma, dozajlama ve karıştırma

Daha fazla bilgi için:
- Ürün karakteristikleri
- Onaylar
- Özellikler ve faydalar
- Kullanım

www.bekaert.com/building
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Tünel uygulamalarındaki püskürtme betonlarda minumum çelik tel önerileri:

1.  Teller Avrupa standardı EN 14889-1’e uygun olacaktır: her bir tel tipi için minimum dozaj (kg/m3) gereklidir. 

2.  CE işaretleme sitemi 1’e sahip teller,
     yapısal kullanım için çelik tel
     (EN 14889-1- 2006’ya uygun)
     Daha fazla ayrıntı için CE bilgi formuna
    başvurunuz.

3.  Soğuk çekilmiş tellerin çekme gerilmesi mukavemeti > 1.000 MPa min.
    (Tellerin çekme gerilmesi mukavemeti matris ile uyumlu olmak zorundadır,
     Yüksek Performanslı Beton (YPB) için, daha yüksek çekme mukavemetine sahip çelik teller kullanılmalıdır)

4.  Aşağıdaki tabloya göre boyutla ilgili toleranslar:

  Uzunluk milimetrik cetvel ile ölçülmelidir. (hassasiyeti 0,1 mm)

  Düzensiz bir en kesitte, eşdeğer çapı hesaplanmak için tellerin toplam boyu da belirlenmelidir. Telin düzleştirilmesi gerekir ve  
  bu işlem elle yapılır. Mümkün değilse tahta, plastik malzeme veya bakır yüzey üzerinde bir çekiç veya benzeri bir aletle çekiçlenerek doğrultulur. 
  Düzeltme yapılırken en kesitte değişme olmamasına özen gösterilmelidir.

  Telin çapı her iki yönde, yaklaşık dik açılarda, 0,01 mm hassasiyetli bir mikrometre ile ölçülmelidir.
  Tel çapı ölçülen iki çapın ortalaması alınarak belirlenir.

5.  En iyi ankrajlanma sistemi: en uygun ankraj için kancalı uçlar

6.  Tel uzunluğu: 30-35 mm aralığında

7.  Maksimum tel uzunluğu: püskürtme makinesinin hortum çapının 2/3’ü

8.  Minimum tel uzunluğu: maksimum agrega çapının 2 katı

9.  Homojen dağılımı sağlamak için tutkallanmış teller

Uzunluk ve toplam boy

> 30 mm

≤ 30 mm

(Eşdeğer) çap

> 0,30 mm

≤ 0,30 mm

Sembol
Münferit değerin beyan 
edilen değere göre nispi 
sapması

Ortalama değerin beyan 
edilen değere göre 
oransal sapması

Uzunluk/çap oranı

± 10 %

± 5 %

± 1,5 mm

I, Id (uygulanabilirse)

d ± 10 %

± 5 %

± 0,015 mm

± 7,5 %± 15 %

CE bilgi formu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EN 14889’da belirtilen minimum performans 
seviyesine ulaşılmalıdır. Benzer şekilde CE 
işaretleme sistemi 1, her tel tipi için asgari 
bir dozaj belirlenmesini gerekli kılmıştır.

Bilgi formunu indirmek için:
www.bekaert.com/building

Özellik
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2.3. Çelik tel donatılı beton:

Dramix® çelik tel donatılı betonun performansı esas olarak aşağıdaki karakteristiklerle belirlenir:

- Matristeki çelik telin performansı (geometri, uzunluk/çap oranı, ankraj metodu, çekme mukavemeti vs.)
- Beton matrisin performansı
- Karışımdaki çelik tel miktarı

Çelik telli betonun teknik özelliklerinin tanımlanması için üç adımlı bir analiz yapılması zorunludur.

      Tellerin birbirine binmesi için gerekli minimum dozaj.
     
      Minimum toplam tel uzunluğu.

      Performansa dayalı dozaj:
      - Enerji yutma
      - Kalan dayanım

2.3.1 Minimum binme payını temel alan yerinde minimum dozaj:

Avrupa standardı EN 14487-1’e göre çelik teller arasındaki ortalama uzaklık, teller arasında minimum binme 
payını sağlayabilmek için 0,45 lf’den küçük olmalıdır.

Teller arasındaki üst üste binme payının minimum değeri aşağıdaki şekilde tahmin edilebilir:

s = 
3   π x d f

2 x lf
                 

Burada:
 - lf telin uzunluğu
 - df telin eşdeğer çapı
 - ρf tel yüzdesi

s, minimum binme payını sağlayabilmek için, 0,45 lf’den küçük olmalıdır

Bu formül ve “s” limit değeri “The properties of an expansive mortar reinforced with random wire fibres.”
D.C. Mc Kee, Illinois Üniversitesi, Urbana 1969, tezinden alınmıştır.”

Şek. 1: Minimum tel uzunluğuna dayalı minimum dozajlama

S

S
S

S
l f

1

2

3

S  2 

S  2 
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Farklı uzunluk/çap oranları ve çelik tel aralıklarını temel alan asgari çelik tel dozajları.

2.3.2. Minimum toplam tel uzunluğu:

Mc Kee’nin minimum binme teorisine ek olarak Bekaert, minimum toplam tel uzunluğunu da önermektedir.

Minumum ağ etkisini garanti edebilmek amacıyla, çatlaklarda köprüleme ile yüklerin yeniden dağılımını sağlayan specific
çoklu çatlak prosesini elde edebilmek için, metre küp başına minumum 10.000 ml/m3 çelik tel uzunluğu öneriyoruz.

Bu öneri, çok sayıda analizin gerçekleştirildiği süreç olan 20 yıllık tecrübeye ve “2.3.3.1. Enerji Yutma” bölümünde tarif 
edilen plak testlerinde elde edilen gözlemlere dayanmaktadır.

Sağlanacak üç kritere örnek: CE-min. performans seviyesi, Mc Kee “2.3.1.” & min. toplam tel uzunluğu “2.3.2.”

