SUNUŞ
İnşaat mühendisliğinin ana işlevlerinden en başta geleni, üretilen yapõlarõn güvenli
olmalarõyla birlikte dayanõklõ olmalarõnõn da sağlanmasõdõr. Bu ana işlevin yaratõlabilmesi
için de yapõ üretim alanõnda kullanõlan tüm malzeme özelliklerinin mutlaka bilinmesi
gerekmektedir. Beton da, yapõ üretim alanõnda kullanõlmasõ gereken ve kullanõlmasõ
vazgeçilmez olan önemli bir yapõ malzemesidir.
Günümüzde bilim; bilgi temeline bağlõ olarak gündeme gelen bir gerçekler topluluğu olarak
tanõmlanmaktadõr. Bu bağlamda, bilim insanlarõnõn ortaya koyduklarõ ve koyacaklarõ
üretimlere inşaat mühendisliği alanõnda çalõşan meslektaşlarõmõz da kapalõ olamazlar. İnşaat
mühendisleri, bir yandan varolan bilgileri doğru kullanmak ve bu bilgilerin gereğini
yapmak durumundadõrlar, diğer yandan da varolan bilgilerden hareketle yeni teknolojilerin
üretilmesine katkõ sağlamak durumundadõrlar.
Uzun bir süreden bu yana, endüstriyel zemin betonu ile ilgili olarak Prof.Dr.Mehmet Ali
TAŞDEMİR tarafõndan Odamõzda birçok kez sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;
endüstriyel zemin betonlarõnõn tasarõm ilkeleri, kullanõlacak malzemelerin özellikleri,
ortaya çõkan çatlaklar, derzler, yüzey düzeltme işlemleri, kalite denetimi, bakõm ve onarõm,
yüksek performanslõ lif donatõlõ yeni çimento esaslõ kompozitler ve performansa göre
tasarõm konularõ meslektaşlarõmõz ile zaman zaman paylaşõlmõştõr.
Bu sunumlar sõrasõnda bir kez daha fark edilmiştir ki gerek ülkemizde, gerekse dünyada,
endüstriyel zemin betonu ile ilgili ciddi bir literatür boşluğu vardõr. Ayrõca zemin betonu ile
ilgili yapõlacak bir çalõşma, klasik bir beton kitabõndan çok daha farklõ bir içeriğe sahip
olmak durumundadõr. Yine yol betonlarõ konusuna yönelik dünyanõn gelişmiş ülkelerinde
fazla olan deneyim, ülkemizde yeterli düzeyde değildir.
Bu durum, ülkemizde uygulanmaya başlanan endüstriyel zemin betonu konusundaki
başarõsõzlõklarõn çok fazla olmasõ gibi bir sonuç da doğurmaktadõr. Ayrõca, zemin
betonlarõnda yüzey özelliklerinin diğer özelliklere göre daha büyük öneme sahip olmasõ,
basõlmasõnõ önemsediğimiz bu kitabõn değerini daha da artõrmaktadõr.
Bugüne kadar Odamõzda ve başka yerlerde Sayõn Prof.Dr.Mehmet A l i TAŞDEMİR
tarafõndan yapõlan sunumlarla, çok az sayõda inşaat mühendisi ve uygulamacõnõn
dinleyebildiği endüstriyel zemin betonlarõna yönelik çalõşmalarõn, meslektaşlarõmõz ve
uygulamacõlarõn kullanõmõna sunulmak üzere hazõrlanmõş olmasõ, bu alandaki önemli bir
boşluğu da ortadan kaldõracaktõr.
Bu kitabõ hazõrlayan başta Prof.Dr.Mehmet Ali TAŞDEMİR olmak üzere, Sayõn Özkan
ŞENGÜL’e, Erkan ŞAMHAL’a ve Mehmet YERLİKAYA’ya İnşaat Mühendisleri Odasõ
İstanbul Şubesi yönetim kurulu olarak teşekkürü bir borç olarak görüyoruz.
Cemal GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasõ
İstanbul Şubesi Başkanõ
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ÖNSÖZ
Gelişmiş bazı ülkelerde yol betonları konusundaki deneyim yüzyılı aşmıştır.
Endüstriyel zemin betonu ile ilgili bilgi ve deneyim ise yol betonlarından
çıkarılan derslere dayanmaktadır. Ülkemizde ise yol betonu uygulamalarında
yeterli deneyime sahip olunmadığı için endüstriyel zemin betonu konusunda
başarısızlık örnekleri maalesef çok fazladır. Bu nedenle böyle bir kitabın
yazılması ihtiyacı doğmuş ve sektörden sürekli olarak talep gelmiştir.
Kullanıcının çatıdan sonra en çok yakındığı sorunun zemin betonu olduğu
düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılır. Zemin betonlarında yüzey
özeliklerinin diğer özeliklere kıyasla daha büyük öneme sahip oldukları da
unutulmamalıdır. Kitabın hazırlanması sırasında literatürdeki boşlukların
beklenenin üzerinde olduğu farkedilmiş, beton konusundaki klasik bir ders
kitabına kıyasla çok daha fazla çaba harcamak gerekmiştir. Endüstriyel zemin
betonuna yönelik olarak yabancı dilde çok az sayıda kitabın da bu kitapdaki
konuları tümüyle kapsamadığı görülmüştür.
Beş yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığımız bu kitabın bazı bölümleri
literatürde mevcut kısıtlı bilgilere, diğer bölümleri ise yazarların mevcut
birikimlerine,
uygulama
deneyimlerine
dayanılarak
hazırlanmıştır.
Endüstriyel zemin betonları gibi özel bir konuda harcanan bu sürenin belli bir
bilgi birikiminin derlenip sunulmasına ancak yetebileceği açıktır. Kitapta;
zemin betonlarının sınıflandırılması, endüstriyel zemin betonlarının tasarım
ilkeleri de dahil olmak üzere kullanılacak malzemelerin özelikleri, çatlaklar,
derzler, yüzey düzeltme işlemleri, kalite denetimi, bakım ve onarım, yüksek
performanslı lif donatılı yeni çimento esaslı kompozitler ve performansa göre
tasarım konuları işlenmektedir. Eserin, endüstriyel zemin betonlarının bütün
konularını, özellikle çelik tel donatılı betonları kapsamasına özel önem
verilmiştir. Kitapta endüstriyel zemin betonlarına yönelik olarak ĐTÜ’de
yapılan deney sonuçları da verilmiş ve bunların değerlendirilmesi
sunulmuştur. Bu tür büyük ölçekli deneylerin dünyada şimdiye dek çok sınırlı
sayıda laboratuvarda gerçekleştirilmiş olduğu mevcut literatürden
anlaşılmaktadır.
Bölüm 7’deki deneysel çalışmalara önemli katkıları olan Yük. Müh. Đsmail
Gökalp’a, Yük. Müh. Tuğrul Turan’a, Yük. Müh. Emrah Aldoğan’a, Yük.
Müh. Gürhan Uluşan’a, Yük. Müh. Cumhur Kanbak ve bu mezunlarımızın tez
danışmanı Đ.T.Ü. Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Metin
Aydoğan’a katkıları ve önerileri için teşekkür ederiz. Ayrıca, deneysel
çalışmalardaki yardımı ve bazı bölümleri okuyarak destek veren Doç.Dr.
Alper Đlki’ye, zemin özelikleri ile ilgili bölümler hakkındaki değerli önerileri
nedeniyle Doç.Dr. Tuğrul Özkan’a teşekkür ederiz. Ayrıca, yazım aşamasında
Dr. Fikret Bayramov’un, Yrd.Doç.Dr. Berrak Teymür’ün çabalarına ve bazı

