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ÖNSÖZ

Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı (YMLÇ) ülkemizde deneysel araştırma kültürünün
yaygınlaşmasına katkı sağlayan, ilgili araştırmacıların bir araya geldikleri, birikim ve
deneyimlerin paylaşıldığı bir tartışma platformudur. Bugüne kadar altı kez yapılan bu
toplantıların deneysel araştırmalarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve niteliğin
yükseltilmesi açısından 18 Kasım 2017 tarihli Yürütme Kurulu Çalıştay kapsamında
gerçekleştirilmesi kararı almıştır. Çalıştay süresince yapılacak sunumların ve tartışmaların
yapı mekaniği laboratuvarları ulusal bilgi birikimine önemli katkılar sağlayacağı ve
gelecekteki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı’nın yedincisi 04-05 Ekim 2019 tarihlerinde KTO
Karatay Üniversitesi-KONYA da yapılmıştır. 37 bildirinin sunulduğu Ulusal 7. Yapı
Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayına Türkiye’nin çeşitli Üniversite ve değişik
kuruluşlardan doksanın üzerinde araştırıcı katılmıştır. Toplantıda sunulan bildiriler hem
bildiri kitabında hem de YMLÇ’nın www.ymlc.ifo veya www.ymlt.org adlı web sitesinde
yayınlanmıştır.
Çalıştayın gerçekleştirilmesi için desteklerini esirgemeyen KTO Karatay Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Selçuk Öztürk, Rektör Sayın Prof. Dr. Bayram Sade ve
YMLÇ Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Çalıştay için ekonomik
desteklerini esirgemeyen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesine, SİKA’ya ve diğer
sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Bu çalıştayın hazırlanması ve yapılmasında özverili çalışmalar yapan KTO Karatay
Üniversitesi Personeline teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
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1
2

SANDVİÇ PANELLERİN DÜZLEM İÇİ DAVRANIŞI
1

INPLANE BEHAVIOUR OF SANDWICH PANELS
1

Ercan YÜKSEL1, Hasan ÖZKAYNAK2, Cihan SOYDAN3, Ahmet GÜLLÜ4

1
2
3
ÖZET
1
Poliüretan dolgulu saçtan imal edilen cephe veya çatı panelleri endüstri tipi yapılarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Poliüretan malzemenin farklı kalınlıklardaki saçlar arasına sıkıştırılması ile
elde edilen bu tip yüzeysel elemanlar uygulamada sandviç panel olarak anılmaktadır. Prefabrike
yapılarda sandviç panellerin yoğun olarak kullanılmasının sebepleri; uygulama kolaylığı,
hafifliği, ısı verimliliği ve su yalıtımı konularında iyi performans sergilemeleridir. Prefabrike
yapıların tasarımında, söz konusu paneller yapısal olmayan elemanlar olarak
değerlendirilmekte olup global yapı davranışına katkısı sadece kütle düzeyinde kalmakta ve
yapısal davranışa etkisi ihmal edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı sandviç panellerin
prefabrike yapılarda düzlem içi çatı rijitliğine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaca yönelik
olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında
(YDMLab)’da bir seri eleman ve sistem deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar, çapraz
pandül elemanlar olarak modellenebilen sandviç panellerin kayma rijitliğinin hesabı için
önerilen kapalı ifadelerin oluşturulmasında büyük önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sandviç Paneller, Prefabrike Yapılar, Düzlem içi Davranış, Rijitlik.

1
ABSTRACT
1
Facade or roof panels made up of polyurethane filled sheet panels are frequently used in
industrial type precast buildings. This type of sandwich panels are obtained by filling the
polyurethane material between the steel sheets having different thicknesses in practice. The main
reasons for the intensive use of sandwich panels in precast structures are ease of application,
light weight, heat efficiency and good performance in water proof. During the design of precast
structures, these panels are considered as non-structural elements which contributes as mass
only where, their contribution to global structural behavior is neglected. The main purpose of
this study is to investigate the effects of sandwich panels on in-plane roof rigidity for the precast
structures. For this purpose, a series of element and system tests have been performed in Istanbul
Technical University Structural and Earthquake Engineering Laboratory (STEELab). The
experimental results are curicial to develop closed form equations proposed for the calculation
of the shear stiffness of sandwich panels which were modelled as cross type pin jointed elements.
Keywords: Sandwich Panels, Precast Structures, In Plane Behaviour, Rigidity.

1
2
3
GİRİŞ
1
Sandviç paneller, prefabrike yapıların çatı örtüsü olarak günümüzde sıkça kullanılan iki ince lehva
arasına sıkıştırılan poliüretan malzemeden imal edilmiş levha tipi elemanlardır. Tasarım aşamasında
bu tip örtü elemanları bağlanmış oldukları yapıya ilave edilen ek kütle olarak değerlendirilmekte
olup taşıyıcı sisteme yapısal katkısı olmadığı düşünülmektedir. Literatürde var olan deneysel ve
analitik çalışmalar, sandviç panel elemanların prefabrike yapıların çatı düzlemi içi rijitliğini artırma
1

Prof.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, yukselerc@itu.edu.tr.
Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, İstanbul, hasanozkaynak@beykent.edu.tr.
3
Arş.Gör.Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, csoydan@nku.edu.tr.
4
Dr. Öğr.Üyesi, Gedik Üniversitesi, İstanbul, ahmet.gullu@gedik.edu.tr
2

1

E.Yüksel, H. Özkaynak, C. Soydan ve A. Güllü

konusunda önemli katkıları olduklarına işaret etmektedir. De Matteis ve Landolfo, (1999), tam
ölçekli sandviç paneller üzerinde elemanter ve sistem deneyleri gerçekleştirmiştir. Tersinir tekrarlı
statik deneyler, panellerin belirli yerdeğiştirme adımlarında bağlantı noktalarında gözlenen
yırtılmalardan dolayı düşük enerji tüketim kapasitesi sergilediklerini göstermiştir. Deneysel çalışma
sonuçları, sandviç panellerinin yeterli dayanım ve rijitlik açısından katkı sağlaması için bağlantı
biçimlerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Mahendran ve Subaaharan (2002) bağlantı sayısı,
plaka kalınlığı ve en/boy oranı gibi parametrelerin yapının genel dayanım ve rijitliğine etkisini
araştırmak amacıyla yatay yükler etkisi altında sandviç paneller üzerinde bir seri deneysel çalışma
gerçekleştirmiştir. Deneyler, sandviç panellerin kayma dayanımının levha kalınlığına bağlı
olmadığını göstermiştir. Uygulamada tercih edilen mevcut bağlantı uygulamasının gevrek davranış
sergilemesinden dolayı sandviç panellerin kayma dayanımı kapasitesinin tam olarak
kullanılamadığını göstermiştir. Bağlantı biçiminin geliştirilmesi ile kayma dayanımının yaklaşık 2.5
kat rijitliğinin ise 4 kat artırılabileceği sonucuna varılmıştır. Dawood ve Peirick (2012) cam elyaf
sandviç paneller üzerinde düzlem için çift eksenli deneyler gerçekleştirmiştir. Deneyler panel
elemanların düzlen içi davranışlarının daha çok düzlem dışı rijitliklerine bağlı olduğunu göstermiştir.
Fudze ve Hamid (2013) sandviç panellerin düzem içi deprem davranışını belirlemek üzere tersinir
tekrarlı statik deneyler gerçekleştrimiştir. Deneyler sırasında yapılan gözlemlere göre hasarın büyük
bölümü temel seviyesinde bağlantı bölgelerinde levha yırtılması şeklinde yoğunlaşmıştır. Panel
elemanların yüzeylerinde aliminyum levhanın burkulması dışında önemli bir hasar tespit
edilmemiştir. Mostafa vd. (2013) cam elyaf yüzeysel levhalar arasına sıkıştırılmış polivinil klorür
dolgu malzemesi içeren sandviç panellerin davranışını çekme, basınç ve kayma deneyleri
uygulayarak araştırmıştır. Kayma etkisi altında gerçekleştirilen düzlem içi deneyler, sandviç
panellerin baskın göçme modunun levha ayrılması olduğunu göstermiştir. Levha ve dolgu malzemesi
arasındaki arayüzey zincirin en zayıf halkasını oluşturmakta olup hasar oluşumunda önemli etkisi
bulunmaktadır.
Bu çalışmanın ana amacı sandviç panellerin prefabrike yapılarda çatı düzlemi diyaframının
oluşumuna olan etkisinin incelenmesidir. Literatürde bu tür çatı örtüleri için önerilen analitik
bağıntıların sınırlı düzeyde olması ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) sandviç
panellerin üç boyutlu taşıyıcı sistem modeline dahil edilmesi zorunluluğu bu çalışmanın en önemli
motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışma kapsamında sandviç paneller üzerinde eleman ve sistem
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları sandviç panellerin çapraz pandül elemanlar olarak
modellenmesinde ve pandüllerin eksenel rijitliklerinin hesabı için önerilen kapalı bağıntıların
oluşturulmasında büyük önem teşkil etmektedir (Yuksel vd. 2019).
1
2
DENEYSEL ÇALIŞMA
1
Trfion sayısının sandviç panellerin düzlemsel davranışında etkisi iki farklı aşamada gerçekleştirtilen
deneysel çalışmalar ile belirlenmiştir. Deneysel çalışmanın ilk aşamasında, paneller düzlemi içinde
tek yönlü olarak çekme etkisine maruz bırakılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise dört farklı
panelin birbirlerine ve mevcut betonarme (B.A) elemanlara trifonlarla bağlanmasıyla oluşturulan
bütünsel çerçeve sistem test edilmiştir. Eleman deneylerinin ve sistem deneylerinin gerçekleştirildiği
deney düzenekleri Şekil 1’de görülmektedir.
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Eleman Deneyleri
Sistem Deneyleri
Şekil 1: Eleman ve sistem deneyleri için oluşturulan yükleme düzeneği

A

A

Sandviç panellerde hadvenin bulunduğu yüzeyin metal levha kalınlığı 0.4 mm iken yüzeyin
düz olduğu bölgede metal levha kalınlığı 0.5 mm olup hadve yüksekliği 32 mm’dir. Sandviç panele
ait genel boyutlar Şekil 2’de verilmiştir.

Sandviç Panel

A-A Kesiti
Şekil 2: Sandviç panel boyutları

1
Eleman Deneyleri
1
Eleman deneyleri kapsamında 1×1 m boyutlarına indirgenmiş 4 hadveli sandviç paneller, rijit çerçeve
içerisine düşey doğrultuda konumlandırılan hidrolik veren kullanılarak hadvelerine dik doğrultuda
tek yönde çekme etkisine maruz bırakılmıştır. Mesnetlenme bölgesinde kullanılan trifon sayısının
davranışa etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İki deney numunesinden H4C7-HD deney
numunesinde mesnetlenme bölgesinde 7 adet trifon kullanılırken, H4C14-HD numunesinde 14 adet
trifon kullanılmıştır, Şekil 3.

H4C7-HD
H4C14-HD
Şekil 3: Eleman deney numuneleri
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Sandviç panellerin hadvelerine dik doğrultuda gerçekleştirilen çekme deneylerinden elde edilen yükyerdeğiştirme eğrileri Şekil 4’te görülmektedir.
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H4C7-HD
H4C14-HD
Şekil 4: Panel deneyleri yük-yerdeğiştirme eğrileri

Eleman deneylerinde trifon sayılarındaki değişim mesnetlenme şartlarında ve sandviç
panellerin yük ve yerdeğiştirme kapasitelerinde farklılıklar oluşturmuştur. H4C14-HD numunesinde
22 kN taşıma gücüne ulaşılırken, H4C7-HD durumunda elde edilen en büyük değeri 18 kN olarak
belirlenmiştir. Bağlantı bölgesinde 7 trifonnın kullanıldığı H4C7-HD numunesinde ulaşılan
yerdeğiştirme, 14 trifonnın kullanıldığı H4C14-HD numunesine göre yaklaşık iki kat daha fazla
olmuştur. H4C14-HD numunesinde 15 mm yerdeğiştirme seviyesinde elde edilen yük değeri 22 kN
iken aynı yerdeğiştirme seviyesinde H4C7-HD numunesi için 13 kN değerinde yük değerine
ulaşılmıştır. H4C7-HD numunesi H4C14-HD’e göre daha zayıf bağlantı kouşulları olduğu için trifon
civarında yırtılmalar daha erken yerdeğiştirme seviyelerinde gözlenmiştir. H4C7-HD durumunda
H4C14-HD numunesine göre daha fazla yerdeğiştirme gözlenmesinin sebebi numunenin
mesnetlenme şartlarının göreli olarak daha zayıf olması ve trifonların bağlandığı noktalarda bölgesel
yırtılmaların olmasıdır. H4C14-HD numunesinde trifon civarında yırtılmalar H4C7-HD ile
karşılaştırılırsa oldukça sınırlı seviyede kaldığı görülmektedir, Şekil 5. Panel yük taşıma
kapasitesinde en önemli etki trifon sayısı olarak görülmüştür. Trifon sayısı arttırılarak bir trifona
düşen yük azaltılmış ve levhaların yırtılması geciktirilmiştir.

H4C7-HD
H4C14-HD
Şekil 5: Panellerin trifon civarında görülen yırtılmaları

Trifon sayısının göreli olarak az kullanıldığı durumda sandviç panellerin mesnet bölgelerinde
gözlenen yırtılmaların, levha kalınlıklarının artırılması ile önlenebileceği düşünülmektedir.
1
Sistem Deneyleri
Sistem deneylerinde ikili olarak birbirlerine bağlanan ve hadveleri yükleme yönüne dik doğrultuda
yerleştirilen 4 farklı sandviç panel aynı anda test edilmiştir. Paneller, moment aktarmayan labil
çerçeveye monte edilen B.A elemanlara gerçek mesnetlenme koşullarını yansıtması için trifonlar ile
bağlanmıştır. Deney numunesi olarak iki hadveli sandviç paneller kullanılmıştır. Oluşturulan panel
sisteme deprem benzeri tersinir tekrarlı yerdeğitşirme protokolü etkitilmiştir, Şekil 6.

4

E.Yüksel, H. Özkaynak, C. Soydan ve A. Güllü

Tepe Yerdeğiştirmesi (mm)

200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
0

5

10

15

20 25 30
Adım Sayısı

35

40

45

50

Şekil 6: Yerdeğiştirme protokolü

Sistem deneyleri kapsamında iki seri deney gerçekleştirilmiştir. İki deney arasındaki temel
fark, panellerin B.A elemanlara bağlantısı için kullanılan trifon sayılarındaki farklılıktır. Çerçeve
sistemde var olan B.A elemanlara bağlantı bölgelerinde H2N1 numunesi tek sayıda trifon
kullanılarak, H2N2 numunesi ise iki adet trifon birer hadve aralıklarla bağlanmıştır. Panellerin
birleştiği bindirme bölgelerinde H2N1 ve H2N2 numuneleri sırasıyla bir ve üç adet trifon kullanılarak
bağlanmıştır. Bindirme bölgelerindeki trifonlama işlemi sadece mesnet bölgelerine denk gelen
noktalarda yapılmıştır. Bindirme bölgesinin panel gövdesi boyunca devam ettiği güzergahta ek
trifonlama yapılmamıştır. Deney numuneleri Şekil 7’de görülmektedir. Panellerin üst ve alt
mesnetlerin bulunduğu bölgelerde çift yerdeğiştirme ölçerler kullanmak suretiyle sistemin yatay
yerdeğiştirmeleri ve mesnet bölgelerinde ileri deplasman düzeylerinde gözlenen yırtılmalar kayıt
edilmiştir. Paneller arası göreli hareket, düşey konumda yerleştirilen yerdeğiştirme ölçerler ile
ölçülmüştür.

H2N1(Tek Trifon)
H2N2 (Çift Trifon)
Şekil 7: Sistem Deney Numuneleri

Panellerin mesnetlenme bölgelerinde kullanılan trifon sayısı numunelerin çevrimsel
davranışlarını ve yığışımlı enerji tüketimlerini önemli derecede etkilemiştir, Şekil 8.
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Şekil 8: Yük-yerdeğiştirme çevrimleri ve enerji yığışımlı enerji tüketimi
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H2N2 deney numunesinin en büyük dayanımı 15 kN iken H2N1, 6.5kN seviyesinde kalmıştır.
Trifon sayısının iki kat artırılması dayanımda da yaklaşık iki kat artış sağlamıştır. H2N2 deney
numunesinin 100 mm yerdeğiştirme değerinde enerji tüketimi H2N1’e göre %70 daha fazla olmuştur.
İki panelin birbirleriyle birleştirildiği bindirme bölgesinde H2N2’de üç trifon kullanılırken H2N1
numunesinde bir adet trifon kullanılması Şekil 9’da görülen hasar farklılıkları gözlenmiştir. İki
panelin göreli düşey yerdeğiştirmesi tek trifonlı durumda oldukça fazla iken üç trifonlı durumda bu
fark azalmıştır. Paneller arasındaki yük transferi H2N2 numunesinde daha fazla gerçekleşmiş olup
bu durum global davranışa yansımıştır.
1
2
SONUÇ
1
Bu çalışma kapsamında sandviç paneller eleman düzeyinde ve sistem deneyleri kapsamında test
edilmiş olup mesnetlerde kullanılan trifon sayılarındaki artışın panel düzlem içi davranışına etkisi
incelenmiştir.
Eleman deneylerinde göçme modu panellerin yırtılması iken sistem deneylerinde hem panel
yırtılması hem de trifonların kırılması durumları ile karşılaşılmıştır. Trifon sayısı panel yük taşıma
kapasitesini etkileyen en önemli faktör olmuştur. Trifon sayısı arttırılması ile tek bir trifona düşen
yük miktarı azaltılmış ve levhaların yırtılması geciktirilmiştir. Eleman deneylerinde 7 yerine 14 trifon
kullanıldığında maksimum yük tam olarak 2 kat artmaktadır. Sistem deneylerinde iki trifonun
kullanıldığı durumunda tek trifonla karşılaştırıldığında maksimum yük değerinin yaklaşık 2 kat
artırılmış ve çift trifon kullanımıyla 100 mm yerdeğiştirme değerinde %70 daha fazla enerji tüketimi
sağlanmıştır. Panel gövdesi tarafından karşılanan yükü arttırabilmek için, trifon sayısının veya
çapının arttırılması, mesnet bölgelerinde plaka kalınlıklarının arttırılması gibi yöntemler
uygulanabilir.
1
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BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLERİN HİSTERETİK
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON HYSTERETIC BEHAVIOR OF RC FRAME SYSTEMS
Osman TUNCA1, Serdar ÇARBAŞ2, Ferhat ERDAL3

ÖZET
Ülkemizde ve dünyada betonarme yapılar mevcut yapı stoğunun çok önemli bir bölümünü
oluşturmaktadırlar. Çelik ve betonarmenin uyumu ile çalışacak şekilde tasarlanan bu yapı
sistemleri hakkında araştırmalar malzeme ve mekanik bilim dalları altında hala devam
etmektedir. Betonarme yapılar hakkında eleman bazında yapılan çalışmalar literatürde oldukça
fazla yer kaplamaktadırlar. Ancak yapısal sistem bazında yapılan çalışmaların sayısı oldukça
sınırlıdır. Ayrıca ülkemizdeki üniversite kurumlarının sahip oldukları laboratuvar alt yapı
olanakları ve kısıtlı proje bütçeleri de bu kapsamdaki çalışmaların yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Bir yapının yatay tekrarlı yüklere karşı sergilemiş olduğu rijitlik, bahsi geçen
yapı sisteminin deprem, rüzgâr yükü gibi yatay yükler altında sergileyeceği performansla
doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yer alan Yapı Laboratuvarında test edilen 2/3 ölçekli
tek katlı betonarme çerçevenin yükleme duvarına bağlı 100 ton kapasiteli yatay hidrolik piston
kullanılarak gerçekleştirilen yükleme deneyi detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bildiri ile hem bahsi
geçen Yapı Laboratuvarının tanıtımının yapılması hem de betonarme sistemler üzerine çalışma
yapacak olan araştırmacılara deneysel süreçte kaynak olunması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, Deprem hasarları, Histeretik davranış.

ABSTRACT
Reinforced concrete structures in our country and in the world constitute a very important part
of the existing building stock. Researches on these structural systems, which are designed to run
with the harmony of steel and reinforced concrete, are still continuing under material and
mechanical sciences. Elementary studies on reinforced concrete structures take up a lot of space
in the literature. However, the number of studies on the basis of structural system is quite limited.
In addition, laboratory facilities and limited project budgets of university institutions in our
country make it difficult to carry out studies in this scope. The rigidity of a structure against
horizontal repetitive loads is directly related to the performance of the mentioned structural
system under horizontal loads such as earthquakes and wind loads. In this study, the loading test
is carried out using a 100 tons capacity horizontal hydraulic piston which is connected to the
loading wall. 2/3 scale single-storey reinforced concrete frame is tested in the Construction
Laboratory of the Civil Engineering Department of the Engineering Faculty of Karamanoglu
Mehmetbey University and it is explained in detail. With this paper, it is aimed to introduce the
mentioned Construction Laboratory and to provide resources for the researchers who will study
on reinforced concrete systems in the experimental process.
Keywords: Reinforced concrete, Earthquake damages, Hysteretic behavior.
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YÖNTEM
Aralık 2015’te kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Laboratuvarında 100 ton yükleme
kapasitesine sahip biri yatay (İlgün ve Atımtay, 2007) diğeri de düşey olmak üzere iki adet yükleme
pistonu bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılacak olan yatay piston deplasman kontrollü olarak
çalışmaktadır. Bir yapının yatay tekrarlı yüklere karşı sergilemiş olduğu rijitlik, bahsi geçen yapı
sisteminin deprem, rüzgâr yükü gibi yatay yükler altında sergileyeceği performansla doğrudan
ilişkilendirilmektedir (TS498, 1997). Çerçeve sistemlere ya da yapı elemanlarına uygulanan
yüklemeler sonucunda deney numunelerinin histeretik davranışı ve buna bağlı olarak enerji yutma
kapasiteleri yatay piston kullanılarak incelenebilmektedir (Bartera ve Giacchetti, 2004). Bu
çalışmada literatürde geniş bir yer tutan tek katlı betonarme çerçeve (Ma vd., 2013) 2 metre genişliğe
ve 1,5 metre derinliğine sahip yatay yükleme yapan deplasman kontrollü yükleme duvarı
gerektiğinde pistonun yükleme noktası değiştirilebilecek biçimde tasarlanmıştır. Bunun için gerekli
olan çelik aparatlar sistemin üzerinde mevcuttur. Yatay yükleme duvar sistemi araştırmacılara 1/3
ölçekli 3 katlı, 2 açıklıklı bir yapının test edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Tüm sistemlerin
üzerinde gerektiğinde deney elemanlarını ya da taşınması gereken ağır malzemeleri taşımak üzere 3
ton kapasiteli 6 yönde hareket edebilen iki kademe hız ayarlı kolonlu kedi vinç sistemi laboratuvarda
mevcuttur.
Yürütülen deneysel çalışmada 2/3 ölçekli tasarlanan tek katlı betonarme çerçeve Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Yüklemesi yapılacak olan betonarme çerçeve

Yapı laboratuvarı zemini altında UPE 400’lük standart çelik profiller uzanmaktadır. Bu
profillere dik bir şekilde 48mm’lik yivli delikleri bulunan çelik aparatlar kaynaklanmıştır. 200cm
yüksekliğe sahip olan bu basit çerçeve yapısının tekil temelleri yere dörder adet 48mm’lik gijonlar
kullanılarak sabitlenmiştir. Yükün dengeli bir şekilde döşemeye etkidiğini görebilmek ve kolon
uçlarındaki dönmeleri hesaplayabilmek amacıyla kolonları tekil temellere bağlandığı noktalarda
kolon yüzünden 15’er cm mesafeden deplasman ölçümleri alınmıştır. (Şekil 2).

Şekil 2. Çalışmada kullanılan tekil temel sistemi
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Kat ötelenmesini elde etmek için karşılıklı döşeme alınlarından 200mm’lik LVDT’lerle ölçüm
alınmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Kat ötelenmelerinin LVDT’ yardımıyla ölçümü

Pistondan döşemeye aktarılacak olan yükleri döşeme boyunca dağıtmak amacıyla döşemenin
altından ve üstünden iki adet delikli U profil döşemeye çelik çubuklar ve epoksi kullanılarak
sabitlenmiştir. Ardından 100 ton kapasiteye sahip yatay piston yükleme duvarı üzerindeki çelik
aparatlar kullanılarak gerekli konuma getirilmiş ve betonarme çerçeve sistem ve yükleme duvarı
arasına montajı yapılmıştır (Şekil 4). Bu şekilde yapılan deneyle yapının tekrarlı yükler altındaki
davranışı ve göçme modu incelenmiştir (Preti vd. 2015).

Şekil 4. Piston ve aparatlarının deney sistemine montajı
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SONUÇLAR
Deney esnasında yüklemenin dengeli bir şekilde yapılabilmesi yapılan çalışmanın başarısını gösteren
bir işarettir. Ayrıca bu durum kolon diplerinden alınan deplasman ölçümleri arasındaki farklar
üzerinden de kontrol edilmiştir. Tekrarlı yükler altında çerçeve sistemde meydana gelen göçme
beklendiği gibi kolon alt uçlarından başlamıştır. Deneyden elde edilen göçme durumları Şekil. 5’te
verilmiştir.

Şekil 5. Betonarme çerçeve göçme durumları

Yükleme boyunca sisteme yerleştirilen tüm deplasman ölçerlerden (LVDT) ve yük
hücresinden okuma alınmıştır. Deney sonucunda elde edilen histerik diyagram Şekil. 6’da
verilmiştir. Bu diyagramdan açıkça görüldüğü üzere yük-deplasman değerleri beklenildiği şekilde
elde edilmiştir. Bu sonuçlar yapının taban kesme davranışının öngörüldüğü gibi olduğunu
ispatlamıştır.
30
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Şekil 6. Betonarme çerçeve sistemin histeretik davranışı
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DÜZLEM İÇİ ÇEVRİMSEL YÜK ALTINDAKİ KİLİTLİ YIĞMA
DUVARLARIN DAVRANIŞI
STRUCTURAL BEHAVIOR OF INTERLOCKING MASONRY WALLS UNDER
IN PLANE CYCLIC LOADING
Fatma BİRİNCİ KAYAALP1, Metin HÜSEM2

ÖZET
Bu çalışmada, kilitli yığma birimler ve geleneksel yığma tuğlalar kullanılarak inşa edilen farklı
duvarların çevrimsel yatay yük etkisi altındaki davranışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Çalışmanın temel amacı, köpük beton kullanılarak üretilen kilitli yığma birimler kullanarak
yığma duvarların yatay yük taşıma kapasitesini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda biri
geleneksel düşey delikli yığma tuğlalarla diğeri ise kilitli yığma birimlerle oluşturulan iki farklı
test duvarı inşa edilmiş ve duvarlar düzlem içi çevrimsel yatak yük etkisi altında test edilmiştir.
Çalışma sonunda, test duvarlarının yatay yük taşıma kapasiteleri, enerji tüketme kapasiteleri ve
rijitlik değişimi gibi yapısal parametreleri karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar,
yığma duvarda kullanılan kilitli yığma birimlerin duvarın yatay yük taşıma kapasitesine ve
yapısal davranışına katkıda bulunduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yığma yapılar, kilitli yığma, çevrimsel yükleme, düzlem içi davranış

ABSTRACT
In this study, the structural behavior of walls built with interlocking masonry units and
traditional masonry bricks under the effect of the cyclic lateral loading was investigated
comparatively. The aim of the study is to increase the lateral load-bearing capacity of masonry
walls by using interlocking masonry units produced using foam concrete. Firstly, two different
test walls, with traditional vertical perforated masonry bricks and interlocking masonry units,
were constructed and then the walls were tested under the effect of in-plane cyclic lateral
loading. Then, some structural parameters such as lateral load-bearing capacity, failure modes,
total energy dissipation capacities, stiffness degradations were compared with each other.
Overall, the results showed that interlocking units in masonry walls contributed to the loadbearing capacity and also the structural behavior of the wall.
Keywords: Masonry structures, interlocking masonry, cyclic loading, in-plane behaviour

GİRİŞ
Türkiye’deki mevcut yapıların yaklaşık %51’i yığma yapılardır ve bu yapıların çoğu deprem riski
altındaki kırsal bölgelerde bulunmaktadır (DİE, 2000). Türkiye’de meydana gelen depremlerden
(1999 Kocaeli, 2011 Van) sonraki incelemelerde, pek çok yapının yıkıldığı ve özellikle çoğunluğu
mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş olan yığma yapıların ya büyük hasar aldığı ya da tamamen
göçmüş oldukları gözlemlenmiştir. Yığma yapılar özellikle kırsal kesimlerde malzemenin kolay
1
2
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temin edilebilmesi, kolay inşa edilebilmeleri, yangın ve donmaya karşı daha dayanıklı olması gibi
faktörler nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Söz konusu nedenlerin ve ülkemizdeki ekonomik
koşulların bu yapı sistemlerini cazip kılmaya devam edeceği de muhtemeldir. Bu durum da dikkate
alındığında bu yapıların deprem davranışlarının belirlenerek yenilikçi yığma yapı teknikleri
geliştirilmesi ve özellikle kırsal dönüşümün gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerdeki artan nüfus barınma ihtiyacını artırmıştır. Bu amaçla bazı
araştırmacılar özelikle kısal bölgelerde inşa edilecek az katlı yapılar için harç kullanılmasını
gerektirmeyen kilitli birimlerin kullanılması fikrini ortaya atmışlardır. Kilitli yığma birimlerin
kullanılmasının sağladığı en önemli avantajlar, birimlerin birbiri üzerine kolayca yerleşebilmesi,
dolayısı ile yapı inşa hızının artması ve harç tüketiminin azalması sonucu sağlanan yapı inşa
maliyetinin azalmasıdır (Sokairge vd., 2017). Literatürde kilitli birimlerin kullanıldığı pek çok
çalışma mevcuttur. Liu vd. (2016), birbirine geçen harçsız derzlerin çevrimsel yükleme etkisi
altındaki davranışlarını, farklı yükleme çevrimlerini, farklı kilit mekanizmalarını ve deney elemanları
üzerine uygulanan basınç kuvvetinin etkisini dikkate alarak deneysel olarak incelemişlerdir.
Çalışmada, dairesel kesitli kilitlere sahip deney elemanlarının trapez ve dikdörtgen kesitli kilitlere
sahip deney elemanlarına oranla daha fazla enerji tüketme kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir.
Bir başka çalışmada, Safiee vd. (2018) harçsız kilitli yığma duvarların düzlem içi davranışlarını aynı
anda uyguladıkları düşey ve yatay yük etkisi altında incelemişlerdir. Çalışmada, deneye
elemanlarında, artan basınç yükü etkisi altında yatay derzler boyunca kayma ve düşey derzlerdeki
açılmalardan dolayı gözle görülür diyagonal çatlaklar oluştuğu vurgulanmıştır. Bazı araştırmacılar,
literatürdeki birbirine kenetlenen blokları derledikleri çalışmalarında, farklı kilitli birimlerin
geometrik özelliklerini, kullanım amaçlarını, yapım yöntemlerini ve yapısal performanslarını
incelemişlerdir (Thanoon vd. 2004, Ramamurthy ve Nambiar 2004). Bazı araştırmacılar (Thanoon
vd. 2008, Ali vd. 2012) içi boş kilitli birimlerle inşa edilen yapıların, harç tabakası olmaması halinde
meydana gelen gerilmelere karşı yeterli dayanımı göstermeyeceğini ve harçsız inşa edilen yatay
derzlerde dolgu vb. kullanılmaması halinde çekme dayanımının sıfıra yakın olacağını
vurgulamışlardır. Ayrıca derzlerde harç olmaması durumunda soğuk havanın derzlerden kolayca
geçebilmekte ve yığma birimleri düşeyde bir arada tutabilmek için ek malzemeye ihtiyaç
duyulmaktadır (Ahmad et al. 2014). Bu dezavantajların üstesinden gelmek için bazı çalışmalarda içi
boş kilitli birimlerin düşey boşluklarında, donatılı yada donatısız olarak geleneksel beton gibi dolgu
malzemeleri kullanılmıştır (Thanoon et al. 2008, Sokairge et al. 2017). Bazı çalışmalarda kilitli
yığma sistemlerin davranışlarını iyileştirmek için yatay derzlerde harç kullanılmışlar ve yığma
birimler arasındaki artan temas yüzeyi ve aderanstan dolayı harcın kilitli sistem davranışına katkıda
bulunduğu vurgulanmıştır (Miranda et al., 2017).
Temel amacı, kilitli yığma birimler kullanılarak, yığma duvarların yatay yük taşıma
kapasitelerini artırmak olan bu çalışmada ilk olarak biri kilitli yığma birimler diğeri geleneksel yığma
tuğlanın kullanıldığı iki adet duvar inşa edilmiştir. Daha sonra bu duvarlar deprem benzeşimli düzlem
içi yatay yük etkisi test edilmiş ve deney sonuçlarından elde edilen yük taşıma kapasitesi, göçme
şekilleri, enerji tüketme kapasitesi ve rijitlik değişimi gibi yapısal parametreler karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Malzeme Özelikleri
Bu çalışmada, test duvarlarının inşasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapı ve Malzeme
Laboratuvarında tasarlanıp üretilen kilitli yığma birimler ve geleneksel düşey delikli taşıyıcı yığma
tuğlalar kullanılmıştır. Kilitli yığma birimler, geometrik özellikleri ve kullanılan geleneksel yığma
tuğla Şekil 1’de görülmektedir.
Kilitli yığma birimler, yığma duvarların düzlem dışı ve özellikle düzlem içi davranışını
geliştirebilmek için yatay ve düşeyde kilitlerle tasarlanmıştır. Ayrıca kilitli yığma birimlerin üst orta
bölümünde bulunan yatay kanallar sayesinde oluşturulan duvarlarda yatay donatı kullanımı ve düşey
boşluklar sayesinde de düşey donatı kullanımı mümkün hale gelmektedir. Deprem gibi sismik etkiler
altında yapı ağırlığının sebep olduğu atalet kuvvetlerini azaltmak amacıyla kilitli birimlerin
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üretimleri hafif beton sınıfındaki köpük beton ile gerçekleştirilmiş ve ortalama birim hacim
ağırlıkları 1325 kg/m3 olarak belirlenmiştir. ASTM C140/C140M-17a’ya göre gerçekleştirilen
eksenel basınç deneyleri sonucunda, kilitli birimlerin ortalama basınç dayanımı ve elastisite modülü
sırasıyla 10.15MPa ve 3756MPa olarak belirlenmiştir.

(a)
(b)
Şekil 1. Deneylerde kullanılan yığma birimler; (a), (b) Geleneksel düşey delikli yığma tuğla

Çalışmada kullanılan düşey delikli yığma tuğlaların basınç dayanımları 5-7.8 MPa ve ortalama
birim hacim ağırlıkları ise 600-700 kg/ m3 arasında değişmektedir.
Deney duvarlarının üretiminde yatay ve düşey dersler boyunca bağlayıcı olarak TS 2510’da
belirtilen C2 sınıfı harç kullanılmıştır. Harç üretiminde CEM-II 32.5 tipte portland çimento
kullanılmıştır. Harç üretiminde kullanılan kum (0-4mm) hacminin çimento hacmine oranı 5 olup
harcın ortalama basınç dayanımı 8.73 MPa’dır.
Bu çalışmada yatay ve düşey hatıllarda laboratuvar ortamında üretilen ve ortalama beton
karakteristik basınç dayanımı 30 MPa olan beton kullanılmıştır. Test duvarlarında, donatı olarak
8mm ve 12mm çaplarında, akma dayanımları sırasıyla 438MPa ve 479MPa olan nervürlü çelik
çubuklar kullanılmıştır.
Yığma Test Duvarları ve Özelikleri
Taşıyıcı yığma duvarların yatay yük taşıma kapasitelerini artırmak ve kilitli yığma birimlerle inşa
edilen yığma duvarların tekrarlı yatay yük etkisi altındaki davranışlarını belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada, biri geleneksel yığma tuğla ile diğeri ise kilitli birimlerle oluşturulan
2 adet yığma duvarın inşa edilmiştir. Test duvarlarının geometrik özelikleri ve donatı detayları Şekil
2’de ayrıntılı olarak verilmektedir.

(a)
(b)
Şekil 2. Yığma test duvarlarının geometrik özelikleri ve donatı detayları; (a) Geleneksel yığma test duvar
(GYTD), (b) Kilitli yığma test duvarı (KYTD)

Boyuna donatıların, rijit temele ankrajında 250 mm ankraj boyu dikkate alınmıştır. Düşey
hatıllarda ve güçlü yatay hatılda boyuna donatı olarak 4∅12 donatının kullanıldığı deney
elemanlarında etriye aralıkları düşey hatıllarda 150 mm ve yükleme kirişinde 100 mm’dir. Test
duvarlarının hepsi, boyutları 3615x350x780 mm olan rijit temeller üzerine inşa edilmiştir.
Düşey delikli yığma tuğlalarla inşa edilen geleneksel yığma test duvarında (GYTD) yatay ve
düşey derz kalınlıkları yaklaşık 5 mm’dir. Söz konusu test duvarı (GYTD), duvar kalınlığı 290 mm
olacak şekilde yığma tuğlalar uzun kenar doğrultusunda yan yana konularak inşa edilmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapı ve Malzeme Laboratuvarında tasarlanıp üretilen kilitli birimler
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kullanılarak üretilen test duvarı (KYTD), rijit temel üzerine 30 mm kalınlığında harç serilerek, bir
sırada 4 yığma birim olacak şekilde inşa edilmiştir. Yığma birim elemanlar arasındaki derz
kalınlıkları yaklaşık olarak yatayda 16 mm ve düşeyde ise 5 mm’dir.
Yığma Test Duvarları Üzerinde Gerçekleştirilen Deneyler
İnşa edilen geleneksel ve kilitli yığma duvarların düzlem içi çevrimsel yatay yük etkisi altındaki
davranışlarını belirleme deneyleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı
ve Malzeme Laboratuvarında bulunan rijit duvarda gerçekleştirilmiştir. Deney elemanlarının rijit
delikli döşemeye montajları gijonlarla yapılmıştır ve 8 adet gijon kullanılmıştır. Deney düzeneği ile
ölçüm sistemi Şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 3. Yığma duvar düzlem içi yükleme deney düzeneği ve ölçüm sistemi

Çevrimsel yatay yük uygulanması için test duvarlarına, FEMA-461’e göre hazırlanan yükleme
protokolü, bilgisayar yardımıyla uygulanmıştır. Deney elemanları üzerine uygulanan Şekil 4’teki
yatay yük protokolü, iki yönlü (itme ve çekme) giderek artan yerdeğiştirme çevrimleri şeklinde
verilmiştir. Deney esnasında elemanlarda meydana gelen çatlaklar gözlemlenerek, yük ve ölçüm
alınan yerdeki yerdeğiştirme değerleri veri toplama sistemi ile kayıt altına alınmıştır.

Şekil 4. İki yönlü giderek artan yerdeğiştirme çevrimleri
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Çevrimsel yatay yükleme etkisi altındaki test duvarlarından elde edilen yük-yerdeğiştirme
eğrileri ve test duvarlarında deneyler sonrası oluşan hasarlar sırasıyla Şekil 5’te verilmektedir.
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(a)
(b)
Şekil 5. Çevrimsel yük-yerdeğiştirme eğrileri; (a) Geleneksel yığma test duvarı (GYTD), (b) Kilitli yığma
test duvarı (KYTD)
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Geleneksel yığma test duvarına (GYTD) ait çevrimsel yük-yerdeğiştirme eğrileri (Şekil 5(a))
incelendiğinde, itmede elde edilen maksimum yükün 120.66 kN ve bu yüke karşılık gelen
yerdeğiştirmenin 7.64 mm, çekmede elde edilen maksimum yükün ise 101.92 kN ve yerdeğiştirme
değerinin ise 11.71 mm olduğu görülmektedir. Kilitli yığma test duvarına ait (KYTD) yükyerdeğiştirme eğrileri (Şekil 5(b)) incelendiğinde ise deney elemanının taşıdığı maksimum yükün
itmede ve çekmede sırasıyla 159.08 kN ve 125.66 kN olduğu ayrıca bu değerlere karşılık gelen
yerdeğiştirmelerin ise sırasıyla 3.78 mm ve 3.43 mm olduğu görülmektedir.
Çevrimsel yatay yükleme deneyi sonucu test duvarlarında meydana gelen hasarlar Şekil 6’da
görülmektedir. Geleneksel yığma tuğlalı GYTD üzerinde gerçekleştirilen deneyde oluşan ilk çatlak,
çekme yönündeki diyagonal üzerinde olmuştur. Çatlaklar, merdiven şeklinde ilerleyerek yayılmıştır.
Deneyin ilerleyen çevrimlerinde, duvar üzerinde X şeklinde kesme çatlakları ortaya çıkmıştır (Şekil
6(a)). Kilitli test duvarındaki (KYTD) ilk kılcal çatlakların çekmede yaklaşık 120 kN seviyelerinde
ve buna karşılık gelen 3.3mm’lik yerdeğiştirme değerinde başladığı gözlemlenmiştir. Deney elemanı
yaklaşık 150 kN’luk yüke ve 9.2 mm’lik yatay yerdeğiştirme değerine ulaştığında ise ilk kesme
çatlağı ortaya çıkmıştır. Söz konusu çatlak, Şekil 6(b)’den de görüldüğü gibi derzlerden değil daha
çok kilitli yığma birim elemanları keserek ilerlemiştir.

(a)
(b)
Şekil 6. Test duvarlarında deney sonrası meydana gelen hasarlar; (a) Geleneksel yığma test duvarı
(GYTD), (b) Kilitli yığma test duvarı (KYTD)

Deneylerden elde edilen yük-yerdeğiştirme eğrilerinin tepe noktaları birleştirilerek elde edilen
dayanım zarfı eğrileri Şekil 7’de verilmektedir. Görüldüğü gibi, geleneksel yığma tuğla ile inşa
edilen test duvarı (GYTD) maksimum yük taşıma kapasitesine itmede yaklaşık %0.51 ve çekmede
ise %0.77’lik bağıl ötelenmeyle ulaşmıştır. Kilitli yığma birimlerle üretilen test duvarına (KYTD) ait
dayanım zarfı eğrisi incelendiğinde, maksimum yük taşıma kapasitesine itmede ve çekmede sırasıyla
%0.25 ve %0.23’lik bağıl ötelenme ile ulaştığı belirlenmiştir.
Şekil 7’deki zarf eğrilerinden kilitli yığma birimlerle inşa edilen test duvarının (KYTD) yatay
yük taşıma kapasitesinin, geleneksel yığma tuğlalaralar ile inşa edilen test duvarına (GYTD) göre
yaklaık %32 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, söz konusu kilitli yığma birimlerin
kullanımı, yığma duvarların yatay yük etkisi altındaki taşıma kapasitelerini önemli ölçüde
artırmaktadır.
Her bir çevrimdeki yük-yerdeğiştirme eğrisinin altında kalan alanların yığışımlı olarak
toplanmasıyla test duvarlarının her birinin deney boyunca, tükettiği toplam enerji hesaplanmaktadır.
Buna göre, test duvarlarının, %2.4 bağıl ötelenme oranındaki toplam tükettikleri enerji, geleneksel
ve kilitli yığma test duvarları için sırasıyla 12157 kNmm ve 21763 kNmm olarak hesaplanmıştır.
Buradan kilitli yığma test duvarının (KYTD), geleneksel yığma test duvarına (GYTD) oranla
yaklaşık %79 daha fazla enerji tükettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bir deney elemanındaki rijitlik değişimleri, söz konusu elemanın deney başlangıcından sonuna
kadar işlevini yerine getirme yeteneğinin değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerden biridir.
Çevrimsel yatay yük etkisi altındaki test duvarlarının rijitliklerinde, birbirini takip eden her bir
çevrimde azalma meydana gelmektedir. Çevrimsel yatay yük etkisi altında, duvarlardaki rijitlik
değişimleri incelenirken genellikle sekant rijitliği (ksec) dikkate alınmaktadır. Test duvarlarının
başlangıç ve deney sonundaki rijitlikleri %0.5 ve %2.4’lük bağıl ötelenme değerlerinde
hesaplanmıştır. Buna göre, kilitli yığma test duvarın (KYTD) başlangıç ve deney sonundaki
rijitliklerinin geleneksel yığma tuğlalı test duvarının (GYTD) rijitliklerinden sırasıyla %57 ve %16
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Buradan yığma duvarlarda kullanılan kilitli yığma birimlerin
varlığının, sistemin rijitliğine de katkı sağladığı sonucu çıkmaktadır.
15

F. B. Kayaalp ve M. Hüsem

SONUÇLAR
Kilitli yığma birimlerle oluşturulan duvar ile geleneksel yığma tuğlalı duvar üzerinde gerçekleştirilen
düzlem içi tekrarlı yükleme deneyleri sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
 Kilitli yığma birimlerle üretilen test duvarının, geleneksel yığma tuğlalı test duvarından
yaklaşık %32 daha fazla yatay yük taşıma kapasitesine ve %79 daha fazla enerji tüketme
kapasitesine sahiptir.
 Çalışma amacına uygun olarak tasarlanıp üretilen kilitli yığma birim elemanlar, yığma
duvarların yatay yük taşıma kapasitesini, enerji tüketme kapasitesini ve rijitliğini önemli
ölçüde artırmaktadır.
 Yatay yük etkisindeki boşluklu kilitli yığma duvarda meydana gelen hasarlar, derzlerde ve
kilitlerde oluşmamış, yığma birimleri kesen çatlaklar olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca
geleneksel yığma tuğlalı duvarın aksine toptan göçme meydana gelmemiştir.
 Kilitli test duvarının göçme şeklinden, birim elemanlardaki kaymayı önleyecek kilit
sisteminin işlevini başarıyla yerine getirdiği ve kilitlerde parçalanma olmadığı görülmüştür.
Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, kırsal bölgelerde kilitli yığma birimler kullanılarak
yığma yapıların inşa edilmesi halinde söz konusu yapıların deprem davranışlarının geleneksel yığma
birimlerle inşa edilen yapılara göre daha iyi olacağı görülmektedir.
Bu çalışmanın devamı olarak, söz konusu kilitli birimlerle harçsız olarak inşa edilecek yığma
duvarların davranışları incelenecektir. Ayrıca, söz konusu kilitli sistem kullanılarak dolgulu ve
donatılı kilitli yığma duvar davranışları ile duvarlardaki kilitli köşe birleşimlerinin varlığının
duvarların yatay yük kapasitesine etkisini belirlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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TEKRARLI YALIN BURULMA MOMENTLERİ ALTINDA
BETONARME ELEMANLARIN DAVRANIŞI
BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS UNDER PURE
CYCLIC TORSIONAL LOADING
1

Cem YALÇIN1, Serap ALTIN KAYA2, Osman KAYA3

1
2
3
ÖZET
Yüksek yapıların maruz kaldığı rüzgar yükleri, ya da burulma düzensizliği olan asimetrik
yapılara her iki doğrultuda etki eden yatay kuvvetler, yapı elemanları içinde kesme ve eğilme
momenti yanında burulmaya da neden olabilmektedir. Bu elemanlarda burulmaya karşı yeteri
kadar donatı kullanılmadığı takdirde, yapının birincil göçme modu burulma olmaktadır. Deprem
yüklerinin tersinir tekrarlı yüklemeler şeklinde olması, elemanların taşıma kapasitelerinin
dışında enerji tüketme kapasiteleriyle de değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Yürütülmekte olan deneysel çalışmada farklı beton sınıfı ve donatı oranlarına sahip betonarme
yapı elemanları tersinir tekrarlı yalın burulma momentlerine maruz bırakılarak test edilmiştir.
Elde edilen deney sonuçları doğrultusunda Burulma- Dönme açısı eğrilerinin matematiksel
modeli oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, Yalın burulma, Dönme açısı
1

ABSTRACT
1
Wind loads acting on tall structures, or lateral forces acting in both directions on asymmetric
structures, may cause torsion as well as shear and bending moment in the structural elements.
Unless sufficient reinforcement is used in these elements against torsion, the primary failure
mode of the structure becomes torsion. The application of earthquake loads in the form of
reversed-cyclic loads enables the structural elements to be evaluated in terms of their load
carrying capacities as well as their energy dissipation capacities. In this experimental study,
reinforced concrete structural elements with different concrete strength and reinforcement ratios
were tested under reversed-cyclic torsional moments. Mathematical model of torque-twist curves
will be developed in accordance with the obtained experimental results.
Keywords: Reinforced concrete, Pure torsion, Twist angle.

1
2
3
GİRİŞ
1
Yanal yüklemeler neticesinde yapı elemanları, eğilme, eksenel yük ve burulma kuvvetlerine ayrı ayrı
ya da bu kuvvetlerin kombinasyonları şeklinde maruz kalmaktadırlar. Bu elemanlar, yükler altında
homojen ve doğrusal elastik davranış gösteren (çelik vb.) yapısal elemanlara nazaran daha karmaşık
bir davranış sergilemektedirler. Bunun ana sebeplerinden biri çatlamanın deformasyon üzerindeki
etkisidir. Betonarme elemanlarda çatlama, eğilme gerilmeleri nedeniyle oluşabileceği gibi, kayma
gerilmelerinin oluşturduğu eğik çekme gerilmelerinden de kaynaklanabilmektedir. Burulma
momentleri betonarme elemanların karşılıklı iki yüzünde birbirine ters yönde kayma gerilmeleri
oluşturmaktadır ve bu gerilmelerde asal çekme gerilmelerini arttırdığından eğik çatlakların
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oluşmasına sebep olmaktadır. Davranışın daha iyi anlaşılabilmesi adına bu etkileri tek tek incelemek
fayda sağlamaktadır.
Yapı elemanlarının burulma kapasitelerini belirmek amacıyla pek çok teori geliştirilmiş ve bu
amaçla çeşitli deneysel çalışmalar yapılmıştır.. Bugün yönetmeliklercede kabul gören ve burulma
hesaplarında sıkça kullanılan yumuşatılmış Kafes Modeli (softened truss model) ise 1968 yılında
Hsu ve ekibi tarafından önerilen Basınç Alanı teorisinin (compression field theory) 1985’te Hsu ve
Mo tarafından beton pas payı da göz önünde bulundurularak revize edilmesi sonucunda
geliştirilmiştir. 1970 öncesi yapı yönetmeliklerinde, yapılarda burulma etkisi göz ardı edilmiştir. İlk
kez 1968 yılında Hsu ve ekibi tarafından yapılan çalışmalarla birlikte burulmanın önemi irdelenmiş
ve sonrasında birçok yapı yönetmeliği burulmanın etkilerini de içerecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Burulma momentinin kiriş ve döşeme arasında paylaşımını incelemek amacıyla
Ersoy ve ekibi ODTÜ’de bir dizi sistem deneyi yapmıştır (1975). Deneylerde burulma çatlaklarının
oluşması ile deney elemanlarının boyunun uzamaya başladığı gözlenmiştir. Yapılan ölçümlerde
çatlama nedeniyle birim boydaki uzamanın boyuna donatıdaki birim uzama ile özdeş olduğu
görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda beton dayanımının yapı elemanlarının burulma davranışında oldukça
etkili olduğu gözlemlenmiştir. 1988 yılında Bazant ve ekibi tarafından yapılan tek yönlü burulma
deneyleri sonucunda boyut etkisinin burulma dayanımı üzerinde etkili olduğu görüldüğünden, bu
çalışmada büyük ölçekli numuneler kullanılmıştır. Burulma, kayma gerilmelerini ve dolayısıyla da
çekme gerilmeleri arttırdığından betonarme yapıların güvenliği konusunda büyük önem taşımaktadır.
Literatürde bilinen ilk tersinir tekrarlı burulma momentleri altında test edilen boşluklu kare
kesitli betonarme kirişler 1984 yılında Jacobsen ve ekibi tarafından çalışılmıştır. Bu çalışmayı
1987’de Venkappa ve Pandit’in hafif beton numunelerle yaptığı tekrarlı burulma deneyleri izlemiştir.
Yeni bir model geliştirmek amacıyla Belarbi ve Greene boşluklu kare kesite sahip betonarme kirişleri
tersinir tekrarlı burulma momentleri altında test ederek Kafes Modeli (softened truss model)
güncellemişlerdir (2004). Son olarak 2015 yılında Gajipara 12 adet betonarme kirişi tersinir tekrarlı
yalın burulma momentleri altında test ederek elde ettiği burulma-dönme açısı eğrilerini
modellemiştir. Ancak deneyler esnasında numunelerin boy uzamalarını dikkate almamıştır.
Burulma momentlerini numune ekseninden uygulayarak numunede meydana gelebilecek boy
uzamalarını serbest bırakan test düzeneğinde denenmiş yapısal boyutta farklı parametrelerle
üretilmiş betonarme elemanlarla yapılmış çalışmalara rastlanılmamıştır.
Bu çalışmanın da amacı burulma esnasında boy uzamalarını dikkate alacak daha gerçekçi bir
deneysel çalışma ile bu sonuçlara istinaden bir matematiksel modellemenin geliştirilmesi olacaktır.
1
2
DENEYSEL ÇALIŞMA
Test Numuneleri ve Parametreler
1
Yapılan deneysel çalışmada farklı parametrelere sahip 9 adet 300 x 300 x 2000 mm boyutlarında ve
ACI yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş betonarme numuneler kullanılmıştır. Deney elemanlarına
ait donatı detayı genelleştirilerek Şekil 1’de gösterilmiştir. Numunelerden bir tanesi yönetmeliklerin
öngördüğü tüm detaylara uygun olarak tasarlanmış ve kontrol numunesi olarak kullanılmıştır. Bunun
dışında diğer numunelerde farklı etriye ve boy donatı oranları ile beton dayanımları parametre olarak
incelenmektedir (Tablo 1).

Şekil 1. Numune donatı detayı
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Tablo 1. Numune Parametreleri
#

fc

1_C35-Contol
2_C35
3_C35
4_C15-Control
5_C15
6_C15
7_C60-Control
8_C60
9_C60

35
35
35
15
15
15
60
60
60

l (boyuna
donatı oranı)
0.0101
0.0101
0.0050
0.0069
0.0069
0.0035
0.0137
0.0137
0.0068

w (enine donatı
oranı)
0.0056
0.0028
0.0056
0.0035
0.0022
0.0035
0.0045
0.0022
0.0045

S (mm)

Boy Donatısı

60
120
60
95
150
95
75
150
75

8/
8/12
4/
8/10
8/
4/
8/
8/
4/

Test Düzeneği
Şekil 2’de detaylı olarak gösterilen özgün deney düzeneğinde, betonarme elemanın bir ucu dönmeye
karşı sabit tutulmuş, diğer ucuna ise hidrolik silindir yerleştirilmiş ve bu silindir aracılığıyla numune
tersinir tekrarlı yalın burulma momentine maruz bırakılmıştır. Deney elemanı üzerinde eksenel
kuvvet oluşmasını önlemek ve burulma momentinin uygulanması esnasında oluşabilecek uzamalara
müsaade etmek amacıyla sabit tutulan başlığın içine yerleştirilen kayıcı mesnetle yatay hareket
serbest bırakılmıştır. Deney sırasında Şekil 3’de verilen yükleme paterni çatlak oluşuncaya kadar
yük kontrollü, sonrası için dönme açısı kontrollü olarak uygulanmıştır.

Şekil 2. Burulma Test Düzeneği

Ölçme Sistemi
Deney sırasında hidrolik yük verenin uyguladığı kuvvet, moment kolu ile numuneye aktarılmakta ve
eleman üzerinde oluşan deformasyonlar sensörler yardımıyla dijital olarak kaydedilmektedir. Kesitte
oluşan dönme miktarı, kesitin her iki tarafında kullanılan LVDT’lerden ölçülen deplasman
değerlerinden hesaplanmaktadır. Dönme açısı değeri ise test bölgesinin her iki ucundan ölçülen
dönme miktarları arasındaki farkın test bölgesinin uzunluğuna bölümü ile bulunmaktadır. Aynı
zamanda boy donatıları ve etriyeler üzerine yerleştirilen gerinim pulları ile deney sırasında
donatılarda oluşan deformasyonlar da kaydedilmektedir. Şekil 4’te gerinim pullarının donatılara
yerleştirilmesi aşamalarına ait fotoğraflar ve deney düzeneği üzerine yerleştirilen LVDT’lerin
yerlerini gösteren şema verilmiştir.
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Şekil 3. Yükleme Paterni

Şekil 4. Ölçme Sistemi

DENEY SONUÇLARI
Şekil 5’te gösterilen kontrol numunelere ait burulma momenti-birim dönme açısı kapasite
eğrilerinden anlaşılacağı üzere, beton dayanımının elemanın burulma kapasitesini arttırdığı
gözlemlenmiştir. 4 C15_Control numuneleri arasındaki tek fark deney esnasında uygulanan yükleme
protokolüdür. 4C15_1 numunesinde her bir dönme seviyesinde tek bir döngü uygulanmış ancak
4C15_2 numunesinde bu döngü sayısı üçe çıkarılmış ve sonraki tüm testlerde de Şekil.3’te verilen
yükleme paterni uygulanmıştır. Beton dayanımı 35 MPa olan numune grubuna ait test sonuçlarının
karşılaştırıldığı Şekil 6’da görüldüğü gibi enine donatı oranı düşük olan 2_C35 numunesi, boy donatı
oranı en az olan 3_C35 numunesine ve 1_C35-Control numunesine nazaran daha kırılgan bir
davranış göstermiştir.
Şekil 7’de ise beton dayanımı 15 MPa olan numune grubuna ait test sonuçlarından elde edilen
burulma momenti-birim dönme açısı kapasite eğrileri karşılaştırılmıştır. C35 numunelerine benzer
şekilde enine donatı oranı düşük olan 5_C15 numunesi, 4_C15-Control numunelerine nazaran daha
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kırılgan bir davranış göstermiştir. 6_C 15 numunesinin deneyinde oluşan hasar test bölgesi dışında
meydana geldiği için dönme kayıtları doğru bir şekilde alınamamıştır.

Şekil 5. Kontrol numunelerine ait kapasite
eğrilerinin karşılaştırılması

Şekil 6. Normal dayanımlı numunelere ait kapasite
eğrilerinin karşılaştırılması

Yüksek beton dayanımına sahip numunelerin test sonuçları Şekil 8’de verilmiştir. Bu gruba
ait 7_C60_Control numunesinin deneyi tamamlanmadığından enine donatı oranı düşük olan 8_C60,
ve boy donatısı az olan 9_C60 numunelerin test sonuçları karşılaştırılmıştır. Aynı şekilde, diğer
donatı oranı düşük numunelerde görüldüğü, bu numunelerde de kırılgan bir davranış
gözlemlenmiştir.

Şekil 7. Düşük dayanımlı numunelere ait kapasite
eğrilerinin karşılaştırılması

Şekil 8. Yüksek dayanımlı numunelere ait kapasite
eğrilerinin karşılaştırılması

Ersoy ve ekibinin ODTÜ’de yaptığı burulma deneylerinde boy donatı birim uzama
değerleriyle numune üzerinden alınan uzama değerlerinin özdeş olduğu ve yaklaşık 1.5x10-3
mertebelelerinde olduğu belirtilmiştir. Şekil 9’da kontrol numunesi boy donatısı üzerinden üzerinden
alınan gerinim pulu değerlerine ait eğri verilmiş ve boy doantıdaki uzmaların 2x10-3 mertebelerinde
olduğu görülmüştür. Tüm numunelerden aynı şekilde boy ve enine donatı uzamaları ölçülmüştür.

Şekil 9. 1-C35_Control numunesi boy donatı birim uzama değerleri ()
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SONUÇ
Yapılan deneylerde enine donatının, boy donatının ve beton basınç dayanımının burulmaya maruz
kalan betonarme elemanlar üzerindeki etkisi incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Tüm beton sınıfları için yetersiz donatısı olan numunelerin maksimim burulma momenti
değerleri, yeterli donatıya sahip numunelerin maksimim burulma momenti değerlerine yakın iken,
dönme açısı değerleri önemli derecede azalmıştır. Bu da histeresis eğrilerin daha dar ve dolayısıyla
da davranışın gevrek olmasına ve enerji tüketme kapasitesinin düşmesine sebep olmuştur.
Yetersiz enine donatı oranına sahip numunelerin, burulma sünekliği ve enerji tüketme
kapasiteleri, yetersiz boyuna donatı oranına sahip numunelerin kapasitelerine kıyasla daha düşüktür.
4C15-1 ve 4C15-2 deneylerinde uygulanan farklı iki yükleme patterni, burulma momenti ve
dönme açısı değerlerini değiştirmemiştir.
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TEL ÖRGÜ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVARLARIN DAVRANIŞI
BEHAVIOUR OF BRICK WALLS STRENGTHENED WITH WELDED WIRE MESH
Meryem BÖCEK1, Hüsnü CAN2, Süleyman AKKURT3, Sabahattin AYKAÇ4

ÖZET
Taşıyıcı sistemi çerçeveli bina türü yapılarda oluşan boşluklar, mimari gereksinimler doğrultusunda
çoğu zaman tuğla duvarla kapatılmaktadır. Genellikle bu duvarlar taşıyıcı olarak hesaplara katılmasa
da, bilindiği gibi deprem yükleri altında yapının dayanımını ve rijitliğini önemli ölçüde
arttırabilmektedir. Ancak tuğlanın oldukça gevrek bir malzeme olması nedeniyle bu katkı, çok düşük kat
ötelenme oranlarında sağlanabilmektedir. Bu çalışmada ise kaynaklı tel örgülerle tuğla duvarların
güçlendirilerek sistemin deprem performansının arttırılması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında altısı
referans (yalın tuğla duvar), 12’ si güçlendirilmiş olmak üzere toplam 18 adet, ½ ölçekli deney elemanı
üretilecek ve tersinir tekrarlanır yükler altında test edilecektir. Araştırma başarılı olursa, gelecekte
birçok betonarme yapının hem kolay uygulanabilen, hem de maliyeti oldukça az olan bu yöntemle
depreme karşı güçlendirilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tel Örgü, Rehabilitasyon, Güçlendirme, Tuğla Duvar

ABSTRACT
Some bays of reinforced concrete (RC) buildings are mostly infilled with brick walls according to
architectural demands. The brick infill walls are generally not considered load-bearing members, but
they are known to increase the strength and stiffness of the structure under seismic loads. However, this
contribution can be provided at rather low story drifts, since brick is a quite brittle construction material.
The present study aimed at improving the seismic performance of structure by strengthening the infill
walls with welded wire mesh. A total of 18 half-scale test specimens, including six references ( only infill
wall) and 12 strengthened specimens, were tested under reversed cyclic lateral loading. If this method
will be successful, many RC buildings can be strengthened against earthquake with this easily applicable
and low cost technique.
Keywords: Welded Wire Mesh, Seismic Rehabilitation, Strengthening, Brick Wall.

GİRİŞ
Ülkemizdeki betonarme yapıların büyük bir kısmının taşıyıcı sistemi sadece kolon ve kirişlerden
oluşmaktadır. Bu tür binaların depreme karşı güçlendirilmesi ise sıklıkla gündeme gelmektedir. Konuyla
ilgili önerilen çeşitli güçlendirme yöntemleri olmasına rağmen bunların uygulanabilirliği çoğu zaman zor
ve zaman alıcıdır. Birçok durumda ise binanın uzun bir süre için tahliye edilmesi gerekmektedir. Önerilen
yöntemlerden biri de betonarme çerçeve içindeki mevcut tuğla duvarların güçlendirilmesidir. Bu konuda
önemli sayılabilecek adımlar atılmış ve karbon lifli kumaş takviyesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Ancak karbon
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lifli kumaş/malzeme; yurt dışından ithal edilen, oldukça pahalı, yangın durumunda hızla özelliğini yitiren
ve oldukça zehir gazlar üretebilen bir malzemedir. Ayrıca bu yöntemi uygulaması için epoksi kullanımı
gerekmektedir. Malzeme olarak epoksi de karbon kumaşlarla/malzemelerle aynı dezavantajlara sahiptir.
Bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, karbon lifli kumaşlara alternatif olabilecek hem ucuz,
hem yerli üretim ve sünek davranabileceği öngörülen kaynaklı tel örgülerin kullanılması düşünülmektedir.
Benzer bir uygulama daha önceden delikli sac levhalar kullanılarak yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar
alınmıştır. Ancak delikli sac levhalarda, sac levhanın üzerinin sıvanması için ilave önlemler alınması
gerekmektedir. Malzeme olarak tel örgü kullanıldığında aynı performans düzeyine ulaşılabilinirse sıva için
ek önlem alınmasına gerek kalmayacaktır.
Çalışmada tel örgü ile sonradan ve/veya üretim esnasında güçlendirilmiş tuğla duvarların deprem
yükleri altındaki davranışı araştırılacaktır. Bu projede başarılı olunması durumunda gelecekte birçok
betonarme yapının hem kolay uygulanabilen, hem de maliyeti oldukça az olan bu yöntemle depreme karşı
güçlendirilebileceği düşünülmektedir. Böylece olası göçmelerin önlenebileceği, can ve mal kayıplarının en
aza indirilebileceği öngörülmektedir. Önerilen güçlendirme filozofisi, deprem sonrasında hemen kullanım
şartlarını sağlamasından ziyade can kaybı performans düzeyinin sağlanması üzerine oluşturulmuştur.
YÖNTEM
Deney Programı
Deney elemanları 1/2 ölçeğe sahip olacak şekilde ve 1500 mm x1250 mm ebadında hazırlanacaktır. Deney
elemanları iki ana gruba ayrılmıştır. Referanslar hariç her grup altı elemandan oluşmaktadır. Toplam da on
sekiz adet deney elemanı üretilip test edilecektir. İlk altı deney elemanında amaç güçlendirme talebi olsun
ya da olmasın duvara dolayısıyla binaya ilave performans kazandırılmasıdır. İkinci grup deney elemanında
ise güçlendirme talebi olan binalar için yapılacaktır.
Çalışmada tel örgünün yeri (sıva altı/sıva üstü), çapı ve göz aralığı parametre olarak ele alınmıştır.
Gerçek yapıda tel örgü çap ve göz aralığı burada önerilenin iki katı (1/2 ölçek) olacağından deneysel
çalışmada bu durum göz önüne alınarak seçim yapılmıştır. Tablo 1.’de deney elemanlarının tüm özellikleri
verilmiştir.

Deney Düzeneği
Deney elemanları Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı
Mekaniği laboratuvarında test edilecektir. Deney çerçevelerine tersinir tekrarlanır yatay yükler, kendi başına
dayanımı olmayan, bir çelik çerçeve yardımıyla uygulanacaktır. Bu nedenle çelik çerçevenin dört köşesinde
mafsallı birleşimler yer almaktadır. Başarılı olunması durumunda aynı duvarların gerçek çerçeve içerisinde
test edilmesi planlanmaktadır. Tersinir tekrarlanır yatay yükler hidrolik bir kriko yardımıyla çerçevenin üst
tarafından uygulanacaktır. Uygulanan yükün büyüklüğü yük hücresi ile okunacaktır. Çerçeve duvar
üzerinden kat ötelenmesi, kayma deformasyonu ve rijit hareketleri belirlemek için çeşitli ölçümler
alınacaktır. Şekil 1.’de yük ve ölçüm düzeni gösterilmiştir.
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Tablo 1. Deney elemanları özellikleri
No

Amaç
Davranış/ Referans
Davranış/ Referans
Davranış/ Referans
İlave Performans
İlave Performans
İlave Performans
İlave Performans
İlave Performans
İlave Performans
Güçlendirme/Referans
Güçlendirme/Referans
Güçlendirme/Referans
Güçlendirme
Güçlendirme
Güçlendirme
Güçlendirme
Güçlendirme
Güçlendirme

Tel Çapı
(mm)
------0,9
1,05
1,45
1,45
2
2
------0,9
1,05
1,45
1,45
2
2

Göz Aralığı
(mm)
------10,6
16
12,7
19
20
30
------10,6
16
12,7
19
20
30

Derz Harcı
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç
Normal Harç

Tel Örgü
(Var/Yok)
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Tel Örgü
Yeri
------Tuğla Üstü
Tuğla Üstü
Tuğla Üstü
Tuğla Üstü
Tuğla Üstü
Tuğla Üstü
------Sıva Üstü
Sıva Üstü
Sıva Üstü
Sıva Üstü
Sıva Üstü
Sıva Üstü

Sıva Türü
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Alçı Sıva
Normal Sıva
Normal Sıva
Normal Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
Normal Sıva+Alçı Sıva
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eleman
Adı
BR-1
BR-2
BR-3
B1/10
B1/15
B1.5/12.5
B1.5/20
B2/20
B2/30
SR-1
SR-2
SR-3
S1/10
S1/15
S1.5/12.5
S1.5/20
S2/20
S2/30
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Şekil 1. Yük ve ölçüm düzeni

Teşekkür
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için katkılarından dolayı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Projeleri Birimine teşekkür ederiz.
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GELENEKSEL ÇELİK ÇAPRAZLARIN ONARIMI
REPAIR OF THE CONVENTIONAL STEEL BRACES
Serhat DEMİR1

ÖZET
Bu çalışmada, depremden sonra kullanılabilir durumda olan yapılardaki burkulmuş çelik
çaprazların burkulma bölgesi kaydırma yöntemi ile onarılması önerilmektedir. Önerilen
yöntemde burkulan bölgesinin çelik levhalarla sarılarak güçlendirilmesi ve yükün sargı
levhaları ile aktarılarak hasarlı bölgenin baypas edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, olası bir
depremde burkulmanın çapraz elemanın serbest bölgelerine kaydırılması ve burkulma yüküne
tekrar ulaşılması sağlanacaktır. Önerilen yöntemin etkinliğini belirlemek için yapılan önçalışmalar kapsamında 2000 mm uzunluğunda ve 70x70x3 mm ebatlarında kutu en-kesitli bir
çapraz eleman burkulana kadar çevrimsel yüke maruz bırakılmış ve daha sonra önerilen yöntem
ile onarılarak göçme olana kadar tekrar çevrimsel yüke maruz bırakılmıştır. Çelik levhalar ile
sarılacak burkulma bölgesinin uzunluğu sonlu eleman analizleri ile belirlenmiştir. Deney
sonuçları çevrimsel yük etkisinde test edilen aynı özelliklerdeki başka bir deney elemanı ile
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada test edilen burkulmuş çelik çaprazın burkulma
bölgesi kaydırma yöntemi ile etkili bir şekilde onarılabildiği ve çevrimsel yük etkisinde
performansta önemli bir azalma olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çelik çapraz, Burkulma bölgesi kaydırma yöntemi, Çevrimsel yük.

ABSTRACT
This study presents a repair method called buckling zone relocation for buckled steel braces in
the structures that are serviceable after the earthquake. In the proposed method, it is aimed to
strengthen the buckled zone with wrapping steel plates and bypass the buckling zone via
transferring the load with the steel plates. Thus, the buckling will be shifted to the undamaged
sides of the brace and the buckling load will be reached again in another earthquake. Some
preliminary studies were conducted to determine the effectiveness of the proposed method. In
these studies, a steel brace with the size of 2000 mm length and 70x70x3 mm cross section was
subjected to cyclic loading until buckling and then repaired by the proposed method and
subjected to cyclic loading again until collapse. The length of the buckling zone to be
strengthening with steel plates was determined with finite element analysis. The test results were
compared with another test specimen having same properties tested under cyclic loading. As a
result, it was determined that the buckled steel brace tested in this study can be repaired
effectively via buckling zone relocation method and there is no significant decrease in
performance under cyclic loading.
Keywords: Steel brace, Buckling zone relocation method, Cyclic loading.

