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Özet 
 
Bu çalışmada basınçsız su ve yağmur suyu iletmede kullanılmak üzere yapılmış, 
uzunluğu boyunca ek yerleri dışında, en kesiti değişmeyen 500 mm anma çaplı 
betonarme borular ele alınmıştır. Borulara farklı cins ve oranlarda çelik lif ilave 
edilerek hasır donatılı borular ile çelik lifli boruların mekanik özelliklerinin 
kıyaslaması yapılmıştır. Bu kıyaslama yapılırken C 35 betonu S 420 donatısı ve      
TS-10513’e uygun kancalı lifler sınıfına giren ve çekme dayanımı minimum       
1050 N/mm2 olarak belirtilen ZP 308 ve RC 80/60 BN kodlu çelik lifler 25 kg/m3 ve 
40 kg/m3 dozajlarında kullanılmıştır. 

 
 

Abstract 
 
In this study, circular pipes of 500 mm inner diameter are produced and subjected to 
top-point loading experiments in order to compare deflection behaviors, crack 
formations and ultimate loads of conventionally-reinforced concrete pipes with those of 
steel-fiber-added concrete pipes. The objective of in this research study is to 
experimentally determine the effects of steel-fiber addition to concrete on mechanical 



and physical properties of the concrete pipes. With the purpose of achieving the desired 
results, many concrete pipes are manufactured (1) with two different dosages of steel 
fibers of 25 kg/m3 and 40 kg/m3, (2) with classical steel mesh reinforcement, and (3) 
with plain concrete with no reinforcement. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Bilimin her dalında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği’nde de yeni teknolojik gelişmeler 
yaşanmakta ve uygulamadaki yerini almaktadır. Özellikle yapı teknolojisinde beton ile 
ilgili yeni malzemeler ortaya çıkarılmaktadır. İnşaat sektöründe en önemli  yapı 
malzemesi olarak beton kullanılmaktadır. Hammaddesinin  doğada kolayca ve bol 
miktarda bulunması, istenilen şekli alabilmesi, uzun süre hizmet vermesi, mukavemet 
ve  maliyet açılarından da çok uygun bir malzeme olması, betonun vazgeçilmez bir yapı 
malzemesi olmasını sağlamıştır.  
 
Bilindiği gibi, beton çekmede zayıf ve gerekli olan süneklikten yoksundur. Basınç etkisi 
altında gösterdiği performansı, eğilme ve çekme kuvvetleri etkisi altında 
gösterememektedir. Araştırmacılar, betonun bu mekanik özelliklerini iyileştirebilmek 
için uzun yıllardan beri kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu çabalar doğrultusunda 
farklı malzemelerle beton ve elemanlarının donatılması uygulamaları yapılmıştır. Çelik 
lif katkılı betonlar da bu çalışmalardan birisidir. 
 
Çelik lif malzemesi betonun eğilme ve çekme etkisi altındaki performansını arttırıp, 
sünek bir davranış elde edebilmek için kullanılan, oda sıcaklığında ısıl işlemsiz 
çekilmiş, düşük karbon oranlı, kaplaması olmayan, genellikle daire kesitli bazen de 
dikdörtgen kesitli olarak üretilen malzemedir.  
 
Çelik liflerin uygulama alanları çok geniştir. Çelik lif katkılı betonlar son yıllarda  tünel 
kaplamalarında, döşemelerde, panel elemanlarda, baraj yapılarında, yangına karşı 
dayanımın istendiği yerlerde beton dayanımına olan olumlu etkileri ve enerji yutma 
kapasitelerinin fazla olması nedeniyle yaygın olarak uygulama alanı bulmaktadır. Çelik 
liflerin dinamik yüklerin ortaya çıktığı, darbe etkisine ve çarpmaya maruz kalan veya 
sürekli aşınma etkisiyle karşı karşıya olan elemanlarda, işlenmesi zor olan beton 
gerektiğinde, shotcrete uygulamalarında tünellerde, maden ocaklarında, endüstri 
yapılarında; derzsiz  zeminler  istendiğinde, su yapılarında, endüstriyel ve nükleer 
atıkların depolanması için kullanılan yapılarda, savunma amaçlı patlamaya karşı 
dayanım istenen yapılarda v.b. yapı elemanlarında kullanılması çok uygundur.  