kaynaklara ulaşmadaki yardımları dolayısıyla Doç.Dr. Yılmaz Akkaya’ya ve
Yük. Müh. Nilüfer Özyurt’a teşekkür ederiz. Kitabın yazılmasını destekleyen
Beksa Pazarlama ve Satış Direktörü Ahmet Balkaya’ya verdikleri destek
nedeniyle Akçansa Çim. San. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gürdal’a ve
deneyler için gerekli olan betonu özenle ve güçlükleri aşarak laboratuarımıza
ulaştırılmasını sağlayan Betonsa Muamutbey Santral Şefi Cihan Kın’a
teşekkür borçluyuz. Ayrıca, malzeme desteği sağlayan Peri Kalıp, Mardav
Yalıtım ve Arsan Kavuçuk firmalarına, kitabın basılmasını üstlenen Đnşaat
Mühendisleri Odası Đstanbul Şubesinin Yönetim Kuruluna ve basım işindeki
titizliği nedeniyle M.Vahit Mahmatlı’ya teşekkür ederiz.
Konusunda, Türkçede ilk olan böyle bir kitabın ileride yapılabilecek
baskılarının daha kapsamlı ve yararlı olması için meslektaşlarımızın
eleştirilerinin büyük katkı sağlayacağı inancındayız.

Mehmet Ali Taşdemir
Özkan Şengül
Erkan Şamhal
Mehmet Yerlikaya

Đstanbul, Aralık 2005

Bölüm 1

TEMEL KAVRAMLAR

1.1
1.1.1

ZEMĐN BETONLARINDA TEMEL KAVRAMLAR 1

1.1.2

Kullanıcı Gereksinimine Uygun Yaklaşım 2

1.1.3

Dayanıma Göre Tasarımın Ötesi 2

Zemin Betonlarının Đki Đşlevi 1

1.1.4

Dengeli Yaklaşım 2

1.1.5

Zemin Betonu Performans Kriterleri 2

1.1.6

Yöntem – Performans Şartnameleri 4

1.1.7

Tek Tabakalı Zeminler 4

1.1.8

Ulusal Standardlar 4

1.1.9

Beton Yollardan Çıkarılacak Dersler 7

1.1.10

Kusurlu Đşçilik Đçin Onarım 7

1.2
1.2.1

ENDÜSTRĐYEL OLMAYAN ZEMĐN BETONLARI (EOZB) 7
Konut Zeminleri 7

1.2.1.1

Yükler 8

1.2.1.2

Derz ve çatlaklar 8

1.2.1.3

Yüzey gereksinimleri 8

1.2.1.4

Gözönünde bulundurulacak özel koşullar 9

1.2.2

Ofis Zeminleri 9

1.2.2.1

Yükler 9

1.2.2.2

Derz ve çatlak koşulları 9

1.2.2.3

Yüzey koşulları 10

1.2.3

Perakende Ticareti Yapılan Yerler Đçin Zemin Betonları 10

1.2.3.1

Yükler 10

1.2.4

Kamu Yapıları Đçin Zemin Betonları 10

1.2.4.1

Yükler 10

1.2.4.2

Derz ve çatlak koşulları 11

1.2.4.3

Özel koşullar 11

1.3

SONUÇ 13
Kaynaklar 14

Bölüm 2

DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI 15

2.1
2.1.1

DEPOLARDAKĐ ZEMĐN BETONLARI 15
Depolama Sistemleri 15
v

2.1.1.1

Blok istifleme 16

2.1.1.2

Palet rafları 16

2.1.1.3

Raflama 18

2.1.1.4

Asma katlar 18

2.1.1.5

Hareketli raflar 19

2.1.2

Malzeme Taşıma Sistemleri 19

2.1.2.1

Konveyörler 20

2.1.2.2

Palet taşıyıcıları ve el arabaları 20

2.1.2.3

Forkliftler 21

2.1.2.4

Uzatma araçları ve kamyonları 21

2.1.2.5

Çok dar koridor (ÇDK) araçları 21

2.1.2.6

Đstifleyici kreynler 23

2.1.2.7

Karma araçlar 23

2.1.2.8

Kablo ile yönlendirilen araçlar 24

2.1.3

Yük – Sınıf Sistemi 25

2.2
2.2.1

FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI 27
Fabrika Zeminleri 27

2.2.1.1

Yükler 27

2.2.1.2

Derz ve çatlak kapatılması 27

2.2.1.3

Yüzey pürüzlülüğü 28

2.2.1.4

Aşınma dayanımı 28

2.2.1.5

Kimyasal etkilere dayanıklılık 28

2.2.2

Özel Zeminler 28

2.2.2.1

Havalı taşıma sistemleri 29

2.2.2.2

Araba parkları 29

2.2.2.3

Soğuk hava depoları 30

2.2.2.4

Televizyon stüdyoları 30

2.3
2.3.1

DOĞRUDAN YERE OTURAN ZEMĐN BETONLARI
Taşıyıcı - Taşıyıcı Olmayan Zemin Betonları 31