Plak testinde gözlenen çatlak dağılımı aşağıdaki fotograflarda göründüğü gibi olacaktır (“2.3.2.” ye bakınız):

   Şek. 2: Plaka testinde gözlenen çatlak örgüsü

Yalın beton Çelik telli beton

Uzunluk/Çap (lf/df)

Min. Dozaj (kg/m3)
s < 0,45 lf

40 45 50 55 60 65

43 kg/m3 34 28 23 19 16 kg/m3

 Uzunluk/Çap oranı: I/d

40

Binme payına göre
Min. kg/m3 I D Tel/kg

Toplam tel
uzunluğu

30

35

0,75

0,55 14.500 10.150

9.000 11.61043 kg/m3

20 kg/m365

7



2.3.3. Performans kriterleri:

Avrupa standardı EN 14487-1  kalan dayanım ve enerji yutma kapasitesine dayanarak, çelik telli püskürtme betonun 
düktilitesini belirlemenin farklı yollarını öngörmüştür.

Kalan dayanım, beton karakteristikleri yapısal tasarım modelinde kullanıldığında saptanmalıdır.

Bir plağın enerji yutma değeri, kayanın deformasyonu esnasında sönümlenmesi gereken enerjinin önemi arttığında, - 
kaya bulonlaması aşamasında - saptanmalıdır. (Özellikle ilk püskürtme beton kaplamalarında).

2.3.3.1 Enerji yutma:

ÇTDPB’nin yapısal davranışını belirleyebilmek için Fransa’da bir tünel inşaatında Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF ve eski 
Alpes Essais Laboratuarı tarafından bir test yöntemi geliştirilmiştir. 

Bu zımbalama-eğilme kare plak testi, bir ankraj bulonu etrafındaki kaya basıncına maruz tünel kaplamasının davranışını 
gerçeğe çok yakın bir şekilde modelleyebilmektedir.

Bu plak testi EFNARC önerilerinde yayınlanmış ve Avrupa püskürtme beton standardı EN 14487’ye de dahil edilmiştir.

Test plağı (600 x 600 x 100 mm plaklar) (bakınız; EN 14488-5) genel olarak yük/deformasyon eğrisinden yutulan enerjiyi 
belirlemek üzere tasarlanmıştır.

ÇTDB’nin gerçek yapılardaki davranışını daha iyi anlayalım: 

Gerçekten de tek eksenli gerilmeye direnç, ÇTDB’lu yapıları boyutlandırırken hesaba katılması gereken en önemli mekanik özelliktir. Bununla 
birlikte çekme kuvvetine maruz yapıda çekme durumundaki davranış, malzemenin çatlama süreciyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla bu süreci 
kısaca özetlemek faydalı olacaktır. Bu süreç 3 adımdan oluşur:

- Adım 1: yarı-elastik davranışa karşılık gelen malzemede mikro çatlak oluşumu,
- Adım 2: bir makro çatlağın ortaya çıkmasından doğan local çatlama. Malzemenin dayanabileceği maksimum çekme gerilmesine tek bir makro 
   çatlak oluştuğunda erişilir (yani malzemenin çekme gerilme dayanımı). 
- Adım 3: makro çatlakların gelişmesi ve yayılması.

Çelik teller bu değişik çatlama proseslerinde rol oynayabilirler.

Makro çatlak belirmeden önce teller mikroskobik çatlakları bir arada tutarlar. Bunu yaparak, makro çatlakların ortaya çıkmasını geciktirir ve 
yapıdaki malzemenin direkt çekme gerilmesi mukavemetini artırırlar.

Bu ilk aşamada iki faktör önemlidir:
- Lokalleşmeden önce mikroskobik çatlakların yoğunluğu: mikro çatlak sayısı ne kadar çok olursa tellerin bu mikroskobik çatlaklarla karşılaşma 
   ihtimali de o kadar artar ve dolayısıyla tellerin mikroskobik çatlaklar üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur.
- Tellerin oranı (öncekinin aynısına sebep olur).

Teller ayrıca çatlak sonrası davranış sürecinde makro çatlakları da birleştirebilirler. Bir tarafta, verilen servis yükünde yapıdaki çatlak 
genişlemesini sınırlarken, diğer tarafta çökme mekanizmalarının ortaya çıkmasına bağlı olarak yapının işlevini kaybetmesini geciktirirler (nihai 
davranış). 

Mekanik sistemlerle bağlantılı olarak ÇTDB çatlakları

Sınır şartları ve uygulanan gerilmeleri ile yapı bir mekanik sistem oluşturur. Bu sistem değişken hiperstatiklik derecesine göre ya izostatik ya 
da hiperstatik olabilir.

Bu çoklu çatlama süreci statik açıdan belirsiz orta mertebede çelik tel dozajlı yapılarda daha  belirgindir.. Basit bir izostatik çekme veya eğilme 
testinde çoklu çatlama süreci daha yüksek dozlarda gerçekleşir. (tipik olarak eksenel çekme testlerinde hacimce > %2 ve eğilmede çekme testi 
için hacimce  > %0,5).

Hiperstatiklik derecesi ne kadar yüksek olursa (tünellerdeki geçici tahkimat gibi) gerilmelerin yeniden dağılımı ve yapı için gereken malzeme 
hacmi o kadar büyük olur. Bunun sonucunda mikroçatlakların yoğunluğu daha fazla olur. Plak testi, püskürtme beton kaplamalı tünellerde 
gözlenen gerçek yapılara model oluşturabilecek  bir hiperstatik testtir. ÇTDB’da çatlak dağılımı (çok sayıda çoklu çatlak) iyi bir davranışı garanti 
eder ve istenen güvenliği sağlar.
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Püskürtme, gerçek bir tünel uygulamasında tavsiye edilen şartlar altında çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir : 
ekipman, makine, püskürtme aparatları ve yöntemleri gibi.

Test plakası dört kenarından desteklenir ve 100 x 100 mm2’lik temas yüzeyinden merkezi noktasal bir yük uygulanır.
Yük-deformasyon eğrisi kaydedilir ve plağın merkez noktasında 25 mm’lik bir eğilme oluşana kadar teste devam edilir.