GİRİŞ
Geleneksel çelik çaprazlar yüksek rijitlikleri, ucuz ve kolay uygulanabilir olmaları sebebiyle
yapılarda yaygın olarak kullanılan yanal yük taşıyıcı sistemlerdendir. Bu sistemlerden beklenen
davranış yapının yanal ötelenmesini sınırlandırmakla birlikte, çekme ve basınç yükleri etkisinde
akma ve burkulma davranışı göstererek diğer ana taşıyıcı elemanlardan önce mafsallaşması ve
1
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enerji tüketimi sağlamasıdır (Broderick vd., 2008). Zira çelik çaprazlar genellikle % 0.3-0.5 ötelenme
oranı seviyelerinde burkulmakta ve ana taşıyıcı elemanlardan önce plastik mafsal meydana
gelmektedir (Han vd., 2007; Fell vd., 2009). Ancak burkulan çelik çaprazlar basınç etkisinde yük
taşıma kapasitelerini büyük oranda kaybetmektedirler. Bu durum depremde kontrollü hasarın
sağlandığı onarılabilir durumdaki yapılar için oldukça önemlidir.
Betonarme ve yığma yapılar için evvelden beridir güncel olan onarım ve güçlendirme
konusunun önemi, çelik yapılar için özellikle 1994 Northridge depreminden sonra daha iyi anlaşılmış
ve bazı yönetmelikler hazırlanmıştır (Fema-352, 2000). Bugüne kadar yapılan çalışmalarda
genellikle hasar görmüş kolon, kiriş ve bağlantı bölgelerinin onarımı ve güçlendirilmesi üzerinde
durulmuştur (Kaya vd., 2015; Huang vd., 2017; Zhao ve Zhang, 2007; Arai vd., 2016; Ito vd., 2016).
Çelik çaprazlarla ilgili olarak ise genellikle güçlendirme konularında çalışılmıştır (Sen vd., 2016;
Shadan ve Kabir, 2018).
Bu çalışmada, kontrollü hasarın sağlandığı onarılabilir durumda olan yapılardaki burkulmuş
çelik çaprazlar için basit, ucuz ve etkili bir onarım yöntemi önerilmektedir. Çalışma kapsamında
burkulma bölgesi kaydırma yöntemi ile onarılan burkulmuş bir çelik çaprazın deneysel davranışları
incelenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.
DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deney Elemanları ve Deney Düzeneği
Deneysel çalışmalar kapsamında C1 ve C2 adında iki adet çelik çapraz üretilmiştir. Bu deney
elemanlarının üretiminde S235JR kalitesindeki 70*70*3 mm enkesitli kutu profiller kullanılmıştır.
Her iki deney elemanın da mafsaldan mafsala uzunluğu 2000 mm ve net uzunluğu 1740 mm’dir.
C1 elemanı çevrimsel yükleme neticesinde hasar gördükten sonra onarılması planlanan deney
elemanıdır. Bu eleman için birinci aşamada yükleme protokolünün tamamı uygulanmayacak, bunun
yerine burkulana kadar test edilecektir. C1 elemanı burkulduktan sonra deney elemanı ilk
pozisyonuna getirilerek onarım işlemi gerçekleştirilecek ve ikinci aşama olarak yükleme
protokolünün tamamı uygulanarak tekrar çevrimsel yük etkisinde test edilecektir.
C2 elemanı referans numunesi olup, yükleme protokolünün tamamı uygulanarak çevrimsel
yük etkisinde test edilecektir. Sonuçlar onarım yapılmış deney elemanı ile karşılaştırılacaktır.
Deney düzeneği Şekil 1' de gösterilen mafsallı birleşime sahip bir yükleme kolonu ve
kirişinden meydana gelmektedir. Deneylerde yatay yük ve yatay yerdeğiştirme ölçümleri yapılmıştır.
Çevrimsel yüklemeler yerdeğiştirme kontrollü bir hidrolik piston ile gerçekleştirilmiş. Deneyler
sırasında hidrolik pistonun ucuna yerleştirilen 500 kN kapasiteli bir yük hücresi ile yük ölçümleri
yapılmıştır. Yükleme kolonunun yatay yerdeğiştirmesi ise potansiyometrik cetvel (LPDT)
yardımıyla ölçülmüştür. Ölçümler Coda AI8b veri toplama cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Yük hücresi

LPDT

Şekil 1. Deney düzeneği (mm)
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Birinci Aşama Deney Sonuçları
Birinci aşamada C1 elemanı burkulana kadar çevrimsel yük etkisinde test edilmiştir. Bu deney
elemanı birinci yerdeğiştirme adımında 2 mm'lik yatay genlikli yerdeğiştirmeler yaparak elastik
davranış göstermiştir. İkinci yerdeğiştirme adımında burkulma yükü limitine kadar yüklenmiş ve
4.48 mm'lik yatay yerdeğiştirmede 165.57 kN'luk maksimum itme yüküne ulaşılmıştır. Üçüncü
yerdeğiştirme adımının ilk çevriminde ise 4.58 mm'lik yerdeğiştirmede ve 158.97 kN'luk yük
seviyesinde burkulma meydana gelmiştir (Şekil 2). Burkulmadan hemen sonra yükte ani bir azalma
meydana gelmiştir. Bu aşamadan sonra hidrolik piston sıfır pozisyonuna alınarak onarım aşamasına
geçilmiştir.

Şekil 2. C1 elemanının burkulma anına kadarki çevrimsel davranışı

Burkulma Bölgesi Kaydırma Yöntemi ile Onarım
Burkulma bölgesi kaydırma yöntemi ile onarımı yapılacak C1 elemanında kalıcı şekildeğiştirmelerin
meydana geldiği bölge sonlu eleman analizi ile belirlenmiştir. C1 elemanı Ansys programında
modellenerek burkulana kadar çevrimsel yükleme etkisinde analiz edilmiştir. Analizler neticesinde
C1 elemanının net uzunluğu boyunca (1740 mm) üst ve alt yüzlerdeki birim şekildeğiştirme
değerlerinin değişimi elde edilmiş ve orta bölgede yaklaşık 600 mm'lik bir uzunluk boyunca kalıcı
şekildeğiştirmelerin meydana geldiği belirlenmiştir. Sargı levhası olarak kullanmak üzere 600 mm
uzunluğunda ve 80*80*4 mm enkesitli bir kutu profil ortadan ikiye kesilerek 2 adet U profil elde
edilmiştir. Kalıcı şekildeğiştirmenin olduğu bölge bu sargı levhalarının arasına alınarak onarılmış ve
C1_O elemanı elde edilmiştir. Onarım işleminde, öncelikle 600 mm uzunluğundaki sargı levhaları
(kırmızı) hasarlı bölgeyi saracak şekilde deney elemanının üzerine yerleştirilmiş ve kaynakla
birleştirilmişlerdir. Daha sonra serbest uçlarından deney elemanına kaynaklanmışlardır. C1_O
elemanına uygulanacak çevrimsel yüklemede lokal burkulmayı sargı levhalarının kaynaklı
uçlarından uzaklaştırmak için onarılmış bölgeye her iki uçtan 50 mm uzunluğunda ek sargı levhaları
(yeşil) kaynaklanmıştır. Ek sargı levhalarının diğer uçları ise serbesttir.
İkinci Aşama Deney Sonuçları
İkici aşamada C1_O isimli onarılmış deney elemanı ile C2 elemanı çevrimsel yük etkisinde test
edilmiştir. Deney sonuçları Tablo 1'de özetlenmiştir.
C1_O elemanı ikinci yerdeğiştirme adımında burkulma limitine ulaşmıştır. Üçüncü
yerdeğiştirme adımının ilk çevriminde 4.63 mm'lik yatay yerdeğiştirme ve 162.85 kN'luk yatay yük
seviyesinde burkulmuştur. Burkulmadan hemen sonra yükte ani bir düşüş yaşanmıştır. Aynı
yerdeğiştirme adımında yaklaşık 10.11 mm'lik yatay yerdeğiştirme seviyesinde onarılmış bölgenin
dışında, çaprazın serbest bölgesinde, lokal burkulma meydana gelmiştir. İlerleyen çevrimlerde hasar
lokal burkulma bölgesinde yoğunlaşmış ve C1_O elemanının itme yükü taşıma kapasitesi 44.91 kN'a
düşmüştür. Aynı yerdeğiştirme adımında, çekmede, -13.17 mm 'lik yatay yerdeğiştirme seviyesinde
-218.32 kN' luk maksimum yüke ulaşmıştır. C1_O elemanının lokal burkulma bölgesinde meydana
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gelen çatlaklar, dördüncü yerdeğiştirme adımının ilk çevrimde giderek artmış ve deney elemanı
çekmede -24.43 mm'lik yatay yerdeğiştirmede bu bölgeden koparak göçmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. C1_O elemanının çevrimsel davranışı

Tablo 1. Deney sonuçları
Deney
elemanı
C1
C2
C1_O
Deney
elemanı
C1
C2
C1_O

Py
(kN)
158.97
163.85
162.85

Burkulma yükü
İtme (+)
δy
(mm)
4.58
4.52
4.63

Ky
Py
(kN/mm)
(kN)
34.71
-193.65
36.25
-192.90
35.17
-211.59
Maksimum yük

İtme (+)
Pmax
(kN)
165.57
165.10
166.46

Akma Yükü
Çekme (-)
δy
(mm)
-5.01
-4.60
-5.12

Ky
(kN/mm)
38.65
41.93
41.32

Çekme (-)
δmax
(mm)
4.48
4.40
4.44

Pmax
(kN)
-193.65
-211.50
-218.32

δmax
(mm)
-5.01
-13.50
-13.17

C2 elemanı ikinci yerdeğiştirme adımının ilk çevriminde burkulma limitine ulaşmıştır. Üçüncü
yerdeğiştirme adımının ilk çevriminde ise sistemde burkulma meydana gelmiştir. Burkulma anında
yatay yerdeğiştirme 4.52 mm, yük ise 163.85 kN olarak ölçülmüştür. Aynı çevrimde yaklaşık 10.27
mm’ lik yatay yerdeğiştirmede çaprazın orta bölgesinde yerel burkulma meydana gelmiştir.
İlerleyen çevrimlerde hasar yerel burkulma bölgesinde yoğunlaşmıştır. % 2 ötelenme oranında GÇ
elemanının yük taşıma kapasitesi itmede 16.02 kN’ a düşerken, çekmede -21.28 mm’lik yatay
yerdeğiştirmede deney elemanı göçmüştür (Şekil 4).

32

S. Demir

Şekil 4. C2 elemanının çevrimsel davranışı

Deney elemanlarının çevrimsel yük etkisindeki performansları incelendiğinde C1 elemanı ile
C1_O elemanının yaklaşık olarak aynı yük ve yerdeğiştirme seviyelerinde burkulduğu ve onarılmış
C1_O elemanın da herhangi bir performans kaybı yaşanmadığı görülmektedir. Onarılmış C1_O
elemanı ile C2 elemanı kıyaslandığında ise yine aynı yük ve yerdeğiştirme seviyelerinde burkulmanın
yaşandığı bununla birlikte her iki deney elemanının da çevrimsel ömrünün aynı seviyede olduğu
görülmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada burkulmuş geleneksel çelik çaprazların burkulma bölgesi kaydırma yöntemi ile
onarımı konusunda yapılan ön deneysel çalışmalar paylaşılmıştır. Ön çalışma kapsamında yalnızca
burkulma anına kadar yüklenerek hasar görmüş bir deney elemanı onarılmıştır. Deneysel sonuçlar
incelendiğinde burkulma bölgesi kaydırma yöntemiyle onarılmış deney elemanında aynı burkulma
yüküne tekrar ulaşılabildiği görülmüştür. Bununla birlikte onarılmış deney elemanının çevrimsel
ömründe de herhangi bir azalma olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre burkulma bölgesi
kaydırma yönteminin burkulmuş geleneksel çelik çaprazlar için etkili, ucuz ve basit bir onarım
yöntemi olduğu söylenebilir.
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YENİDEN DÜZENLENMİŞ MAFSALLI KİRİŞ VE BİNDİRME EKİ
BOYU DENEYLERİ
REARRANGED HINGED BEAM AND LAP SPLICE LENGTH EXPERIMENTS
Boğaçhan BAŞARAN1, İlker KALKAN2

ÖZET
Çelik ya da FRP donatılı beton elemanların mekanik davranışlarını ve süneklik değerlerini
belirleyen en önemli etmenlerden biri de donatı ile beton arasındaki aderanstır. Donatı-beton
aderansını belirlemek için kullanılan birçok uluslararası deney yöntemi vardır. Ancak bu
uluslararası deney yöntemlerinden çoğu, donatı-beton aderansını etkileyen bazı değişkenleri (alt
ve yan pas payı, donatı aralığı, donatı konumu, bindirme eki vb.) göz ardı etmektedir. Ayrıca,
uluslararası çelik ya da FRP donatılı-beton yönetmeliklerine göre, donatı boyunun yetersiz
kalması durumunda sıklıkla kullanılan donatı bindirme ekleri, donatı kenetlenme boyunun belli
bir katsayı ile çarpımından elde edilmektedir. Aderans deney yöntemleri ile bindirme eki boyu
deney yöntemleri birbirlerinden farklı olduğu için, donatı aderans boyu ile bindirme boyu
arasında doğrudan bir ilişki oluşturmak halihazırda mümkün değildir. Bu çalışmada, çelik ya
da FRP donatı-beton aderansını ve bindirme eki boyunu tespit edebilmek maksadıyla kullanılan
deneylere alternatif iki deneysel yöntem önerilmiştir. Bu deneysel yöntemlerden birincisi, donatıbeton aderansına etki eden tüm deney değişkenlerini inceleyebilmek maksadıyla mafsallı kiriş
deneylerinin yeniden düzenlenmesini içermektedir. İkinci deneysel yöntem ise, bindirme eki boyu
deneyleri ile aderans deneyleri arasındaki deneysel farklılıkları en aza indirebilmek maksadıyla
bindirme eki boyu deneylerinin yeniden düzenlenmesini içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mafsallı kiriş deneyi, Bindirme eki boyu deneyi, Aderans deneyi.

ABSTRACT
One of the most important factors determining the mechanical behavior and ductility values of
concrete members reinforced with fiber reinforced polymer (FRP) or steel bars is the bond
between reinforcement and concrete. There are many international test methods used to
determine the reinforcement-concrete bond. However, many of these international test methods
ignore certain parameters (bottom and side cover, reinforcement spacing, reinforcement
location, transverse reinforcement effect, etc.) that affect reinforcement-concrete bond. In
addition, according to international regulations for concrete members reinforced with fiber
reinforced polymer (FRP) or steel bars, reinforcement lap splice lengths are generally obtained
by multiplying the respective development lengths with predetermined constants. Since bonding
test methods and lap splice length test methods are different from each other, it is currently not
possible to establish a direct relationship between reinforcement bond length and lap splice
length. In this study, two experimental methods have been proposed as alternative to the
experiments used to determine steel or FRP reinforcement-concrete bond and lap splice length.
The first of these experimental methods involves the rearrangement of hinged beam experiments
in order to examine all the test variables affecting the reinforcement-concrete bond. The second
experimental method involves rearranging the lap splice experiments in order to minimize the
experimental differences between lap splice length experiments and bond experiments.
Keywords: Hinged beam experiment, Lap splice length experiment, Bond test.
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GİRİŞ
Donatı ile beton arasındaki aderans, FRP donatılı beton elemanların ve betonarme elemanların
mekanik davranışlarını, süneklik değerlerini ve enerji sönümleme kapasitelerini belirleyen en önemli
etkenlerden birisidir. FRP donatı veya çelik donatı-beton arasındaki aderansı etkileyen birçok
değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler, donatı türü (çelik, BFRP,CFRP, GFRP), donatı yüzey
özelliği (kumlanmış, sargılı, oluklu, nervürlü), donatı çapı, gömülme boyu, alt ve yan pas payı, donatı
konumu, donatı aralığı, beton basınç dayanımı ve beton türüdür (lif katkılı). Donatı ile beton arasında
yeterli aderansı sağlayabilmek için aderans boyunun ya da bindirme eki boyunun yeterli olması
gerekir. Bu boyların belirlenebilmesi için de aderans ve bindirme eki boyu deneylerine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Çelik veya FRP donatı-beton aderansını test etmek için birçok deneysel yöntem
bulunmaktadır. Genellikle, FRP donatı ile beton arasındaki aderans gerilmesinin belirlenmesinde,
çelik donatı için kullanılan yöntemlere başvurulmaktadır. RILEM RC5 (1982) ve RC6 (1983)
standartlarında çelik donatı çubuklarının kenetlenme boyu tespiti için mafsallı kiriş ve çekip çıkarma
deneyleri, ASTM A944-10 (2015) standardında kiriş ucunda çekip çıkarma deneyi ve EN 10080
(2005) standardında çekip çıkarma ve mafsallı kiriş deneyleri öngörülmektedir. Bu yönetmelikler ve
standartlardan farklı olarak, FRP donatı-beton aderansını tespit etmek için de standartlar yayınlanmış
olsa da bu standartlardaki deney yöntemleri sınırlıdır. ASTM D7913 (2014), JSCE-E539 (1995),
ISO10406-1 (2015), ACI 440 3R-12 (2012) standartları ve yönetmelikleri, FRP donatılarda sadece
çekip çıkarma deney yöntemlerini içermektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Çekip çıkarma deneyi

Bu belirtilen yönetmeliklerden ACI 440 3R-12 (2012), ACI 408R-03 (2003) ve ACI 440R-07
(2007), aderans tespitinde daha başka deney yöntemlerinin de kullanılabileceğini belirtmektedir
(Şekil 2). Ancak, bu deneylerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir açıklama yönetmeliklerde
verilmemiştir.

Şekil 2. Aderansı belirlemek için kullanılan kiriş deneyleri (ACI 440R-07 (2007)'den, değiştirilerek):
a) Basit kiriş veya bindirme eki boyu deneyi; b) Eğilmede kenetlenme deneyi; c) Mafsallı kiriş
deneyi; d) Konsol kiriş deneyi; e) Makas kiriş deneyi; f) Kiriş ucundan çekip çıkarma deneyi.

Aderans deney yöntemlerinden, basit olması ve kolay yapılabilmesinden dolayı çekip çıkarma
deneyleri sıklıkla kullanılır. Ancak, donatının kirişlerde maruz kaldığı şartları gerektiği gibi
yansıtamayan bir test yöntemi olduğu için, çekip çıkarma deneyinin kenetlenme boyunun tespitinde
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kullanılması tavsiye edilmemektedir (ACI 408R-03, 2003). Bu deney, daha çok aderans dayanımını
etkileyen değişkenler üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılmalıdır (ACI 440.3R-12,
2012). Kiriş deneyleri, eğilme etkisi altındaki elemanların aderansını daha iyi yansıtmakta ve çekip
çıkarma deneylerine nazaran çok daha gerçekçi sonuçlar vermektedir (ACI 408R-03, 2003).
Ancak, yönetmelikler ve standartlarda yer alan bu deney yöntemleri, donatı-beton aderansını
belirleyen değişkenlerin bazılarının incelenmesi için uygun değildir. Bu nedenle, aderansı etkileyen
farklı değişkenleri araştırırken, farklı deney yöntemleri kullanılmak durumunda kalınmıştır. Ayrıca,
donatı boyunun yetersiz kalması durumunda sıklıkla kullanılan donatı bindirme ekleri, genellikle
deneysel olarak belirlenmemekte ve deneysel olarak belirlenmiş kenetlenme boyunun belirli bir
katsayı ile çarpılması yoluyla elde edilmektedir. Bindirme eki boyu ile ilgili yeterli deneysel veri
bulunmadığından ve aderans ile bindirme deney yöntemleri arasındaki farklılıklardan, bindirme boyu
ile aderans boyu arasındaki ilişkinin aderansı etkileyen değişkenlerden hangi ölçüde etkilendiğini
sağlıklı bir şekilde ortaya koymak mümkün olmamaktadır.
Bu çalışmada, çelik ya da FRP donatı-beton aderansını ve bindirme eki boyunu tespit
edebilmek maksadıyla kullanılan deneylere alternatif iki deneysel yöntem önerilmiştir. Bu deneysel
yöntemlerden birincisi, donatı-beton aderansına etki eden tüm deney değişkenlerini inceleyebilmek
maksadıyla mafsallı kiriş deneylerinin yeniden düzenlenmesini içermektedir. İkinci deneysel yöntem
ise, bindirme eki boyu deneyleri ile aderans deneyleri arasındaki deneysel farklılıkları en aza
indirebilmek maksadıyla bindirme eki boyu deneylerinin yeniden düzenlenmesini içermektedir.
Önerilen aderans ve bindirme boyu deneylerinin uyumu sayesinde bu iki uzunluk arasındaki ilişkiyi
doğru bir şekilde ortaya koymak mümkün olacaktır. Bu önerilen yöntemlerin uygulanması ile
aderans ve bindirme boyunu belirleyen tüm değişkenlerin etkisi, çekme donatısının gerçek kirişlerde
maruz kaldığı yükleme şartlarına en uygun şartlar altında araştırılabilecektir.
YÖNTEM
Mafsallı kiriş deneyleri, betonarme eğilme elemanlarında yer alan çekme çubuklarının yükleme
koşullarına yakın koşullara sahip olan ve aderans dayanımının çoklu parametre etkisinde
incelenebilmesine olanak sağlayan en iyi kiriş deneyi yöntemlerinden biridir. Ancak, bu yöntemle
aderansı etkileyen değişkenkerin büyük bir kısmı incelenebilse de, alt ve yan pas payının, donatı
aralığının, etriye etkisinin ve bindirme ekinin aderansa etkisi incelenemez. Bu sebepler ile, çalışma
kapsamında EN 10080 (2005) yönetmeliğinde geçen mafsallı kiriş deney numunelerinin (Şekil 3-4)
donatı detaylandırması ve boyutları yeniden düzenlenmiştir.

Şekil 3. EN 10080 (2005)’de geçen 16mm’den daha küçük donatılar için mafsallı deney numunesi
(EN 10080, 2005)

Yeniden düzenlenen mafsallı kirişlerde, 50 mm aralığa sahip S420 sınıfı Φ8 çelik etriyeler
kullanılarak, kesme açıklıklarında diyagonal çatlakların, kiriş davranışını etkilemesi engellenmiştir.
Etriyelerin montajının sağlanması amacıyla, her bir kirişte basınç donatısı olarak S420 sınıfı 2Φ8
çelik boyuna donatılar kullanılmıştır. Ayrıca, yatay yönde ortaya çıkabilecek olası kesme
kuvvetlerinden oluşacak çatlakları önlemek maksadı ile tüm kirişlerde S420 sınıfı 2Φ8 çelik gövde
donatısı kullanılmıştır. Bu gövde donatıları kapalı etriye şeklinde düzenlenerek, yatay kesme
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kuvvetlerinin deney sonuçlarını etkilememesi amaçlanmıştır. Kesme kuvvetlerine karşı alınan tüm
bu önlemlere rağmen, tüm aderans ve bindirme deneylerinde kesme hesaplarının yapılması ve
tasarım aşamasında kesme kontrollerin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, mafsallı kiriş
deneylerinde donatılar kesme kuvvetlerinin etkisiyle kaldıraç etkisine maruz kalsa da, standart bir
deney yönteminin takip edilmesi amacıyla bu etki göz ardı edilmiş ve donatıların sadece eğilme
etkisinde kalıdğı varsayılmıştır.

Şekil 4. EN 10080 (2005)’de geçen 16mm’den daha büyük donatılar için mafsallı deney numunesi

Yeniden düzenlenmiş mafsallı kiriş numune boyutları ile donatı detayları, beton basınç
dayanımı, donatı çapı, donatı çeşidi, donatı türü (çelik, BFRP, CFRP ve GFRP), donatı yüzey
özellikleri (kumlanmış, sargılı, oluklu, nervürlü) gibi deney değişkenlerine göre değişebildiği için,
aderans ve bindirme eki boyunu tespit etmek için yeniden düzenlenen mafsallı kirişleri gösteren
çizimlerde temsili ölçüler ve detaylar kullanılmıştır (Şekil 5-7).

(a)
(b)
Şekil 5. Yeniden düzenlenmiş mafsallı kiriş deney numunesi genel görünümü:
a) bindirme eksiz; b) bindirme ekli
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Şekil 6. Bindirme eksiz yeniden düzenlenmiş mafsallı kiriş numunesi boyutları (temsili)

Şekil 7. Bindirme ekli yeniden düzenlenmiş mafsallı kiriş numunesi boyutları (temsili)

Yeniden düzenlenmiş (bindirme eksiz ve bindirme ekli) mafsallı kiriş deneyleri ile
standartlarda belirtilen aderans ve bindirme eki boyu deneyleri, deneylerde incelenebilecek
değişkenlere göre Çizelge 1’de karşılaştırılmıştır. Tüm deney yöntemlerinde donatı türü (çelik,
BFRP,CFRP, GFRP), donatı yüzey özelliği (kumlanmış, sargılı, oluklu, nervürlü), donatı çapı,
gömülme boyu ve beton türü (lif katkılı) incelenebildiği için bu değişkenler çizelgeye dahil
edilmemiştir. Çizelgeden de görüleceği üzere, önerilen deney yöntemleriyle kiriş numunelerinin
boyutlarına ve donatılarına yapılan müdaheleler sayesinde aderans ve bindirmeyi etkileyen bütün
değişkenlerin incelenmesine olanak sağlanılmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada, mafsallı kiriş deneylerinin donatı detayları ve boyutları yeniden düzenlenerek, donatıbeton aderansının ve donatılar arası bindirme eki boyunun belirlenebilmesi amacıyla yapılabilecek
alternatif deney yöntemleri önerilmiştir. Önerilen deney yöntemlerinin, halihazırda kullanılan deney
yöntemlerine olan üstünlükleri ve bundan sonra yapılacak deneysel çalışmalar için sağlayacakları
avantajlar aşağıda sıralanmıştır:
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Çizelge 1. Deney yöntemlerinin karşılaştırılması
İncelenebilecek
değişkenler
Alt pas payı
Yan pas payı
Donatılar arası mesafe
Birden fazla donatı
etkisi
Beton ezilmeden
basınç dayanımının
aderansa etkisi
Etriye etkisi
Donatı Konumu
Bindirme eki/net
aderans boyunun tespiti







Çekip
çıkarma
deneyi

Kiriş ucundan
çekip çıkarma
deneyi

Basit
kiriş
deneyi

Mafsallı
kiriş
deneyi

Bindirme
eki deneyi

-

+
-

+
+
+

-

+
+
+

Yeniden
düzenlenmiş
mafsallı kiriş
deneyi
+
+
+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+
+

+
+

+

+
+

+
+

-

-

-

-

-

+

Bu deney yöntemleri, mafsallı kiriş deneylerinde test edilemeyen parametrelerden alt ve yan
pas payının, donatılar arası mesafenin, etriye varlığının ve bindirme ekinin aderansa etkisi
incelenebilmesine olanak sağlayacaktır.
Diğer aderans kiriş yöntemlerinde net olarak ölçülemeyen donatı sıyrılma miktarları bu
deneyler ile çok daha net ölçülebilecektir.
Aderansı etkileyen faktörlerin bindirme eki boyunu hangi oranda etkilediği aynı deney
değişkenleri kullanılarak, yeniden düzenlenmiş deneyler ile çok daha net belirlenebilecektir.
Aderans ve bindirme deneylerinin uyumu sayesinde aynı deney değişkeninin hem bindirme
hem de kenetlenme boyu üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak ortaya konulabilecektir.
Aderans boyu ile bindirme eki boyu arasında uluslararası donatı-beton yönetmeliklerinin
verdiği katsayılar, yeniden düzenlenmiş deneyler ile çok daha net belirlenebilecektir.
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KİMYASAL ANKRAJLARIN EKSENEL ÇEKME ETKİSİ ALTINDA
DAVRANIŞLARININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK
İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL INVESTIGATION OF THE CHEMICAL
ANCHORS BEHAVIORS UNDER THE AXIAL TENSILE EFFECT
Abdullah MÜSEVİTOĞLU 1, Musa Hakan ARSLAN 2, Ceyhun AKSOYLU 3, Ahmet ÖZKIŞ 4
1
ÖZET
1
Bu çalışmada beton içine gömülmüş olan kimyasal ankrajların çekme etkisindeki davranışını
gözlemleyebilmek için farklı beton sınıfına, donatı çapına, ankraj derinliğine, açılan deliklerin
büyüklüğüne ve açılan deliklerin temizliğine göre 108 adet ankraj numunesi hazırlanmış ve bu
numunelere çekip çıkarma deneyleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ile ankrajların eksenel yük
kapasiteleri ve bu parametrelere bağlı olarak oluşan göçme durumları deneysel ve analitik
olarak incelenmiştir. Analitik incelemelerde mevcut amprik bağıntılar ile akıllı sistemler tahmin
kapasiteleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda ankraj derinliğinin, beton sınıfının
ve donatı çapının artması ankrajların eksenel yük taşıma kapasitelerini artırdığı görülmüştür.
Ayrıca ankrajların ekiminde delikleri su ile temizlenmiş numunelerin, hava ile temizlenmiş
olanlara göre daha fazla eksenel yük taşıdığı gözlenmiştir. Delikleri hiç temizlenmeden ekimi
yapılan ankrajlarda ise diğer iki duruma göre ciddi oranda eksenel yük taşıma kapasitelerinde
azalma olduğu tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmak üzere yapılan analitik
çalışmalarda kullanılan YSA algoritmasının diğer tahmin algoritmalarına göre %78.3 oranında
başarı gösterdiği, literatürde önerilen ampirik bağıntıların ise tahmin başarı oranlarının
oldukça sınırlı seviyede kaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Aderans, çekip çıkarma deneyi, deneysel çalışma, kimyasal ankraj,yapay
zeka

ABSTRACT
1
In this study, 108 anchor specimens were prepared according to different concrete class,
reinforcement diameter, anchor depth, size of drilled holes and cleanliness of drilled holes in
order to observe the behavior of chemical anchors embedded in concrete and pull-out
experiments were performed on these samples. With the data obtained, the axial load capacities
of the anchors and the collapsing conditions related to these parameters were investigated
experimentally and analytically. In the analytical studies, the current empirical relations were
compared with the predictive capacities of intelligent systems. As a result of the study, it was
seen that anchorage depth, concrete class and reinforcement diameter increased axial load
capacity of anchors. In addition, it was observed that the specimens whose holes were cleaned
with water carry more axial load than the ones cleaned with air. In the anchors which were
planted without cleaning the holes, it was found that there was a significant decrease in axial
load carrying capacity compared to the other two situations. It was observed that the ANN
algorithm used in the analytical studies to compare with the experimental studies showed a
success rate of 78.3% compared to the other prediction algorithms, whereas the predicted
success rates of the empirical correlations suggested in the literature remained quite limited.
Keywords: Adherence, pull-out tests, experimental setup, chemical anchorage, artificial
intelligence
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GİRİŞ
1
Deprem kuşağında yer alan pek çok ülkede geçmiş dönemlerde oluşan depremlerde önemli can ve
mal kayıpları yaşanmıştır. Türkiye, İran, İtalya, Yunanistan gibi deprem riski yüksek ülkelerde
deprem sonrası yapılan incelemelerde (Ahmadizadeh ve Shakib, 2004; Arslan ve Korkmaz, 2007;
Karakostas vd., 2005) yapı stokunun büyük bir kısmını betonarme yapıların oluşturduğu
görülmektedir. Bu yapılarında yeterli deprem performansının olmadığı onarımı veya güçlendirilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada güçlendirilme gereksinimine ihtiyaç duyulan yapı elemanlarında donatı
ekilirken (ankraj yapılarken) iç ve dış faktörlerin hızlı ve doğru olacak şekilde belirlenmesi fikrinden
yola çıkılarak bir dizi deneysel ve analitik çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışma kapsamında piyasada betonarme binaların güçlendirilmesi aşamasında yaygın olarak
kullanılan ankraj çapları (16 mm ve 20 mm) seçilmiştir. Bununla beraber Türkiye’de 1998 yılı öncesi
yapılan yapı stoğunu temsil etmesi amacıyla C10 beton sınıfı ile günümüzde yaygın olarak kullanılan
C30 beton sınıfı parametre olarak seçilmiştir. Ayrıca çalışmada beton kütlelerde açılacak ankraj delik
çapları kullanılan donatı çapından 4 mm, 6 mm ve 8 mm daha büyük olacak şekilde bir veri seti
oluşturmak için hazırlanmıştır. Ankraj derinlikleri de donatı çapının 5, 10 ve 15 katı olacak sekilde
seçilmiştir. Uygulanan ankrajların eksenel çekme kapasitelerinin tayini için ankraj delikleri sırasıyla
hava, su ve hiç temizlenmemiş durumlar olarak dikkate alınmıştır. Çalışma da deneysel çalışmaya
ek olarak farklı analitik çalışmalar da yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.
2
KİMYASAL ANKRAJLAR
1
Kimyasal ankrajlar betona sonradan eklenerek yapılan bağ tipi ankrajlardır. Betonarme yapıların
güçlendirilmesinde, mevcut taşıyıcı sistemlerin kesitlerinin büyütülmesinde ihtiyaç duyulan
donatının eklenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemdir. Kimyasal ankrajların sıklıkla kullanılmasının
sebebi hızlı ve kolayca uygulanabilir olması ve aynı zamanda yüksek yapışma dayanımlarına sahip
olmasıdır (Gürbüz, 2007).
En kolay uygulanabilen aderans deneyi çekip çıkarma deneyidir. Bu aderans deneyinde betona
ekilen düz yüzeyli çubuklarda kenetlenme boyu yeterli ise donatı akmaktadır, yeterli değilse donatı
sıyrılarak bulunduğu beton kütleden çıkmaktadır. Aynı zamanda bu deneylerde nervürlü çubukların
kullanılması durumunda çatlak genişliği daha dar, sıyrılma daha az olmaktadır. Ankrajların çekip
çıkarma deneyi esnasındaki davranışları incelendiğinde Şekil 1’de görülen beş farklı göçme durumu
gerçekleşmektedir.

Şekil 1. a, b, c, d, e: Ankraj çubuğunun akması, Ankraj çubuğunun betondan sıyrılması, Betonun
konik olarak kopması, Koni ile sıyrılmasının birlikte oluşması, Betonun yarılması
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DENEYSEL ÇALIŞMA
1
Aderans deneylerinde basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan eksenel çekip çıkarma deneyi
sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada kütle betonuna ekilen ankraj donatıları, farklı
parametrelerin dikkate alınmasıyla hidrolik bir sistem yardımıyla çekme çıkarma deneyine tabi
tutulmuştur. Bu deneyler Konya Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Laboratuvarından temin edilen
ve Şekil 2’de gösterilen hidrolik deney teçhizatı yardımıyla şantiye ortamında gerçekleştirilmiştir.
Betona sonradan ekilen donatı çubukları ortası delik hidrolik krikonun üst ucuna bağlanarak eksenel
yük etkisi altında çekip çıkarma deneyine tabi tutulmuştur. Deney esnasında hidrolik krikonun
üzerine yerleştirilen 600 kN kapasiteli yük ölçer yardımıyla eksenel yük değeri ölçülmüştür.
Deneylerde yüklemeler numunelerin göçme yüküne kadar uygulanarak betona sonradan ekimi
yapılan kimyasal ankrajların davranışlarındaki değişim belirlenmeye çalışılmıştır.

Şekil 2. Çekip çıkarma deney düzeneği
Bu çalışmada eski ve yeni tip binalarda karşılaşılan beton sınıflarının temsil edilmesi adına C10 ve
C30 sınıfı beton kullanılmıştır. Türkiye’de güçlendirme yapılan binaların çoğunda bu tip betonların
kullanılmış olması mevcut durumu değerlendirebilme adına önemlidir. Deneysel çalışmada farklı
parametreler dikkate alınmıştır. Bunlar farklı beton sınıfları (C10 ve C30), ankraj çelik cinsi
(B420C), ankraj donatı çapı (16 ve 20 mm) ve ankraj derinlikleri (5Ø, 10Ø ve 15Ø) şeklindedir.
Ayrıca ankraj delik çapının donatı çapından 4, 6 ve 8 mm daha büyük olması ve deliklerin hava ve
su ile temizlenmiş olması ve hiç temizlenmemiş olması durumu dikkate alınmıştır. Bu çalışmada
yükleme hızı, epoksi türü ve donatının beton içindeki eğimli konumu gibi parametreler çalışma
kapsamı dışındadır.
Çalışmada C10 sınıfı betonlar için 6 adet, C30 sınıfı betonlar için 6 adet olmak üzere toplam
12 adet kalıp numuneleri belirli ebatlarda hazırlanmıştır. Kalıp ve taban yüzeylerinin son temizlikleri
yapılarak kalıpların yağlanmasının ardından beton dökümü gerçekleştirilen numunelerin kür
işlemine devam edilmiştir. Betonun kür işlemi tamamlandıktan sonra ankrajı yapılan donatıların
yerleri Total Station aletiyle beton üzerinde işaretlenmiştir. Taban betonu üzerindeki ilgili yerlere
beton sınıfı, donatı çapı, açılacak delik çapı, ankraj derinliği ve deliklere yapılacak temizlik türü
yazılmıştır. Ardından ASTM E 488 (ASTM E488, 2003) standardına uygun olarak daha önce yerleri
belirlenen noktalar matkap yardımıyla delinmiştir. Ankraj deliklerinin hassas olarak ayarlanabilmesi
için matkap uçlarının üzerine derinlik ölçüsünü belirtecek işaretlemeler yapılmıştır. Açılan delikler
öncelikle hava ile daha sonra su ile temizlenmişlerdir. Üçüncü grup deney numunelerinde ise
herhangi bir şekilde temizleme gerçekleştirilmemiştir. Ekimi yapılacak ankrajlardan önce ilgili
delikler kimyasal yapıştırıcılar ile doldurulmuştur. Daha sonra deliklere ankrajı yapılan donatılar
taban betonu yüzeyinden 50 cm çıkacak şekilde yerleştirilmiştir. Şantiye ortamında gerçekleştirilen
çekip çıkarma deneylerine ait işlem sırası fotoğraflarla Şekil 3’de gösterilmiştir (Müsevitoğlu, 2019).
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Şekil 3. Numunelerin çekip çıkarma deneylerine hazırlanması
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Deneysel Çalışma Sonuçları
Bu çalışmada farklı beton sınıfları, farklı donatı çapları, farklı ankraj derinlikleri, deliklerin çap
değişimleri ve temizlik değişkenleri dikkate alınarak kimyasal ankrajların eksenel çekme altındaki
davranışları test edilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan deney numuneleri çekip çıkarma deneyine
tabi tutularak ankraj kuvvetleri ölçülmüştür. Tüm deney numuneleri için elde edilen deneylerden
maksimum ankraj kuvveti ölçülerek bu değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Ankraj deneylerine ait dayanım sonuçları
Derinlik

Delik Çapı
(+ mm)

4

5Ø

6

8

4

10Ø

6

8

4

15Ø

6

8

Temizlik

Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)
Su (ST)
Hava (HT)
Temizlenmemiş (TM)

Ø20 için
Düşük
Dayanımlı
Beton Yük
Değerleri
(kN)
51,59
23,15
3,88
22,06
17,54
2,48
35,29
18,15
1,34
77,82
32,92
7,80
78,79
34,01
15,93
79,63
32,36
10,11
103,60
76,35
24,57
92,22
15,09*
26,97
93,66
38,57
8,58*

Ø20 için
Normal
Dayanımlı
Beton Yük
Değerleri
(kN)
69,46
44,15
9,71
36,43
31,04
4,10
78,09
36,77
7,68
90,10
87,90
44,92
94,58
64,30
30,23
93,14
34,30
10,90
89,17
56,04
50,72
96,09
88,93
30,23
99,05
89,19
41,24

Ø16 için
Düşük
Dayanımlı
Beton Yük
Değerleri
(kN)
16,84
7,39
7,65
21,57
15,14
5,40
19,99
16,04
10,70
39,23
28,42
8,73
42,43
40,13
15,78
55,36
26,62
12,82
38,62*
35,89
22,70
77,72
51,38
6,57*
67,83
46,45
28,08

Ø16 için
Normal
Dayanımlı
Beton Yük
Değerleri
(kN)
39,18
18,84
4,83
22,63
14,04
8,77
19,71
19,48
13,76
73,31
47,47
16,67
39,66
47,31
10,32
48,93
41,88
8,97
74,99
73,34
22,40
69,93
42,53
21,64
73,58
72,15
16,40
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Tablo 1 incelendiğinde ankraj çapının, beton sınıfının ve ankraj derinliğinin artması ankrajların
eksenel çekme kapasitelerinin artmasını sağlamıştır. Donatının ekileceği deliğin çapının ise eksenel
çekme kapasitesini ciddi oranda değiştirmediği gözlenmiştir. Temizlik parametresi açısından
karşılaştırıldığında su ile temizlenen deliklere ekilen donatılar, hava ile temizlenen deliklere ekilen
donatılara göre daha fazla eksenel çekme kapasitesine sahiptir. Temizlenmemiş numunelerde ise
eksenel çekme kapasiteleri diğer iki duruma göre oldukça düşük seviyede kalmıştır.
Göçme durumlarına bakıldığında 5Ø derinliğinde ekilen ankraj donatılarının betondan sıyrılarak
ayrıldığı gözlenmiştir. Temizlenmemiş deliklere 10Ø ve 15Ø derinliğinde ekilen donatılar taban
betonundan 2-4 mm sıyrılmıştır.
Yapay Zeka İle Ankraj Kapasitesinin Tayini
Deneysel olarak eksenel çekme kapasitesi hesaplanmış tüm numuneler yapay zeka tabanlı Destek
Vetkör Makinesi (SVM), Ağaçlar (Tree), Rassal Orman (RF), Yapay Sinir Ağları (YSA) ve
Olasılıksal Dereceli Azalma (SGD) algoritmaları ile hesaplanarak sonuçları karşılaştırılmıştır.
Yapılan akıllı sistemlerde test verisi deney verilerinin %10’u olarak belirlenmiştir. Deney verilerinin
kalan %90’lık kısmı eğitim amacıyla kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda elde edilen her bir akıllı sistemin başarısı incelendiğinde R2 değeri en yüksek
olan algoritma YSA olmaktadır. R2 değerleri yüksekten düşüğe sırasıyla YSA için 0.783, RF için
0.759, SGD için 0.726 ve Tree için 0.622 olarak hesaplanmıştır. SVM algoritmasından ise bu çalışma
için anlamlı bir sonuç alınamamıştır.
Ampirik formüllerle bulunan sonuçların Deneysel ve YSA ile karşılaştırılması
Bu bölümde ampirik olarak bulunan eksenel çekme kapasiteleri deneysel ve YSA modellerinden elde
edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Tablo 2’de verilen karşılaştırmalar, Eligehausen vd., 1984
tarafından önerilen beton konisi metodu, ACI 349’da (1997) verilen beton koni metodu ve Fuchs vd.,
1995 tarafından önerilen Concrete Capacity Design (CCD) metodu kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca
deney esnasında eksenel yük okuma hataları * sembolüyle belirtilmiştir.
Tablo 2’de toplamda 12 adet örnek alınmıştır çünkü kimyasal ankrajların çekme
kapasitelerinin belirlenmesi kapsamında çalışmada kullanılan tasarım modelleri incelendiğinde
denklemlerin ankraj derinliği ve betonun basınç dayanımlarına bağlı olduğu görülmektedir. Bu
yüzden açılan deliklerin temizliği ve açılan deliklerin büyüklüğü dikkate alınmamıştır. Delik çapının
etkisi önemli oranda eksenel yük kapasitesini etkilemediğinden deneylerden ve YSA
algoritmasından elde edilen verilerin ortalaması alınarak Tablo 2’te kıyaslama yapılmıştır.
Tablo 2. Deneysel ve analitik yöntemlere göre kimyasal ankrajların çekme kapasiteleri
Analitik Çalışma

Amaçlanan
Beton Sınıfı

Ankraj
Derinliği
(mm)

Eligehausen,
1984 (kN)

ACI 349, 1997
(kN)

Fuchs 1995,
CCD (kN)

Deney
Sonuçları
(kN)

YSA Sonuçları
(kN)

C30
C30
C30
C30
C30
C30
C8
C8
C8
C8
C8
C8

300
200
100
240
160
80
300
200
100
240
160
80

453,51
201,56
50,39
290,25
129,00
32,25
234,19
104,09
26,02
149,88
66,62
16,65

1783,15
821,86
227,48
1144,74
528,34
146,76
927,02
427,27
118,26
595,12
274,67
76,30

224,86
122,40
43,27
160,90
87,58
30,96
116,90
63,63
22,50
83,65
45,53
16,10

94,80
92,64
73,80
72,86
53,98
27,18
96,53
78,77
36,33
72,80
45,69
19,44

83,52
81,76
52,48
77,41
71,44
23,96
77,46
63,50
33,88
54,22
44,52
21,96
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Kimyasal ankrajların çekme kapasitelerinin belirlenmesinde beton koni metodu ve CCD metodunun
ankraj derinliğinin düşük olduğu seviyelerde deneyden elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar verdiği
görülmektedir. Fakat ankraj derinliğinin 10Ø ve 15Ø olduğu derinliklerde diğer modellere ve deney
verilerine göre çok daha yüksek çekme kapasitesine ulaşmaktadır. ACI 349 beton koni modelinde
ise sonuçlar oldukça yüksek seviyede çıkmaktadır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada kimyasal ankrajların çekme kapasitesini belirlemek için yapılan geçmiş tasarım
modelleri ile deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ve YSA algoritması ile elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:
1. Beton dayanımın, ankraj çapının ve ekilen ankraj derinliğinin artması ankraj kapasitesini
artırmıştır. Açılan delik çaplarının 4mm, 6mm ve 8mm şeklinde olması ankraj kapasitesini
kayda değer ölçüde değiştirmemiştir.
2. Eksenel yük taşıma kapasitelerinin karşılaştırılması durumunda ankraj deliklerinin sırasıyla
su ile temizlenenler> hava ile temizlenenler> temizlenmeyenler şeklinde sıralanmıştır. Bu
sonuçlara göre ankraj ekiminde temizliğin oldukça önemli bir parameter olduğu
görülmektedir.
3. Göçme kapasiteleri açısından su ve hava ile temizlenmiş deliklere 15Ø derinliğinde yapılan
ekimlerde sıyrılmanın olmadığı görülmüştür. Ancak 5Ø derinliğinde ekilen ankraj
donatılarında genel olarak donatılar göçme konumlarına betondan sıyrılarak ulaşmıştır.
4. Ankraj çekme kapasitesinin analitik olarak tahmininde başarı sırası YSA(%78.3)>
RF(%75.9)>SGD(%72.6)>Tree(%62.2) şeklindedir. Buradan anlaşılacağı üzere YSA
modeli analitik tahmin metodu olarak tercih edilebilir durumdadır.
5. Eligehausen koni metodu ve Fuchs’un tasarladığı CCD metodu 5Ø derinliğine ait
numunelerde deney verilerine yakın sonuçlar verirken, 10Ø ve 15Ø derinliğinde ekilen
numunelerde sonuçlar arasında ciddi farklar bulunmaktadır.
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BETON DOLGU KOMPOZİT LEVHA PERDE DUVARLARIN
DENEYSEL ÖN TASARIM DEĞERLENDİRMESİ
PRELIMINARY DESIGN CONSIDERATION OF CONCRETE FILLED
COMPOSITE PLATE SHEAR WALL FOR TESTING
Erkan POLAT1

ÖZET
Beton dolgu kompozit levha perde duvarlar (BD-KLPD) geleneksel betonarme perde duvarlara
karşı bir alternatif olarak doğmuştur. Geleneksel perde duvarlarda karşılaşılan donatı
sıkışıklığını ortadan kaldırması, beton kalıbına gerek bırakmaması, inşaat hızının arttırılarak
maliyetin azaltılması bu tür duvarların sağladığı avantajlardan birkaç tanesidir. Bu tür perde
duvarlarla ilgili yapılan deneysel ve nümerik çalışmalar son yıllarda ivme kazanmıştır. BDKLPD’ların binaların çekirdek bölgelerinde kullanılarak sismik ve rüzgâr yüklerine karşı
koyması amaçlanmaktadır. Bu nedenle farklı enkesite sahip BD-KLPD’ın davranışının deneysel
olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında deneysel çalışması yapılan farklı
enkesite sahip bir BD-KLPD’ın ön tasarımı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kompozit yapılar, perde duvar, deneysel tasarım, test

ABSTRACT
Composite plate shear walls-concrete filled has emerged as an alternative to traditional
reinforced concrete shear walls. Some of the advantages of such walls are elimination of the
reinforcement congestions encountered on traditional shear walls, elimination of concrete
formwork, increase of the construction speed and reducing the construction cost. Experimental
and numerical studies on such shear walls have gained momentum in recent years. This type of
walls is intended to resist seismic and wind loads by using them in the building cores. Therefore,
the behavior of such walls, which has different cross-section, should be examined
experimentally. Within the scope of this study, a preliminary design of a wall with different crosssection that is intended to be experimentally tested is examined.
Keywords: Composite structures, shear wall, experimental design, testing

GİRİŞ
Beton dolgu kompozit levha perde duvar (BD-KLPD), çift taraflı çelik levhaların ara bağlantı
elemanları kullanılarak ve levhalar arasındaki boşluğun beton ile doldurulması ile meydana gelir
(AISC 2016). Bu tür perde duvarların eğilme etkisi altında yüksek dayanım ve süneklilik değerlerine
ulaşması beklenmekte ve sismik bölgelerde kullanılması amaçlanmaktadır. Son yıllarda bu tür
duvarlarla ilgili deneysel ve nümerik çalışmalar yapılmıştır (Alzeni and Bruneau 2017; Polat and
Bruneau 2017; Polat and Bruneau 2018). Geleneksel betonarme perde duvarlara kıyasla, daha hızlı
ve kolay inşa imkanları sunarak ekonomik açıdan cazip bir alternatif olarak doğmuştur. Örneğin,
kullanılan çelik levhalar, geleneksel betonarme perde duvarlarda karşılaşılan donatı sıkışıklığından
kaynaklanan problemleri ortadan kaldırarak aynı zamanda beton dökümü sırasında ihtiyaç duyulan
kalıp görevi görür. Çelik levhalar arasında kullanılan ara bağlayıcı elemanlar, öngörülen aralıklarla,
enlemesine ve boylamasına çelik levhalar ile kaynaklı veya cıvatalınmış bir şekilde uygulanabilir.
Bağlantı çubuklarının ana işlevi, çelik levhaların lokal burkulma durumuna gelmeden önce çeliğin
akma dayanımına ulaşabilmesi için gerekli olan etkili uzunluğu oluşturmaktır. Bununla birlikte
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bağlantı çubukları, dolgu beton ile kompozit davranışı oluşturmakta (çelik ve beton arasında
meydana gelen kesme kuvvetinin çelik-beton arasında transferini sağlayarak), boş modülün çeşitli
inşaat yük etkileri altında stabil kalmasını sağlamakta ve ıslak betonun sertleşmeden önceki
ağırlığının sebep olduğu çelik levhalar üzerine etki eden hidrostatik normal basınca karşı koymasını
da sağlamaktadır. Çelik levhalardan oluşan içi boş modüller kendi kendini destekleyebileceği gibi
(örneğin, beton dökümü öncesinde yanal destek gerektirmemesi), montaj ve beton dökümü sırasında
boş modülün stabilitesine dikkat edilmelidir. Betonun temel işlevlerinden birisi, döngüsel test
sırasında çelik levhaların lokal burkulmasını geciktirerek (içe doğru burkulmanın önlenmesi durumu)
sistemin sünekliliğini arttırmaktır.
Bu tür duvarlar üzerine yapılan deneysel ve nümerik çalışmalar şimdiye kadar genellikle
düzlemsel enkesite sahip duvarları kapsamaktaydı. Bu çalışmada, farklı enkesite sahip bir kompozit
duvarın deneysel olarak incelenmesi kapsamında ön tasarımı ele alınmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM
Bu çalışmada, eksenel kuvvet ve eğilmeye maruz BD-KLPD’ların, yapılacak olan deneysel
çalışmalar kapsamında, ön tasarımını ortaya konulmuştur. Hedef eksenel basınç kuvvetleri, duvar
dolgu betonunun eksenel yük kapasitesinin (𝐴 𝑓 ) 0%, 15%, 30% 'dur.
Çalışma kapsamında, C enkesitine sahip BD-KLPD’ın, laboratuvar imkanları, malzeme
dayanım varsayımları ve deneysel kısıtlamalar göz önünde bulundurularak yüksek ölçekli deneysel
davranışının araştırılması amacıyla ön tasarımının yapılması amaçlanmıştır. Burada sözü edilen
deneysel tasarım çalışmaları, Buffalo Üniversitesi Sismik ve Yapısal Deney Labaratuvarlarında
(SEESL) gerçekleştirilen deneysel çalışmalar için, yazarın doktora sonrası çalışmaları kapsamında
hazırlanmıştır.
Kompozit perde duvarların deneysel çalışması neticesinde amaçlanan çıktılar şunlardır:






Eksenel kuvvete ve döngüsel yanal yüklenmeye maruz kalan C enkesitli BD-KLPD için
sertlik, dayanım ve yanal deplasman kapasitesinin deneysel olarak tespit edilmesi;
C enkesitli BD-KLPD için düzlem dışı eğilme davranışının incelenmesi;
Duvar elemanlarının birleşim noktalarının birleşim davranışını araştırılması;
Artan eksenel yük altında duvar eğilme davranışının incelenmesi;
Perde duvarın elastik ötesi döngüsel davranışının incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
DENEY MODELİ TASARIM VARSAYIMLARI VE KISITLAMALARI

Deneysel tasarımı amaçlanan duvar modeli, zayıf eksen eğilmesine ve eksenel yüklere maruz C
enkesitine sahip BD-KLPD’dır. Deney duvar modelinin boyutlandırılması, perde duvarın taban
plastik moment (Mp) kapasitesine ulaştığı varsayımına dayanarak hesaplanmaktadır. Varsayılan
duvar plastik moment kapasitesi, duvarı oluşturan çelik levhaların, duvar tabanında, uniform çelik
akma gerilmesi dağılımına (Fy) ve beton elemanların uniform beton basınç gerilmesi dağılımına (𝑓 )
ulaştığı varsayımına dayanmaktadır (Alzeni and Bruneau 2017). Eğilme etkili duvarların incelendiği
düşünüldüğünde, gerekli yanal öteleme kuvveti (test sırasında geliştirilecek olan aktüatör kuvveti)
duvar plastik momentinin duvar yüksekliğine bölünmesi ile elde edilir (örneğin Yanal kuvvet=Mp/H,
burada H=duvar yüksekliği).
Deney modelinin tasarım kısıtlamaları temel olarak şunlardır:





İstenilen duvar enkesiti boyutları;
Donatı oranı (%10'dan az);
Test kurulumu için SEESL kısıtlamaları;
Deney sonrası kullanılmış duvarların elden çıkarma maliyetleri.
SEESL imkanlarında mevcut maksimum aktüatör kuvveti, yanal yükleme için 440kips
(2x220 kips) ve dikey yükleme için 860 kips (2x430 kips) kadardır. Bu nedenle duvar enkesitinin
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ulaşabileceği maksimum plastik moment, Mp_max=440kips*H’den büyük olamaz. Bununla birlikte
güvenlik toleransları düşünülerek aktüatörlerin sağlayacağı maksimum moment daha da
azaltılmalıdır. Bu nedenle yanal kuvvet üst sınırının, güvenlik katsayısının “2” olarak alınması
neticesinde 220 kips olduğu varsayılmaktadır (güvenlik katsayısı, çeliğin sertleşmesi, betonun
dayanımının üreticiden yüksek gelmesi gibi beklenen malzeme dayanımının aşılabilme olasılığı
nedeniyle teorik plastik moment değerinden yükseltilmesini amaçlamaktadır).
Atık malzeme maliyet kısıtlamaları, test edilen deney modelinin testten sonra taşınması ve
parçalanması gereklilikleri nedeniyle test numunelerinin ağırlığı ile ilişkilidir. Duvar temel tablasının
tasarımının da duvar taban momentine göre yapıldığı hesaba katılmalı ve temel tablasının
büyüklüğünün ve ağırlığının (temel ayağı ağırlığı duvar ağırlığının yaklaşık dört katı kadardır) duvar
büyüklüğüyle orantılı olarak arttığı not edilmelidir. Duvar temel ayağı tasarımının, duvar modelinin
beklenen plastik moment kapasitesinin 1.5 güvenlik katsayısı uygulanarak yapıldığı varsayılırsa,
temel tablasının boyutları artacağından dolayı atık malzeme maliyetlerini de doğrudan
etkilemektedir.
DENEY MODELİ ÖN TASARIMI
Prototip duvar modeli için yukarıda bahsi edilen mevcut aktüatör kapasiteleri göz önünde
bulundurularak ve gerekli güvenlik katsayıları gözetilerek tasarımda kullanılacak moment değeri
belli bir duvar yüksekliği varsayılarak bulunur. Duvar yüksekliğinin 15 ft seçileceği düşünülürse,
karşılık gelen moment değerine göre çeşitli duvar enkesit boyutları elde edilir. Bu moment değerine
tekabül eden çeşitli enkesit boyutları arasından seçilen model prototipinin başlık genişliği b=100 in,
gövde derinliği, w=30 in, beton kalınlığı tc=5 in ve çelik levha kalınlığı, ts=3/16 in’tir. Bu model
prototipi gerçek bir bina uygulaması düşünüldüğünde yaklaşık olarak ¼ ölçeğindedir. Seçilen ¼
ölçekli duvar prototipi kesiti C100x30x5.375 olarak adlandırılmış ve Şekil 1'de gösterilmiştir. Şekil
1’de plastik moment hesabı için varsayılan plastik gerilme dağılımı da gösterilmiştir. Şekilde, basınç
ve çekme bölgelerindeki çelik ve beton kısımlarına tekabül eden çekme ve basınç kuvvet vektörleri,
sırasıyla, 𝑇 ve 𝐶 (i=1, 2, 3…) sembolleri ile gösterilmiştir. Çekme ve basınç vektörlerinin enkesit
tarafsız eksenine göre momentlerinin toplamı plastik momenti verir ve Denklem (1) ile gösterilmiştir.
Bu denklemde lc ve lt her bir basınç (C) ve çekme (T) kuvvet vektörün tarafsız eksene olan moment
kolunu temsil eder.
𝑀 =

𝐶𝑙

+

𝑇𝑙

(1)

Kesite ait diğer özellikler ve duvar modelinin nominal dayanımının hesaplanmasında
kullanılan çelik ve beton malzeme özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Tabloda ayrıca test modeli
için plastik moment kapasitesi ve dikey aktüatörlerin tam kapasite ile duvar bölümüne
uygulanabilecek eksenel yükün yüzdesi sunulmaktadır (mevcut eksenel yükün dolgu betonunun
eksenel yük kapasitesine, 𝐴 𝑓 , oranı).
¼ ölçekli prototip duvar modelin boyutlandırılmasında, yanal yükleme için en az “2” güvenlik
katsayısı kullanılmıştır. Tablo 1’de verilen duvarın eksenel yük kapasitesinin %30'u hesaplanırken,
betonun belirtilen fc’ değeri göz önünde bulundurulmuştur (örneğin, toplamda mevcut 860 kips dikey
yükleme kapasitesi gözetildiğinde, ¼ ölçekli deney modeli için beton dayanımının (𝐴 𝑓 ′) %30'una
eşit bir eksenel yük uygulanabilmesi için 𝑓 = 4 𝑘𝑠𝑖 veya daha az olması gereklidir). Beklenenden
yüksek beton dayanımına karşı bir tolerans sağlamak için 1/6 ölçeğine sahip bir deney prototipi
tasarlanmalıdır.
C100x30x5.375 duvar modelinin, beton dayanımı 4 ksi olması durumunda, dikey aktüatörler
tarafından uygulanabilecek maksimum eksenel kuvvet (860 kips), beton kapasitesinin %27’sine
tekabül eder (0.3Acfc=963 kips). Şekil 2 ve Şekil 3, beton kalınlığının (tc) ve beton basınç dayanımının
(𝑓 ) bir fonksiyonu olarak elde edilebilecek maksimum eksenel yükün yüzdesini göstermektedir.
Örneğin, mevcut duvar kalınlığı (tc = 5 in) ve beklenen çelik ve beton basınç dayanımı ile (𝐹 =
50 𝑘𝑠𝑖, 𝑓 = 6 𝑘𝑠𝑖) uygulanabilecek maksimum yük, dolgu betonunun eksenel kapasitesinin
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%18'ine tekabül eder. Beton kalınlığının tc=4 in'e düşürülmesi ve duvar bölümünün diğer
parametrelerinin aynı tutulması (𝐹 = 50 𝑘𝑠𝑖, 𝑓 = 6 𝑘𝑠𝑖) halinde, uygulanabilecek maksimum
eksenel yük dolgu beton kapasitesinin %23'üne ulaşabilir.
C100x30x5.375 duvar modelinin seçilmesi halinde duvar yüksekliği, duvar temel ayağından,
15 ft olarak seçilecektir. Çeliğin akma dayanımı, 𝐹 = 50𝑘𝑠𝑖 ve betonun tek eksenli basınç dayanımı,
𝑓 = 8 𝑘𝑠𝑖 kullanıldığında, kesitin plastik momenti 39,962 kip-in (pozitif duvar ötelemesi altında)
ve bu momenti iki aktüatör kullanarak sağlamak icin duvarın tepe noktasından uygulanması gereken
yanal kuvvet 186 kips’e eşittir. İki yanal aktüatörün toplam kapasitesinin 440 kips olduğu
düşünüldüğünde, test modelinin beklenenden fazla dayanıma ulaşması durumunda 2.4 katsayısı
oranında yedek kapasiteye sahip olacaktır.

Şekil 1. BD-KLPD modeli için pozitif ve negatif ötelenme altında plastik gerilme dağılımı.
Tablo 1. Duvar Modeli Özellikleri
Duvar Parametreleri
Duvar yüksekliği, H
Başlık uzunluğu, b
Gövde uzunluğu, w
Çelik levla kalınlığı, ts
Beton kalınlığı, tc
Toplam kalınlığı, t
Duvar boy oranı, H/w
Kesit en-boy oranı, b/w
Çelik alanı, As
Beton alanı, Ac
Toplam alan, Ag
Donatı oranı, ρs
Akma dayanımı, Fy
Beton dayanımı, fc
Max moment (+), Mp
Max. taban kesme kuvveti, Vmax
Güvenlik katsayısı, SF
30% betonun eksenel kapasitesi, 0.3Acfc
Max. ulaşılabilir eksenel yük,

Birimler
ft
in
in
in
in
in
in2
in2
in2
%
ksi
ksi
kip-in
kip
kip
%

C100x30x5.375
180
100
30
0.1875
5
5.375
6
3.33
62
741
802
8
50
4
31508
176
2.51
963
0.27

50

E. Polat

Şekil 2. C100x30 modeli icin tc ve fc’ye göre elde edilen eksenel yük yüzdesi

Şekil 3. C60x20 modeli icin tc ve fc’ye göre elde edilen eksenel yük yüzdesi
SONUÇ
Çalışma kapsamında, eksenel kuvvet ve eğilmeye maruz C enkesitine sahip BD-KLPD’ın, yapılacak
olan deneysel çalışmalar kapsamında ve mevcut deneysel ekipmanlar, labaratuvar kısıtlamaları,
istenen enkesit boyutları, arzu edilen eksenel duvar yüklemeleri gibi parametreler göz önünde
bulundurularak ön tasarımı değerlendirilmiştir. Ön tasarım için gerekli olan duvar taban plastik
momentinin tanımı ve hesabı özet bir şekilde açıklanmıştır. Beton malzeme dayanımının eksenel
yükleme oranı üzerine olan etkileri incelenmiş ve grafiksel olarak gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
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GFRP DONATILI ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞININ
DENEYSEL İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SEISMIC BEHAVIOUR OF GFRP
REINFORCED FRAMES
Meltem ERYILMAZ-YILDIRIM1, Eşref ÜNLÜOĞLU2, Mizan DOĞAN3
Ömer KARAGÖZ4

ÖZET
Fiber takviyeli polimer (FRP) donatılar korozyona karşı dayanıklı olmaları, manyetik alan
oluşturmamaları ve hafif olmaları gibi üstün özellikleri nedeniyle son yıllarda geleneksel yapı
çeliğine alternatif olarak sunulmaktadır. FRP donatıların çekme dayanımının çelikten yüksek
olması, bu donatıların, eğilmeye maruz yapı elemanlarında çekme donatısı olarak kullanımına
olanak vermektedir. Bu nedenle FRP donatıların yapı elemanlarında kullanımını araştıran
çalışmalar eğilme elemanlarında kullanımına yoğunlaşmış olup, basınç elemanlarında
kullanımı ile ilgili literatürde kısıtlı çalışmanın olması dikkat çekicidir. FRP donatıların
önümüzdeki yıllarda basınç elemanlarında kullanımının yaygınlaşması için tasarım
yönetmeliklerinde güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetmeliklerin sağlıklı bir şekilde
güncellenmesi bu alanda yapılacak olan kapsamlı deneysel ve analitik çalışmalar sayesinde
olacaktır. Deprem etkisindeki çerçeve elemanlarda kolon boyuna donatılarının bindirme boyları
çerçeve davranışında önem taşımaktadır. Bu çalışmada FRP donatıların deprem yükleri altında
bindirme boylarına odaklanılmıştır. Bu amaçla farklı bindirme boylarına sahip FRP donatılı
çerçeve elemanlar tersinir tekrarlı quasi-statik yükleme altında incelenecektir. Deneysel
çalışmalar için 8 adet tam ölçekli tek katlı ve tek açıklıklı betonarme çerçeveler üretilecektir.
FRP donatıların içerdikleri lif türlerine göre sınıflandırılan cam fiber takviyeli polimer (GFRP),
karbon fiber takviyeli polimer (CFRP), aramid fiber takviyeli polimer (AFRP) gibi donatı türleri
mevcuttur. Bu çalışmada fiyat performans özelliği yüksek olması nedeniyle cam fiber takviyeli
polimer (GFRP) donatılar kullanılacaktır. Deney sonuçları analitik modellerle karşılaştırılarak,
GFRP donatıların yeterli bindirme boyları için öneri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fiber takviyeli polimer (FRP), GFRP, çevrimsel deprem yükü, bindirme boyu.

ABSTRACT
Fiber-reinforced polymer (FRP) bars have been a promising alternative to conventional
structural steel due to their compelling properties such as corrosion resistance, non-magnetic
field formation, and low self-weight. The tensile strength of FRP reinforcements is higher than
that of steel, which makes it possible to use them as tensile reinforcements in bending structural
elements. Thus, studies investigating the use of FRP reinforcements in structural elements have
focused on the use FRP bars as bending reinforcements and limited research has been found on
the use reinforcements in compression elements. In order to expand the use of FRP
reinforcements in compression elements in the coming years, updates are needed in the design
codes with the help of extensive experimental and analytical studies in this area. The lap-splices
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of the longitudinal reinforcements of the columns are important in the behavior of frames when
exposed to cyclic loads. This study focuses on the lap-splice lengths of FRP bars under cyclic
loading. For this purpose, FRP reinforced frame elements with different lap-splice lengths will
be investigated under reverse cyclic quasi-static loading. 8 real-size one-bay one-story frames
will be constructed. FRP bars can be classified with the production fiber type, such as glass
fiber reinforced polymer (GFRP), carbon fiber reinforced polymer (CFRP), aramid fiberreinforced polymer (AFRP). In this study, glass fiber reinforced polymer (GFRP) bars will be
used, as they are cost-effective. Experimental results will be compared with the analytical
models and a proposal for the adequate lap-splice lengths of GFRP bars used as compression
reinforcements will be presented.
Keywords: Fiber reinforced polymer (FRP), GFRP, cyclic loading, lap-splice

GİRİŞ
Betonarme yapılarda kullanılan geleneksel yapı çeliği zorlu çevre koşullarına maruz kaldığında
korozyona uğrayarak, yapının erken bozulmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle betonarme
yapılarda çelik donatı yerine alternatif malzeme kullanımı ve korozyondan koruma tekniklerine olan
talep artmıştır. Çelik donatı kaplama teknikleri (füzyon ile bağlanmış epoksi ve galvanize
kaplamalar) veya çelik donatı yerine çelik veya metal olmayan donatılar (fiber takviyeli polimer
donatılar) kullanılması çözümler arasında yer almaktadır (Chaallal and Benmokrane 1993;
Tighiouart, Benmokrane, and Gao 1998; Tighiouart, Benmokrane, and Mukhopadhyaya 1999).
Fiber takviyeli polimer (FRP) donatılar korozyona karşı dayanıklı malzemelerdir. Bunun yanı sıra
FRP donatılar manyetik alan oluşturmamaları, ağırlık/hacim oranlarının düşük olması ve yüksek
dayanımlara sahip olmaları gibi geleneksel çelik donatılara göre üstün özelliklere sahiptirler. Bu
üstün özellikleri nedeniyle son yıllarda çelik donatı yerine FRP gibi ileri teknoloji malzemelerin
kullanımını araştıran çalışmalar artmıştır (Balendran et al. 2002; Chaallal and Benmokrane 2010;
Elmessalami, El Refai, and Abed 2019; Nanni 1993).
Araştırmacılar FRP donatıların betonarme elemanlarda kullanıldığındaki davranışı daha iyi
anlamak için, FRP donatılar kullanılarak donatılmış kiriş, kolon ve çerçeve elemanlarda farklı
yüklemeler altındaki davranışları incelemişlerdir. Yapılan çalışmaların çoğunluğu FRP donatıların
eğilme elemanlarında (kirişler) kullanılmasını kapsamaktadır (Araba and Ashour 2018; Canbay and
Frosch 2005; Issa, Metwally, and Elzeiny 2011; Jumaa and Yousif 2019; Kara, Ashour, and Dundar
2013; Kotynia, Szczech, and Kaszubska 2017; Mosley, Tureyen, and Frosch 2008; Pay 2005; Pay,
Canbay, and Frosch 2014; Saleh et al. 2019; Tighiouart et al. 1999). Mevcut yönetmelikler FRP
donatıların eğilme elemanlarında kullanımına izin verirken, basınç elemanları olarak kullanımında
kısıtlar getirmektedir (ACI committee 440 2015). ACI 440.1R (ACI committee 440 2015)
yönetmeliği FRP donatıların basınç elemanlarında (kolonlar) boyuna donatı olarak kullanılması veya
eğilme elemanlarında basınç donatısı olarak kullanılmaları durumunda dayanıma katkılarının sıfır
olarak alınması gerektiğini söylemektedir. Literatürde FRP donatıların kolonlarda kullanılması
konusunda yapılmış önemli çalışmalar bulunmaktadır (AlAjarmeh et al. 2019; Ali and El-Salakawy
2016; Choo, Harik, and Gesund 2006; Elmessalami et al. 2019; Fan and Zhang 2016; Hadhood,
Mohamed, and Benmokrane 2017; Hasan, Sheikh, and Hadi 2017, 2018, 2019; Khan, Sheikh, and
Hadi 2018; Mohamed, Afifi, and Benmokrane 2014; Naqvi, Mahmoud, and El-Salakawy 2017;
Salah-Eldin, Mohamed, and Benmokrane 2019; Sun et al. 2011; Sun, Wei, and Zhang 2017;
Tavassoli and Sheikh 2017; Youssef and Hadi 2017; Zadeh and Nanni 2013). Yapılan çalışmalarda
FRP donatısının türü, yükleme durumu ve çeşidi ile kullanılan donatı çapı ve donatı oranları değişken
seçilerek, salt FRP ile donatılmış veya FRP ve çelik hibrit donatılmış kolonların davranışı
incelenmiştir. FRP donatıların kolonların eksenel basınç altındaki dayanımına katkısının kullanılan
FRP donatısının malzeme özellikleri ile doğru orantılı olduğu görülmüştür (Elmessalami et al. 2019).
FRP donatıların basınç elemanları olarak kullanılması durumunda diğer bir önemli nokta ise
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donatıların bindirme boyudur. Çok katlı yapılarda kolon boyuna donatılarının her birinin yapının
tüm yüksekliği boyunca düzenlenmesi ideal olanıdır. Ancak donatıların binanın toplam kat
yüksekliği boyunca imal edilmesindeki güçlük ve kat kolonlarının farklı zamanlarda imal
edilmesinden dolayı kolonlarda boyuna donatının eklenmesi gereklidir. Kolon boyuna donatılarının
ekleri genellikle bindirmeli olarak yapılmaktadır. Bindirmeli eklerde iki donatı arasındaki kuvvetin
aderans ile aktarılması için bindirme boyunun yeterli olması ve bindirme bölgesin yeri kolonun
sünekliliğini dolayısı ile yapının performansını artıracaktır. FRP donatıların kolonlarda kullanılması
durumunda yapılan çalışmaların çoğu kolonun eksenel ve deprem yükleri altındaki performansını ve
dayanımını incelemiş olup az sayıda çalışma bindirme boyları ile ilgilenmiştir (Naqvi et al. 2017;
Tabatabaei et al. 2018). Bu çalışmanın temel amacı FRP ile donatılmış kolon boyuna donatıları
bindirmeli eklerinin sabit eksenel yük ve çevrimsel deprem yükleri altında çerçeve dolayısıyla yapı
performansına etkisinin araştırılmasıdır.

YÖNTEM
Bu çalışma deneysel ve analitik araştırmalar olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Deneysel
çalışmalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği ve
Deprem Araştırmaları Laboratuvarında yapılacaktır. Deneyler için 8 adet tam ölçekli tek katlı ve tek
açıklıklı çerçeve elemanlar üretilecektir. Kullanılacak olan FRP donatısı cam fiber takviyeli polimer
(GFRP) olarak seçilmiştir. GFRP donatıların karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) donatılara
oranla daha ekonomik olması araştırmacılar tarafından tercih edilmesinin nedenidir (Yan, Lin, and
Yang 2016). Deney numuneleri 1000 kN kapasiteli yatay kızaklı düşey yükleme çerçevesi
kullanılarak yatayda tersinir tekrarlı quasi-statik yükleme ile birlikte kolonlar üzerinde sabit eksenel
kuvvet altında deneye tabi tutulacaktır. Düşey yükleme sistemi Şekil 1 ile verilmiştir.

Şekil 1. Yatay kızaklı düşey yükleme sistemi.
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Kullanılacak olan düşey yükleme sisteminde kolonlara uygulanacak olan eksenel kuvvet,
sistemin sahip olduğu yatay kızaklar sayesinde kolon ekseninde sabit olarak kalacaktır. Öncül
deneyler için üretilmiş tam ölçekli bir çerçeve Şekil 1 de düşey yükleme çerçevesi içine yerleştirilmiş
halde bulunmaktadır. Ayrıca deneylerde kullanılacak olan deney düzeneğinin şematik görüntüsü
Şekil 2 de verilmiştir.