2.3.2

Taşıyıcı Bileşenler 32

2.3.3

Temel Đlkeler 33

2.3.4

Tasarım Yöntemleri 33

2.3.4.1

Yük-özgün tasarım yöntemleri 34

2.3.4.2

Yük-yük sınıf tasarımı 35

2.3.4.3

Deneyime dayanan tasarımlar 35
vi

31

2.3.5

Tasarımda Gözönünde Bulundurulan Hususlar 35

2.3.5.1

Yükleme tipleri 35

2.3.5.1.a

Nominal yükleme 36

2.3.5.1.b

Ağır tekil yükler 36

2.3.5.1.c

Düzgün yayılı yükler 36

2.3.5.1.d

Çizgisel yükler 36

2.3.5.1.e

Yatay yükler 36

2.3.5.2

Yük emniyet katsayıları 36

2.3.5.3

Yükleme alanı 37

2.3.5.4

Yükleme konumu 37

2.3.5.5

Yük kombinezonları 37

2.3.5.6

Alt temel özelikleri 38

2.3.5.7

Alt temeller 39

2.3.5.8

Beton dayanımı 40

2.3.5.9

Plak kalınlığı 40

2.3.5.10

Plak kalınlığının kontrol edilmesi 41

2.3.5.11

Kayma 41

2.3.5.12

Ard germe 41

2.3.5.13

Standardlar 42

2.4
2.4.1

ASMA DÖŞEMELER 42
Asma Döşemelerin Tipleri 42

2.4.1.1

Tek yönde çalışan plaklar 43

2.4.1.2

Tek doğrultuda çalışan kirişli döşemeler 43

2.4.1.3

Tek yönde çalışan prekast sistemler 44

2.4.1.4

Đki doğrultuda çalışan kirişsiz döşemeler 45

2.4.1.5

Đki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler 45

2.4.1.6

Kompozit döşemeler 46

2.4.1.7

Döşeme tipinin seçilmesi 47

2.4.2

Tasarım Süreçleri 48

2.4.3

Tasarımda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 48

2.4.3.1

Eğilme dayanımı 48

2.4.3.2

Kayma dayanımı 49

2.4.3.3

Sehimler 49

2.4.3.4

Kuruma-rötresi ve termal-kısalma çatlakları 50

2.4.3.5

Yükleme 50

2.4.3.6

Açıklıklar 50
vii

2.4.3.7

Beton dayanımı 51

2.4.3.8

Donatı 51

2.4.3.9

Öngerme 52

2.4.3.10

Kalıp 53
Kaynaklar 53

Bölüm 3

ZEMĐN BETONLARININ TASARIM ĐLKELERĐ 54

3.1
3.1.1

ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME
ŞEKĐLLERĐ 55
Noktasal Yükler 56

3.1.1.1

Tek noktasal yükler 56

3.1.1.2

Noktasal yüklerin birleştirilmesi 57
Farklı değerdeki iki yükün ikiz yüke dönüştürülmesi 58
Farklı değerde üç veya daha fazla yükün ikiz yüke dönüştürülmesi 58
Simetrik dörtlü yük grubu 50
Đkiden fazla farklı değerde yükün dağınık olarak bulunması hali 60

3.1.2

Köşede bulunan tekil yüke, plak iç kısımdaki yüklerin etkisi 61
Araç Aks Yükleri 62

3.1.3

Koridorlarda Düzgün Yayılı Yükler 63

3.1.4

Raf ve Raf Ayaklarının Oluşturduğu Yükler 63

3.1.5

Ara Kat Kolon Yükleri 64

3.1.6

Özel veya Beklenmedik Yükler 64

3.2
3.2.1

ENDÜSTRĐYEL BETONLARIN OTURDUĞU ZEMĐN
ÖZELĐKLERĐ 65
Temel altı zemin ve alt temel 66

3.2.1.1

Temel altı zemini 66

3.2.1.2

Zeminin eşdeğer elastisite modülü 69

3.2.1.3

Su muhtevasının etkisi 71

3.2.1.4

Modifiye temel altı zemini yatak katsayısı 72

3.2.1.5

Alt temelin temel altı zemin yatak katsayısı üzerindeki etkisi 72

3.2.1.6

Kaliforniya taşıma oranı (CBR) 74

3.2.2

Farklı Yönetmeliklere Göre Plaka Deneyleri 75
ASTM D 1196’ya göre plaka deneyi yöntemi 75
Elastisite modülü ve k-değeri arasındaki ilişki 76
viii

Koni penetrasyon deneyi ve elastisite modülü arasındaki ilişki 77
Proktor yoğunluğu ile alt zemin yatak katsayısı (k-değeri) arasındaki ilişki 77
Sonuç 78
3.2.3

Bağıl Rijitlik Yarıçapı 79

3.2.4

Temel Zemininin Đyileştirilmesi 81

3.2.4.1

Genel bilgiler 81

3.2.4.2

Sıkıştırma ile zemin iyileştirilmesi 81

3.2.4.3

Zemin değiştirme ile zemin iyileştirilmesi 82

3.3
3.3.1

ZEMĐNE OTURAN BETON PLAKLAR ĐÇĐN ELASTĐK VE
PLASTĐK TEORĐ 84
Plak Ortasında Tekil Yük Durumu 84

3.3.2

Zemine Oturan Beton Plaklar için Akma Çizgileri Teorisi 90

3.3.2.1

Çözüm yöntemi 91

3.3.2.1a

Zemin plağı ortasında bulunan tekil yük durumunda çözüm 92
Alt zemin basıncının yaklaşık olarak hesabı 94

3.3.2.1b

Đkiz yük durumu 97

3.3.3

Endüstriyel Beton Plaklar için Đngiliz Yönetmelik Raporu (TR-34) 106

3.3.4

Çoklu Tekil Yükler

107

Çift tekil yükler 107
Dörtlü tekil yükler 107
3.3.5

Çizgisel Yükler 108
Çizgisel yük momentleri 108

3.3.6

Düzgün Yayılı Yükler 109

3.4

ÇELĐK TEL DONATILI ZEMĐN BETONLARININ TASARIM
ĐLKELERĐ 114
Genel 114

3.4.1

Köprüleme etkisi 116
Đşlenebilirlik 116
Aderans etkisi 117
Tokluk 117
Eurocode 2 119
TS 500 120
Amerikan standardı (ASTM) 120
3.4.2