Bu çalışmada beton borulara farklı cins ve dozajlarda çelik lif ilave edilmiştir. Böylece 
hasır donatılı borular ile çelik lifli boruların mekanik özelliklerinin kıyaslaması 
yapılmıştır. Beton borulara çelik lif ilavesinin ilk çatlak ve göçme yükünde bir artış 
sağlayıp sağlamadığının, servis yükleri altında, çatlakları durdurucu etkiye sahip olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Buradan elde edilecek sonuçlar normal donatılı 
beton boru ile çelik tel ilaveli beton boru tercihinde kriter olacaktır. Çelik tel takviyeli 
beton borularda teknik üstünlüklerin gerçekleşmesi ile aşağıdaki avantajların 
sağlanacağından konunun önemi daha da artmaktadır. Bu avantajları şöyle 
sıralayabiliriz : 
 
• Boru betonunda üretim ve işçilikteki kolaylık 



• Stok ve zararlı etkilere karşı koruma konusunda geleneksel hasır donatıda yaşanan  
     zorluklarının yaşanmaması 
• İlk yatırımda tasarruf ve ekonomiklik 
• Herhangi bir ön hazırlık gerektirmeksizin beton ve betonarme boruların üretiminde  
     alternatif çözümler sunulması, zamandan kazanç ve seri üretim    

 
 

2.  LİFLİ BETON ve BETON BORU İLE İLGİLİ YAPILAN 
ARAŞTIRMALAR 

 
Beton malzemesinin dayanımı ve diğer mekanik özellikleri çeşitli katkı malzemeleri 
yardımıyla iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Katkı malzemeleri olarak kimyasal 
maddelerin yanı sıra günümüzde çeşitli ebatlarda çelik lifler de kullanılmaktadır [1].  

Çelik lif takviyeli betonda, genellikle özel olarak bükülmüş kanca uçlu lifler kullanılır. 
Lif uçlarındaki bükülmeler, betona olan ankrajı kuvvetlendirir. Çelik lifler betonarme 
elemanları her doğrultuda takviye etmektedir. Özel tutkal ile yapıştırılmış demetler 
halinde bulunan lifler, beton karıştırma makinelerinde basit ve hızlı bir şekilde 
dağılmaktadırlar [2]. 
 
Betonun zayıf özelliklerinin iyileştirilmesi için kullanılan çelik lifler ACI 544’e göre lif 
boyunun eşdeğer lif çapına bölünmesiyle elde edilen boy/çap oranına göre 
çeşitlenmektedir. Bu oran aynı zamanda liflerin narinliğini ifade etmektedir. Beton 
takviyesinde genellikle daire veya dikdörtgen kesitli çelik lifler kullanılmaktadır. 
Boyları 30-60 mm çapları ise 0.5-1.0 mm arasında değişen çelik liflerin yük etkisiyle 
kopmadan matristen sıyrılmalarına rağmen çekme dayanımlarının en az 345 N/mm2 
olması istenmektedir [3]. 
 
Lifli betonlar üzerine ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda beton içerisine cam elyaf liflerin 
katılmasıyla başlamıştır. Daha sonraları farklı lif tipleri kullanılarak beton mukavemeti 
üzerine liflerin etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda süreksiz dağılı 
bulunan liflerin genellikle betonda oluşan çatlakları en aza indirerek lifli betonun şekil 
değiştirme özelliğini artırmakta olduğu görülmüştür [4]. 

Çelik lifli beton özellikle ilk kırılma yükünden sonra oldukça yüksek bir süneklilik 
gösterir. Bu nedenle lif oranı arttıkça kırılma enerjisi de artış göstermektedir. Çelik lifli 
betonların bu tür özelliklerini ortaya koymak üzere Barr 1982 yılında çalışmalar 
yapmıştır [5]. 