     100x100 mm

500 mm
600 mm

50
0 

m
m

60
0 

m
m

10
0 

m
m

Şek.3 Test beton plakası boyutları

F
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Yük-deformasyon eğrisi test esnasında 
birden fazla çatlağın oluştuğunu 
gösterir. Çatlakları kenetleyen çelik 
teller mükemmel bir yük dağılımı 
sağlar.

Tepe noktasına er iş i ld ikten ve 
maksimum yük yeniden dağılım etkisi 
gerçekleştikten sonra teller sıyrılmaya 
başlar. Tellerin kopup kopmayacağını 
veya sıyrı l ıp sıyrı lmayacağ ını, 
(sıyrılması tercih edilir) telin şekli ve 
çeliğin mukavemeti belirler.

Şek.4 Tipik yük – çelik tel donatılı püskürtme beton paneli eğilme eğrisi

0             5             10            15             20                25
                                                                        Sehim (mm)

140

120

100

80

60

40

20

0

İkinci çatlak

İlk çatlak

Eğri altındaki alan=Joule cinsinden
ölçülen “Tokluk”

Tepe yükü

132.31kN

Y
ük

 k
N

Yük-deformasyon eğrisinden, beton plak deformasyonunun bir  fonksiyonu olan, Joule cinsinden yutulan enerjiyi
gösteren ikinci bir eğri çizilir. Bu yaklaşım gerçek kaplama davranışını simule etmeye çalışır ve püskürtme beton
kaplamasının yük taşıma ve enerji yutma kapasitesine dair iyi bir fikir verir.

Hesaplama için uygun bir tasarım modeli gerektiren malzeme niteliklerini belirlemek yerine, Fransız yaklaşımı bu adımın 
atlanmasına ve kaplamanın hemen enerji yutma ve yük taşıma kapasitesinin kontrol edilmesine imkân tanır.

Statik açıdan belirsiz bu beton plak testinin yapının davranışını kontrol etmek amacıyla uygulanan yapısal bir test 
olduğu açıkça ifade edilmelidir. Tasarım değerleri olarak kullanılacak malzeme özellikleri belirleme testi değildir.

EN beton plak testi, verilen şartlar altında kullanılacak malzemenin uygunluğunu test etmeye ve nihai durumda 
davranışını kontrol etmeye imkân tanır. Ayrıca hedeflenen amaçla ilgili olarak farklı çelik tel türleri ve dozajlarını 
karşılaştırmanın en etkin yoludur.

Önerilen sayısal değerler, verilen yük şartları altında etkili olduğu geçmişte ispat edilmiş, hasır çelik tipleri
kullanılmış ve kıyaslanabilecek beton plak testlerinden elde edilmiştir. Eğer malzemenin enerji yutma kapasitesi
belirtilmişse, bunun EN 14488-5 standardına göre bir beton plak numunesiyle saptanması gerekir.

Şek.5 Enerji eğrisi
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)
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2.3.3.2. Kalan Dayanım:

Farklı uluslararası standartlar kalan dayanımı belirlemek için aşağıdaki şekilde açık bir prosedür önerir:

a) ASTM standartları

ÇTDPB’nin çatlak sonrası eğilme dayanımını belirlemede ASTM C1609/C1609M-05 kullanılabilir. Bu test yönteminde 
çatlak sonrası dayanımlar kalan dayanım olarak tanımlanır ve açıklık/600 ve açıklık/150 sehim durumları kaydedilir.
Tipik bir 4 inç (100 mm) kalılığındaki numune için belirlenmesi gereken kalan dayanım ƒ100, 0.5 ve ƒ100, 2.0 olarak tanımlanır 
ve burada alt indis milimetre cinsinden numune kalınlığını ve sehimini gösterir. Bu test yönteminde ilk çatlak gerilmesi 
ve nihai dayanım da (kırılma yükü) belirlenir. Bir ÇTDPB kiriş numunesinin ortalama kalan dayanımını belirlemede 
ASTM C1399 kullanılabilir. Kiriş kontrollü olarak çatlatılır ve daha sonra yük-deformasyon eğrisi oluşturulur. Artık yükler 
önceden saptanmış sehimler için belirlenir ve ortalaması alınır ve çatlak sonrası tasarım değeri kaydedilir.

b) EN spesifikasyonu

EN 14488-3’e göre kalan dayanımın sınıflandırılması belli bir deformasyon aralığında dayanım seviyesinin tanımlanması 
esasına dayanır. Belirli deformasyon aralıkları için birleşik sembollerle gösterilir. Bunun anlamı kalan dayanımın 0,5 mm 
ile 1 mm eğilme arasında 3 Mpa’ı aşacağıdır.

Kalan dayanım ile ilgili spesifikasyonlar kaya kütlesinin deformasyon şartlarıyla ilgilidir. Yüksek bir kaya deformasyon 
derecesi, beton kaplamasında da yüksek eğilme kapasitesi ihtiyacını doğuracaktır.

Farklı deformasyon seviyelerinin amacı servis şartları altında, püskürtme beton için istenen deformasyonun seçiminde 
tasarımcılara esneklik sağlamaktır. Tasarımda kullanmak maksadıyla deformasyon seviyesinin eğilme sınırı, açıklık 
ortasından çatlamış bir kirişin eşdeğer açısal dönmesi olarak alınabilir.
(Örneğin 450 mm x 125 mm x 75 mm ölçülerindeki bir kiriş için EN 14488-3’e göre test):

 Üç tipik kaya deformasyonu tanımlanmıştır:

 - L/250’lik bir deformasyona karşılık gelen D1
 - L/125’lik bir deformasyona karşılık gelen D2
 - L/56’lık bir deformasyona karşılık gelen D3

 Buna ilişkin olarak, kalan dayanım sınıfı cinsinden tanımlanabilen, uygulanabilir deformasyon aralıklarıyla 
 uyumlu S1’den S4’e kadar dört kalan dayanım seviyesi belirlenmiştir. 
.