Çelik Tel Donatılı Betonların Eğilme Dayanımları 121

3.4.2.1

Yük ve sehim arasındaki ilişkiler 122

3.4.2.2

Tasarım ve hesapta kullanılacak dayanımın seçilmesi 127
ix

3.4.2.3

Plastik tasarım için artık dayanım 127

3.4.2.4

Plastik tasarım için TR34 (Teknik Rapor 34) yaklaşımı 129

3.4.2.5

ASTM C-1018 deney yöntemi 130

3.4.2.6

Farklı yük durumlarında Re,3 değerleri 131

3.4.3

Güvenlik Katsayıları ve Tasarım Đlkeleri Arasındaki Đlişkileri 135

3.4.3.1

Yük çarpanları 135

3.4.3.2

Malzeme çarpanları 136

3.4.3.3

Tasarım eğilme dayanımları 136

3.4.3.4

Kullanım sınır durumu için kriterler 137
Düşey yer değiştirme kontrolü 137

3.4.3.5

Tasarıma etki eden gerilmeler ve plak üzerine etkileri 139

3.4.4

Diğer Tasarım Yöntemleri 144

3.4.4.1

ACI 544 komitesinin tasarım önerileri 144
Çelik tel + çelik çubuk donatılı kirişlerde eğilme hali için tasarım
denklemleri 144
Endüstriyel zeminlerin tasarımı için Alman Beton Birliğinin (DBV)
önerileri 146
Malzeme parametrelerinin tanımı 146

3.4.4.2
3.4.4.2a

Eğilme deneyleri 146
Maksimum eğilme dayanımı 147
3.4.4.2b

Tasarımda kullanılan dayanım değerlerinin hesaplanması 148

3.4.4.2c

Tasarım kavramları 149
Elastik teori kullanarak hesaplama (mod I) 149
Enerji yutma kapasitesini gözönüne alarak hesaplama (mod II) 149

3.4.4.2d

Emniyet katsayıları 150

3.5

ZEMĐNE OTURAN PLAKLARDAKĐ RÖTRE, SICAKLIK VE
BENZER ETKĐLER 151
Plastik rötre 152
Sıcaklık etkileri 152
Uzun süreli kuruma rötresi 152

3.5.1

Zemine Oturan Derzli Beton Plaklarda Gerilmeler 152

3.5.1.1

Düzgün sıcaklık değişimi (rötre etkisi) 152
Çelik tel donatılı betonda eğilmedeki çekme gerilmesi 154

3.5.1.1a
3.5.1.2

Plağın kendi ağırlığından dolayı oluşan gerilme 154
Sünme etkisi ve beton özeliğine bağlı olarak plak merkezinde rötre
gerilmesi 157
Sıcaklık değişimi 160
x

3.5.1.3

Kıvrılma 162
Sünme etkisine bağlı olarak sıcaklık gerilmesi 161

3.6
3.6.1

ZIMBALAMA KAYMASININ ETKĐSĐ 166
Zımbalama Kayması Kontrolü Đçin TR34 Yaklaşımı 169

3.6.1a

Yükün temas yüzeyi kenarındaki kayma 170

3.6.1b

Kritik çevre üzerinde kayma 170
Hasır veya çubuk donatılar 170
Çelik tel donatılar 171
Örnek 172

3.7
3.7.1
3.7.2

YÜK AKTARMA ÇUBUĞU BULUNAN DERZLERDE YÜK
AKTARMA SĐSTEMLERĐ 173
Yük Aktarma Çubuklarının Tasarımı ve Yük Aktarımı 173
Yük Aktarma Çubuklarındaki Đç Kuvvetler ve Yük Taşıma
Kapasiteleri 177
Bir yük aktarma çubuğu (dovıl) üzerine düşen ezilme gerilmesi 178
Örnek 180

3.7.3

Bağlantı Donatıları 182
Örnek 184

3.7.4

Yük Aktarma Sistemlerinde TR34 Yaklaşımı 185

3.7.4.1

Çelik çubuklar ile yük aktarımı 185
Etkili yük aktarma çubuğu sayısı 185
Örnek: Bileşik Eğilme ve Kayma etkisi 187

3.7.1.2

Zımbalama yükleri 187

3.8

ÇATLAK GENĐŞLĐĞĐNE ÇELĐK TELLERĐN ETKĐSĐ 189
Eğilme hesabı 189
Kayma hesabı 190

3.8.1

Minimum Donatı 192

3.8.2

Çatlak Genişliği için Hesap 193
ÖRNEK - Çelik tel içeren ve içermeyen donatılı bir kirişte çatlak
genişliğinin hesaplanması 194
Çelik tel donatı içermeyen kiriş için çatlak genişliği 194
Kancalı uçlu çelik tellerden (ZC 50/50) 30 kg/m3’lık ilavesiyle oluşan
çatlak genişliği 195

xi

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER
Örnek 1 198

206
Kaynaklar 219
EK 1 221
EK 2 235
EK 3 236
Örnek 2

Bölüm 4

ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ 237

4.1
4.1.1

ÖNEMLĐ BETON ÖZELĐKLERĐ 237
Su/Çimento Oranı 237

4.1.2

Terleme 240

4.1.3

Betonun Priz Süresi 241

4.1.3.1

Sıcaklık 241
Soğuk havada beton dökümü 242
Sıcak havada beton dökümü 242

4.1.3.2

Priz süresinin katkı kullanılarak değiştirilmesi 244

4.1.4

Plastik Oturma 244

4.1.5

Dayanım 245

4.1.5.1

Yüksek dayanımın sakıncaları 245

4.1.5.2

Basınç dayanımı 245

4.1.5.3

Eğilme dayanımı 245

4.1.5.4

Çekme dayanımı 246

4.1.5.5

Kayma dayanımı 246

4.1.5.6

Darbe dayanımı 246

4.1.6

Elastisite Modülü 246

4.1.7

Kısıtlanmış (Engellenmiş) Rötre 246

4.1.8

Kuruma Rötresi

4.2
4.2.1

ĐŞLENEBĐLME VE YÜZEY DÜZELTĐLMESĐ 247
Đşlenebilme 247

246

Çökme deneyi 248
4.2.2

Yüzey düzeltilebilirliği 248

4.2.2.a

Su ve yüzey düzeltilebilirliği 249

4.2.2.b

Çimento ve yüzey düzeltilebilirliği 249

4.2.2.c

Đnce agrega ve yüzey düzeltilebilirliği 249

4.2.2.d

Yüzey düzeltilebilme özeliğinin iyileştirilmesi 249
xii

4.3
4.3.1

BETONUN BĐLEŞENLERĐ 250

4.3.1.a

Portland çimentosu 252

4.3.1.b

Katkılı çimento 252
TS EN 197’deki Çimentolarla ASTM’deki Çimentoların
Karşılaştırılması 253
Đnce Agrega 253