Günümüzde yüksek dayanımlı betonlara gereksinimler hep artmaktadır. Bu betonların 
normal dayanımlı betonlara göre olumsuz tarafı kırılma sırasında bağıl olarak az enerji 
yutmalarıdır. Böylece gevrek davranış gösteren yüksek dayanımlı betonların yerini 
sünekliği artırılmış yüksek performansa sahip ultra yüksek dayanımlı betonların alması 
söz konusu olmaktadır. Çelik lifle üretilen betonun 

• Yüksek dayanım, enerji emme özelliği  
• Eğilme ve basınç dayanımı  
• Yüksek darbe direnci 
• Yüksek yorulma direnci özellikleri dikkat çekmektedir. [6]. 

 



Evans çalışmasında, dinamik yükler altında yavaş çatlak gelişim nedeni ile göçmeye 
maruz kalan lif katkılı malzemeleri, çatlak gelişim hızı ve gerilme şiddeti faktörüne 
bağlı olarak analiz etmiştir [7]. 
 
 

3. BETON BORU MALZEME DENEYLERİ 

 
3.1. Çimento Özellikleri 
 
TS-EN 196-1’e uygun olarak standart çimento deneyleri yapılmış bulguları Tablo 1’de 
verilmiştir. [8]  

Tablo 1. Deney Numunelerinde kullanılan PÇ-42.5 Çimentosunun Özellikleri 
 

KİMYASAL BİLEŞİM 
Bileşen % PÇ 42,5 
Çözünmeyen Kalıntı  0,8 
SiO2 21,54 
AI2O3 5,05 
Fe2O3 3,85 
CaO 65,88 
MgO 1,78 
SO3 1,32 
Na2O - 
K 2O - 
Kızdırma Kaybı  2,86 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
Özgül Ağırlık (g/cm3) 3,08 
Özgül Yüzey-Blaine  (cm2/g ) 3450 

MEKANİK  ÖZELLİKLER 
BASINÇ DAYANIMI (MPa)  
2 günlük  23,5 
7 günlük  39,4 
28 günlük  53,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Agregaların Özellikleri 
 
TS-3526’ya uygun olarak kırma kumun özgül ağırlık ve su emme kapasitesi deneyleri 
yapılmış bulguları Tablo 2’de verilmiştir. [9] 
 

Tablo 2.  Beton Agregalarının Ortalama Özgül Ağırlık ve Absorpsiyon Değerleri 

Agrega Türü 

Kuru 
Hacim Özgül 

Ağırlığı  
(kg/dm3) 

Kuru Yüzey Doygun 
Hacim Özgül 

Ağırlığı  

Kuru Yüzey Doygun 
Halde Su Emme 

Kapasitesi  

0-7 Kum 2.65 2.71 2.21 
0-6 Mıcır 2.68 2.72 1.38 
6-16 Mıcır 2.70 2.74 1.21 
16-26 Mıcır 2.73 2.76 1.04 

(kg/dm3) (Ağırlıkça Yüzde) 



TS-706 ve TS-802’ye uygun olarak elek deneyleri yapılmış ortalama tane dağılımları 
Tablo 3’de verilmiştir [10,11]. 
 
Tablo 3. Beton Agregalarının Ortalama Dane Dağılımları 

Ortalama Yüzde Geçenler (%) Kare Gözlü 
Elekler 
(mm) 0-7 Kum 0-6 Mıcır 6-16 Mıcır 16-26 Mıcır 

32 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 100.0 100.0 98.80 21.7 
8 100.0 99.90 28.50 0.5 
4 90.80 87.80 3.30 0.2 
2 68,30 52.10 1.20 0.2 
1 45.60 30.30 0.9 0.2 

0.5 24.90 19.40 0.8 0.0 
0.25 7.70 12.80 0.7 0.0 

 
3.3. Çelik Lifler 
 
Çalışmada kullanılan çelik lifler TS 10513 ’de geçen sonu kancalı iki ucu kıvrılmış 
teller olarak geçmektedir. Deneylerde kullanılan çelik lif formu  Şekil 1 ’de verilmiştir. 
 