             Bu plak testi temel alınarak üç ÇTDPB sınıfı (E500, E700 ve E1000) tanımlanır:
 
 500 Joule   sağlam zemin/kaya şartları için
 700 Joule  orta seviye zemin/kaya şartları için
 1.000 Joule  zayıf zemin/kaya şartları için

 Bu değerler genellikle geçici tahkimat için öngörülen C30/37 beton sınıfı için önerilir. Çok düşük veya 
 çok yüksek dayanım sınıfına giren basınç mukavemetlerinin istenmeyen yan etkileri olabilir.

Enerji yutma kapasitesine uygunluk, verilen tanımlanmış sınıfa göre üç test panelinden en az ikisinin tanımlanmış enerji 
yutma kapasitesinden daha yüksek bir kapasiteye sahip olması halinde elde edilir.

Aynı beton matrisi için yutulan enerji miktarı tel tipinden (örneğin performans oranı (uzunluk/çap), ankraj tipi) ve 
tel dozajından önemli derecede etkilenir. Performans oranı ve tel dozajı ne kadar yüksek olursa ÇTDPB’nin 
performansı da o kadar iyi olur.
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Tipik bir tel donatılı püskürtme beton kiriş için Şekil 6’da açıklayıcı bir örnek verilmektedir. Bu kiriş D1S3 (ve ayrıca D2S2 
ve D2S1) sınıfı kalan dayanım için gerekleri karşılamaktadır.

Kalan dayanımın uygunluğu aşağıdaki kriterlerle sağlanır.

      3 test numunesinden elde edilen test sonuçlarının ortalama değerleri, tanımlanmış deformasyon seviyesi için 
      uygun olan eğilme sınırına kadar, tanımlanmış kalan dayanım sınırı beklentisini karşılamalı.

      Hiçbir münferit test sonucu, hiçbir noktada (tanımlanmış deformasyon seviyesindeki), tanımlanmış dayanım sınıfı 
      sınırına karşılık gelen gerilmenin %10’undan daha az bir artık gerilme göstermemelidir.

c) Alternatif Bekaert test önerisi

Bu yaklaşımı geliştirmek için önerilen yeni bir test yöntemi, aşağıdaki gerekleri karşılamak zorundadır:

- Numunelerin geometrisi ve boyutları, aynı zamanda benimsenen döküm yöntemi, matristeki tellerin homojen dağılımını 
 gerçek bir yapıda olduğu gibi sağlayacak şekilde olmalıdır.

- Test numunesinin boyutları laboratuarda kullanım ve taşıma için kabul edilebilir ölçülerde olmalıdır (aşırı ağırlık veya 
 boyutta olmayacaktır).

- Test, deney aletlerinin izin verdiği ölçüde, normal teçhizatlı bir çok laboratuarda kullanıma uygun olacaktır (gereksiz 
 karmaşıklık olmayacaktır).

- Geometri, plak testindeki ile aynı olmalıdır.

- Şantiyede de püskürtülebilir olacaktır.

- Mevcut standartlaşmış kiriş testinden daha düşük dağılım olmalıdır.

Şek. 6: EN spesifikasyonu
6
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Karakterizasyon Testi:

Test numunesi geometrisi ve boyutu: 100 mm kalınlığında 600 mm kare numune.

         

  Destekler arası mesafe: 500 mm
  Çentik derinliği: 10 mm

Bu test temel alınarak aşağıdaki veriler mühendisin 
kullanımına sunulacaktır:

EN 14651 kıyas alınarak, aşağıdaki gibi eğilme mukavemeti 
tanımlanabilir:

fL = “orantılılık sınırı”

fL = 3/2 x FL x l/b (hsp)
2

burada FL = 0,05 çizgisinden önce maksimum F yükü

Kalan eğilme mukavemeti

fres,1     = CMOD = 0,5 mm üzerinde kalan dayanımı

fres,2     = CMOD = 1,5 mm üzerinde kalan dayanımı

fres,3     = CMOD = 2,5 mm üzerinde kalan dayanımı

fres,4     = CMOD = 3,5 mm üzerinde kalan dayanımı

fres,i    = 3/2 x Fres,i x I/b (hsp)2, burada Fres,i = bu noktalar 
 üzerinde CMOD veya eğilmeye karşılık gelen F yükü.

Şek. 8: Mekanik test
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Şek. 7: Alternatif test teklifi

10

Bu 3-noktalı eğilme testi daha önce ortasından çentik 
açılmış test numunesi üzerinde gerçekleştirilir.

Alt destekler arasındaki mesafe 500 mm’dir. Kaba 
yüzey testte üst yüzeydir.

Çentik 2 mm kalınlığında (testereyle kesilmiş) ve 1 
cm derinliğindedir. Bir hareket sensörü merkezinden 
çentiği kenetler. Test, çatlak ağzı açılma hızı 
gözlenerek yürütülür. Bu yöntemle kuvvet-çatlak ağzı 
açılma eğrisi çizilir.
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 Makro sentetik liflerin çok düşük Elastisite modülüne sahip olması ve bu tip liflerde gözlenen
 göçme modundan dolayı,  plak testi çelik telleri ve makro sentetik lifleri karşılaştırmada
 yeterli değildir. EN14487-1’e göre D1S3 gibi kalan dayanımı esas alan başka bir kriter daha
 eklenmek zorundadır.

 Ayrıca, bir yıl süre sonunda, makro-sentetik liflerde, çelik tellerden 7 ila 20 kat daha fazla
 sünme eğilim gözlenir. İşte bu yüzden tasarımcının bu tip uygulamalarda sadece çelik telleri
 önermesi gerekir. Sünme testi bilgi föyü, www.bekaert.com/building adresinden temin
 edilebilir.

Kısaca: Sentetik liflerin beton matrisi içindeki yapışma performansının zayıf olduğu iyi bilinmektedir. Betonun yaşının bu 
yapışma mekanizması üzerinde önemli ve gözlenebilir bir etkisi vardır. Bunun anlamı beton ne kadar yaşlanırsa sentetik 
liflerin o kadar iyi yapışacağı ve mekanik dayanımının o kadar daha iyi olacağıdır. Ancak ihtiyaç duyduğumuz güvenlik 
için geçici tahkimattır ve betonun erken döneminde sentetik liflerden istenen performansa ulaşılamaz.
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Bir ÇTDPB’nun performansını belirlemek için EN 14488-5’e göre yapılan plak testi, kiriş testinden çok daha
uygundur.