4.3.2
4.3.3

Çimento 250

Standartlar 253
Đnce agreganın yüzey düzeltilebilirliğine etkisi 253
Đnce agreganın aşınma dayanımına etkisi 254
4.3.4

Đri Agrega 254
Đri agrega boyutları 254

4.3.5

Su 255

4.3.6

Katkı Maddeleri 255

4.3.6.a

Hava Sürükleyici Katkılar 256

4.3.6.b

Priz Hızlandırıcı Katkılar 256

4.3.6.c

Priz Geciktirici Katkılar 256

4.3.6.d

Normal Akışkanlaştırıcı Katkılar 256

4.3.6.e

Süper Akışkanlaştırıcı Katkılar 257

4.3.6.f

Pigmentler 257

4.4
4.4.1

BETON KARIŞIM HESABI VE ÜRETĐMĐ 257
Karışım Hesabı 257
Nominal karışımlar 257
Önceden belirlenmiş karışımlar 258
Tasarlanmış karışımlar 258

4.4.2

Üretim 258
Hazır Beton 260
Şantiyede Üretim 261

4.4.3

Beton Toleransları 261

4.5
4.5.1

BETONUN TAŞINMASI VE YERLEŞTĐRĐLMESĐ 261
Betonun Taşınması 261
Transmikserler 262
Damperli kamyonlar 262
El arabaları 262
Pompalar 262
Kreynler 263
xiii

4.5.2

Taze Betonda Ayrışmaya Karşı Alınacak Önlemler 263

4.5.3

Betonun Döküm Şekli 264
Parçalı ano döküm 264
Dar şerit döküm 264
Geniş şerit dökümü 266
Geniş alan dökümü 267
Islak şaplar 268
Yüzen mastar 268
Şap rayları 268

4.5.4

Yan Kalıplar 268

4.5.5

Yerleştirme Araçları 268
Sıkıştırma 268
Sıkıştırmanın ölçülmesi 269

4.6
4.6.1

ÇELĐK TEL DONATILI ZEMĐN BETONLARININ ÜRETĐMĐ
VE YERLEŞTĐRĐLMESĐ 269
Çelik Tel Türleri 269

4.6.2

Çelik Tellerin Betona Katılması 271

4.6.3

Çelik Tellerin Betonun Đşlenebilirliğine Etkisi 271

4.6.4

Pompalama 271

4.6.5

Yerleştirme 271
Serilme/Yerleştirme 271
Sıkıştırma 272

4.6.7

Düzeltme 272

4.7
4.7.1

BAKIM VE KÜR 273
Islak Kür 273

4.7.2

Su Geçirimsiz Örtü Malzemeleri 274

4.7.3

Kür Malzemeleri 275
Kür malzemelerinin kullanılmadığı durumlar 276
Kür yönteminin seçimi 276

4.7.4

Zamanlama 276

4.8
4.8.1

KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN BETON TEKNOLOJĐSĐ 278
Ayrışmaya Karşı Direnç 279

4.8.2

Reoloji 279

4.8.3

Đşlenebilirlik 279

4.8.4

Filler Malzeme 279
xiv

4.8.5

Viskozite Katkıları 279

4.8.6

Kendiliğinden Yerleşen Taze Beton Özelikleri 280

4.8.6.1

Taze betonun reolojisi 280

4.8.6.2

Đşlenebilirlik 281

4.8.6.2.a

Doldurma etkisi 282
1) Taneler arası sürtünmenin azaltılması 282
2) Üstün deformasyon yeteneğine sahip çimento hamuru 282

4.8.6.2.b

Ayrışmaya karşı direnç 283

4.8.6.2.c

Geçiş yeteneği 283

4.9

KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN ÇELĐK TEL DONATILI
BETONLAR 284
Kaynaklar 286

Bölüm 5

ZEMĐN BETONLARINDA SON YÜZEY DÜZELTME
ĐŞLEMLERĐ 287

5.1

SON YÜZEY DÜZELTME ĐŞLEMĐNĐN ĐLKELERĐ 287

5.2
5.2.1

YÜZEY DÜZELTME EKĐPMANLARI 288

5.2.2
5.2.3

Perdahlama Đşlemi için Ekipmanlar 289
Malalama Đşlemi için Kullanılan Ekipmanlar 289

5.3

YÜZEY BĐTĐRME ĐŞLEMLERĐNĐN SIRASI 290

5.4
5.4.1

YÜZEY DÜZELTME YÖNTEMLERĐ 291
Parlak Yüzey Düzeltilmesi 292

5.4.2

Perdah Yüzey Düzeltmesi 292

5.4.3
5.4.4

Süpürge Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemi 292
Tırmıklama Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemi 292

5.5
5.5.1

DĐĞER YÜZEY DÜZELTME YÖNTEMLERĐ 293

5.5.2

Serpme Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemleri 293

5.5.3
5.5.4

Vakum Uygulaması 294
Yüzey Düzeltme Yöntemlerinin Şartnamelerde Belirtilmesi 295

Mastarlama Đşlemi için Ekipmanlar 288

Erken Yaşta Yüzey Zımparalanması 293

xv

5.6
5.6.1

BETON AŞINMA TABAKALARI (TOPĐNGLER) 295

5.6.2

Yapıştırılmış Aşınma Tabakaları 297

Monolitik Aşınma Tabakaları 296

5.6.3

Aderansın Önemi 297

5.6.4
5.6.5

Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) 298
Çimento-Kum Şapları 298

5.7
5.7.1

YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ 298
Yüzey Düzgünlüğü ve Yataylığı 298

5.7.2

Belirlenmiş Trafik ve Rastgele Trafik 299

5.7.3

Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi 299

5.7.3.1

Rastgele bir trafiğe maruz döşemeler için F sayı sistemi 299
Yüzey düzgünlüğünün F sayı sistemiyle elde edilmesine ait bir sayısal
örnek 302
F Sayılarının Birleştirilmesi 303

5.7.3.3

F sayılarının birleştirilmesine ait sayısal örnek 304
Belirli bir trafiğe maruz zemin betonları için TR 34 sistemi sınır
değerleri 305
Düz kenarlı çubuk için sınır değerler 306