 

 
 
 

d 

ln 

Şekil 1. Deneylerde kullanılan çelik lif formu 
 

3.4. Beton Karışımı 
 
Çalışmada üretilen beton borularda C-35 sınıfı beton kullanılmıştır. 350 doz PÇ 42,5 
çimentosu ile üretilen tüm beton boru numunelerinde, su/çimento oranı 0.30 olarak 
alınmış ve karışımda akışkanlaştırıcı kullanılmamıştır. Yapılan bu deneylerin sonunda 
C-35 beton sınıfı için karışım oranları hesaplanmış beton boru üretiminde kullanılacak 
karışım oranları  Tablo 4’da verilmiştir.  

Tablo 4.  500 mm anma çaplı boru tipleri için karışım oranları 

ZP 308 ZP 308 RC 80/60 BN RC 80/60 BN 

Ç

0
0

6-
16

Ç

i 

Ma
(kg
 
Boru Tip
Beton 
Borular 

 

Betonarme 
Borular 

 

Çelik Lif 
Oranı 

25 (kg/m3) 

Çelik Lif 
Oranı 

40 (kg/m3) 

Çelik Lif 
Oranı 

25 (kg/m3) 

Çelik Lif 
Oranı 

40 (kg/m3) 

imento 350 350 350 350 350 350 
Su 117 117 117 117 117 117 

-7 Kum 667 667 667 667 667 667 
-6 Mıcır 582 582 582 582 582 582 
16 Mıcır 270 270 270 270 270 270 
-26 Mıcır 410 410 410 410 410 410 
Donatı - S 420 - - - - 
elik Lİf - - 25 40 25 40 

lzeme 
/m3) 



 

4. ARAŞTIRMA METODU ve NUMUNELERİN ÜRETİMİ 
 
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Yapı Mekaniği Laboratuarında, maksimum 800 mm anma çaplı beton boruları kırabilen 
30 Ton kapasiteli eğilme test makinesinde gerekli bazı ilaveler imal ettirilerek ifa 
edilmiştir. Üretilen 6 farklı deney seti için şekil 1’de verilen boyutta ve hacimde        
500 mm anma çaplı 3’er adet boru üretilmiştir. Boru yapımında TS 500 ve TS 3830, 
kalite kontrolü için TS 2940, TS 3068, TS 3351 ve taşıma yerleştirme, işleme ve kür 
işleminde TS 1247, TS 1248’deki kurallara uyulmuştur [12,16]. 
 

∅500x1500 Beton Boru

Hacim: 0,19238 m3

 

 

Şekil 1. 500 mm anma çaplı borunun boyutları  

4.1. Betonarme Boru Üretimi 

500 mm anma çaplı ve daha büyük çapta donatılı beton boru üretimi özellikle işçilik 
acısından oldukça zordur. Bu çaptaki beton borunun çevresel donatısı, tüm boru 
boyunca düz veya mufun gereği olarak kıvrılmış uzunlamasına çubuklarla 
sabitleştirilmiştir. Boyuna çubuklar kesişim yerlerinde çevresel donatı ile 
bağlanmıştır. Donatının birleşim noktalarına kaynak yapılmış, sonra oluşturulan 
donatı kalıba yerleştirilerek beton boru üretimi yapılmıştır. Bütün bu işlemler çok 
büyük zaman kaybına neden olmaktadır. Aynı zamanda fazla işçilik isteyen 
işlemlerdir. Bu düzende hazırlanan donatının eğilmesi, birleşim noktalarına kaynak 
yapılması, donatının yerleştirilmesi Şekil 2’deki fotoğraflarda görülmektedir. 
 

     



 
Şekil 2. Hasır donatının eğilmesi ve birleşim noktalarına kaynak yapılması 
 
4.2. Çelik Lif Katkılı Boru Üretimi 
 
Kullanılacak tip ve orandaki çelik lifler Şekil 3’de görülen karışım halindeki mikserin 
içerisine 20 kg/dk. hız ile homojen karışım sağlanacak şekilde katılmış ve karışım 
maksimum hızda 5 dak. çevrilmiştir. İmal edilen çelik lifli beton harcı kalıba 
dökülmüştür. Kalıptan çıkarılan beton boru buhar kürü uygulama öncesi dinlendirme 
aşamasına ( 7 0C çevre sıcaklığı için 6 saat) , sıcaklığın yükselmesi aşamasına ( Sıcaklık 
yükselme hızı 25 0C/saat 2 saat ), üst sıcaklıkta bekletme aşamasına ( 57 0C sıcaklıkta , 
12 saat ) ve son olarak da soğutma aşamasına ( Sıcaklık düşüş hızı 25 0C/saat 2 saat ) 
tabi tutulmuştur. 
 