 Bir plak, gerçek bir tünel kaplamasını kirişten çok daha iyi temsil eder; 4 kenarından mesnetlenmiş beton bir 
 plak püskürtme betonun sürekliliğini yansıtmaktadır.
 
 Çelik teller, kiriş testinde olduğu gibi sadece tek bir doğrultuda değil gerçekte olduğu gibi en az iki doğrultuda 
 davranış gösterir; bir beton plakta telin donatı etkisi, ÇTDPB kaplamanın gerçek davranışına çok yakındır.

 Bu test yöntemi ile, çelik tel donatılı ve çelik hasırlı püskürtme beton kolaylıkla karşılaştırılabilir.

 “Plak testi, yük-deformasyon eğrisinden tokluk ölçüsünde yutulan enerjinin belirlenmesi için tasarlanmıştır.
 Özellikle kaya desteklemesinde olduğu gibi çift eksenli eğilmeyi daha gerçekçi bir şekilde modelleyebilmektedir.
             Merkezi yükün, aynı zamanda bir kaya bulonu ankrajını temsil ettiği düşünülür. Bu testin kayda değer faydaları
             olduğu ispatlanmıştır.”
      
 Plak testi uygulama öncesi test programına uygundur. Çelik tel donatılı betonun proje dokümanlarında 
 öngörülen kalite gereksinimlerini etkileyen parametreleri kontrol etmek için uygulanabilir. Rutin kalite kontrolü, 
 dayanım testleri ve çelik tel içeriğini yerinde kontrol için yıkama testlerini içermelidir. Bu plak testi farklı tel 
 tipleri ve dozajlarının karşılaştırılması için de uygundur. Çelik hasır donatılı ve çelik tel donatılı betonları,
 EN 14 487-1’de “Püskürtme beton, tarifler,özellikler ve uygunluk” belirtilen göçme moduna uygun olarak 
 karşılaştırma imkânı sağlar. Bu test sadece çelik hasır ile çelik tellerin (aynı elastisite modulüne sahip malzemeler) 
 karşılaştırılması için kullanılmaktadır.

                     Küçük çatlak genişliklerinde yük taşıma
         kapasitesinin göreceli önemi ve dolayısıyla
         küçük eğilme ve dönmeler son zamanlarda
         tünel inşaatı tasarımcıları için çok
         daha fazla önem kazanmıştır (şekle
         bakınız).

Sünme testi bilgi 
formu

Denge

Kaya kütlesi
Karakteristik çizgisi

Yüzey
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İç radyal yer değiştirmedr ds

•

Şekil.9: Yük taşıma kapasitesi
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3. SİSTEM PERFORMANS İLKELERİ

Kaya sınıfı ve stabilizasyon tedbirleri:

Genel kaya stabilitesinin değerlendirilmesi kazılan kaya oyuğunun jeolojik haritasını temel almalıdır. Stabilite, kaydedilmiş
kaya parametrelerinden ve sistemde etkiyen kuvvetlerden hesaplanabilir. 

Daha önceki kazılardan elde edilen veriler temel alınarak birkaç ampirik sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. En yaygın 
kullanılan iki kaya kütlesi sınıflandırması, Bieniawski’nin RMR (1976, 1989) ve Barton ve arkadaşlarının Q (1974) 
sınıflandırmalarıdır.

Her iki metod da, kaya kütlesi sınıfı için kantitatif bir değere ulaşmak amacıyla jeolojik, geometrik ve mühendislik 
parametrelerini içinde barındırır.

Q-sistemi:

Barton ve arkadaşları (1974, 1993) tarafından geliştirilen Q-sistemi, bugüne kadar uluslararsı alanda en çok uygulanmış 
sınıflandırma sistemidir ve aşağıdaki parametreleri temel alır:
 
  - RQD  Kaya kütle tanımlaması
  - Jn  Çatlak takım sayısı
  - Jr  Çatlak pürüzlük durumu
  - Ja  Çatlak ayrışma durumu
  - Jw  Çatlak suyu indirgeme faktörü
  - SRF  Gerilme indirgeme faktörü
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Şek. 10: Q-sistemi

  Çelik tel donatılı beton
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TAHKİMAT KATAGORİLERİ

          Desteksiz

          Yerel bulonlama, sb

          Sistematik bulonlama, B

          Sistematik bulonlama, (ve donatısız 

          Püskürtme beton, 4-10 xm), B(+s)

          Çelik tel donatılı püskürtme beton ve bulonlama,          

          5-9 cm, Sfr+B

         

        Çelik tel donatılı püskürtme beton ve bulonlama, 9-12 cm,   Sfr+B

        Çelik tel donatılı püskürtme beton ve bulonlama, 12-15 cm, Sfr+B

        Çelik tel donatılı püskürtme beton, > 15 cm,

        çelik iksa ve bulonlama, Sfr+RRs+B

        Dökme Beton kaplama, CCA
        (referans bilgileri için: infobuilding@bekaert.com)
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E=700J & E= 1.000J: EN 14488-5’e göre yapılan plak testinde 25 mm eğilmede çelik telli beton tarafından yutulan 
enerji.

Barton tablosundaki enerji yutma değerleri, sadece EN plakta beton sınıfı C30/37 referans alınarak belirlenmelidir.

Stabilite üzerindeki etkilerine göre sayısal değerler atanmış altı parametre aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:

     
   Kaya kütlesi sınıfı Q = (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF)
 

Q değerleriyle, önerilen stabilizasyon tedbirleri arasındaki ilişki ayrıntılarıyla “Şek. 10 Q-sistemi”nde verilmiştir. 
 