Şekil 2. Deney düzeneği şematik gösterimi.

FRP donatıların bindirme bölgelerindeki davranışın incelenebilmesi için bindirme
bölgelerindeki donatılardan gerinim ölçerler (Strain Gauge) kullanılarak birim şekil değiştirme
ölçümleri yapılacaktır. Çerçevelerin deprem yükleri altındaki yatay yer değiştirmelerini ölçmek için
potansiyometrik cetveller kullanılacaktır. Yer değiştirme verileri kiriş hizalarından ve kolon orta
bölgeleri ile bindirme eklerinin olduğu bölgelerden alınacaktır. Ayrıca temelin yer değiştirme yapıp
yapmadığını kontrol etmek amacıyla temel hizasından yer değiştirme verileri ölçülecektir. Deneyler
sırasında numunelerden verileri toplamak için her kanal için saniyede 10 veri kayıt edebilen sekiz
kanallı 16 bit çözünürlükte TESTBOX1001 statik veri toplama cihazı kullanılacaktır (Şekil 3).

Şekil 3. TESTBOX1001 statik veri toplama cihazı.

İkinci kısımda analitik çalışmalar ve sonuçların karşılaştırılarak değerlendirilmesi yer
almaktadır. Bu kısım sonlu elemanlar yazılımı ile çerçevelerin tasarımı ve analizlerin yapılması
aşamalarını kapsamaktadır.

56

M. Eryılmaz-Yıldırım, E. Ünlüoğlu, M. Doğan, Ö. Karagöz

SONUÇ
Yapılacak olan deneysel çalışma, çelik donatılara alternatif malzeme olarak gösterilen FRP
donatıların basınç elemanlarında boyuna donatı olarak kullanılması durumunu inceleyecektir. Bu
çalışmada FRP donatıların bindirme boylarına odaklanılmıştır. Farlı bindirme boylarına sahip
donatılı çerçevelerin davranışları incelenecektir. Bu sayede GFRP donatılarının basınç
elemanlarında boyuna donatı olarak kullanılması durumu için bindirme boyu tartışılacaktır. Deney
sonuçlarının yeni tasarım yönetmeliklerinin oluşturulmasında ve var olan yönetmeliklerin
düzenlenmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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FRP VE ÇELİK DONATILI BETONARME ÇERÇEVELERİN
DAVRANIŞINI İNCELEYEN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
AN EXPERIMENTAL STUDY ON BEHAVIOR OF CONCRETE FRAMES
REINFORCED WİTH HYBRID FRP-STEEL BARS
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ÖZET
Fiber takviyeli polimer (FRP) donatılar, korozyona karşı gösterdikleri direnç ve yapı
çeliğinden daha hafif olmaları gibi avantajlı özelliklere sahip olmaları nedeniyle, son
yıllarda, bu malzemelerin çelik malzeme yerine kullanımı araştırmacıların ilgisini
çekmektedir. FRP donatıların çekme dayanımlarının yüksek olması eğilme etkisindeki
elemanlarda çekme donatısı olarak kullanımının yaygınlaşmasına olanak tanımış ancak
anizotrop özelliğinden dolayı çekme altında gösterdiği özellikleri basınç altında
gösteremiyor oluşu basınç etkisi altındaki elemanlarda kullanımını kısıtlamaktadır. FRP
donatıların basınç elemanlarındaki davranışının daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi
gelecek zamanda düzenlenecek olan tasarım yönetmelikleri için veri havuzu oluşturulmasına
katkıda bulunacaktır. Günümüzde kullanılan lif takviyeli polimerler başlıca CFRP (karbon
fiber), GFRP (cam fiber), AFRP (aramid fiber), BFRP (basalt fiber) donatılardır. Bu
çalışmada, hibrit GFRP-çelik donatılı tek katlı ve bir açıklıklı betonarme çerçevelerin
çevrimsel deprem yükü altında davranışı incelenecektir. Deney sonuçları analitik modeller
ile karşılaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Lif Takviyeli Polimer (FRP), Çelik Donatı, Cam Elyaf Takviyeli Polimer
(GFRP), Hibrit Çerçeve Sistemler

ABSTRACT
In recent years researchers are interested in using fiber reinforced polymer (FRP) bars as
structural reinforcements due to their advantageous features, such as: resistance of corrosion
and being lighter weight than steel bars. The high tensile strength of the FRP bars has
allowed the use of them as tensile reinforcements, however; due to their anisotropic feature
they cannot show the same behavior under compression restricting the use of them as
compression reinforcements. Experimental and analytical studies investigating the behavior
of FRP bars used as compression reinforcements will contribute to the creation and
reformation of design regulations in the future. FRP bars can be produced in different types
such as CFRP (carbonfiber reinforced polymer), GFRP (glass-fiber), AFRP (aramid-fiber)
and BFRP (basalt-fiber) bars. In this study, the behavior of hybrid GFRP-steel reinforced
one-bay one-story frames under cyclic seismic load will be investigated. Experimental results
will be compared with analytical models.
Keywords: Fiber Reinforced Polymer (FRP), Steel Bar, Glass Fiber Reinforced Polymer,
Hybrid reinforced concrete frames
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GİRİŞ
Fiber takviyeli polimer (FRP) donatılar son yıllarda geleneksel yapı çeliğine alternatif olarak yapı
elemanlarında kullanımı araştırılan ileri teknoloji malzemelerdendir. Korozyona karşı dayanıklı
olması, manyetik alan oluşturmaması ve hafif olması gibi çelik donatılara göre daha avantajlı
özellikleri FRP donatıların yapı elemanlarında kullanılabilirliği açısından ümit vericidir. Özellikle
çekme yükü altında dayanımının yüksek olması FRP donatıların eğilme elemanlarında çekme
donatısı olarak kullanılabilirliğini arttırmıştır.(Hadhood, Mohamed, and Benmokrane 2017).
Ancak FRP donatıların anizotrop özelliklerinden dolayı basınç altında çekmede gösterdikleri
davranışı göstermemeleri ve göçmeye kadar lineer elastik davranmaları gibi özelliklerinden
dolayı FRP donatıların kolonlar gibi basınç elemanlarında boyuna donatılar olarak kullanımını
kısıtlamaktadır (Tobbi, Farghaly, and Benmokrane 2014; De Luca, Matta, and Nanni 2010). Bu
nedenle, bu konuda daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada FRP-çelik hibrit donatılı çerçevelerin tersinir tekrarlı quasi-statik yükleme
altındaki davranışı araştırılacaktır. Bu amaçla 4 adet tek açıklıklı ve tek katlı farklı donatı
oranlarına sahip çerçeveler imal edilecektir. Numuneler yatayda çevrimsel deprem yükü ve
kolonlar üzerinde sabit eksenel kuvvet altında deneye tabi tutulacaktır.

YÖNTEM
Bu çalışmada 4 adet tek açıklıklı ve tek katlı farklı donatı oranlarına sahip çerçeveler imal
edilecektir. Numunelerden birisi sadece çelik donatılar ile donatılacak olup diğer hibrit donatılı
çerçeveler bu numune ile karşılaştırılacaktır. Hazırlanan numuneler Şekil 1’de verilen deney
sistemi ile yatayda tersinir tekrarlanır quasi-statik yük ve kolonlar üzerinde sabit eksenel yük
altında deneye tabi tutulacaktır.

Şekil 1. Deney düzeneği.

Deneyler sırasında kolon ve kirişlerdeki donatılara yapıştırılan strain-gage yardımıyla
donatılarda oluşacak gerinimler ölçülecektir. Çerçevelerin yükleme altındaki yatay yer
değiştirmeleri potansiyometrik cetvel yardımıyla ölçülecek ve yük-deplasman, gerinimdeplasman (µԑ-mm) ve yük-yer değiştirme grafikleri çizilecektir. Deprem yükü etkisindeki
çerçevelerde en çok zorlanan kolon-kiriş birleşim bölgelerinin davranışları incelenecektir. Hibrit
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GFRP-çelik donatılardan oluşan tek açıklıklı tek katlı çerçevelerin deprem yükleri ve sabit eksenel
kuvvet altında taşıma kapasitesi ölçülecektir.
SONUÇ
Bu çalışmada FRP ve çelik donatıların avantajlı özelliklerini birleştirerek oluşturulan GFRP-çelik
hibrit donatılı çerçevelerin deprem yükleri altındaki davranışı araştırılacaktır. Bu sayede FRP
donatıların basınç elemanlarında boyuna donatı olarak kullanımı durumunda deprem yükleri
altındaki davranışı hakkında bilgi edinilecektir. Yapılacak deneysel çalışmaların sonuçlarının ileride
yeni yapılacak yönetmelikler veya yürürlükteki yönetmeliklerin düzenlenmesi için kullanılacak olan
veri havuzuna katkıda bulunması beklenmektedir.

KAYNAKLAR

Hadhood, Abdeldayem, Hamdy M. Mohamed, and Brahim Benmokrane. 2017. “Experimental Study of
Circular High-Strength Concrete Columns Reinforced with GFRP Bars and Spirals under Concentric
and Eccentric Loading.” Journal of Composites for Construction 21(2):1–12.
De Luca, Antonio, Fabio Matta, and Antonio Nanni. 2010. “Behavior of Full-Scale Glass Fiber-Reinforced
Polymer Reinforced Concrete Columns under Axial Load.” ACI Structural Journal 107(5):589–96.
Tobbi, Hany, Ahmed Sabry Farghaly, and Brahim Benmokrane. 2014. “Behavior of Concentrically Loaded
Fiber-Reinforced Polymer Reinforced Concrete Columns with Varying Reinforcement Types and
Ratios.” ACI Structural Journal 111(2):375–85.

61

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

62

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

TUĞLA DOLGU DUVARLAR İÇİN EŞDEĞER DİYAGONAL ÇUBUK
GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF EQUIVALENT DIAGONAL STRUT WIDTH FOR BRICK
INFILL WALLS
Eray ÖZBEK1, Muhammed Hidayet ÖZÇELİK2, Alaz USLU3, Sabahattin AYKAÇ4

ÖZET
Yatay yükler etkisinde, çerçeve içerisinde bulunan dolgu duvar davranışı 1950’li yıllardan bu
zamana, önemli araştırma konusu olmuştur. Bu araştırmalar yatay yük etkisindeki dolgu duvarın
tıpkı bir basınç çubuğu gibi çalışarak üzerine aldığı yükleri köşegeni doğrultusunda aktardığını
göstermiştir. Davranışın bu şekilde olması bu tür duvarların, analizlerde basınç çubuğu olarak
modellenmesine neden olmuştur. Basınç çubuğunun modellemesinde, çubuk genişliği ise çeşitli
yaklaşımlarla hesaplanarak tanımlanmaktadır. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda, dolgu
duvarın ne kadarlık bir bölümünün yük aktarımına katkısı olduğunun etkin bir deneysel yöntem
kullanılarak araştırılmadığı görülmüştür. Bu nedenle konunun deneysel olarak araştırılması
amacıyla çeşitli bant genişliklerindeki çapraz duvarların davranışı tam duvarlar ile
karşılaştırılmıştır. Dört köşesi mafsallı rijit çelik çerçeve içerisine yerleştirilen ½ ölçekli deney
elemanları tekdüze yatay yükler altında test edilmiştir. Her bir deneysel değişken için üç test
tekrarı yapılmıştır. Sonuçlar diyagonal basınç çubuğu genişliğinin duvar köşegen uzunluğunun
yaklaşık 1/3’ü olarak alınabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Dolgu duvar, Tuğla, Eşdeğer çubuk genişliği.

ABSTRACT
The behavior of infill walled frames under the horizontal loads has been an important research
field since 1950s. These research showed that the infill walls under the horizontal loads act like
a compression strut and transmit the loads in the diagonal direction. This type of behavior
resulted walls to be modeled as a compression strut in the analysis. In the modeling, the strut
width is calculated and assigned according to various approaches. However, an effective
experimental research has not been conducted so far that how much part of the infill wall
contributes to the load transfer. Therefore, in order to investigate the subject experimentally,
infill walls with various band width were tested and compared with the reference wall behavior.
The half scaled brick walls placed in a rigid steel frame in which four corners were hinged and
tested under lateral monotonic loading. Three replicates were tested for each experimental
parameter. The results showed that the strut width can be taken as 1/3 of the wall diagonal
length.
Keywords: Infill wall, Brick, Equivalent strut width.
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AMAÇ
Betonarme çerçeve içerisinde bulunan tuğla dolgu duvarlar, statik hesaplarda çoğu zaman taşıyıcı
kabul edilmeyip, sadece ölü yük olarak ele alınmaktadır. Hâlbuki artan yatay yükle beraber,
betonarme çerçevenin şekil değiştirmeye başlamasıyla dolgu duvar, bir köşegeni doğrultusunda
etrafındaki çerçeveye yaslanmakta diğer köşegeni ise teması kaybetmektedir [1]. Böylece dolgu
duvar tıpkı bir payanda gibi davranarak çerçevenin rijitliğini ve dayanımını önemli ölçüde
arttırmaktadır [2,3]. Bu araştırmada ise tuğla dolgu duvarlarda yatay yük etkisinde oluşan diyagonal
basınç çubuğu özelliklerinin deneysel olarak saptanmasına çalışılmış ve yük aktarım mekanizması
irdelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda iki aşamadan oluşan bir çalışma planlanmış olup birincisi
tamamlanmıştır. Birinci aşamada eşdeğer basınç çubuğunu temsil edecek şekilde genişliği 400 mm,
500 mm, 600 mm ve 800 mm olan çapraz duvarlar test edilmiş, tam duvar referans deney elemanı
ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca göçme modunu derz kaymasından izole etmek için yüksek
dayanımlı harç kullanılarak ilave deneylerde yapılmıştır. İki farklı türde referans duvar
oluşturulmuştur. Bunlardan ilki tuğlaların serbest bir şekilde harçsız ve sıvasız dizilmesiyle (FB),
diğeri ise harçlı ve sıvalı şekilde (PW) örülmesiyle elde edilmiştir. Bilindiği gibi dolgu duvarı
oluşturan tuğlalar homojen ve izotropik olmayan bir yapı malzemesidir. Dayanım açısından ise
standart sapması betona kıyasla oldukça yüksektir [1]. Bu nedenle elde edilen sonuçların
güvenirliğini arttırmak amacıyla her bir deneyden üç tekrar yapılmıştır. Çalışma kapsamında üretilen
deney elemanları ve özellikleri Tablo 1.’de özetlenerek sunulmuştur.
Tablo 1. Deney elemanları
Deney
Elemanı

Deney
Elemanı
Şekli

Diyagonal
Genişlik
(mm)

Tuğla
Derzlerinde
Harç
Durumu

Tuğla
Derzlerdeki
Harç Türü

Duvar Yüzü
Alçı Sıva
Durumu

Deney
Tekrar
Sayısı

Deney Elemanı
Numaraları

FB

Tam duvar

Yok

-

Yok

3

FB.1
FB.2
FB.3

PW

Tam duvar

Var

KumÇimento
Harcı

Var

3

PW.1
PW.2
PW.3

PWb.400

400

Var

KumÇimento
Harcı

Var

3

PWb.400.1
PWb.400.2
PWb.400.3

PWb.500

500

Var

KumÇimento
Harcı

Var

3

PWb.500.1
PWb.500.2
PWb.500.3

PWb.600

600

Var

KumÇimento
Harcı

Var

3

PWb.600.1
PWb.600.2
PWb.600.3

PWb.800

800

Var

KumÇimento
Harcı

Var

3

PWb.800.1
PWb.800.2
PWb.800.3

PWb.600+

600

Var

Yüksek
Dayanımlı
Harç

Var

3

PWb.600.4+
PWb.600.5+
PWb.600.6+
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Çalışmanın ikinci aşamasında ise birinci aşamadan farklı olarak duvarlar sıvasız hazırlanmıştır. Bu
gruptaki deneylerde derz kaymasının önüne geçebilmek ve böylece daha sağlıklı değerlendirmeler
yapabilmek amacıyla tüm elemanların derzlerinde yüksek dayanımlı harç kullanılmıştır. 400 mm,
500 mm, 600 mm, 700 mm ve 800 mm bant genişliğindeki her bir tip için üçer adet deney elemanı
hazırlanmıştır. Böylece, birbiri ile özdeş, sıvasız ve tam dolu üç referans duvarla daha beraber ikinci
aşamadaki deney elemanı sayısı 18 olmaktadır. Üretimi tamamlanmış olan bu elemanların deneyleri
henüz başlamış olup çalışma devam etmektedir.
YÖNTEM
Deney düzeneği, dört köşesi mafsallı çelik bir çerçevenin art germe bulonları ile rijit betonarme
döşemeye bağlanması ile oluşturulmuştur [1]. Böylece hidrolik kriko ile çerçeveye aktarılan yük,
doğrudan deney elemanına etki edebilmiştir. Hidrolik kriko ve yük hücresinin bulunduğu sistemin
uçlarındaki mafsallar bu cihazlarda eksenel yük dışında başka bir zorlanmanın oluşmasını
engellemektedir (Şekil 1). Deneyde düzlem dışı hareket oluşmaması amacıyla kriko, uç kısmından
gerilmiş çelik halatlar ile rijit betonarme perdeye bağlanmıştır (Şekil 2). Tek düze yüklemeye duvar
göçmeye ulaşıncaya kadar devam edilmiştir. Deney elemanlarından yatay ötelenme (LVDT 1), rijit
ötelenme (LVDT 2) ve çapraz yer değiştirme ölçümleri (LVDT 3 ve LVDT 4) alınmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. Deney düzeneği
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Şekil. 2 Deney sistemi ve ölçüm düzeni
SONUÇ
Çalışmanın ikinci aşaması için hazırlanan sıvasız deney elemanlarının deneyleri henüz
tamamlanmadığından dolayı bu bölümde sadece birinci aşamadaki deney sonuçlarından
bahsedilecektir.
FB deneylerinde yük aktarımının tam olarak diyagonal basınç çubuğu doğrultusunda
gerçekleşmediği, yatay yönde de yük aktarımının gerçekleştiği tespit edilmiştir. 400 mm, 500 mm,
600 mm, 800 mm bant genişliğinde üretilen deney elemanlarının bazılarında, deneyler esnasında
derz kayması meydana gelerek göçme gerçekleşmiştir. Bu elemanların genelinde tuğlalar ezilme
kapasitelerine ulaşamadığından, diyagonal çubuk basınç davranışı tam olarak gözlenememiştir. Bu
nedenle PWb.600.4+, PWb.600.5+ ve PWb.600.6+ deney elemanlarında, tuğla derzlerinde yüksek
dayanımlı harç kullanılmıştır. Yüksek dayanımlı harç kullanılan elemanlarda derz kayması
önlenmiştir. Tuğla duvar dayanımlarındaki standart sapmaların büyüklüğü de göz önünde
bulundurulduğunda, yapılan deneylerde, tam duvar dayanımını veren bant genişliğinin 600 mm ile
800 mm aralığında olduğu görülmektedir. Bu da, diyagonal basınç çubuğu genişliğinin duvar
diyagonal mesafesinin üçte biri (w=d/3=635 mm) olarak alınabileceğini öneren Holmes yaklaşımını
[4] doğrular niteliktedir. Deney sonuçları Tablo 2.’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Deney sonuçları
Deney Elemanı
Kodu

Band
(mm)

Harç
Türü

Maksimum Yükte Etkin Göçme Türü

Maks. Yük
(kN)

FB.1

Tam duvar

Yok

Tuğlalarda Ezilme

23

FB.2

Tam duvar

Yok

Tuğlalarda Ezilme

20

FB.3

Tam duvar

Yok

Tuğlalarda Ezilme

11

PW.1

Tam duvar

KÇ

Derz Kayması

57

PW.2

Tam duvar

KÇ

Köşegen Uçlarında Tuğlalarda Ezilme

60

PW.3

Tam duvar

KÇ

Köşegen Uçlarında Tuğlalarda Ezilme

80

PWb.400.1

400

KÇ

Derz Kayması

32

PWb.400.2

400

KÇ

Derz Kayması

48
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PWb.400.3

400

KÇ

Derz Kayması

27

PWb.500.1

500

KÇ

Derz Kayması

43

PWb.500.2

500

KÇ

Derz Kayması

35

PWb.500.3

500

KÇ

Derz Kayması

37

PWb.600.1

600

KÇ

Sağ Alt Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme

60

PWb.600.2

600

KÇ

Derz Kayması

47

PWb.600.3

600

KÇ

Sağ Alt Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme

45

PWb.600.4+

600

YD

Sol Üst Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme

49

PWb.600.5+

600

YD

Sol Üst Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme

47

PWb.600.6+

600

YD

Sol Üst Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme

55

PWb.800.1

800

KÇ

Derz Kayması

43

PWb.800.2

800

KÇ

Derz Kayması

62

PWb.800.3
800
KÇ
Sol Üst Köşegen Ucunda Tuğlalarda Ezilme
KÇ: Kum Çimento Harcı, YD: Yüksek Dayanımlı Harç
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BA KİRİŞLERDE ALTERNATİF KESME DONATISI ARAYIŞLARI
IN RC BEAMS SEARCH FOR AN ALTERNATIVE SHEAR REINFORCEMENT
Zehra Şule GARİP1, Furkan ERDEM2

ÖZET
Betonarme kirişlerde (BA) kesme kuvvetlerine karşı sünekliliği artırmak için yeni bir kesme
donatı tasarımına gidilmesi günümüze kadar olan bazı çalışmalarda incelenmiştir. TBDY2018
ve TS500 de kirişlerde kesme donatısı için birçok kriter verilmiştir. Özellikle kirişlerde etriye
kancalarının basınç bölgesinde köşelerde 135º lik bir bükümle klasik kancaların oluşturulması
belirtilmektedir. Ancak bu kriter uygulamalarda birçok zorluğa neden olmakta ve yapımından
kaçınılmaktadır. Dolayısıyla uygulamalarda kolaylık sağlayacak yeni bir etriye tasarımının
yapılabilirliği incelenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen bir dizi deneyde ½ ölçekli toplamda 18
adet 150 x 250 x 2000 mm ebatlarında kesme açıklığı oranı en kritik olan ( a/d =3) betonarme
kirişler üretilmiştir. Deney numuneleri iki grup halinde dikkate alınmıştır. Betonun çekme
dayanımının kesme kuvvetine katkısı olması durumunun (𝑉 = 0.8𝑉𝑐𝑟 ) dikkate alındığı 9 adet
kiriş numunesi 1. Grup olarak, betonun çekme dayanımının kesme kuvvetine katkısı olmaması
durumunun (𝑉 = 0) dikkate alındığı 9 adet kiriş numunesi 2. Grup olarak tasarlanmıştır. Her
iki grub için klasik kancalar kullanılarak referans kiriş numuneleri hazırlanmıştır. Kiriş
numunelerinde etriye kancaları çekme bölgesinde tasarlanmıştır. Bu tasarımın uygulama
kolaylığı sağlayacağı öngörülmektedir. Deney sonuçları değerlendirildiğinde tersinir yükleme
sonucu klasik kancalı referans kiriş numunelerindeki kancalarda açılmalar gözlemlenmiştir.
Önerilen kancalarda herhangi bir açılma söz konusu değildir. Deneylerden elde edilen veriler
kullanılarak oluşturulan yük-deplasman grafikleri çalışma kapsamında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kesme Donatısı, Etriye Kancası, Kanca Boyu

ABSTRACT
A new design of shear reinforcement to increase ductility against shear forces in reinforced
concrete beams (RC) has been investigated in some studies to date. Several criteria are given
for shear reinforcement in the beams TBDY 2018 and TS500. Especially in the beams, it is stated
that in the pressure region of the stirrup hooks, the creation of conventional hooks with a 135º
bend in the corners. However, this criterion causes many difficulties in applications and its
construction is avoided. Therefore, to ensure ease of application feasibility of a new stirrup
design were investigated. In this series of experiments, a total of 18 reinforced concrete beams
with the most critical shear width ratio of 150 x 250 x 2000 mm (a / d = 3) were produced. Test
samples were considered in two groups. This activity contributes to the shear strength of the
concrete tensile strength state (𝑉 = 0.8𝑉𝑐𝑟 ) into consideration, 9 beam specimen 1. As a group,
the lack of contribution to the shear force of the tensile strength of concrete state (𝑉 = 0)into
consideration, 9 beam specimen is designed as Group 2. For both groups, reference beam
samples are prepared using conventional hooks. For beam samples, stirrup hooks are designed
in the drawing zone. This design is expected to provide ease of application. When the results of
the experiment are evaluated reversible loading results are observed in the hooks in the classic
hook reference beam samples. There is no opening in the recommended hooks. Loaddisplacement graphs generated using the data obtained from the experiments are presented in
the study.
Keywords: Shear Reinforcement, Hook Angle, Hook Length
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GİRİŞ
Betonarme sistemlerde taşıyıcı sistemler tasarlanırken kiriş kesitlerinde meydana gelen eğilme
momentinin karşılanması için çekme donatıları ve kesme kuvvetinin karşılanması için sargı
donatıları kullanılmaktadır. Betonarme kirişlerin yanal dayanımları için kullanılan etriyelerin kanca
şekli ve boyları TBDY2018 de belirtilen kriterlerle belirlenmiştir. Eğilme etkisi altındaki betonarme
kirişlerde etriye kancalarının tasarım kuralları dikkate alındığında bazı durumlarda etriye
kancalarının birleşim noktası olan köşe bölgelerde açılmaların meydana geldiği ve dolayısıyla kiriş
elemanının istenilen dayanımı sağlamadığı belirlenmiştir. Yönetmelikte kancalar uygulanırken 135
derecelik bir açı oluşturulması gerekmektedir. Ancak bu tarz bir kancanın uygulamada yapılabilirliği
çeşitli zorluklara neden olmaktadır. Genellikle uygulamada karşılaşılan zorluklar nedeniyle belirtilen
açı kullanılmamakta, uygulama kolaylığı olması için 90 derecelik açı ile uygulama yapılmaktadır.
Bu durumun en büyük nedenlerinden biri köşe bölgelerinde tasarlanan etriye kancalarının 135 derece
bükülmesi ile kiriş boyuna donatılarının sisteme yerleştirilmesinde ve bağ teli ile bağlama işleminin
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluklardır. Yönetmeliğe aykırı olarak gerçekleştirilen bu tip
uygulamaların önüne geçebilmek için yeni bir etriye tasarımın yeterli dayanımı sağlayarak
uygulamayı da karşılaşılan zorlukların önüne geçilip geçilemeyeceği araştırılmıştır.
Günümüze kadar betonarme kirişler hakkında birçok ampirik ve deneysel çalışmalar
yapılmıştır. Betonarme kirişlerde etriye kancaları hakkında fazla bir çalışmaya rastlanmamış olup
farklı taşıyıcı sistemler üzerinde kısmen öncü sayılabilecek az sayıda çalışma mevcuttur (Güley,
2014, Sarıbaş 2013). Yapılan bu çalışmalarda sargı donatısındaki 135º kanca açısının diğer kanca
açılarına nazaran daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir.
Bu çalışmada Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 de belirtilen 135º klasik kancalı
etriyelerin, uygulamada imalatı zorlaştırması ve bunun ile birlikte maliyetin artmasından dolayı,
betonarme kirişlerde yeni bir etriye kanca tasarımı yapmak ve etriye aralığının, konumunun ve kanca
boylarının betonarme kiriş elemanları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Etriye kancalarının
birleştirilmesi işleminin kiriş kesitinin çekme bölgesinin orta noktasına denk gelecek şekilde
yapılması durumunda sıyrılmanın olmayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla betonarme kirişlerdeki
çekme bölgelerinin orta kısmına denk gelecek şekilde tasarlanan yeni kancaların dayanıma olan
katkısı belirlenmiştir. Ayrıca beton çekme dayanımının kesme kuvvetine katkısının deneysel olarak
belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada ½ ölçeğinde 150 x 250 x 2000 mm boyutlarında toplamda 18 adet deney numunesi
hazırlanmıştır. Deney numunelerinde faydalı yükseklik 232 mm ve beton örtü kalınlığı 18 mm olarak
tasarlanmıştır. Ağır donatılı kiriş oluşturulması amacıyla boyuna donatılar kiriş numunelerinin
çekme ve basınç bölgelerinde 316 ve etriye çapı 5 olarak kullanılmıştır. Piyasa şartlarında etriye
çapı 5 olacak şekilde demir mevcut olmadığından dolayı profilli çelik (Hasır Donatı) B500A
kullanılmıştır. Burada kullanılan etriye donatısının istenilen sünekliliği sağlamayacağı bilinmekte
ancak deney numunelerinin boyut etkisinden dolayı tercih bu doğrultuda yapılmıştır. Etriye
kancalarının boyları yönetmelik standartlarına uygun olarak 6 ve 80 mm den küçük alınmamıştır.
Deney numunelerinde kullanılmak üzere tasarlanan etriyelerin kancaları düzlem içi ve düzlem
dışı olarak dikkate alınmıştır. Etriye kancaları doğrultularının etriye düzlemi içinde olması ile
birlikte, yapım, paketleme ve taşıma kolaylığı sağlaması ancak sıyrılma olasılığının devam edeceği
öngörülmüştür. Etriye kancaları doğrultularının etriye düzlemi dışında olması ile birlikte, yapım
aşamasında fazla zorlanma olmayacağı gibi paketleme ve taşıma durumunda kısmen sorun teşkil
edebileceği ancak kancalarda sıyrılma oluşmayacağı kanaati oluşmuştur. TBDY 2018 de belirtildiği
üzere 135 derece kancaya sahip 2 adet referans model, 90 derece kancaya sahip 16 adet model olmak
üzere toplamda 18 adet deney modeli hazırlanmıştır.
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Şekil 1. Kiriş numunesi boyutları ve kesit özellikleri
Tablo 1. Deney Numunelerinin Özellikleri
Kiriş Adı

R1
A1IP40
A1IP50
A1OP40
A1OP50
B1IP40
B1IP50
B1OP40
B1OP50

1.Grup Deneyler (Vc 0)
Etriye
Etriye
Kanca
Tipi
Aralığı
Düzlem
(mm)
Durumu
Klasik
Kanca
Düzlem
İçinde
A Tipi
Düzlem
70
Dışında
Düzlem
İçinde
B Tipi
Düzlem
Dışında

Kanca
Boyu
(mm)

Kiriş Adı

40

R0

40
50
40
50
40
50
40
50

A0IP40
A0IP50
A0OP40
A0OP50
B0IP40
B0IP50
B0OP40
B0OP50

2.Grup Deneyler (Vc = 0)
Etriye
Etriye
Kanca
Tipi
Aralığı
Düzlem
(mm)
Durumu
Klasik
Kanca
Düzlem
İçinde
A Tipi
Düzlem
45
Dışında
Düzlem
İçinde
B Tipi
Düzlem
Dışında

Kanca
Boyu
(mm)
40
40
50
40
50
40
50
40
50

Etriyelerde bindirme boyunun az olması için kancalar arası yaklaşık bir donatılık mesafe bırakılması
ile ekonomik çözümleme elde edilmesi planlanmıştır (A Tipi Etriye). Etriye kancaları arasındaki
mesafe yaklaşık olarak 𝑏 ⁄3 alınmıştır. Böylelikle kancalar etriyeyi üç eşit parçaya bölerek boyuna
donatıların yerleşimi ve beton dökümü sırasında yerinden oynamaması için avantajlı bir durum
oluşturulacaktır. (B Tipi Etriye). Etriye kancalarının doğrultuları etriye düzlemi içinde tasarlanmıştır.
Bu şekilde yapım, taşıma ve paketleme kolaylığı sağlanacaktır. Ancak düzlem içinde tasarlanan
etriye kancalarında sıyrılma etkisi ortaya çıkması muhtemeldir (IP = In Plane). Etriye kancalarının
doğrultuları etriye düzlemi dışında tasarlanmıştır. Bu şekilde etriyelerin yapımı çok zorlaşmayacak
ama taşıma ve paketleme sorunu ortaya çıkabilecektir. Ancak düzlem dışında tasarlanan etriye
kancalarında sıyrılma etkisi ortaya çıkması zorlaşacaktır (OP = Out of Plane). Etriye kanca boyu
TBDY2018 ve TS500 de belirtilen standartlara göre max 6∅
𝑣𝑒 80 𝑚𝑚 olarak ve standartta
belirtilen değerlerin %25 fazlası olacak şekilde max 7.5∅
𝑣𝑒 100 𝑚𝑚 dikkate alınmıştır.
Betonun çekme dayanımının kesme kuvvetine katkısı olmaması durumu (𝑉 = 0), katkısı olması
durumları (𝑉 = 0.8𝑉 ) dikkate alınarak davranış incelenmiştir (sırasıyla 0 ve 1).

Şekil 2. Kiriş numunelerinde dikkate alınan parametreler ve numunelerin isimlendirilmesi
Deneyler Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yapı Mekaniği
Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Deney platformu 200 kN yükleme kapasitesine sahip olup yeterli
dayanımı sağlayabilmek için çerçeve 40 mm lik çelik çaprazlarla güçlendirilerek kapasitesi
arttırılmıştır. Deney aşamasında kirişin yanal stabilite kaybını ve dönmesini engellemek için
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önlemler alınmıştır. Deney düzeneğinde kiriş numunelerin alt ve üst mesnetleri kayıcı mesnet olarak
tasarlanmıştır. Kiriş numunelerin sağ ve sol kenarlarında 200 mm içeriye doğru mesnetler
yerleştirilmiştir. Çelik çerçeve U305 profillerden oluşmaktadır. Deney düzeneği kiriş numunesi her
iki taraftan eşit mesafede yerleştirilen 2U140.L =800 mm boyutunda kutu profiller yardımıyla alt
platforma sabitlenmiştir. Aynı şekilde üst platforma kiriş numunesinin orta bölgesine denk gelecek
şekilde sabitleme gerçekleştirilmiştir. Sabitleme yapılırken 30 mm ebatlarında gijonlar
kullanılmıştır. Toplamda 6 adet 2U140 L=800 mm lik kutu profil, 4 adet 30 mm lik 1250 mm
boyunda gijon kullanılmıştır. Kiriş numunelerine tersinir yükleme orta bölgeden 200 mm
genişliğinde 35 mm kalınlığında plakalar yardımıyla uygulanmıştır. Deney düzeneğinde 600 kN
kapasiteli yük hücresi ve 350 kN kapasiteli pirinç kriko kullanılmıştır. Deney numunelerinin üzerine
ön yüzde kirişin orta bölgesine doğru simetrik 2 adet LVDT ve arka yüzünde ise kirişin mesnet
kısmına doğru birbirine simetrik 2 adet LVDT olmak üzere toplamda 4 adet 0.01 mm hassasiyetli
elektronik deplasman ölçerler (LVDT) yerleştirilmiştir. Çevrimsel yükleme basma ve çekme
etkisinde tersinir yükleme yapılarak 20 mm nin katları olacak şekilde 3 çevrim olarak
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Deney platformu

Şekil 4. Kiriş numunelerinde LVDT yerleşimi
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Şekil 5. R0, R1, A1IP40 ve B1IP40 kiriş numunesinin yükleme sonrası

SONUÇLAR
R0 referans deney numunesinde ilk çevrimde basınç etkisinde 160 kN yük ile 20 mm, ve çekme
etkisinde 156 kN yük ile 23 mm, ikinci çevrimde basınç 210 kN yük ile 40 mm ve çekme etkisinde
180 kN yük ile 40 mm deplasman değerine ulaşılmıştır. Üçüncü çevrimde basınç etkisinde 196 kN
yük ile 40 mm de ilk etriye kopmaya başlamıştır. Toplamda 5 adet etriyede kopma meydana
gelmiştir. Kiriş elemanında kesme kırığı oluşmuştur. Deney esnasında birinci çevrimde çekme
aşamasında deney düzeneğinde kayma meydana gelmiş ve düzenlemeler yapılarak olumsuzluklar
giderildikten sonra işleme devam edilmiştir.
R1 referans deney numunesinde ilk çevrimde basınç etkisinde 177 kN yük ile 23 mm ve çekme
etkisinde 172 kN yük ile 28 mm, ikinci çevrimde basınç etkisinde 202 kN yük ile 40 mm ve 192 kN
yük ile 39 mm deplasman değerine ulaşılmıştır. Üçüncü çevrimde basınç etkisinde 186 kN yük ile
40 mm de etriyelerde kopmalar meydana gelmiştir. Toplamda üç etriye kopmuş ve kopmalar iki
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etriyede kanca büküm noktasında, bir etriyede orta bölgede oluşmuştur. 135 dereceli etriye
kancasında açılma tespit edilmiştir.
R1 Yük Deplasman Grafiği
240
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Şekil 6. R0, R1, A1IP40 ve B1IP40 kiriş numunelerinin yük-deplasman grafikleri
A1IP40 deney numunesinde ilk çevrimde basınç etkisinde 191 kN yük ile 22 mm, ve çekme etkisinde
174 kN yük ile 23 mm, ikinci çevrimde basınç etkisinde 220 kN yük ile 40 mm deplasman değerine
ulaşılmıştır. İkinci çevrimde çekme etkisinde 193 kN ve 38 mm deplasman değerine ulaşıldıktan
sonra etriyelerde kopmalar meydana gelmiştir. Gevrek bir kesme kırılması meydana gelmiştir.
Toplamda 4 adet etriye kopmuştur. Etriyelerin üç tanesi büküm noktasından, biri ise çatlak
arakesitinden kopmuştur. Önerilen kancalardan bir tanesinde açılma meydana gelmiştir. Kancada
meydana gelen açılmanın nedenin o bölgede meydana gelen 20-25 mm civarında oluşan kırık ve bu
kırık dolayısıyla ortaya çıkan boşluk nedeniyle etriyenin boşa çıkması olarak düşünülmektedir.
B1IP40 deney numunesinde ilk çevrimde 23 mm lik basınç ve çekme etkisinde 205 kN yük
ile 20 mm ve 176 kN yük ile 22 mm deplasman, ikinci çevrimde 40 mm lik basınç ve çekme etkisinde
220 kN yük ile 39 mm ve 200 kN yük ile 40 mm, üçüncü çevrimde 60 mm lik basınç etkisinde 237
kN yük ile 56 mm deplasman değerine ulaşılmıştır. Üçüncü çevrimde çekme etkisinde 193 kN ile 43
mm deplasmana ulaşıldığında etriyede kopma meydana gelmiştir. Toplamda 5 adet etriye kopmuştur.
Etriye kancalarında herhangi bir açılma söz konusu değildir.
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DÖŞEMESİZ BETONARME MERDİVENLERİN DAVRANIŞININ
DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BEHAVIOR OF SLABLESS
REINFORCED STAIRS
Yüksel KAYA1, Eray ÖZBEK2, Meryem BÖCEK3, Sabahattin AYKAÇ 4

ÖZET
Döşemesiz betonarme merdivenler estetik görünümleriyle mimarları cezbetmekte ve bu nedenle
özellikle iç mekân tasarımının ön planda olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Bu tür
merdivenlerin analiz ve tasarımları ise analitik bazı yöntemlere dayandırılarak yapılmaktadır.
Ancak bu analitik yöntemlerin kapsamlı deneysel araştırmalarla desteklenmediği görülmüştür.
Bu nedenle, döşemesiz merdivenlerin davranışı deneysel olarak incelenecek ve sonuçlar mevcut
analitik yöntemlerle karşılaştırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda tasarımında en sık kullanılan
4 farklı donatı düzenlemesi ve 3 farklı basamak/rıht kalınlığı deney parametreleri olarak ele
alınarak toplam 12 adet 2/3 ölçekli deney elemanı düzgün yayılı yükü benzeştiren tek düze yükler
altında test edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Döşemesiz merdiven, betonarme, merdiven

ABSTRACT
Slabless reinforced concrete stairs appeal to architects with their aesthetic appearance and are
therefore preferred especially when the interior design is at the forefront. Analysis and design
of such stairs are based on some analytical methods. However, these analytical methods were
not supported by extensive experimental research. Therefore, the behavior of slabless stairs will
be examined experimentally and the results will be compared with the existing analytical
methods. For this purpose, 4 different reinforcement arrangements and 3 different steps/dock
thicknesses are used as test parameters and a total of 12 test speciments with 2/3 scale will be
tested under monototic loads that simulate uniformly distributed load.
Keywords: Slabless stair, Reinforced concrete, Stair

GİRİŞ
Döşemesiz betonarme merdivenler, bina iç tasarımında estetik açıdan hoş bir görünüme sahip olması
nedeniyle bazı projelerde mimarlar tarafından sıklıkla tercih edilebilmektedir. Ancak bu
merdivenlerin betonarme tasarımı ve donatı detaylandırılması deneysel çalışmalarla desteklenmemiş
bazı analitik ve sezgisel yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, döşemesiz merdiven davranışının
deneysel olarak incelenmesine ve sonuçların mevcut analitik yöntemlerle karşılaştırılmasına karar
verilmiştir. Böylece izin verilen sehim sınırları içinde eğilme dayanımlarına ulaşması beklenen
döşemesiz merdivenlerin bu konuda ne kadar başarılı olduğu ortaya konabilecektir.
YÖNTEM
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Çalışmada döşemesiz merdivenlerin tasarımında en sık kullanılan 4 farklı donatı düzenlemesi ve 3
farklı basamak/rıht kalınlığı temel alınarak toplamda 12 adet 2/3 ölçekli deney elemanı
hazırlanmıştır. Deney elemanlarında merdiven genişliği (A), basamak genişliği (B) ve rıht yüksekliği
(H) ölçeklendirilmiş olarak A/B/H= 600/200/110 mm seçilmiştir. Böylece prototipteki 2H + B = 630
mm ilkesine uyulmuştur. Merdivenin uç bölgelerinde 200x300 mm kesitinde kirişler oluşturulmuş
ve her iki kiriş arasında 14 adet basamak yapılmıştır. Donatı düzenlemesinin ve plak kalınlığının
davranışa etkisinin doğru tespit edilmesi amacıyla betonun olabildiğince standart bir dayanımda
olması sağlanmıştır. Bunun için deney elemanlarının üretimi ve bakımı aynı şartlarda yapılmış olup
7. ve 28. günlerde standart beton küp numuneleri test edilerek beton dayanımı denetim altında
tutulmuştur. Tablo 1’de deney elemanlarının adları ve özellikleri özetlenmiştir. Deney elemanlarının
boyutları Şekil 1’de, donatı detayları ise Şekil 2’ de gösterilmiştir. “Tip-t” hariç basamak/rıht
kalınlıkları aynı olan tüm deney numunelerinin kesitlerinde eş donatı alanı sağlanmıştır.

Eleman No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tablo 1. Deney elemanları özellikleri
Eleman Adı
Donatı Tipi
b (mm)
t-100/100
Z-100/100
C-100/100
T-100/100
t-100/80
Z-100/80
C-100/80
T-100/80
t-80/100
Z-80/100
C-80/100
T-80/100

Tip-t
Tip-Z
Tip-C
Tip-T
Tip-t
Tip-Z
Tip-C
Tip-T
Tip-t
Tip-Z
Tip-C
Tip-T

100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80

r (mm)
100
100
100
100
80
80
80
80
100
100
100
100

Tek kaynaktan beslenen 4 adet eşit aralıklarla yerleştirilmiş hidrolik kriko aracılığı ile deney
elemanlarına düzgün yayılı yükü benzeştiren yükleme yapılacaktır. Deney numuneleri gerçekteki
eğik konumundan farklı olarak yatay düzlemde test edilecektir. Buna paralel olarak hidrolik krikolar
yükü basamak düzlemine dik uygulayacak şekilde konumlandırılacaktır. Aktarıla yük, her krikonun
altına yerleştirilecek yük hücreleri ile ölçülecektir. Her yükleme noktasının altından, açıklık
ortasından ve mesnetlerden yer değiştirme ölçümleri alınacaktır. Tasarlanan deney düzeneği Şekil
3’te gösterilmiştir.
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Şekil 1. Deney numuneleri kesit ölçüleri
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Şekil 2. Basama/rıht: 10/10 numunelerinde kullanılan donatı detayları

Şekil 3. Yük ve ölçüm düzeni
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KOMŞU BETONARME BİNALARIN ÇARPIŞMA DAVRANIŞININ
SARSMA MASASI İLE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON POUNDING BEHAVIOR OF
ADJACENT RC BUILDINGS USING SHAKING TABLE TEST
Fezayil SUNCA1, Ahmet Can ALTUNIŞIK2

ÖZET
Komşu binalar arasındaki çarpışmaların yıkıcı etkilerine rağmen, literatürdeki çalışmaların
genellikle analitik bir model üzerinden veya depremler sonrası yapılan gözlemler ile
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalarda ise oldukça sınırlı ve küçük ölçeklerin
seçildiği, çarpışmanın yapısal hasarlar üzerine olan etkilerinin çoğunlukla ihmal edildiği ya da
deneyler sırasında binaların elastik sınırlar içerisinde kalacak şekilde tasarlandığı görülmüştür.
Bu durum komşu binalar arasındaki çarpışma davranışının daha büyük ölçekli numuneler
üzerinden araştırılmasının, çarpışma nedeniyle oluşacak hasarların seviyelerinin ve yapısal
davranışa olan etkilerinin deneysel olarak detaylı bir şekilde incelenmesinin gerekliliği
düşüncesini doğurmaktadır. Bu çalışmada, ölçekli betonarme çerçeveler kullanılarak sarsma
masası üzerinde gerçekleştirilecek deneyler ile birlikte binaların farklı çarpışma türleri için
çarpışma davranışlarının belirlenmesi, çarpışma sonrası oluşacak hasarların binaların
performanslarına olan etkilerinin deneysel yöntemler kullanarak incelenmesi ve çarpışma
etkilerini azaltmak için kullanılabilecek uygun yöntemlerin araştırılması amaçlanmaktadır.
Çarpışma deneyleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı ve
Malzeme Laboratuvarı Bünyesinde bulunan ve kurulumu tamamlanan 4x4m boyutlarındaki
sarsma masasında gerçekleştirilecektir. Üretilecek betonarme numunelerin dinamik
karakteristiklerinin ve oluşacak hasarların deneysel olarak belirlenmesinde hasarsız test ölçüm
sistem ekipmanları (ivmeölçerler, veri toplama sistemi, yazılımlar vb.) kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma, Sarsma masası, Hasar tespiti

ABSTRACT
Despite the devastating effects of pounding between adjacent buildings, it has been determined
that the studies were usually carried out by using an analytical and/or numerical model or
observations after earthquakes. In the literature, the experimental studies were performed by
selecting very limited and small scales, effects of pounding on structural damages were mostly
neglected, and the buildings were designed to remain within the elastic limits during the
experiments. This situation raises the idea that the pounding between adjacent buildings should
be investigated on larger scale building models and the effects of pounding damages on
structural behavior should be experimentally examined in detailed. In this study, it is aimed to
determine the pounding behavior of the buildings for different types of pounding by using scaled
RC buildings and shaking table tests. Moreover, the effects of pounding damage on the
performance of buildings will be investigated by using experimental methods. With this study,
the materials and methods that can be used to decrease the pounding effects will be proposed.
The pounding tests will be carried out by using shaking table (4m x 4m) in Karadeniz Technical
University, Structural and Material Laboratory. Measurement equipments of the nondestructive
test (accelerometers, data acquisition systems, software) will be used.
Keywords: Pounding, Shaking table, Damage detection
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GİRİŞ
Geçmişte meydana gelmiş depremler sonrasında yapılan araştırmalar, binalarda oluşan bölgesel
hasarların çoğunlukla komşu binalar arasındaki etkileşimden kaynakladığını ve bu hasarların
binaların toptan göçmesine dahi neden olabileceğini ortaya koymuştur (Rosenblueth 1986; Kasai ve
Maison 1991). Deprem yönetmeliklerinde belirtilmesine rağmen çarpık kentleşme, mimari kaygılar,
binaların tasarım aşamasında tek başına düşünülüp komşu binalar ile arasındaki etkileşimin
incelenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman komşu binalar arasında yeterli miktarda boşluk
bırakılmamaktadır (Çetinkaya, 2011). Ayrıca Ülkemizde ve dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan
birçok yönetmelikte verilen derz miktarlarının, binaların dinamik özelliklerine ve ivme kaydının
türüne bağlı olarak yetersiz olduğu geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmuştur
(Rajaram ve Kumar 2012; İnel vd., 2015).
Literatürde binalar arasındaki çarpışma davranışları, çoğunlukla analitik bir model üzerinden
veya geçmişte meydana gelmiş depremler sonrası yapılan gözlemler ile incelenmeye çalışılmıştır.
Bununla birlikte, komşu binalar arasındaki etkileşim üzerine az sayıda deneysel çalışmanın yapıldığı
tespit edilmiştir (Papadrakakis ve Mouzakis 1995; Filiatrault ve Wagner 1995; Chau vd., 2004;
Rezavani ve Moghamad 2007; Jankowski 2010; Guo vd., 2012; Li vd., 2012; Khatiwada ve Chouw
2013; El-Khoriby vd., 2015; Soltysik vd., 2017). Bu analitik, gözlemsel ve deneysel çalışmalardan
elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tespit edilen eksikliler aşağıdaki gibi özetlenebilir;
 Komşu binalar arasındaki etkileşim üzerine az sayıda deneysel çalışma yapıldığı ve bu deneysel
çalışmaların oldukça küçük ölçekler seçilerek veya kayma çerçeveleri ile gerçekleştirildiği tespit
edilmiştir. Geçmiş çalışmalarda seçilen bu küçük ölçekler sebebiyle dikkate alınan kütleler ve
rijitlikler gerçek yapılara oranla oldukça küçük olması ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini
azaltmaktadır (Jankowski 2010). Ayrıca bu deneysel çalışmaların neredeyse tamamında komşu
binalar arasındaki çarpışma davranışı incelenirken küçük ölçekli çelik binaların kullanıldığı,
Ülkemizdeki kentsel yapı stoğunun büyük çoğunluğunu oluşturan ve çelik yapılara oranla
çarpışmadan çok daha fazla etkilenen betonarme komşu binalar arasındaki çarpışma davranışının
incelendiği sadece bir çalışmanın olduğu tespit edilmiştir.
 Yapılan literatür çalışmaları sonucunda, Ülkemizde konu ile ilgili herhangi bir deneysel çalışmanın
mevcut olmadığı, analitik çalışmaların ise oldukça sınırlı düzeyde kaldığı görülmüştür.
 Geçmiş yıllarda meydana gelen depremler sonrası yapılan araştırmalar, bina türü yapılarda 6 farklı
türde etkileşimin meydana gelebildiğini ortaya koymuşlardır. Bu çarpışma türleri; biri diğerine göre
daha ağır olan binaların çarpışması, kat yükseklikleri farklı binaların çarpışması, farklı yüksekliğe
sahip binaların çarpışması, burulma kaynaklı çarpışma, bir binanın diğer bina üzerine devrilmesi
ve birden fazla bina arasında meydana gelen çarpışma olarak sıralanabilir. Bu çarpışma türleri
yapılarda farklı bölgelerde ve seviyelerde hasarlara neden olabilmektedir. Özellikle etkileşimin
kolon-döşeme arasında gerçekleştiği kat yükseklikleri farklı binaların çarpışmasında, depremler
sırasında büyük hasarlar meydana gelebilmektedir. Buna karşılık literatürde, farklı çarpışma
türlerinin komşu binalardaki çarpışma hasarlarını artırmadaki rolünün araştırıldığı ve çarpışma
türlerinin kıyaslamalı olarak incelendiği deneysel çalışmalar ise oldukça sınırlıdır.
 Depremler sonrası yapılan araştırmalar, komşu binalar arasındaki etkileşimin binalarda oldukça
ciddi hasarlar meydana getirebildiğini ve binaların toptan göçmesine dahi neden olabileceğini
ortaya koymuştur. Ancak, yapılan literatür taraması sonucunda, deneysel çalışmalarda çarpışmanın
hasarlar üzerine olan etkilerinin çoğunlukla ihmal edildiği ya da deneyler sırasında binaların elastik
sınırlar içerisinde kalacak şekilde tasarlandığı görülmüştür. Bu durum, gerçekleştirilen
çalışmalarda, binalar arasında meydana gelen çarpışmaların tam manasıyla yapı davranışına
etkisinin ifade edilemediği düşüncesini doğurmaktadır. Ayrıca çarpışma hasarlarının yapısal
davranışa olan etkilerinin deneysel yöntemlerle araştırılması üzerine literatürde herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır.
 Günümüzde onarım ve güçlendirme uygulamalarında oldukça fazla yenilikçi malzemelerin ve
tekniklerin kullanılmasına rağmen, bu konu üzerinde dünya genelinde yapılan çalışmaların oldukça
sınırlı ve küçük ölçekte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca literatürdeki bu çalışmaların tamamının
çelik binalar veya kayma çerçeveleri kullanılarak yapıldığı, Ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir
çoğunluğunu oluşturan bitişik nizamlı betonarme binalar arasındaki yıkıcı etkilere sebep olan
çarpışmaların önlenmesi üzerine herhangi bir deneysel çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.
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Yukarıda bahsedilen literatürdeki eksiklikleri gidermek amacıyla toplam 11 adet betonarme
bina modeli kullanılarak 8 adet çarpışma deneyi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çarpışma
deneyleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı ve Malzeme
Laboratuvarı Bünyesinde bulunan ve kurulumu tamamlanan 4x4m boyutlarındaki sarsma masasında
gerçekleştirilecektir. Üretilecek betonarme numunelerin dinamik karakteristiklerinin ve oluşacak
hasarların deneysel olarak belirlenmesinde daha önce yürütülen TÜBİTAK projeleri kapsamında
satın alınıp bölüm bünyesine kazandırılan hasarsız test ölçüm sistem ekipmanları (ivmeölçerler, veri
toplama sistemi, yazılımlar vb.) kullanılacaktır.
YÖNTEM
Sarsma masası deneyleri kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları ana hatlarıyla özetleyen akış
diyagramı Şekil 1 ile sunulmuştur.

Şekil 1. Yürütülecek çalışmaların ana hatlarına ait akış diyagramı

Deneylerde, depremler sonrası en çok karşılaşılan ve en yıkıcı etkilere sahip çarpışma
türlerinden, biri diğerine göre daha ağır olan binaların çarpışması (döşeme-döşeme çarpışması), kat
yükseklikleri farklı binaların çarpışması (kolon-döşeme çarpışması), farklı yüksekliğe sahip binaların
çarpışması kullanılacaktır.
Deneyler için üretilmesi planlanan bina modelleri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY,
2018) ve TS500 (TS500, 2000) esasları göz önünde bulundurularak tasarımı gerçekleştirilen tam
ölçekli modellerden yola çıkılarak projelendirilmiştir. Tasarımı ve hesabı gerçekleştirilen tam ölçekli
modeller, ölçeklendirme yasalarına göre ölçeklendirilmiş ve üretilecek bina modelleri
detaylandırılmıştır. Bu kapsamda bina modelleri için ölçek katsayısı olarak 1/3 seçilmiştir. Bina
modellerine ait özellikler ve ölçek katsayısı belirlenirken, sarsma masasının özellikleri ve laboratuvar
koşulları dikkate alınmıştır.
Deney numunelerinin ölçeklendirilmesinde Pratik Gerçek Model olarak adlandırılan
ölçeklendirme modeli kullanılmıştır. Bu yaklaşımda, beton ve çelik için gerilme ölçek faktörü 1
olarak dikkate alınmaktadır. Bu nedenle tüm bina modelleri için malzeme açısından herhangi bir
ölçeklendirme yapılmayarak beton sınıfı C30 ve donatı sınıfı B420C seçilmiştir. Çalışma
kapsamında üretilecek betonarme bina modelleri, sarsma masası ve laboratuvar kapasitesi dikkate
alınarak planda her iki doğrultuda da tek açıklıklı ve en fazla 3 katlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Çalışma kapsamında dikkate alınan tüm çarpışma türlerini incelemek üzere çarpışma
modelleri oluşturulurken, literatürdeki çalışmalara uygun olarak komşu binalardan biri esnek diğeri
rijit kabul edilmiştir. Biri diğerine göre ağır olan binaların çarpışması ve farklı yüksekliğe sahip
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Farklı yüksekliği sahip
binaların çarpışması

Kat yükseklikleri farklı
binaların çarpışması

Biri diğerine göre daha ağır
olan binaların çarpışması

binaların çarpışması türleri için seçilen esnek ve rijit binalarda tüm katlardaki kat yükseklikleri tam
ölçekli modelde 3m olması ve 1/3 ölçek seçilmiş olması nedeniyle 1m olarak dikkate alınmıştır. Kat
yükseklikleri farklı binaların çarpışmasında ise esnek binada ilk kat yüksekliği 1.5m olarak dikkate
alınmış olup diğer katlarda kat yükseklikleri 1m’dir. Bu çarpışma türünde rijit bina için kat
yükseklikleri tüm katlarda aynı olup 1m olarak belirlenmiştir (Şekil 2).
Esnek binalarda, ölçeklendirme sonucu kolon boyutları tüm katlarda 15×15cm2 olarak elde
edilirken rijit binada kolon boyutları 30×30cm2 olarak elde edilmiştir (Şekil 3). Esnek ve rijit
binaların tam ölçekli modellerinde döşeme kalınları tüm katlarda 15cm olarak hesaplanmış olup 1/3
ölçek seçilmesi (ölçek faktörü Sl = 3) sebebiyle ölçekli modeller için döşeme kalınlıkları 5cm olarak
belirlenmiştir. 3 katlı esnek ve rijit binalarda ölçeklendirme sonucu kiriş boyutları 10×15cm2 olarak
elde edilmiştir. Şekil 2’de çalışma kapsamında dikkate alınan her bir çarpışma türü için kullanılacak
deney düzeneğine ve binalara ait genel görünümler sunulmuştur. Çarpışma testlerinde kullanılacak
rijit ve esnek bina modellerine ait kalıp planları ve kolon en kesit detayları Şekil 3 ile verilmiştir.
Şekil 3’de bina modellerinde kalıp planlarının dikkate alınan tüm çarpışma türleri için tüm katlarda
aynı olması sebebiyle sadece bir katın kalıp planları verilmiştir. Çalışma kapsamında 11 bina modeli
kullanarak toplamda 8 adet çarpışma deneyinin yapılması planlanmaktadır.

a. Deney Düzeneği
b. Esnek Bina
c. Rijit Bina
Şekil 2. Dikkate alınan her bir çarpışma türü için deney düzeneğine ve binalara ait genel görünümler

Binalar arasında bırakılacak derz aralığı, ön analitik çalışma ile belirlenmiştir. Biri diğerine
göre daha ağır olan binaların çarpışması ve kat yükseklikleri farklı binaların çarpışması türlerinde
çarpışma sırasıyla 6mm ve 7mm derz boşluğundan itibaren gerçekleşmektedir. Ancak çarpışma
etkilerini daha belirgin gözlemleyebilmek için deneyler esnasında bu çarpışma türlerinde binalar
arasında ki derz aralığı 5mm olarak dikkate alınacaktır. Farklı yüksekliğe sahip binaların çarpışması
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türünde ise gerçekleştirilen analizler neticesinde çarpışmanın 1mm derz boşluğundan itibaren ortaya
çıktığı tespit edilmiştir. Ancak çarpışma etkilerini daha belirgin gözlemleyebilmek için bu çarpışma
türünde binalar ayrı ayrı inşa edilecek ancak deneyler sırasında binalar tamamen bitişik olacak
şekilde yerleştirilecektir.

Şekil 3. 3 katlı esnek ve rijit binalara ait ölçekli modellerin kalıp planları ve kolon kesitleri

Çalışma kapsamında betonarme binalar arasındaki çarpışma davranışını ve çarpışmanın
yapısal elemanlardaki hasar seviyelerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla üretilecek olan
betonarme binalar Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü, Yapı ve Malzeme Laboratuvarı’nda bulunan sarsma masası üzerinde deneye tabi
tutulacaktır. 4x4m boyutlarındaki bu sarsma masası 628 mm/sn hıza çıkabilme, +/- 400 mm yer
değiştirme yapabilme ve 0,1-50 Hz frekans aralığında çalışma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, tek eksen
doğrultusunda hareket edebilen sarsma masası 500kN dinamik yatay kuvvet ve en az 350kN düşey
yük kapasitesine sahiptir. Bu deneyler esnasında betonarme numunelerde oluşacak deplasman ve
ivme değerleri sistem üzerine yerleştirilecek ivmeölçerler ve yer değiştirme ölçerler yardımıyla elde
edilecektir. Binalar üzerine yerleştirilecek ivmeölçer ile binalar arasındaki çarpışma kuvvetleri ve
sıklıkları belirlenmeye çalışılacaktır. Çarpışma sırasında hızda meydana gelen ani değişiklikler, ivme
değerlerinde çarpışma sırasında pikler oluşmasına neden olacaktır. Bu sayede oluşan ani ivme
değişiklikleriyle çarpışma kuvvetlerine geçilebilmesi düşünülmektedir. Üretilecek betonarme
numunelerde gerçekçi yapısal davranışı elde etmek için pratik gerçek model ölçeklendirme
yöntemine göre belirlenen ilave kütleler binalar üzerine eklenecektir. Gerçekleştirilen hesaplar
neticesinde esnek binalar için her kata 1.35ton, rijit binalar içinse her kata 2.7ton ilave kütle
yerleştirilecektir.
Bu çalışmada, yapılacak her sarsma masası deneyi öncesinde ve sonrasında, yapılardaki
titreşimleri dikkate alarak frekans, mod şekli ve sönüm oranı gibi dinamik karakteristiklerin deneysel
olarak belirlenmesinde kullanılan tahribatsız bir yöntem olan Deneysel Modal Analiz (DMA)
yöntemi kullanılacaktır. DMA yöntemi, kullanılacak titreşimin tipine bağlı olarak çevresel titreşim
yöntemi ve zorlanmış titreşim yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada çevresel titreşim
yöntemi kullanılacaktır. Çevresel titreşimlere bağlı hasar tespitinin amacı, yapıda oluşacak hasarların
bölgesini, hasar seviyesini (şiddetini/büyüklüğünü) tespit etmek için yapıların hasar öncesi ve sonrası
dinamik özellikleri arasındaki farklılıkları karşılaştırmaktır. Ölçümler esnasında kullanılacak DMA
ekipmanları (tek ve üç eksenli ivmeölçerler, veri toplama sistemi, yazılımlar vb.) daha önce yürütülen
TÜBİTAK projeleri kapsamında bölümümüz bünyesine bulunmaktadır.
Sarsma masası deneylerinin ilk aşamasında üretilen bu numunelerinin başlangıç (hasarsız)
dinamik karakteristikleri DMA yöntemi ile belirlenecektir. Daha sonra sarsma masası üzerinde
ölçekli komşu yapılar, çarpışma davranışı dikkate alınmadan dinamik yüklemeye tabi tutulacaktır.
Bu durumda DMA yöntemi ile yükleme sonrası numunelerin dinamik karakteristikleri belirlenerek
hasar tespiti yapılacak ve çarpışma olmaması durumunda betonarme numunelerde oluşan hasarların
seviyeleri elde edilecektir.
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Deneylerin ikinci aşamasında, hesaplanan derz mesafeleri için yapılar arasındaki çarpışma
davranışı dikkate alınarak sarsma masası deneyleri gerçekleştirilecektir. Çarpışma davranışının
dikkate alındığı sarsma masası deneyleri sonucunda numunelerin DMA yöntemi ile dinamik
karakteristikleri belirlenerek hasar tespiti yapılacak ve çarpışma durumunda betonarme numunelerde
oluşan hasarların seviyeleri elde edilecektir. Bu şekilde yapısal elemanlarda oluşacak hasarların
çarpışmadan ne ölçüde etkilendiği ve çarpışmanın yapı performansına olan etkileri detaylı bir şekilde
ortaya koyulacaktır.
SONUÇ
Ölçekli betonarme çerçeveler kullanılarak sarsma masası üzerinde yapılacak bu çalışma ile binaların
farklı çarpışma türleri için çarpışma davranışlarının belirlenmesi, çarpışma sonrası oluşacak
hasarların binaların performanslarına olan etkilerinin deneysel yöntemler kullanarak incelenmesi ve
çarpışma etkilerini azaltmak için kullanılabilecek uygun yöntemlerin önerilmesi hedeflenmektedir.
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DÜŞÜK DIŞ ORTAM SICAKLIĞINA MARUZ KALMA SÜRESİNİN
SİSMİK İZOLATÖR MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
EFFECT OF EXPOSURE TIME TO LOW AIR TEMPERATURE ON SEISMIC
ISOLATOR MECHANICAL PROPERTIES
Esengül ÇAVDAR1, Gökhan ÖZDEMİR2

ÖZET
Yürütülmesi planlanan bu çalışmanın amacı, kurşun çekirdekli kauçuk izolatör mekanik
özelliklerinin farklı sürelerde ve değişik seviyelerde düşük dış ortam sıcaklıklarına bağlı
değişimini deneysel olarak belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda gerçek bir uygulamada
kullanılmak üzere üretilen bir kurşun çekirdekli kauçuk izolatör farklı sürelerde ve değişik
seviyelerde düşük dış ortam sıcaklıklarına maruz bırakıldıktan sonra dinamik yükleme
protokolleri altında test edilecektir. Uygulanacak test protokolü, sonuçların gerçekçi olabilmesi
adına temsili olarak izolatörün uygulanacağı coğrafi konumun iklim koşulları dikkate alınarak
oluşturulacaktır. Testler, Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Laboratuvarı’nda
yapılacaktır. İzolatörün karakteristik özelliklerindeki değişim oda sıcaklığında yürütülen test
sonuçları ile kıyaslanarak belirlenecektir. Sonuç olarak, düşük dış ortam sıcaklığı ve bu
sıcaklığa maruz kalma süresinin izolatör davranışını ne kadar etkilediği belirlenecektir. Ayrıca,
mevcut modelleme yaklaşımında izolatör davranışının temsil edilmesi için deprem şartnamesi
tarafından önerilen katsayıların gerçek davranışı yansıtmakta ne derece başarılı olduğu
vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Düşük dış ortam sıcaklığı, Maruz kalma süresi, Kurşun çekirdekli kauçuk
izolatör, Sismik izolasyon.