5.7.3.4

Alman sistemi 307

5.7.4

Yüzey Düzgünlüğünün Ölçülmesi 307

5.7.3.2

5.7.5

Yüzey Düzgünlüğünü Etkileyen Faktörler 308

5.7.5.1

Sehim 308

5.7.5.2

Kıvrılma 308

5.7.5.3

Beton döküm genişliği 308

5.7.5.4

Yan kalıpların doğruluğu 309

5.7.5.5

Yüzey düzeltme işlemleri 309

5.7.6

Süper-Düz Döşemeler 309

5.7.7

Gerekli Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi 310

5.8
5.8.1

AŞINMA DĐRENCĐ 310
Aşınma Direncine Geleneksel Yaklaşım 310

5.8.2

Aşınma Direncinin Sınıflandırılması 311

5.8.2.1

BS 8204 sınıflandırması 311

5.8.2.2

ACI 302 sınıflandırması 312

5.8.3

Aşınma Direncinin Deneysel Yolla Bulunması 313

5.8.3.1

Chaplin aşınma deney aleti 313

5.8.4

Aşınma Dayanımının Belirlenmesi 314
xvi

5.8.5

Aşınma Dayanımını Etkileyen Faktörler 315

5.8.5.1

Betonun Basınç Mukavemeti 315

5.8.5.2

Son Düzeltme Yöntemleri 315

5.8.5.3

Đnce Agrega 316

5.8.5.4

Đri Agrega 316

5.8.5.5

Serpme Son Düzeltmeleri 317

5.8.5.6

Yüzey Sertleştiricileri 317

5.8.5.7

Reçine Kaplaması 318

5.8.5.8

Kür 318

5.8.5.9

Karbonatlaşma 318

5.8.6

Aşınma Direncinin Geliştirilmesi 319

5.8.6.1

Zımparalama 319

5.8.6.2

Geç Kür 319

5.8.6.3

Yüzey Đşlemesi 320

5.8.6.4

Topingler (Aşınma Tabakası)

5.8.6.5

Temizlik 320

5.9
5.9.1

KĐMYASAL ETKĐLERE DAYANIKLILIK 320
Betonun Kimyasal Etkilere Dayanıklılığı 321

5.9.2

Betonun Korunması 321

5.9.2.1

Yüzey Kaplama Malzemeleri 321

320

5.9.2.2

Derz ve Çatlakların Doldurulması 321

5.9.2.3

Temizlik 321

5.9.2.4

Zeminden Gelen Etkiler 322

5.10
5.10.1

DÖŞEMENĐN KAPLAMALAR ĐÇĐN HAZIRLANMASI 322
Nem Yükselmesi 322

5.10.2

Nem Kesici Örtü Malzemeleri 322

5.10.3

Yapışma 322

5.10.4

Yüzey Düzgünlüğü 322

5.10.5

Betonun Nemi 323

5.11

ZEMĐN BETONUNDA KURUMANIN TAHMĐNĐ ĐÇĐN ĐSVEÇ
YÖNTEMĐ 323
Kuruma süresinin tahminine bir örnek 325

5.12

ZEMĐN KAPLAMA MALZEMELERĐ 325

xvii

5.13
5.13.1

NEM KONTROLÜ VE BUHAR ÖNLEYĐCĐLER 325
Nem Kaynakları 326

5.13.1.1

Zeminden Kaynaklanan Nem 326

5.13.1.2

Yapay Kaynaklar 327

5.14
5.14.1

ZEMĐNE OTURAN BETON PLAKTAKĐ NEM HAREKETĐNĐN
KONTROL EDĐLMESĐ 327
Ön Tasarım 327

5.14.2

Alt Zemin ve Alt Temel Tasarımı 327

5.14.3

Buhar Geçişini Önleyicilerin Tasarımı 328

5.14.4

Buhar Geçişini Önleyiciler Üzerinde Đri Taneli Tabakaların Kullanımı 328
Kaynaklar 329

Bölüm 6

ÇATLAKLAR VE DERZLER 330

6.1
6.1.1

ÇATLAKLAR 330
Plastik Rötre Çatlakları 330
Beton Yüzeyindeki Suyun Buharlaşma Hızını Arttıran Etkenler 332
Taze Beton Çatlaklarına Karşı Alınacak Önlemler 333
a) Beton bileşenleri bakımından alınacak önlemler 333
b) Beton döküm ve bakımında alınacak önlemler 333

6.1.2

Plastik Oturma Çatlakları 335

6.1.3

Ağ Çatlaklar 335

6.1.4

Kuruma Rötresi Çatlakları 336

6.1.5

Sıcaklık Değişimine Bağlı Rötre Çatlakları 336

6.1.6

Yapısal Çatlaklar 337

6.1.6.1

Asma döşemelerdeki yapısal çatlaklar 337

6.1.6.2

Zemine oturan döşemelerde yapısal çatlaklar 337

6.1.7

Çatlakların Tamir Edilmesi 339

6.1.7.1

Tamir Yöntemleri 339

6.2
6.2.1

KIVRILMA 339
Kıvrılmanın Önlenmesi 340

6.2.2

Önlenemeyen Kıvrılmalar 340

6.2.2.1

Derz Yerleşimi 340

6.2.2.2

Derzlerde Yük Aktarımı 340

6.2.2.3

Kıvrılma Oluşmuş Plakların Tamir Edilmesi 341
xviii

6.3
6.3.1

DERZLER 341

6.3.2

Zemine Oturan Beton Plaklar ve Asma Döşemeler 341

6.3.3

Derz Türleri 341

6.3.3.1

Đzolasyon derzleri 342

6.3.3.2

Yapım (inşaat) derzleri 346

6.3.3.3

Genleşme derzleri 347

Derzlerin Görevleri 341

348

6.3.4

Derzlerde yük aktarımı

6.3.4.1

Bağlantı çubukları 348

6.3.4.2

Anahtar derzleri 348

6.3.4.3

Agrega kenetlenmesi

349

6.3.4.4

Yük aktarımının yapısal etkileri 349

6.3.5

Yalancı Derzlerin Yapımı 349

6.3.5.1

Elle Derz Oluşturması 349

6.3.5.2

Ahşap Çıtalar 349

6.3.5.3

Metal veya Plastik Parçalar 350

6.3.5.4

Kesme Derzler 350
Örnek: Kesilmiş bir çatlak kontrol derzinde çatlak genişliği hesabı 350