   
Şekil 3. Çelik Lif Katkılı Boru Üretimi 
 
 
4.3. Silindir Numune Alımı 

Betonun mekanik özelliklerinin ve uygun lif karışım miktarının belirlenmesi için. her 
bir gruptan 3 adet olmak üzere ZP 308 ve Dramix RC-80/60-BN tipi çelik lif katkılı    
25 ve 40 kg/m3 dozajlarında silindir numuneler üretilerek preste kırılmıştır. Ayrıca        
3 adet çelik lif katkısız silindir numune de kontrol amaçlı üretilmiştir. Kırım sonuçları 
Tablo 5’de, beton numunelerin yük-deplasman grafiği Şekil 4’de verilmiştir.  
 
Tablo 5. Silindir Beton Numune Mekanik Özellikleri 
 

Deney  
Elemanları 

Çelik Lif 

(kg/m3) 

Ortalama 
Kırılma 
Yükü  

(N) 

Ortalama 
Basınç Dayanımı 

(N/ mm2) 

Beton 

değişim 
( % ) 

Katkısız 0 665 000 37.63 --- 
ZP 308 25 711 000 40.23 + % 6,9 
ZP 308 40 630 000 35.65 - % 5,6 

RC 80/60 BN 25 720 000 41.59 + % 8,3 

RC 80/60 BN 40 624 000 35.37 - % 6,6 

dayanımındaki Dozajı 

 



   
Şekil 4. Beton numunelerin yük-deplasman eğrileri 
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4.4. Tepe Basınç Yükü Deneyi 
 
Tepe basınç yükü deneyi için yükleme şekil 5’de verilen düzenekte, TS-821 pr EN 
1916’da belirtilen tepe yükünün 1/10’una eşit kademeler halinde uygulanır. Yükleme 
hızı dakikada 7,5 kN/m – 30 kN/m olacak şekilde ayarlanır. Borunun kırılma yükü, 
yüklemeye devam edilmesine rağmen presin göstergesinin artış göstermediği yük olarak 
ve kN/m cinsinden belirtilir. Yükün hesaplanmasında borunun yararlı uzunluğu alınır. 
Boru numuneleri üzerinde tepe basıncı yükü deneyi uygulandığında bulunacak kırılma 
yükleri daire kesitli beton borular için TS 821 pr EN 1916’da verilen değerlerden az 
olmamalıdır. [17] 
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TEPE BASINÇ YÜKÜ DENEY DÜZENEĞİ

Alçı 
Tabakası

A-A KESİTİ

A

b Alçı Tabakası

t2
Muf 

Derinliği

Budaksız Sert 
Ağaçtan Baskı 

Latası

Kuvvet Uygulama 
Noktası

b
Budaksız Sert 

Ağaçtan Mesnet 
Latasıb

0,3da

F
t2

    ( t1 + t2 ) + t2
2

l1 Boru Boyu

    ( t1 + t2 ) - t2
2

Şekil 8. TS 821’e göre Tepe Basınç Yükü Deney Düzeneği 



Belli oranlarda çelik lif katılarak üretilen beton borular üzerinde yapılan deneylerde tepe 
basınç yüklerinde katkısız beton borulara ve klasik donatılı beton borulara göre artışın 
olduğu ve TS-821 pr EN 1916’da verilen kırılma yüklerinin üstünde bir kırılma yüküne 
ulaştığı saptanmıştır. Tablo 6’da beton boruların tepe yükü değerleri, şekil 6’da da ilk 
çatlak ve kırılma yükleri grafiği verilmiştir. Ayrıca beton boruların tepe basınç 
yüklerinin teorik olarak hesaplanması yapılmış ve deney sonuçları ile uyumlu sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir.   