ABSTRACT
The aim of this study is to experimentally determine the change in mechanical properties of a
lead rubber bearing due to low ambient temperature and exposure time. For this purpose, a lead
rubber bearing manufactured for a real project will be tested under dynamic loading conditions
representative of different levels of temperatures and exposure times. In order to obtain realistic
test results, the applied test protocol will be formed considering the climatic conditions of the
representative geographical location where the isolator will be used. Tests will be performed in
Seismic Isolator Test Laboratory of Eskişehir Technical University. Variation in characteristic
properties of isolator will be studied in comparison to reference test results conducted under
room temperature. Results will highlight significance of exposure time to low ambient
temperatures for hysteretic behavior of lead rubber bearing. Furthermore, in the present
modeling approach, it will be emphasized that how the nominal values proposed by the
earthquake specification to represent the isolator behavior under climatic condition are
successful in reflecting the actual behavior.
Keywords: Low ambient temperature, Exposure time, Lead rubber bearing, Seismic isolation.
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GİRİŞ
Sismik izolasyon uygulaması, olası bir deprem anında yapıya etkiyecek deprem kuvvetlerini
azaltmak ve yapının sismik performansını artırmak amacıyla geliştirilmiş bir tasarım yaklaşımıdır.
Sismik izolasyonlu yapılarda, doğrusal olmayan davranış sadece izolasyon seviyesinde
gerçekleşmekte ve üst yapının elastik davranış göstermesi sağlanmaktadır. Bu sebeple, izolatör
davranışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu davranışın gerçekçi olarak analitik ortamda
simülasyonlarının oluşturulabilmesi bu tarz yapılar için büyük önem taşımaktadır. Sismik izolatör
davranışının tespiti ise ulusal ve uluslararası şartnamelere göre tanımlanan test protokolleri ile
sağlanmaktadır. Buna göre, izolatörün yapıdaki kullanım amacına ve tasarımına uygun olarak
belirlenen yük ve deplasman değerleri altında testlerinin yapılması, tersinir tekrarlanır hareketler
altında kuvvet-deplasman eğrisinde meydana gelen değişimin belirlenmesi gerekmektedir. Bu testler
sırasında sismik izolatörler hem düşey hem de yatay doğrultuda kuvvetlere maruz bırakılarak
izolatörlerin tasarımlarına esas teşkil eden rijitlik ve sönüm değerleri elde edilir. Test protokollerinde,
sismik izolatör davranışının yükleme koşullarına ne derece duyarlı olduğunu belirleyebilmek adına,
farklı büyüklükteki ve hızdaki yatay hareketler için yüklemeler tekrarlanır. Ulusal ve uluslararası
şartnamelere göre uygulanması gereken test protokollerinde, sadece hareketin büyüklüğü veya
yüklemenin hızı değil aynı zamanda farklı dış ortam sıcaklığı da bir parametre olarak tanımlanmıştır.
Bu amaçla, uygulamada kullanılacak sismik izolatörler -20oC ile +40oC arasında değişen dış ortam
sıcaklıklarında tersinir tekrarlanır yükleme geçmişi altında test edilir. Burada hedef özellikle iklim
koşullarının zorlu olduğu bölgelerde kullanılacak sismik izolatör performansının belirlenmesidir.
Testlerden elde edilen kuvvet-deplasman ilişkisi daha sonra sismik izolatörün kullanıldığı yapının
dinamik davranışını belirlemek için yürütülen simülasyonlarda kullanılmaktadır.
Sismik izolasyonlu yapı tasarımında izolatör davranışının modellenmesi için “sınır analizleri”
yöntemi kullanılmaktadır. Bu metotta, laboratuvar ortamında test edilen sismik izolatöre ait kuvvetdeplasman eğrisi kaydedildiği haliyle bilgisayar ortamına aktarılmak yerine birtakım kabuller ile
değiştirilerek ve basitleştirilerek idealize edilir. Bu analizlerde hedef, gerçek yapısal davranışı
belirlemek değil, gerçek davranışın değişim göstereceği alt ve üst sınır değerlerini tespit etmektir.
Bunun için, laboratuvar koşullarında test edilen izolatörlere ait dayanım ve rijitlik değerleri farklı
koşullar için önerilen bazı katsayılar vasıtasıyla dönüştürülerek kullanılır. Bu katsayılar aracılığı ile
temsil edilen farklı durumlardan birisi de düşük dış ortam sıcaklıkları altındaki sismik izolatör
davranışıdır. Ancak, şartnameler tarafından önerilen katsayılar ya gerçekçi olmayan iklim koşulları
(örneğin, -30oC ve 7 gün maruz kalma süresi) dikkate alınarak ya da tasarıma uygun olmayan kayma
deformasyonları altında test edilen numunelerden elde edilmiştir. Bu nedenle, özellikle düşük dış
ortam sıcaklıklarında tersinir tekrarlanır hareketler altında kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerde
gözlenen dayanım kaybının etkisini yansıtmakta ne denli başarılı olunduğu sorgulanmalıdır.
Literatürde, kauçuk esaslı sismik izolatörlerin düşük dış ortam sıcaklıkları altındaki mekanik
özelliklerini belirlemek üzere yürütülen çalışmalar, kauçuk numunelerin moleküler yapısında düşen
dış ortam sıcaklığı ile değişim gözlendiğini ve kauçuk numunelerin daha rijit hale geldiğini
vurgulamaktadır (Murray ve Detenber, 1961; Roeder ve Stanton, 1983; Ritchie, 1989). Bu durum
özellikle soğuk iklime sahip bölgelerde kullanılacak kauçuk esaslı sismik izolatörlerden üst yapıya
aktarılan kesme kuvveti değerlerinde ciddi artışlara neden olacaktır. Söz konusu artışın mertebesini
kestirmek amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır (Roeder vd., 1987; Robinson 1982; Yakut ve
Yura, 2002; Cardone vd., 2011; Constantinou vd., 2007; Choun vd., 2014). Ancak, gerçekleştirilen
bu çalışmaların neredeyse tamamında sadece kauçuk numuneler veya kauçuk ve çelik plakalardan
oluşan mesnetler üzerine araştırmalar yürütülmüştür. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler ile
yürütülen az sayıdaki çalışmalarda ise düşük dış ortam sıcaklığına maruz kalma süresi bir faktör
olarak dikkate alınmamıştır. Oysa ki, kauçuk numunelerde meydana gelen söz konusu pekleşme
düşük dış ortam sıcaklığının ve bu sıcaklığa maruz kalınan sürenin bir fonksiyonu olarak ifade
edilmektedir. Bununla birlikte, literatürde yer alan bulgular %30-%50 kayma birim şekil
deformasyonu ile yürütülen izolatör testlerinden elde edilmiştir. Olası büyük bir deprem sırasında
sismik izolatörlerin maruz kalacağı deplasman değerleri %100 kayma birim şekil deformasyonuna
denk gelecek değerlerden bile büyük olabilmektedir. Bu durumda, literatürde yer alan çalışmalar
gerçek boyutlarda bir sismik izolatörün deprem etkisi altındaki performansını yansıtmaktan uzaktır.
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Yürütülmesi planlanan bu çalışmanın amacı, kurşun çekirdekli kauçuk izolatör mekanik
özelliklerinin düşük dış ortam sıcaklıklarına ve bu sıcaklığa maruz kalma süresine bağlı değişimini
izolatörün uygulanacağı coğrafi konumun iklim koşullarını dikkate alarak deneysel olarak
belirlemektir. Gerçekleştirilecek deneysel çalışma sonucunda, izolatör davranışında gözlemlenen
değişim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) tarafından önerilen değişim katsayıları ile
kıyaslanacaktır. Eğer, deprem şartnamemizde mevcut sınır analizleri yönteminde kullanılan
katsayılar ile deneysel veriler arasında farklılık tespit edilirse, yeni değerler önerilecek ve sonuçlar
AFAD ile paylaşılacaktır. Sonuçların birbirleri ile tutarlı olması halinde ise şartname tarafından
önerilen nominal değerlerin doğruluğu vurgulanmış olacaktır.
YÖNTEM
Yürütülmesi planlanan deneysel çalışma için öngörülen araştırma basamakları temel olarak üç
bölümden oluşmaktadır. Aşağıda daha kapsamlı olarak irdelenen bu bölümlerde ilk olarak sismik
izolatöre uygulanacak yükleme geçmişi ve maruz bırakılacakları sıcaklık değerleri belirlenecektir.
Daha sonra deneylerin yürütüleceği test düzeneği tanıtılacak ve son olarak da elde edilecek verilerin
değerlendirilmesi yapılacaktır.
1. Yükleme Protokolünün Hazırlanması
Ulusal ve uluslararası deprem şartnameleri (TBDY 2018, ASCE-7/16, AASHTO 1999) gereği
üretimi yapılan sismik izolatörlerin, kullanılacakları coğrafi konumun iklim koşullarına uygun olarak
düşük dış ortam sıcaklıkları altında test edilmeleri gerekmektedir. Önerilen bu çalışmada, test
edilecek kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin deprem tehlikesinin yüksek olduğu Erzurum ilinde
kullanılan sismik izolatörleri temsil ettiği varsayılmıştır. Uygulanacak test protokolünün gerçekçi
değerleri yansıtabilmesi için öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Erzurum ili için son üç
yılda kaydedilen en düşük sıcaklık değerleri ve etkime süreleri için temin edilen veriler işlenmiş ve
ihtiyaç duyulan değerler elde edilmiştir. Buna göre, çalışma kapsamında yapılacak testlerde
uygulanacak düşük dış ortam sıcaklıkları 0oC, -10oC ve -20oC olarak belirlenmiştir. Bu sıcaklıklarda
numunelerin maruz kalma süreleri ise 3, 6, 12 ve 24 saat olarak kararlaştırılmıştır. Sadece 0oC için
ilave olarak uygulanacak maruz kalma süreleri 48 ve 96 saat olarak seçilmiştir.
Üretimi yapılan sismik izolatörlerin deprem sırasında nasıl tepki verdiğini tespit edebilmek
için yürütülmesi gereken testlerin dinamik yükleme koşullarını yansıtması gerekmektedir (TBDY
2018, ASCE-7/16, EN 15129). Buna göre, testlerde uygulanması gereken yükleme hızı 0.5 Hz
mertebelerindedir. Yükleme hızının, düşük dış ortam sıcaklıklarına maruz bırakılan kurşun
çekirdekli kauçuk izolatöre ait kuvvet-deplasman eğrisi üzerinde bir etkisi olup olmadığını
belirleyebilmek için testler 0.1 Hz ve 0.5 Hz yükleme hızları için tekrarlanacaktır. Öte yandan,
deplasman kontrollü yapılacak testlerde sismik izolatöre tatbik edilecek deplasmanın mertebesi %50,
%100 ve %134 kayma deformasyonuna denk gelecek şekilde belirlenmiştir. Seçilen bu deplasman
değerlerinin TBDY (2018)’e göre sırası ile DD-3, DD-2 ve DD-1 seviyesindeki depremleri temsil
ettiği varsayılmıştır. Uygulanacak deney protokolü Tablo 1’de verilirken Şekil 1’de ise test edilecek
kurşun çekirdekli kauçuk izolatör görülmektedir.
Tablo 1. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatör birimine uygulanacak deney protokolü
Test no

Sıcaklık

Etkime Süresi (saat)

Kayma Birim Şekil
Değiştirmesi (%)

Frekans (Hz)

Döngü sayısı

1

20ºC

-

50; 100; 134

0.1; 0.5

3

2

0ºC

3; 6; 12; 24; 48; 96

50; 100; 134

0.1; 0.5

3

3

-10ºC

3; 6; 12; 24

50; 100; 134

0.1; 0.5

3

4

-20ºC

3; 6; 12; 24

50; 100; 134

0.1; 0.5

3
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Şekil 1. Test edilecek kurşun çekirdekli kauçuk izolatör
Şekil 1’de görülen kurşun çekirdekli kauçuk izolatör 850 mm çapında ve 284 mm
yüksekliğindedir. Kurşun çekirdeğin çapı 220 mm, toplam kauçuk tabaka kalınlığı ise 198 mm’dir.
Tablo 1’de belirtilen %50, %100 ve %134 kayma birim şekil değiştirmelerine karşılık gelen yatay
deplasman değerleri sırası ile 99 mm, 198 mm ve 266 mm’dir.
2. Dinamik Yükleme Altında Testlerin Yapılması
Önerilen bu proje kapsamında yapılması planlanan testlerin Tablo 1’de özetlenen protokole uygun
yürütülmesi için Eskişehir Teknik Üniversitesi, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı
imkânları kullanılacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası uygulamalar için aktif olarak hizmet sunan
sismik izolatör test cihazının sahip olduğu yükleme kapasiteleri şu şekildedir:
• Maksimum düşey yük: 20.000 kN
• Maksimum yatay yük: 2.000 kN
• Maksimum yatay yükleme hızı: 1.000 mm/s
• Maksimum yatay deplasman: ± 580 mm
Şekil 2.a da görülen test cihazı hem yatay hem de düşey doğrultuda dinamik yükleme
yapabilme kapasitesindedir. Bu sayede, test edilen sismik izolatöre uygulanan düşey yük seviyesi
yatayda uygulanan hareket sırasında sabit tutulabilmektedir. Tablo 1’e uygun olarak yürütülecek
testler sırasında sismik izolatöre düşey doğrultuda uygulanacak kuvvet 3177 kN’dur. Bu değer,
uluslararası standartlara uygun olarak sismik izolatörde 6 MPa eksenel gerilmeye karşılık
gelmektedir. Test edilecek numunenin farklı düşük dış ortam sıcaklıklarına maruz bırakılabilmesi
için ESQUAKE laboratuvarında bulunan iklimlendirme odası kullanılacaktır (Şekil 2.b).

a)
b)
Şekil 2. a) Sismik izolatör test cihazı, b) İklimlendirme odası.
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3. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
Farklı dış ortam sıcaklıkları ve farklı maruz kalma süreleri altında yürütülecek testler sonucunda elde
edilecek kuvvet-deplasman eğrileri, oda sıcaklığında (20oC) gerçekleştirilen test sonuçları ile
karşılaştırılacaktır. Burada incelemeye konu olan sismik izolatör özellikleri şunlardır: karakteristik
dayanım, akma sonrası rijitlik, etkin rijitlik, eşdeğer sönüm oranı, enerji sönümleme kapasitesi. Daha
sonra, düşük sıcaklıklar için söz konusu izolatör özelliklerindeki artış miktarları TBDY (2018)
tarafından önerilen katsayılar ile kıyaslanacaktır. Bu sayede, önerilen değerlerin uygunluğu
değerlendirilmiş olacaktır.
Teşekkür
Yürütülmesi planlanan bu çalışma “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
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GELENEKSEL VE ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETON
İÇEREN KİRİŞLER ÜZERİNE KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA
A COMPARATIVE STUDY ON THE BEAMS CONTAINING TRADITIONAL
AND ULTRA-HIGH PERFORMANCE CONCRETE
Erdem ÇOTUR1, H.Murat TANARSLAN2,Yıldırım ERTUTAR3, Çağlar YALÇINKAYA4

ÖZET
Ultra yüksek performanslı beton (UYPB), çok düşük su / bağlayıcı oranı ve lif takviyesi sayesinde
çok yüksek mekanik özelliklere ve dayanıklılığa sahip, nispeten yeni, çimento esaslı bir
kompozittir. UYPB'nin bu üstün özellikleri, onu betonarme yapı elemanlarının boyutlarını
azaltmak ve hizmet ömrünü artırmak için çok uygun bir malzeme yapmaktadır. Bu deneysel
çalışma kapsamında, geleneksel beton veya UYPB içeren betonarme kirişlerin mekanik
performansını eğilme yükleri altında karşılaştırmayı amaçladık. Ayrıca, donatı oranının etkisini
değerlendirmek için, donatı çapını artırarak iki farklı boyuna donatı oranı uygulanmıştır.
Sonuçlar, UYPB kullanımının nihai dayanımı önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. Artış, daha
düşük boyuna donatı oranı durumunda daha belirgindir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, UYPB, kiriş, donatı oranı

ABSTRACT
Ultra high-performance concrete (UHPC) is a relatively new cementitious composite that has a
very high mechanical properties and durability thanks to its extremely low water to binder ratio
and fiber reinforcement. These superior characteristics of UHPC make it very suitable material
for reducing dimensions of reinforced concrete members while increasing its service life. In the
scope of this experimental study, we aimed to compare the mechanical performance of the
reinforced concrete beams that contains traditional concrete or UHPC under bending loads.
Moreover, to evaluate the effect of reinforcement ratio, two different longitudinal reinforcement
ratio were implemented by increasing reinforcement diameter. Results showed that UHPC usage
increased ultimate strength importantly. The increment was more pronounced in the case of
lower longitudinal reinforcement ratio.
Keywords: Reinforced concrete, UHPC, beam, reinforcement ratio

GİRİŞ
Ultra Yüksek Performanslı Beton (UYPB), içerdiği yüksek dayanımlı matris ve çelik teller sayesinde
geleneksel betondan çok daha fazla çekme dayanımına sahip olup, ince kesitli ve geniş açıklıklı
yapısal eleman üretiminde kullanılabilir. Ayrıca yüksek performans sıfatının işaret ettiği üzere
yüksek durabilite özellikleri ince eleman üretimine imkân tanımaktadır. Çok katlı yapılarda yüksek
dayanımlı beton kullanılmasıyla daha küçük kesitlerin tasarlanabilmesi mümkün olabilecek,
böylelikle daha düşük bina kütlesi ve beraberinde daha düşük deprem kuvvetleri yapılara etkir hale
gelecektir (Bechthold ve Weaver, 2017). UYPB ile üretilen kesitlerin yüksek enerji yutma kapasitesi
1
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ve çekme mukavemetine sahip olmalarıyla daha geniş açıklıklı çerçeveler tasarlanarak mimarı açıdan
da yapıya üstünlük katmak mümkün olabilir. Ayrıca UYPB, çevresel koşullara karşı oldukça
dayanıklıdır. Örneğin donma-çözülme etkilerine ve aşınmaya karşı göstermiş olduğu direnç, darbe
yüklerine göstermiş olduğu direnç sayesinde daha dayanıklı köprü taşıyıcı elemanlarının (kiriş,
tabliye vb.) üretilmesi de mümkün olacaktır (Caluk vd., 2019). Lif takviyesiyle betonun enerji yutma
kapasitesini ve sünekliğini artırmak mümkündür. Bilindiği üzere çelik tellerin betondaki esas etkisi
çatlak sonrası davranışta görülmektedir. Uygun bir karışım tasarlanırsa; ilk çatlak oluştuktan sonra
matristeki rastgele dağılmış olan çelik lifler köprüleme etkisi ile çatlağın ilerlemesini önler ve
genişlemesini geciktirir (Erten vd., 2017). Sahip olduğu bu önemli avantajlar dikkate alındığında
UYPB’nin betonarme eleman üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada, farklı donatı oranlarına sahip UYPB ile üretilmiş kirişlerin, referans
olarak üretilen geleneksel beton içeren kirişler ile yük-deplasman ilişkileri, rijitlik ve kırılma
mekanizmaları yönünden karşılaştırılması ve mekanik üstünlüklerinin ortaya konması
amaçlanmaktadır.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Deney Elemanlarının Üretilmesi
Deney elemanlarının geometrik boyutları özdeştir. Donatı düzenlemeleri ise kendi grupları içerisinde
benzerlik göstermektedir. Deney elemanları yükleme çerçevesine yerleştirilebilen en büyük boyut
olan 3800 mm uzunluğunda ve 200×300 mm boyutlarındadır. Kirişlerde kesme kırılmasını
engelleyecek bir kesme donatı düzeni oluşturulmuştur. 8 mm çapındaki kesme donatıları sıklaştırma
bölgesinde 75 mm aralıkla, kiriş orta bilgesinde ise 150 mm aralıkla yerleştirilmiştir. UYPB ile
üretilecek elemanlarda donatı oranın davranışa olan etkisini değerlendirmek için iki farklı donatı
oranı belirlenmiştir. İlk grupta yer alan elemanların boyuna donatı oranı ρ = 0,005 olup, diğer grupta
yer alan elemanların boyuna donatı oranı ise ρ = 0,012’dir. Deney elemanlarının özellikleri Şekil
1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Deney elemanlarının geometri ve donatı detayları
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Deney Elemanı-1, normal dayanımlı beton ile üretilmiş olup boyuna donatı oranı ρ = 0,005’dir.
Deney Elemanı-2’de normal dayanımlı beton ile üretilmiş olup boyuna donatı oranı Deney elemanı1’e göre 2,5 kat artırılmış ve ρ = 0,012 seviyesine yükseltilmiştir. Deney Elemanı-3’ün üretiminde
ultra yüksek dayanımlı beton kullanılmıştır. Betonun içerisinde Tablo 1’de görüldüğü üzere iki çeşit
çelik lifte bulunmaktadır. Mikro ve makro çelik liflerle betondaki iç gerilmelere bağlı olarak oluşan
mikro çatlakların büyümesi ve ilerlemesi, liflerin gerilme aktarma özelliği yardımıyla elemanın
dayanım ve davranışının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu elemanında boyuna donatı oranı ρ =
0,005’dir. Deney Elemanı-4’ün boyuna donatı oranı Deney Eleman-2 ile aynı olmakta ancak ultra
yüksek dayanımlı beton ile üretilmiştir.
Normal dayanımlı betonarme kirişlerin beton basınç dayanımı 30 Mpa olacak şekilde bir
matris oluşturulmuştur. Yüksek dayanımlı beton ile üretilen kirişlerin karışım oranları ise Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. UYPB Karışım Oranları
Malzeme
Çimento (CEM I-42.5 R)
Su
Silis dumanı
Kuvars (0-0,075 mm)
Kuvars (0-0,4 mm)
Kuvars (0,5-1 mm)
Kuvars (1-3 mm)
Çelik lif – ZP305 (l/d=55, l=30 mm)
Çelik lif – OL13/0.16 (l/d=81, l=13 mm)
Akışkanlaştırıcı katkı – ACE 450

Miktarı (kg/m3)
850
135
150
122
244
487
366
118
39
25

Kirişlerin üretimleri Batı Prefabrik A.Ş fabrikasında gerçekleştirilmiş olup, döküm için 1 m3
kapasiteye sahip twinşaft mikser kullanılmıştır. Elemanların üretiminde aynı bağdan alınan donatılar
kullanılmıştır. Deney elemanlarında kullanılan donatıların özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Donatı dayanımları
Donatı Çapı

(mm)
8
10
14
20

Akma Dayanımı
fsy
(MPa)
527,3
505,3
485,2
461,3

Kopma Dayanımı
fsu
(MPa)
658,7
614,3
586,8
604,3

Kür sürelerini tamamlayan kirişler dört noktalı eğilme yükleri altında test edilmiştir. Kirişlerin
temiz açıklığı 3600 mm ve yükler arasındaki mesafe 500 mm’dir. Tüm testlerde aynı yükleme hızını
elde edebilmek için yükleme kontrol cihazı kullanılmıştır. Yükleme numunelerde göçme meydana
gelinceye kadar devam etmiştir. Ölçüm için üç adet deformasyon ölçer (LVDT) kullanılmıştır.
Deformasyon ölçerlerden iki tanesi mesnet hareketlerini ölçmede diğeri de orta nokta deplasmanını
ölçmek için kullanılmıştır. Deneysel düzeneğin şematik görünümü ve ölçüm cihazlarının yerleşimi
Şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 2. Deney ve ölçüm düzeneği

Kiriş Deneyleri
Deney Elemanı-1, ρ = 0,005 donatı oranına sahip normal dayanımlı beton ile üretilen deney
elemanıdır. Kiriş’te ilk eğilme çatlağı 14,89 kN yük seviyesinde gelişmiştir. Artan yükler altında
kirişte çok sayıda eğilme çatlağı gelişimi gözlenmiştir. Yük 65,49 kN seviyesine ulaştığı sırada kiriş
boyuna donatıları akmaya başlamış ve kiriş bu noktadan sonra ilave yük taşıyamaz hale gelmiştir.
Ancak kiriş beklendiği gibi sünek bir davranış göstermiş ve deplasman yapmaya devam edebilmiştir.
Deney elemanı nihai dayanımına Şekil 3’te görüldüğü gibi basınç bölgesindeki betonun ezilmesiyle
ulaşmıştır.

Şekil 3. Deney Eleman-1 göçme şekli

Deney Elemanı-2, ρ = 0,012 donatı oranına sahip normal dayanımlı beton ile üretilen deney
elemanıdır. Donatı oranının 2,5 kat artırılmasıyla betonarme elemanın davranışında elde edilecek
katkının belirlenmesi hedeflenmektedir. Kirişte ilk eğilme çatlağı 17,00 kN yük seviyesinde kiriş
eğilme eksenine dik doğrultuda oluşmuştur. Artan yükler altında beklenildiği üzere kiriş gövdesinde
eğilme eksenine dik doğrultuda çok sayıda çatlaklar gözlemlenmiştir. Yük 124,7 kN, deplasmanda
24,62 mm seviyesine ulaştığı sırada kiriş boyuna donatıları akma dayanımlarına ulaşmıştır. 41,91
mm deplasman seviyesine ulaşıldığı sırada basınç bölgesindeki beton ezilmeye başlamış, 46,66 mm
deplasman seviyesinde beton ezilerek dayanım yaklaşık %70 seviyesine düştüğü için deneye son
verilmiştir. Deney elemanın test sonucundaki durumu Şekil 4’te sunulmuştur.
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Şekil 4. Deney Eleman-2 göçme şekli

Deney Elemanı-3, ρ = 0,005 donatı oranına sahip bir diğer deney elemanıdır. Bu deney
elemanı Deney Elemanı-1’den farklı olarak içerisinde lif içeren ultra yüksek performanslı beton ile
üretilmiştir. Liflerin çatlaklar arasında köprüleme etkisi ve betonun sağlayacağı ultra yüksek
dayanım sayesinde aynı kesitli normal dayanımlı bir betonarme kirişe göre ne kadar dayanım artışı
sağlanacağını belirlemek için kiriş edilmiştir. Kirişte ilk eğilme çatlağı 42 kN yük seviyesinde kiriş
orta bölgesinde gerçekleşmiştir. Deney elemanında belirgin bir akma platosu gözlenememiştir. Artan
yükler altında kiriş gövdesinde çok sayıda çatlak gelişmiş olup, basınç bölgesindeki beton
ezilemediği için enerji çatlaklar tarafından sönümlenmeye çalışılmıştır. 64 mm deplasman seviyesine
ulaşıldığında 1 no’lu çatlağın basınç bölgesine ulaştığı görülmüş, çatlak genişliği 11 mm olarak
ölçülmüştür. Bu noktada çekme bölgesindeki donatılardan biri kopmuş ve akabinde kirişin
dayanımında deplasmana bağlı olarak azalma gözlenmiştir. Deney devam edilmiş olup 86,69 mm
deplasman seviyesine ulaşıldığı noktada basınç donatılarının da kopmasıyla kiriş Şekil 5’te
görüldüğü gibi ikiye ayrılmıştır.

Şekil 5. Deney Eleman-3 göçme şekli

Deney Elemanı-4’te boyuna donatı oranı 2,5 kat artırılmış olup eleman ρ = 0,012 boyuna
donatı oranına sahiptir. Kirişte ilk eğilme çatlağı 40,9 kN yük seviyesinde gelişmiştir. Artan yükler
altında kiriş gövdesinde çok sayıda eğilme çatlağı gelişimi gözlenmiştir. Çatlak oluşumları sırasında
deney elemanından liflerden sıyrılma ya da kopmayı anımsatan sesler duyulmuştur. Deney
elemanında belirgin bir akma platosu gözlenmiştir. 165kN yük, 57,45 mm deplasman seviyesine
ulaştığında çekme donatısı kopmuştur. Deneye basınç bölgesinde kısmı ezilme gözlemleninceye
kadar devam edilmiştir. Deney elemanın nihai durumu Şekil 6’da sunulmuştur. Şekil 7’de ise deney
elemanlarının yük deplasman eğrileri verilmiştir. Şekil 7’den görüldüğü üzere yüksek dayanımlı
beton elemanların başlangıç ve akma rijitliklerini çok fazla etkilememektedir. Ancak lifli ultra
yüksek dayanımlı beton kullanılması durumunda boyuna donatı oranı ρ = 0,005 olan elemanın
dayanımı %46, boyuna donatı oranı ρ = 0,012 elemanın ise %31 oranında artmıştır. Dayanımdaki
artışa ek olarak enerji yutma kapasitelerinde de ciddi oranda artış elde edilmiştir.
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Şekil 6. Deney Eleman-4 göçme şekli
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Şekil 7. Deney Elemanları yük deplasman eğrileri

SONUÇ




UYPB ile üretilen kirişlerde belirgin bir akma platosu oluşmamıştır.
UYPB ile üretilen kirişlerde basınç bölgesinde beton ezilmediği için enerji çatlak
genişliklerinin artmasıyla sönümlenmiştir.
Sırasıyla yüksek ve düşük boyuna donatı oranlarında UYPB kullanımı sonucu dayanım %31
ve %46, enerji yutma kapasitesi %65 ve %32 oranında artmıştır.
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GÜNCEL DEPREM YÖNETMELİKLERİ GEREKSİNİMLERİNİ
SAĞLAMAYAN BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE SHEAR
WALLS NONCONFORMING TO CURRENT EARTHQUAKE STANDARDS
Muhammed Nadir OLABİ1, Naci ÇAĞLAR2, Mehmet Emin ARSLAN3
Hakan ÖZTÜRK4, Aydın DEMİR5, Gökhan DOK6

ÖZET
Türkiye’deki betonarme yapı stokunun önemli bir kısmı eski yönetmeliklere göre tasarlanıp inşa
edildiğinden dolayı güncel deprem yönetmeliklerinin depreme dayanıklı yapı tasarımı
gereksinimlerini karşılamamaktadır. Bu betonarme perde duvarların beton malzeme dayanımı
oldukça düşük, donatı çeliği S220 (düz donatı) olup donatı konfigürasyonu da güncel deprem
yönetmeliklerinin gereksinimlerinden çok uzaktır. Türkiye’deki betonarme yapı stokunun
deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için bu yapıların genelinde
kullanılmış olan güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan (GDYGS)
betonarme perde duvarların davranışının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu
çalışma kapsamında, GDYGS betonarme perde duvarların tekrarlı yatay yük etkisi altındaki
davranışları deneysel ve sayısal olarak incelenecektir. Çalışmanın ilk aşamasında, Türkiye’deki
yapı stoku özellikleri dikkate alınarak üretilecek olan (iki pilot deney numunesine ek olarak) 6
adet GDYGS ve 1 adet referans betonarme perde duvar deney numunelerinin tekrarlı yük etkisi
altındaki davranışları deneysel olarak belirlenecektir. Deney numunelerinin boyutları
Hw=2500mm, Lw=1000mm ve bw=150mm olarak seçilmiştir. Referans numunesi TBDY2018
gereksinimlerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve 6 adet GDYGS betonarme perde deney
numuneleri ise, gövde donatısı, uç bölgesi donatısı ve açık etriyelerin farklı konfigürasyonlarına
göre belirlenmiştir. İkinci aşamada ise OpenSees sonlu eleman programı yardımıyla deney
numunelerinin sayısal modelleri oluşturulacak olup bu sayısal modellerin doğrulamaları deney
sonuçları ile gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: betonarme perde duvar, yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan, tekrarlı
yük, OpenSees.

ABSTRACT
Considerable part of reinforced concrete buildings in Turkey were designed and built according
to old standards, and therefore these types of structures do not meet the requirements of modern
and current earthquake resistant structure design. For instance, concrete strength of these
reinforced concrete walls is very low, reinforcement steel type S220 (smooth bars) and the
reinforcement configuration is far from the requirements of the current earthquake standards.
For that matter, it is important to examine in details the behavior of nonconforming reinforced
concrete shear walls (NCSW) to exactly determine the seismic performance of reinforced
concrete buildings in Turkey. In this work, an experimental and numerical investigation will be
conduct to study the behavior of nonconforming reinforced concrete walls under quasi-static
loadings considering the properties of buildings in Turkey. In the first stage of the study, the
1
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behavior of six (6) NCSW and one (1) reference (plus 2 pilot test specimens) reinforced concrete
shear walls will be observed experimentally under lateral loads. The reference specimen is
designed to meet the requirements of TBDY 2018 with height Hw=2500mm, length Lw=1000mm,
and thickness bw=150mm. On the other hand, the other 6 NCSW specimens are determined with
different tie configurations (open ties), web and boundary zones reinforcement ratios. In the
second stage, numerical models of the test specimens will be prepared and validated according
to the test results using OpenSees finite element program.
Keywords: Concrete shear walls, nonconforming, Cyclic loading, OpenSees.

GİRİŞ
Türkiye’deki betonarme yapı stokunun önemli bir kısmı, eski yönetmeliklere göre tasarlanıp inşa
edildiğinden dolayı güncel deprem yönetmeliklerinin depreme dayanıklı yapı tasarımı
gereksinimlerini karşılamamaktadır. Bu yapıların genelinde beton kalitesi 8-16MPa civarlarında
(Arslan ve Korkmaz, 2007; Celebi vd. 2013; Doğangün, 2004; Sezen vd. 2003) olup, donatı olarak
da nervürsüz düz donatı kullanılmıştır. Benzer şekilde bu yapılardaki, özellikle de 1997 TDY öncesi
inşa edilmiş olan betonarme yapılarda kullanılan betonarme perde duvarların özellikleri de güncel
deprem yönetmeliklerinde tanımlanan ilke ve kurallardan uzaktır. Betonarme perde duvarlarda,
beton kalitesinin oldukça düşük olması ve düz donatı kullanılması nedeniyle aderans özelliği büyük
ölçüde kaybolmakta ve donatının sıyrılma riski artmaktadır. Perde uç bölgeleri ilk defa 1997
TDY’nde tanımlanmış, bu bölgelerindeki etriyelerin her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı
kanca bulunma şartı getirilmiş, donatı oranları ve enine donatı aralığı yeniden düzenlenmiştir (TDY,
1997).
Tablo 1’den de görüldüğü gibi güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan
(GDYGS) betonarme perde duvarlar (nonconforming RC shear wall) ile ilgili yapılan çalışmalar
sınırlı düzeyde kalmıştır. Ayrıca bu tür perde duvarların güçlendirilmesi çalışmalarının (Altın vd.
2009) dışında, Türkiye şartlarının dikkate alındığı GDYGS betonarme perde duvarların tekrarlı yatay
yük etkisi altındaki davranışlarının belirlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmaya (yazarların bilgisi
dahilinde) rastlanılmamıştır. Türkiye’deki betonarme yapı stoğunun deprem performanslarının
gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için bu yapıların genelinde kullanılmış olan GDYGS betonarme
perde duvarların davranışının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, güncel
deprem yönetmeliklerine uygun olmayan (özellikle 1997 TDY öncesi yapılan) ve Türkiye şartlarının
dikkate alındığı betonarme perde duvarların tekrarlı yatay yük etkisi altındaki davranışları deneysel
ve sayısal olarak incelenecektir.
Tablo 1. Literatürdeki GDYGS betonarme perde numeneler
Kaynak

Numune
Sayısı
GDYGS /
Toplam

Kalınlık
tw
(mm)

Yükseklik
Hw
(mm)

Boy
Lw
(mm)

Greifenhagen vd. (2005)

4/4

80, 100

690

900, 1000

0.70, 0.80

20.10&51.00

1200

1.00, 1.50

38.00-47.10

10.00

0.44, 0.50

25.50-43.70

0.00-10.00

3.10, 3.80

15.00

35.00, 55.00

Kuang ve Ho (2007)

6/6

100

1200, 1800

Orakçal vd. (2009)

14/14

152

1220, 1520 1370, 1520

Deng vd. (2012)

4/4

160

3050

750, 900

Kesme
Beton dayanımı
Açıklığı Oranı
fco
M/(V.Lw)
(MPa)

Eksenel yük
N/(Ag. fco)
(%)
2.70-9.70

Christidis vd. (2013)

2/6

100

1400

740

1.90

26.40&33.60

0.00, 7.00

Hube vd. (2014)

5/6

75, 100

1330, 1750

700

1.90, 2.50

27.40

15.00

Alarcon vd. (2014)

3/3

100

1750

700

2.50

27.40

15.00-35.00

Altheeb (2016)

3/3

120

2750

900

3.00

35.00

5.00

Christidis ve Trezos (2017)

3/4

125

1400

750

1.90

25.40&31.10

0.00

Lu vd. (2017)

4/6

150

2800

1400

2.00-6.00

34.50-38.50

0.00, 3.50

Literatürdeki çalışmalara paralel olarak, birçok ülkede deprem yönetmelikleri sıklıkla
yenilenmekte ve güncel gelişmelere bağlı olarak önemli iyileştirmeler yapılarak bu yönetmeliklerde
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var olan eksiklikler giderilmektedir. Türkiye’de de 1952, 1967, 1975, 1997, 2007 ve en son olarak
da 2018 yıllarında deprem yönetmelikleri yenilenmiştir. Bununla birlikte mevcut yapı stoku dikkate
alındığında halen güncellenen bu deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar bulunmaktadır.
Bu mevcut yapı stoğunun ve özellikle de 1997 yılından önce yapılmış olan betonarme binaların
deprem performansının belirlenmesi ve güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Mevcut yapı stoğunda bulunan betonarme yapılarda kullanılan betonarme perde duvarların da
önemli bir kısmı güncel deprem yönetmeliklerinin gereksinimlerini sağlamamaktadır. Bu betonarme
yapıların deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için kesme dayanımı düşük
betonarme perdelerin davranışının da incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Literatür
çalışmasından da açıkça görüldüğü gibi bu tür betonarme perdeler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar
sınırlı düzeyde kalmıştır (Tablo 1).
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bu çalişma, temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada GDYGS betonarme perde
numunelerinin deneyleri gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada deneysel sonuçlar kullanılarak
GDYGS betonarme perdeler için sayısal modellerin analizleri OpenSees programı yardımıyla
gerçekleştirilecektir.
Deneysel Çalişma
Deneysel çalışma, yazarlardan birinin öğretim üyesi olarak çalıştığı Düzce Üniversitesi’nin YapıMekaniği Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Deney numunelerinin boyutlarının belirlenmesi
amacıyla OpenSees programı ile bir ön çalışma yapılmış olup literatürde mevcut olan deney
numuneleri analiz edilmiştir (Şekil 3). Deneylerin gerçekleştirileceği laboratuvar kapasitesi ve ön
çalışma sonuçları dikkate alınarak deney numunelerinin yüksekliği Hw=2500mm, boyu
Lw=1000mm ve kalınlığı bw=150mm olarak seçilmiştir.
Tablo 2’de özetlendiği gibi, pilot deneylerin dışında biri referans numunesi olmak üzere
toplam 7 adet perde duvar numunesinin deneyleri gerçekleştirilecektir. Referans numunesi (CSW)
TBDY2018 gereksinimlerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve güncel deprem yönetmeliklerinin
gereksinimlerini sağlamayan 6 adet betonarme perde deney numuneleri (NCSW1-6) ise, gövde
donatısı oranı (𝜌 ö ), uç bölgesi (UB) donatısı oranı (𝜌 ) ve açık etriyelerin farklı
konfigürasyonlarına göre belirlenmiştir. Açık etriyeler, uç bölgesindeki boyuna donatılarının
burkulmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır (Christidis vd., 2013). Normalize edilmiş
eksenel yük oranının (N/(Ag.fco)) 0.10 seviyelerinde olduğu durumlarda perde duvarın davranışında
belirgin bir etkisi olmadığı bilinmektedir (Christidis ve Trezos, 2017; Shegay vd., 2018). Eksenel
yük seviyesinin davranıştaki etkisinin düşük olması ve ayrıca bunun yanında deney numunelerinde
beklenen donatı sıyrılması davranışının daha etkin bir şekilde gözlemlenebilmesi amacıyla bu
çalışma kapsamında numunelere eksenel yük uygulanmayacaktır.
Deney Düzeneği
Deney numuneleri, Şekil 1’de görüldüğü gibi rijit döşemeye ankastre mesnetlenecek olup reaksiyon
duvarına bağlı ve servo kontrollü 500 kN kapasiteli aktüatör (actuator) ile test edilecektir. Yatay
çevrimsel yükler için FEMA 461’de önerilen ve Şekil 2’de verilen yükleme protokolü kullanılacaktır.
Uygulanan yüklerin ölçülmesinde 500kN kapasiteli yük hücresi, bunlara karşılık gelen
yerdeğiştirmelerin ölçülmesi için ise potansiyometrik cetveller (LPDT) kullanılacaktır. Deneyler
esnasında ölçülen yük ve yerdeğiştirme değerleri eşzamanlı olarak TDG-Ai8b veri toplama ünitesi
ile bilgisayar ortamına aktarılacaktır.
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Tablo 2. Deney Matrisi
Numune
Adı
1
2
3
4
5
6
7

fco
(MPa)

bw
(mm)

Lw
(mm)

Hw
(mm)

UB etriye
(mm)

Gövde etriye
(mm)

8/100
(Kapalı)

8/200

𝜌
(%)

𝜌

ö

(%)

0.30
(68)
0.30
NCSW1
14
150
1000
2500
Yok
8/200
(68)
0.50
NCSW2
14
150
1000
2500
Yok
Yok
8/200
(168)
0.30
0.30
NCSW3
14
150
1000
2500
Yok
8/400
(412)
(68)
0.30
0.30
8/100
NCSW4
14
150
1000
2500
8/400
(Açık*)
(412)
(68)
0.50
NCSW5
14
150
1000
2500
Yok
Yok
8/400
(168)
0.50
8/100
NCSW6
14
150
1000
2500
Yok
8/400
(Açık*)
(168)
* Uç bölgesindeki (UB) boyuna donatılarının burkulmasını engellemek amacıyla kullanılacaktır.
CSW

TBDY2018

25

150

1000

2500

0.30
(412)
0.30
(412)

a)
b)
c)
Şekil 1. Deney Düzeneği a) Yan Görünüş b) Kesit ve c) Deney Numuneleri

∆m: hedeflenen maksimum yerdeğişterme
ai : i. adımdaki genlik
ai+1 = 1.4*ai

Şekil 2. Yükleme Protokolü
Deneyler esnasında düzlem içi toplam yatay yerdeğiştirme ile birlikte ayrıca eğilme, kesme ve
donatı sıyrılması yerdeğiştirmeleri de ölçülecektir. Numunelerin toplam yatay yerdeğiştirmeleri üç
farklı yüksekliklerde numune üzerine yerleştirilen LPDT’ler (1, 2 ve 3) yardımıyla ölçülecektir.
Eğilme (flexure) yerdeğiştirmesi ise numune yüksekliği boyunca dikey olarak yerleştirilecek olan 6
adet LPDT’ler (8-13) yardımıyla ölçülecektir. Kesme (shear) yerdeğiştirmesi de numune yüzeyine
X konfigürasyuonu şeklinde yerleştirilecek olan 4 adet LPDT’ler (4-7) yardımıyla ölçülecektir.
100

M.N. Olabi, N. Çağlar, M. E. Arslan, H. Öztürk, A. Demir, G. Dok

Boyuna donatının temel betonundan sıyrılması nedeniyle oluşacak olan yerdeğiştirme ise numune
üzerine yerleştirilecek olan aparatlar ve temele yerleştirilecek olan 2 adet LPDT’ler (14-15)
yardımıyla ölçülecektir. Ayrıca, deney numunelerinin rijit döşemeye ankastre mesnetlenme şartının
sağlanıp sağlanmadığı da temelin olası yatay hareketi ve dönmesi ölçülerek belirlenecektir. Bu
amaçla 3 adet LPDT kullanılacaktır (16, 17 ve 18). Her bir numunede 12 adet YFLA tipi gerinim
pulu (strain gauge) kullanılacaktır. YFLA tipi gerinim pulları boyuna ve enine donatılarda oluşan
şekildeğiştirmeleri ölçmek için kullanılacaktır. Deney sırasında toplam 18 adet potansiyemetrik
cetvelden, 12 adet gerinim pulundan ve yük hücresinden gelen veriler toplanacaktır. Deneyler
sonunda elde edilen veriler kullanılarak, numuneler, yük taşıma ve enerji tüketme kapasiteleri, rijitlik
değişimleri ve yerdeğiştirme süneklikleri bakımından değerlendirilecektir.
Sayısal Modelin Geliştirilmesi
Çalışma kapsamındaki sayısal analizler, uluslararası alanda yaygın olarak kabul gören ve kullanılan
OpenSees programı ile yapılacaktır. Literatürde mevcut olan deneysel çalışma sonuçları kullanılarak
OpenSees programı ile bir ön çalışma yapılmış ve sonuçlar Şekil 3’te sunulmuştur. Şekil 3’ten te
açıkça görüldüğü gibi sayısal model betonarme perde duvarın gerçek davranışını simüle etmekte
oldukça başarılıdır.
Sayısal modelde eğilme davranışı lif kesitli kiriş-kolon eleman modeli (Fiber Beam-Column
Element Model) ile kesme davranışı ise yay modeli ile simule edilmiştir. Lif kesitli kiriş-kolon
eleman modelinde betonun doğrusal olmayan davranışı Mander malzeme modeli ile, donatının
davranışı ise elasto-plastik malzeme modeli ile tanımlanmıştır.
Christidis vd. (2013)

Alarcon vd. (2014)

Yatay yük, kN

Dazio vd. (2009)

Yatay yük, kN

Hube vd. (2014)

Yer değiştirme, mm

Christidis ve
Trezos (2017)

Yer değiştirme, mm

Lu vd. (2017)

Yer değiştirme, mm

Şekil 3. GDYGS betonarme perde duvarların yatay yük etkisi altındaki davranışı
(— Deney, — OpenSees)
1
2
Teşekkür
1
Bu çalışmaya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından (Proje
No: 119M728) maddi destek sağlanmıştır.
1
2
KAYNAKLAR
1
Alarcon C., Hube M.A., de la Llera J.C., 2014. “Effect of axial loads in the seismic behavior of reinforced
concrete walls with unconfined wall boundaries”, Engineering Structures, 73, 13–23.
Altheeb, A.H., 2016. “Seismic drift capacity of lightly reinforced concrete shear walls”, PhD Dissertation, The
University of Melbourne, Melbourne, Australia.

101

M.N. Olabi, N. Çağlar, M. E. Arslan, H. Öztürk, A. Demir, G. Dok
Altın, S., Anıl, Ö., Kara, M.E., 2009. “Kesmede Yetersiz Betonarme Perdelerin Karbon Lifli Polimerler
(CFRP) kullanılarak guclendirilmesi (No. 108M397)”, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey.
Arslan, M.H., Korkmaz, H.H., 2007, “What is to be learned from damage and failure of reinforced concrete
structures during recent earthquakes in Turkey?”, Eng. Fail. Anal., 14, 1-22.
Celebi, E., Aktas, M., Caglar, N., Ozocak, A., Kutanis, M., Mert, N., Ozcan, Z., 2013, “October 23, 2011
Turkey/Van-Ercis earthquake: structural damages in the residential buildings”, Natural Hazards, 65 (3),
2287-2310.
Christidis, K.I., Vougioukas, E., Trezos, K.G., 2013. “Seismic assessment of existing RC shear walls noncompliant with current code provisions”, Magazine of Concrete Research, 65, 1059–1072.
Christidis, K.I., Trezos, K.G., 2017. “Experimental investigation of existing non-conforming RC shear walls”,
Engineering Structures, 140, 26–38.
Dazio, A., Beyer, K., Bachmann, H., 2009. “Quasi-static cyclic tests and plastic hinge analysis of RC structural
walls”, Engineering Structures, 31, 1556–1571.
Demir, A., Caglar, N., Ozturk, H., Sumer, Y., 2016. “Nonlinear finite element study on the improvement of
shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement”,
Engineering Structures, 120, 158-165.
Deng, K.L., Pan, P., Shi, Y.Y., Miao, Q.S., Li, W.F., Wang, T., 2012. “Quasi-static test of reinforced concrete
shear wall with low concrete strength and reinforcement ratio”, Applied Mechanics and Materials, 188,
106–111.
Dogangun, A., 2004, “Performance of reinforced concrete buildings during the May 1, 2003 Bingol Earthquake
in Turkey”, Eng. Struct., 26, 841-856.
Greifenhagen, C., Papas, D., Lestuzzi, P., 2005. “Static-cyclic tests on reinforced concrete shear walls with
low reinforcement ratios”, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland.
Hube, M.A., Marihuén, A., de la Llera, J.C., Stojadinovic, B., 2014. “Seismic behavior of slender reinforced
concrete walls”, Engineering Structures, 80, 377–388.
Kuang, J.S., Ho, Y.B., 2007. “Inherent ductility of non-seismically designed and detailed reinforced concrete
shear walls”. HKIE Transactions, 14, 7–12.
Lu, Y., Henry, R.S., Gultom, R., Ma, Q.T., 2017. “Cyclic testing of reinforced concrete walls with distributed
minimum vertical reinforcement”, Journal of Structural Engineering, 143, 04016225.
McKenna, F., Fenves, G.L., Scott, M.H., 2000. “Open system for earthquake engineering simulation”,
University of California, Berkeley, CA.
Orakcal, K., Massone, L.M., Wallace, J.W., 2009. “Shear strength of lightly reinforced wall piers and
spandrels”, ACI Structural Journal, 106, 455–466.
Sezen, H., Whittaker, A. S., Elwood, K. J., Mosalam, K. M., 2003. “Performance of reinforced concrete
buildings during the August 17 1999 Kocaeli, Turkey earthquake, and seismic design and construction
practice in Turkey”, Engineering Structures, 25 (1), 103–114.
Shegay, A.V., Motter, C.J., Elwood, K.J., Henry, R.S., Lehman, D.E., Lowes, L.N., 2018. “Impact of Axial
Load on the Seismic Response of Rectangular Walls”, Journal of Structural Engineering, 144,
04018124.
TBDY, 1968, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, Türkiye Cumhuriyeti İmar ve
İskân Bakanlığı, Ankara.
TBDY, 1975, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, Türkiye Cumhuriyeti İmar ve
İskân Bakanlığı, Ankara.
TBDY, 1997, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı, Ankara.
TBDY, 2007, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik”, Türkiye Cumhuriyeti
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
TBDY, 2018, “Deprem Etkisi Altinda Binalarin Tasarimi için Esaslar”, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara.
Villalobos, E.J., 2014. “Seismic response of structural walls with geometric and reinforcement discontinuities”,
PhD Dissertation, Purdue University, Indiana, USA.

102

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

SERBEST AĞIRLIK DÜŞÜRME DENEY DÜZENEĞİ İLE
BETONARME KOLONLARIN ANİ DİNAMİK ÇARPMA
YÜKLEMESİ ETKİSİNDE TEST EDİLMESİ
TESTING OF RC COLUMN UNDER IMPACT LOADING USING WITH FREE
DROP TEST SETUP
Tolga YILMAZ1, Özgür ANIL2, Hüsnü CAN3

ÖZET
Betonarme kolonların geleneksel tasarımı sabit ve hareketli yüklerin oluşturduğu düşey yükler
ile rüzgar yükü ve deprem yükü gibi dinamik kuvvetlerin meydana getirdiği yatay yükler hesaba
katılarak yapılmaktadır. Bununla birlikte, betonarme kolonlar kullanım süreleri boyunca
çarpma yükü ve patlama yükü gibi impulsif dinamik yüklere maruz kalabilmektedir. Çarpma ve
patlama yükleri, betonarme kolonlara kısa süreli etkimesine rağmen, kolonlarda ciddi
hasarların meydana gelmesine veya yapının göçmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden çarpma
yükü ve patlama yükü betonarme kolonların tasarımında dikkate alınmalıdır. Çarpma yükü,
büyüklüğü ve etki süresi ile meydana getirdiği gerilme ve deformasyonların hesaplanması
karmaşık ve aynı zamanda az bilinen dinamik bir yükleme türüdür. Betonarme köprü ayaklarına
taşıt çarpması, okyanus yapılarına yük gemisi çarpması, patlama etkisiyle meydana gelen
küresel hava şoku dalgasının yapıya etkimesi çarpma yüklemelerine örnek olarak gösterilebilir.
Son yıllarda, beton, betonarme, farklı tekniklerle güçlendirilmiş beton ve/veya betonarme yapı
elemanlarının çarpma davranışları deneysel ve analitik çalışmalarla araştırılmaya başlanmıştır.
Bununla birlikte, betonarme kolonların çarpma davranışının incelendiği deneysel çalışma sayısı
oldukça kısıtlıdır. Bu çalışması kapsamında, betonarme kolonların çarpma yüklemesi etkisi
altındaki dinamik tepkileri ve kırılma modları deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışma içeriğinde
çarpma yüklerini kolon, kiriş ve plak yapı elemanlarına uygulayabilecek serbest ağırlık
düşürücü bir test düzeneği tasarlanmıştır. Deneysel çalışmada betonarme kolonlara uygulanan
yanal çarpma enerjisi etkisiyle, betonarme kolonlara etkiyen çarpma yükü büyüklükleri ile
kolonlarda meydana gelen ivme ve deplasman değerlerinin zaman tanım alanında değişimleri
ölçülmüştür. Betonarme kolonlara uygulanan eksenel yük düzeyi, kolonlara etkiyen çarpma
enerjisi ve kesme donatısı oranı parametrelerinin, betonarme kolonların çarpma davranışına
etkileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon, Çarpma yükü, Ağırlık düşürücü test düzeneği

ABSTRACT
The traditional design of reinforced concrete (RC) columns has been carried out with the
consideration of gravity loads which are composed of dead and live loads and lateral loads
generated by dynamic forces such as wind load and earthquake load. However, RC columns
could be exposed to impulsive dynamics loads such as impact load and blast load during their
service period. Although impact and blast loads act to RC column for short time duration, they
can cause severe damages to RC column or failure of structures. Therefore, impact load and
blast load should be considered in the design of RC columns. The calculation of the magnitude
and excitation time which are belonging to impact loading, the stress and deformations caused
by the impact loading are complex subjects. Also impact loading is a kind of rarely known
dynamic loading. Vehicle crushing to abutments of a bridge, docking ships crushing to an
offshore structure, acting of the blast-induced spherical air-shock wave to structure can be given
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as examples of impact loading. Recently, the impact behavior of concrete, reinforced concrete,
concrete and/or reinforced concrete strengthened using different retrofitting techniques
structural members are investigated in experimental and analytical studies. However, the
number of experimental studies focused on impact behavior of RC columns is still limited. In the
scope of the this study, the dynamic response and failure modes of RC columns subjected to
impact load are investigated experimentally. Drop-weight test setup which can applied impact
load to the beam, column, and plate structural elements are designed in the this study. In the
experimental study, with the effect of lateral impact energy applied to RC columns, time-history
of impact forces acting on columns, the acceleration and the displacement values of columns
were measured. The effect of axial load level applied to columns, lateral impact energy acting
on columns and transverse reinforcement ratio parameters on impact behavior of RC column
are determined.
Keywords: Reinforced concrete column, Impact load, Drop-weight test setup.

GİRİŞ
Çerçeve sistemli betonarme yapıların en önemli yük taşıyıcı elemanları kolonlardır. Betonarme
kolonların geleneksel tasarımı, sabit ve hareketli yüklerin oluşturduğu düşey yükler ile deprem ve
rüzgar gibi dinamik kuvvetler etkisiyle meydana gelen yatay yükler hesaba katılarak yapılmaktadır.
Bununla birlikte, betonarme yapı elemanları kullanım süreleri boyunca çarpma yükü ve patlama yükü
gibi ani impulsif dinamik yüklere maruz kalabilmektedir. Çarpma ve patlama yükleri yapılara kısa
süreli etkimesine rağmen, yapı elemanlarında ciddi hasarların meydana gelmesine ya da yapının
göçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yapının esas taşıyıcı elemanı konumunda olan kolonların
çarpma yükü ve patlama yükü taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve tasarımda bu etkilerin göz
önüne alınması önem kazanmaktadır.
Patlama yükü, patlayıcıya olan mesafe ve patlayıcının kütlesi ile karakterize edilmektedir.
Patlayıcı ve yapının başlangıçta temas halinde olduğu patlamalarda, patlama yükü yüksek şiddetlidir
ve üniform değildir. Yakın mesafeli patlamalarda, patlamanın oluşturduğu küresel şok dalgası yapıya
impulsif ve üniform olmayan dinamik bir yük uygulamaktadır. Patlayıcının yapıya uzak mesafede
konumlandırıldığı patlamalarda ise düzlemsel dalga yapıya üniform dinamik bir yük uygulamaktadır.
Çarpmada, iki cismin yüzeyleri başlangıç anında göreli bir hız ile birleşmektedir ve bu temas kısa
zaman aralığında büyük bir kuvvet meydana getirmektedir. Çarpma yüklemelerinde, genellikle ilk
hıza sahip bir cisim, başlangıçta hareketsiz halde bulunan başka bir cisme çarpmaktadır. Çarpışma
anında ilk hıza sahip cismin kinetik enerjisi, meydana gelen deformasyon, titreşim ve hasarlar
sonucunda her iki cisme ait doğrusal olmayan birim şekil değiştirme enerjisine, ısı enerjisine ve ses
enerjisine dönüşmektedir. Betonarme yapılara taşıt çarpması, köprü ve viyadüklerin betonarme
ayaklarına kara ve deniz taşıtlarının çarpması, açık deniz yapılarına yük gemisi çarpması, terör
saldırıları sonucu meydana gelen patlamalar ile sanayi bölgeleri, askeri alanlar ve nükleer
santrallerde meydana gelen kazaların neden olduğu patlamaların oluşturduğu küresel hava şoku
dalgalarının yapılara impulsif dinamik yük olarak etkimesi, deprem sonrası oluşan tsunami
dalgalarının ve bu dalgaların taşıdığı kütlelerin kıyı ve liman yapılarına çarpması gibi etkiler çarpma
yüklemesine örnek gösterilebilir (Şekil 1).
Detaylı literatür incelemesi sonucunda betonarme kolonların çarpma davranışının deneysel
olarak incelendiği çalışma sayısının oldukça kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, betonarme
kolonların çarpma yüklemesi etkisi altındaki dinamik davranışının ve kolonlarda meydana gelen
hasarların dağılımının deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Betonarme kolonlara uygulanan
eksenel yük düzeyi, kolonlara etkiyen çarpma enerjisi ve kesme donatısı oranı parametrelerinin,
betonarme kolonların çarpma davranışına etkilerinin belirlenmesi ve detaylı şekilde yorumlanması
hedeflenmiştir. Literatürde yer alan çalışmalarda, araştırmacılar çarpma yüklemesine maruz beton ve
betonarme yapı elemanlarının davranışlarının araştırılması ve incelenebilmesi amacıyla çeşitli
çarpma testi prosedürleri ve düzenekleri geliştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında, çarpma yüklerinin
betonarme kolonlara uygulanmasında kullanılacak test düzeneğinin tasarımı ve üretimi ele alınmıştır.
Deney düzeneğinin tasarımına karar vermek amacıyla birçok test düzeneği incelenmiştir. Çarpma
davranışının araştırılmasına olanak sağlayan standart bir test düzeneği bulunmamakla birlikte ağırlık
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düşürücü test düzeneği literatürde kabul görmüştür. Çalışmada, çarpma yüklemesini kolon, kiriş ve
plak yapı elemanlarına kolayca uygulayabilen, konumu kolayca değiştirilebilen, yenilikçi bir
tasarıma sahip ağrılık düşürücü bir test düzeneği tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu bildiri içeriğinde bu
test düzeneği hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tasarımı gerçekleştirilen test
düzeneği kullanılarak, betonarme kolonlara etkiyen çarpma yükleri ile betonarme kolonlarda
meydana gelen ivmeler ve deplasmanların zaman tanım alanında değişimlerinin belirlenmesi
hakkında elde edilen sonuçlar özet olarak sunulacaktır.

Göçen kolon

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 1. Betonarme köprü ayaklarına taşıt çarpması: a) Teksas, 2003 (Do vd., 2018(a)), b) Hunan,
2009 (Do vd., 2018(b)), c) Kolarado, 2007 (Gallepos ve Mcphee, 2007), d) Guangdong, 2007
(Wang, 2011).
DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneysel çalışma kapsamında çarpma yükü betonarme kolonlara ağırlık düşürücü test düzeneği
kullanılarak uygulanmıştır. Ağırlık düşürücü test düzeneğinin temelindeki yaklaşım enerjinin
korunumu ilkesidir. Belirli bir yükseklikteki kütlenin potansiyel enerjisi, çarpma esnasında deney
elemanına kinetik enerji olarak aktarılır. Bu enerji dönüşümü ile birlikte elemanda ani gerilme
dalgaları meydana gelmektedir. Banthia (1987), ağırlık düşürücü test düzeneğinin çarpma yükü
etkisinin araştırılmasında kullanılabilmesi için göz ardı edilmemesi gereken birtakım önerilerde
bulunmuştur. Banthia (1987), çekiç ve numune arasındaki etkileşim yükünün numunedeki içsel
etkilerden dolayı etken eğilme yükü olmadığını vurgulamıştır. Deney elemanı boyunca meydana
gelen ivme dağılımının belirlenmesi için içsel kuvvetlerin tam olarak ortaya çıkarılması gerektiğini
vurgulamıştır. Deney elemanı boyunca bazı basitleştirici yaklaşımların kullanılması ile içsel
kuvvetlerin matematiksel formülasyonlarla elde edilebileceğini açıklamıştır. Düşme sırasında
kaybedilen enerjinin deney elemanı tarafından kazanılan enerjiye eşit olduğu belirtilmiştir (Kantar,
2009). Ağırlık düşürücü test düzeneğinin tasarım aşamasında yapı mekaniği laboratuvarımızda çok
çeşitli çarpma testlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla deneysel çalışmada kullanılacak
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ağırlık düşürücü test düzeneği farklı büyüklükteki çarpma yüklerini kolon, kiriş ve plaklara kolayca
uygulayabilecek alüminyum gövdeli, hareketli bir sistem olarak tasarlanmıştır (Şekil 2(a)).

(b)

(a)
(c)
Şekil 2. (a)Ağırlık düşürücü test düzeneği, (b) Çekiç, (c) Ek çelik disk ağırlıklar
Ağırlık düşürücü test düzeneğinde serbest düşü yaparak çarpma yükünü deney elemanına
uygulayan ve çekiç olarak adlandırılan çelik kütle 84 kg’dır (Şekil 2(b)). Farklı boyutlardaki deney
elemanlarına faklı büyüklükte çarpma yükleri uygulayabilmek için çekicin metrik saplama kısmına
ilave kütleler takılabilmektedir. Bu kütleler 9,4 kg’lık çelik diskler şeklinde üretilmiştir (Şekil 2(c)).
Disklerin düşü sırasında çekiçle birlikte rijit hareketi için uygun kilit sistemi geliştirilmiştir.
Çekicin kontrollü düşü yapmasını sağlamak amacıyla literatürde sıklıkla kullanılan kızaklama
sistemi test düzeneğine eklenmiştir (Yılmaz, 2013). Çekicin kızaklardaki hareketi sırasında
sürtünmeyi minimize etmek için çekice bağlı tekerler rulman üzerinde konumlandırılmıştır ve
kızaklar yağlanmıştır (Şekil 3(a)). Çekicin düşü yüksekliği kızak boyunca ayarlanabilir şekilde
tasarlanmıştır. Bu sayede giriş çarpma enerjisi, değişken kütleli çekicin yanı sıra düşü yüksekliği ile
de ayarlanabilmektedir. Büyük kütlelerle çalışabilmek için çekici kaldıracak motorlu kaldıraç sistemi
ağırlık düşürücü test düzeneğine eklenmiştir. Motorlu kaldıraç sistemindeki statik mıknatıs
yardımıyla çekiç kilitlendikten sonra düşünün yapılacağı yüksekliğe kadar çıkarılabilmektedir.
Kompresörün sağladığı hava basıncıyla pnömatik valf, statik mıknatısın kilitleme ve bırakma
konumları arasında geçişi sağlamaktadır. Çekicin kilitli pozisyonu Şekil 3(b)’de, düşü pozisyonu
Şekil 3(c)’de gösterilmiştir. Şekil 3(d), ağırlık düşürücü test düzeneğinde kullanılan mıknatıs ve
pnömatik valfi göstermektedir. Ağırlık düşürücü test düzeneği yardımıyla çarpma testleri en az 84
kg’lık (çekiç kütlesi), en fazla 234,4 kg’lık (çekiç + 9,4 kg’lık on altı adet çelik disk) kütlelerle
gerçekleştirilebilmektedir. Düşü yüksekliğinin üst limiti 2,5 m dir.
Çarpma yükünü deney elemanına ileten çekiç başı, numune ile etkileşime giren yüzeyi yarım
küre olan silindir şeklinde üretilmiştir. Şekil 4 çekiç başı boyutlarını göstermektedir. Uzunluklar
milimetre boyutundadır. Küresel çekiç başı, literatürde yer alan çarpma testlerinde sıklıkla
kullanılmıştır (Kishi vd., 2002; Bhatti vd., 2009; Tokgöz, 2015; Yılmaz ve Anıl., 2015). Bununla
birlikte, çarpışma anında beton veya betonarme deney elemanı ile etkileşime giren çekiç başının
geometrik şekli ve boyutunun, numunenin çarpma yüklemesi altındaki dinamik tepkisinde, kırılma
modlarında ve çatlak dağılımlarında etkili olduğu deneysel ve nümerik çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Çalışma kapsamında noktasal çekiç yükünü üniform olarak dağıtmak amacıyla, çelik plak ve kauçuk
kullanılmıştır. Bu nedenle çekic başının geometrik şekli ve boyutu deney değişkeni olarak
seçilmemiştir. Bununla birlikte, ağırlık düşürücü test düzeneğinde çekicin uç kısmı, ilerde yapılacak
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çalışmalar göz önüne alınarak değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Çekiç başı ortasına açılan dişler
yardımıyla, 75 cm uzunluğunda ve 48 mm çapındaki metrik saplamanın (M48) ucuna
sabitlenmektedir (Bkz. Şekil 2(b)). Çekiç, deney elemanının boyutlarına göre farklı boylarda metrik
saplama kullanımına da olanak sağlamaktadır.

(b)

(c)

(d)

(a)
Şekil 3. Ağırlık düşürücü deney düzeneğinin (a) Kızak sistemi (b) Kilitli pozisyon (c) Düşü
pozisyonu, (d) Mıknatıs ve pnömatik valf

Şekil 4. Çekiç başı boyutları
Deneysel çalışmada betonarme kolonların ivmeleri piezoelektrik ivmeölçerler, deplasmanlar
ise potansiyometrik cetveller kullanılarak ölçülmüştür. Çarpma yükü büyüklüğünün ölçülmesinde
darbe kuvveti algılayıcısı kullanılmıştır. Piezoelektrik ivmeölçerler çok düşük frekanslı sismik
uygulamalardan, çok yüksek frekansta doğrusal çalışma aralığı gerektiren çarpma testlerine kadar
birçok ölçme uygulamasında kullanılan, küçük boyutlu, yüksek sıcaklık aralığında çalışabilen,
endüstriyel standartlarda kılıf içinde yapılandırılmış transdüserlerdir. Deneysel çalışmada
piezoelektrik ivmeölçerler tercih edilmiştir. PCB Group firmasına ait piezoelektrik ICP tipi
ivmeölçerlerden iki adet Model 352B70 kullanılmıştır (Şekil 5(a)). İvme ölçerlerin montajında
kullanılan bileşenler ve montajı tamamlanmış durumdaki görüşünü Şekil 5(b)’de verilmiştir.
Deneysel çalışmada PCB Group firmasının üretimi olan ICP kuvars darbe kuvveti algılayıcılarından
200C50 modeli kullanılmıştır (Şekil 5(c)). Kuvars darbe kuvveti algılayıcıları, rijitlikleri sayesinde
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dinamik sıkıştırma ve darbe testleri için idealdir. Deneysel çalışma kapsamında çarpma yükü ölçümü,
literatürde kabul gören deneysel çalışmalardakine benzer olarak çekiç üzerinden alınmıştır. Deneysel
çalışmada kullanmak üzere kuvars darbe yükü algılayıcısının, çekiç başı ve metrik saplama arasında
uygun olarak bağlanmasına olanak sağlayan çelik bağlantı aparatları üretilmiştir. Çelik bağlantı
aparatlarının kuvars darbe yükü algılayıcısına sabitlenmesinde üretici tarafından önerilen berilyumbakır vidalar kullanılmıştır. Çelik bağlantı aparatlarının ve kuvars darbe yükü algılayıcısının temas
eden yüzeyleri tam uyumludur. Bu sayede, çarpışma esnasında herhangi bir eksantrisite olmaksızın
merkezi yükleme sağlanmaktadır. Şekil 5(d) kuvars darbe yükü algılayıcısı montajını
göstermektedir. Deneysel çalışma kapsamında çarpma yüklemesi altında betonarme kolonlarda
meydana gelen deplasmanlar potansiyometrik konum algılayıcısı kullanılarak ölçülmüştür.
Deneylerde Opkon firmasına ait LPS model yaylı potansiyometrik konum algılayıcısı kullanılmıştır.
Ölçme boyu 100 mm’dir. Potansiyometrik konum algılayıcısın 10V’luk besleme gerilimi Teknik
Destek firmasına ait sensör besleme kutusu ile karşılanmıştır. Sekiz kanallı sensör besleme kutusu
aynı zamanda deplasman ölçümlerinin veri toplama cihazına aktarılmasını sağlamaktadır (Şekil
5(e)).
Potansiyometrik konum

çelik dübel

algılayıcısı bağlantı kablosu

vida

Sensör besleme
Veri toplama cihazı

(a)
pirinç aparat

ivmeölçer

(b)
Kanallar

Çelik bağlantı aparatları

Sensör besleme kutusu güç adaptörü

(e)

(c)
Berilyum-Bakır vida

Yük hücresi

(d)
Şekil 5. Ölçüm düzeneğinde kullanılan sensörler ve montaj detayları (a) İvme ölçer, (b) İvme ölçer
montaj aparatları, (c) Dinamik Yük Ölçer, (d) Dinamik yük ölçer bağlantı aparatları, (e) Deplasman
ölçer ve bağlantı aparatları
Deneysel çalışmada kullanılan veri toplama aygıtlarının seçiminde ölçüm aygıtlarının türü ve
yüklemenin dinamik olması dikkate alınmıştır. Deneysel çalışmada ivmeöçlerlerden elde edilen ivme
ölçümleri National Instruments firmasına ait NI 9234 model veri toplama aygıtı ile bilgisayar
datalarına dönüştürülmüştür. NI 9234, dört kanallı dinamik sinyal yakalayıcısı olup, yüksek
doğrulukta ölçüm alabilen IEPE algılayıcılarından yapılmıstır. Deneylerde iki adet ivme ölçer ve
kuvars darbe kuvveti algılayıcısının her biri koaksiyel kablolar yardımıyla NI 9234 veri toplama
aygıtının kanallarına bağlanarak ölçümler veri toplama aygıtına aktarılmıştır (Şekil 6(a)). Deneysel
çalışmada kolon yüksekliği orta noktasından potansiyometrik konum algılayıcısı kullanılarak alınan
deplasman ölçümlerinin bilgisayar datalarına dönüştürülmesinde National Instruments firmasına ait
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NI 9201 model sekiz kanallı veri toplama aygıtı kullanılmıştır (Şekil 6(b)). Deneysel çalışmada
ölçüm esnasında çarpma yükü ve ivme ölçümlerinin toplanmasında kullanılan NI 9234 veri toplama
aygıtı ve deplasman ölçümlerinin toplanmasında kullanılan NI 9201 veri toplama aygıtı, National
Instruments firmasına ait dört kanallı cDAQ-9174 model kompakt veri toplama ana gövdesine
bağlanmaktadır. Veri toplama ana gövdesi veri toplama aygıtlarının eş zamanlı olarak çalışmalarına
olanak sağlar. Veri toplama ana gövdesi usb bağlantısı ile bilgisayara bağlanarak toplanan ölçümleri
iletir. Şekil 6(c) cDAQ-9174 model kompakt veri toplama ana gövdesini göstermektedir.

(a)
(b)
(c)
Şekil 6. Deneysel çalışmada kullanılan dinamil veri toplama sistemleri (a) NI 9234 İvme veri
toplaması, (b) NI 9201 Deplasman veri toplaması, (v) NI cDAQ-9174 Veri toplama sistemlerii
birbirine bağlayan sistem
Yürütülen deneysel çalışma kapsamında kullanılan veri toplama sistemleri ve sensörlerin
bağlantı şeması Şekil 7(a)’da, test edilmeye hazırlanmış deney ve ölçüm düzeneğinden alınan bir
görünüş ise Şekil 7(b)’de sunulmuştur.

(a)
(b)
Şekil 7. Deney ve ölçüm düzenğinin bağlantıları ve yerleşimi (a) Bağlantı şeması, (b) Teste hazır
deney ve ölçüm düzeneğinden bir görünüş
SONUÇ
Bu çalışma kapsamında kirişler, kolonlar, döşemeler, kolon-kiriş birleşim düğümleri gibi betonarme
yapı sistemleri ve elemanları üzerine etkiyebilecek ani dinamik impulsif çarpma yüklemelerin
etkitilmesinde kullanılabilecek özel bir serbest ağırlık düşürme test düzeneği tanıtılmış ve
özelliklerinden bahsedilmiştir. Betonarme yapılar üzerine içerde veya dışarda meydana gelebilecek
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patlamalar sonucu oluşan hava şoku darbesi çarpmaları, kara yolu veya deniz yolu taşıtlarının
çarpmaları, kaya düşmesi, heyalan sonucu toprak kayması, çığ veya sel gibi etkiler ile gelen neslerin
ya da kütlelerin çapmaları gibi nedenlerden dolayı ani dinamik çarpma kuvvetleri etkiyebilmektedir.
Bu etkilere karşı betonarme yapı elemanlarının tasarımlarının yapılabilmesi için öncelikle bu türdeki
yüklemeler etkisi altındaki davranışlarının belirlenmesi son yılarda giderek önem kazanan ve
araştırılan konular arasına girmiştir. Bu türdeki ani dinamik çarpma yüklemelerinin simülasyounu
için tercih edilen serbest ağırlık düşürme test düzeneği hakkında bu bildiride bilgiler verilmiş ve
yazarlar tarafından tasarlanan genel amaçlı bir test düzeneği tanıtılmıştır. Bu konuda yazarlar
tarafında oldukça fazla araştırma çalışması tamamlanmış ve araştırmalara devam edilmektedir
(Kantar vd., 2011(a); Kantar vd., 2011(b); Kantar ve Anıl, 2012; Yılmaz vd., 2014; Anıl vd., 2015;
Anıl vd., 2016; Yılmaz vd., 2018; Banyhussab vd., 2019). Betonarme kolonlar ile ilgili araştırmaların
sonuçları ve detayları ile ilgili daha detaylı bilgiler de Anıl vd., 2018; Anıl vd., 2019; Yılmaz vd.,
2019 referanslarında bulunabilir.
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TAM ÖLÇEKLİ KOLON VE ÇERÇEVE DENEYLERİ İÇİN
DOĞRUSAL KIZAKLI BİR DÜŞEY YÜKLEME SİSTEMİ
A VERTICAL LOADING SYSTEM WITH LINEAR SLIDE BEARING FOR FULL
SIZE COLUMN AND FRAME EXPERIMENTS
Ömer KARAGÖZ1, Meltem ERYILMAZ-YILDIRIM2, Mizan DOĞAN3
Eşref ÜNLÜOĞLU4

ÖZET
Deprem etkisindeki yapı davranışının incelenmesinde kolonlar ve çerçeve elemanlar üzerinde
yapılan quasi-statik deneyler büyük önem arz etmektedir. Deprem yükü altındaki kolon ve
çerçeve elemanlarındaki deneysel çalışmalar esnasında karşılaşılan en önemli sorunlardan
birisi kolonlar üzerindeki yükün eksende sabit tutulamaması olmuştur. Kolonlara eksenel yük
uygulanması için kullanılan ard germeli sistem, uygulama kolaylığı ve ekonomik olması
açısından sıklıkla tercih edilen bir yöntem olmuştur. Bu yöntemde çelik kablolara ard germe
verilerek kolonlara eksenel kuvvet uygulanmaktadır. Fakat yatay ötelenme arttıkça kablolar
düşey düzlemden saparak deney elemanı üzerinde yatay ve düşey yük bileşenleri
oluşturmaktadır. Oluşan bu yatay bileşen uygulanan yatay kuvvetin tam tersi yönünde
olduğundan deneysel çalışmanın sonuçlarını etkilemektedir. Bu çalışmada sürtünmesi düşük
doğrusal kızaklar ile yatay hareketi serbest bırakılan ve eksenel yükün uygulandığı eksende sabit
olarak kalmasına izin veren bir düşey yükleme sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem tek katlı
ve tek açıklıklı tam boyutlu betonarme çerçeve üzerinde test edilmiştir. Yapılan deneysel
çalışmalar sonucunda eksenel yükün deney boyunca kolonun düşey ekseninde sabit kaldığı
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Quasi-statik deneyler, eksenel yükleme, tam ölçekli kolon, tam ölçekli çerçeve.

ABSTRACT
Quasi-static experiments on columns and frame elements are of great importance in the study of
earthquake behavior. One of the most important problems encountered during the experimental
studies on the columns and frame elements under earthquake load was that the axial load on the
columns could not be kept constant. The post-tensioning system used to apply axial load to the
columns has become a frequently preferred method in terms of ease of application and economic
efficiency. In this method, axial force is applied to the columns by post-tensioning the steel
cables. However, as the horizontal displacement increases, the cables deviate from the vertical
plane and form horizontal and vertical load components on the test element. This horizontal
component is in the opposite direction of the applied horizontal force and affects the results of
the experimental study. In this study, a vertical loading system has been developed which is free
of horizontal movement with low friction linear slides and allows the axial load to remain
constant on the axis to which it is applied. The developed system was tested on a single-storey
and single-span reinforced concrete frame in full size. As a result of experimental studies, it was
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seen that the axial load remained constant at the vertical axis of the column throughout the
experiments.
Keywords: Quasi-static experiments, axial loading, full-scale column, full-scale frame.

AMAÇ
Yapısal elemanların deneysel çalışmalarında eksenel yükleme ve bu yükü ekseninde sabit tutma her
zaman için problemli bir konu olmuştur (Arede et al., 2017). Gerçekte yapısal elemanlar büyük veya
küçük sürekli bir eksenel yük altındadır. Kiriş gibi bazı elemanların tasarımında ve deneysel
çalışmalarında eksenel yükler ihmal edilebilir düzeyde olsa da özellikle kolonlarda bu durum göz
ardı edilemeyecek seviyededir. Kolonların tasarımı için eksenel yük önemli bir değişkendir. Bu
çalışmada eksenel yükün bu tip elemanların deneysel çalışmalarında gerçeği yansıtır doğru bir
şekilde uygulanabilmesi için düşük sürtünme katsayılı doğrusal kızaklı bir düşey yükleme sistemi
tasarlanması amaçlanmıştır.
Düşey yükleme altındaki kolon ve çerçeve elemanların yatay yüklemeler altında yaptığı
ötelenme sonucu veya deney elemanında oluşan şekil değiştirmelerden dolayı düşey yükün sabit
tutulamaması ve uygulandığı düzleme dik kalamaması ve bu durumun deneysel çalışmanın
sonuçlarını teorik sonuçlardan uzaklaştırması sebebiyle sürtünmesi düşük doğrusal kızaklı bir düşey
yükleme sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
“Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarı” ’nda kurulmuştur. Bu sistem düşey yönde
kuvvet uygulayabilmekte ve deney numunelerinin yatayda yaptığı ötelenmeler ile belli sınırlar
içerisinde birlikte hareket ederek düşey yükü uygulandığı düzleme dik tutabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı benzer sıkıntıları yaşayan araştırmacılara ve benzer sistemler tasarlamak
isteyen, deneysel çalışmalar yapan bilim insanlarına yardımcı olmaktır. Bu sistemin çalışma prensibi,
olumlu ve olumsuz yönleri ve çözüm önerileri yöntem ve sonuçlar başlıkları altında sunulmuştur.