6.3.6

Derz Dolguları 352

6.3.6.1

Sıcak dökülen dolgu malzemeleri 353

6.3.6.2

Elastomerik dolgu malzemeleri 353

6.3.6.3

Yarı rijit epoksiler 353

6.3.6.4

Sert epoksiler 353

6.3.6.5

Derz dolguların uygulanması 353

6.4
6.4.1

ZEMĐNE OTURAN DÖŞEMELERDE ÇATLAK KONTROLÜ 354
Donatısız Derzli Döşemeler 354

6.4.1.1

Derz yerleşimi 354

6.4.1.2

Derz türleri 355

6.4.1.3

Donatısız derzli döşemelerin üstünlükleri ve sakıncaları 355

6.4.2

Sürekli Donatılı Derzsiz Zemin Betonları 355

6.4.2.1

Donatı miktarı 356

6.4.2.2

Donatı yerleşimi 357

6.4.2.3

Sürekli donatılı zeminlerin üstünlükleri ve sakıncaları 357

6.4.3

Donatılı derzli zeminler 357

6.4.3.1

Nominal donatı 357

6.4.3.2

Daha büyük derz aralıklarına olanak veren donatı 357
xix

6.4.3.3

Çelik tel donatılı zemin betonları 358

6.4.3.4

Donatılı derzli zeminlerin üstünlükleri ve sakıncaları 358

6.4.4

Öngerme 358

6.4.5

Alt Zemin ve Plak Arasındaki Sürtünme 358
Kaynaklar 359

Bölüm 7

KALĐTE DENETĐMĐ 360

7.1
7.1.1

YALIN BETONDA KALĐTE DENETĐMĐ 360

7.1.2

7.1.3.a

Đstatistiksel kalite denetimi 361
Taze betondan numune alma ve sertleşmiş betonda kalite denetimi
hakkında TS EN 206-1, TS 500 ve ACI 318’ in karşılaştırması 364
TS EN 206-1’e göre numune alınması ve nitelik denetimi 364

7.1.3.b

TS 500’e göre numune alma ve kalite denetimi 364

7.1.3.c

ACI 318’e göre numune alma ve kalite denetimi 365

7.1.3

Giriş 360

7.1.4

Sonuçlar ve Öneriler 365

7.1.5

Kontrol kartları ile denetim 366

7.2
7.2.1

ÇELĐK TEL DONATILI BETONLAR ĐÇĐN KĐRĐŞ DENEYLERĐ
VE TOKLUK ÖLÇÜMÜ 368
Giriş 368

7.2.2

Amerikan Standardına göre Eğilme Deney Yöntemi (ASTM C 1018) 369

7.2.3

Japon Standardına göre Deney Yöntemi (JCI) 372

7.2.4

Alman Deney Yöntemi

7.2.5

Đskandinav Deney Yöntemi (Nor-Test) 375

7.3

373

7.3.1

ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI
(BTÜ’DE YAPILAN DENEYLER) 378
BTÜ’de Yapılan Deneyler 378

7.3.2

Değerlendirme 380

7.3.2.1

Deney sonuçlarının teorik yaklaşımlarla karşılaştırılması 380

7.3.2.1.a

Elastisite teorisine göre değerlendirme (Durum I) 381

7.3.2.1.b

Yük taşıma kapasitesine göre değerlendirme (Durum II) 382

7.4
7.4.1

ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI
(Đ.T.Ü.’DE YAPILAN DENEYLER) 384
Giriş 384

7.4.2

Plak Deneyleri 384
xx

7.4.3

Ansys ile Çözüm 390

7.4.4

Sonuçlar 393
Kaynaklar 394

Bölüm 8

BAKIM VE ONARIM 396

8.1
8.2
8.2.1

GĐRĐŞ 396
YAPIM SIRASINDAKĐ YÜZEY KUSURLARI VE SORUNLAR 396

397

Terleme ve Priz Gecikmesi

8.2.2

Beton Yüzeyinde Kabarma ve Soyulmalar 397

8.2.3

Plastik Rötre Çatlakları 398

8.2.4

Harita Şeklinde Çatlaklar 399

8.2.5

Tozlanma 400

8.2.6

Kıvrılma 400

8.2.7

Yüzeyden Parça Kopması

8.2.8

Rastgele Çatlamalar

401

8.2.10

401
Renk Farklılıkları 402
Çiçeklenme 404

8.3
8.3.1

ONARIM MALZEMELERĐNĐN SEÇĐMĐ 404
Onarım Malzemeleri ve Onarımın Süreci 404

8.3.2

Onarımda Uyum Özeliği 405

8.2.9

8.4
8.4.1

ZEMĐN BETONLARININ BAKIMI VE TAMĐRĐ 407
Zemin Döşemesindeki Hasarların Belirlenmesi 408

8.4.2

Değerlendirme Yöntemleri:

8.4.3

Çatlak ve Derzlerin Tamiri 410

8.4.4

Aktif Olmayan Çatlak ve Derzlerin Onarımı 412

8.4.5

Aktif Çatlak ve Derzlerin Onarımı 412

409

8.4.6

Kısmi Onarım ve Tüm Derinlik Boyunca Onarım 412

8.4.7

Plağın Zemin Desteği Kaybı Đçin Onarım 413

8.4.8

Zemine Oturan Beton Döşemelerin Yüzey Onarımı 414

8.2.8.1

Zemin betonunda yüzey hazırlanması 414

8.2.8.2

Beton kaplamalar 414

8.5

DONATI KOROZYONUNA KARŞI ONARIM 415

xxi

8.6

YÜZEY SERTLEŞTĐRĐCĐDE OLUŞAN HASARLARIN
ÖNLENMESĐ 415
Kaynaklar 416

Bölüm 9

YÜKSEK PERFORMANSLI LĐF DONATILI KOMPOZĐTLER 417

9.1

YÜKSEK DAYANIMLI /YÜKSEK PERFORMANSLI
BETONLAR (YDB-YPB) 417

9.2

9.2.2

YENĐ ÇĐMENTO ESASLI KOMPOZĐTLER 421
Homojen Dağılı Ultra Đncelikteki Taneleri Đçeren Yoğunlaştırılmış
Sistemler (DSP) 421
Büyük Kusurlarından Arındırılmış (MDF) Çimento 422