 

Tablo 6. Farklı cins ve dozajda üretilen beton boruların tepe yükü değerleri 

3 Numunenin Ortalaması 

Deney 
Elemanları 

Çelik Lif 

(kg/m3) 

İlk Çatlak 
Yükü 
( kN) 

Kırılma 
Yükü  
(kN) 

 Deneysel 
TepeYükü  

(kN /m) 

TS 821’e 
Göre En 
Küçük 
(kN /m) 

Katkısız - Ani Kırıldı       64.45 43.0 67.5 
Klasik Donatılı - 66.95 110.60 73.7 67.5 

ZP 308 25 76.27 105.35 70.2 67.5 

ZP 308 40 80.26 112.35 74.9 67.5 

RC 80/60 BN 25 83.82 117.45 78.3 67.5 

RC 80/60 BN 40 86.79 120.80 80.5 67.5 

Dozajı 

Şekil 6. Beton Boru Numunelerin ilk çatlak ve kırılma yükleri grafiği 
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Yükü 



5. SONUÇLAR 
 
 

Elde edilen deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde; ZP 308 çelik lif çeşidi ile üretilen 
silindir beton numunelerde 25 kg/m3 dozajla basınç dayanımında ≈% 7 artış,  aynı cins 
çelik lif 40 kg/m3 dozajla kullanıldığında çimento agrega ve lif pastası arasında 
karmaşık matrislerin oluşumuyla  basınç dayanımında ≈% 6 oranında düşüş 
görülmüştür. RC 80/60 BN çelik lif çeşidi ile üretilen silindir beton numunelerde         
25 kg/m3 dozajla basınç dayanımında ≈% 8 artış, aynı cins çelik lif 40 kg/m3 dozajla 
kullanıldığında basınç dayanımında ≈% 7 oranında düşüş görülmüştür. 
 
İlk çatlak yükü normal betonarme boruların nominal göçme yükünün çoğunlukla         
% 67’sine karşı gelen, yaygın kullanılan bir yük düzeyidir. Bu yük düzeyinde en fazla 
0.3 mm genişlikteki bir ince çatlağın oluşmasına izin verilir. İlk çatlak yükü borunun 
tüm işlevinin önemli bir bölümünün yerine getirildiği bir servis yükü olarak göz önüne 
alınabilir. Deneylerde çelik tel takviyeli beton borularda ilk çatlakların çok daha yüksek 
yüklerde ortaya çıktığı ve tipik olarak 0.3 mm’den az bir genişliğe sahip olduğu 
görülmüştür.  
 
Tüm deney elemanlarında ilk çatlağın orta noktada eğilme çatlağı biçiminde geliştiği ve 
artan yükler altında yoğunlaştığı gözlenmiştir. Mesnet lataları ve baskı latasının 
üzerinde kuvvet uygulanan noktalarda betonda ezilme meydana gelmemiştir. Klasik 
donatılı beton boru ile çelik lif katkılı betonarme boru numunelerinin çatlak özellikleri 
Şekil 7’de görülmektedir.  
 

 i 

Şekil 7. Klasik donatılı 

Yüksek dayanımlı beton
sırasında gevrek davra
içermeyen numuneler ço
yüksek miktarda enerji y
yüksek dayanımlı malz
kalkmakta, dolayısıyla an

Genel olarak araştırma k
özellikle RC 80/60 BN
sünekliliğinde artışlar sa
ortaya çıkan ani kırılma v
 

 

Klasik Donatılı

    

ve çelik lifli boru tiplerinin kırılma çatlak öze

ların içinde çelik lif donatı kullanılmasının malz
nış göstermesini engellediği görülmüştür. Ç
k gevrek bir şekilde kırılırken, çelik lif donatı iç
utarak, kontrollü ve uzun sürede kırılmışlardır
emelerde en önemli sorun olan gevrek da
i göçme ihtimali çok azalmaktadır.  

apsamında elde edilen deneysel sonuçlar değe
 tipi çelik lif katkısının beton boruların taşım
ğladığı  görülmüştür. Bu durum, özellikle dep
e çökme hasarlarını azaltıcı yönde etki yapacak
Çelik Lifl

 

llikleri 

emenin kırılma 
elik lif donatı 
eren numuneler 
. Bu özellik ile 
vranış ortadan 

rlendirildiğinde; 
a gücünde ve 

remler sırasında 
tır.  
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