YÖNTEM
Tam boyutlu kolon ve tek açıklıklı tek katlı betonarme veya çelik yapı elemanlarının düşey ve yatay
yükler altında deneysel çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için tasarlanan, sürtünme katsayısı
düşük doğrusal kızaklı sistemin genel görünümü Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

Şekil 1. Düşey yükleme sistemi genel görünümü
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Sistemin yüksekliği 7 metre ve genişliği 2 metre olup St52 çelikten imal edilmiştir. Sistem 4 adet
yapma kolona sahiptir. Kolonları birbirine bağlayan 2 adet yapma kiriş bulunmaktadır. Güçlü duvara 4
adet kiriş ile sabitlenmiştir. Kolonlar 2 adet kirişe bağlanmakta ve bu kirişlerde gijonlar ile güçlü zemine
sabitlenmektedir. Güçlü zemine bağlanan sistemin düzlem dışı hareketini en aza indirmek için güçlü
duvardan uzak 2 kolonu çapraz korniyerler ile sabitlenebilmektedir. Düşey yükleme sisteminin
kapasitesi 1000 kN’dur. Hidrolik güç ünitesi ve aktüvatör statik yükleme yapabilmekte ve ayarlanan
yükü sabit tutabilmektedir. Yük kontrollü deneylerde maksimum %1 hata oranına sahiptir. Aktüvatörün
strok boyu 300 mm ve çift etkilidir. Sistemde 1 adet 1000 kN kapasiteli yük hücresi bulunmaktadır. Yük
hücresinin alt ucunda 360 derece oynar başlıklı küresel mafsal bulunmaktadır. Düşey yükleme sistemi
deney elemanı ile birlikte yatayda ±260 mm hareket edebilmektedir. Doğrusal kızakların maksimum
yükte sürtünme oranı %3’tür. Bu sistem ile deneysel çalışma yapılabilecek en yüksek temeli dâhil kolon
yüksekliği 5,5 metre ve en yüksek temeli dâhil çerçeve yüksekliği 4,9 metredir. Çerçeve deneylerinde
kullanmak üzere düşey yükleme sisteminin yük dağıtma kirişi ile 3,3 metre genişliğindeki alana yük
dağıtabilmektedir. Düşey yükleme sisteminin yerden yüksekliği kolonlarında bulunan 5 santimetre
aralıklı delikler sayesinde istenilen yüksekliğe ayarlanabilmektedir. Eğer düşey yükleme sistemi
kullanılmak istenmezse üst kısım sistemden ayrılabilmekte ve güçlü duvarın yüksekliği boyunca
istenilen yükseklikte deney elemanları kullanılabilmektedir. Ayrıca kolon deneyleri için oynar başlığın
altına ve kolonun üst ucunu sabitlemek için uygun boyutlarda çelik aparatları mevcuttur. Sistemin test
edilmesi amacıyla Şekil 2’de görüldüğü gibi tek katlı tek açıklı bir betonarme çerçeve deney numunesi
hazırlanmış ve sistem içerisine yerleştirilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 2. a) Öncül deneyler için hazırlanan betonarme çerçeve b) Deney numunesi ile birlikte düşey yükleme
siteminin genel görünümü
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Sistemin kullanılmasındaki en büyük sıkıntı deney elemanlarının büyük, ağır olması ve özellikle
numuneleri güçlü zemine sabitlemek için kullanılan ağır gijonlar ile çalışmanın zorluğudur. Bu ağır
elemanların yerine yerleştirilmesi güçlü döşeme altındaki galeri boşluğunda baş seviyesi üzerinde
çalışılması ağır işçilik gerektirmektedir. Bu amaçla laboratuvarda gezer vinç olması işleri çok
kolaylaştıracaktır. Bir diğer sıkıntı ise deney numunelerinin sistem içerisine yerleştirilirken Şekil 2b’de
görülen üst kısmın yerinden sökülmesi işlemidir. Bu işlem yerden 5 metre yükseklikte ağır işçilik
gerektirmektedir. Numune yerleştirilmeden önce bu üst kısım sökülerek vinç ile askıya alınmalı numune
yerine yerleştirildikten sonra tekrar yerine monte edilmelidir. Bu sebeple yüksekte çalışmaya uygun
donanım ve tecrübeli teknik personel gerektirmektedir.

Şekil 3. Sipariş üzerine lazer kesim olarak yapılan hafif metalden el aletleri

Sistemin birçok yerinde büyük somunlar bulunmaktadır. Bunların sıkılması için klasik çelik el
aletleri çok ağır kalmakta ve yüksekte çalışırken iş güvenliği ile ilgili sıkıntılar yaratmaktadır. Bu
sebeple sipariş üzerine lazer kesim hafif metalden imal edilmiş araç gereçler kullanılmalıdır (Şekil
3).

SONUÇ
Deprem yüklerine maruz yapı davranışının en iyi şekilde anlaşılabilmesi için kullanılan deney
düzeneğinin gerçeğe en yakın olacak şekilde tasarımı ve çalışabilirliği büyük önem taşımaktadır.
Kolonlar ve çerçeveler üzerindeki deprem davranışının deneysel incelenmesi sırasındaki en büyük
problemlerden biri kolonlar üzerindeki eksenel kuvvetin, yatay yük altında deplasman yapan
kolonlarda kolon ekseninde sabit kalmasını sağlamak olmuştur. Bu çalışmada tasarlanan deney
düzeneği sahip olduğu yatay kızaklar sayesinde yatayda deplasman yapan deney numunelerine belirli
sınırlar içerisinde deney boyunca eksenel yükü uygulama düzlemine dik ve sabit kalacak şekilde
uygulayabilmektedir. Sunulan bu çalışma ileride benzer deney düzenekleri kurmak isteyen
araştırmacılara yol gösterici olabilmesi ve kendi tasarımları için ilham alabilmeleri için
hazırlanmıştır.
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BETONARME ÇERÇEVELERDE ÇELİK EĞİLMELİ SÖNÜMLEYİCİ
DENEYLERİ
STEEL YIELDING DAMPER EXPERIMENTS ON RC FRAMES
Ömer KARAGÖZ1, Mizan DOĞAN2, Meltem ERYILMAZ-YILDIRIM3

ÖZET
Yapıların güçlü yer hareketleri sırasında can sağlığı performansını sağlamaları beklenir.
Ekonomiklik göz önüne alındığında bunun ancak yapının belli miktarda hasar almasına izin
verilerek gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu tanım son yıllarda hâkim olan kapasite
tasarımı kavramına karşılık gelmektedir. Bu yaklaşımda yapının güçlü yer hareketleri sırasında
ortaya çıkan büyük enerjiyi göstereceği elastik ötesi davranış ile soğurması beklenir. Bu elastik
ötesi davranış çoğunlukla kolon ve kiriş birleşimlerinde plastik mafsal olarak ortaya çıkar.
Ancak oluşacak bu mafsallar konumu ve durumuna göre yapının göçmesine sebebiyet verebilir.
Güçlü yer hareketleri sırasında ortaya çıkan bu büyük enerjiyi soğurmak için yapıya çeşitli
enerji sönümleyici sistemler eklenebilir. Bunlardan bir tanesi de metalik eğilmeli
sönümleyicilerdir. Bu sistemler yapının yanal rijitliğini arttırdığı gibi sönüm oranını da
arttırarak yapısal elemanlara gelen iç kuvvetleri azaltırlar. Güçlü yer hareketleri sırasında
eğilerek hasar alan bu sistemler enerjinin büyük kısmını soğururlar. Bu sistemler daha
sonradan kolayca değişebilir olmaları ile hem ekonomik hem de etkilidirler.
Anahtar Kelimeler: Pasif sönümleyici, Metalik eğilmeli sönümleyici, Betonarme çerçeve

ABSTRACT
Structures are expected to satisfy life safety performance level under strong ground motions. It
could be understood that can only be possible by allowing minor damage to the structural
elements if the economy is taken account. This is also the definition of capacity design which is
mainly accepted by the mass in recent years. In this approach, the structure is expected to
dissipate enormous energy generated by strong ground motions by its nonlinear behavior. This
nonlinear behavior generally translates to plastic hinges forming on the beam – column joints.
However, the position and the condition of this plastic hinges could cause failure of the
structure. Various energy damping systems can be added to the structure to dissipate the
enormous energy generated during the strong ground motions. One of these is metallic yielding
dampers. These systems not only increase the lateral rigidity of the structure but also reduce the
internal forces to the structural elements by increasing the damping ratio. These systems, which
are yield during strong ground motions, dissipate most of the energy. These are both economic
and effective systems as they can be easily changed after they damaged. Keywords: Passive
damper, Metallic yielding damper, RC frame
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GİRİŞ
Güçlü yer hareketleri sırasında yapının hasar görmesi yerine bu amaçla özel olarak tasarlanmış
sistemlerin kullanılması fikri 1970’lerin başında ortaya çıkmıştır (Kelly, Skinner, and Heine 1972).
Araştırmacılar yapının yük taşıma fonksiyonu ile enerji soğurma fonksiyonlarını birbirinden ayırarak
güçlü yer hareketleri sırasında yapının yük taşıma kapasitesinin azalmamasını amaçlamışlardır. Bu
doğrultuda bir sistem önermişlerdir. Zamanla bu sönümleyici sistemler üzerinde yapılan çalışmalar
artmış ve 1980’lerden bu yana birçok yapının güçlendirilmesi içinde kullanılmışlardır (Skinner et al.
1980; Towashiraporn et al. 2002).

Şekil 1. Metalik eğilmeli sönümleyicilere örnekler a) çelik üçgen, b) çelik yarık, c) çelik boru, d) çelik
kesme – eğilme kutusu, e) çelik yastık

Yapılara sonradan ilave edilebildiği gibi ilk tasarım aşamasında hesaplara katılabilen bu
sistemleri en genel anlamda üç gruba ayırabiliriz. Bunlar pasif sönümleyiciler, aktif sönümleyiciler
ve hibrit sönümleyicilerdir. Pasif sönümleyiciler kullanımı için harici bir enerjiye ihtiyaç
duymaması, tasarımının ve montajının kolay olması ve bakım gerektirmemesi gibi sebeplerle
çoğunlukla tercih edilmişlerdir. Pasif sönümleyicileri ise kendi içinde iki ana gruba ayırabiliriz.
Bunlar sismik izolasyon sistemleri ve pasif enerji sönümleyicilerdir. Sismik izolasyon sistemlerinin
üretimi, tasarımı zor ve pahalı olduğundan sadece büyük bütçeli yada şehir hastanesi gibi çok önemli
yapılarda kullanılmaktadır. Pasif enerji sönümleyiciler ise kendi içinde birçok farklı sönümleyiciyi
barındırmaktadır. Bu çalışmanın da konusu olan metalik eğilmeli sönümleyiciler bu alt gruba
dâhildir. Bu tip sönümleyicilerde genellikle yatay hareket sonucu farklı metallerin eğilmesi sonucu
enerji harcama prensibiyle çalışmaktadır. Bunlardan bir kaçı örnek olarak Şekil 1’de verilmiştir.
Çoğunlukla malzeme olarak çelik, yumuşak çelik, alüminyum, kurşun veya bakır tercih
edilmektedir. (Javanmardi et al. 2019). Bu çalışmada malzeme olarak çelik seçildiğinden çelik
eğilmeli sönümleyici ismini almaktadır. Güçlü yer hareketleri sırasında bu tip sönümleyiciler akma,
burulma, burkulma, buruşma ve yırtılma gibi çeşitli şekillerde enerji harcarlar.

Şekil 2. 1 Nolu Deney düzeneği genel görünümü
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Bu çalışmanın amacı benzer çalışmalar yapacak araştırmacılara ve benzer sistemler
tasarlamak isteyen bilim insanlarına yardımcı olmaktır. Quasi-statik olarak yapılacak bu deneylerde
1000kN kapasiteli bir aktüvatör yatay yükleme için ve 1000kN kapasiteli başka bir aktüvatör yük
dağıtma kirişi ile birlikte düşey yükleme için kullanılacaktır.

YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği “Yapı
Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarı” ’nda birden fazla tipte çelik eğilmeli sönümleyicinin
hem bireysel hem de betonarme çerçeveler içeresine konarak deneysel çalışmalarının yapılması
planlanmıştır. Bu amaçla Şekil 2’de görülen çelik eğilmeli sönümleyicilerin bireysel deneylerinin
yapılacağı 1 nolu deney düzeneği ve Şekil 3’te görülen çelik eğilmeli sönümleyicilerin tek katlı ve
tek açıklıklı betonarme çerçeveler içerisinde deneysel çalışmalarının yapılacağı 2 nolu deney
düzeneği kurulacaktır.
İlk olarak birçok tasarım adayı belirlenecek ve bunlar Abaqus gibi bir sonlu elemanlar
yazılımı ile modellenecektir. Davranışları incelenen bu adaylardan seçilen çelik eğilmeli
sönümleyiciler öncelikle 1 nolu deney düzeneğinde kuvvet – deplasman davranışları incelenecek ve
akma deplasmanı, eşdeğer sönüm oranı, toplam soğurulan enerji, kütle ve yükseklik gibi
parametreler gözetilerek aralarından 2 nolu deney düzeneğinde kullanılmak üzere adaylar
belirlenecektir. Seçilen çelik eğilmeli pasif sönümleyiciler tek katlı ve tek açıklıklı betonarme
çerçeve arasına Şekil 3’te görüldüğü gibi yerleştirilecek ve artan tersinir tekrarlı yükler altında
kuvvet – deplasman grafikleri elde edilecektir. Ayrıca çerçevenin kolonları üzerine eksenel yük
taşıma kapasitesinin belli bir yüzdesi oranında eksenel yük uygulanacak ve bu yük deneyler boyunca
sabit tutulacaktır. Kiriş üzerindeki yayılı yükü temsil etmesi amacıyla kiriş üzerine ağırlık konması
planlanmıştır.

Şekil 3. 2 Nolu Deney düzeneği genel görünümü

2 nolu deney düzeneğinde kullanılacak betonarme çerçeve tam ölçekli olarak inşa edilecektir.
Rijit çelik elemanlar kullanılarak kirişe sabitlenecek çelik eğilmeli sönümleyici sistemin çerçevenin
artan tekrarlı tersinir yükler altında enerji yutma kapasitesini arttırması öngörülmektedir. 1 nolu ve
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2 nolu deney düzeneğinde uygulanacak yükleme Şekil 4’te gösterildiği gibidir ve deneyler
deplasman kontrollü olarak gerçekleştirilecektir.
Deneyler sonucunda elde edilen veriler eşdeğer viskoz sönüm oranına dönüştürülerek
genelleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde çok katlı çok açıklıklı bir yapıda bu sönümleyicinin
kullanılması durumu için doğrusal olmayan hesapların yapılması ve yapının deprem kuvvetleri
altında davranışının incelenmesi mümkün olacaktır. Ayrıca deneysel olarak çalışmaları yapılan
sönümleyiciler için analitik hesap modelleri de ortaya konmak istenmektedir. Deneyler sonucunda
elde edilen ve literatürdeki benzerlerine göre üstün olduğu görülen çelik eğilmeli sönümleyicinin
ulusal ve uluslararası patenti alınarak ülkemize kazandırılması düşünülmektedir. Bu sayede
mühendislik tecrübesi ve patenti ülkemizde olan metalik eğilmeli pasif bir sönümleyici tasarımına
sahip olunması amaçlanmaktadır.

Şekil 4. Yükleme fonksiyonu

Deneylere maddi destek bulmak amacıyla “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)”
‘nın başvuruya açmış olduğu “Ulusal Deprem Programı (UDAP)” ‘na çağrılı proje kapsamında
başvuru yapılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 5. a) Öncül deneyler için hazırlanan betonarme çerçeve b) Deney numunesi ile birlikte düşey
yükleme siteminin genel görünümü
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2 nolu deney düzeneğinin kurulumu büyük oranda tamamlanmış olup öncül deneylerin
yapılabilmesi için bir adet tam ölçekli betonarme çerçeve imal edilmiştir (Şekil 5). Çerçevenin
yüksekliği temel dâhil 3 metre ve genişliği 4.5 metredir. Kolon ve kirişlerin boyutları 0.3x0.3
metredir.
Deneyler sırasında veri toplamak için TDG firmasının 8 kanallı statik veri toplama cihazı
“Testbox 1001” kullanılacaktır (Şekil 6). Yatay deplasman ölçümleri için aktüvatörün dahili
potansiyometrik cetvelinin yanında çerçevenin farklı noktalarından, güçlü zemine bağlandığı alt
noktadan ve eksen dışı hareket yapıp yapmadığını ölçmek için eksenine dik olarak okumalar yapmak
amacıyla ekstra potansiyometrik cetveller de kullanılacaktır.

(a)

(b)

Şekil 6. a) Testbox 1001 statik veri toplama cihazı b) Aktüvatör bilgisayar bağlantı cihazı

SONUÇ
Bu çalışmada bir pasif sönümleyici tipi olan çelik eğilmeli sönümleyici üzerinde yapılması planlanan
deney düzeneği ve adımları verilmiştir. Toplamda iki adet deney düzeneği tasarlanmış ve tam ölçekli
betonarme çerçeveler üzerinde çalışılması planlanmıştır. Deneyler sonucunda literatürdeki benzer
sönümleyicilerden akma deplasmanı, başlangıç rijitliği, eşdeğer sönüm oranı, toplam enerji soğurma
kapasitesi, kütle ve yükseklik gibi parametreler göz önüne alındığında daha başarılı bir çelik eğilmeli
sönümleyici ortaya konması bu deneysel çalışmanın başarılı şekilde sonuçlanması için gerekli şartlardır.
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HAFİF BETONLU HİBRİT DONATILI (FRP-ÇELİK) KİRİŞLERİN
EĞİLME DAVRANIŞI

Şule BAKIRCI ER1, Eda AVANOĞLU SICACIK2

ÖZET
İnşaat sektöründeki, yeni yapısal malzemelerden birisi de lif takviyeli polimer donatilardir. Geleneksel
betonarme elemanlardaki inşaat çeligi zamanla korozyona uğramakta ve donatıda kesit kayıpları
olabilmektedir. Özellikle atmosfer ortamıyla daha yakın temasta olan köprü kirişlerinde, su altı
yapılarında, hava limanlarında bu durum daha belirgin gözlenmektedir. Korozyonun neden olacağı
olumsuzluğu giderebilmek amacıyla FRP (Lif takviyeli polimer) donatıların kullanımına son yıllarda
rastlanmaktadır. Bu donatılar korozif olmama, hafif olma, manyetik alan olusturmama gibi
özellikleriyle atmosfer koşullarına açık alanlarda, köprü geçişlerinde ve MR odalarında tercih
edilmektedirler. Ancak bu donatılar kopma anına kadar lineer özellik gösterirler ve aniden koparlar.
Diğer bir ifadeyle akma davranışı göstermezler ve gevrek bir davranış sergilerler. Geleneksel insaat
çeliğinde mevcut olan akma davranışı ve süneklik yapısal elemanlarda özellikle eğilme elemanlarında
istenen bir özelliktir. FRP ve celik donatıların avantajlarını birleştirebilmek amacıyla çelik ve FRP
donatılardan oluşan hibrit donatılı kirişler düzenlenmektedir. Hibrit donatılı kirişlerin eğilme
davranışlarının incelendiği çalışmalar mevcuttur ancak yine de bu konuda arastırılmasi gereken
noktalar mevcuttur. Yapılar deprem etkisiyle ağırlıkları ile orantılı olarak deprem yükünden pay
almaktadırlar. Yapı ağırlığı ne kadar azaltılırsa bu durum deprem yükü açısından avantaj
sağlayacaktır. Betonarme yapısal elemanlarda korozyonun neden olacağı sıkıntıları ve deprem
yüklerine karşı yapı ağırlığını azaltmak amacıyla FRP ve celik donatıların birlikte kullanıldığı hafif
betonlu hibrit kirisler tasarlanmıştır. Eleman boyutları 150mmX300 mm olan 3 m uzunluklu 4 adet
betonarme kiris laboratuvar ortaminda hazırlanmış ve basit kiriş olarak dört noktalı egilme altinda test
edilmiştir. Bu elemanlardan 3 tanesinde çekme donatıları GFRP (Cam Elyaf)-celik,. 1 tanesinde ise
çekme donatılarının tamamı çelik donatılardan oluşmaktadır. Deneyler sonucunda kirişlerin yük
deplasman ilişkileri incelenmiştir. FRP donatılı elemanlara celik donatıların çekme donatısı olarak
ilave edilmesi bu elemanlari süneklestirmiştir.
Anahtar Kelimeler: FRP donati, hibrit kiris, hafif beton

ABSTRACT
Developments in the construction field led to new structural materials as fiber reinforced polymer bars.
Conventional steel reinforcements, can be corroded in time and the loss of section can be occured. This
case is encountered at girders, airports, and underwater structures which are particularly close to the
atmosphere. The use of FRP (Fiber-reinforced polymer) bars has been become widespread in recent
years in order to eliminate the corrosion problem of traditional steel reinforcement. FRP bars are
preferred in atmospheric conditions such as being non-corrosive, light and non-magnetic fields.
However, they exhibit linear behavior until rupture and then they suddenly rupture. In other words they
have brittle behaviors. The ductile behavior of the traditional steel reinforcement is an intended
characteristic of specimens under flexure. In order to combine the advantages of FRP and steel
reinforcement, hybrid reinforcements consisting of steel and FRP bars were arranged. There are some
studies on the flexural behavior of the hybrid reinforced beams in literature but there are still cases to
be investigated. Structures are at the effects of earthquake loads by the proportional of their weights.
Lower the structural weight provides the more advantage of this earthquake load. In order to reduce
1
2
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the structural problems caused by corrosion and earthquake loads in the reinforced concrete structural
elements, lightweight hybrid (Steel and FRP) bars used together. 4 reinforced concrete with 3 m lengths,
with dimensions of 150 mmX300 mm, were prepared in laboratory and tested under four points bending.
3 of them were GFRP (Glass Fiber) -steel, 1 specimen was prepared with all steel tension reinforcement.
In this experimental study load-deflection relationships of beams were investigated. Ductile behavior
occurred in the test beams by adding the tension steel reinforcement to FRP reinforcement.
Keywords: FRP bar, hybrid beam, lightweight concrete

GİRİŞ
Yapı malzemesi sektöründe karşılaşılan problemler ve bu problemlere çözüm arayışları yeni
malzemelerin ortaya çıkışını ve kullanılmasını gündeme getirmiştir. Bu malzemelerden birisi de FRP
donatılardır. FRP donatılar geleneksel çelik donatıda karşılaşılan korozyon problemlerini gidermek
amacıyla ortaya çıkmıştır. Havaalanlarında, köprü kirişlerinde, MR odalarında, manyetik alan
olusması istenmeyen köprü geçişlerinde kullanılmaktadır. Polimer lif takviyeli donatılar (Fiber
Reinforced Polimer) olan bu donatılar çeşitli avantajlara sahiptir. Bunlar korozyon dayanımı,
kimyasallara karşı direnci, manyetik olmamasi, ısı iletkenliğinin düşük olması, elektrik yalıtımı,
düşük yoğunluğu, çekme mukavemetinin yüksek oluşu, uzun yıllar bakım ihtiyacının olmaması
olarak sayılabilir. Ancak FRP donatılar kopma anına kadar lineer davranış gösterirler ve aniden
koparlar. Bu özelliklerinden dolayı gevrek malzemelerdir. Bu durum geleneksel çelik malzemeye
göre dezavantajdır.
Literatürde FRP ve çelik donatıların bir arada kullanıldığı kirişlerin davranışlarının incelendiği
çalışmalar sınırlıdır. Kara ve arkadaşları yaptıkları çalışmada FRP ve çelik donatılı hibrit kirişlerin
eğriliklerini, deplasmanlarını ve moment kapasitelerini belirlemek için numerik metodlar
sunmuşlardır (Kara vd. 2015). El Refai ve diğerleri GFRP ve çelik-GFRP donatılardan oluşan
kirişlerin eğilme altında deneysel olarak test incelemişlerdir. Denge ustu donatılı hibrit kirişler,
GFRP donatılı olanlardan daha yüksek dayanım ve süneklik göstermişlerdir (El Refai vd. 2015).
Yinghao ve Yong yüksek dayanımlı betonlu cam elyaf ve çelik donatılı hibrit kirişlerin eğilme
davranışını incelemişlerdir. Donatı tabakalarının düzenlenmesi başlıca parametredirYinghao ve
Yong 2013). Dündar ve arkadaşları cok açıklıklı FRP ve çelik donatılı betonarme kirişlerin yük
deplasman tahminleri için bir çalışma yapmışlardır. Çalışma FRP veya çelik donatı ile donatılmış
betonarme elemanların deplasmanlarını belirlemek amacıyla sayısal bir prosedür sunmaktadır
(Dündar vd. 2015). Qin ve Lau yaptıkları çalışmada FRP donatılı hibrit kirişlerin eğilme
performansında donatı oranının etkisini incelemişlerdir (Qin ve Lau 2017). Bischoff çelik ve FRP
donatılı B.A. kirişlerin kısa donem deplasmanlarını hesaplamak amacıyla kullanılan denklemler
üzerinde önemli bir değerlendirme yapmıştır. Önerilen denklem efektif atalet momentini Ig/Icr den
bağımsız olarak vermekte ve çelik ve FRP donatıların her ikisi için uygun olmaktadır (Bischoff
2005). Yoo ve arkadaşları Ultra yüksek performanslı hibrit düz çelik lif katkılı betonların eğilme
davranışını karşılaştırmışlardır (Yoo vd. 2017). Test sonuçları uzun ve orta boy liflerin birlikte
kullanılmasının çatlak sonrası dayanım, deformasyon kapasitesi, tokluk ve çatlak davranışını etkili
olarak geliştirdiği oysa ki uzun ve kısa liflerin hibrit kullanımının performansı azalttığı belirlenmiştir.
Goldstone ve diğerleri Yüksek dayanımlı ve ultra yüksek dayanımlı GFRP donatılı kirişlerin eğilme
davranışlarını incelemişlerdir. Donatı oranı ve beton basınç dayanımının yük taşıma kapasitesi,
deplasman, enerji tüketme, donatı ve betonda şekil değiştirme ve kırılma modları üzerine etkisi
araştırılmıştır (Goldstone vd 2016). Amerikan şartnamesi ve Kanada Şartnamesindeki FRP tasarım
tavsiyeleri karşılaştırılmıştır. Bywalski ve meslektaşları FRP donatılı kirişlerin eğilme altında
hesaplama metotlarını inceleyen bir çalışma yapmışlardır (Bywalski vd 2016). Basit varsayımlarda
belirli metotlardaki farklar vurgulanmıştır. Mevcut GFRP donatılı eğilme elemanların mevcut
analizleri ve sentezleri dikkate alınmıştır.
FRP donatılarla ilgili yaygın olarak başvurulan 3 şartname vardır. Bunlar; Japon Standardı
(JSCE,1997), Kanada Standardı (CSA S806-12, 2012) ve Amerikan Standardı (ACI 440.1R-15,
2015)’tir.

126

Ş. Bakırcı Er ve. E. Avanoğlu Sıcacık

MATARYEL ve YÖNTEM
Hibrit kirişlerin donatılandırılmasında pultruzyon tekniği ile üretilmiş cam elyaf polimer lifli
donatılar ve geleneksel çelik donatılar kullanılmıştır. Pultruzyon tekniği, takviye malzemesinin bir
reçine matrisi ile birleştirilip sıcak bir kalıptan çekilmesi ile profil imalatıdır. Eleman ağırlığını
azaltmak amacıyla agrega olarak perlitin kullanıldığı, birim ağırlığı 2000 kg/m3 seviyesinde olan C25
küp dayanımlı; yaklaşık C20 silindir dayanımlı beton labaratuvar ortamında üretilmiştir. Elemanların
kesitleri 150x300mm boyutlarında ve uzunlukları 3 m dir. Kullanılan GFRP malzemenin kopma
mukavemeti 450 MPa, Elastisite modülü ise 35000 MPa’dır. Elemanların adlandırılmasında
kullanılan L harfi hafif betonu temsil etmektedir. Sonraki G harfi ve rakam, kullanılan FRP donatı
türünü ve sayısını, sonraki S harfi ve rakam çelik donatı sayısını temsil etmektedir.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Yapılan çalışmada; 150 mm eninde, 300 mm yüksekliğinde dikdörtgen kesitli, 3000 mm
uzunluğunda 4 adet betonarme kiriş üretilmiştir. Betonarme kirişlerde perlit agregasi kullanilarak
laboratuvar ortaminda uretilmis hafif beton kullanılmıştır. Tüm kirişlerde basınç donatısı olarak 2
adet 10 mm çapında (2Ø10) nervürlü çelik donatı, etriye olarak 5 mm çapındaki 75 mm aralıkta
(Ø5/75) çelik donatı kullanılmıştır. Çekme donatısı olarak, çelik donatı ve cam elyaf donatılarla farklı
donatı oranlarında hibrit olarak kullanılmıştır. Kirişlerdeki değişken parametreler; çekme donatısı
çeşit, adet ve oranıdır.
2Ø10 Çelik

2Ø10 Çelik

Ø5/75 Çelik Etr.

5Ø10 Çelik

LG0S5 (S10)

2Ø10 Çelik

Ø5/75 Çelik Etr.

2Ø10 Çelik

Ø5/75 Çelik Etr.

Ø5/75 Çelik Etr.

3Ø10 Çelik

3Ø12 Çelik

2Ø10 Çelik

2Ø12 GFRP

2Ø12 GFRP

3Ø12 GFRP

LG2S3 (G12S10)

LG2S3 (G12S12)

LG3S2 (G12S10)

Şekil 1 Kesit Donatı Detayları
Deney elemanlarının adlandırmaları aşağıda verilmiştir.
LG0S5 (S10): Hafif betonlu, çekme bölgesinde 5 adet 10 mm çapında çelik donatı bulunan kiriş
LG2S3 (G12S10): Hafif betonlu, çekme bölgesinde 2 adet 12 mm çapında GFRP donatı, 3 adet 10
mm çapında çelik donatı bulunan hibrit kiriş
LG2S3 (G12S12): Hafif betonlu, çekme bölgesinde 2 adet 12 mm çapında GFRP donatı, 3 adet 12
mm çapında çelik donatı bulunan hibrit kiriş
LG3S2 (G12S10): Hafif betonlu, çekme bölgesinde 3 adet 12 mm çapında GFRP donatı, 2 adet 10
mm çapında çelik donatı bulunan hibrit kiriş
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Şekil 2 Deney Yükleme Sistemi
DENEYLER
GFRP donatılar gevrek malzemelerdir. Bu donatılara sahip kirişlerin eğilme deneylerinde yük
deplasman ilişkilerinin ilk kısmının lineer oldukları görülmektedir.( Şekil 3). Yükte ani düşüşler
gözlenmiştir. Bu durum GFRP donatıların lif kopmalarına işaret etmektedir. .Bu ani yük kayıpları
ara ara grafiklerde lif kopmaları gerçekleştikçe gözlenmiştir.
120
100

LG0S5 (S10)
LG2S3 (G12S10)

Yuk (kN)

80

LG2S3 (G12S12)

60

LG3S2 (G12S10)

40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Sehim (mm)

Şekil 3 GFRP (Cam elyaf) donatılı hibrit ve çelik donatılı kirişin yuk deplasman iliskileri

Sekil 3’te CFRP (Cam Elyaf) donatılı hibrit ve çelik donatılı kirişin yük deplasman iliskileri
gosterilmiştir. Sekil 3.ten LG2S3 (G12S12) elemanının yük taşıma kapasitesinin en büyük olduğu
belirlenmistir. Bu elemanda diğer GFRP donatılı hibrit kirislere göre donatıdaki kopmalarla yük
kaybının daha az olduğu belirlenmiştir.

Tablo 1 Deney elemanlarının teorik ve deneysel taşıma gücü değerleri
Eleman

Pu(Teorik) (kN)

Pu(deneysel) (kN)

Pu(teorik)/Pu(deneysel)

LG0S5(S10)
LG2S3(G12S10)
LG2S3(G12S12)
LG3S2(G12S10)

84
67.6
80
65.6

79.8
70.2
110.7
78.2

1.05
0.94
0.72
0.84
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SONUÇ
Bu deneysel çalışmada GFRP (cam elyaf lifli polimer) donatılar ve çelik donatılar ile hibrit edilmiş
hafif betonlu kirisler hazırlanarak eğilme altında davranışları incelenmiştir. Yapılan deneylerle elde
edilen sonuçlar asağıda sunulmustur.
 FRP donatılar tek başlarına gevrek davranmaktadırlar. Çelik donatı ile hibrit edilmiş bu
donatılarla hazırlanan kirişlerde eğilme altında daha sünek davranış elde edilmiştir.
 Tüm hibrit kirişler denge üstü donatıya sahiptir. FRP donatılar icin hazırlanan ACI 440-R15
yönetmeliğinde de FRP donatılı kirislerde sünek davranışınn elde edilebilmesi için denge
üstü donatı oranı olması gerektiği belirtilmektedir.
 Tüm hibrit elemanlarda önce basınç bölgesindeki beton ezilmiş ardından donatıda kopmalar
gercekleşmiştir.
 FRP donatıların kopmasıyla yükte ani düşüşler olmuştur. Ardından yük bir miktar
toparlanmış sonra tekrar gerçeklesen kopmalarla yük bir miktar daha düsmüstür. Kirisler
içerisindeki çelik donatılar, FRP donatılar kopmus olsa bile yükün belli bir seyiyede
kalmasını sağlamışlardır.
 FRP donatıların hafifliğinin yanı sıra hafif betonun da kullanılması elemanların ağırlığının
azalmasını sağlamıştır. Bu durum deprem yükleri açısından bir avantajdır.
 Calismada elde edilen sonuclar bu deneysel calışma ile sınırlıdır. Daha kapsamlı sonuçlar
için yeni calismalar yapmak gerekmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma Kırıkkale Ünv. BAP Biriminin desteğiyle 2016/083 nolu proje kapsamında
hazırlanmıştır. Katkılarından dolayı Kırıkkale Ünv. BAP birimine teşekkürlerimizi sunarız.
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GEOMEMBRAN/GEOTEKSTİL KOMPOZİT İZOLASYON
SİSTEMİNİN FARKLI MALZEME ÖZELLİKLERİNE SAHİP
YAPILAR İÇİN DİNAMİK DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ
1

DETERMINATION OF THE EFFECT OF GEOMEMBRANE/GEOTEXTILE
COMPOSITE ISOLATION SYSTEM ON DYNAMIC BEHAVIOR FOR
STRUCTURES WITH DIFFERENT MATERIAL PROPERTIES
1

Zekai ANGIN1, Olguhan Şevket KARAHASAN2, Sabriye Banu İKİZLER3

1
2
3
ÖZET
1
Dünya üzerinde meydana gelen en yıkıcı doğal afetlerden biri depremlerdir. Depremlerin yıkıcı
etkilerinden kaçınmak için inşa edilecek yapılar ya yeterli dayanım sağlayacak şekilde
tasarlanmalı ya da depremlerin etkileri alternatif olarak sismik izolatörler tarafından izole
edilmelidir. Çeşitli sismik izolatör tipleri mevcuttur. Deprem gibi doğal afetlerde oluşacak can
ve mal kayıplarını önlemede sismik izolatörler alternatif bir önleyici yöntemdir. Bu çalışmada,
betonarme, çelik ve yığma yapılar altında yüksek dayanımlı geotekstil malzemenin ultra yüksek
moleküler ağırlıklı polietilen esaslı geomembran (UHMWPE) üzerine yerleştirilmesi ile
oluşturulan bir sismik izolasyon sisteminin dinamik davranış üzerindeki etkinliğinin sunulması
hedeflenmektedir. 4mx4m boyutunda, 25 ton düşey yükleme kapasiteli ve 2g maksimum pik
ivmeye sahip deprem kayıtlarının verilebildiği ender sarsma masalarından biri üzerinde farklı
malzeme özelliklerine sahip taşıyıcı sistemler altına yerleştirilen sönümleyicinin etkisi
incelenerek bu alanda görülen boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Sismik izolasyon sisteminin
(kompozit sistem) kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlara göre model binalar için deprem
hareketleri ve harmonik hareketler altında yapıların sarsma masası deney sonuçları
incelenecektir. Çalışmanın odaklandığı nokta sismik izolasyon sisteminin kullanılması
durumunda, kullanılmaması durumuna göre ivme, yer değiştirme, dinamik karakteristikler
üzerinde elde edilecek iyileştirmenin araştırılmasıdır. Bu kapsamda inşa edilecek tek katlı ve çok
katlı betonarme, çelik ve yığma yapıların doğal frekansı çevresel titreşim testi ile belirlenecek
olup, sarsma masası deneyi sırasında uygulanacak deprem hareketinin frekans aralığı buna göre
seçilecektir. Dinamik karakteristikler hem deneysel hem de analitik olarak belirlenecek olup
oluşan farklılıklar model güncelleme ile minimum seviyeye (%5 farklılık) indirilecektir. Dinamik
karakteristikler belirlendikten sonra betonarme, çelik ve yığma yapılar hem izolatörsüz hem de
izolatörlü olarak deprem ve harmonik harekete maruz bırakılacaktır. Kompozit izolatör sistemin
kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar için model yapılara uygulanan harmonik ve deprem
hareketleri neticesinde elde edilen veriler incelenen izolatör sisteminin yapı hareketinin
iyileştirilmesi açısından etkinliğini değerlendirme imkanı sunacaktır. Ön çalışmada tek katlı
çelik uzay çerçeve modeli için izolatörsüz duruma ait çevresel titreşim testlerinden elde edilen
dinamik karakteristikler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sismik izolatör, Dinamik karakteristik, Betonarme, Çelik

1
ABSTRACT
1
Earthquakes are one of the most harmful natural disasters in the world. In order to avoid the
harmful effects of earthquakes, the structures should be designed to provide sufficient strength
or the effects of earthquakes may be isolated by seismic isolator. Various types of seismic
1
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isolators are available. In this study, it is aimed to present the efficiency of a seismic isolation
system formed by placing high strength nonwoven geotextile laid over an ultra-high molecular
weight polyethylene (UHMWPE) geomembrane. Shaking table is unique that has 4mx4m
dimension, 2g max peak acceleration and 25 tons vertical loading capacity. The effect of the
isolator placed under carrier systems with different material properties will be examined and
the lack in this area will be tried to be filled. Shaking table experiment results will be examined
for earthquake and harmonic movement in case seismic isolation is/isn’t used. The focus of the
study is to investigate the improvement of the acceleration, displacement and dynamic
characteristics in case the seismic isolation system is used. The natural frequency of singlestorey and multi-storey reinforced concrete buildings will be determined by environmental
vibration tests. The dynamic characteristics will be determined both experimentally and
analytically. The differences will be reduced to the minimum level (5% difference) with the model
update. After determining the dynamic characteristics, reinforced concrete buildings, steel and
masonry structures will be subjected to earthquake and harmonic motion both with and without
isolator.
Keywords: Seismic isolator, Earthquake, Geomembrane, geotextile

1
2
3
GİRİŞ
1
Yapıları depremlerin yıkıcı etkilerinden izole etmek uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çeken
konulardan olmuştur. Gelişen teknoloji ile depremlerin zarar veren etkilerinden yapıları korumak
için farklı tipte sismik izolatörler geliştirilmiştir. Pasif kontrol sistemleri deprem enerjisini
sönümlemek ve yapıyı korumak için üst yapının deprem hareketiyle olan ilişkisini kesmek amacıyla
kullanılır. Bu sistemlerin birbirine göre üstün ve zayıf yönleri vardır. Yapılan numerik çalışmalarda
ankastre bağlı ve farklı tipte taban izolasyon sistemleri kullanılarak çeşitli sonlu eleman modelleri
oluşturulmuştur ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kurşun kauçuk mesnet ve sürtünmeli sarkaç
sistemlerin deprem etkisini azaltmada çok etkili olduğu ve kalıcı deplasmanların önemsiz seviyede
olduğu, izolatör yer değiştirmelerinin sınırlı düzeyde kaldığı sonucuna varılmıştır (Habieb vd., 2019).
Shaban ve Caner (2018) farklı sismik izolasyon sistemlerine sahip büyük ölçekli bir yapıya düşük ve
orta şiddetli depremler uygulayarak sarsma tablası deneyleri yürütmüşlerdir. Yürüttükleri deneylerde
uygulanan deprem kayıtları aracılığıyla kurşunlu kauçuk mesnetler ve elastomerik mesnetler gibi
sistemlerin performansını belirlemişlerdir. Testler bilyalı kauçuk mesnetlerin elastomerik
mesnetlerden enerji sönümleme açısından daha iyi olduğunu göstermiştir. Son yıllarda yeni pasif
enerji sönümleme sistemleri üzerine çalışmalar mevcuttur (Bayat ve Shekastehband, 2019; Qu vd.,
2019). Aynı zamanda sönümleyici performansı sarsma tablası kullanılarak da belirlenmiştir. Naeem
ve Kim (2018) çevrimsel olarak yükledikleri viskoz sönümleyici yayın sismik performansını
belirlemek için sarsma tablasında çelik çerçeve modeli üzerinde deprem hareketi uygulamışlardır,
elde ettikleri sonuçları numerik sonuçlarla karşılaştırmışlardır. AlMusbahi ve Güngör (2019)
depremlerin yıkıcı etkilerine karşı yapıları korumak için yeni bir karma izolasyon sistemi üzerine
çalışmışlardır. Rijit temele sahip ve izolasyonlu iki farklı sistem tasarlayarak bu sistemleri
deplasman, hız ve ivme değerleri açısından ele almışlardır ve yapının rijitliği arttıkça bu değerlerin
önemli ölçüde azaldığını görmüşlerdir. Lastik malzemeler kendine birçok kullanım alanı bulmakta
ve her yıl kullanımı gittikçe de artmaktadır. Aynı zamanda bunların kullanım sonrası atık malzeme
olarak değerlendirilmesi önemli bir problem olmaktadır. Araştırmalar incelendiğinde lastik
malzemenin atık halinde kullanılması yerine daha küçük dilimler halinde kullanımının tercih edildiği
görülmektedir. Brunet vd. (2016) dilimlenmiş lastiklerden kauçuk ve kumla oluşturulmuş sismik
izolasyon sisteminin etkinliğini incelemişlerdir. Sadece 2-3 m kalınlığında kauçuk-zemin karışımının
yapının sismik tepkisini büyük oranda azaltmayı başardığını görmüşlerdir. Düşük maliyetli
elastomerler, lifler ile kuvvetlendirilmiş yenilikçi malzemelerdir. Habieb vd. (2019) tarihi bir taş
kilisenin deprem performansını iyileştirmek için elastomerin etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla
elastomerin özelliklerini deneysel olarak belirledikten sonra numerik olarak sismik davranışı
incelemişlerdir ve ankastre olarak bağlanan modele göre hasar seviyesinde büyük oranda azalış elde
etmişlerdir. Geomembran-geotekstil tabakalarının yapının altına yerleştirilmesi ile sismik izolatör
olarak kullanılması deprem enerjisinin bir kısmının bu iki malzeme arasındaki sürtünme ile
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emilmesini, kalan enerjinin ise deplasmanlar ile emilmesini amaçlar. Sismik izolatör olarak
kullanılan geomembran-geotekstil kompozit malzemenin kayma dayanımı özelliklerini belirlemek
için bir takım sarsma tablası deneyleri yürütülmüştür (Yegian ve Lahlaf 1992). Bu çalışmalarda
sarsma tablası tarafından uygulanacak hareket için farklı frekans ve ivme durumları göz önüne
alınmıştır. Üst yapı olarak gerçek bir yapının ölçekli durumu yerine beton blok kullanılmıştır. Çeşitli
kompozit izolatör sistemlerin uygulanabilirliğini belirleyebilmek için farklı normal gerilmelerde ve
yük çevrimlerinde sarsma tablası deneyleri yürütülmüştür. Bu deneyler neticesinde tüm
parametrelerden bağımsız olarak en uygun sistem minimum sürtünme katsayısına sahip
geomembran-geotekstil kompozit sistemdir (Yegian ve Kadakal, 2004). Bu belirlemeden sonra
sarsma tablasına verilen farklı pik ivmelere sahip depremler altında üst yapının yerdeğiştirmesi, üst
yapıya aktarılan ivmeler ve kalıcı yerdeğiştirmeler incelenmiştir.
SARSMA MASASI DENEYLERİ
Geçmişten günümüze dek mühendislik yapılarının dinamik yükler altındaki tepkisini değerlendirmek
için çeşitli analitik yöntemler kullanılmıştır. Kullanılan bu analitik yöntemlerin neticesinde elde
edilen verilerin deneysel verilerle karşılaştırılması daha doğru sonuçlar ortaya konulmasını
sağlamaktadır. Deneyde kullanılan zemin, yapı vb. modeller gerçek durumu temsil ettiğinden dolayı
analitik yöntemlerle elde edilen sonuçların deneysel sonuçlara yakın çıkması beklenmekte ve bu
durumun mevcut bir modeli gerçekçi bir şekilde temsil ettiği kanaatine varılmaktadır. Bu amaçla
kullanılan çeşitli deneysel yöntemler şunlardır.
 Gerçek deprem deneyimleri
 Saha testleri-Deneysel Modal Analiz
 Statik testler (artımsal itme analizleri)
 Sarsma masası testleri
 Yarı dinamik testler
Sarsma masası; yapısal modellere veya zemin modellerine, benzeştirilmiş veya gerçek titreşim
hareketlerinin üç doğrultuda etkitilebildiği ve sarsılan modelin gösterdiği davranışın
değerlendirilebildiği bir platformdur. Yapı model veya (zemin-yapı etkileşimi çalışılacaksa) zemin
tankı, sarsma masasına rijit olarak bağlanarak uygulanacak deprem kaydının aynı şekilde modelin
mesnet kısmına uygulanabilmesi sağlanmakta ve dinamik deneyler gerçekleştirilmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan sarsma masasına ait genel özellikler Tablo
1’de sunulmaktadır.
Tablo 1 Sarsma Masasına Ait Genel Özellikler
Boyutlar
Hareket doğrultusu
Hız
Yerdeğiştirme
Frekans aralığı
Devrilme momenti
Yatay kuvvet
Düşey kuvvet
Maksimum pik ivme

4mx4m
Tek yönde
≤ 628 mm/sn
-400 ≤ - ≤ +400 mm
0.1-50 Hz
≤ 2000kNm
≤ 500 kN
≤ 250 kN
0.2 g

Sarsma masasına ait yer değiştirme, hız ve ivme değerleri Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2 Sarsma Tablasına Ait Yer değiştirme, Hız ve İvme Özellikleri
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yerdeğiştirme
(mm)

Frekans
(hz)

Hız

İvme

Düşey yük

(g)

Yatay Kuvvet
(kN)

(mm/sn)

400

0.10

251

0.02

500

25

400

0.20

503

0.06

500

25

400

0.25

628

0.10

500

25

100

1.00

628

0.40

500

25

33

3.00

628

1.21

500

25

25

4.00

628

1.61

500

25

20

4.96

628

2.00

500

25

5

10.00

312

2.00

500

25

1

20.00

156

2.00

500

25

1

30.00

104

2.00

500

25

0

40.00

78

2.00

500

25

0

50.00

62

2.00

500

25

(t)

Tek eksen 50 t Yatay kuvvet +/-400 mm yerd.

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan sarsma masası Şekil 1’de sunulmaktadır.

Şekil 1. Sarsma tablasına ait genel görünüm

Önce tek katlı olarak inşa edilecek olan betonarme, çelik ve yığma yapılar sarsma tablası üzerine
monte edilecek olup, seçilerek işlenen deprem kayıtları ve harmonik hareketlere maruz bırakılarak
belirli noktalara sabitlenen ivmeölçerler sayesinde yapılardan veri alınacaktır. Alınan ivme
değerlerinden yer değiştirmeye geçiş yaparak yapının tepe noktasından ve sarsma tablasından yer
değiştirme değerleri hesaplanacaktır. Daha sonra aynı modellerin altına izolasyon sistemi
yerleştirilerek deneyler tekrarlanacaktır. Kat sayısı artırılarak izolasyonlu ve izolasyonsuz modeller
için aynı işlemler tekrarlanacak olup kat sayısının artmasıyla veriler tekrar değerlendirilecektir.
Böylelikle geotekstil-geomembran arayüzünün dinamik davranış üzerindeki etkisi betonarme, çelik
ve yığma yapılar gibi farklı malzeme özelliklerine ve farklı kat adedine sahip yapılar için
değerlendirilmiş olup literatürde görülen eksiklik bu yönüyle doldurulmaya çalışılacaktır. Şekil 2’de
gerçekleştirilecek laboratuvar deneyleri için oluşturulacak laboratuvar modellerinin temsili
görüntüsü sunulmaktadır.
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(a)Çelik yapı

(b)Betonarme yapı

(c)Yığma yapı
Şekil 2. Sarsma tablası deneyleri için oluşturulacak laboratuvar modellerinin analitik modelleri

SARSMA MASASI DENEYLERİ ÖNCESİNDE DİNAMİK
KARAKTERİSTİKLERİN BELİRLENMESİ
Sarsma masasında deneye tabi tutulacak betonarme, çelik ve yığma modellerin deney öncesi dinamik
karakteristikleri belirlenmektedir. Toplanan ham veriler PULSE (2006) yazılımı ile işlenebilir hale
getirilip OMA (2006) yazılımına aktarılmaktadır. Sinyaller işlendikten sonra Geliştirilmiş Frekans
Ortamında Ayrıştırma (GFOA) ve Stokastik Altalan Belirleme (SAB) Yöntemleri’ne göre
ayrıştırılmaktadır ve dinamik karakteristikler belirlenmektedir. Çelik çerçeve modeli için çevresel
titreşim deneylerinden elde edilen ilk üç mod şekli Şekil 3’de verilmektedir.

1. Mod

2. Mod

3.Mod

Şekil 3. Çelik çerçeve model için GFOA yöntemine göre elde edilen mod şekilleri

GFOA ve SAB yöntemlerine göre elde edilen doğal frekanslar Tablo 3’de verilmektedir. SAB
ve GFOA yöntemlerinden elde edilen mod şekilleri büyük benzerlik göstermektedir
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Tablo 3 Çelik çerçeve model için elde edilen dinamik karakteristikler
Mod
1
2
3

Frekans (Hz)
18.47
22.2
25.32

GFOA
Sönüm Oranı (%)
1.306
0.768
0.468

SAB
Frekans (Hz)
18.54
22.16
30.98

Sönüm Oranı (%)
2.023
0.746
0.893

SONUÇ
Çelik çerçeve modelin Deneysel Modal Analiz deneyinden GFOA ve SAB yöntemiyle elde edilen
dinamik karakteristikleri büyük benzerlik göstermektedir. Çelik çerçeve model için elde edilen
deneysel dinamik karakteristikler karşılaştırma yapmak amacıyla oluşturulan analitik modelle aynı
şekilde benzerlik göstermektedir. Buradan, oluşturulan analitik modelin gerçek modeli temsil ettiği
sonucuna varılmaktadır. Planlanan sarsma masası deneyleri gerçekleştirilmeden önce ön deney
olarak 1.4mx2m boyutlarında 1.5m yüksekliğinde çelik model, sarsma masasında izolasyonlu ve
izolasyonsuz olarak sarsılarak elde edilen veriler, analitik olarak da doğrulanıp ileriki deneylere
referans olarak kullanılacaktır.
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BETON-KOMPOZİT ARA YÜZEYİNDE KALAN BOŞLUKLARIN
LİFLİ POLİMER GÜÇLENDİRME UYGULAMALARINA ETKİSİ
1

EFFECT OF ENTRAPPED VOIDS IN CONCRTE-COMPOSITE INTERFACE ON
FRP STRENGTHENING APPLICATIONS
1

Erkan AKPINAR1, Ahmet GÜMÜŞ2, Tuğra DÜZCÜ3

1
2
3
ÖZET
1
Elyaf lifli polimerler kullanılarak betonarme yapıların ve yapı elemanlarının güçlendirilmesi,
yaklaşık 30 yıldır üzerinde çalışılan ve başarı ile uygulanan bir yöntemdir. 2000’li yılların
başından itibaren lifli polimerler ile güçlendirme, mevcut güçlendirme yöntemlerine önemli bir
alternatif olarak popülerlik kazanmıştır. Lifli polimerler ile güçlendirmenin etkinliği ve başarısı,
birçok parametreye bağlıdır. Kullanılan liflerin uygulanan yüzey ile arasındaki bağlantı,
oldukça önemli bir parametredir. Lifler ile uygulama yüzeyi arasındaki bağlantı açısından lifli
polimerler ile güçlendirme uygulamaları, temas açısından kritik ve yapışma açısından kritik
olarak ikiye ayrılmaktadır. Lifler, doğrudan yüzeyden uygulanan basınç ile geriliyor ise bu tip
uygulamalara temas açısından kritik ismi verilmektedir. Sargılama uygulamaları gibi temas
açısından kritik lifli polimer uygulamalarında, liflerin sıkı biçimde yüzeye sarılı olması ve
uçlarının açılmayacak biçimde birbirine bağlanmış olması, uygulama yüzeyine yapışmadan çok
daha önemlidir. Öte yandan yapışma açısından kritik uygulamalarda ise liflerin etkisinin ortaya
çıkabilmesi için uygulama yüzeyine mükemmel biçimde yapışmış olması gerekmektedir.
Eğilmeye karşı yapılan güçlendirme, bu tip uygulamaya bir örnektir.
Yüksek lisans tezi olarak devam etmekte olan bu çalışmada, yapışma açısından kritik
uygulamalarda liflerin yüzeye yapışmasını engelleyen boşlukların, güçlendirmenin sonucuna
etkileri incelenmektedir. Bu amaçla eğilme elemanları olarak betonarme kiriş ve döşeme
elemanları seçilmiştir. Güncel FRP güçlendirme şartnamelerindeki izin verilen yapışma kusuru
miktarları temel alınarak, yüzey yapışma boşluk miktarı seçilmiştir. Çalışma devam etmekte
olduğu için sonuçlar burada yer almamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lifli Polimer, Güçlendirme, Yapışma Kusuru, Betonarme, Eğilme

1
ABSTRACT
1
Strengthening of reinforced concrete structures and structural elements using fiber reinforced
polymers (FRP) is a technique which has been investigated for 30 years and successfully applied
in the field. It has gained popularity as a remarkable alternative among the other common
strengthening methods since the early 2000s. Effectiveness and success of the FRP
strengthening depend on considerable amount of parameters. Bonding between fibers and
application surface is a significant parameter. In terms of bonding, FRP strengthening
applications classified into two groups which are contact-critical and bond-critical. It is called
contact-critical when fibers stretch due to pressure applied to surface. For the contact-critical
FRP applications like confinement, it is more important that tightly wrapping of fibers to the
media and adhering of the wrapped ends to each other than bonding of the fibers to the applied
surface. On the other hand, fibers must be bonded to he applied surface perfectly for
achievement of the superior results for the bond-critical FRP applications. FRP strengthening
for flexure is an example of latter group.
In this study which is test program of a master thesis, it is investigated that effect of the entrapped
voids result in localized improper bonded area on FRP bond-critical application. For this aim,
1
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reinforced concrete beam and slab specimens were selected as flexural elements. Voids are
selected based on guided information and limits described in current FRP design guidelines.
Since the experimental program is still in progress, it is not possible to present any of the results.
Keywords: Fiber Reinforced Polymer, Strengthening, Bonding Flaw, Reinforced Concrete,
Flexure

1
2
3
GİRİŞ
1
Yapıların güçlendirilmesi, gerekliliğini hiç kaybetmeyen ve en az yapıların ilk inşa süreci kadar
önemli bir konudur. Yapılar ve yapı elemanları, çevresel ve zamana bağlı nedenlerle dayanıklılığını
yitirerek güçlendirme ihtiyacı duyabileceği gibi farklı tip ve türlerde gerçekleşebilen yüklemeler
sonucunda da güçlendirilmek zorunda kalabilmektedirler. Sünme etkisine sebep olan sabit yükler,
aşırı yükleme durumu olan deprem yükü, öngörülmesi çok güç olan çarpma ve patlama yükleri,
güçlendirme ihtiyacına sebep olabilecek yüklemelere örnek olarak verilebilir.
Yapıların
güçlendirilmesi için farklı malzeme ve teknikler kullanılagelmiştir. Betonarme yapıların
güçlendirilmesinde, yeni ve/veya ilave betonarme kesitlerin kullanımı, çelik plaka, köşebent ve
profillerin yerleştirilmesi klasik yöntemler olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu tür
malzemeler ile yapılan güçlendirmede ilave ağılık, imalat zorluğu, yapının uzun süre kullanım dışı
kalma süreci, özellikle çelik elemanlarla güçlendirmede paslanma sorunu, söz konusu klasik
güçlendirme yöntemleri için önemli dez avantajlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Lifli polimerler uzun yıllardır çeşitli ürünlerde boy göstermiş olsa da asıl popülerliğini üretim
maliyetlerinin düşmesiyle birlikte 90’lı yıllarda kazanmıştır. Düşük özgül ağırlık, yüksek
dayanıklılık ve dayanım, lifli polimerlerin hemen hemen tüm sektörlerde önemli bir alternatif
malzeme olarak tercih edilmesine sebep olmuştur. Lifli polimerler ile yapı ve yapı elemanlarının
güçlendirme çalışmaları, 80’li yıllarda başlamıştır (Bakis vd., 2002). Takip eden yıllarda konu ile
ilgili yapılan güçlendirme çalışmalarının hızla artması ve birim fiyatların düşmesi sonucunda lifli
polimerler, yaklaşık 20 yıldır betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kullanılan ve tercih
edilen bir alternatif haline gelmiştir. Lifli polimerler kullanılarak betonarme elemanların
güçlendirilmesi, genel olarak epoksi yardımıyla eleman yüzeyine yapıştırılarak
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla lifli polimer ile betonarme elaman arasındaki yapışma ve
aderans, yapılan işlemin etkinliği üzerinde belirleyici bir role sahip olmaktadır (Hollaway ve Teng
2008).
1
2
AMAÇ
1
Yüzeyden yapıştırma şeklinde gerçekleştirilen ve lifli polimer kumaş kullanılan güçlendirme
uygulamaları, uygulamadaki yapışmanın niteliğine göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi,
lifli polimer sargılamada olduğu üzere temas açısından kritik uygulamalardır. Bu tip uygulamalarda
uygulama yüzeyine yapışmadan öte, liflerin sıkı biçimde kesit çevresine sarılı olması ve uçlarının
açılmayacak biçimde birbirine bağlanmış olması önemlidir. Bu durumda kesitte ortaya çıkması
muhtemel genişleme eğilimindeki davranışta, uçları ayrılmayacak biçimde birbirine bağlı lifli
polimer katman, bu davranışa ters yönlü basınç uygulayarak kesit ve eleman dayanımının artmasını
sağlamaktadır. Dolayısıyla yapışmadan daha çok, lifli polimer ile uygulama yüzeyinin gergin
biçimde teması ve bu temasın sürekliliği önemlidir. Yapışma niteliğine göre sınıflandırmada diğer
grup ise yapışma açısından kritik uygulamalardır. Bu tip uygulamalarda ise liflerin yapışma
yüzeyiyle aynı deformasyonu yapması, bir başka değişle aderansın yeterince sağlanması büyük önem
arz etmektedir (Hollaway ve Teng 2008). Bu çalışmada yapışma açısından kritik uygulama olan
eğilme dayanımının arttırılması amacıyla lifli polimer kumaş kullanımında, uygulama hatası şeklinde
oluşabilecek ara yüzeydeki boşlukların, yapılan güçlendirmeye etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla
lifli polimer kılavuzları ve el kitapları incelenmiş ve şartname statüsüne evrilebilecek bu belgelerdeki
izin verilen, beton-kompozit ara yüzey boşluk miktarları üzerinden yola çıkılmıştır (ACI 440 2R
2017, ISIS Design Manual 4-v2 2008). Kılavuzlar ve el kitaplarının yanında literatürde incelenmiş
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ancak yapışma ara yüzünde oluşabilecek ve güçlendirmenin sağlığını tehlikeye atmayacak seviyede
izin verilebilecek boşluk miktarına ilişkin oldukça az sayıda makale olduğu görülmüştür (Kalayci
vd., 2009). Literatürde, lifli polimer uygulanan yüzeyin düzlüğü, girinti miktarı ve özellikle
uygulama sonrası kusurların tespitine yönelik çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır (Valluzzi vd 2009,
Porter 2003, Kalayci vd., 2009). Çalışmanın temel amacı, tasarım kılavuzlarında tanımlanmış olan
arayüzey boşluk sınırlarının geçerliliğinin araştırılmasıdır. ACI 440 2R (2017)’de 1m2’de 10 taneden
az olmak ve toplam imalat alanının %5’inden az olmak koşullarıyla, tekil 1300 mm2’ye kadar
arayüzey boşluklarının bulunmasına izin verilmiştir. 1300 mm2’den büyük tekil boşlukların epoksi
enjeksiyonu ile doldurulması veya bölgenin yenilenmesi gerektiği ifade edilmektedir. 1m2’de 10
taneden az olması koşuluyla izin verilen ve tekil 1300 mm2’ye kadar boşlukların, birbirine yakınlık
durumu veya iç kuvvet olarak hangi bölgede yığılı olduğunun etkisi kapsam dışında bırakılmıştır.
Özellikle boşlukların tekil olarak 1300 mm2’nin altında ve 1m2’de 10 taneden az olmasına rağmen
birbirlerine çok yakın olması durumunda, yük etkisine ilk boşluktaki ayrılma ile yakın olan diğer
boşluklarda da beklenenden çok daha kolay ayrılmaların olabileceği ve beklenen dayanım artışının
altında kalınabileceği öngörülmektedir. Çalışmada eğilme baskın elemanlarda bu davranış ve etki
incelenmektedir.
1
2
DENEYSEL ÇALIŞMA
1
Yapışma açısından kritik lifli polimer güçlendirme uygulamalarında, beton- kompozit ara yüzeyinde
bulunan boşlukların, güçlendirmeye etkisinin incelendiği bu çalışmada, eğilme etkin betonarme
elemanlar kullanılması planlanmıştır. 5 adet 150x300 mm kesit boyutlarında, 330 cm uzunluğunda
betonarme kiriş numuneleri ve 5 adet 500x100 mm kesit boyutlarında, 330 cm uzunluğunda
betonarme döşeme plakları kullanılması planlanmaktadır (Şekil 1). Elemanlar denge altı donatılı
olarak ve nominal 20 MPa dayanımında beton kullanılarak imal edilecektir. Testler üç noktalı
yükleme testi olarak planlanmış olup, kapalı yükleme çerçevesinde hidrolik piston yardımıyla orta
noktadan yükleme yapılacaktır. Bu sayede özellikle kiriş numunelerinde, a/d oranı 5’in üzerinde
tutularak elemanın eğilme baskın davranış sergilemesi sağlanmaktadır.
İki tür eleman setinde de birer numune güçlendirilmeden ve birer eleman da çekme etkisine
maruz kalacak yüzünde boşluksuz/kusursuz olacak biçimde lifli polimer yapıştırılarak güçlendirilip
test edilecektir. Kalan numunelerde, tekil olarak 1300 mm2 ve 1m2’de 10 adet oranına bağlı kalacak
şekilde ACI 440 2R (2017)’deki sınır değer, bu miktarın yarısı, iki katı ve üç katı boşluk durumu test
edilecektir. Boşluklar, epoksi ile lifli polimer yapıştırılma sırasında, belirlenen noktalara, istenen
boyutlarda kesilmiş olan bantlar yapıştırılarak oluşturulacaktır. Her bir numunedeki tekil boşluklar,
birbirlerine 3 cm yakın olacak biçimde, yük ile bir taraftaki mesnet arasında, yüke yakın 50 cm’lik
bölgede düzenlenecektir. Test edilecek elemanlar eğilme baskın davranış sergileyeceği ve göçme
yüke yakın bir ana çatlağın genişlemesi ile olacağı için planlanan boşlukların en olumsuz durumu
temsil etmesi amacıyla bu bölgede konumlandırılması planlanmıştır. Numuneler, belirtildiği üzere
eğilme baskın davranış sergileyeceği ve göçme yüke yakın bir çatlağın genişlemesi ile olacağı için
lifli polimer yapıştırılacak numunelerde uç bölgede tabakalanıp ayrışma beklenmemektedir.

30 cm

P

300 cm

15 cm

10 cm

P
300 cm

50 cm

Şekil 1. Numune boyutları ve yükleme sistemi
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Testler sırasında mesnet hareketleri, orta nokta deplasmanı ve mesnetler ile yük arasındaki bölgede
ikişer ilave noktada daha elektronik deplasman okuyucu saatler ile veri toplanacaktır. Lifli polimer
yapıştırılan elemanlarda deplasman okuyucuların olduğu noktalarda birim deformasyon okuyucular
ile kompozitteki gerilmeler takip edilecektir. Böylece boşluk miktarının güçlendirmeye etkisinin
yanında, kiriş boyunca deformasyon profiline ve lifli polimer üzerindeki birim deformasyon
dağılımına etkisi de incelenecektir. Deneyler sırasında yük, elektronik veri gönderen 30 tonluk yük
hücresi ile takip edilecektir. Testler sırasında elde edilecek veri, elektronik veri toplama sistemi ile
anlık olarak kaydedilecektir.
1
2
SONUÇ
1
Bu çalışmada, yapışma açısından kritik olarak nitelenen lifli polimer güçlendirme uygulamalarında,
beton-kompozit ara yüzeyindeki boşluk miktarının güçlendirmeye etkisi incelenmektedir. Bu
amaçla eğilme etkin kiriş ve döşeme numuneleri kullanılmaktadır. Lifli polimer tasarım
kılavuzlarında yer alan ve imalat sırasında oluşabilecek boşluklar için izin verilen sınır değerler
incelenmektedir. Çalışma sonucunda bu sınır değerlerin konservatif olup olmadığı ve boşluk
miktarının, yapışma açısından kritik lifli polimer uygulamalarında güçlendirmeye olan etkisi netlik
kazanacaktır.
Çalışma halen Kocaeli Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı
Laboratuvarında yürütülmekte olup, ilk testler gerçekleştirilmiş durumdadır ve deney aşaması devam
etmektedir.
1
2
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HİBRİT DİNAMİK BENZERİ SİMÜLASYON VE TEST İÇİ MODEL
GÜNCELLEMESİ – TAMAMLANMIŞ VE GELECEK ÇALIŞMALAR
HYBRID PSEUDO DYNAMIC SIMULATION AND IN-TEST MODEL UPDATING
– COMPLETED AND FUTURE WORKS
Cenk AKSOYLAR1, Nihan D. AKSOYLAR2

ÖZET
Deneysel yapı mekaniği alanında farklı yenilikler sunan hibrit dinamik benzeri simülasyon ve
test içi model güncelleme yaklaşımları son yıllarda araştırmacıların ilgi odağı olmaktadır.
Matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin avantajlarını birleştiren bir yöntem olan
hibrit dinamik benzeri simülasyonun en önemli dezavantajı, deprem davranışı incelenmek
istenilen alt yapının tüm yapıda birden çok defa tekrar ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Test içi model güncellemeli hibrit dinamik benzeri yöntemde ise, hibrit simülasyonda fiziksel test
edilen altyapıdan elde edilen sonuçlara göre matematiksel olarak modellenen altyapılarda
kullanılan parametrelerin test esnasında güncellemesi yapılarak, hibrit simülasyonda
karşılaşılan bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nde TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında hibrit dinamik benzeri simülasyon ve
test içi model güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Tamamlanan proje kapsamında; quasi
statik test, dinamik benzeri test, hibrit dinamik benzeri test ve model güncellemeli hibrit dinamik
benzeri test için gerekli ekipmanlar sağlanmış ve yazılımlar geliştirilmiştir. Ayrıca test içi model
güncellemesi için yeni bir yaklaşım önerilmiş ve etkinliği deneysel olarak incelenmiştir. Projenin
tamamlanmasının ardından başlanabilecek gelecek çalışmalara yönelik planlamalar, i) büyük
ölçekli uygulamalar, ii) önerilen model güncelleme yaklaşımının geliştirilmesi, iii) farklı
seviyelerde model güncelleme yaklaşımları, iv) küçük ölçekli betonarme test numuneleri, v)
coğrafik olarak dağınık hibrit dinamik benzeri simülasyon ve vi) açık kaynak kodlu hidrolik kriko
kontrol yazılımı ve ilgili ekipman başlıkları altında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hibrit dinamik benzeri simülasyon, Test içi model güncelleme, Genişletilmiş
Masing modeli, Küçük ölçekli deney

ABSTRACT
Hybrid pseudo dynamic simulation and in-test model updating procedures are in the focus of
interest of researchers in recent years. Hybrid pseudo dynamic simulation combines the
advantages of using both numerical analyses and physical experiments. However a disadvantage
of this procedure arises when there is multiple experimental substructures. The purpose of intest model updating procedure is to overcome this disadvantage. As a general purpose, in model
updating work, by using the physical test results of the experimental substructure, the
assumptions in the numerical model of the updated numerical substructure are updated during
the simulation. Hybrid pseudo dynamic simulation and in-test model updating works were
started in Fatih Sultan Mehmet Vakif University through a TUBİTAK research project. Within
the scope of the completed project; the necessary quasi static test, pseudo dynamic test, hybrid
pseudo dynamic test and model-updated hybrid pseudo dynamic test equipment were supplied
and software was developed. Furthermore a new model updating technique is proposed and the
efficiency is investigated experimentally. The possible future studies are evaluated under the
following topics; i) full scale applications, ii) improvements of the proposed model updating
procedure, iii) other possible model updating approaches, iv) small scale reinforced concrete
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test specimens, v) distributed hybrid pseudo dynamic simulation and vi) open source control
code for actuators.
Keywords: Hybrid pseudo dynamic simulation, In-test model updating, Extended Masing
model, Small scale experiment

GİRİŞ
Hibrit dinamik benzeri simülasyon, matematiksel modellemenin ve laboratuvar testlerinin
avantajlarını birleştiren bir yöntemdir. Hibrit dinamik benzeri simülasyon yönteminin en önemli
dezavantajı, deprem davranışı incelenmek istenilen alt yapının tüm yapıda birden çok defa tekrar
ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu tip araştırmalarda ya dinamik benzeri simülasyona
dönülmekte ve hibrit simülasyonun avantajları kaybedilmekte ya da elde edilen sonuçlarda fiziksel
testten farklı da davransa matematiksel modellerin baskın olması kabul edilmektedir.
Test içi model güncellemeli hibrit dinamik benzeri simülasyonda ise, hibrit simülasyonun bu
eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede hibrit simülasyon yönteminin en önemli
dezavantajı giderilmiş olacaktır. Test içi model güncellemeli hibrit dinamik benzeri deneyin amacı,
hibrit simülasyonda fiziksel test edilen altyapıdan elde edilen sonuçlara göre matematiksel olarak
modellenen altyapılarda kullanılan parametrelerin test esnasında güncellemesini yapmaktır.
Yapılan çalışmalar neticesinde hibrit dinamik benzeri simülasyonda test içi model
güncellemesi için yeni bir yöntem önerilmiş ve etkinliği deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü “Yapı Mekaniği ve Deprem
Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.
TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde hibrit dinamik benzeri simülasyon ve model güncelleme
çalışmaları 212M006 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülmüş ve 2018 yılında proje başarı
ile tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasının ardından devam niteliğinde olan araştırmalara vakit
kaybetmeden başlanmış ve devam ettirilmektedir. TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar dört ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; i) Quasi-statik deneyler, ii) Dinamik benzeri
deneyler, iii) Hibrit dinamik benzeri deneyler ve iv)Test içi model güncellemeli hibrit dinamik
benzeri deneylerdir. Küçük ölçekli çelik ve betonarme test numuneleri kullanılarak toplamda 500’ün
üzerinde deney yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında asıl araştırma konusunun yanında yapılan
incelemeler arasında; 1) deney tekrarlanabilirliği, 2) zaman adım aralığı etkisi, 3) sönüm etkisi, 4)
yükleme hızı etkisi, 5) başlangıç rijitliği etkisi, 6) zaman integrasyon şeması parametrelerinin etkisi,
7) tekrarlanan sayısal altyapı sayısı etkisi ve benzerleri sayılabilir. Araştırmalarda farklı yükleme
koşulları da göz önüne alınmıştır. Bunlar arasında; 1) monotonik quasi statik yükleme, 2) çevrimsel
quasi statik yükleme, 3) Anlık sabit dinamik yükleme, 4) sinüzoidal yükleme ve 5) çeşitli deprem
kaydı yüklemeleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalara ait geniş bilgiler Aksoylar vd. 2017 raporunda
verilmiştir.
Araştırmanın asli amacı olan “Test içi Model Güncelleme” kısmı da başarıyla tamamlanmıştır.
Test içi model güncellemeli hibrit dinamik benzeri deneyin amacı, hibrit simülasyonda fiziksel olarak
test edilen altyapıdan elde edilen sonuçlara göre matematiksel olarak modellenen altyapılarda
kullanılan parametrelerin test esnasında güncellemesini yapmaktır. Bu araştırmada hibrit dinamik
benzeri simülasyonda test içi model güncellemesi için yeni bir yöntem önerilmiş ve etkinliği
incelenmiştir. Geliştirilen iterasyonsuz yöntem kesit seviyesinde bir model güncelleme yöntemi olup,
genişletilmiş Masing modelli dönme yayları kullanmaktadır. Kinematik pekleşmeli elastik ötesi
davranış için önerilen yöntem özellikle çelik yapı elamanlarının eğilme davranışını yeterli
hassasiyette belirleyip model güncelleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Önerilen yöntemin
etkinliği bir dizi sayısal ve deneysel incelemelerle ortaya konulmuştur.
Test içi model güncellemeli hibrit dinamik benzeri deneylerde, iki orta ayaklı üç açıklıklı bir
küçük ölçekli köprü modelinin, model güncellemeli hibrit dinamik benzeri deneyleri yapılmıştır. İki
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boyutlu düzlem davranışı incelenen küçük ölçekli köprü modelinin idealize taşıyıcı sistemi ve altyapı
bölümleri Şekil 1’de verilmiştir. Yapılan toplam 14 test içi model güncellemeli hibrit dinamik
benzeri deneyde tabliye sayısal altyapı, sol ayak deneysel altyapı ve sağ ayak test içi model
güncellemesi yapılan sayısal altyapı olarak kullanılmıştır. Tüm test içi model güncellemeli hibrit
dinamik benzeri deneylerinde deneysel altyapı olarak çelik malzemeli kare dolu kesitli test
numuneleri kullanılmıştır.
Model güncellemesi yapılan yapı elamanı (sağ ayak), elastik veya rijit bir kolon elamanı ve
genelleştirilmiş Masing davranışına sahip bir dönme yayı ile modellenmiştir. Dönme yayı elastik
ötesi davranışın yoğunlaştığı kolon alt ucuna yerleştirilmiştir. Bu sayede, her bir zaman adımında sol
ayağa ait fiziksel test sonuçları kullanılarak dönme yayının davranışı genelleştirilmiş Masing
modeline uygun olarak belirlenmiş ve sağ ayak için hazırlanan matematiksel modele yansıtılmıştır.
Önerilen yöntemin etkinliğinin araştırması için üç farklı grupta deneyler yapılmıştır. Bunlar
arasında; i) deneyin tekrarlanabilirliği, ii) ayak uzunluğu etkisi ve iii) farklı deprem kaydı etkisi yer
almaktadır. Yapılan deneylerde dinamik yükleme olarak anlık sabit yük ve üç farklı deprem kaydı
kullanılmıştır.
Test içi model güncellemesi çalışmalarının ilk adımı olarak aynı geometrik, malzeme ve
yükleme özelliklerine sahip farklı/tekrarlı deneylerin sonuçları arasındaki değişikliklerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede, teorik olarak aynı sonuçların elde edileceği farklı deneyler
arasında, kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklanan değişikliklerin sonuçlar üzerindeki etkisi
belirlenmiştir.
Test içi model güncellemesi çalışmalarının ikinci adımında; iki ayaklı köprü modelinde deneysel
altyapı olarak seçilen sol ayak uzunluğu sabit tutulmuş, model güncellemesi uygulanan sağ ayağın
uzunluğu üç farklı değer alınarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, aynı deneysel altyapı
elemanı kullanılarak farklı geometrik özelliklere sahip yapı elemanı modellerinin güncelleme
başarısı incelenmiştir.
Test içi model güncellemesi çalışmalarının üçüncü adımında; farklı uzunluklu ayaklara sahip
köprü modeli üç farklı deprem kaydı altında incelenmiştir. Bu bölümde; geliştirilen model
güncelleme algoritmasının farklı deprem kayıtları altında etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu grupta yapılan deneylerin, yükleme olarak kullanılan deprem kaydı hariç tüm özellikleri birbiri
ile aynıdır.
Tüm deneylerin sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, test içi model güncelleme
altyapısının ve yazılımlarının beklenildiği şekilde ve yeterli bir hassasiyetle çalıştığı görülmüştür.
Deprem kaydı altında deney tekrarlanabilirliğinin incelendiği grupta elde edilen köprü boyuna
deplasmanları Şekil 2’de, deneysel ayak üst ucunda oluşan kuvvet deplasman ilişkisi Şekil 3’de,
genelleştirilmiş Masing modelli dönme yayı için elde edilen davranış Şekil 4’de ve son olarak model
güncellemesi yapılan sağ ayak üst ucunda oluşan kuvvet deplasman ilişkisi Şekil 5’de sunulmuştur.