Tünel tipine göre ESR değerleri :
  
Geçici madenler vs. 3,5
Dikey şaftlar, sırasıyla dikdörtgen kesitli ve dairesel 2,0 – 2,5
Su tünelleri, kalıcı kaplamalar, yaklaşım tünelleri... 1,6
Depolama mağaraları, az trafiği olan yol tünelleri, bağlantı tünelleri... 1,3
Enerji santralleri, ağır trafiği olan kara ve demir yolu tünelleri,
sığınakları 1,0
Nuclear power plants, railroad stations, sports arenas… 0,8
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4. DRAMIX® DİZAYN ÖNERİLERİ

Püskürtme beton hem kuru hem de ıslak karışım olarak uygulanabilir:

C30/37 beton sınıfı için:

Enerji emme sınıfı Çelik tel türü Islak karışım
yönteminde dozaj

Yarı kuru karışım
        yönteminde dozaj

E 700 Dramix® RC 65/35 BN 25 kg/m3 30 kg/m3

E 1000 Dramix®  RC 65/35 BN 35 kg/m3 40 kg/m3

Dikkat: Karakterizasyon testinde enerji yutma değeri, 28.gün dayanımı daha yüksek beton kullanılarak artırılabilir. Fakat hedef bu olmamalıdır. 
Asıl olarak, güvenlik amacı doğrultusunda yüksek düzeyde sünek, yarı-rijit geçici tahkimata ulaşmayı hedefliyoruz. Tanımlama testi için 
maksimum basınç dayanımı C30/37’yi aşmamalıdır. Birkaç saatlik, hatta birkaç dakikalık dayanım, 28 günlük dayanımdan daha önemli ve 
kritik olabilir. Aksi durumda tasarım felsefesinin değiştirilmesi gerekir.

Geçici tahkimatın rolünü anlamak için:
Tünel açılması esnasında, kaya kütlesinin mevcut birincil kuvvet dengesi yeni, ikincil ve aynı zamanda kararlı bir denge durumuna dönüşecektir. 
Bu durum ancak, çeşitli gerilme dağılım süreçleri beraberinde birbirini izleyen ara aşamalarla elde edilebilir.

Kaya deformasyon kontrolü temel bir sorundur:
a) Deformasyon asgari düzeyde tutulmalıdır, böylece kayanın birincil denge durumu ve basınç dayanımı arzu edilen dereceden daha fazla 
zayıflamayacaktır.
b) Diğer taraftan da deformasyon, kaya formasyonunun kendi kendini kemerleşme ile desteklemesi, kazı ve destek maliyetlerini azaltması gibi 
nedenlerle aslında tercih de edilir. Püskürtme beton burda hızlı tahkimat rolünü üstlenen birincil kaplamadır.
Birkaç saatlik, hatta birkaç dakikalık dayanım, 28 günlük dayanımdan daha önemli ve kritik olabilir.

Gerektiği anda, bazı durumlarda püskürtme betonun yüksek erken dayanım özelliğinin destekleyici rolü, doğru priz hızlandırıcılar kullanılarak 
artırılabilir. Pazarda çok sayıda yeni ürün bulunmaktadır.

NATM metodu, yüksek sünek davranışta sözde yarı-rijit kaplama fikrini temel almaktadır. Bu yöntem ilk tahkimat aşamasında gevrek malzeme 
riskinden sakınmayı amaçlar. NATM metodu, kabul edilebilir bir deformasyonu karşılayabilecek, ancak kaya yükünün büyümesine engel 
olacak, genellikle bir iç kaplama ile takip edilen yeni bir denge durumu oluşturur.

Şantiyede yapılacak testlerle projede kullanılan beton karışımı için bu dozajlar onaylamalıdır.

Bu dozaj önerileri rebound’dan kaynaklanan çelik tel kaybı yüzdesi de dikkate alınarak, tecrübe ve çok sayıda test sonucunu temel 
alınarak hazırlanmıştır:
 
 - Kuru yöntem  20% (15% ila 30%)
 - Islak yöntem  10% (5%ila 15%)
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5. UYGULAMA DETAYLARI

Çift kabuklu tünel inşaatında çelik tel donatılı püskürtme beton tahkimat ile yerinde dökme beton iç kaplama arasına, 
içinde geotekstil bulunduran su geçirmez bir membran yerleştirilir. Bu ara tabaka, püskürtme betondaki her türlü 
düzensizliği düzeltici bir tampon görevini görür. Çelik tellerin su geçirmez membrana batacağı endişesiyle herhangi bir 
özel önlem alınmasına kesinlikle ihtiyaç yoktur.

Şantiyelerdeki pratik tecrübeler ve bağımsız laboratuarlardaki test sonuçları, Dramix® RC-65/35-BN gibi çelik tel donatılı 
püskürtme beton ile birleşik halindeki membran/koruma tabakalarında hiçbir sorun olmadığını açıkça onaylamaktadır.

Talep halinde aşağıdaki adresten test raporu temin edilebilir: infobuilding@bekaert.com

6. DAYANIKLILIK

Dramix® çelik telleri, dayanıklı çözümler yaratmak için kanıtlanmış bir teknoloji olarak görülebilir.

Metalik liflerin korozyonunu ve davranışlarını analiz ederken iki farklı durum dikkate alınmalıdır:

  • Telin, yüzeyde meydana gelen bir çatlak içinde bulumaması durumu. Teldeki korozyon, yapının dış 
    görünümünü etkileyebilecek bazı pas lekelerin dışında, ÇTDB’li yapıların dayanıklılıkları veya taşıma
    kapasiteleri üzerinde herhangi bir ciddi soruna neden olmaz.

 • Telin, yüzeyde meydana gelen bir çatlak içinde  bulunması durumu. ÇTDB’nin taşıma kapasitesi 250 µm ve 
    daha küçük çatlak açıklıklarında önemli derecede etkilenmez.

Yukarıda belirtilen leke sorunlarının neredeyse tamamen aşağıdaki yollarla ortadan kaldırılabileceğinin altı çizilmelidir:

  • ÇTDB formülü optimize edilerek. Karışımdaki çimento hamuru tellerin yüzeyde kalmasına engel olabilecek 
    düzeyde zengindir.

  • Dramix® Green gibi korozyon direncini artıran çelik teller kullanarak. Lütfen özel ürün formunu isteyin.