Şekil 1. Taşıyıcı Sistem ve Altyapı Bölümlemesi
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Şekil 2. Yer değiştirme davranışı

Şekil 4. Belirlenen moment – dönme ilişkisi

Şekil 3. Deneysel ayak kuvvet – yer değiştirme ilişkisi

Şekil 5. Sağ ayak kuvvet – yer değiştirme ilişkisi

GELECEK ÇALIŞMALAR
Hibrit dinamik benzeri simülasyon ve test içi model güncelleme yaklaşımları hem uluslararası
literatürde hem de ulusal literatürde son beş sene içinde yer almaya başlamış, deneysel yapı mekaniği
alanında çok çeşitli avantajlar vadeden yeni bir yöntemdir. Bu konularda ileride yapılabilecek
çalışmalar aşağıda incelenmiştir.
Büyük Ölçekli Uygulamalar
Küçük ölçekli deneylerin, her ne kadar uluslararası literatürde yer alsa da, taşıyıcı sistem ve eleman
davranışlarının belirlenmesindeki rolü kısıtlıdır. Özellikle boyut etkisinden dolayı küçük ölçekli test
numuneleriyle yapılan deneylerin sonuçları, gerçek boyutlu sistem davranışından bir miktar
farklılaşabilmektedir. Bunun yanında, küçük ölçekli deney altyapıları, özellikle analiz yöntemi /
yazılım geliştirme, eğitim ve taşıyıcı sistem / eleman davranışı tanımlaması açılarından büyük ölçekli
sistemlere göre çok avantajlıdır. Deney ön hazırlıkları ve test numunesi hazırlaması büyük ölçekli
sistemlere göre çok kısa sürede ve çok daha az insan gücü gereksinimi ile gerçekleştirilebilmektedir.
Bu nedenle küçük ölçekli deneyler, büyük ölçekli deneylere göre hem zaman maliyeti hem de
ekonomik maliyet olarak çok daha efektiftir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmaların
amacı test numunelerinin davranışlarının belirlenmesi değil, “test içi model güncellemeli hibrit
dinamik benzeri analiz” sisteminin geliştirilmesi ve literatüre yeni test içi model güncelleme
yöntemlerinin önerilmesidir. Bu nedenle küçük ölçekli deney düzeneği amaç için ideal bir seçimdir.
Bu proje kapsamında yer alan “yük ve deplasman hücresi” hariç tüm yazılım ve fiziksel bileşenler,
büyük ölçekli hidrolik verenlerle de hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabilir. Ulaşılan nokta itibari
ile, geliştirilen sistemin ve test içi model güncelleme yönteminin büyük ölçekli deneylerde
kullanılması bir sonraki adımdır. Bu sayede gerçek taşıyıcı sistem ve eleman davranışına yönelik çok
değerli bilgiler elde edilebilecektir.
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Önerilen Model Güncelleme Yaklaşımının Geliştirilmesi
Bu proje kapsamında geliştirilen ve önerilen Genelleştirilmiş Masing modelli test içi model
güncelleme yöntemi, dönme yayına uygulanmış ve dolayısıyla normal kuvvet seviyesinin sabit
kaldığı kabul edilerek normal kuvvet – eğilme momenti etkileşimi kapsam dışı bırakılmıştır. Önerilen
yaklaşımın dönme yayı yerine doğrusal yay çiftine uygulanmasıyla, normal kuvvet – eğilme momenti
etkileşimi de göz önüne alınacak şekilde yöntem geliştirilebilir.
Genelleştirilmiş Masing modeli, temelde çok doğrulu bir fonksiyon olduğundan, çevrim içi
davranıştaki rijitlik / dayanım azalması veya artışını başarıyla yansıtabilmektedir. Ancak bu projede
kullanılan şeklinde, çevrimler arası rijitlik / dayanım azalma veya artışları kapsam dışı bırakılmıştır.
Çelik malzemeli yapı elemanlarının kinematik pekleşmeli davranışı ve çevrimler arası bozulma
göstermemesi dikkate alındığında, bu kapsam amaç için her hangi bir eksikliğe yol açmayacak
şekilde yeterlidir. Ancak betonarme elemanlar gibi çevrimler arası rijitlik ve dayanım kaybına
uğrayan yapı elemanlarında bu davranışı yansıtmakta eksik kalacaktır. Bu eksikliği aşmak için,
genelleştirilmiş Masing modelindeki ikincil çevrimsel davranışların, şekil değiştirme enerjisine veya
maksimum yer değiştirmeye bağlı fonksiyonlar olarak ele alınması incelenebilir. Bu sayede,
çevrimler arası rijitlik / dayanım azalma veya artışları da modellenebilir.
Farklı Seviyelerde Model Güncelleme Yaklaşımları
Hibrit dinamik benzeri analizde test içi model güncellemesi literatür için çok yeni bir konu olmasına
rağmen, bu konudaki çalışmalar hızla artmaktadır. Bunun en önemli nedeni test içi model
güncellemesinin sahip olduğu potansiyeldir. Test içi model güncelleme yöntemi; malzeme, kesit ve
eleman seviyesinde farklı yaklaşımlarla kullanılarak sayısal analiz modelleri güncellenebilir. Bunun
yanı sıra sayısal analiz modelinde genellikle yansıtılmayan etkiler (gerek eğilme ve normal kuvvet
gerekse kesme etkileri altındaki kopma/kırılma anları, burkulma kaynaklı etkiler vb.) test içi model
güncellemesi ile sayısal analizlere yansıtılabilir. Hibrit dinamik benzeri analizde farklı test içi
yöntemlerinin önerilip etkinliğinin araştırılması uluslararası literatürde eksikliği bulunan bir
araştırma konusudur.
Küçük Ölçekli Betonarme Test Numuneleri
Küçük ölçekli betonarme test numuneleri ile yapılan deneyler sonucunda görülmüştür ki, küçük
ölçekli betonarme numune üretimindeki en büyük sıkıntılardan biri uygun donatı çeliği
kullanılmasıdır. Küçük çapa sahip (yaklaşık 3mm), aderansı sağlayacak şekilde nervürlü ve kopma
uzaması yeterince yüksek (en az %10) donatılar kullanarak küçük ölçekli betonarme test numunesi
üretimi konusunda desteğe ihtiyacımız vardır.
Coğrafik Olarak Dağınık Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon
Hibrit dinamik benzeri simülasyonun en önemli avantajlarından birisi coğrafik olarak farklı yapı
mekaniği laboratuvarlarının eş zamanlı olarak ortak deney yapılmasına olanak sağlamasıdır. Hibrit
dinamik benzeri simülasyonun ortaya çıkışındaki ana motivasyonlardan biri olan bu yaklaşımda,
fiziksel boyutları nedeniyle tek bir laboratuvarda deneysel olarak incelenmesi mümkün olmayan
yapılar, önce deneysel ve sayısal olmak üzere alt yapı gruplarına ayrılırlar. Bu altyapılardan
genellikle davranışı inceleme konusu olmayanlar veya davranışı sayısal olarak yüksek hassasiyetle
belirlenebilenler sayısal altyapı olarak seçilir ve bilgisayar ortamında yapısal analiz programlarında
modellenerek simülasyona katılımları sağlanır. Davranışları asıl inceleme konusu olanlar ise
deneysel altyapı olarak seçilirler. Deneysel altyapı sayısındaki tek belirleyici unsur, simülasyona
katılan laboratuvar sayısıdır. Bir başka değişle araştırmaya katılan laboratuvar sayısı kadar deneysel
altyapı seçilebilir. Dinamik benzeri simülasyon, zaman integrasyon şemasından sorumlu yazılımın /
bilgisayarın her bir zaman adımında öngördüğü yer değiştirme değerlerini sayısal ve deneysel
altyapılara internet üzerinden göndermesiyle başlar. Ardından tüm altyapılara bu yer değiştirme
değerleri etkitilir ve oluşan reaksiyon kuvvetleri ölçülerek zaman integrasyonundan sorumlu
yazılıma geri gönderilir. Zaman integrasyon şeması ise gelen reaksiyon kuvvetlerini ve etkitilen
dinamik yükü kullanarak bir sonraki zaman adımına geçer ve altyapıların yeni yer değiştirmelerini
hesaplar. Dinamik benzeri analiz her bir zaman adımında bu işlemlerin gerçekleştirilmesiyle sona
erer.
145

C. Aksoylar ve N. D. Aksoylar

Ülkemizde gerçekleştirilecek coğrafik olarak dağınık hibrit dinamik benzeri simülasyonların
ihtiyacı olan en önemli iki ön hazırlık aşaması, i) yapı mekaniği laboratuvarların internet üzerinden
haberleşmesini sağlayacak yazılımların geliştirilmesi ve ii) laboratuvarlarda bulunan hidrolik
krikoların kontrol ekipman ve yazılımlarının dışarıdan komut alabilecek şekilde düzenlenmesidir.
Bu iki aşamadan ilki olan internet üzerinden haberleşme yazılımı nispeten ikinci aşamaya göre daha
kısa süreli ve basit bir çalışmadır. Ancak mevcut yapı laboratuvarların çoğunda bulunan kontrol
ekipmanları ve yazılımları, tedarikçi firmalar tarafından üzerlerinde değişiklik yapılması
engellenecek şekilde kullanıma sunulmuştur.
Açık Kaynak Kodlu Hidrolik Kriko Kontrol Yazılımı ve İlgili Ekipman
Hidrolik krikoların deplasman veya kuvvet bazlı kontrolünü gerçekleştiren kontrolör ve yazılımı, her
üretici tarafından kendine has bir şekilde üretilmekte ve yazılım kodu açık olmayacak şekilde
laboratuvarlara teslim edilmektedir. Bu kontrol yazılımının kodunun açık olmaması ve üzerinde
eklemeler yapmaya izin vermeyen yapısı, ülkemizdeki laboratuvarların hibrit dinamik benzeri
analize geçmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. Bu engeli aşmak için, hidrolik krikoların
sürücüsü üzerinden iç döngü kontrolünü gerçekleştirecek açık kaynak kodlu ve minimum maliyetli
bir yazılıma ve fiziksel bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemin ana hedefi farklı
laboratuvarlarda bulunan farklı hidrolik verenlerle ve farklı sürücülerle çalışabilir olması ve
maliyetinin mümkün olan en az düzeyde tutulması olmalıdır. Bu hedeflere, normal bir masa üstü
bilgisayara takılarak kullanılabilen PCI girişli veri toplama kartı ve sinyal çıkışı kartı kullanarak ve
kontrol yazılımını da LabView ortamında PID tabanlı ve açık kaynak kodlu olarak geliştirerek
ulaşılabilir. Bu sayede, özellikle ülkemizde bulunan birçok laboratuvar mevcut altyapısını minimum
maliyetle geliştirerek hibrit dinamik benzeri analiz kapasitesi kazanabilir ve coğrafik olarak dağınık
deneylere katılım imkanı bulabilir.
SONUÇ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yapı Mekaniği ve Deprem Araştırma Laboratuvarında
kurulan “1/5 ölçekli altı serbestlik dereceli yük ve deplasman hücreli deney düzeneği” kullanılarak
Test İçi Model Güncellemeli Hibrit Dinamik Benzeri Analizler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş
ve bu konudaki ileri düzey deneysel çalışmaların ülkemizde de yapılmasına katkı sağlanmıştır.
Proje kapsamında yapılan tüm deneylerin sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, önerilen
test içi model güncelleme altyapısının ve yazılımlarının beklenildiği şekilde ve yeterli bir
hassasiyetle çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Proje sonucunda ulaşılan nokta itibariyle ulusal ve uluslararası laboratuvarların eş zamanlı
olarak birlikte gerçekleştireceği coğrafik olarak dağınık hibrit dinamik benzeri testlerde yer almanın
önü açılmıştır.
Teşekkür
Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 212M006 nolu “Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon
ve Test İçi Model Güncellemesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan hazırlanmıştır.
Bu destek yazarlar tarafından teşekkür ile karşılanmaktadır.
KAYNAKLAR
Aksoylar C, Aksoylar N D, Güzel Ö, Koç E, (2017), Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon ve Test İçi Model
Güncellemesi, TÜBİTAK 3501 Projesi, Rapor No 212M006.
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HAFİF ÇELİK SİGMA PROFİLLERİN EKSANTRİK VE TEKRARLI
YÜKLEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ECCENTRIC AND CYCLIC LOADING
BEHAVIOUR OF COLD FORMED SIGMA PROFILES
Ferhan ÖZTÜRK1, Mehmet ŞENTÜRK2, Selim PUL3

ÖZET
Hafif çelik Sigma profillerin yük taşıma kapasitesi bakımından konut tipi yapılarda sıklıkla
kullanılan C kesitli profillere göre önemli üstünlüklerinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle
sigma profillerin sadece endüstri yapılarında değil, konut tipi yapılarda da kullanımını
artırmanın yararlı olacağı da bir gerçektir. Deneysel çalışmaların daha çok monotonik
yüklemeler altında gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bu çalışmada tersinir tekrarlı yükler
altındaki hafif çelik sigma profillerin eksenel yük, kuvvetli ve zayıf eksen eğilmeleri altındaki
rijitlik azalması, dayanım ve enerji sönümle kaybı gibi karakteristik davranışları bu çalışmada
incelenecektir. CUFSM yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal ön çalışmalarla enkesitin
yerel, çarpılmalı ve genel burkulma modları elde edilmiş ve bu modların ortaya çıktığı kritik boy
ve yük katsayılarına göre numunelerin enkesit ve boyları belirlenmiştir. Sonlu eleman analizi
için, pekleşme ve kırılma parametreleri deneysel olarak belirlenerek, Abaqus yazılımında
tersinir tekrarlı yükler altındaki enerji sönümleme mekanizmaları ve plastik hasarın birikim şekli
incelenecektir. Monotonik ve tersinir tekrarlı olarak toplam 762 sonlu eleman analizi
gerçekleştirilerek sigma profillerin dayanım uzayı belirlenecek ve bu dayanımlar mevcut
kodlarla karşılaştırılacaktır. Çalışmanın deneysel kısmında ise, boyları 500 mm, 1000 mm ve
1500 mm olarak belirlenen sigma profil numuneler üzerinde 45 adedi monotonik, 45 adedi de
tersinir-tekrarlı olarak toplam 90 adet deney gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hafif çelik, sigma profil, sonlu eleman analizi, Abaqus.

ABSTRACT
Cold-formed “sigma” profiles generally used as purlins or portal frame members are shown in
literature to have important advantages in load carrying capacity over channel section profiles
which are most commonly used in the residential buildings. In this study, characteristic
behaviour such as decrease in rigidity, decrease in strength and energy dissipation on cyclic
loads especially occuring during earthquakes will be determined in order to increase their use
in the residential buildings. In existing codes closed formed interaction formulas linearly
combines effects on axial, major and minor axis to determine the capacity of members. However,
this method ignores nonlinear interactions between axial load, strong and weak axis effects. In
this study, beam-column behaviour of eccentrically loaded cold-formed sigma profiles under
both major and minor axis bending (P-Mx-My) as well as axial load will be investigated. To this
end, a sigma section and specimen lengths were determined using CUFSM software for each
dominant buckling mode of local, distortional and global buckling that determines load carrying
capacity. Hardening and fracture criteria parameters will be determined experimentally and
applied to finite element models in Abaqus software, energy dissipation mechanisms and how
plastic damage accumulated occuring due to plastic deformations during cyclic loadings are
revealed by finite element analyses. A total of 762 fine element analyses will be performed for
monotonic and cyclic loading to create stability space of the cold-formed sigma profile and
1
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results ill be compared with existing codes. Morover, 45 monotonic and 45 cyclic tests will be
performed with lengths of 500 mm, 1000 mm and 1500 mm.
Keywords: Cold-formed steel, sigma profile, finite element analysis, Abaqus.

GİRİŞ
Genellikle çatı aşık kirişleri ve çerçeve tipi endüstriyel yapılarda ana taşıyıcı eleman olarak kullanılan
sigma kesitli soğuk şekillendirilmiş hafif çelik profillerin konut tipi yapılarda kullanılan C kesit
profillere göre önemli dayanım üstünlüğüne sahip olduğu belirtilmiştir (Shifferaw, 2012,
Ciesielczyk, 2016). C tipi kesitlerin konut tipi yapılarda sıklıkla kullanılmasının nedenleri arasında
kolay monte edilebilirlikleri ve bu profiller üzerine son yıllarda yapılmış olan araştırmalardır.
AISI S213-07 ve AISI-S100-12 yönetmeliklerine göre eksenel yükleme ve bileşik eğilmeye maruz
profil kapasitesi için aşağıdaki etkileşim denklemi (1) verilmektedir.
Cmx M y
C M
P
 mx x 
c Pn b M nx  x b M ny  y

(1)

Ancak bu yöntem, eksenel yük, kuvvetli ve zayıf eksenlerdeki eğilme etkileri arasındaki
doğrusal olmayan etkileşimleri dikkate almamaktadır. Sunulan bu çalışmanın amacı, sigma kesitli
profiller üzerinde uygulanacak eksenel yüklemeye ek olarak, iki eksende bileşik eğilme (P-Mx-My)
meydana getiren eksantrik yüklemeler altında kiriş-kolon davranışına ait stabilite uzayını ve sigma
profil kapasitelerini kapsamlı olarak belirleyip, bu profillerin özellikle deprem bölgelerinde inşa
edilecek hafif çelik konut tipi yapılarda C kesit profillerden daha elverişli olduğunu deneysel ve
sayısal olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatürdeki benzerlerinden farklı olarak, sigma profiller
üzerinde gerçekleştirilecek deneylerle bu kesitlerin enerji sönümleme ve tekrarlı yükleme
davranışları; yerel, çarpılmalı ve genel burkulma modlarının her biri için karakterize edilecektir.
Deneylerde Kullanılacak Sigma Profillerin Kesit ve Boylarının Belirlenmesi
Eksenel yük taşıma kapasitelerini belirleyen; yerel, çarpılma ve genel burkulma türlerinden yalnızca
birinin baskın olduğu enkesit ölçülerinin “DSM” yöntemine göre hesaplanması ve böylelikle ortaya
çıkacak davranışın öngörülmesi sağlanacaktır. Burada izlenecek yöntem olarak, çarpılma
burkulmasının yerel burkulmadan daha düşük bir yükte oluşması ve burkulma yükleri arasında ayırt
edilebilir bir farkın olması hedeflenmiştir. Ancak, burkulma modları çoğu durumda kolayca ayırt
edilebilir olmadığından, CUFSM yazılımının özel bir seçeneği olan ve her bir modun hangi kritik
boyda ve yükte ortaya çıktığını detaylı bir şekilde analiz edebilen “cFSM” (Constraint Finite Strip
Method) modülü kullanılarak her bir burkulma modu ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu ön analizler
sonucunda sigma profil numunelerinin boyları; yerel burkulmanın inceleneceği numuneler için yerelgenel burkulma etkileşiminin oluşmadığı, genel burkulmanın inceleneceği numuneler için ise yerelgenel burkulma etkileşimini oluşacağı ve bunlar arasında çarpılma-genel burkulma etkileşimlerinin
de görülebileceği 500 mm, 1000 mm ve 1500 mm olarak seçilmiştir.
Tablo 1’de, kataloglardan seçilen çok sayıdaki sigma profili üzerinde CUFSM programı
kullanılarak gerçekleştirilen analitik ön çalışmaya ait sonuçlar örnek olarak verilmiştir. P, Mx ve My
ifadeleri yükleme durumlarını, Lcrl ve Lcrd yerel burkulma ve çarpılma burkulmasının kritik boyunu,
αcrl ve αcrd profilde akma gerilmesi oluşturacak yük katsayılarını (Pcrl/Py, Pcrd/Py, Mcrl/My, Mcrd/My)
ifade etmektedir. Tablodaki My(-) yükleme durumları, yük uygulama noktasının (eksantrisitenin) y
ekseninin sol tarafında olması halini, My(+) yükleme durumları ise, sağ tarafında olması halini ifade
etmektedir. Tablodaki gri dolgulu hücreler çarpılma burkulmasının yerel burkulmadan daha küçük
bir yükte oluştuğu durumları, koyu çerçeve içindeki hücreler ise, P-My(+) yüklemesinde oluşan tersi
durumu göstermektedir. Böylece bu profil seçim kriterine takılmış olmaktadır. Kritere göre onay alan
profil için aynı satırdaki tüm değerlerin gri dolgu içinde olması gerekmektedir. Bu şekilde bir kriterin
seçilme nedeni; hafif çelik profillerde yerel burkulma meydana geldikten sonra diğer burkulma
modlarının teknik olarak ortaya çıkmamasıdır. Ancak profilde çarpılmalı burkulmanın ardından yerel
burkulma oluşabilmektedir. Bu nedenle, her iki burkulma modunu da gözlemleyebilmek için,
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çarpılmalı burkulmanın yerel burkulmadan önce ortaya çıkması tercih edilmektedir. Dolayısıyla, çok
sayıdaki farklı sigma profilleri için oluşturulacak benzer bir tabloda, sadece cFSM satırındaki tüm
hücrelerin gri dolgulu olduğu profiller kabul kriterlerine uygun olmaktadır.
Tablo 1. Seçilen bir sigma profil üzerinde cFSM modülü ile yapılan analitik ön çalışma sonuçları

Gerilme-Şekildeğiştirme Eğrilerinin ve Pekleşme Parametrelerinin Elde Edilmesi
Sigma profillerin sac malzemesine ait kupon testleri BS 7270 (2006) ve TS EN ISO 6892-1 (2016)‘e
uygun olarak gerçekleştirilecek ve elde edilecek eğrilerden izotropik-kinematik pekleşme ve kırılma
kriteri parametreleri belirlenecektir. Bu teste ait kupon numune boyutları ve elde edilecek eğrilerden
hesaplanacak nonlineer izotropik-kinematik pekleşme parametreleri Şekil 1’de verilmektedir.
(b)

(a)

(b)

Şekil 1. Kupon test numunesi (a) ve İzotropik - Kinematik pekleşme parametrelerinin kalibrasyonu (b)

Pekleşme ve kırılma kriteri parametreleri sonlu eleman modellerine uygulanacak ve
deneylerden elde edilen verilerle sonlu eleman modelleri doğrulandıktan sonra bu modeller deney
numunelerin çok daha fazla noktadan yüklendiği sonlu eleman analizlerinde kullanılacaktır.
Eleman Deneylerinin Gerçekleştirilmesi
Yerel, çarpılmalı ve genel burkulma modlarını deneysel olarak ayrı ayrı gösterecek şekilde seçilmiş
olan sigma numunelerin monotonik ve tersinir tekrarlı eksenel ve eksantrik yük altındaki davranışı
yanında, enerji sönümleme kapasitelerinin belirlenmesi için planlanan deneysel çalışmada yükün
uygulama noktasının yerine göre oluşturulan eksenel ve eksantrik yükleme durumları aşağıdaki Şekil
2a’da verilmektedir. Gerçekleştirilecek deneylerde, tersinir tekrarlı yükleme için FEMA-461
(2007)’de tanımlanan iki tekrarlı, yarı statik yükleme protokolü esas alınacaktır (Şekil 2b). Yükleme
yerdeğiştirme kontrollü olarak uygulanacaktır.

(b)
(a)
Şekil 2. Deneysel çalışmada profillere uygulanacak yükleme noktaları (a) ve yükleme protokolü (b)

Sigma profiller üzerindeki deneysel çalışmalar KTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarında
gerçekleştirilecektir. Standart hadde profillerinden oluşturulacak kapalı yükleme çerçevesi içine
yerleştirilecek olan deney düzeneğinin ve numunelerin şematik görünüşleri Şekil 3’de verilmektedir.
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Şekil 3. Deney düzeneği (a), sigma profil numunelerin montaj detayı (b) ve boyları (c)

Çalışma kapsamında, boyları 500 mm, 1000 mm ve 1500 mm olarak belirlenen sigma profil
numuneler üzerinde her bir boy için 15’er adet olmak üzere 45 adedi monotonik, 45 adedi de tersinir
tekrarlı olarak toplam 90 adet yükleme deneyi gerçekleştirilecektir.
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Dolayısıyla, bu deneylerde sırasıyla;
i)Monotonik eksenel yükleme, (P)
ii) Monotonik eksantrik yükleme, (P-Mx, P-My, P-Mx-My)
iii) Tersinir tekrarlı eksenel yükleme ±(P)
iv) Tersinir tekrarlı bir ve iki eksene göre eksantrik yükleme ±(P-Mx, P-My, P-Mx-My)
uygulanarak, monotonik ve tersinir tekrarlı yük-yerdeğiştirme eğrileri elde edilecektir.
4.4. Elemanların doğrusal olmayan sonlu eleman analizlerinin gerçekleştirilmesi
Hafif çelik sigma profillerdeki enerji sönümleme mekanizmalarının neler olduğu ve elastik
olmayan şekil değiştirmelerle hasarın tekrarlı yükleme sırasında nasıl yığıldığı açıklamak için
ABAQUS programı ile nonlineer (doğrusal olmayan) sonlu eleman analizleri gerçekleştirilecektir.
Modellerde hafif çelik yapılarda yüksek doğrulukta sonuçlar verdiği gösterilen S9R5 kabuk sonlu
elemanı kullanılacaktır. Sigma kesitler önce CUFSM programında modellenerek burkulma analizleri
gerçekleştirilecek ve belirlenen burkulma modları sonlu eleman modellerinde ön kusur olarak
tanımlanacaktır. Ön kusurların büyüklükleri Zeinoddini ve Schafer (2012)’ın belirttiği gibi %50
aşılma olasılığına göre hesaplanacaktır. Sonlu eleman analizlerinde kullanılacak olan malzeme
modelleri, gerçekleştirilecek olan malzeme deneylerine bağlı olarak oluşturulacaktır. Sonlu eleman
modelleri kapsamlı bir parametrik çalışma için deneylerle doğrulanacaktır. Her bir numune için,
Şekil 4’de verilen dairesel bir düzende oluşturulan 105 adet (a) yükleme noktası esas alınarak, her
bir burkulma modunun gözlemlenebileceği, monotonik ve tersinir tekrarlı (b) yüklemelerin üç ayrı
boy grubu için (c) tekrarlanacağı toplamda; a x b x c = 105 x 2 x 3 = 630 adet sonlu eleman analizi
gerçekleştirilecektir. Tersinir tekrarlı yüklemenin modellenmesinde FEMA-461 (2007) protokolüne
uyulacaktır (Şekil 2b). Sonlu eleman analizlerinde kullanılacak malzeme modelleri, yukarıda
açıklandığı şekilde gerçekleştirilecek olan malzeme deneylerine bağlı olarak oluşturulacaktır.

Şekil 4. Sonlu eleman analizinde uygulanacak yükleme noktaları ve incelenen C ve Sigma kesitler

SONUÇ
Farklı kesit açılımına ve kesit narinlik oranına sahip C ve Sigma kesitler üzerinde yapılan eksenel,
kuvvetli-Mx, zayıf-My(+) ve My(-) eksen yüklemeleri (tüm eksanstiristeler 100 mm olarak
verilmiştir.) yapılarak gerçekleştirilen ön çalışmada, literatürde (Shifferaw, 2012, Ciesielczyk, 2016)
yeralan bulgularla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 5’ten 500 mm ve 1500 mm boylarındaki
numunelerin her ikisinde de sigma kesitin eksenel yük ve kuvvetli eksen etrafındaki eğilme
kapasitelerinin C kesitten daha büyük olduğu görülmektedir. Ancak zayıf eksende My(+)
yüklemesinde dayanımlar birbirine yakınken My(-) yüklemesinde C kesit sigma kesitten daha yüksek
bir dayanım göstermiştir. Böylece, bu çalışmanın temeli olan sigma kesitin C kesite üstün olduğu
savı, literatürde verilen çalışmalara ek olarak, gerçekleştirilen bu ön çalışmalar ile de ortaya
konulmuştur.
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Şekil 5. Boyu 500 mm ve 1500 mm olan C ve S (sigma) profiler için eksenel yük –yerdeğiştirme eğrileri

KAYNAKLAR
ABAQUS. ABAQUS/standard version 6.11. Hibbitt, Karlsson and Sorenson; 2011.
AISI-S100 (2012). North American Specification for the design of cold-formed steel structural members.
Washington (DC, USA).
AISI-S213-07. North American Standard for Cold-Formed Steel Framing: Lateral Design, American Iron and
Steel Institute, Washington, D.C. ANSI/AISI-S213-07, 2007.
BS 7270 (2006) Metallic materials – Const. amp. strain controlled axial fatigue – Method of test. Brit. Std.
Inst.
Ciesielczyk K, Rzeszut K, 2016, Local And Distortıonal Buckling of Axially Loaded Cold Rolled Sigma
Profiles, De Gruyter, 10(3), 218-222.
Shifferaw Y (2012), Towards optimization of CFS beam-column industry sections, July 2012 Report, TWGRR02-12.
Standards Australia. (2005) Cold-formed steel structures: NZS 4600. Sydney, Australia.
TS EN ISO 6892-1. Metalik malzemeler - Çekme deneyi - Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu, 2016.
Zeinoddini V M and Schafer B W (2012) Simulation of geometric imperfections in cold-formed steel members
using spectral representation approach. Thin-Walled Structures, 60, 105–117.

152

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

TARİHİ YIĞMA BİNALARI OLUŞTURAN KESME TAŞ
DUVARLARIN DÜZLEMDIŞI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI
BEHAVIOR OF STONE MASONRY WALLS OF HISTORICAL MASONRY
BUILDINGS UNDER OUT-OF-PLANE LOADS
İbrahim Serkan MISIR1, Fikret KURAN2, Gökhan YÜCEL3, Hüseyin YİĞİTER4
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ÖZET
Tarihi yığma binaların birçoğunda rijit diyafram etkisi oluşturacak yapısal elemanlar
bulunmamakta, duvar yükseklikleri ve düzlemine dik yönde desteklenmemiş duvar uzunlukları
büyük olabilmektedir. Bu nedenle bu tür yapılarda deprem yükleri altında göçme biçimi
çoğunlukla düzlemiçi dayanıma ulaşamadan, duvarların düzlemdışı devrilmesi şeklinde
gelişmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmekte olan araştırma projesinde, öncelikli olarak bahsi geçen
yapı duvarlarının düzlemdışı stabilite kaybına öncülük eden hasar limitlerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Proje kapsamında amaca uygun iki tarihi yığma yapının dinamik karakterinin
belirlenmesi, büyük ölçekli duvar numuneleri üzerinde yarı-statik düzlemdışı laboratuvar
testlerinin gerçekleştirilmesi ve elde edilen deneysel veri ile kalibre edilmiş sonlu elemanlar
modelleri üzerinde ileri düzey analizler yapılması planlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak
İzmir/Selçuk’ta bulunan ve inşası 1375 yılında tamamlanan İsabey Camii’nin birbirini dik kesen
iki avlu duvarı üzerinde ortamsal titreşim testleri yapılarak düzlemdışı doğrultudaki modal
parametreleri tahmin edilmiş, flatjack testleri, endoskopik muayene ve harç analizleri ile
ortalama mekanik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen parametreler sayısal modellemeler ve
büyük ölçekli duvar numunelerinin planlanmasında kullanılmaktadır. 1/6 geometrik ölçekli
duvar numunelerinin ilki pilot test amaçlı kuru derzli, iki numune tarihi İsabey Camiinin avlu
duvarını temsil edecek şekilde, son iki numune de benzer narinlik ve görünüm oranına sahip
olacak şekilde simetrik boyutlarda planlanmıştır. Duvar numunelerinde kullanılacak hidrolik
kireç harcı, incelenen gerçek yapıda karşılaşılan içerikte ve ortalama basınç dayanımını
yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla çeşitli kum:bağlayıcı oranına sahip harç örnekleri
üzerinde malzeme testleri ve harçlı duvar birimleri üzerinde doğrudan kesme ve basınç testleri
gerçekleştirilerek hedeflenen harç karışımına karar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi yığma binalar, deprem güvenliği, büyük ölçekli duvar testleri,
düzlemdışı göçme

ABSTRACT
Most of the historical masonry structures do not have structural elements forming a rigid
diaphragm effect under earthquake actions, walls are high and unsupported lengths
perpendicular to their planes are relatively large. Therefore unreinforced masonry buildings
(URM) with aforementioned defects, walls partially and in some cases completely collapse, and
the failure mode is dominated by the out-of-plane damage before any in-plane resistance occurs.
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In an AFAD-UDAP project, which is being carried out in cooperation with Dokuz Eylül
University Civil Engineering Department, and the Directorate General of Foundations; it is
primarily aimed to determine the damage limits leading to the loss of out-of-plane stability of
those building walls. Studies to be conducted within the project will involve on-site ambient
vibration tests on two different URM buildings for modal parameters estimation purpose, quasistatic and dynamic ambient and forced-vibration tests on the representative walls at different
damage states, and developing refined numerical models for the walls tested in lab environment
and actual URM buildings. Estimated modal parameters will be used to calibrate these
numerical models. For this purpose, dynamic data were taken from the two perpendicularly
intersected surrounding walls of Isabey Mosque which was built in İzmir / Selçuk in 1375 to
estimate the model parameters of the wall in out-of-plane direction. Average mechanical
properties of the wall are also determined on-site, using flat-jack tests, endoscopic inspection
and mortar content analysis. The parameters obtained are used to plan five wall specimens with
1/6 geometric scale. The first one of the wall specimens was designed for pilot testing with dry
joints, two specimens were designed to represent the courtyard wall of Isabey Mosque, and the
last two specimens were designed in symmetrical dimensions with similar slenderness and aspect
ratio of the previous one. The hydraulic lime mortar prepared for the use in wall specimens is
designed to reflect the average compressive strength and the content encountered in the actual
structure examined. For this purpose, material tests were performed on mortar samples having
various binder:aggregate ratio and direct shear and compression tests were performed on
masonry units and the targeted mortar mixture was decided.
Keywords : Historical unreinforced masonry buildings, earthquake safety, large scale wall tests,
out-of-plane collapse

GİRİŞ
Yığma yapılar, eski medeniyetler tarafından geliştirilen ilk yapı türlerindendir. Tarihi yığma yapılar
günümüzde birçok yapıya ilham kayanağı olmakta ve bazıları modern dünyanın farklı alanlarında
hala kullanılmaktadır. Korunmayı hak eden değerli kültürel mirası teşkil etmeleriyle beraber birçok
ülkede (Türkiye, İtalya, Yunanistan vb.) var olan tarihi yığma yapılar sismik tehlikelere karşı oldukça
zaafiyetlidir ve tekrarlayan deprem hasarlarına maruz kalmaktadır. Bilinen en eski yapım teknikleri
arasında olmalarına karşın, yığma yapıların yapısal davranışları oldukça karmaşıktır. Yapının global
davranışına genellikle düzlemiçi doğrultudaki duvar karakteristikleri öncülük ederken, düzlemdışı
doğrultuda oluşacak hasarlar da önemli boyutlarda olmaktadır (Lin vd., 2016). Geçtiğimiz yıllarda
meydana gelen depremler sonucu gözlemlenen yapısal davranış ve hasar tipleri yığma yapı
duvarlarının düzlemdışı doğrultudaki zaafiyetini ortaya koymaktadır (Augenti ve Parisi, 2010;
Dizhur vd., 2011; Ismail vd., 2011).

(a)
(b)
(c)
Şekil 1. a) Tarihi yığma yapıda oluşan düzlemdışı hasar (Christchuch 2010-2011 depremleri)
b-c) İsabey Camii yapısı ve incelenen duvarların görünümü

Ülkemizdeki tarihi yapıların yapısal özellikleri ve olası deprem davranışları üzerine var olan
bilgi birikimine güvenilir bir deneysel veri seti ilave edilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak
İzmir/Selçuk’ta bulunan tarihi İsabey Camii’nin birbirini dik kesen iki avlu duvarı (Şekil 1c) üzerinde
ortamsal titreşim testleri yapılmış, düzlemdışı doğrultudaki modal parametreleri tahmin edilmiş,
flatjack testleri, endoskopik muayene ve harç analizleri ile ortalama mekanik özellikleri
belirlenmiştir. Elde edilen parametreler, kurulan sonlu eleman modellerinin kalibre edilmesinde ve
1/6 geometrik ölçekli beş adet duvar numunesinin planlanmasında kullanılmaktadır. Duvar
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numunelerinin ilki pilot test amaçlı kuru derzli, iki numune tarihi İsabey Camiinin avlu duvarını
temsil edecek şekilde, son iki numune de benzer narinlik ve görünüm oranına sahip olacak şekilde
simetrik boyutlarda planlanmıştır. Duvar testlerinde kullanmak için hazırlanan hidrolik kireç harcı,
incelenen gerçek yapıda karşılaşılan içerikte ve ortalama basınç dayanımını yansıtacak şekilde
tasarlanmış, çeşitli kum:bağlayıcı oranlarına sahip harç örneklerinin malzeme testleri, harçlı duvar
birimleri üzerinde doğrudan kesme ve basınç testleri ile hedeflenen karışıma karar verilmiştir.
SAHA ÇALIŞMALARI
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi İsabey Camii 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından
yaptırılmış olup mimarı Şamlı Ali’dir. Anadolu beylikler döneminden günümüze ulaşmış en
görkemli eserlerdendir. Yapıyı oluşturan taş yığma duvarlar ortalama 180 cm kalınlığa ve 15 m
yüksekliğe sahiptir. Düzlemdışı doğrultuda incelenen batı ve kuzey cephesindeki avlu duvarlarının
toplam uzunluğu 55m’dir. Avlu ve binayı oluşturan duvarlar malzeme ve yapım tekniği açısından
benzerdir. Ayrıca bu duvarlarda düzlemdışı davranışı önleyecek yapısal eleman bulunmamaktadır
(Şekil 1b ve 1c). Yapının birbirini dik kesen iki avlu duvarı üzerinden ortamsal titreşim verisi alınarak
yapının dinamik karakteri değerlendirilmiştir (Misir vd., 2017). Operasyonel modal analizi teknikleri
kullanılarak mod şekilleri, doğal titreşim frekansları ve sönüm oranları gibi yapının dinamik
karakterini temsil eden değerler tahmin edilmiş ve sonlu elemanlar modelinin kalibrasyonunda
kullanılmıştır. Ayrıca yığma birimin dayanım parametrelerini ve elastisite modülünü tayin etmek
üzere
flat-jack
testleri
gerçekleştirilmiştir
(Misir
vd.,
2018).
Testler ASTM C1197-04 (2004) göz önüne alınarak uygulanmıştır. Üç farklı noktada gerçekleştirilen
testler sonucunda ortalama basınç dayanımı ve elastisite modülü değerleri sırası ile 2.30 MPa ve
4530 MPa olarak elde edilmiştir. Elde edilen ortalama basınç dayanımı değeri önceki çalışmalar
(Vintzileou ve Miltiadou-Fezans, 2008; Oliveira vd., 2012) ile uyumludur.
LABORATUVAR TESTLERİ
Harç Karışımları, Malzeme Testleri ve Duvar Birimlerinin Başlangıç Kayma Dayanımları
Araştırma kapsamında incelenen tarihi İsabey Camii duvarlarında kullanılan harcın içeriği
mineralojik-petrografik yöntemle belirlenmiştir. Harcın az miktarda çakıl ve baskın olarak kum boyu
kaya kırıntıları ve kireç bağlayıcısından oluştuğu belirlenmiştir. Alınan harç örneklerinde yaklaşık
%19 boşluk hacmi çıkarıldıktan sonra bileşiminde dokusal olarak ortalama %36 kireç, %4 çakıl boyu
(2 mm’den büyük) ve %60 kum ve silt boyu kaya kırıntısı tespit edilmiştir.
Yapı üzerinde gerçekleştirilen flat-jack testlerinden elde edilen ortalama duvar basınç dayanımı
(2.30 MPa), duvar numunesinde kullanılacak harç için hedef dayanım alınarak ve önceki çalışmalar
değerlendirilerek (Maravelaki-Kalaitzaki vd., 2004; Lanas vd., 2006; Chan ve Bindiganavile, 2009;
Demir, 2012; Garijo vd., 2018) çeşitli harç karışımları hazırlanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Göz önüne alınan harçlara ait karışım oranları ve taze harç kıvamları
Bağlayıcı (DHK) (gr)
Agrega (gr)
Su (gr)
Su/Bağlayıcı
Kıvam (mm)

MI
1000
2000
697
0.7
150

M II
1000
3000
902
0.9
183

M III
1000
4000
1067
1.1
175

M IV
1000
5000
1100
1.1
160

MV
1000
6000
1163
1.2
145

Bağlayıcı olarak literatürde sıklıkla NHL-3,5 olarak anılan özellikte Kimtaş-SuperCalco marka doğal
hidrolik kireç kullanılmıştır. Kullanılan agreganın maksimum dane çapı boyutu (Dmax) 1 mm olup
gradasyonu CSA A179-04 ile uyumludur. Beş farklı karışım için ağırlıkça 1:2/3/4/5/6 oranlarında
bağlayıcı/agrega karışımına işlenebilirlik sağlanacak kadar su eklenmiştir. Deneme karışımlarının
kıvam tayini TS EN 1015-3’e göre yapılmıştır. 40x40x160 mm ve 50x50x50 mm boyutlu numuneler
havada ve nemli ortamda sertleşmeye bırakılmış, 7, 14 ve 28 günlük numuneler üzerinde basınç ve
üç noktalı eğilme testleri TS EN 1015-11’e göre gerçekleştirilmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2. Deneme harçlarına ait basınç ve eğilmede çekme dayanımları
7 günlük

14 günlük

28 günlük

MI
M II

ft (MPa)
1.12
0.52

fc (MPa)
4.31
2.18

ft (MPa)
1.05
0.63

fc (MPa)
5.82
3.26

ft (MPa)
2.81
1.50

fc (MPa)
10.50
7.67

M III
M IV

0.32
-

1.55
1.11

0.47
0.28

2.35
1.50

1.13
0.38

4.39
2.31

MV

-

0.74

-

0.91

0.23

1.12

Yığma birimin başlangıç kayma dayanımı testleri TS-EN 1052-3’e göre gerçekleştirilmiştir
(Şekil 3a). Ele alınan beş farklı harç tipi için üç ayrı eksenel basınç yükü altında (0.2 N/mm2, 0.6
N/mm2 ve 1.0 N/mm2) birer numune test edilmiştir. Yük ve yerdeğiştirme verisi eşzamanlı olarak
alınarak başlangıç kayma dayanımı (fvoi) ve içsel sürtünme açısının karakteristik değeri (αk) elde
edilmiştir (Tablo 3).

(a)
(b)
Şekil 3. (a) Üç noktalı eğilme testi, (b) yığma birimin başlangıç kayma dayanımı (Tip A) testi

Tablo 3. Başlangıç kayma dayanımı (fvoi) ve içsel sürtünme açısının karakteristik değerleri (αk)
fvoi (MPa)
αk

MI
0.45
-

M II
0.37
0.46

M III
0.35
0.33

M IV
0.23
0.39

MV
0.18
-

Duvar Numuneleri Üzerinde Planlanan Düzlemdışı Yarı-Statik Testler
Boyutları ve test ortamına yerleşimi Şekil 4 ve 5’te görülen, 1/6 geometrik ölçekli iki farklı
geometride toplam beş adet yığma yapı numunesi, mermer birimler ve ince harç kullanılarak sıvasız
olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Mekaniği ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı’nda
üretilmekte ve test edilmektedir. Temel olarak tarihi İsabey Camii avlu duvarındaki ortalama taş
boyutları ve harç özellikleri örnek alınarak oluşturulan duvar numunelerinde 6 cm x 10 cm x 20 cm
boyutlu mermer birimler kullanılmaktadır. İlk üç numune planda simetriye sahip olup (Tip-1) ilk
numune pilot test olarak kuru derzli imal edilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 4. Tip-1 numunesinin a) plan boyutları, b) perspektif görünümü (boyutlar mm’dir)
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(a)
(b)
Şekil 5. Tip-2 numunesinin a) plan boyutları, b) test ortamına yerleşimi ve perspektif görünümü

Diğer iki numune, saha testleri yapılan İsabey Camisi kuzey cephe avlu duvarının ölçüleri
dikkate alınarak 1/6 geometrik ölçekli olarak imal edilecektir (Tip-2). Bu iki numune üzerinde
bırakılacak duvar boşluklarının, gerçek yapıdaki ölçüler ile uyumlu olması planlanmaktadır.

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 6. Kuru duvar numunesinin (S1) a-b) imalat aşamaları, c) yanal yükleme sistemi, e) güvenlik
duvarının imalatı ve sensör yerleşimi

SONUÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile
yürütülmekte olan araştırma projesinde, öncelikli olarak tarihi bina duvarlarının düzlemdışı stabilite
kaybına öncülük eden hasar limitlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında amaca
uygun tarihi iki yığma yapının dinamik karakterinin belirlenmesi, duvar numuneleri üzerinde yarıstatik düzlemdışı laboratuvar testlerinin gerçekleştirilmesi ve elde edilen deneysel veri ile kalibre
edilmiş sonlu elemanlar modelleri üzerinde ileri düzey analizler yapılması planlanmıştır. İlk olarak
tarihi İsabey Camii avlu duvarlarının düzlemdışı doğrultudaki modal parametreleri tahmin edilmiş,
flatjack testleri, endoskopik muayene ve harç analizleri ile ortalama mekanik özellikleri belirlenmiş
ve 1/6 geometrik ölçekli beş duvar numunesinin planlanmasında kullanılmıştır. Numunelerin ilki
pilot test amaçlı kuru derzli, iki numune tarihi İsabey Camii’nin avlu duvarını temsil edecek
geometride, son iki numune de benzer narinlik ve görünüm oranına sahip olacak şekilde simetrik
boyutlarda planlanmıştır. Kullanılacak hidrolik kireç harcı, incelenen gerçek yapıda karşılaşılan
157

İ.S. Mısır, F. Kuran, G. Yücel, C.B. Eser, S. Topçu ve E. Tuna

içerikte ve ortalama basınç dayanımını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla çeşitli
kum:bağlayıcı oranına sahip harç örnekleri üzerinde malzeme testleri ve harçlı duvar birimleri
üzerinde doğrudan kesme ve basınç testleri gerçekleştirilerek hedeflenen harç karışımına karar
verilmiş, kuru derzli duvar numunesinin test hazırlıkları tamamlanmıştır.
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ÇELİK VE BETONARME ELEMANLAR İÇİN BİR YÜKLEME
ÇERÇEVESİ
A LOADING FRAME FOR STEEL AND REINFORCED CONCRETE ELEMENTS
Meltem ERYILMAZ-YILDIRIM1, Ömer KARAGÖZ2, Mizan DOĞAN3
Eşref ÜNLÜOĞLU4

ÖZET
Eğilme momenti ve eksenel basınç etkisindeki elemanlar, simetri düzleminde eğilmeye maruz
kaldıklarında, kesitteki en kritik lifin gerilmesi malzemenin izin verdiği gerilmeyi geçerek göçme
durumuna ulaşabileceği gibi, düzlem dışı yanal yer değiştirme ve dönme yaparak da göçme
durumuna ulaşabilir. Bu davranış çelik yapı elemanlarında en sık karşılaşılan stabilite
problemlerinden birisi olan yanal burulmalı burkulma durumudur. Bu problemin deneysel
olarak incelenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı Laboratuvarında yatay
eksende 600 kN ve düşey eksende 800 kN kapasiteli eğilme çerçevesi tasarlanmıştır. Ayrıca
tasarlanan bu eğilme çerçevesi üzerinde tam ölçekli betonarme kiriş deneyleri de
yapılabilmektedir. Bu çalışmada eğilme çerçevesinin tasarımı, kurulumu ve eğilme çerçevesi
üzerinde yapılmış deneylerden bahsedilerek sistemin avantajları yanında karşılaşılan sıkıntılar
ve getirilen çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğilme çerçevesi, yanal burulmalı burkulma, kiriş eğilme deneyi, tam ölçekli
deneyler.

ABSTRACT
Structural members under bending and axial compression may fail when the stress of the most
critical fiber in the cross-section reaches allowable stress of the material or may fail due to
buckling by deflecting laterally and twisting non-uniformly. This behavior is one of the most
common stability problems named ‘Lateral Torsional Buckling’. In order to investigate this
behavior, a bending frame with a capacity of 600 kN horizontally and 800 kN vertically is
designed in the Structural Laboratory at Eskisehir Osmangazi University. This bending frame is
not only capable of testing steel structural elements but it is also suitable for the bending tests of
full-size reinforced concrete beams. In this study, the design and installation of this bending
frame system will be introduced as well as the problems encountered in these stages and the
proposed solutions will be presented.
Keywords: Bending frame system, lateral torsional buckling, beam bending test, full-size
experiments.
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AMAÇ
Çelik yapı elemanlarında göçme genellikle sistemin veya elemanın akma gerilmesine ulaşması
ile meydana gelir. Çelik eleman üzerindeki yük yeterince büyük olduğunda ise o eleman akma
gerilmesine ulaşamadan zayıf ekseni doğrultusunda yatayda sapma ve eleman ekseni etrafında
dönme yaparak burkulabilir (Eryılmaz 2016). Yanal burulmalı burkulma (Şekil 1) olarak adlandırılan
bu stabilite problemi tasarımda göz önüne alınmadığında büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bu
nedenle eğilme ve eksenel basınç etkisi altındaki elemanların tasarımında eğilme momenti hesabının
yanı sıra burkulma yükünün hesabı da önem kazanmaktadır. Eğilme ve eksenel yük etkisindeki çelik
elemanların davranışını deneysel olarak incelemek için yatay eksende 600 kN ve düşey eksende 800
kN yükleme kapasiteli bir eğilme çerçevesi tasarlanmıştır.

Şekil 1. I kesitli bir çelik elemanın yanal burulmalı burkulma hali (Eryılmaz 2016).

Çelik elemanların yatay ve düşey eksende deneye tabi tutulabilmesini sağlayan bu sistem aynı
zamanda 4 metre uzunluğa kadar betonarme kiriş ve 0,7 metre genişliğinde döşeme elemanlarında üç
noktadan eğilme deneyi yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede deney elemanları ölçek
kullanılarak tasarlanabileceği gibi eğilme çerçevesinin kapasitesi tam ölçekli numunelerin test
edilebilmesi için de uygundur.
Bu çalışmanın amacı benzer deneyler için bir sistem tasarlayacak olan araştırmacılara ön bilgi
sağlayarak tasarlayacakları sistemi sağlıklı bir şekilde üretebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu
nedenle bu çalışma kapsamında, tasarlanan sistemin özellikleri ve bu eğilme çerçevesi üzerinde
yapılmış deneysel çalışmalar açıklanacaktır. Bunun yanı sıra sistemin eksikleri, deneyler esnasında
karşılaşılan sıkıntılar ve bu sıkıntılara getirilen çözüm önerileri sunulacaktır.

YÖNTEM
Çelik ve betonarme yapı elemanları için tasarlanmış olan eğilme çerçevesinin genel görünümü Şekil
2’de görüldüğü gibidir. Eğilme çerçevesinde hem düşey hem de yatay yükleme yapılmasını sağlayan
iki adet hidrolik piston bulunmaktadır. Düşey yüklemenin yapılması için kullanılan hidrolik pistonun
maksimum basma kapasitesi 800kN, maksimum çekme kapasitesi 550kN ve maksimum strok boyu
400mm’dir. Yatayda yükün uygulanması için kullanılan hidrolik pistonun ise maksimum basma
kapasitesi 600kN ve maksimum çekme kapasitesi 300kN’dur. Eksenel kuvvet uygulayan yatay piston
diğer pistondan farklı olarak kamalı tipte imal edilmiştir. Kama tipin tercih edilmesinin nedeni bu
pistona mesnetlenen deney numunelerinin uygulanan burulma yükleri altında kendi ekseni etrafında
dönmesini engellemektir. Bu pistonun maksimum strok boyu ise 190 mm’dir. Ayrıca deney
elemanının eksen dışı hareketi boyunda düşey yükün eleman ekseninde kalmasını sağlamak için
doğrusal kızak kullanılmıştır (Şekil 4b). Bu sayede düşey yük deney elemanının eksenine dik olarak
elemanın sağa ve sola kaçıklık hareketine uyum sağlayarak eksende kalmaktadır.
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Şekil 2. Eğilme çerçevesi genel görünüm.

Yüklemeler 6000 kN kapasiteli hidrolik güç ünitesi kullanılarak yapılmaktadır. Hidrolik güç
ünitesi, kapalı devre hidrolik pompası vasıtasıyla tek bir tuşa basarak deneye başlamakta ve
kullanıcının kontrol edebildiği kumanda paneli ile istenilen hidrolik pistonu kontrol edebilmektedir.
Hidrolik kontrol ünitesi manuel olarak çalıştırılabilmektedir. Yükleme hızı hidrolik güç ünitesinin
motorunun devir/dk kontrolü ile yapılmaktadır. Bu sebeple yükleme hızı istenen şekilde
ayarlanamamaktadır. Aynı anda iki pistona kumanda edememektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 3. a ve b) Mesnetler c) Düşey yükün hareketini sağlayan doğrusal kızak.

Eğilme ve basınç etkisindeki çelik elemanların davranışını incelemek için yapılan deneysel
çalışmada IPE kesitli elemanlar kullanılmıştır. Bu çalışmada çelik elemanların bir ucu Şekil 3a’da
verilen aparat ile diğer ucu ise Şekil 3b’de verilen aparat ile mesnetlenmiştir. Numuneleri kesme
merkezinden yüklemek için numunelerin tam orta noktasına teğeti kesitin kesme merkezi ile çakışan
bir delik açılmıştır (Şekil 4a). Bu delik, yükleme aparatındaki bulonun geçebileceği ve elemanın
serbestçe burulmasına izin verecek genişliktedir (Şekil 4b). Numuneler tam orta noktalarından
kayma merkezine etkiyen yanal yüke maruz bırakılmıştır (Şekil 4c).

161

M. Eryılmaz-Yıldırım, Ö. Karagöz, M. Doğan, E. Ünlüoğlu

(a)

(c)

(b)

Şekil 4. a. IPE kesit b. Kızaklı sistem c. Yükün uygulanması

Çelik elemanlar üzerinde eksenel kuvvet ve eğilme momenti etkisinin aynı anda bulunması
durumunu incelemek üzere tasarlanmış olan bu sistemin şu anki problemi yatay eksende verilen
yükün deney boyunca sabit kalmamasıdır. Yük altında şekil değiştiren elemanın eksenel
uzunluğunun kısalması ve eksen dışı hareketler buna neden olmaktadır. Çözüm olarak düşeyde
yüklemeye devam ederken yatayda yükü sabit tutabilecek farklı bir hidrolik güç ünitesinin
kullanılması gerekmektedir. Ya da yatay yükleme için yükü sabit tutabilecek farklı bir hidrolik güç
ünitesi kullanılmalıdır.
Eğilme çerçevesinin diğer bir avantajı ise aynı çerçeve üzerinde 4 metre uzunluğa ve 0,7 metre
genişliğe kadar tam ölçekli betonarme kiriş ve döşemeler üzerinde eğilme deneyi yapılmasına olanak
tanımasıdır.
Betonarme elemanların eğilme deneylerinin dört noktadan yapılması eleman üzerinde kesme
kuvveti olmayan sadece eğilme momentinin olduğu bölgenin incelenebilmesi açısından önem
taşımaktadır. Bu nedenle ilerideki yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan
yük dağıtma kirişi Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Tasarlanan yük dağıtma kirişi.

SONUÇ
Sonuç olarak, çelik be betonarme elemanların farklı yüklemeler altında davranışlarını
deneysel olarak incelemek için tasarlanmış olan Eğilme Çerçevesi yapılacak olan modifikasyonlar
ve yeni aparatlar sayesinde gelecek çalışmalarda kullanılacak güzel bir sistem haline gelecektir.
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YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİNDEKİ MÜHENDİSLİK YAPILARININ
DİNAMİK KARAKTERİSTİK DEĞİŞİMLERİNİN SAYISAL VE
DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF DYNAMIC CHARACTERISTIC CHANGES OF
ENGINEERING STRUCTURES UNDER HIGH TEMPERATURE EFFECT BY
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS
Yunus Emrahan AKBULUT1, Ahmet Can ALTUNIŞIK2

ÖZET
Mühendislik yapıları, kullanım ömürleri boyunca yangın vb. nedenlerden dolayı yüksek sıcaklık
etkilerine maruz kalabilmekte ve dayanımlarını önemli ölçülerde kaybedebilmektedir. Bu durum
yapıların yüksek sıcaklık etkileri altındaki yapısal davranışlarının değerlendirilmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır. Göçme meydana gelmemiş ise, yapısal hasar durumu ve yapının kullanımına
devam edilip edilmemesi kararı oldukça önemlidir. Çünkü taşıyıcı sistem elemanlarının dayanım ve
rijitliklerinde belirli bir derecede azalmaların olduğu açıktır. Bu kapsamda, yangın ve/veya benzeri
yüksek sıcaklık etkilerinden dolayı oluşacak dinamik karakteristik (doğal frekans, mod şekli ve
sönüm oranı) değişimlerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi, hasar tahminlerinin yapılması ve rijitlik
değişimlerine bağlı kullanım durumunun tespit edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu
çalışmada, yüksek sıcaklık etkisi altındaki betonarme ve çelik taşıyıcı sistem elemanlarının dinamik
karakteristiklerinde meydana gelen değişimlerin farklı kesit boyutları, malzeme özellikleri, sıcaklık
geçmişi ve maruz kalma senaryoları gibi değişken parametreler göz önünde bulundurularak
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklık etkisi altında “Yapı Sağlığı İzleme”
konusunda yapılan çalışmaların genişletilmesi, çalışma çıktılarının ilgili yangın yönetmelikleri için
veri oluşturması ve yeni çalışmalara ışık tutması çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır.
Çalışma kapsamında betonarme yapılarda taşıyıcı sistemin en önemli elemanlarından biri olan
kolon elemanlar ve bu yapıların bir bölümünü temsil eden çerçeve sistemler dikkate alınmıştır. Bu
eleman ve sistemlerde, yangın ve/veya benzeri yüksek sıcaklık etkilerinden dolayı oluşacak dinamik
karakteristik değişimlerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi, hasar tahminlerinin yapılması ve rijitlik
değişimlerine bağlı kullanım durumunun tespit edilmesi için sayısal ve deneysel yöntemler
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile sayısal
çözümlemeler sonucunda elde edilen verilerin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu aşamadan
sonra çalışma kapsamında dikkate alınan değişken parametrelerin kombinasyonu sonucunda ortaya
çıkan binlerce problem sayısal olarak çözümlenmiştir. Gerçekleştirilen çoklu analizler sonucunda
büyük bir veri havuzu oluşmuştur. Bu veri havuzundan yararlanılarak üretilen formülasyonlar,
grafik/abaklar ve tablolar doğal frekanslarda meydana gelen değişimleri esas almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, Çelik, Yapı sağlığı izleme, Dinamik karakteristik, Çevresel
Titreşim Testi, Deneysel modal analiz, Isıl çözümleme, Yüksek sıcaklık, Yangın

ABSTRACT
Engineering structures can be exposed to high temperature effects due to fire and similar reasons
during their lifetime and they can lose their strength significantly. This case suggests that structural
behavior of structures under high temperature effects should be evaluated. If failure has not
occurred, structural damage status and the decision on whether to continue the use of the structure
are very important. Because, there is a certain degree of decrease in the strength and stiffness of the
structural elements. Within this scope, studies are carried out to determine the dynamic
characteristic (natural frequency, mode shape and damping ratio) changes that will occur due to
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fire or similar high temperature effects, to make damage estimates and to determine the usage status
due to the changes in the stiffness.This study was carried out in order to expand the studies on
“Temperature Effect in Structural Health Monitoring”. Within the scope of the project, the changes
in the dynamic characteristics of the reinforced concrete and steel load-bearing system elements
under the influence of high temperature have been investigated depending on some variable
parameters. Within the scope of the study, column elements which are one of the most important
elements of the structural system in reinforced concrete structures and frame systems representing
a part of these structures are considered. In order to achieve the stated objectives, analyzes were
made on these elements and systems by using numerical and experimental methods. The data
obtained from the numerical and experimental studies were evaluated comparatively. After this
stage, thousands of problems arising from the combination of variable parameters considered in the
scope of the study were solved numerically. The formulations, graphs and tables produced using the
resulting data repository are based on changes in natural frequencies.
Keywords: Reinforced concrete, Steel, Structural health monitoring, Dynamic characteristic,
Ambient vibration test, Operational modal analysis, Thermal analysis, Elevated temperature, Fire

GİRİŞ
Sıcaklık, dünyadaki pek çok fiziksel ve kimyasal değişimin esas nedenleri arasında yer almaktadır.
Kayaçlara, buzullara, metallere vb. maddelere etki eden sıcaklık, inşa edilen mühendislik yapıları ile
taşıyıcı sistem elemanlarına da tesir etmektedir. Örneğin; zemin katında fırın olan bir bina, demir-çelik
sanayisi içerisinde yer alan bir yapı veya termik elektrik santralleri yüksek sıcaklıktan önemli derecede
etkilenmekte ve zaman içerisinde yapısal hasarlar da görebilmektedirler. Yangın; katı, sıvı veya gaz
halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayı olarak ifade edilmekte olup, yüksek sıcaklık
meydana getiren ve mühendislik yapıları için yapısal davranışı etkileyecek en önemli olaylardan bir
tanesidir. Ne zaman çıkacağı ve ne kadar süreceği belli olmayan yangın, her türlü yapıya etki
edebilmekte ve meydana geldiğinde insanoğluna, çevreye ve ekonomiye çok büyük zararlar
verebilmektedir. Günümüzde, gelişen inşaat teknolojisi ile birlikte yüksek yapı sayısı her geçen gün
artmaktadır. Otel, iş merkezi ve konut olarak inşa edilen yüksek yapıların sayısındaki artış, bu yapılarda
yangın ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yüksek yapılar, dar bir alanda çok yüksek
şekilde inşa edildiği için üst katlarda bir yangın meydana gelmesi durumunda dışarıdan yangına
müdahale çok zor, gecikmeli ve riskli olmaktadır. Özellikle insanların yoğun olarak kullandığı yapılar
başta olmak üzere, yangın güvenlik önlemlerinin eksiksiz bir şekilde alınması, yangın riskini dolayısıyla
da can ve mal kaybını engellemek için büyük önem taşımaktadır (Kılıç, 2003). Ülkemizin tamamına
yakın bölümü aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu durum, ülkemizde sosyo-ekonomik
açıdan yıllardır büyük yaralar açan ve çok önemli bir tehdit unsuru olan şiddetli ve yıkıcı depremlere
karşı önlem alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Depremler ile mücadelede en etkili
yöntemlerden birisi yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uygun olarak depreme karşı dayanıklı yapılar
tasarlamak ve inşa etmektir. Beton ve çelik günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan yapı
malzemeleri arasında yer almaktadır. Bu malzemeler kolaylıkla elde edilebilmeleri, belli standartlarda
üretilebilmeleri ve deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olmalarından dolayı yaygın olarak tercih
edilmektedirler. Her iki yapısal malzemede, yüksek sıcaklık etkisi altında dayanımlarını önemli ölçüde
kaybedebilmektedir. Yangın gibi afetler sonucunda ortaya çıkan yüksek sıcaklığa maruz kalan
yapılarda, önemli derecede yapısal hasarlar görülebilmektedir. Bu nedenle betonarme ve çelik yapılar
için ısıl etkilerin iyi bilinmesi ve gerekli önlemlerin projelendirme aşamasından başlamak üzere alınması
gerekmektedir. Betonarme ve çelik malzeme özelliklerine sahip mühendislik yapıları, kullanım ömürleri
boyunca yangın vb. nedenlerden dolayı yüksek sıcaklık etkilerine maruz kalabilmekte ve dayanımlarını
önemli ölçülerde kaybedebilmektedirler. Bu durum, oda sıcaklığında (20 °C) yüksek dayanım ve
sünekliğe sahip çelik yapılarda belli bir sıcaklık değerine erişilmesi halinde ani stabilite kayıpları ve
göçme durumları olarak ortaya çıkarken, betonarme yapılarda ise yüksek sıcaklık etkisi altında betonun
basınç dayanımının azalması ve donatıların da pas paylarına bağlı olarak dayanımını kaybetmesi ile
birlikte taşıyıcı sistem elemanlarında ağır hasarlara, bozulmalara, patlamalara, sıyrılmalara neden
olmaktadır. Bu durum betonarme ve çelik yapıların yüksek sıcaklık etkileri altındaki yapısal
davranışlarının değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Göçme meydana gelmemiş ise,
yapısal hasar durumu ve yapının kullanımına devam edilip edilmemesi kararı oldukça önemlidir. Çünkü
taşıyıcı sistem elemanlarının dayanım ve rijitliklerinde belirli bir derecede azalmaların olduğu açıktır.
164

Y. E. Akbulut ve A. C. Altunışık

Yüksek sıcaklık etkisine maruz kalan betonarme ya da çelik bir yapıda meydana gelen rijitlik ve dayanım
kaybı düzeyinin belirlenmesi, bu kayıpların yapı sağlığı açısından önem derecesinin değerlendirilmesi
ve bunlara bağlı olarak yıkım veya onarım-güçlendirmeye karar verilmesi için sonlu eleman analizleri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında, yerinde ve/veya laboratuvar ortamında tahribatlı ve
tahribatsız deneylerin yapılması ve elde edilen sonuçların sayısal değerlerle karşılaştırması konusu da
yaygın çalışma alanı bulmaya başlamıştır. Uygun bir değerlendirme yapmak için, yapının dinamik
karakteristiklerinde (frekans, mod şekli, sönüm oranı) meydana gelen değişimlerin incelenmesi yeterli
olmaktadır. Çünkü dinamik karakteristikler yapının sadece kütle ve rijitliği ile alakalıdır ve meydana
gelecek değişimlerin değerlendirilmesiyle rijitlikteki değişimler kolaylıkla hesap edilebilmektedir.
Mühendislik yapılarının doğal frekans, mod şekli ve sönüm oranı olarak adlandırılan dinamik
karakteristiklerinin deneysel ölçüm metotlarına bağlı olarak belirlenmesinde Deneysel Modal Analiz
(DMA) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür çalışmaları detaylı olarak incelendiğinde,
mühendislik yapılarının yangın tipi yüksek sıcaklık etkisi altındaki dinamik karakteristiklerinde
meydana gelen değişimlerin belirlenmesine yönelik oldukça az sayıda çalışmanın olduğu, mevcut
çalışmalarda genellikle düşük sıcaklık etkilerinin dikkate alındığı ve dinamik karakteristik
değişimlerinin tek bir yapı veya yapı elemanı üzerinde değerlendirildiği görülmüştür. Ayrıca literatürde
yer alan bu kapsamdaki çalışmalarda daha çok betonarme yapılar üzerinde yoğunlaşıldığı, çelik yapılar
için gerçekleştirilen çalışmaların oldukça az sayıda olduğu dikkat çekmiştir. Bu yönüyle, çalışma
kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların özgün bir değere sahip olduğu ve çalışma sonucunda elde
edilen veri havuzundan yararlanılarak üretilen formülasyonlar, sunulan grafik/abaklar ve tabloların
benzer çalışma veya değerlendirme yapmak isteyen kişiler için kullanım kolaylığı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışmada belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilen işlem adımları şu şekildedir:
1. Laboratuvar ortamında inşa edilen ölçekli betonarme ve çelik kolon eleman ve çerçeve sistem
modellerinin ortam koşullarındaki (20 °C) dinamik karakteristiklerinin DMA yöntemi ile
belirlenmesi,
2. İnşa edilen laboratuvar modellerin yüksek sıcaklık test fırınına yerleştirilmesi, fırına tanımlanan
sıcaklık-zaman ilişkisi (ISO 834 Standart Yangın Eğrisi) dikkate alınarak ısıl işleme tabi
tutulması ve sıcaklık ölçüm sistemi vasıtasıyla betonarme deney modellerine ait eleman kesitleri
içerisindeki belirli noktalardan ısıl işlem süresince veri alınması,
3. Testler sonrasında modellerin soğumaya bırakılması ve DMA yöntemi ile birlikte dinamik
karakteristiklerin tekrar elde edilmesi,
4. Elde edilen sonuçların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ile birlikte dinamik karakteristikler
arasındaki farklılıkların belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
5. ABAQUS (2016) sonlu eleman programı yardımıyla, laboratuvar modellerine ait sonlu eleman
modellerinin oluşturulması ve ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi,
6. Yüksek sıcaklık testlerine ait süreler dikkate alınarak ABAQUS programında gerçekleştirilecek
ısı transferi analizleri sonucunda, testler süresince sıcaklık değişimlerinin takip edildiği
noktaların, ilgili laboratuvar modeline ait sonlu eleman modeli üzerinde tekabül ettiği düğüm
noktalarındaki sıcaklık değerlerinin zamanla gösterdiği değişimlerin belirlenmesi,
7. ABAQUS programı yardımıyla oluşturulan sonlu eleman modelleri üzerinde gerçekleştirilecek
modal analizler yardımıyla laboratuvar modellerine ait dinamik karakteristiklerin yüksek
sıcaklık testleri öncesi ve sonrası durumları için belirlenmesi,
8. Analitik, sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve sonuçlar
arasındaki farklılıkları minimum düzeye indirmek amacıyla sonlu eleman modellerinin dikkate
alınan belirsiz parametreler ışığında güncellenmesi,
9. Güncellenen ve doğruluğu teyit edilen sonlu eleman modelleri üzerinde farklı kesit boyutları,
malzeme özellikleri, sıcaklık geçmişi ve maruz kalma senaryoları gibi parametreler dikkate
alınarak çok sayıda analiz yapılması,
10. Analizlerden elde edilen sonuçlar kullanılarak formülasyonlar, grafik/abaklar ve tabloların
oluşturulması.
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YÜKSEK SICAKLIK TEST FIRINI VE GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTLER
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen yüksek sıcaklık testleri ve sıcaklık ölçümleri için, Karadeniz
Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK desteği ile satın
alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine kazandırılan yüksek sıcaklık test fırını ve sıcaklık
ölçüm sistemi (pirometre, termokupllar, kağıtsız kayıt cihazı ve OPR500 Data Viewer programı)
kullanılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine kazandırılan yüksek sıcaklık test fırınına ait
genel özellikler Tablo 1’de, fırına ait genel görünüm ise Şekil 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1 Yüksek Sıcaklık Test Fırınına Ait Genel Özellikler
Fırın tipi
Üretim yılı
Faydalı boyutlar
Kapasite
Çalışma sıcaklığı
Maksimum sıcaklık
Isıtma gücü
Isıtma
Yakıt cinsi
Elektrik gücü

Araba tabanlı tav fırını
2018
2000 x 1500 x 2000 (en x boy x yükseklik) mm
6 m3
1100 °C
1120 °C
210 kW
Elektrik
Elektrik
212 kW

Şekil 1. Yüksek sıcaklık test fırınına ait genel görünüm

Isıl işleme tabi tutulacak laboratuvar modelleri fırının araba tabanının üzerine yerleştirilmiş ve
araba tabanı fırın içerisine sürülmüştür. Daha sonra fırın kapağı kapatılıp olası ısı kayıplarının önüne
geçmek amacıyla iyice sıkıştırılmıştır. Fırın kapağının kapatılması işleminin ardından test için hazır hale
gelen laboratuvar modellerinin tümü, fırın sistemine tanımlanan sıcaklık-zaman ilişkisi (ISO 834
Standart Yangın Eğrisi) dikkate alınarak 3 saat boyunca ısıl işleme tabi tutulmuştur. Fırın iç sıcaklıkları
testler süresince fırın panosu üzerinde bulunan ana ısı kontrolcü adım kontrollü termostat üzerinden
takip edilmiştir. Betonarme modellerin imalatları aşamasında modellerin belirli noktalarına yerleştirilen
koruyucu kılıfların içerisine ve bunlara ek olarak imalatlar sonrasında matkap yardımıyla açılan
deliklere termokupllar sokularak bu noktalardaki sıcaklık değişimleri testler süresince takip edilmiştir.
Kağıtsız kayıt cihazında toplanan veriler bir USB bellek yardımıyla OPR500 Data Viewer programının
yüklü olduğu bir bilgisayara aktarılmış ve bu yazılım sayesinde ilgili ölçüm noktalarına ait sıcaklıkların
zamanla değişimini ifade eden grafikler oluşturulmuştur. Fırın içerisine yerleştirilen tüm laboratuvar
modellerinin dış yüzey sıcaklıkları ise pirometre yardımıyla testler öncesi ve sonrasında tespit edilmiştir.
Şekil 2’de gerçekleştirilen yüksek sıcaklık testlerine ait bazı görseller sunulmaktadır.

166

Y. E. Akbulut ve A. C. Altunışık

Şekil 2. Yüksek sıcaklık testlerine ait bazı görseller

YÜKSEK SICAKLIK TESTLERİ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA DİNAMİK
KARAKTERİSTİKLERİN BELİRLENMESİ VE ÇOKLU ANALİZLER
Betonarme ve çelik laboratuvar modelleri üzerinde gerçekleştirilen sıcaklık testleri öncesi ve sonrasında
bu modellere ait dinamik karakteristikler DMA yöntemi ile belirlenmiştir. Çevresel titreşim testlerinden
toplanan ham veriler PULSE (2006) yazılımı ile işlenebilir hale getirilip OMA (2006) yazılımına
aktarılmaktadır. Sinyaller işlendikten sonra Geliştirilmiş Frekans Ortamında Ayrıştırma (GFOA)
yöntemine göre ayrıştırılmakta ve dinamik karakteristikler belirlenmektedir. Laboratuvar modellerinin
dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen deneysel ölçümlere ait bazı görseller Şekil
3’de verilmektedir. Deneysel çalışmalar ve sayısal çözümlemeler sonucunda elde edilen dinamik
karakteristikler arasında ortaya çıkan farklılıkları gidermek amacıyla, ilgili laboratuvar modeline ait
sonlu eleman modelleri üzerinde mesnet şartları ve malzeme özellikleri dikkate alınarak güncellemeler
yapılmıştır. Yapılan güncellemeler sonrasında dikkate alınan değişken parameterelere bağlı olarak
çalışma kapsamında 638’i ısı transferi, 45734’ü modal analiz olmak üzere toplam 46372 adet analiz
gerçekleştirilmiştir. ABAQUS programında oluşturulan sonlu eleman modelleri üzerinde geçici rejim
dikkate alınarak ısı transferi analizleri yapılmış ve elemanlarda oluşan sıcaklık dağılımları belirlenmiştir.
Daha sonra gerçekleştirilen modal analizler, ısı transferi analizlerinden elde edilen sonuçlara bağlı
olarak koşturulmuştur. Böylece, gerçekleştirilen modal analizlerde dikkate alınan malzeme
özelliklerinin, elemanın her bir düğüm noktasındaki sıcaklığa bağlı olarak seçilmesi sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen ısı transferi ve modal analizler için örnek bir görsel Şekil 4’te sunulmaktadır.
SONUÇ
Yapılan çalışmalar yüksek sıcaklık etkisi nedeniyle taşıyıcı sistem elemanlarının doğal frekanslarında
önemli seviyede azalmaların olabileceğini göstermiştir. Yüksek sıcaklığın mod şekilleri üzerinde de
etkili olduğu tespit edilmiş ancak bu değişimler için kuralcı yaklaşımlar sunmanın oldukça zor olduğu
görülmüştür. Çelik laboratuvar modelleri için gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda yüksek sıcaklık
testleri öncesi ve sonrası için elde edilen dinamik karakteristiklerin neredeyse aynı olduğu görülmüştür.
Bu durum çeliğin soğuduktan sonra mekanik özelliklerini geri kazanması ile açıklanmıştır. İlerleyen
çalışmalarda Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan sarsma masası kullanılarak deprem
etkilerinin de dikkate alınması, test fırını modifiye edilerek benzer çalışmaların yükleme altında
yapılması ve yangın hasarların güçlendirilmesine dair çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
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Şekil 3. Yüksek sıcaklık testleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen deneysel ölçümlere ait bazı görseller

Şekil 4. Gerçekleştirilen ısı transferi ve modal analizler için örnek görsel
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YAPILARIN VE/VEYA LABORATUVAR MODELLERİNİN
DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ, SONLU
ELEMAN MODEL GÜNCELLEMESİ VE HASAR TESPİTİ
AMACIYLA GELİŞTİRİLEN YERLİ YAZILIMLAR
NATIVE SOFTWARES DEVELOPED FOR DETERMINATION OF DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF STRUCTURES AND/OR LABORATORY MODELS,
FINITE ELEMENT MODEL UPDATING AND DAMAGE DETECTION
Fatih Yesevi OKUR1, Ahmet Can ALTUNIŞIK2

ÖZET
Günlük yaşantımızın birçok alanında kullanılan betonarme yapılar inşaat sektöründe yapı
stokunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Betonarme bina, köprü, tünel, cami ve baraj gibi
birçok yapı mevcut olmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda yeni yapıların da inşası devam
etmektedir. Bu yapıların projelendirilme aşamasında gerekli yüklemeler altında yapılan
analizler sonucu boyutlandırılmasından, sahada uygulanma aşamasına kadar birçok belirsizlik
faktörü rol oynamaktadır. Analizlerde yapılabilecek hatalar, malzeme ve işçilik kusurları gibi
birçok faktör boyutlandırılan yapının öngörülemeyen hatalardan dolayı proje başarı oranını
etkilemektedir. Bu amaçla literatürde yaygın olarak kullanılan Deneysel Modal Analiz yöntemi,
yeni yapıların proje başarı oranının, mevcut yapıların ve/veya laboratuvar modellerinin ise
dinamik karakteristiklerinin (doğal frekanslar ve bu frekanslara karşılık gelen mod şekilleri ve
sönüm oranları) ve hasar durumlarının belirlemesinde ve yapı sağlıklarının izlenmesinde
kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan yazılımlar yurtdışı kaynaklı olup, büyük maddi
kaynaklar ayrılarak temin edilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında, doktora tezi kapsamında
geliştirilmekte olan yerli deneysel modal analiz, sonlu eleman model güncelleme ve hasar tespiti
yazılımlarına ait ilk sonuçlar literatürde mevcut yazılımlara ait sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Uygulama olarak; Gülburnu Köprüsü ve laboratuvar ortamında inşa edilen ölçekli Tip-1 kemer
barajına ait ham sinyal verileri kullanılmıştır. Geliştirilmekte olan yazılımlar ve mevcut
yazılımlara ait deneysel sonuçların birbiri ile yakın ilişkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deneysel modal analiz, Dinamik karakteristikler, Yapı sağlığı izlenmesi.

ABSTRACT
Reinforced concrete structures used in many areas of our daily life constitute an important part
of the building stock in the construction sector. There are many buildings such as reinforced
concrete buildings, bridges, tunnels, mosques and dams, and the construction of new buildings
in line with the need continues. Many uncertainty factors play a role in the design phase of these
structures from the dimensioning as a result of the analysis performed under the required
loadings to the implementation phase in the field. Many unpredictable factors such as errors in
the analysis, defects in materials and workmanship affect the success rate of the project of the
structure. For this purpose, Experimental Modal Analysis method, which is widely used in the
literature, is used to determine the success rate of new structures, to determine the dynamic
characteristics such as natural frequencies, mode shapes and damping rations and damage
conditions of existing structures and/or laboratory models with structural health monitoring.
The software used for this purpose is sourced from foreign countries and can be obtained by
allocating large budgets. In this paper, the results of the native experimental modal analysis,
1
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finite element model updating and damage detection software developed within the scope of
doctoral thesis are compared with the results of the existing software in the literature. As the
application, raw signal data of Gulburnu Bridge and scaled Type-1 Arch Dam constructed in
laboratory environment are used. The experimental results of the developed software and the
existing software were found to be closely related to each other.
Keywords: Dynamic characteristics, Experimental modal analysis, Structural health
monitoring.

GİRİŞ
Ülkemiz coğrafi konum itibariyle aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Bu durum özellikle
inşaat mühendisliği alanında, depreme dayanıklı yapı tasarımını ve mühendislik kurallarına göre
inşaat yapılmasını ön plana çıkarmaktadır. Fakat günümüzde karşılaştığımız birçok felaket her iki
aşamada da önemli eksiklerimizin olduğunu bizlere açık bir şekilde göstermiştir. Bu nedenle, önemli
yapılarımız başta olmak üzere bütün mühendislik yapılarımızın kullanım süreleri boyunca yapı
sağlıklarının sürekli izlenmesi, gerekli görülmesi durumunda ise acil önlemlerin alınması
gerekmektedir. Baraj, köprü, bina vb. yapılarımızın kullanım süreleri boyunca yapı sağlıklarının
izlenmesi dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal frekans, periyot, mod şekli ve sönüm
oranlarına bağlıdır. Bu parametreler hasarsız ölçüm sistemleri yardımıyla elde edilebilmekte olup,
ilgili ölçüm sistemleri ve yazılımları yurt dışından çok büyük maddi kaynaklar ayrılarak elde
edilebilmektedir.
Dinamik karakteristiklerin mevcut yapının özelliklerini yansıtacak şekilde deneysel yöntemler
ile belirlenebilmesi, yapıya ait dinamik davranışın daha gerçekçi elde edilmesine imkan
sağlamaktadır. Bu doğrultuda literatürde çeşitli mühendislik yapılarında yapılan uygulamalar
bulunmaktadır. Binaların (Cointe vd., 2007), köprülerin (Bayraktar vd., 2009), barajların (Sevim vd.,
2013) mevcut durumlarını yansıtan dinamik karakteristiklerinin belirlenmesine dair önemli
çalışmalar yapılmıştır. Deneysel veriler ayrıca sonlu elaman analizlerinin doğrulanması ve
oluşturulan 3 boyutlu modellerin gerçek yapıyı ne kadar temsil ettiğini göstermesi acısından
önemlidir. Sonlu eleman ile deneysel analiz sonuçları arasında farklılıklar oluşması durumunda sonlu
eleman model sonuçlarının deneysel verilere yaklaştırılması amacıyla model güncellemesi
gerçekleştirilir. Sonlu eleman model manuel model güncelleme (Bayraktar vd., 2009) ve otomatik
model güncelleme yöntemlerine (Altunışık vd., 2018) göre güncellenerek deneysel verilerle
arasındaki fark maksimum %5 olacak şekilde elde edilir. Yapılan çalışmalarda deneysel veriler
yurtdışı kaynaklı yazılımlar ve ölçüm cihazları kullanılarak elde edilebilmektedir. Bu çalışma ile
geliştirilmekte olan yerli yazılımların yurtdışı bağımlılığının ortadan kaldıracağı ve pahalı
yazılımlara önemli bir alternatif sunacağı düşünülmektedir.
DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ
Modal parametrelerin elde edilmesinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler hesaplama
ve sinyal işleme prosedürlerine göre geliştirilmiştir. Bu çalışmada, modal parametrelerin elde
edilmesinde her bir modu birbirinden bağımsız tek serbestlik dereceli sistem olarak varsayıp bir
ayrışım yapılması mantığına dayanan Geliştirilmiş Frekans Ortamında Ayrıştırma Yöntemi (GFOA)
ve doğrudan zaman ortamında kayıt edilmiş verilerden modal parametrelerin elde edilmesi mantığına
dayanan Stokastik Altalan Belirleme Yöntemi (SAB) olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır.
Geliştirilen Dynamic Modal Yazılımına ait akış diyagramı Şekil 1’de verilmektedir.
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Şekil 1. Dynamic Modal yazılımına ait akış diyagramı

Dynamic Modal yazılımına ait sonuçları değerlendirmek amacıyla Gülburnu Karayolu
Köprüsü uygulama olarak seçilmiştir. Yapıların çevresel titreşim testlerinde, B&K 3560 tipi 17
kanallı veri toplama ünitesi ve B&K 4507-B005 tipi tek eksenli ivmeölçerler, PULSE (2006) ve
OMA (2006) yazılımları kullanılarak Çevresel Titreşim Yöntemi uygulanmıştır. Köprüye ait ölçüm
görselleri Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 2. Gülburnu Karayolu Köprüsü ve ivmeölçer yerleşimi

Gülburnu Karayolu Köprüsünün hem OMA hemde Dynamic Modal yazılımları ile GFOA ve
SAB yöntemlerine göre elde edilen grafikleri Şekil 3 ve 4’te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo
1 iki yönteme göre Dynamic Modal ve OMA yazılımları ile elde edilen doğal frekansları
karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.

a)

Dynamic Modal

171

F.Y. Okur ve A.C. Altunışık

b)

OMA

Şekil 3. Gülburnu Köprüsünün GFOA yöntemine göre elde edilen grafikleri

a)

Dynamic Modal

b)

OMA

Şekil 4. Gülburnu Köprüsünün SAB yöntemine göre elde edilen grafikleri

Tablo 1. Gülburnu Köprüsü doğal frekanslarının karşılaştırılması
Mod
Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8

GFOA
Dynamic
Modal
0,989
1,489
2,223
2,877
3,174
4,362
4,754
5,610

OMA
0,994
1,508
2,238
2,860
3,175
4,314
4,793
5,618

SAB
Farklılık
(%)
0,994
1,276
0,675
0,591
0,032
1,100
0,820
0,142

Dynamic
Modal
1,010
1,492
2,248
2,790
3,120
4,388
---5,635

OMA
0,997
1,505
2,238
2,850
3,188
4,335
4,848
5,626

Farklılık
(%)
1,287
0,871
0,445
2,151
2,179
0,069
---0,159

Tablo 1’de görüldüğü üzere Dynamic Modal ve OMA yazılımlarına ait sonuçlar arasında
oluşan fark GFOA yöntemine göre maksimum %1,27, SAB yöntemine göre maksimum %2,17’dir.
Bu farklılıklar sonuçların birbirleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
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SONLU ELEMAN MODEL GÜNCELLEME
Analitik ve deneysel olarak belirlenen dinamik karakteristikler arasındaki farklılıklar malzeme
özellikleri, sınır şartları ve diğer yapısal özelliklerdeki değişimler dikkate alınarak giderilmekte ve
yapının gerçek durumunu yansıtan sonlu eleman model elde edilmektedir. Sonlu eleman model
güncelleme yöntemi manuel ve otomatik olmak üzere iki şekilde uygulanabilmektedir. Geliştirilen
Dynamic Update yazılımda kullanılan otomatik model güncellemenin amacı belirsiz parametreleri
göz önüne alarak sayısal ve deneysel dinamik karakteristikler arasındaki farkı en aza indirmek ve
sonuçlar arasında korelasyonu sağlamaktır. Otomatik güncelleme yöntemi manuel güncelleme
yöntemine göre daha yakın ve etkili sonuç vermektedir.
Model güncelleme ile farklı zaman aralıklarında yapı üzerinde alınan deneysel ölçümlerin
yorumlanması ve karşılaştırılması ile birlikte, yapısal davranışta meydana gelebilecek herhangi bir
değişim (hasar, çatlak, malzeme bozulması, mesnet çökmesi, yangın etkisi, sıcaklık etkisi, yorulma
vb.) hızlı bir şekilde değerlendirilebilmekte böylece hasar sevilerinin ve hasar bölgelerinin tahmini
yapılabilmektedir. Bu işlem son yirmi yıldan beri yapısal sağlığın izlenmesi ve mühendislik
yapılarının hasar tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Altunışık vd., 2017).
Otomatik model güncelleme yöntemi iki alt yöntemle tanıtılabilir: global model güncelleme
ve lokal model güncelleme. Global model güncelleme, modelin genelinde seçilen her bir belirsiz
parametre için tek bir değer göz önünde bulundurur. Bunun yanı sıra, lokal model güncelleme
yönteminde ise her bölge için kullanılan malzeme özellikleri farklı değer kabul edilir. Duyarlılık
analizinden önce, olası belirsiz parametreler mühendislik deneyimine ve literatüre bağlı olarak izin
verilen sınırlar içinde tanımlanmaktadır. Şekil 5 Dynamic Update yazılımına ait akış diyagramını
göstermektedir.

Şekil 5. Dynamic Update yazılımına ait akış diyagramı

Uygulama olarak Sevim (2010) tarafından doktora tezi kapsamında laboratuvarda
oluşturulmuş Tip-1 kemer barajının güncellenmiş sonlu eleman modeli ve hasarlı deneysel modeli
geliştirilen Dynamic Update yazılımına çağrılarak üst üste çakıştırılmıştır. Belirsiz parametre olarak
elastisite modülü ve birim hacim ağırlığı seçilerek lokal güncelleme yapılmıştır. Yazılımdan elde
edilen hasar grafiği ve deneysel modelde hasar sonrası oluşan hasar durumuna ait görsel Şekil 6’da
verilmektedir. Şekil 6 incelendiğinde oluşan hasar bölgelerinin uyumlu olduğu görülmektedir.

a)

Laboratuvar modelinde oluşan hasar durumu
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b)

Dynamic Update yazılımı ile elde edilen hasar durumu

Şekil 6. Deneysel ve sayısal olarak elde edilen hasarların karşılaştırılması

SONUÇ
Çalışmanın sonucunda geliştirilmekte olan yazılımlardan alınan ön sonuçlara göre ilgili mühendislik
yapılarının/elemanlarının;
 yapısal davranışlarının hızlı bir şekilde deneysel olarak belirlenmesi,
 sonlu eleman sonuçları ile karşılaştırmalı olarak irdelenmesi,
 elde edilen farklılıkları gidermek amacıyla seçilen belirsiz parametreler altında sonlu eleman
model iyileştirmelerinin yapılması,
 deneysel ölçüm sonuçlarına bağlı çeşitli yöntemler kullanarak hasar tespiti, seviyesi, yeri ve
şiddetinin belirlenmesi,
işlemlerinin yapılabileceği düşünülmektedir. Deneysel çalışmalarda sıkça kullanılan yazılımlara ait
sonuçlar dikkate alındığında geliştirilen yazılımların sonuçları ile yakın ilişki içinde olduğu
görülmektedir. Farklı yöntem ve eleman tiplerinin de dahil edilerek geliştirilmesine devam edilecek
olan yazılımlarda her türlü fikir ve görüşün yazılımları daha iyi seviyeye getireceğine olan
düşüncemiz nedeniyle bu Çalıştay’ın çalışmamıza önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.
KAYNAKLAR
Altunışık AC, Okur FY, Genç AF, Genç AF, Günaydın M, Adanur S (2018) “Automated model updating of
historical masonry structures based on ambient vibration measurements,” Journal of Performance of
Constructed Facilities, 32(1).
Altunışık AC, Okur FY, Kahya V (2017) “Automated model updating of multiple cracked cantilever beams
for damage detection,” Journal of Constructional Steel Research, 138:499-512.
Bayraktar A, Altunışık AC, Sevim B, Türker T (2009) “Finite element model updating of Komurhan Highway
Bridge,” Teknik Dergi, 20(2):4675-4700.
Bayraktar A, Altunışık AC, Sevim B, Türker T, Domaniç A, Taş Y (2009) “Vibration characteristics of
Kömürhan Highway Bridge constructed with balanced cantilever method,” Journal of Performance of
Constructed Facilities, 23(2).
Cointe A, Castera P, Morlier P, Galimard, P (2007) “Diagnosis and monitoring of timber buildings of cultural
heritage,” Structural Safety, 29, 337-348.
OMA (2006) Release 4.0. Computer Software, Structural Vibration Solution, Aalborg, Denmark.
PULSE (2006) Release 11.2. Computer Software, Bruel and Kjaer, Nærum, Denmark.
Sevim B (2010) Kemer barajların dinamik davranışlarının sonlu eleman ve deneysel modal analiz
yöntemleriyle belirlenmesi, Ph.D. Thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
Sevim B, Altunışık AC, Bayraktar A (2013) “Structural identification of concrete arch dams by ambient
vibration tests,” Advances in Concrete Construction, 1(3):227-237.

174

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

1
2

KTUN’DE YAPI MEKANİĞİ ALANINDA YAPILAN DENEYSEL
LİSANS BİTİRME ÇALIŞMALARINA ÖRNEKLER
1
1

Ceyhun AKSOYLU1, Yasin Onuralp ÖZKILIÇ2, Şakir YAZMAN3, Lokman GEMİ4
Musa Hakan ARSLAN5

1
2
3
ÖZET
1
Bu çalışma da lisans bitirme öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitim noktasında
desteklenmeleri amacıyla bir dizi deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar
sanayi yapılarında yaygın olarak kullanılan inceltilmiş uçlu aşıkların kesme hasarına yönelik
çalışmalar ile bodrum katlarında tesisat amacıyla açılan deliklerin kirişlerin kesme hasarına
verdikleri hasarları tespit etmek ve CFRP ile güçlendirmesini kapsamaktadır. Yapılan çalışma
3 grupta gerçekleşirilmiş olup, 1. Grup deneylerde sanayi yapılarında kar yükü altında hasar
gören betonarme aşıkların inceltilmiş uçlarında donatı düzenini değiştirerek ve uç bölgeye çelik
lif ilave ederek uç bölge dayanım değişimini incelemektir. 2. Grup deneylerde ise inceltilmiş uç
bölgenin CFRP ile farklı konfigürasyonlarla sarılması durumunda uç bölgede oluşan hasarın
değişimini incelemektir. 3. Grup deneylerinde ise bodrum kat kirişlerinde açılan deliklerin
kirişin kesme kapasitesini ciddi oranda düşürdüğü tespit edilmiştir. Ancak yapılan CFRP
güçlendirmesi ile özellikle Delik çapı/Kesit yüksekliği oranının 0.3’ün altında olduğu kirişlerde
davranışın tipik eğilme kirişi davranışı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnceltilmiş uçlu aşık, CFRP, Delikli Kiriş.

EXAMPLES FOR EXPERIMENTAL STUDY CONDUCTED WITH
UNDERGRADUATE STUDENTS AT DEPARMENT OF STRUCTURAL
MECHANICS OF KTUN
1
ABSTRACT
1
A series of experiments were conducted in order to support theoretical and practical knowledges
of undergraduate students. The study includes investigation of shear damages occurred at
prefabricated purlin beams which are extensively used in industrial buildings and investigation
of shear damages occurred at basement beams which are drilled for plumbing pipes. These
beams were strengthened by CFRP composites. The study can be divided into three groups. In
the first group, capacity of the prefabricated purlins which are damaged under snow loading
were investigated by changing reinforcement layout and by adding fibers at thinned region. In
the second group, the damages occurred at thinned region of the purlins were investigated when
these regions were wrapped by CFRP composites. In the third group, it was observed that holes
drilled at basement beams reduce significantly capacity of the beams. However, thanks to CFRP
strengthening typical bending behavior was observed especially in the beams where hole
diameter to section height ratio is below 0.3
.Keywords: Thinned end purlin, CFRP, Beams with circular hole.
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GİRİŞ
Mühendislik, insan yararı için pratik, deneyim ve çalışma ile kazanılan matematik ve doğa bilimleri
uzmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Tıpkı öğretmenlik, hukuk, tıp gibi bir uzmanlık dalı olan
mühendislik, ancak profesyonel statüler doğrultusunda yetiştirilmiş ve donanmış mühendisler
tarafından uygulanabilecek bir daldır. Mühendislik insanlığın isteği doğrultusunda ekonomik ve
sosyal güçleri yönlendirerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunur. Mühendisliğin en önemli alt
branşı olan inşaat mühendisliği; tarihinin, neredeyse insanlık tarihi ile eşdeğer olması sebebiyle diğer
mühendislik alanlarından ayrılmakta ve doğrudan toplum ihtiyaçları ile ilgili sorunlara çözüm
önerileri getirmeye çalışmaktadır.
Günümüzde inşaat mühendisliği eğitiminin birçok problemi bulunmaktadır. Bu problemlerden en
önemlisi öğrencilerin deney ve analizlerden uzak ezberci bir eğitim sistemi içine sıkıştırılmasıdır.
Çoğu üniversitede inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrencilerin deney yapmalarına izin
verilmezken bir kısmında ise deney yapabilecek ortam sağlanamamaktadır. Lisans düzeyinde
bulunan öğrencilerin aktif öğrenme ile daha rahat bilgi sahibi oldukları deneysel çalışmaların
yaygınlaştırılması teorik bilgilerin bir anlam ifade etmesi açısından çok önemlidir.
İnşaat mühendisliği eğitiminin en önemli ana bilim dalı olan Yapı Mekaniği alanında yapılacak olan
deneyler öğrencilerin bu alanda edindikleri teorik bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu çalışma
kapsamında Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 4. Sınıf öğrencilerine Yapı
Mekaniği alanında yaptırılan bazı deneylerden bahsedilmiştir. Deneylerin sanayide karşılaşılan bazı
problemlerin çözümüne yönelik olması, gerek deney yönetimi sağlayan öğretim üyelerinin gerekse
deneyleri hazırlayan ve takip eden öğrencileri motive etmiştir. 1. Grup deneylerde sanayi yapılarında
kar yükü altında hasar gören betonarme aşıkların inceltilmiş uçlarında farklı iyileştirmeler, 2. Grup
deneylerde yine sanayi yapıların betonarme aşıklarının lifli polimerlerle güçlendirilmesi, 3. Grup
olarak ise uygulamada bodrum kat kirişlerinde sıklıkla karşılaşılan tesisat deliklerin kiriş davranışına
olan etkisi ve bu kirişlerin lifli polimerler ile güçlendirilmesi neticesinde kirişlerde meydana gelen
kapasite ve davranış değişiklikleri incelenmiştir.
MATERYAL VE METOD
1. Grup: Sanayi yapılarında kar yükü altında hasar gören betonarme aşıkların inceltilmiş
uçlarında farklı iyileştirmeler
Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan prefabrike betonarme aşıklar için bir dizi deney yapılmıştır.
Deney setinde 7 tip ve her tipten iki adet olmak üzere toplam 14 adet aşık üretilmiştir. Çalışma
deneysel olduğu için deneylerde önce üretilecek aşık miktarı ve aşıklar için öngörülen tip uç detayları
üzerinde sanayi firmalarının da görüşü alınarak kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Aşıkların donatı
düzeni için TS9967’ye uygun, TS 9967’ye uygun olmayan ve bu araştırmada önerilen diğer farklı
tiplerde aşık üretimi yapılmıştır. Tip-1 Türkiye’de bazı prefabrike yapı üreticilerin tercih ettikleri
mesnet bölgesinde 30/60/2 kutu kesit olan bir tipi, Tip-2 TS-9967’ye uygun bir tipi, Tip-2a, Tip 2 ile
aynı detaya sahip sadece aşık uç bölgesindeki betonda 35 mm boyunda ağırlıkça beton metreküpünde
(m3’nde) 10 kg olan çelik tel kullanılan aşık tipini, Tip-2b, ise yine Tip 2 ile aynı detaya sahip sadece
aşık uç bölgesindeki betonda 60 mm boyunda ağırlıkça beton metreküpünde (m3’nde) 10 kg olan
çelik tel kullanılan aşık tipini göstermektedir. Bu çalışmada literatürde betonun çekme dayanımı
açısından en fazla artışı sağlayan oranlar tercih edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda çelik tel
miktarı betonun çekme dayanımını %20-25 arasında artırmaktadır. Tip-3’de sadece donatı yerleşimi
açısından yönetmelik şartlarına uygun olmadan imal edilen aşıkları temsil eden bir tipi, Tip-4 yine
sektörde bazı firmaların tercih ettikleri mesnetlerinde kaynak yapılmasını sağlayan 80/80/2 levha
olan bir tipi, Tip-5 ise TS9967’den farklı olarak mesnet bölgesinde oluşan çatlağı önlemeye yönelik
ilave kesme donatısının olduğu bir tip olarak üretilmiştir. Tablo 1’de çelik tel fibere ait Tablo1’de
ise tüm deneylere ait bilgi verilmiştir.
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Tablo 1. Deney Numuneleri
Tip No
Tip-1

Üretim
Sayısı
2

Uç Detayı

Kısa Açıklama
TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
ve mesnet bölgesinde ilave olarak 30/60/2
kutu kesitli

Tip-2

2
TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun

Tip-2a

2
TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
ve Beton içinde 3 mm Çelik Tel Fiberli

Tip-2b

2

Tip-3

2

TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
ve Beton içinde 6 mm Çelik Tel Fiberli

TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
değil

Tip-4

2
TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
ve mesnet bölgesinde 80/80/2 levhalı

Tip-5

2
TS 9967’de verilen donatı düzenine uygun
ve mesnet bölgesinde ilave kesme donatılı

Aşıkların boyları 320 cm olarak tasarlanmıştır. Burada amaç aşıklarda eğilme hasarından önce kesme
hasarının oluşmasını sağlamak ve aşık uç bölgesi performansının gözlemleyebilmektir. Aşık
üretiminde kullanılan beton silindir basınç dayanımı 30 MPa’dır. Aşıklarda kullanılan donatı boyuna
donatı S420 tipi 2Ф9+1Ф8 ve 1 adet ½’’ öngerme halatıdır. Şekil 5’de verilen 2 numaralı çatlağın
oluşumunu engellemek için uç bölgelerde askı donatısı kullanılmıştır. TS-9967’ye uygun olan
elemanlarda 2Ф8 askı donatısı (Ash) mevcuttur. TS-9967’ye uygun olmayan Tip-3’de ise askı
donatısı 1Ф8’dir. Ayrıca Tip-3 numunesinde 3 numaralı çatlağın ilerlemesini engelleyecek olan As
donatısının boyu Tablo 2’de gösterildiği gibi 1.7 lb değil 1.0 lb olarak sınırlandırılmıştır.
Deneylerde düşey yük ölçümleri yük ölçer ile (Loadcell), yer değiştirmeler ise LVDT (Linear
Variable Displacement Transducer) kullanılarak yapılmıştır. Yük hücresi (Loadcell) kapasitesi 300
kN dir. Deney elemanlarının hepsinde inceltilmiş uç bölgesinde kesme hasarı meydana gelmiştir.
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Bundan dolayı kesitte eğilmeden kaynaklı sünek bir davranış görülmemiştir. Tablo 2’de numunelerin
düşey yük düşey deplasman grafikleri verilmiştir.
Tablo 2. Düşey yük- düşey deplasman değerleri
Tip

Maksimum Yük
(kN), V EXP

Maksimum Deplasman
(mm)

Tip-1
Tip-2
Tip-2a
Tip-2b
Tip-3
Tip-4
Tip-5

88.6
83.3
128.3
130.1
93.1
83.2
108.4

11.5
13.8
19.1
11.5
11.3
12.3
13.8

Yapılan deneylerde aşıkların hepsi beklendiği gibi kesme hasarına uğramıştır. Deneylerde en iyi uç
bölge kesme performansını Tip 2b numunesi vermiştir. Bu numunenin uç bölgesinde TS 9967 uygun
detay bulunmaktadır ayrıca beton içinde m3’de 10 kg-6 mm çelik tel kullanılmıştır. Bu numunenin
kesme kapasitesinde Tip-1 numunesine göre %52’lik bir artış meydana gelmiştir. m3’de 10 kg-3 mm
çelik tel kullanılan Tip 2a numunesinin kesme kapasitesi Tip 2b’ye göre %2 daha düşüktür. İlave
kesme donatısı ile önlem alınmış olan Tip-5 numunesi referans olarak düşünülen Tip-1 numunesine
göre %23 daha fazla kesme kapasitesine sahiptir.
2. Grup: Sanayi yapılarında kullanılan betonarme aşıklarının lifli polimerlerle
güçlendirilmesi
1. Grup aşık kesit ve donatı detaylarına sahip kirişlerin inceltilmiş uçları CFRP lifler ile
güçlendirilmiştir. Tablo 3’de güçlendirilmiş numuneler ve deney sonuçları Şekil3’de ise hasar
şekilleri verilmiştir. Çalışmanın detayları yazarlar tarafından detaylı olarak yayımlanmıştır (Gemi
vd, 2019).
Tablo3. Numunelere ait deneysel sonuçlar
Başlangıç
rijitliği
(kN/mm)

Süneklik*
(mm/mm)

Maksimum
Dayanım
(kN)

Enerji Tüketme
Kapasitesi
(kN.mm)

P1

14.39

1.54

83.51

983.41

P2

22.02

2.17

123.00

2722. 47

P3

20.54

3.17

116.40

5252.48

P4

11.05

1.67

118.85

3124.00

P5

15.05

2.08

132.49

5696.76

Deney
No

Şekil
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Şekil 1. Numunelerde Oluşan Hasarlar
3. Grup: Tesisat kirişlerinde açılan deliklerin kesme kapasitesine etkisi ve CFRP ile
kirişlerin güçlendirilmesi
Delikli kirişlerin tasarımı için üç farklı delik çapı dikkate alınmıştır. Betonarme delikli kirişlerin
üretiminde kullanılan betonun 28 günlük silindir basınç dayanımı 35 MPa olarak hesap edilmiştir.
Betonarme kirişlerde kullanılan donatı TBDY-2018’e uygun boyuna donatı B420C tipi 2Ф14+1Ф12
çekme bölgesinde ve 2Ф8 basınç bölgesinde bulunan montaj donatılarından oluşmaktadır. Yapılan
tasarımda denge altı kiriş tasarımı yapılmıştır. Çekme bölgesinde kullanılan boyuna donatıların akma
dayanımı 440 MPa, donatı oranı ise ρ = 0.0149 < ρb= 0.0209 olarak seçilmiştir.
Deneylerde delik çapının değişimi parametre olarak dikkate alınmıştır. Deneylerde ilk olarak
deliksiz referans kiriş (RB) test edilmiştir. Ardından ilk grup olarak betonarme kiriş üzerinde simetrik
olarak açılan 75 mm, 110 mm ve 160 mm çapındaki delikli kirişlerin testleri gerçekleştirilmiştir. Bu
ilk grup deneylerde herhangi bir güçlendirme yapılmamıştır. Daha sonra bu üç farklı delik çapına
sahip kirişler CFRP ile güçlendirilerek ikinci grup ve üçüncü grup deneyler test edilmiştir. İkinci ve
üçüncü grup deney numunelerinde delik çevresinin CFRP ile güçlendirilmesi farklı teknikle
uygulanmıştır. Şekil 1’de deney sonunda oluşan hasarlar Tablo4’de deney sonuçları verilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalardan birinci grup deneylerde kesme hasarının önlenmesi için aşık
uçlarının 3 yada 6 mm çelik telli betonla üretilmesinin yada aşık uçlarında çatlak yönüne dik olarak
tasarlanan ilave kesme donatısının son derece faydalı olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci grup aşık
numunelerinden P3 tipi güçlendirmenin süneklik ve enerji tüketme kapasitesi bakımından en etkili
güçlendirme alternatifi olduğu söylenebilir. Son olarak üçüncü grup delikli kiriş numunelerinde D/H
oranının 0.3’ün altında olması durumunda CFRP uygulamasının kesme hasarını önlemeye yönelik
oldukça başarılı olduğu görülmüştür.
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1. Grup Deney Numuneleri

2. Grup Deney Numuneleri

3.Grup Deney Numuneleri

1.RB

5.CFRP-1-RB

9.CFRP-2-D75

2.RB-D75

6.CFRP-1-D75

10.CFRP-2-D110

3.RB-D110

7.CFRP-1-D110

11.CFRP-2-D160

4.RB-D160

8.CFRP-1-D160

Şekil 2. Numune hasar görünümleri
Tablo 4. Deney sonuçları
Deney Numuneleri

Pmax
(kN)

Pu
(0.85Pmax)
(kN)

Süneklik
Oranı

Başlangıç
Rijitliği
(kN/mm)

Energy
tüketme
kapasitesi
(kN.mm)

112.7

95.8

21.31

21.31

2488.56

117.4

99.8

21.82

21.82

3375.21

78

66.3

16.73

16.73

832.38

39

33.15

11.88

11.88

761.37

5.CFRP-1-RB

117.2

99.6

21.71

21.71

6481.88

6.CFRP-1-D75

117

99.45

17.24

17.24

6072.67

7.CFRP-1-D110

117.1

99.5

21.93

21.93

1557.41

8.CFRP-1-D160

68.4

58.1

14.62

14.62

861.60

9.CFRP-2-D75

113

96.1

24.13

24.13

6404.23

10.CFRP-2-D110

128.5

109.2

17.62

17.62

8784.64

11.CFRP-2-D160

85.6

72.8

15.17

15.17

1304.22

1.RB
2.RB-D75
3.RB-D110
4.RB-D160

Farklı Kiriş tipleri
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Gemi L, Aksoylu C, Yazman, Ş, Özkılıç Y.O, Arslan M.H, (2019), “Experimental investigation of shear
capacity and damage analysis of thinned end prefabricated concrete purlins strengthened by CFRP
composite”, Composite Structures, In press, DOI. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111399.
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BETON DOLGU KOMPOZİT LEVHA PERDE DUVAR İÇİN DUVAR
AYAĞI DENEYSEL ÖN TASARIMI
PRELIMINARY WALL FOOTING DESIGN FOR A CONCRETE FILLED
COMPOSITE PLATE SHEAR WALL FOR TESTING
Erkan POLAT1

ÖZET
Beton dolgu kompozit levha perde duvar (BD-KLPD) yenilikçi bir yapısal sistemdir. BD-KLPD,
önceden imal edilmiş yapısal çelik levhaların bağlayıcı elemanlar kullanılarak dikilmesi ve
levhalar arası boşluğun beton ile doldurulması ile oluşturulur. Geleneksel betonarme duvarlara
kıyasla daha hızlı inşa süresi sunması bakımından, ekonomik açıdan cazip bir alternatiftir. Bu
yapıların çeşitli yüklemeler altında (eğilme, eksenel gibi) davranışlarının araştırılması için
yüksek ölçekli deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında deneysel olarak
araştırılması düşünülen BD-KLPD için duvar ayağı tasarımında izlenen yöntemler ve özet
tasarım denklemlerinin sunulması amaçlanmıştır. Taban levhası tasarımı, donatı tasarımı için
kritik moment, kritik kesme kuvvetinin hesaplama yöntemleri özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kompozit yapılar, perde duvar, duvar ayağı tasarımı, deneysel araştırma

ABSTRACT
Composite plate shear walls-concrete filled is an innovative structural system. This type of walls
is created by erection of pre-manufactured structural steel plates using cross-connecting tie rods
and filling the space between the plates with concrete. It is an economically attractive alternative
in such that it offers faster construction time than conventional reinforced concrete walls. Highscale experimental studies are being carried out to investigate the behavior of these structures
under various loading conditions (bending, axial, etc.). Within the scope of this study, it is aimed
to present the methods and summary design equations followed in wall footing design for a wall
whose experimental work is being considered. The calculation methods of base plate design, the
critical moment and shear force reinforcement design are summarized.
Keywords: Composite structures, shear wall, wall footing design, testing

GİRİŞ
Beton dolgu kompozit levha perde duvar (BD-KLPD), çift taraflı çelik levhaların ara bağlantı
elemanları kullanılarak ve levhalar arasındaki boşluğun beton ile doldurulması ile meydana gelir
(AISC 2016). BD-KLPD binalarda yatay yüklere (deprem, rüzgâr gibi) karşı koymak için
kullanılmaktadır. Bu bakımdan geleneksel betonarme perde ile aynı amaca ve fonksiyona sahiptir.
BD-KLPD, modüler (hızlı ve kolay) kurulum, asgari işçilik sağlaması açısından geleneksel perde
duvarlara göre daha ekonomik bir alternatifdir. Yapılan sınırlı deneysel ve nümerik çalışmalar
(Alzeni and Bruneau 2017; Eom et al. 2009; Polat and Bruneau 2017; Polat and Bruneau 2018), bu
yapı sistemlerinin yüksek dayanıma ve sürekliliğe sahip olduğunu göstermiştir. BD-KLPD için farklı
enkesitlere sahip modellerin, yatay ve eksenel yüklemeler altındaki davranışı deneysel araştırma
konusu oluşturmaktadır. Mümkün mertebe yüksek ölçekli yapılan yapısal testler çoğu zaman deney
kurulumunun oluşturulmasında farklı yöntemler denenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmanı
kapsamında deneysel incelenmesi planlanan BD-KLPD için seçilen duvar ayağının tasarımında
izlenen yöntemler ve özet tasarım denklemler sunulmuştur.
1
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AMAÇ VE KAPSAM
Beton dolgu kompozit levha perde duvarların deneysel araştırması için test kurulumu önemli bir yer
tutmaktadır. Eğer test edilen eğilme etkili bir perde duvar ise, deney modelinin, taban bölgesinde
plastik mafsal oluşturarak plastik moment dayanımına ulaşması beklenir. Bu da test edilen deney
modelinin konsol bir davranışına sahip olması ile mümkündür. Her ne kadar konsol bir mesnet sadece
teorik olarak mümkün olsa da deneysel bir uygulamada konsol bir davranışı elde etmenin yollarından
birisi kolon (duvar) ayağı kullanmaktır. Bu çalışma kapsamında, Buffalo Üniversitesi Sismik ve
Yapısal Deney Labaratuvarlarında (SEESL) döngüsel yüklemeler altında deneysel incelemesi
planlanan C enkesitine sahip bir BD-KLPD için tasarlanan duvar ayağının tasarım aşamaları
özetlenmiştir.
BETON DOLGU KOMPOZİT LEVHA PERDE DUVAR
Çalışma kapsamında C enkesitine sahip bir BD-KLPD kullanılması planlanan duvar ayağı tasarımı
incelenmektedir. C enkesitli modelin başlık genişliği b=100 in, gövde derinliği w=30 in, beton
kalınlığı tc=5 in ve çelik levha kalınlığı ts=3/16 in’tir. Bu deney modeli C100x30x5.375 olarak
adlandırılmıştır. Duvar konsol tipi olup betonarme ayağa gömülü olarak test edilmesi
planlanmaktadır. Deney kurulumun perspektif gösterimi Şekil 4(a)’da gösterilmiştir. Döngüsel
yüklemeler altında duvar ile ayak yüzeyi arasında kaymayı engellemek için, Şekil 4(b)’de
gösterildiği gibi, rijit levhalar ile güçlendirilmiş taban levhaları duvar tabanından dış levhalara
kaynaklanmıştır.

(a)

(b)

Şekil 4. (a) Test kurulumunun perspektif görünüşü; (b) Duvar altına kaynaklanmış taban
levhaları
PERDE DUVAR AYAĞI TASARIMI
Duvar ayağının boyutları test edilen duvar modelinin plastik moment dayanımına bağlıdır. Aynı
şekilde, duvar ayağının test zeminine bağlanması için kullanılması gereken bağlayıcı çubuklar da
duvar plastik momentine yetecek sayıda ve kapasitede olmalıdır. Bununla birlikte, deney düzeneği
kurulumunda ve tasarımında geçerli bir güvenlik toleransı sağlamak için, kullanması gereken plastik
moment değerleri 1.5 güvenlik katsayısı ile arttırılmıştır. Böylece, duvar ayağı ile laboratuvar zemini
arasında, dönme momentinden kaynaklanan, meydana gelebilecek bir ayrılma ve kayma durumu
engellenmiş olur.
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C100x30x5.375 duvar modeli için duvar ayağının tasarım boyutları 8ft x 12ft x 2ft olarak
belirlenmiştir. Burada duvar ayağı kalınlığı 2ft olarak alınmıştır. Bu kalınlığının seçiminde, oluşacak
duvar ayağı ağırlığı dikkate alınmalıdır. Daha yüksek ayak kalınlığı ile ayak ağırlığı artacağından
taşınması ve geri dönüşümü daha masraflı olacaktır. Duvar ayağı kalınlığı donatı tasarımı için de
önemlidir. Boyuna donatı tasarımında ayak kalınlığının moment kolunu temsil edeceği varsayılırsa,
gerekecek donatı miktarı moment kolu ile ters orantılı bir şekilde artacaktır. Yani duvar ayağı
kalınlığının daha yüksek olması durumunda gereken boyuna donatı miktarı azalacaktır.
Taban Levhası Tasarımı
Duvar ile duvar ayağı arasındaki bütünlük, moment ve kesme kuvvetinin etkin bir biçimde transferi
ile mümkündür. Duvar eğilme momentinin duvar ayağına aktarılmasında benimsenen yaklaşım,
duvar tarafsız ekseninin her iki tarafında oluşan eksenel kuvvet çiftlerinin duvar ayağına
aktarılmasıdır. Bu da taban levhaları kullanarak mümkün olabilir. Taban levhasının tasarımında
sadece çekme kuvveti çifti dikkate alınır. Taban levhası hesabı için, duvarın plastik moment
kapasitesine ulaştığı varsayılmaktadır.
Şekil 5’de gösterildiği gibi duvar levhalarında oluşan maksimum çekme kuvvetleri (Ts), taban
levhaları ile duvar ayağına aktarılır. Duvar levhalarından gelen eksenel çekme kuvvetleri, duvar
ayağı alt yüzeyi ile taban levhaları arasında oluşan basınç gerilmeleri ile duvar ayağına aktarılır.
Taban levhası genişliği ve kalınlığı, levhaya etkiyen ezilme basıncının, ayak betonunun basınç
dayanımına (örneğin 4ksi) eşit veya az olacak şekilde alınarak hesaplanmasıyla bulunur.
Taban levhası kalınlığı, belirli aralıklar ile güçlendirme levhaları kullanarak daha ekonomik
olarak hesaplanabilir. Şekil 6’te gösterildiği gibi taban levhasının tasarımında akma çizgileri metodu
(plastik mekanizma) kullanılmıştır. Şekilde gösterilen plastik mekanizma taban levhasının yayılı
yükleme (w) altında göçme mekanizmasını temsil eder (a<2b). Buradaki yayılı yükleme değeri pratik
olarak beton dayanımına eşit alınabilir (𝑤 = 𝑓 ). Enerji metodu kullanılarak iç ve dış yapılan işlerin
eşit olması ilkesinden türetilen denklemler sayesinde bilinmeyen “x” değeri seçilen bir “b” değerine
göre bulunur. “x” parametresi için kapalı form denklemi Denklem (2) ile verilmiştir. Taban levhası
et kalınlığı “t” için ise kapalı form denklemi Denklem (3) ile verilmiştir.
𝑥=

0.125 −2𝑎 + √4𝑎 + +50𝑏
𝑏

0.2 𝐹 (𝑎 + 4𝑏𝑥)𝑤𝑥(25𝑏 − 8𝑥)𝑎
𝑡=±

(2)

(3)

𝐹 (𝑎 + 4𝑏𝑥)

Şekil 5. Taban levhasına etki eden kuvvetlerin
gösterimi

Şekil 6. Varsayılan taban levhası akma
çizgileri
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Duvar Ayağı Bağlayıcı Çubuk Sayısının Bulunması
Duvar ayağı ile test zemini arasındaki kaymayı engellemek ve duvardan gelen momentin zemine
aktarılmasını sağlamak için, duvar ayağı bağlayıcı çubuklar kullanılarak test zeminine bağlanmalıdır.
Duvar ayağı yüzey alanının, gereken sayıda bağlayıcı çubukların yerleştirilebileceği büyüklükte
olması gerektiğinden, duvar ayağı boyutlandırmasında bağlayıcı çubukların sayısı, dayanımı,
yerleşim yerleri önemli rol oynamaktadır. Örneğin düşük dayanımlı bağlayıcı çubukların
kullanılması, gerekli çubuk sayısını ve de gerekli duvar ayağı yüzey alanını arttıracaktır. Duvar
ayağında oluşan dönme momentine karşı koymak ve ayak-zemin arasındaki herhangi bir ayrılmayı
önlemek amacıyla yeterli sayıda bağlayıcı çubuk kullanılmalıdır. Bu bağlayıcı çubuklara çekme
dayanımları ölçeğinde sonradan gerilme kuvveti verilerek duvar ayağı ile test zemini arasında yeterli
sürtünme kuvvetinin elde edilmesi sağlanır. Her bir gergi çubuğunun eksenel yük taşıma
kapasitesinin TDYW olduğu varsayılırsa, gerekli gergi çubuğu sayısı, NDYW, Denklem (1) ile bulunur:
𝑁

=

𝜎 𝑤𝑏
𝑇

(4)

burada, 𝑤 ve 𝑏 Şekil 7’te gösterildiği gibi ayak boyutlarıdır. 𝜎 aşağıdaki denklem ile verilir;
𝜎 =

𝑀
𝐼

𝑐

(5)

Mxx duvar dönme ekseni etrafındaki moment ve 1.5Mp değerine eşit alınabilir (1.5=güvenlik
katsayısıd). Burada 𝑐 = 0.5𝑤 (kesit derinliği) ve 𝐼 ise duvar ayağının dönme ekseni etrafındaki
atalet momentidir ve Denklem (6) ile verilmiştir.
𝐼

=

𝑏 𝑤
12

(6)

Bununla birlikte 𝜎 gerilmesinin duvar ayağı ve test zemini için kullanılan beton
dayanımından büyük olmamasına dikkat edilmelidir. C100x30x5.375 duvar prototipi için seçilen
duvar ayağı üzerine gerekli olacak bağlantı çubuğu sayısı duvar plastik momenti kullanılarak
(Mp=31,508 kip-in) 24 olarak belirlenmiştir. Gerekli bağlayıcı çubuk sayısı, her bir çubuğunun 130
kips’lik bir eksenel çekme kapasitesine sahip olduğu varsayılarak tespit edilmiştir. Şekil 7 duvar
ayağı yüzeyi üzerindeki bağlayıcı çubuk düzenini göstermektedir.

Şekil 7. Duvar ayağı yüzeyi üzerindeki bağlayıcı çubuk düzeni
Duvar Ayağı Kritik Moment ve Donatı Hesabı
Boyuna ve enine yöndeki donatı hesabının yapılabilmesi için duvar ayağının kritik kesitlerindeki
momentler tespit edilmelidir. Şekil 8(a) duvar ayağının enine ve boyuna yöndeki kritik kesitlerini
göstermektedir. Şekil 8(b) enine ve boyuna yöndeki moment değerlerini bulmak için gerilme
dağılımlarını göstermektedir. Şekil 8(b)’de gösterilen 𝜎 daha önceden tanımlandığı gibi duvar
eğilmesinden kaynaklanan gerilme, 𝜎
sonradan gerilmiş bağlantı çubuklarının sebep olduğu
gerilmedir. σcrl Denklem (7) ile verilmiştir;
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0.5𝑤 − 𝑤

(7)
0.5𝑤
Şekil 8(b)’de gösterilen gerilme dağılımlarından, 𝐹 , 𝐹 ile gösterilmiş kuvvet vektörleri elde edilir.
𝐹 kuvvet vektörü ise (şekilde gösterilmemiş) enine yöndeki kuvvet vektörüdür. Bu kuvvetler
Denklemler (8)-(10) ile bulunur.
𝜎

=𝜎 ∗

𝐹 =𝜎

𝑤

𝐹 = 𝜎 −𝜎

𝐹 =

𝑏
𝑤

𝜎 +𝜎
2

𝑤

(8)
𝑏 0.5

𝑏

(9)

(10)

Boyuna ve enine yöndeki moment değerleri, kuvvet vektörlerinin kritik kesitlere olan uzaklıkları ile
çarpılması neticesinde bulunabilir. Boyuna yöndeki moment:
𝑀

=𝐹 ×𝑙 +𝐹 ×𝑙

(11)

Enine yöndeki moment:
𝑀 =𝐹 ×𝑙
(12)
Betonarme duvar ayağı için boyuna yöndeki gerekli donatı alanı Denklem (13) ile hesaplanır;
𝑀
0.9𝐹 𝑗𝑑
Enine yöndeki gerekli donatı alanı Denklem (14) ile hesaplanır;
𝐴 =

(13)

𝑀
(14)
0.9𝐹 𝑗𝑑
Burada 𝑗𝑑 , duvar ayağı alt ve üst eğilme donatılarının basınç ve çekme bileşke kuvvetleri arasındaki
uzaklığa eşit moment koludur. 𝐹 ise donatı çeliği akma gerilmesidir.
𝐴

=

Duvar Ayağı Kritik Kesme Kuvveti Hesabı
Kesme donatısı hesabı için, duvar ayağı, iki komşu bağlantı çubuğu arasındaki mesafe kadar bir
genişliğe sahip bir şerit gibi dikkate alınıp bir kiriş gibi analiz edilmiştir. Varsayılan şerit genişliği
Şekil 8(a)’de gösterilmiştir. Kesme kuvveti hesabı için duvar ayağındaki gerilme dağılımı Şekil
8(c)’de gösterilmiştir. Boyuna yöndeki kritik kesitteki toplam kesme kuvveti:
𝑉 =𝜎

𝑤 𝑏
2

(15)

Boyuna yönde şerit başına düşen kesme kuvveti (𝑛 =toplam şerit sayısı):
𝑉

= 𝑉 /𝑛

(16)

Enine yöndeki kritik kesitteki şerit başına düşen kesme kuvveti:
𝑉 =𝐹
Enine yönde şerit başına düşen kesme kuvveti:
𝑉 = 0.5𝑉

(17)
(18)
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Maksimum kesme kuvveti büyük olan kesme kuvveti olarak alınır. Kesme donatısı aralığı Denklem
(19) ile hesaplanır (d=etkin donatı yüksekliği);
𝐴 𝑓 𝑑
𝑠=
(19)
𝑉
−
𝑉
𝜙
Burada 𝑉𝑐 beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir:
𝑉 =2 𝑓 𝑏 𝑑

(20)

.

(a)
(b)
(c)
Şekil 8. (a) Duvar ayağı üzerindeki kritik kesitler; (b) Kritik moment için gerilme dağılımı ve (c) kesme
kuvveti gerilme dağılımı

SONUÇ
Deneysel incelemesi planlanan C enkesitine sahip bir BD-KLPD için duvar ayağı tasarım yöntemleri
ve denklemleri özetlenmiştir. Çalışma kapsamında, taban levhası tasarımı, duvar ayağı bağlayıcı
çubuk sayısının tespiti, duvar ayağı donatı hesabı için kritik kesitlerdeki moment ve kesme
kuvvetinin hesaplanma yöntemleri incelenmiştir.
KAYNAKLAR
AISC (2016). "Seismic provisions for structural steel buildings." AISC 341-16, AISC, Chicago.
Alzeni, Y., and Bruneau, M. (2017). "In-plane cyclic testing of concrete-filled sandwich steel panel walls with
and without boundary elements." Journal of Structural Engineering, 143(9), 04017115.
Eom, T.-S., Park, H.-G., Lee, C.-H., Kim, J.-H., and Chang, I.-H. (2009). "Behavior of double skin composite
wall subjected to in-plane cyclic loading." Journal of structural engineering, 135(10), 1239-1249.
Polat, E., and Bruneau, M. (2017). "Modeling cyclic inelastic in-plane flexural behavior of concrete filled
sandwich steel panel walls." Engineering Structures, 148, 63-80.
Polat, E., and Bruneau, M. (2018). "Cyclic Inelastic In-plane Flexural Behavior of Concrete Filled Sandwich
Steel Panel Walls with Different Cross-Section Properties." Engineering Journal, American Institute of
Steel Construction, 55, 45-76.

186

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

EKSENEL YÜK ETKİSİ ALTINDA İNCE CİDARLI ÇELİK
KOLONLARIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERİMENTAL INVESTIGATION OF THIN-WALLED STELL COLUMNS
UNDER AXİAL LOAD
Abdulkerim İLGÜN1, Hüsnü CAN2 Berna BAYRAM3, Semih ARIBAŞ4
Ahmad Javid ZIA5, Sadrettin SANCIOĞLU6

ÖZET
Bu çalışmada daire kesitli çelik kolonların, farklı dolgu malzemeleriyle eksenel yük altındaki
davranışı incelenmiştir. Çalışmada 60,3 mm çapında, 3 mm cidar kalınlığında ve 750 mm
uzunluğunda S235JR kalitesinde 12 adet daire kesitli çelik kolon kullanılmıştır. Dolgu malzemesi
olarak 4 farklı malzeme (beton [C30], ince agrega [1-4 mm], iri agrega [4-31.5 mm], XPS)
kullanılmıştır. Dolgu malzemesi olarak kullanılacak iri ve ince agrega elek analizine göre elde
edilmiştir. Çalışmada öncelikle iki adet içi boş kolonun eksenel yük altındaki burkulma verileri
elde edilmiştir. Sonra her bir dolgu malzemesi için ikişer adet kolonun, eksenel yük altındaki
burkulma deneyleri yapılmıştır. Dolgu malzemelerinin sıkıştırılma işlemi vibratör aracılığı ile
yapılmış, sıkıştırma işlemi süresi her bir malzeme için 5-15 sn arası tutulmştur. Toplamda on iki
adet numune test edilmiştir. Elde edilen tüm veriler karşılaştırıldığında XPS dolgu malzemesinin
daire kesitli çelik kolonun burkulma yüküne ve burkulma süresine etkisinin olmadığı
görülmüştür. Diğer dolgu malzemelerinin, daire kesitli çelik kolonun burkulma yüküne etkisinin
olmadığı, burkulma süresini geciktirdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Burkulma, Eksenel Yük, CFST Column

ABSTRACT
In this study, the behavior of circular section steel columns against buckling under axial load
with different filling materials was investigated. In the study, steel column of 60.3 mm in
diameter, 3 mm wall thickness and 750 mm in length and twelve circle pieces in the quality of
S235JR were used. Five different materials (concrete [C30], recycled fine aggregate [1-4 mm],
recycled coarse aggregate [4-16 mm], polyurethane) were used as filling material. The coarse
and fine aggregate to be used as filling material was recycled aggregate and was used after it
was classified according to the sieve analysis. In the study, first, buckling data under axial load
of two hollow columns were obtained. Then, for each filling material, two columns were
subjected to buckling tests under axial load. Compression of the filling materials was done by
means of vibrator, and the duration of compression was kept between 5-15 seconds for each
material. A total of twelve samples have been tested. It was observed that the other fillers had
an effect on the buckling load of the circular steel column and delayed while buckling.
Keywords: Buckling, Axial Loads, CFST Column
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GİRİŞ
Son yıllarda beton dolgulu çelik kullanımı hızlıca yayılmıştır. Yük taşıma kapasitelerindeki artışın
yanı sıra hızlı inşası nedeniyle ekonomide tasarruf sağlamaktadır. Beton dolgulu çelik borunun bu
kadar yaygınlaşmasının diğer sebepleri ise yüksek süneklik düzeyi ve yüksek enerji sönümleme
kapasitesine sahip olmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle çok sayıda mühendislik yapısında, dairesel,
dikdörtgen ve düzgün çokgen kesitli beton dolgulu çelik boruların (CFST) sıkça kullanıldığı
bilinmektedir.
Genellikle, gökdelen ve çok katlı yapılarda kolon ve kiriş olarak, düşük yüksekliklerdeki
endüstriyel yapılarda kiriş olarak kullanılmaktadır. CFST’nin avantajı, ince cidarlı çelik boruların
burkulmasının beton dolgusu ile engellenmesi veya geciktirilmesidir. Deneysel çalışmalarda ise
farklı dolgu malzemeleriyle, çelik borunun burkulma modundaki ve süresindeki değişimler
gözlenerek daha güvenilir ve ekonomik bir çözüm aranmaktadır. CFST, kolon olarak kullanıldığında
kısa ve narin kolon sınıfına girer. Kısa kolonlar küçük ‘Boy/Çap’ oranlarına sahiptir. Bu tarz
kolonların davranışları incelendiğinde kesit ve malzeme özellikleri belirleyici unsurlardır. Ancak
narin kolonlar kısa kolonların aksine yüksek ‘Boy/Çap’ oranları ile elastik veya elastik olmayan
şekilde burkularak taşıma kapasitelerine ulaşır Güneyisi ve Ayşegül (2015). Geçmişte bu gibi beton
dolgulu kolonlar üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Fakat bu çalışmalarda çoğunlukla dolgu
malzemesi olarak beton kullanılmakta ve kesitin mukavemeti test edilmektedir. Beton dolgulu
kolonlar üzerine yapılan eski çalışmalarda genellikle dairesel kesitli çeliğin beton çekirdeğine yüksek
derecede mukavemet artışı sağlaması ve dolgu betonunu etkili bir şekilde sınırlandırabilmesi
nedeniyle çelik borular tercih edilmiştir. Mevcut deneysel çalışmalar incelendiğinde beton dolgulu
kolonun davranışını ve kapasitesini etkileyen bazı parametreler kullanılmıştır. Geometrik
parametreler olarak narinlik oranı, D/t oranı gibi parametreler kullanılırken mekanik parametreler
olarak beton ve çeliğin dayanımları, yükleme ve sınır şartları ve betonun sargılama derecesi
kullanılmıştır Zeghiche ve Chaoui (2005). CFST kolonlarının yüksek taşıma kapasitelerine sahip
olması nedeniyle özellikle yüksek sismik dalga periyotlarına sahip bölgelerde kullanılır. Bu sebepten
ötürü birçok araştırmacı CFST kolonunu sismik dalgalar etkisinde deneysel çalışmalar yapmıştır.
(Yin vd., 2012) C30 ve C90 beton dolgu kullanılarak oluşturulan 12 adet CFST kolona eksenel yük
etkisi verilmiş, dairesel, kare ve dikdörtgen gibi kesitlerin kolon kapasitesine etkisi (Ibañez,
Hernández-Figueirido, & Piquer, 2018) tarafından araştırılmıştır. Zhu ve Chan (2018) tarafından
yapılan çalışmada silindirik basınç dayanımı 38 MPa ile 112 MPa arasında değişen 21 adet CFST
kolonun tek eksenli basınç altında sekizgen, dairesel ve kare gibi kesitlerin yük taşıma kapasitesine
etkisi araştırılmıştır. (Lu vd., 2015) ise farklı beton mukavemeti, farklı boru kalınlıkları ve farklı
oranda çelik elyaf katkısı kullanarak CFST kolonların davranışını araştırmayı amaçlamıştır.
Bu çalışmada ise deneysel olarak dairesel kesitli CFST kolonların C30 beton, atık agrega ile
üretilen C30 beton, 1-4 mm atık agrega, 4-16 mm atık agrega, poliüretan ve demir tozu gibi dolgu
kullanılarak, eksenel yük etkisi altındaki burkulma davranışı incelenmiş ve burkulma etkisine karşı
daha dayanıklı CFST kolonların daha düşük maliyetlerle imal edilebilmesi araştırılmıştır. Deney
sonucunda elde edilen veriler ile ülkemizde yürürlülükte olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince boş ve beton dolgulu numuneler için yapılan analiz
sonuçları kıyaslanmıştır.
MATERYAL
Numuneler
Deneyde iki adet boş, iki adet atık agregalar ile üretilmiş C30 beton dolgulu, iki adet normal
agregalardan üretilmiş C30 beton dolgulu, iki adet poliüretan dolgulu, iki adet 1-4 mm atık agrega
dolgulu, iki adet 4-16 mm atık agrega dolgulu ve bir adet demir tozu dolgulu olmak üzere toplamda
on üç adet dairesel kesitli çelik boru eksenel yük etkisi altında test edilmiştir. Tüm numuneler aynı
uzunlukta ve aynı cidar kalınlığına sahiptir. Tüm numunelerin özellikleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir. Tabloda C harfi betonu, D harfi numune dış çapını, d harfi numune iç çapını, t harfi
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cidar kalınlığını, L harfi numune boyunu, fcu beton numunenin karakteristik basınç dayanımını, fy ise
dairesel kesitli çelik borunun karakteristik akma dayanımını temsil eder.
Tablo 1. Numune Özellikleri

Numune D(mm) d(mm) t(mm) L(mm) fcu(Mpa) fy(Mpa)
E; P; S; L
RC; NC

60,3
60,3

57,3
57,3

3
3

650
650

30

235
235

E: Dolgusuz numuneler
RC: Geri dönüştürülmüş agregalardan elde edilen betonun doldurulduğu numuneler
NC: Normal agregalardan elde edilen betonun doldurulduğu numuneler
P: Poliüretan dolgulu numuneler
S: İnce agrega (1-4 mm) dolgulu numuneler
L: İri agrega (4-16 mm) dolgulu numuneler
Malzeme Özellikleri
Beton

Kullanılan betonun karakteristik silindir basınç dayanımı 30 MPa, karakteristik eksenel çekme
dayanımı 1.9 MPa ve 28 günlük elastisite modülü 32000 MPa’dır. Beton karışımı hazırlanırken CEM
I 42,5 R - Portland Çimentosu kullanılmıştır. Atık agregalar eski beton numunelerinden elde
edilmiştir. Beton karışımı içerisinde akışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanılmıştır. Hazırlanan beton
karışımı slump deneyine tabii tutulmuş ve her iki agrega çeşidi ile oluşturulan beton karışımında
ölçülen çökme değeri 70 mm olarak kaydedilmiştir. Tablo 2’ de beton karışımı miktarları verilmiştir.
Tablo 2. Beton Karışım Oranları
Numune
İsimleri
RC1
RC2
NC1
NC2

Beton
Dayanımı
(MPa)
30
30
30
30

Çimento
(kg/m3)

Su
(kg/m3)

438
438
438
438

210
210
210
210

İri
Agrega
(kg/m3)
863
863
863
863

İnce
Agrega
(kg/m3)
14
14
14
14

Süper
akışkanlaştırıcı
(kg/m3)
3.34
3.34
3.34
3.34

Çelik

Kullanılan dairesel dikişli çelik borunun malzeme kalitesi S235JR olup karakteristik akma dayanımı
235 MPa ve karakteristik çekme dayanımı 360 MPa’dır.
Agrega

Normal agregalar elek analizi ile 1-4 mm ve 4-16 mm çaplara sahip dane boyutlarınca ayrıştırılarak
deney esnasında kullanıma hazır hale getirilmiştir. Atık agregalar ise eski beton numuneleri çeneli
kırıcı kullanılarak 16 mm ve daha küçük parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların sınıflandırılması için
parçalanan malzemeler elek analizi deneyine tabii tutulmuş ve numune boyutlarına göre
sınıflandırılmıştır. Elek analizi deneyine başlanmadan önce bölgeçleme yardımı ile analiz için bir
miktar numune alınmış ve numuneler etüvde kurutulup ağırlığı ölçüldükten sonra elek setine
yerleştirilmiş ve sarsma tablasında bir süre bekletilmiş ve ayrışma işlemi tamamlanmıştır. Beton
karışımı ve dolgu olarak kullanılacak olan dane çapları 1-4 mm ve 4-16 mm olduğundan bu çaplara
sahip malzemeler seçilmiştir.

189

A. İlgün, H. Can B.Bayram, S. Arıbaş, A. J. Zıa, S. Sancıoğlu

Tablo 3. Elek Analizi
Elek Açıklığı (mm)

Kümülatif Geçen
(%)

Kümülatif Kalan
(%)

32

100

0

16

95.7

4.3

8

71.5

28.5

4

68.3

31.7

2

47.4

52.6

1

40.4

59.6

0.5

22.7

77.3

0.25

15.7

84.3

İncelik Modülü

3.38

Agregaların su emme ve birim ağırlık değerleri TS 3526’ya göre hesaplanmıştır. İnce
agregaların (1-4 mm) ortalama su emme değerleri %10,64 olup, iri agregaların (4-16 mm) ortalama
su emme miktarı %4,62’dür. İnce agregaların özgül ağırlığı 2,2 gr/cm³ ve iri agregaların özgül
ağırlığı 2 gr/cm³ olarak hesaplanmıştır.
Poliüretan

Kullanılan poliüretanın, malzeme toplam kalınlığının %10’u kadar bir deformasyon oluşuncaya
kadar direnç gösterdiği basınç dayanımı 0.516 MPa’ dır. Elastisite modülü ise 3-5 MPa arasındadır.
METOD
Numunelerin Hazırlanması
Test esnasında kullanılacak olan dairesel kesitli çelik borular mesnetten mesnete 650 mm’dir. Çelik
boruların iç kısımları döküme hazır hale gelmesi için aşındırıcılar yardımıyla temizlenmiştir. Borular
hazır hale getirildikten sonra her bir boru numunesinin altına 70*70 mm boyutlarında ve 2 mm
kalınlığında çelik plakalar merkezli olarak kaynatılmış ve dolum için hazır hale getirilmiştir.
Çelik boru numuneler hazırlandıktan sonra dolgu işlemine geçilmiştir. Dolgu işlemi esnasında beton
ve agregalar huni yardımıyla borular içine doldurulmuştur. Boşluksuz ve homojen bir dolum olması
için borular 15 saniye süresince vibrasyon etkisine tabii tutulmuştur. Poliüretan dolumunda ise yine
boşluksuz bir dolum olması için katmanlar halinde dolum yapılmıştır.
Deneysel Çalışma
Test için hazırlanan düzeneğin üst kısmına eksenel yük oluşturması için bir hidrolik kriko
eklenmiştir. Bu hidrolik krikonun uç kısmına yük değerlerini gözlemleyebilmek adına bir data logger
bağlanmıştır. Data logger’ın altına ise test numuneleri olan boruları tutacak şekilde çelik plaka içine
soket yapılmıştır. Yine aynı şekilde test numunelerini aşağıdan taşıyacak olan sehpa düzeneğinin üst
kısmına bir plaka yerleştirilmiş ve çelik borunun girmesi için bir soket yapılmıştır. Bu soketler
sayesinde numune dik bir şekilde, iki ucundan mafsallı olarak mesnetlendirilmiştir. Dik düzlemde
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deney düzeneğine yerleştirilen çelik boruların eksenel yük etkisi altındaki yatay deplasmanlarını
gözlemlemek ve ölçümlemek amacıyla boru numunelerin dış duvarlarına tam temas edecek şekilde
“LVDT” yerleştirilmiştir. Bu cihazdan beş adet kullanılmış ve kartezyen koordinat sisteminin +x, x, +y, -y, -z yönlerine göre konumlandırılmıştır.
Eksenel yük uygulanmaya başlandığında her adımda yük durumu kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca test başlangıcından itibaren, numune burkulma deformasyonuna uğrayana dek kronometre ile
süre tutularak burkulma süreleri de ölçülmüş ve tam burkulma anındaki yük ve süre bilgileri kayıt
altına alınmıştır.