Ürün bilgi formu

- Ürün karakteristikleri
- Onaylar
- Özellikler ve faydalar

hakkında daha fazla bilgi için:
www.bekaert.com/building
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7. KALİTE KONTROL

Üretim kontrolü, püskürtme betonun tanımlanmış kriterlere uygun kaliteyi sağlamak ve uyarlamak için gereken
tüm tedbirleri içermelidir.

Üretim kontrolü aşağıdaki muayeneleri içerir:
- Bileşen malzemelerin muayenesi
- Temel karışımın muayenesi
- Püskürtme beton özelliklerinin muayenesi

Taze ve sertleşmiş beton malzemeleri ile ilgili karakterizasyon testleri ÇTDB’nun kimliğini oluşturur ve
ÇTDB kullanılan şantiyelerde iş başlangıcında bir defaya mahsus gerçekleştirilir. Bu testler ise laboratuarda yapılır.

Tablo - Çelik tel donatılı püskürtme beton kalite kontrolu - EN 14487-1’den alınmıştır.
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Dipnotlar:

(1)     Zemin güçlendirmesi için
(2)     Tamir için
(3)     Bu test, taze püskürtme betondaki çelik tel içeriğini belirlemenin pratik olmadığı durumlarda satır 4’tekine alternatiftir.
(4)     Bu belgenin basımı esnasında konuyla ilgili herhangi bir Avrupa Standardı bulunmadığından ulusal standartlar uygulanır.
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TEST TİPİ
MUAYENE/

TEST
METODU

Minumum numune alma sıklığı
Zemin güçlendirmesi Tamir ve iyileştirme Serbest yapılar 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori  1 Kategori  2 Kategori  3 Kategori  1 Kategori  2 Kategori  3

TAZE BETONUN KONTROLÜ

Islak 
püskürtmede, 

taze betonda su/
çimento oranı

Hesaplamayla
   veya test
yöntemiyle

Günlük Günlük Günlük

Priz hızlandırıcı
kayıtlara göre 
eklenen miktar

Günlük Günlük Günlük

Taze betondaki
çelik tel içeriği prEN 14488-7 min 1

1/200 m3 veya
1/100 m2

1/100 m3 veya
1/500 m2 min 1 1/500 m2 min 2 1/250 m3 min 3 1/200 m3 veya

1/1.000 m2 veya min 1
1/100 m3 veya

1/500 m2 veya min 2
1/50 m3 veya

1/250 m2 veya  min 3

prEN 14488-2
1/5000 m2 veya

1/2 ay
1/2500 m2 veya

1/ay
1/250 m2 veya

2/ay

Yeni püskürtme 
betonun 

dayanım testi

Basınç dayanımı EN 12504-1
1/1.000 m3 veya

1/5.000 m2

1/500 m3 veya
1/2.500 m2

1/250 m3 veya
1/1.250 m2

1/500 m3 veya
1/2.500 m2 veya min 1

1/100 m3 veya
1/500 veya min 2

1/50 m3 veya
1/250 veya min 3

1/500 m3 veya
1/2.500 m2 veya min 1

1/100 m3 veya
1/500 veya min 1

1/50 m3 veya
1/250 veya min 3

Sertleşmiş 
betonun

yoğunluğu
EN 12390-7 Basınç dayanımını testinde Basınç dayanımını testinde Basınç dayanımını testinde

Su geçirimsizlik 
direnci EN 12390-8

1/1.000 m2

veya min 1
1/500 m2

veya min 2
1/250 m2

veya min 3
1/1.000 m2

veya min 1
1/500 m2

veya min 2
1/250 m2

veya min 3

1/1.000 m2

veya min 1
1/500 m2

veya min 2
1/250 m2

veya min 3
1/1.000 m2

veya min 1
1/500 m2

veya min 2
1/250 m2

veya min 3

1/1.000 m2

veya min 1
1/500 m2

veya min 2
1/250 m2

veya min 3
EN 14488-4(1)

EN 1542(2)

dipnot (4)’e bak

1/1.250 m2

Donma/çözülme 
direnci

Yapışma kuvveti 

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETONUN KONTROLÜ
Sertleşmiş 

betonun Çelik 
tel içeriği (3)

Kalan dayanım
veya enerji

yutma
kapasitesi

Nihai eğilme
dayanımı

Tepe yükü
eğilme dayanımı 

3

10

11

12

13

prEN 14488-7

prEN 14488-3
veya

prEN 14488-5

prEN 14488-3

prEN 14488-3

1/2.000 m3

veya
1/10.000 m2

1/400 m3

veya
1/2.000 m2

1/100 m3

veya
1/500 m2

min 1
1/2.000 m2

veya
min 2

1/500 m2

veya
min 3

1/2.000 m2

veya
min 2

1/500 m2

veya
min 3

Kalan dayanım veya enerji yutma kapasitesi
testinde

Kalan dayanım testinde Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

Kalan dayanım testinde

1/2.500 m2



Sertleşmiş çelik tel donatılı beton karakterizasyon testi ana ilkeleri:

Çelik tel içeriği:
Sertleşmiş betonda çelik tel içeriği, taze püskürtme betondan belirlemenin pratik olmadığı durumlarda EN 14 488-7’ye 
göre belirlenecektir. Numune aksi belirtilmedikçe malzemeden yerinde alınacaktır.

Enerji yutma kapasitesi:
Enerji yutma kapasitesi EN 14 488-5’te belirtildiği şekilde ortalama enerji yutma kapasitesi olarak ifade edilecektir.
İhtiyaç duyulan sınıf için belirlenmiş enerji yutma değeri, proje gereklerini karşılamalıdır. Genellikle bu test 28 günde
gerçekleştirilir.

Kalan dayanım (eğer proje için gerekliyse):
- Çelik telli betonun kalan dayanım sınıfı önceden tayin edilmiş deformasyon seviyesine göre belirlenecektir. Gerilme-
deformasyon eğrisi EN 14 488-3 veya ASTM C1609/C1609M’e göre veya yerinde püskürtülmüş bir plağa (600 x 600 x 
100) uygulanacak üç noktalı eğilme testine göre belirlenecektir.