Şekil 1. Deney Fotoğrafları
Analitik Çalışma
Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik uyarıca Bölüm 8’de verilen
hesap adımları uygulanarak boş numuneler için karakteristik basınç kuvveti dayanımı Denklem 1 ‘de
belirtildiği gibi hesaplanmıştır.
𝑃 = 𝐹 𝐴
[1]
Eşitlikte verilen Fcr kritik burkulma gerilmesini ve Ag kayıpsız en kesit alanını ifade
etmektedir. İçerisinde beton dolgu bulunan kompozit numuneler ise yine aynı yönetmelik
kapsamında Bölüm 12.3’de belirtilen hesap adımları uygulanarak beton dolgulu kompozit numuneler
için kullanılan eksenel kuvvet altındaki karakteristik dayanımı Denklem 2’de belirtildiği üzere
hesaplanmıştır.
𝑃 = 𝐹 𝐴 + 𝐶 𝑓 (𝐴 + 𝐴
)
[2]
Eşitlikte verilen Fy yapısal çeliğin karakteristik akma dayanımını, As yapısal çeliğin çekirdek
en kesit alanını, C2 boru ve kutu enkesitli elemanlar için tanımlanan burulma sabitini (yönetmelik
uyarıca boru enkesitler için C2=0.95 alınmıştır), fck betonun karakteristik basınç dayanımını, Ac
beton enkesit alanını, Asr boyuna donatı alanını, Esr beton çeliğinin elastisite modülünü ve Ec betonun
elastisite modülünü tanımlamaktadır.
SONUÇ
Yapılan deney sonucunda elde edilen yük deplasman grafiğine göre normal beton ile doldurulmuş
çelik boru ve atık agregadan üretilmiş betonla doldurulmuş çelik borunun, içi boş çelik boruya göre
taşıdığı eksenel kuvvetin daha fazla olduğu görülmüştür. Normal betonla doldurulmuş çelik boruyla,
atık agregayla doldurulmuş çelik boru kıyaslandığında normal betonla doldurulmuş çelik borunun
daha fazla yük taşıdığı görülmüştür. İnce agrega, iri agrega ve poliüretanla doldurulmuş çelik boru,
içi boş çelik boruyla kıyaslandığında eksenel yük taşımasının değişmediği görülmüştür. Deneysel
sonuçlar, teorik sonuçlarla uyumludur.
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Bu çalışma, daha fazla sayıda numuneyle, daha farklı dolgu malzemeleriyle doldurularak ve farklı
kesitli çelik borularla denenerek kapsamı genişletilmelidir.
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Grafik 1. Yük – Deplasman Eğrisi
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YAPAY DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GLULAM KİRİŞLERİN
EĞİLME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF BENDING BEHAVIOR OF GLULAM BEAMS
REINFORCED WITH ARTIFICIAL REBAR
Ali Can AYTAR1, Mehmet EMİROĞLU2, H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU3
Mehmet Emin ARSLAN4, Serkan SUBAŞI5
ÖZET
Bu çalışma, yapılarda taşıyıcı k r ş olarak kullanılan yapıştırılmış lam ne keresteler n (Glulam)
yapay donatı elemanlarıyla güçlend r lmes amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ağaç malzeme
olarak Sarıçam (P nus sylvestr s L.) odunu, ahşap plakaların yapıştırılmasında PVA-D4 tutkalı,
güçlend rme ç n karbon ve bazalt çubuk yapay donatılar kullanılmıştır. Hazırlanan
25x50x780 (mm) ölçüler ndek ahşap plakalar PVA-D4 tutkalı le yapıştırılarak lam ne k r şler
üret lm şt r. Güçlend rme çubuklarının yerleşt r lmes ç n lam ne k r şler n alt plakalarına
10x10x780 (mm) ölçüsünde kanal açılmıştır. Açılan kanalların çer s ne Ø8 mm çapında yapay
donatı çubukları S kadur-330 k b leşenl epoks esaslı reç ne le yapıştırılmıştır. Hazırlanan
güçlend r lm ş ve güçlend r lmem ş lam ne k r şlere 3 nokta eğ lme test uygulanmış ve elde
ed len bulgular anal z ed lm şt r. Yapılan anal zlerde, kırılma anındak maks mum yük, kontrol
örnekler nde 14,41 kN, bazalt çubukla güçlend r lm ş örneklerde 13,62 kN ve karbon çubukla
güçlend r lm ş örneklerde 13,38 kN bulunmuştur. Güçlend r lm ş k r şler n dayanımlarındak bu
düşüşün uygulanan konstrüks yon tasarımından kaynaklandığı bel rlenm şt r. Sonuç olarak ön
deneme amacıyla yapılan bu güçlend rme çalışmasında kullanılan tasarımın uygun olmadığı
bel rlenm ş olup ler çalışmalar ç n farklı tasarım öner ler get r lm şt r.
Anahtar Kel meler: Glulam, Bazalt Donatı, Karbon Donatı, Onarım ve Güçlend rme

ABSTRACT
This study was carried out with the aim of reinforcing the glued laminated timber (Glulam) used
as carrier beam in the structures with artificial reinforcement elements. In the study, pine wood
was used as wooden material and PVA-D4 glue was used for bonding the wooden plates. Carbon
and basalt rebar artificial reinforcement elements were used for reinforcement. Prepared
25x50x780 (mm) wooden plates are glued with PVA-D4 glue to produce laminated beams. A
groove of 10 x 10 x 780 (mm) was opened to the bottom plates of the laminated beams to
placement of the artificial reinforcement rebar. In the opened grooves, Ø8 mm diameter artificial
reinforcement rebars were glued with Sikadur-330 two-component epoxy based resin. The
3-point bending test was applied to the reinforced and non-reinforced laminated beams and the
obtained results were analyzed. In the analyzes, the maximum load at break time was found to
be 14,41 kN in the control samples, 13,62 kN in the basalt-reinforced samples and 13,38 kN in
the carbon-reinforced samples. It has been determined that this decrease in strength of reinforced
beams is due to the applied construction design. As a result, it was determined that the design
used in this preliminary study was not suitable and different design suggestions were made for
further studies.
Keywords: Glulam, Basalt Rebar, Carbon Rebar, Repair and Strengthening
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GİRİŞ
Son yıllarda özell kle ahşap köprü malatlarında kullanımı yaygınlaşan, tabaka hal ndek ahşabın
doğal ya da yapay b r tutkal le lam nasyonu şekl nde üret len glulam, çel k ve beton g b
malzemeler n yer ne terc h ed leb lmekted r (Tazarv vd., 2019). Orman kaynaklarının ver ml
kullanılması kaydıyla, ahşap, yen leneb l r ve çevre dostu b r yapı malzemes olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yapı mühend sl ğ açısından bakıldığında ahşap, yüksek dayanım/b r m ağırlık oranı
sayes nde yapı ağırlığını haf fletmes neden yle önem kazanmaktadır (Shu et al. 2019). Günümüzde
nşaat sektöründe yapıştırılmış lam ne ahşap (glulam) elemanları gen ş b r uygulama yelpazes nde
kullanılmaktadır. Sentet k yapıştırıcıların teknoloj k gel ş m le mümkün olan bu üret m tekn ğ
sayes nde daha nce ahşap tabakalarının lam nasyonu yoluyla daha büyük yapısal elemanların
oluşturulması mümkün olmaktadır. Böylece, farklı m mar ve yapısal gereks n mlere kolayca
uyarlanab len farklı şek l ve boyutlarda ahşap elemanlar elde etmek mümkün hale gelmekted r
(Ferre ra vd., 2017). Bunun yanında son yıllarda l f takv yel pol mer (FRP) teknoloj s ndek
gel şmelere bağlı olarak b rçok yapısal elemanın mekan k performansı daha da ler sev yeye
taşınmaktadır. Yapısal elemanların onarım ve güçlend r lmes nde özell kle beton ve çel k
elemanlarda terc h ed len FRP’ler son yıllarda glulam le üret lm ş yapılsal elemanların takv yes nde
kullanılmaktadır (Vahed an vd., 2019).
Bu çalışmada, taşıyıcı ahşap malzemes olarak üret len glulam k r şler n eğ lme zorlanması en
yüksek olan bölgeler nde (k r ş alt bölgeler ), eğ lme dayanımı ahşaptan daha yüksek olan FRP donatı
malzemeler le takv ye ed lerek eğ lme performanslarındak değ ş m ncelenm şt r. ASTM D3737
standardına uygun olarak boyutlandırılmış, 3 adet referans, 3 adet bazalt elyaf yapay donatı le
güçlend r lm ş ve 3 adet de karbon elyaf yapay donatı le güçlend r lm ş toplam 9 adet numune teste
tab olmuştur.
Materyal ve Metot
Çalışmada, 2. sınıf Sarı çam (P nus sylvestr s L.) kereste, PVA D4 tutkalı, Sikadur-330 çift bileşenli
epoksi esaslı reçine, 8 mm çapındak bazalt ve karbon donatılar kullanılmıştır. Çalışmada mas f
ahşaptan oluşan glulam k r şler oluşturmak ç n 27 adet 25x50x780 (mm) mas f ahşap plaka
hazırlanmıştır. Daha sonra bu parçalar PVA D4 tutkalı kullanılarak yapıştırılarak 9 adet
75x50x780 (mm) ölçüler nde glulam numuneler hazırlanmıştır (Şek l 1).

Şek l 1. Üret m yapılan glulam k r ş örnekler
Bu numuneler n 3 tanes ne kontrol grubu olarak herhang b r güçlend rme yapılmamıştır.
Güçlend rme yapmak amacıyla, üret len lam ne k r şlerden 6 tanes n n en alt-orta kısımlarında yapay
donatılar ç n 10x10x780 (mm) boyutlarında kanallar oluşturulmuştur. Bu numuneler n 3 tanes n n
açılan kanal kısmına Ø8 mm bazalt yapay donatı ve d ğer 3'üne Ø8 mm karbon yapay donatı
yerleşt r lm şt r. Kanallara yerleşt r len yapay donatıların tesp t ç n Sikadur-330 çift bileşenli epoksi
reç nes kullanılmış ve güçlend r lm ş lam ne k r şler (glulamlar) hazır hale get r lm şt r. Akab nde
bu numuneler 3 nokta eğ lme test ne tab tutulmuştur. 0.20-0.25 kN/s yükleme hızlarıyla 1-2 dak ka
arasında kırılacak şek lde yükleme protokolü uygulanmıştır. Deney örnekler n n hazırlanması ve
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eğ lme deneyler nde ASTM D3737 ve ASTM D7199 standartlarından faydalanılmıştır (ASTM
D3737-09, ASTM 7199-07).
Bulgular ve Tartışma
Tablo 1’de kırılan numunelere a t eğ lme deney sonuçları özetlenm şt r. Tablo 1 ncelend ğ nde,
yapay donatı kullanılmamış glulam k r şler n n eğ lme test sonucunda ortalama kırılma yükler n n
14.41 kN ve ortalama seh m değerler n n de 9,67 mm olduğu gözlenm şt r. 8 mm çapında yapay
bazalt donatı kullanımı le üret len glulam k r şler n ortalama kırılma yükler 13.62 kN ve ortalama
seh m değerler 10,37 mm ve 8 mm çapında yapay karbon donatı kullanımı ortalama kırılma yükler
13.38 kN ve ortalama seh m değerler 12,69 mm olarak tesp t ed lm şt r.
Tablo 1. Eğ lme Test n n Sonuçları
Ser Adı
Referans-1
Referans-2
Referans-3
Bazalt-1
Bazalt-2
Bazalt-3
Karbon-1
Karbon-2
Karbon-3

Maks mum Yük
(kN)
16.157
12.660

14,455
12,776
13,714
14,024
12,416

Maks mum Yüke
Karşılık Gelen Seh m
(mm)
19.320
9,930
NA
NA
12,550
8,190
13,210
12,030
12,840

Kırılma Yükü
(kN)
16.157
12,205

Kırılma Yüküne
Karşılık Gelen Seh m
(mm)
19.320
10,700

14,455
12,776
13,502
13,000
12,416

12,550
8,190
13,580
13,320
12,840

Yapılan eğ lme test sonucunda elde ed len yük-seh m l şk s Şek l 2’de ver lm şt r.

Şek l 2. Glulam numuneler n eğ lme d renc

Şek l 2 ncelend ğ nde, güçlend rme amacıyla terc h ed len yapay donatı elemanlarının
uygulanan konstrüks yon doğrultusunda beklen len performansı sağlamadığı görülmüştür.
Uygulanan güçlend rme tasarımına bağlı olarak yük altında malzeme performansında, donatı
elemanlarını ahşap malzemeye bağlamak üzere kullanılan epoks reç nes le ahşap yüzey arasındak
yapışma d renc sınır değerler n n bel rley c rol oynadığı düşünülmekted r. Bununla b rl kte
güçlend rme ç n kullanılan yapay donatı elemanları (Basalt – Karbon rebar) le ağaç malzemen n
elast k özell kler arasındak farktan dolayı yükleme esnasında ağaç malzemede oluşan ger lmelerden
kaynaklı kırılmalar meydana geld ğ söyleneb l r.
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Şek l 3. Bazalt 2 numunes ne a t kırılma b ç m
Bazalt yapay donatı le güçlend r lm ş örneklere a t kırılma özell kler Şek l 3’den
görülmekted r. Şek l 3’ten de görüldüğü üzere kırılmanın ahşap le epoks reç ne arasındak yapışma
bölges nde meydana geld ğ görülmekted r. Ayrıca bu bölgede donatı elemanının ahşap malzemeye
yerleşt r lmes amacıyla açılan kanalların eğ lme altında en büyük ger lmen n gerçekleşt ğ bölgede
ahşap kes t n zayıflattığı ve böylece bu uygulamanın dayanımda azalmalara neden olduğu
düşünülmekted r. Sonuç olarak güçlend rme yapılmış örnekler n dayanımlarındak düşmen n
yukarıda bahsed len gerekçelerden kaynaklandığı kanaat ne varılmıştır.
Bu nedenle ler k çalışmalarda ortaya çıkan bu sorunları g dermek amacıyla konstrüks yon
tasarımında güçlend rme ç n kullanılan donatı elemanlarının farklı varyasyonlarda lam ne katman
arasına yerleşt r lmes düşünülmekted r. Böylece yük altında maks mum ger lme bölges nde lam ne
katmanların zayıflatılmadığı farklı konstrüks yon tasarımları denenm ş olacaktır. Ayrıca dayanımda
sınır değer özell ğ taşıyan epoks reç nes le ahşap arasındak yapışma yer ne, alt tabakaya
yerleşt r len ahşap plaka le güçlend rme ç n kullanılan donatı elemanın yük altında b rl kte hareket
etmes sağlanarak güçlend rmen n başarıyla uygulanab leceğ düşünülmekted r. Öner len tasarıma
benzer b r güçlend rme çalışması Sor ano ve arkadaşları (2016) tarafından lam ne k r ş katmanları
arasına farklı komb nasyonlarda (alt-üst ve 1 – 2 adet güçlend rme elemanı kullanma) dem r
çubukların yerleşt r lmes yle üret len lam ne k r şler ç n yapılmış ve kayda değer y leşt rmeler
sağlanmıştır. Bu çalışmada kontrol gruplarında kırılma anındak maks mum yük ortalama 23,240 kN
ken tek dem r çubukla güçlend r len örneklerde 34,970 kN ve k dem r çubukla güçlend rme
yapılmış lam ne k r şlerde ortalama 34,480 kN olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre yapılan
güçlend rme çalışması le lam ne k r şler n yük taşıma kapas tes n n yaklaşık %70 oranında artırıldığı
görülmekted r (Sor ano vd., 2016).
Bazalt-3 numunes dışında yapay donatı kullanımının glulam k r şler n n seh m değerler n
artırdığı gözlenm şt r. Ancak kırılma yükler donatı türünden bağımsız olarak yapay donatı kullanımı
le b r azalma gösterm şt r. Burada deneysel çalışmada 3’ten fazla numune denenmes le daha kes n
sonuçların elde ed leb leceğ düşünülmekted r.

SONUÇ
Sonuç olarak glulam k r şler n yapay donatılar le epoks reç nes yardımıyla takv ye ed leb leceğ ,
yapay donatı le takv ye ed lm ş glulam k r şler n deformasyon kapas teler n n artab leceğ
söyleneb l r. Eğ lme altında kırılma değerler n n referans numuneye oranla kayda değer b r değ ş m
göstermed ğ düşünüldüğünde bu uygulamanın glulam k r şler ç n b r onarım ve güçlend rme tekn ğ
olarak kullanılab leceğ düşünülmekted r. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı konstrüks yon
tasarımları kullanılması ve numune sayısının artırılması yoluyla stat st ksel değerlend rme
yapab lecek düzeyde araştırmanın gen şlet lmes öner lmekted r.
Teşekkür
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BİMS DUVARLARIN DAVRANIŞI
THE BEHAVIOR OF BIMS WALLS
Zehra Şule GARİP1, Anılcan AYGÜN2

ÖZET
Betonarme binaların tasarımı yapılırken dolgu duvar etkilerinin yapısal çözümlemede dikkate
alınmaması günümüzde en çok karşılaşılan durumlardandır. Ancak dolgu duvarların yapıların
davranışa etkileri birçok çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada Bims blok malzemesi
kullanılarak oluşturulan dolgu duvarların davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Dolgu duvar
numuneleri oluşturulurken geleneksel harç ve bims örgü harcı olmak üzere iki farklı harç tipi
kullanılmıştır. Ayrıca deney numunelerinin sıvasız, tek taraftan ve iki taraftan sıvalı olması
durumları da parametre olarak dikkate alınmıştır. Tasarlanan deney numunelerinden 9 adeti
geleneksel örgü harcı (1. Grup) ile geriye kalan 9 adeti Bims örgü harcı (2. Grup) kullanılarak
toplamda 18 adet dolgu duvar inşa edilmiştir. Ayrıca dolgu duvarlarının her seride 3 adet
numune olmak kaydıyla sıva durumuna bağlı olarak numuneler oluşturulmuştur. Deney
düzeneğinde tek düze yatay yönde bir kuvvet uygulanmıştır. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde Bims örgü harcı ile oluşturulan dolgu duvarların geleneksel harçlı
numunelere göre daha yüksek dayanım sağladıkları belirlenmiştir. Her iki grup elemanlarında
dolgu duvarların sıvasız olması durumunda derz çatlaklarının oluştuğu, iki taraftan sıvalı
elemanlarda derz çatlaklarının oluşmadığı gözlemlenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen
değerler yük deplasman grafikleri şeklinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, Deprem hasarları, ….

ABSTRACT
Nowadays designing reinforced concrete buildings, filling wall effects are not taken into
consideration in structural analysis. However, the effects of filling walls on the behavior of
structures have been studied in many studies. In this study, the behavior of fill walls created
using pumice block material is studied experimentally. Two different types of mortar that's
traditional mortar and pumice knitting mortar are used when filling wall samples were
created.In addition to, parameters were taken into consideration that the test samples were non
plastered, one side plastered and plastered on both sides. A total of 18 fill walls are constructed
using 9 traditional knitting mortars (1. Group) and the remaining 9 pumice knitting mortars (2.
Group) from the designed test samples. In addition, there are 3 samples in each series of filling
walls and samples are created depending on the plaster condition. In the experiment a horizontal
force is applied to single straight. When the data obtained are evaluated, it is determined that
the filling walls formed with pumice knitting mortar provided higher resistance than
conventional mortar samples. It is observed that joint cracks occur in the case of non-plastered
filling walls in both group elements, and that joint cracks isn’t occur in the plastered elements
from both sides. The values obtained from the experiments are presented as load displacement
graphs.
Keywords: Reinforced concrete, Earthquake damages, ….
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GİRİŞ
Betonarme binaların tasarım aşamasında dolgu duvarların yapısal dayanıma etkileri olduğu
bilinmektedir. Günümüzde kısmen de olsa dolgu duvar etkileri yapısal analizlere dahil edilmektedir.
Dolgu duvarların yapının davranışına etkilerinin belirlenmesi yapının periyodu ve dayanımı
açısından önem arz etmektedir. Dolgu duvar inşasında çeşitli malzemeler kullanılmaktadır ve bu
malzemelerin dayanımları farklılık arz etmektedir.
Günümüzde yatay delikli tuğla kullanılarak oluşturulan dolgu duvarlar yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yatay delikli tuğlaların ağırlık değerleri yüksek olduğu için yapının periyodunda
olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapını kütlesini
belirli bir değerde tutabilmek için daha hafif bir malzeme olan gaz beton kullanılmıştır. Yatay delikli
tuğla duvar ve gaz betondan oluşturulan dolgu duvarların davranışını belirlemek amacıyla birçok
deneysel çalışma gerçekleştirilmiş ve bu deneylere ait sonuçlar literatürde yerini almıştır.
Günümüze kadar dolgu duvarlarını konu alan deneysel ve teorik birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir (Babayani, 2012, Baran, 2012, Dündar, 2013, Kaltakçı vd., 2006, Karaduman,
1998, Tekin vd., 2006, Öztürkoğlu vd., 2015, Sivri vd., 2015). Yapılan çalışmalarda dolgu
duvarlarının yapısal çözümlemede hesaba katılmasının yapının dayanımını arttırdığı ve hesaplarda
dikkate alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Deneysel çalışmalar gerçekleştirilirken genellikle
yatay delikli tuğlalar ve gaz beton malzemeleri kullanılmıştır.
Bu çalışmada dolgu malzemesi olarak Bims Blok ile tasarlanan dolgu duvarlar alternatif
olacak şekilde değerlendirilmiş ve davranışlarının belirlenmesi için bir dizi deney
gerçekleştirilmiştir. Dolgu duvar yapımında kullanılan Bims Blokların (Briket Dolgu) yapı ile olan
etkileşiminin olumlu ya da olumsuz sonuçları, dolgu duvarların dış kuvvetlerden gelen yüklerin etkisi
altında göstereceği davranışlar ve gelen yüklere karşı nasıl bir mukavemet göstereceği belirlenmiştir.
Ayrıca Bims Blok dolgu duvarların davranış mekanizmaları belirlenirken sıva kullanımlarının duvar
mekanizmasına nasıl bir etki sağladığı dikkate alınmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada Bims Blok dolgu duvarların davranış mekanizmalarının değerlendirilebilmesi için
yanal yük etkisinde bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Deney elemanları ½ ölçekli toplamda 18 adet
eleman oluşturulmuştur.
Tablo 1. Bims Malzemesinin Mekanik Özellikleri
Ölçü (mm)
Basınç Dayanımı
Elastisite Modülü
Duvar kalınlığı

Geçmeli Blok Bims
En × Boy × Yükseklik
N/mm2
kgk/cm2
cm

100 × 390 × 185
2<
70
10 x 39

Deney elemanları iki ana gruba ayrılmış ve 9 adeti Bims örgü harcı ile 1. Grup diğer 9 adeti
geleneksel harç kullanılarak 2. Grup hazırlanmıştır. Deney elemanlarında kullanılan malzemelerin
tümü tek seferde aynı yerden temin edilmiştir. Deney elemanlarının örülmesinde piyasada 10’luk
olarak bilinen Bims Bloklar kullanılmıştır.
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Şekil 1. Bims malzemesinin boyutları ve görünümü
Deney elemanlarının oluşturulmasında Bims örgü harcı ve çimento örgü harcı olmak üzere iki
farklı harç tipi ve dolgu duvarların tek taraf sıvalı, çift taraf sıvalı ve sıvasız olması durumları dikkate
alınmıştır.

Şekil 2. Bims dolgu duvar boyutları ve özellikleri
Tüm grup elemanlarında dolgu duvarlar çift taraf sıvalı, tek taraf sıvalı ve sıvasız olarak
hazırlanmıştır. Sıva kalınlığı ortalama olarak 25 mm olarak uygulanmıştır. Her tip elemandan üçer
adet hazırlanmıştır.
Deneyler Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde dolgu
duvar numunelerine yük etkisi tek düze olarak yatay yönde kuvvet uygulayan hidrolik kriko
vasıtasıyla çelik çerçevenin üst tarafından uygulanmıştır. Deney düzeneğinin sol üst kısmında yük
hücresi ve hidrolik kriko yer almaktadır. Deneyler sırasında yük ölçümü için 60 ton kapasitesine
sahip yük hücresi ve 35 ton tork kapasitesine sahip pirinç kriko kullanılmıştır. Yükleme sistemindeki
pirinç krikonun hareket kabiliyeti 17 cm ileri ve 17 cm geri olmak üzere 35 cm dir. Deney düzeneğini
ve deney platformu Şekil 3 de gösterilmektedir.
Deney düzeneğinde dolgu duvar ön yüzünde 4 adet olmak üzere toplamda 7 adet LVDT
kullanılmıştır. Dolgu duvar üzerine çapraz konumlandırılan LVDT ler duvarın kayma
deformasyonlarını, diyagonal doğrultusundaki nominal birim deformasyonları ve diyagonale dik
doğrultudaki çatlakların toplamını ölçmek için kullanılmıştır. Çerçeve üzerine yerleştirilen dış çapraz
LVDT ler çelik çerçevenin kayma deformasyonu ölçülmüş ve dolgu duvar üzerinde yer alan iç çapraz
LVDT ler arasındaki fark, dolgu duvar ve çerçeve sistem arasında meydana gelecek boşlukların
ölçülmesinde kullanılmıştır. En üstte yerleştirilen draw wire sensor yardımıyla çerçevenin
(dolayısıyla duvarın) yatay ötelenmesini ölçmektedir. Çelik çerçevenin orta noktasına denk gelecek
şekilde yerleştirilen LVDT çelik çerçevenin üst kısmına yerleştirilen draw wire sensör ile elde edilen
veriler için bir doğrulama niteliğinde olacaktır. Deney platformunun sağ uç bölgesine yerleştirilen
yatay LVDT sistemin bir bütün olarak hareketini belirlemek için kullanılmıştır.
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Şekil 3. Deney platformu, LVDT yerleşimi

Şekil 4. Deney numunesinin platformdaki deney öncesi ve sonrasına ait örnekler
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Tablo 3. Deney Numune İsimleri ve Özellikleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Numune
Adı
TN-1
TN-2
TN-3
TS-1
TS-2
TS-3
TD-1
TD-2
TD-3
BN-1
BN-2
BN-3
BS-1
BS-2
BS-3
BD-1
BD-2
BD-3

İşlem
Türü

Yük Tipi

Derz Harcı

Tek Düze

Geleneksel
Harç

Gruplar

İsimlendirme
Kısaltmaları

Sıvasız

Tek Taraf
Alçı Sıvalı

1.

Grup
T= Geleneksel Harç

İki Taraf
Alçı Sıvalı

B= Bims Örgü Harcı
N = Sıvasız

Sıvasız

S = Tek Taraftan Sıvalı
D = İki Taraftan Sıvalı

Tek Taraf
Alçı Sıvalı

Tek Düze

Bims Örgü
Harcı

2.

Grup

İki Taraf
Alçı Sıvalı

SONUÇLAR

Şekil 5. T ve B serisine ait yük-deplasman grafikleri
Şekilde 1.Grup deney elemanlarından bir kısmının deney sonuçları görülmektedir. Sonuçlar
incelendiğinde TN (sıvasız) serisinde en yüksek yük değeri TN-2 ile 35.333 kN olarak 125.183 mm
de elde edilmiştir. TS (tek taraftan sıvalı) serisinde en yüksek yük değeri TS-1 ile 40.667 kN olarak
142.787 mm de elde edilmiştir. TD (iki taraftan sıvalı) serisinde en yüksek yük değeri TD-2 ile
63.881 kN olarak 69.927 mm de elde edilmiştir.
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Şekilde 2.Grup deney elemanlarından bir kısmının deney sonuçları görülmektedir. Sonuçlar
incelendiğinde BN (sıvasız) serisinde BN-2 ile 42.889 kN olarak 64.548 mm de elde edilmiştir. BS
(tek taraftan sıvalı) serisinde BS-2 ile 50.896 kN olarak 106.601 mm de elde edilmiştir. BD (iki
taraftan sıvalı) serisinde BD-3 ile 72.388 kN olarak 107.579 mm de elde edilmiştir.
1. Grup ve 2. Grup deney elemanlarındaki ortalama maksimum yük değerleri kıyaslandığında
BN ve TN serileri arasında %22, BS ve TS serileri arasından %31 ve BD ve TD serileri arasında %7
lik bir artış gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan bu artışın deney numunelerinde kullanılan harç
malzemesinden kaynakladığı belirlenmiştir. Bims Blok ile inşa edilmesi planlanan dolgu duvarlarda
Bims örgü harcının geleneksel harçtan daha iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. 1.Grup
elemanlarında elde edilen ortalama maksimum yük değerleri kıyaslandığında TS ve TN serileri
arasında %14, TD ve TN serileri arasında %81 lik bir artış gözlenmektedir. Ayrıca TD ve TS serileri
kıyaslanmasından %58 lik bir artış belirlenmiştir. 1. Grup deney elemanlarında elde edilen veriler
incelendiğinde dolgu duvarların tek taraftan veya iki taraftan sıvalı olarak elde edilen yük dayanım
kapasiteleri sıvasız dolgu duvarlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. 2.Grup elemanlarında
elde edilen ortalama maksimum yük değerleri kıyaslandığında BS ve BN serileri arasında %22, BD
ve BN serileri arasında %58 lik bir artış gözlenmektedir. Ayrıca BD ve BS serileri kıyaslanmasından
%30 luk bir artış belirlenmiştir. 2. Grup deney elemanlarında elde edilen veriler incelendiğinde dolgu
duvarların tek taraftan veya iki taraftan sıvalı olarak elde edilen yük dayanım kapasiteleri sıvasız
dolgu duvarlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bims Blok ile inşa edilmesi planlanan
dolgu duvarlarda Bims örgü harcının geleneksel harca kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği
belirlenmiştir. Bims Blok dolgu duvarların tek taraftan veya iki taraftan sıvalı olarak inşa edilmeleri
durumunda elde edilen yük dayanım kapasiteleri sıvasız dolgu duvarlara oranla daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Her iki grup elemanlarında dolgu duvarların sıvasız olması durumunda derz çatlaklarının
oluştuğu, iki taraftan sıvalı elemanlarda derz çatlaklarının oluşmadığı gözlemlenmiştir.
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DONATI VE ÇELİK LİF MİKTARININ UYPLB KİRİŞLERİN
EĞİLME DAVRANIŞINA ETKİSİ
IMPACT OF REINFORCEMENT AND STEEL FIBER AMOUNTS TO
FLEXRUAL BEHAVIOR OF UHPFRC BEAMS
Tamer BİROL1, Umut HASGÜL2, Altuğ YAVAŞ3, Kaan TÜRKER4, Halit YAZICI5

ÖZET
Bu çalışmada, Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton (UYPLB)’dan üretilmiş betonarme kirişlerin
eğilme davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, düşük ve yüksek çekme donatısı
oranlarını temsil eden iki donatı oranı için “I” enkesitli ve kesme donatısız toplam 4 adet UYPLB kiriş
üretilmiştir. Ayrıca, UYPLB’un etkinliğini göstermek ve karşılaştırmalar yapmak amacıyla, UYPLB
karışımı içeren ancak çelik lif içermeyen kesme donatılı / donatısız 4 adet referans kiriş daha
üretilmiştir. Test kirişlerinde %1.5 ve %2.5’luk hacimsel lif oranı için 13mm boyunda düz kısa çelik
lifler kullanılmıştır. Kirişlerin dört noktalı eğilme testleri yapılarak yük-yerdeğiştirme davranışları,
yerdeğiştirme süneklikleri ve yük taşıma kapasiteleri değerlendirilmiştir. Test sonuçları, UYPLB’un
yüksek basınç dayanımı ve şekildeğiştirme kapasitesi nedeniyle yüksek donatı oranlarında daha etkin
olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, beton karışımında orta düzeyde çelik lif eklenmesi kirişte
sadece kesme donatısı kullanımından daha iyi performans göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ultra yüksek performanslı lifli beton, Betonarme kiriş, Çelik lif, Süneklik

ABSTRACT
In the presented study, the flexural behavior of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete
(UHPFRC) beams were investigated experimentally. In this framework, the total of four singly
reinforced and “I” shaped UHPFRC beams were produced by two tensile reinforcement ratios
representing low and high ratios. The evaluations with respect to the UHPFRC use were made by
comparing the non-fiber reference beams with/without shear reinforcement containing the UHPFRC
matrix. The short straight steel fibers of 13mm were considered for two volumetric ratios of 1.5% and
2.5%. The four-point loadings were conducted for all beams, and the results were discussed in terms of
the load-deflection curves, deflection ductilities and load carrying capacities. The test results indicated
that high reinforcement ratios can be effectively used to take advantage of the excellent compressive
strength and deformation capacity of UHPFRC. However, the moderate level of fiber use in the concrete
matrix showed better performance than only shear reinforcement usage.
Keywords: Ultra high performance fiber reinforced concrete, Reinforced concrete beam, Steel fiber,
ductility

GİRİŞ
Beton teknolojisinin son yıllardaki en önemli gelişmelerinden biri haline Ultra Yüksek Performanslı
Lifli Beton (UYPLB) kullanımı, dayanım, süneklik ve rijitlik gibi parametreler açısından kazandırdığı
pek çok avantaj sayesinde, daha ekonomik, estetik ve uzun ömürlü yapıların üretimine olanak
sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu betonun çok yüksek basınç dayanımı ve ilk çatlak sonrasındaki
gelişmiş çekme davranışı sayesinde geleneksel betonarme elemanların bilinen dezavantajlarını
giderme potansiyeline sahiptir. UYPLB köprülerin kolon ve kirişlerinde, bunların onarım &
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güçlendirme amaçlı takviyesinde, prefabrik birleşim noktalarında ve büyük açıklıklı prefabrike
elemanlarda kullanım alanı bulmaktadır (Parra-Montesinos vd. 2005; Shannag vd. 2005; SAMARIS
2005; Graybeal 2006b; Lee ve Wang 2007; Graybeal 2008; Hegger ve Bertram 2008; Voo vd. 2011;
Zohrevand ve Mirmiran 2012; Moreillon ve Menétrey 2013; Massicotte vd. 2013; Perry ve Seibert
2013). Bu betonlar maksimum sıkılık oranına sahip iç-yapı, ince ve yüksek mukavemetli agrega, çok
düşük su / bağlayıcı oranı ve yüksek performanslı beton kimyasalları ile üretilerek çok yüksek basınç
dayanımlarına (150 MPa ve üzeri) ulaşılabilmektedir (Richard ve Cheyrezy 1995; Graybeal 2006a;
Yazıcı vd. 2009; Voo ve Foster 2010; Wille vd. 2011; Wang vd. 2012). Farklı boyut ve geometrilerde
üretilen çelik liflerin de karışıma eklenmesiyle elemanların dayanım ve sünekliklerinde önemli
artışlar sağlanabilmektedir. Son yıllarda, UYPLB ile ilgili bazı tasarım standartları geliştirilmesine
karşın (JSCE 2008; AFGC 2013; Fehling vd. 2014), ülkemizde henüz yapısal eleman üretiminde yer
bulmamakta ve herhangi bir tasarım standardı geliştirilmemiştir. Yapısal davranışta, UYPLB
kullanımı geleneksel betona göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu bağlamda;
UYPLB’un çok yüksek basınç dayanımı sayesinde, yüksek çekme donatısı oranlarında dahi
sünek çekme kırılması sağlanabilmektedir. Basınç bölgesindeki çelik lifler, betonda sargı etkisi
yaparak yüksek şekildeğiştirme kapasitesi de sağlamaktadır. Çekme bölgesindeki lifler ise, betonun
çekme dayanımını önemli ölçüde arttırarak elemanın yük taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Ayrıca,
lifler çatlak genişliklerini de sınırlayarak sehimi azaltıcı yönde etki yapmaktadır. Bu tür betonların
elastisite modülünün de yüksek olması eğilme rijitliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Çelik lifler
betonun asal çekme dayanımını önemli ölçüde arttırarak elemanın kesmeye karşı dayanımını da
arttırmaktadır. Liflerin çatlakları sınırlaması sayesinde betonun durabilitesi yüksek olmakta, bu da
yapısal elemanların çok daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.
UYPLB’un bu özellikleri, kirişlerde enine donatıya ve basınç donatısına olan gereksinimi
azaltacak ve bunun sonucunda, daha narin enkesitlerin kullanılmasına olanak sağlayabilecektir.
Bu potansiyel avantajlar, prefabrike betonarme yapılarda yaygın olarak kullanılan “I” enkesitli
kirişler için büyük önem taşımaktadır. Genellikle basit kiriş olarak teşkil edilen bu elemanlarda
yüksek dayanıma sahip beton kullanılarak ekonomik enkesitler elde edilmeye çalışılmakta, ancak
donatı detaylarının yoğunluğu nedeniyle beton yerleştirilmesinde önemli zorluklarla
karşılaşılmaktadır. Bu durum, çoğu kez betonun yerleşebilirliğini sağlamak amacıyla başlık ve gövde
boyutlarının büyümesine sebep olmaktadır. “I” enkesitli kirişlerde UYPLB kullanımının, yüksek
basınç dayanımı sayesinde daha narin enkesitler elde edilmesine ve içeriğindeki liflerin katkısıyla
kesme donatılarının kaldırılmasına veya azaltılmasına olanak vermesi beklenmektedir.
Literatürdeki deneysel çalışmalarda, düşük donatı oranlarına sahip betonarme kirişlerde
UYPLB kullanımının yerdeğiştirme ve eğrilik süneklikleri üzerindeki olumsuz etkileri belirtilmiştir
(Yuguang vd. 2009; Yoo ve Yoon 2015; Dancygier ve Berkover 2016; Yoo vd. 2017; Hasgül vd.
2018). Sünek davranış gösteren geleneksel betonarme elemanların çatlak davranışından farklı olarak,
düşük donatılı UYPLB kirişlerde eğilme çatlağı çoğunlukla tek noktada yoğunlaşarak genişlemekte
ve bunun sonucunda, daha küçük yerdeğiştirme düzeylerinde donatı kopması meydana gelmektedir.
UYPLB’un yüksek basınç dayanımı ve şekildeğiştirme kapasitesinden yararlanarak, daha yüksek
donatı oranlarına çıkıldığında, bu tür betonların avantajları daha ön plana çıkmaktadır. Bununla
birlikte, kirişlerin sünekliğini etkileyen bir diğer parametre de çelik liflerin hacimsel oranıdır. Yeterli
sünekliği sağlamak amacıyla lif içeriğinin çekme donatısı oranı ile uyumlu olması gerekmektedir
(Hasgül vd. 2018; Türker vd. 2019). Bu nedenle, UYPLB’dan üretilmiş ve farklı donatı oranlarına
sahip kiriş elemanların eğilme davranışında lif kullanımının araştırılması önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, UYPLB kirişlerin eğilme davranışına çelik lif oranının etkisi deneysel olarak
incelenmiştir. Bu çerçevede, tasarım yönetmeliklerinde verilen alt ve üst sınırlara yakın oranlarda
seçilen iki çekme donatısı oranı (0.008 ve 0.022) ve iki hacimsel lif oranı (%1.5 ve %2.5) için kesme
donatısız UYPLB kirişler ile çelik lif içermeyen kesme donatılı/donatısız referans kirişler Balıkesir
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapı Mekaniği Laboratuvarı’nda üretilmiştir. Başlık genişlikleri
150mm, yüksekliği 250mm, gövde kalınlığı 50mm ve boyu 2500mm olan toplam 8 adet “I” enkesitli
kirişin dört noktalı eğilme testleri yapılarak, yük-yerdeğiştirme davranışları, yerdeğiştirme
süneklikleri ve taşıma kapasiteleri açısından sonuçlar değerlendirilmiştir.
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DENEYSEL PROGRAM
Malzeme ve Test Numunelerinin Özellikleri
Betonun bağlayıcı kısmı CEM I 42.5 R sınıfı Portland çimentosu, silis dumanı ve yüksek fırın
cürufundan oluşmaktadır. Agrega olarak yüksek dayanımlı kuvars kullanılmıştır. UYPLB çok düşük
su/bağlayıcı oranına (w / b = 0.17) sahip olduğundan, betonun işlenebilirliğinin sağlanması amacıyla
polikarboksilat eter esaslı süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Karışımda, 13/0.16mm (boy/çap)
boyutlarında çekme dayanımı yüksek (2500 MPa) çelik lifler kullanılmıştır. İki farklı lif oranı ve
lifsiz durumu içeren beton karışımları ve 28 günlük ortalama basınç dayanımları Tablo 1’de
verilmiştir. Test kirişleri 210 ve 216 olmak üzere iki çekme donatısı oranı için hazırlanmış ve
donatıların mekanik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Çalışma kapsamında üretilen tek donatılı ve “I” enkesitli betonarme test kirişlerinin geometrik
özellikleri ve tipik donatı yerleşimleri Şekil 1’de verilmiştir. Kirişlerin başlık genişlikleri 150mm,
yüksekliği 250mm, gövde kalınlığı 50mm ve boyu 2500mm’dir. R1 kodlu lifsiz referans kirişlerinde ve
UYPLB ile üretilen kirişlerde kesme donatısı bulunmamaktadır (Şekil 1a). Çelik liflerin kesme
donatısı yerine kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla, kesme açıklığında 100mm aralıklarla 8’lik
tek kollu donatının kullanıldığı R2 kodlu lifsiz referans kirişler de hazırlanmıştır (Şekil 1b).
“I” enkesit nedeniyle çekme donatılarında kanca uygulaması yapılamadığından, kenetlenme için
donatı uçlarına çelik plakalar kaynaklanmıştır (Şekil 1).
Tablo 1. Beton ve Donatıya ait Mekanik Özellikler ile Karışım İçerikleri
Numune
kodu
B10-R1
B10-R2
B16-R1
B16-R2
B10-1.5
B16-1.5
B10-2.5
B16-2.5


0.008
0.022
0.008
0.022
0.008
0.022

Donatı
fy
(MPa)
471
469
469
470
471
470
469
473

fu
(MPa)
593
593
590
591
593
591
591
593

Vf
(%)

Ç

SD

Beton
YFC
A
(kg/m3)

0.0

720

240

240

1.5

720

240

2.5

720

240

S

SA

890

204

23.0

240

852

204

23.6

240

825

204

24.3

: Çekme donatısı oranı, fy: Akma dayanımı, fu: Kopma dayanımı, Vf : Hacimsel lif oranı, Ç: Çimento,

fc
(MPa)
139
144
145
142
155
154
174
159

SD: Silis dumanı, YFC: Yüksek fırın cürufu, A: Agrega, S: Su, SA: Süper akışkanlaştırıcı, fc: Basınç dayanımı

Şekil 1. Test kirişlerine ait donatı detayları; a) Kesme donatısız, b) Kesme donatılı

Test Düzeneği ve Yapılan Ölçümler
Kirişlerin eğilme testleri, Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Şerif SAYLAN Yapı Mekaniği
Laboratuvarı’nda bulunan dört noktalı eğilme test düzeneği ile yapılmıştır (Şekil 2). Düzenekte 500
kN kapasiteli ve yerdeğiştirme kontrollü bir hidrolik yük veren bulunmaktadır. Kirişin düşey
yerdeğiştirmesini ölçmek için açıklık ortasına bir adet potansiyometrik cetvel ile yükü ölçmek üzere
yük verenin altına bir adet yük hücresi yerleştirilmiştir. Yük, rijit bir çelik profil vasıtasıyla aralarında
300mm olan iki tekil yüke dönüştürülerek kirişe uygulanmaktadır (Şekil 2 a-b).
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Kiriş orta bölgesindeki eğriliği belirlemek amacıyla dört adet potansiyometrik cetvel Şekil
2’de gösterildiği gibi kirişin alt ve üst başlıklarına yerleştirilmiştir. Potansiyometrik cetvellerin ikisi
kirişin sol yarısında, diğer ikisi sağ yarısındaki 300mm’lik bölgeyi ölçecek şekilde yerleştirilmiştir
(Şekil 2b). Ölçerler, test sırasında oluşan çatlakların işaretlenmesi ve genişliklerinin ölçülebilmesi
amacıyla kirişlerin arka yüzlerine yerleştirilmiştir. Test kirişleri yük-yerdeğiştirme davranışındaki
tepe yüküne kadar 0.2 mm/sn’lik yerdeğiştirme hızı ile yüklenmiş, test süresini azaltmak amacıyla
tepe yükü sonrasında 0.5 mm/sn’ye yükseltilmiştir. Testler süresince kirişlerdeki yük ve
yerdeğiştirmeler 24 kanallı veri toplama sistemi ile kaydedilmiştir. Kiriş üzerinde oluşan çatlaklar
belirli yerdeğiştirme düzeylerinde işaretlenmiş ve genişlikleri çatlak mikroskobu ile ölçülmüştür.

Şekil 2. a) Dört noktalı eğilme testi düzeneği (ön yüz) b) Şematik ölçüm düzeneği (arka yüz)

TEST SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Yük-Yerdeğiştirme Davranışları
Test kirişlerinin dört noktalı eğilme testlerinden elde edilen yük-düşey yerdeğiştirme (sehim)
davranışları iki donatı oranı için Şekil 3’te sunulmuştur. UYPLB içeren kirişlerde, çekme
bölgesindeki çelik lifler ilave donatı etkisi yaparak başlangıç rijitliğini ve yük taşıma kapasitesini
kesme donatılı ve donatısız lifsiz kirişlere göre belirgin şekilde arttırmıştır. Bununla birlikte,
UYPLB’lu kirişlerin tümünde çekme donatılarının akmasından sonraki aşamada çelik liflerin sebep
olduğu bir pekleşme davranışı gözlenmektedir. Bu davranış, çekme bölgesindeki liflerin sıyrılması
ile sonlanmakta ve bu noktadan sonra dayanım azalmaları gözlenmektedir. Dayanım azalmalarına
rağmen tüm lifli kirişlerde lifsiz kirişlerin yük taşıma kapasitelerinden daha yüksek değerler elde
edilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Test kirişlerinin yük-düşey yerdeğiştirme davranışları; a)  = 0.008 b)  = 0.022

Kesme donatısı ve çelik lif içermeyen B10-R1 ve B16-R1 kirişinde, asal çekme gerilmelerinin
sebep olduğu gevrek kesme kırılması gözlenmiştir. Bu kirişlere kesme donatısı eklenmesi sonucunda
(B10-R2 ve B16-R2) kesme çatlaklarının sınırlanması sonucu basınç bölgesindeki betonun ezilmesi
ile sonuçlanan sünek çekme kırılması meydana gelmiştir. Lifsiz kirişlerde benzer genişlikte çok
sayıda eğilme çatlağı gözlenirken, farklı lif oranlarının gözönüne alındığı UYPLB kirişlerde liflerin
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çatlakları sınırlama özelliği nedeniyle çatlak genişlikleri sınırlı kalmıştır. Burada, tepe yükünün
aşılması sonrasında belirli bir bölgede liflerin sıyrılması sonucunda çatlaklar tek noktada
yoğunlaşarak genişlemiş (çatlak lokalleşmesi) ve donatıda şekildeğiştirmelerin aşırı ve hızlı artışına
bağlı olarak donatı kopması meydana gelmiştir. Bu kirişlerde kesme donatısı bulunmamasına rağmen
kesme kırılması gözlenmemesi çelik liflerin kesme donatısı yerine kullanılabileceğini göstermiştir.
Yük Taşıma Kapasiteleri ve Yerdeğiştirme Süneklikleri
Daha düşük donatı oranına sahip kirişlerde ( = 0.008), kesme donatısı bulunan lifsiz referans kirişe
(B10-R2) göre yük taşıma kapasitesi lif içeriğine bağlı olarak yaklaşık 1.9 kat artış gösterirken,
yüksek donatı oranına sahip kirişlerde ( = 0.022) bu artışın sınırlı kaldığı belirlenmiştir. UYPLB
karışımındaki lif oranı arttıkça yük taşıma kapasitesi artmaktadır.
Düşük donatı oranı için kiriş yerdeğiştirme süneklikleri incelendiğinde, çelik lif kullanımının
yerdeğiştirme sünekliği üzerindeki olumsuz etkileri ve lif oranı arttıkça sünekliğin hızla azalan bir
eğilimde olduğu görülmektedir (Şekil 3a ve Tablo 2). Pek çok tasarım yönetmeliğindeki üst sınırı
temsil eden donatı oranına ( = 0.022) çıkıldığında ise, kesme donatısı bulunan ancak lif içermeyen
referans kirişe (B16-R2) göre daha yüksek süneklik değerleri elde edilmiştir. Burada, UYPLB’un
yüksek basınç dayanımı ve şekildeğiştirme kapasitesinin sağladığı katkılar ön plana çıkmaktadır.
UYPLB kullanımının kesme donatılı / donatısız referans kirişlere kıyasla daha çok yerdeğiştirme
yapabilmesine imkan verdiği ve ayrıca, çelik lif oranındaki değişimlerin süneklik üzerindeki pozitif
etkileri görülmektedir (Şekil 3b ve Tablo 2).
Tablo 2. Yük-Yerdeğiştirme Davranışı için Karakteristik Değerler
Numune kodu
B10-R1
B10-R3
B10-1.5
B10-2.5
B16-R1
B16-R3
B16-1.5
B16-2.5

Δy (mm)
11.25
8.08
8.27
14.11
12.09
11.20

Pmaks (kN)
31.50
42.28
74.19
79.44
37.82
97.81
109.53
116.40

Δu (mm)
74.46
20.20
11.90
59.46
71.4
80.85

Pu (kN)
41.15
66.74
71.50
88.03
98.56
104.73

μΔ=Δu/Δy
6.62
2.50
1.44
4.22
5.89
7.22

Kırılma şekli
Kesme
Eğilme (Beton Ezilmesi)
Eğilme (Donatı kopması)
Eğilme (Donatı kopması)
Kesme
Eğilme (Beton ezilmesi)
Eğilme (Donatı kopması)
Eğilme (Donatı kopması)
Δy: Akma yerdeğiştirmesi, Δu: Nihai yerdeğiştirme, Pmaks: Maksimum yük, Pu:Nihai yük, μΔ: Yerdeğiştirme sünekliği

SONUÇ
Bu çalışmada, UYPLB’dan üretilmiş betonarme kirişlerin eğilme davranışına çelik lif oranının etkisi
deneysel olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, iki çekme donatısı oranı ve iki hacimsel lif oranına
sahip kesme donatısız UYPLB kirişler ile çelik lif içermeyen kesme donatılı/ donatısız referans
kirişlerin dört noktalı eğilme testleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
UYPLB içeren kirişlerde kesme donatısı bulunmamasına karşın, çelik liflerin çatlakları
sınırlaması sayesinde kesme donatısı yerine kullanılabileceği görülmüştür. Bununla birlikte, düşük
donatı oranı için yük taşıma kapasitesinde liflerin önemli katkı sağladığı belirlenmiştir.
Düşük donatı oranı için lif kullanımının çatlak lokalleşmesi nedeniyle yerdeğiştirme
sünekliğini olumsuz etkilediği ve lif oranı arttıkça sünekliğin azalan bir eğilimde olduğu
görülmektedir. Pek çok tasarım yönetmeliğindeki üst sınırı temsil eden donatı oranına çıkıldığında
ise, kesme donatılı referans kirişe göre UYPLB kirişlerin daha yüksek süneklik kapasitesine sahip
olduğu belirlenmiştir. Burada, UYPLB’un yüksek basınç dayanımı ve şekildeğiştirme kapasitesinin
sağladığı katkılar gözönüne alınan parametreler açısından ön plana çıkmaktadır.
Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton, 116M517 nolu TÜBİTAK projesi
kapsamında geliştirilmiştir. Bu nedenle yazarlar TÜBİTAK’a teşekkürlerini sunarlar.
209

T. Birol, U. Hasgül, A. Yavaş, K. Türker ve H. Yazıcı

KAYNAKLAR
AFGC (2013) Recommendation: Ultra High Performance Fibre-Reinforced Concretes. Revised ed. Association
Française de Génie Civil, Service d’études techniques des routes et autoroutes.
Dancygier AN and Berkover E (2016) “Cracking localization and reduced ductility in fiber-reinforced concrete
beams with low reinforcement ratios”, Engineering Structures, 111:411-424
Fehling E, Schmidt M, Walraven J, Leutbecher T, Frönlich S (2014) Ultra-High Performance Concrete UHPC.
Betonkalender, Wilhelm Ernst & Sohn
Graybeal BA (2006a) “Material Property Characterization of Ultra-High Performance Concrete”, US
Department of Transportation, Federal Highway Administration, Publication No: FHWA-HRT-06-103
Graybeal BA (2006b) “Structural Behavior of Ultra-High Performance Concrete Prestressed I-Girders”, Rep.
No. FHWA-HRT-06-115, Federal Highway Administration, Washington, D.C.
Graybeal BA (2008) “Flexural behavior of an ultra high-performance concrete I-girder”, Journal of Bridge
Engineering, 13(6):602-610
Hasgul U, Turker K, Birol T, Yavas A (2018) “Flexural behavior of ultra‐high‐performance fiber reinforced
concrete beams with low and high reinforcement ratios”, Structural Concrete, 19(6):1577-1590
Hegger J and Bertram G (2008) “Shear carrying capacity of ultra–high performance concrete beams”, Tailor
Made Concrete Structures–Walraven & Stoelhorst (eds), Taylor & Francis Group, London, 341-347
JSCE (2008) Recommendations for Design and Construction of High Performance Fiber Reinforced Cement
Composites with Multiple Fine Cracks. Concrete Engineering Series, 82, Japan Society of Civil Eng.
Lee MG and Wang YC (2007) “A preliminary study of reactive powder concrete as a new repair material”,
Construction and Building Materials, 21:182-189
Massicotte B, Dagenais MA, Lagier F (2013) “Performance of UHPFRC jackets for the seismic strengthening
of bridge piers”, RILEM–Fib–AFGC International Symposium on Ultra–High Performance Fibre–
Reinforced Concrete, UHPFRC 2013, Marseille, France, 1-3 October, 89-98
Moreillon L and Menétrey P (2013) “Rehabilitation and strengthening of existing RC structures with UHPFRC:
Various application” RILEM-fib-AFGC Int. Symposium on Ultra-High Performance Fibre-Reinforced
Concrete, France: RILEM Publication S.A.R.L, 27-136
Parra-Montesinos GJ, Peterfreund SW, Chao SH (2005) “Highly damage-tolerant beam-column joints through
use of high performance fiber-reinforced cement composites”, ACI Structural Journal, 102(3):487-495
Perry VH and Seibert PJ (2013) “Fifteen years of UHPC construction experience in precast bridges in North
America”, RILEM–Fib–AFGC International Symposium on Ultra–High Performance Fibre–Reinforced
Concrete, UHPFRC 2013, Marseille, France, 1-3 October, 229-238
Richard P and Cheyrezy M (1995) “Composition of reactive powder concretes”, Cement and Concrete
Research, 25(7):1501-1511
SAMARIS (2005) “Full Scale Application of UHPFRC for the Rehabilitation of Bridges – from the Lab to the
Field”, European Project 5th FWP/SAMARIS – Sustainable and Advanced Materials for Road
Infrastructures, Report D22, WP 14: HPFRCC
Shannag MJ, Abu-Dyya N, Abu-Farsakh G (2005) “Lateral load response of high performance fiber reinforced
concrete beam–column joints”, Construction and Building Materials, 19:500-508
Türker K, Birol T, Yavaş A, Hasgül U, Yazıcı H (2019) “Ultra yüksek performanslı lifli beton ile üretilmiş
betonarme kirişlerin eğilme davranışı”, Teknik Dergi, 30(1): 8777-8801
Voo YL and Foster SJ (2010) “Characteristics of ultra-high performance ‘ductile’ concrete and its impact on
sustainable construction”, The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 3(3):168-187
Voo YL, Augustin PC, Thamboe TAJ (2011) “Construction and design of a 50m single span UHP ductile
concrete composite road bridge”, The Structural Engineer, 89(15):24-31
Wang C, Yang C, Liu F, Wan C, Pu X (2012) “Preparation of ultra-high performance concrete with common
technology and materials”, Cement and Concrete Composites, 34:538-544
Wille K, Naaman AE, Parra-Montesinos GJ (2011) “Ultra-high performance concrete with compressive
strength exceeding 150 MPa (22 ksi): A simpler way”, ACI Materials Journal, 108(1):46-54
Yazıcı H, Yardımcı MY, Aydın S, Karabulut AS (2009) “Mechanical properties of reactive powder concrete
containing mineral admixtures under different curing regimes”, Construction and Building Materials,
23:1223-31
Yoo DY and Yoon YS (2015) “Structural performance of ultra-high-performance concrete beams with
different steel fibers”, Engineering Structures, 102:409-423
Yoo DY, Banthia N, Yoon YS (2017) “Experimental and numerical study on flexural behavior of UHPFRC
beams with low reinforcement ratios”, Canadian Journal of Civil Engineering, 44(1):18-28
Yuguang Y, Walraven JC, Uijl JA. (2009) “Combined effect of fibers and steel rebars in high performance
concrete”, Heron, 54(2/3):205-224
Zohrevand P and Mirmiran A (2012) "Cyclic behavior of hybrid columns made of ultra high performance
concrete and fiber reinforced polymers", Journal of Composites for Construction, 16(1):91-99

210

7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı
4-5 Ekim 2019, KTO Karatay Üniversitesi, Konya

TEK VE ÇOK KATMANLI TAŞ DUVARLARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF
SINGLE AND MULTI LAYER STONE WALLS
Ahmad Javid ZIA1, Abdulkerim İLGÜN2, Hüsnü CAN3, Abdullah MÜSEVİTOĞLU4

ÖZET
Günümüzdeki yapı stokunun önemli bir kısmını yığma binalar teşkil eder. Bu yapılarda taşın
kullanımı oldukça yaygındır. Buna ilaveten doğal taş sektörü her ülkenin önemli gelir
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ama günümüzdeki gelişen modern yapı malzemelerden
dolayı taş, inşaat sektöründe sadece kaplama görevini üstlenmektedir. Yazarlar, doğal taşları
inşaat sektöründe yeniden yaygınlaştırılması için doğal taştan yapılacak özel ve kamu binalar
için yeni duvar sistemi önerilmişlerdir. Önerilen duvar sistemi çok eskiden beri kullanılan çok
katmanlı duvar sistemlerinde esinlenerek yapılmıştır. Bu duvar, araları boş bırakılmış iki
katmandan oluşmaktadır. Duvarın bütünselliğini sağlama amacı ile taşlar birbiriyle kenet ve
zıvanalarla bağlanmaktadır. Bu çalışmada önerilen duvarın mekanik özellikleri mikro ebatlı
numuneler kullanılarak deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler kapsamında duvarların basınç
dayanımı, elastisite modülü ve başlangıç kayma dayanımı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kayma dayanımı, Basınç dayanımı, Doğal taş, Bağlantı elemanları.

ABSTRACT
An important part of today's building stock consists of masonry buildings. The use of stone in
these structures is quite common. In addition, the natural stone sector is one of the most
important sources of income for countries. However, due to the developing modern building
materials, stone is used only in exterior facades in the construction sector. The authors proposed
a new wall system for private and public buildings made of natural cut stone to redistribute
natural stones in the construction sector. The proposed wall system is inspired by multi-leaf wall
systems that have been used for a long time. This wall consists of two leaf with blank layer inside.
In order to ensure the integrity of the wall, the stones are connected to each other with clamps
and mortises. In this study, the mechanical properties of the proposed wall were investigated
experimentally using micro-sized specimens. The compressive strength, modulus of elasticity and
initial shear strength of the walls were determined within the scope of the experiments.
Keywords: Shear strength, Compressive strength, Natural stone, Clamps and mortises.

GİRİŞ
Yığma yapılar günümüzdeki yapı stokunun önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu yapıların en
eskisi 8000 yıllık bir tarihe sahiptir. İnsanların göçebe hayatı bırakıp yerleşke hayatına başlaması ile
birlikte bu yapıların gelişimi başlamıştır. Gün gittikçe yığma yapıların inşaatında yeni malzemeler
ve yeni teknikler kullanılmaya başlanmıştır (Como, 2012). Bunun sonucunda daha büyük, ihtişamlı,
kullanışlı ve dış etkilere karşı dayanıklı binaların inşaatı gerçekleştirilmiştir.
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Sanayi devriminden sonra inşaat sektöründe yeni malzemelerin girişi ile birlikte çok eskiden
beri kullanılan doğal taş gibi geleneksel yapı malzemeleri önemini yitirmeye başlamış ve bu
malzemeler taşıyıcı duvar yapımı olarak kullanılmayıp, kaplama görevini almaya başlamıştır. Bunun
sebebi ise yeni gelen malzemelerin ekonomik açıdan daha uygun olmaları ve buna ilaveten yapım
teknolojilerine uygun olmalarıdır. Buna rağmen kesme doğal taş sektörü her ülkenin ekonomisine
büyük katkılar sağlamakta ve ülkeler bu sektörü geliştirmek ve uluslararası piyasalarda yerini almak
için çok çaba harcamaktadır.
Bu sebepten dolayı yazarlar bu çalışmada, günümüzdeki doğal taşın inşaat sektöründe
yeniden yerini taşıyıcı olarak alabilmesi için yeni bir duvar modeli önermişlerdir. Yazarlar önerilen
duvarı, son derece modern özel binalar ve kamu hizmetine sunulan yöre mimarisini temsil eden yeni
binalarda kullanılmak üzere geliştirmiştir.
Önerilen duvar tipinde her sıradaki taş komşu taşlarla kenet vasıtası ile ve bir üst sıradaki taşla
zıvana yardımı ile bağlanmıştır. Deneyde kullanılan numuneler tek ve çift katmanlı olarak
hazırlanmıştır. Duvarlarda kullanılan bireysel doğal kesme taşlar 10x10x20 cm ve 10x10x10 cm
(genişliği x yüksekliği x uzunluğu) ebadında seçilmiştir. Çift katmanlı duvarlarda ise iki tek katman
arasında 5 cm boşluk bırakılmış ve duvarın bütünselliğini sağlamam amacı ile iki katman kenetler
ile bağlanmıştır.
Önerilen duvar tipi literatürdeki çok katmanlı duvar olarak bilinen sistem üzerinde bir
değişiklikten ibarettir. Tarihi yapılara bakıldığında doğal taştan oluşan taşıyıcı duvarların kalınlığını
belirleyen faktörler üst yapıdan gelen düşey ve eğik yüklerin yansıra yatay yüklerdir (Mahrebel,
2006). Doğal taşın basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı düşük olduğundan tarih boyunca
insanoğlu taşıyıcı sistemin mümkün mertebe çekme gerilmelerine maruz kalmamaları ya da en aza
indirebilmesi için farklı duvar sistemlerini geliştirilmiştir. Çok katmanlı duvar sistemi bu gelişimler
sonucunda meydana gelmiş olup Türkiye’deki birçok tarihi yapıda bulunmaktadır. Bu sistem Roma
döneminde geliştirilmiş ve bu tekniğe opus adı verilmiştir (Dipasquale vd., 2016; Doğu, 2010). Bu
tip duvarlar özellikle Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluk dönemlerinde oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmıştır. Bu tekniğin kullanıldığı tarihi yapıların sayısı ülkemizde oldukça fazladır
(Doğu, 2010).
Bu çalışma kapsamında önerilen duvarın mekanik özelliklerini deneysel olarak belirlemek için
mikro ebatlı deney numuneler üzerinde uygun deneylerin gerçekleştirilmiştir.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Duvarların mekanik özelliklerini belirleyebilmek için mikro ebatlı numuneler üzerinde basınç ve
başlangıç kayma deneyi gerçekleştirilmiştir. Basınç deneyinde duvarların basınç dayanımına ilaveten
duvarların elastisite modülü de belirlenmiştir.
Duvarlarda Kullanılan Bireysel Elemanlar
Duvarlar, doğal taş, harç ve bağlantı elemanları olmak üzere üç bireysel elemandan oluşmaktadır.
Doğal kesme taş olarak Akdeniz bölgesinden elde edilen Limra taşı seçilmiştir. KTO Karatay
Üniversitesi Mekanik Laboratuvarında yapılan basınç dayanım deneylerinde taşların basınç
dayanımı 94.7 MPa, eğilme dayanımı 10.9 MPa olarak belirlenmiştir.
Duvarlarda kullanılan kireç harcı için geleneksel kireç harç karışım oranları kullanılmıştır. Bu
oranlar daha önce yapılan akademik çalışmaların birçoğunda konu olmuştur (Mavi, 2000; Ekşi
Akbulut, 2006; Dündar, 2013; Çizer vd., 2004). Kireç harcı için 3:1 (kum, kireç) oranı seçilmiştir.
Kum olarak belirlenen agrega içerisinde dere kumu (siya kum), beyaz kum ve taş tozu yer almaktadır.
Agrega birleşenlerin oranları ise sırası ile 3:2:1 (siya kum, beyaz kum, taş tozu) şeklinde
belirlenmiştir.
Duvarlarda bağlantı elemanı olarak St-37 çeliğinden imal edilmiş kenet ve zıvanalar
kullanılmıştır. Zıvanaların görevi alt ve üst sıradaki taşların birbirine bağlanmasıdır. Zıvanalar 6 mm
çapında ve 62 mm boyunda hazırlanmıştır. Kenetler ise aynı sıradaki taşları komşu taşlarla bağlama
görevini üstlenmekte ve şekil 1’de verilen 2 mm kalınlığına sahip çelik levhalardan oluşmaktadır.
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Basınç Dayanımı
Yığma yapılarda duvarların basınç dayanımının belirlenmesi önemli unsurlardan biridir. Bunun
sebebi ise her ne kadar duvarda kullanılan bireysel elemanların mekanik özellikleri bilinse de duvar
içinde birlikte çalıştıklarında nasıl bir davranış gösterecekleri kestirilemeyebilir. Bu davranışı
deneysel olarak gözlemlemek için duvarların basınç dayanımları TS EN 1052-1 standardına uygun
olarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Yatay ve düşeyde bağlantı elemanları (ölçüler mm dir).

Numune ebatları laboratuvarın kısıtlı imkanlarından dolay standardın aynısı olmayıp bazı
akademik çalışmalarda (Vasconcelos ve Lourenço, 2009; Porco vd., 2013) olduğu gibi imkanlara
uygun bir ebat seçilmiştir. Deney numuneleri tek ve çift katmanlı olarak imal edilmiştir. 6 adet
10x30x30 cm tek katmanlı ve 3 adet 25x30x30 cm çift katmanlı deney numunesi üretilmiştir. 6
numuneden 3 tanesi kenetli 3 tanesi kenetsiz olarak imal edilmiştir. Şekil 2’de deney numunelerin
imalatı gösterilmiştir.

Şekil 2. Tek ve çift katmanlı duvarların imalatı (basınç deneyleri için)
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Toplamda 9 adet deney numunesinin basınç dayanımı şekil 4.a.’da gösterilen deney
düzeneğinde elde edilmiştir. Deney için kullanılan pres 2000 KN kapasiteye sahip olup iki LVDT
yardımı ile numunelerin düşeyde ve yatayda şekil değiştirmeleri ölçülmüştür. Deney numuneleri
üretilirken kullanılan harçtan numune alınmış ve deney gününde harcın dayanımı da belirlenmiştir.

a)

b)

Deney düzeneği.

Taşların kırılma şekli.

Şekil 4. Basınç deneyleri

Şekil 4.b’de basınç deneyine tabi tutulmuş bir taşın kırılma şekli verilmiştir. Kırılmalar
genellikle kenetlerin altlarında meydana gelmiştir. Basınç deney sonucunda elde edilen veriler tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Mikro Taş duvar numunelerin basınç dayanımları

Numune
Kodu

Kenet
Durumu

SWLM-01
SWLM-02 Kenetsiz
SWLM-03
SWMLM-01
SWMLM-02 Kenetli
SWMLM-03
DWMLM-01
DWMLM-02 Kenetli
DWMLM-03

Katman
Sayısı

Maksumum
Ortalama
Gerilme
σmaks
σmaks
(N/mm2)
(N/mm2)

Tek
katman
Tek
katman
Çift
Katman

39.29
43.11
36.24
31.04
43.07
36.64
24.21
28.57
23.84

39.55

36.92

25.54

Yükseklik
doğrultusunda
boy değişimi
(mm)

ϵz

-1.07
-1.64
-0.95
-0.72
-1.64
-0.95
-1.89
-0.96
-1.27

0.003567
0.005377
0.003094
0.002384
0.005395
0.003094
0.006197
0.003097
0.004164

Ortalama ϵz

Ortalama
Elastisite
Modülü E
(MPa)

0.004013

9855

0.003624

10185

0.004486

5693

Duvarda Kullanılan
Harcın Mekanik
Özellikleri
Basınç
Ortalama
Dayanımı
σmaks
σmaks
(MPa)
(MPa)
3.54
2.49
3.22
3.63
1.56
1.39
1.46
1.42
1.56
1.39
1.46
1.42

Başlangıç Kayma Dayanımı
Önerilen duvarların kayma dayanımı mikro ebatlı numuneler için sıkça kullanılan triplet yöntemi
kullanılarak bulunmuştur. Bu deney için TS EN 1052-3 standardı referans alınmış ve deney
numunesi standarda uygun olarak 10x30x20 cm (genişlik x yükseklik x uzunlu) olarak imal
edilmiştir. Standardın 7.1. maddesine göre her deney için 9 adet numune üretilmiş ve standardın
belirttiği üç farklı düşey yük altında kayma deneyine tabi tutulmuştur. Basınç deneyinde olduğu gibi
bu deney için de tek ve çift katmanlı duvar numuneler imal edilmiştir. Böylece tek katmanlı, çift
katmanlı, kenetli, kenetsiz, harçlı ve harçsız olmak üzere toplamda 36 adet deney numunesi
üretilmiştir. Deney numunesi şekil 3.a ve deney düzeneği şekil 3.b’de verilmiştir. Şekil 3.b’de
gösterildiği gibi deney numunesindeki üç taşın hareketleri üç farklı LVDT ile kayıt edilmiştir.
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a)

Deney numuneleri
b) Deney düzeneği
Şekil 3. Başlangıç kayma deney numune ve deney düzeneği

Başlangıç kayma deneyinden elde edilen sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Mikro Taş duvar numunelerin başlangıç kayma dayanımları
Kenet
Durumu

Katman
Sayısı

Harç
Durumu

Düşey
Gerilme
(MPa)

0.2
Kenetsiz

Tek
Katman

Harçsız

0.6
1
0.2

Kenetsiz

Tek
Katman

Kireç
Harçlı

0.6
1
0.2

Kenetli

Tek
Katman

Kireç
Harçlı

0.6
1
0.2

Kenetli

Çift
Katman

Kireç
Harçlı

0.6
1

Max
Yatay
Yük (N)
8089
7185
8421
27935
27659
25487
41262
44252
44234
9357
8700
7510
22705
20157
20654
29232
32559
33201
42377
48892
53143
55837
59135
57902
61065
59768
67591
81688
71389
86533
100149
104629
109354
111499
121173
126257

Max
Ortalama
Yatay
Yük (N)

Yatay
Yük
Artışı (%)

7898

Referans

27027

Referans

43249

Referans

8522

7.90

21172

-21.66

31664

-26.79

48137

509

57625

113

62808

45

79870

837

104711

395

119643

278

Max
Kayma
Gerilmesi
(MPa)
0.218
0.182
0.224
0.753
0.713
0.657
1.091
1.167
1.168
0.233
0.218
0.19
0.567
0.501
0.514
0.724
0.807
0.824
1.103
1.295
1.454
1.415
1.508
1.562
1.523
1.491
1.706
2.097
1.795
2.193
2.557
2.75
2.717
3.17
3.084
3.203

Max
Ortalama
Kayma
Gerilmesi
(MPa)
0.208
0.708
1.142
0.214
0.527
0.785
1.284
1.495
1.573
2.028
2.675
3.152
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SONUÇ
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; duvar için önerilen kenet sistemin avantajlarının yanında
dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle kenetler duvarın basınç dayanımını düşürmektedir.
Bunun sebebi ise taş sıraları arasında kullanılan kenet üzerinde çizgisel yük oluşarak basınç alanın
küçültmesi olarak düşünülmektedir. Tek katmanlı kenetli duvarların basınç dayanımı incelendiğinde
tek katmanlı kenetsiz duvarlara göre yaklaşık %7 oranında düşüş sergilemektedir. Çift katmanlı
duvarlarda ise bu düşüş %35 seviyelerindedir.
Duvarların kayma dayanımı incelendiğinde kenet sistemin avantajlarını gözlemleyebiliriz.
Duvar numunelerinde harçsız olarak sadece taşların kullanılması, harçlı durumdan daha yüksek
kayma dayanımı sunmaktadır. Bu sebepten dolayı bu çalışmada başlangıç kayma dayanımı için
duvarların harçsız hali referans alınmıştır. Bu referanslara göre duvarda harç kullanıldığında özellikle
yüksek düşey yük düzeylerinde kayma gerilmeleri yaklaşık %24 oranında düşmektedir. Ama kenetli
durumda duvarların başlangıç kayma dayanımlar tek katmanlı duvar ve düşük düşey yük
düzeylerinde 6 kat, yüksek düşey yük düzeyinde ise 1.5 kat fazla olmaktadır. Bu karşılaştırmayı tek
katmanlı harçsız duvarlar ile çift katmalı kenetli duvarlar arasında gerçekleştirildiğinde iyileşme
oranı düşük düşey yük düzeyinde 10 kat, yüksek düşey yük düzeyinde 2.7 kat civarındadır.
Konu ile ilgili diğer deneylerin yapılmasına devam edilmektedir.
Teşekkür
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için katkılarından dolayı Arıbaş Metal firmasına teşekkür ederiz.
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