- İhtiyaç duyulan sınıf için belirlenmiş kalan dayanım, projenin gereklerini karşılamalıdır.

- Test normalde 28 günde, ve inşaat başlamadan önce ve inşaat sürecinde yapılır.

8. TANIMLANMIŞ GENEL STANDARTLAR

Minumum teknik özellikler: 

       
       Çelik Teller
       - Çelik teller Avrupa Standardı EN 14889-1’e uygun olmalıdır.
       - CE işaretine sahip çelik teller
   • Soğuk çekme yöntemiyle üretilmiş tellerin çekme mukavemeti > min. 1.000 MPa.
   • Boyut toleransları EN 14889-1’e uygun olmalı
   • Tel uzunluğu: 30 veya 35 mm

       Performans
       - Minumum ağ etkisini garanti etmek için yerinde m3’te minimum toplam tel uzunluğu, 10.000 ml olmalıdır.
       - McKee Teorisine göre asgari üst üste binme (l/d 65=16 kg/m3, l/d 55 =23 kg/m3, l/d 40=43 kg/m3 beton içinde).
       - C30/37 için asgari sınıf E 700 (asgari 700 joule) olmalıdır.
       - Gerek duyulursa ilave olarak kalan dayanım için:   
   • C30/37 referans alınarak kalan dayanım S3D1 
       Maximum 1 mm eğilmede dayanım değeri > 3 MPa

       Çelik telli beton
       - Pompalanabilirlik, betonda iyi bir dağılım ve homojenlik sağlamak için tutkallı teller kullanılmalıdır.
        Karışım esnasında topaklanmaya sebep olan tutkalsız tellerin kullanımı uygun değildir.
       - Beton sınıfı: C30/37

       Kalite
       - Performans ve kontrol kriterleri proje gerekleri göz önünde bulundurularak ve EN 14487-1’e uygun olarak 
        belirlenmelidir.

İndirmek için: www.bekaert.com/building

1

2

3

4
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9. KAYNAKÇA

- AFTES: GT6R1A3, 1999
  Recommendation for fibre reinforced sprayed concrete
  technology and practice
- ASTM C1609/C1609M-07:
  Standard Test Method for Flexural Performance of
  Fiber Reinforced Concrete
- Püskürtme Beton Kullanımına Yönelik Çalışma Grubu,  
  Ulusal Tünel Birliği. İsveç Kaya Mühendisliği Araştırması:
  Shotcrete for Rock Support: a summery report on the
  state of the art in 15 countries, Bo Malmberg, 2006
- ITA raporları:
  Shotcrete for Underground Support: a state of the art
  report with Focus on Steel-fibre Reinforcement,
  T.Franzén, 1992
- Q-sistemi, Püskürme Beton Kaplamalarda Gelişmeler:
  Tunnel and Tunneling International January 2003
- EFNARC:
  Recommendation for sprayed concrete
- Tunneling is an art:
   Marc Vandewalle, NV Bekaert SA, Belgium, 2005
- EN 14487-1:
  Sprayed concrete, definition, specification and conformity
- EN 14488-1:
  Testing sprayed concrete:
  Sampling fresh and hardened concrete
- EN 14488-2:
  Testing sprayed concrete, part 2: Comprehensive
  strength of young sprayed concrete
- EN 14488-3:
  Testing sprayed concrete, part 3: Flexural strengths
  of fibre reinforced beam specimens
- EN 14488-4:
  Testing sprayed concrete, part 4:
  Bond strength of cores by direct tension
- EN 14488-5:
  Testing sprayed concrete, part 5: Determination of energy
  absorption capacity of fibre reinforced slab specimens
- EN 14488-6:
  Testing sprayed concrete, part 6:
  Thickness of concrete substrate
- EN 14488-7:
  Testing sprayed concrete, part 7:
 Fibre content of fibre reinforced concrete
- EN 14489-1:
  Fibres for concrete, part 1:
  steel fibres - Definitions, specifications and conformity
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Bahn 2000 – Oenzberg, Switzerland
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Bekaert İzmit A.Ş.
P.K. 340 Alikahya

41001, İzmit/Kocaeli

TÜRKİYE
www.bekaert.com/building

building.izmit@bekaert.com

Müşteri hizmetleri:

T +90 262 316 85 00 

F +90 262 364 76 31 d
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Değişiklik yapma  hakkı saklıdır. Tüm bilgiler ürün ve hizmetlerimizi sadece genel olarak 
tarif eder. Sipariş vermek ve tasarım için yalnız resmi spesifikasyon ve belgeleri kullanın.
© 2009 Bekaert

BEKAERT HAKKINDA

Bekaert konusunda uzman olduğu iki temel alanın özel uygulamalarında dünya çapında aktiftir: gelişmiş metal 
transformasyonu ve gelişmiş malzemeler ve kaplamalar. Bu uzmanlıkların bileşimi, Bekaert’i tamamen eşsiz 
kılmaktadır. Merkezi Belçika’da bulunan Bekaert bir teknoloji lideridir ve çeşitli sanayi sektörlerinde dünya çapında 
müşteri portföyüne hizmet vermektedir.

BEKAERT İLE İNŞA ETMEK

Bekaert  ürünleri inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Dramix®  Bekaert’e çelik telli beton donatısı 
pazarında liderlik konumu sağlamıştır. 1979 yılında Bekaert, geleneksel çelik hasır ve çubuk donatılara kullanımı 
kolay bir alternatif sunmak üzere tasarlanan Dramix® çelik tellerini piyasaya sürmüştür. Dramix® çelik tellerinin 
uygulama alanları içinde endüstriyel zeminler, prekast yapı elemanları, tünel ve madenler, konut uygulamaları ve 
yapısal uygulamalar sayılabilir.

Diğer Bekaert Yapı Ürünleri
  • Murfor® - duvar donatısı

  • Stucanet® - sıva donatısı

  • Widra® - sıva köşe profili

  • Mesh Track - asfalt donatısı
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