9.2.3

Yüksek Performanslı Lifli Betonlar 423

9.2.4

Diğer Bazı Çelik Tel Donatılı Yüksek Performanslı Betonlar 424

9.2.5

Yüksek Oranda Çelik Tel Đçeren Çimento Bulamacı (SIFCON) 426

9.2.6

Geleneksel Çelik Tel Donatılı Betonlar (ÇTDB) 426

9.2.7

Karma Lifli Betonlar 428

9.2.8

Sentetik Lifli Yüksek Performanslı Betonlar 430

9.3

SONUÇLAR 431
Kaynaklar 432

Bölüm 10

PERFORMANSA GÖRE TASARIM 434

10.1

GĐRĐŞ 434

10.2

BETONDA DÜRABĐLĐTENĐN ÖNEMĐ 435

10.3
10.3.1

ÇELĐK TEL DONATILI BETONLAR 437

9.2.1

10.3.1.1

Performansa Göre Tasarım 437
Performans sınıflarının belirlenmesi için çelik lif donatılı deney
kirişlerinin hazırlanması 439
Koşullar 439
Beton bileşimi 440
Laboratuarda beton üretimi 440
Beton dökümü 440
Sıkıştırma 440
Numunelerin kalıplardan çıkarılması 440
Saklama 441
xxii

Deney 441
10.3.2

Almanya, Đsviçre ve Avusturya’daki Deneyimler 441

10.3.3

Çelik Tel Donatılı Betonların Optimum Tasarımı 442

10.3.4

Çelik Tel Dayanımının ve Đçeriğinin Betonun Performansına Etkisi 443

10.4
10.4.1

DĐĞER PERFORMANS ÖLÇÜTLERĐ 444
Yangına Karşı Polipropilen Lif Donatılı Yüksek Dayanımlı Beton 444

10.4.2

Erken Rötreye Karşı Yarı Hafif Betonlar 445

10.5

SONUÇLAR 445
Kaynaklar 446
ĐNDEKS 447

xxiii

BÖLÜM 1. TEMEL KAVRAMLAR
1.1 ZEMĐN BETONLARINDA TEMEL KAVRAMLAR
Birçok endüstriyel ve ticari yapılarda zemin betonu kullanılır. Konut yapıları da beton
zeminlere sahiptir. Zeminler, çatı dışında kullanıcının en çok yakındığı yapı elemanıdır.
Bundan dolayı zemin betonları belli bir esasa göre tasarlanmalıdır [1].
Zemin betonları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası düzeyde önemli bilgi birikimine
karşın uygulamada sorunlarla sıkça karşılaşılır. Bunun nedeni, zemin betonlarının
uygulanmasındaki aksaklıklardır. Zemin betonları ile ilgili temel ilkeleri aşağıdaki gibi
özetlemek olasıdır [1, 2]:
•

•

Zeminin iki işlevi vardır: a) Yapının bir bileşenidir, b) Yapıyı kullananın ekipmanının
bir parçasıdır. Zemin betonu kullanıcının gereksinimlerine ve beklentilerine yanıt
verebilecek biçimde tasarlanmalıdır. Zemin betonu tasarımcısı sadece dar bir anlamda
dayanıma göre değil, aynı zamanda zeminin diğer önemli özeliklerini de gözönüne
almalıdır.
Đyi bir tasarımcı aşağıdaki beş faktörü aynı önemde gözönüne alır:
1)
2)
3)
4)
5)

•
•
•
•

zeminin kullanımı,
dayanımı,
betonun özelikleri,
çatlaklar ve derzler,
zemin yüzeyinin özelikleri.

Performans kriterleri standard gereksinimlerden daha önemlidir.
Tek tabakalı zemin iki tabakalı zeminden daha iyidir.
Beton yollardan çıkarılacak dersler zemin betonu yapımına uygulanabilir.
Hasar oluşmadan önce onarım için nelerin yapılacağı belirlenmelidir.

1.1.1 Zemin Betonlarının Đki Đşlevi
Yapının diğer elemanlarından farklı olarak zemin betonların iki önemli işlevi vardır [1]:
a)

Zemin betonunun yapı taşıyıcı sisteminin bir parçası olduğu gerçeğidir. Zemin, bir
yapı mühendisi tarafından tasarlanır ve zeminin diğer yapı elemanlarıyla birlikte
taşıyıcı sisteme katkı sağladığı düşünülür. Zemin betonu yapı serviste olduğu süre
içinde taşıyıcı özeliğini sürdürür.
b) Zemin kullanıcı araçlarının bir parçasıdır. Zemin betonu üzerinde kullanıcı araçları yer
alır, üzerinde belli bir trafik vardır. Günümüzde ise, robot taşıtlara klavuzluk eden
kabloların gömülü olduğu üretim sisteminin bir parçasıdır.
Bu iki işlev zemin betonlarının diğer yapı elemanlarından farklı olmasını sağlar. Bir çatı
her yapıda aynı işlevi görür, fakat, zemin farklı amaçlar için kullanılabilir [1].
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1.1.2 Kullanıcı Gereksinimine Uygun Yaklaşım
Kullanıcının gereksinimi giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Zemin betonundaki
yüzey bozuklukları, aşınma ve çatlama taşıyıcı sistemi etkilememesine karşın, kullanıcının
yapıyı istediği biçimde kullanmamasınayol açabilir. Eğer bu bir depo ise forkliftler
çalışmaz duruma gelebilir ve depo onarım sürecine sokulabilir. Özellikle zemin
betonlarında çatlaklar oluşmuşsa sürekli tamir ihtiyacı doğar. Bu bakımdan zemin
tasarlanırken kullanıcının gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarım yapılmalıdır.
Bazen kullanıcı düşük maliyetli bir zemin betonu isteyebilir, bu da çoğu kez yüksek bakım
ve onarım fiyatıyla sonuçlanır [1, 2].
1.1.3 Dayanıma Göre Tasarımın Ötesi
Zemin betonlarının tasarımında kullanıcının gereksinimine göre yaklaşım, dayanıma göre
tasarımın ötesindedir. Çoğu ticari ve endüstriyel zeminler yapı mühendisleri tarafından
tasarlanır. Bu mühendisler doğal olarak öncelikle zeminin dayanımına göre tasarım
yaparlar. Böyle bir tasarımda yanlışlık yoktur. Ancak, zeminden beklenen diğer özelikleri
de kazandırmak gerekir. Örnek olarak derzler, aşınma ve zeminin düzgünlüğüne gereken
önem verilmeyebilir. Bu bakımdan dayanıma göre tasarımın ötesinde zeminden beklenen
diğer özeliklere göre tasarım gereklidir [ 1].
1.1.4 Dengeli Yaklaşım
Sadece dayanıma dayalı tasarım yerine, zeminin diğer özeliklerinin de gözönüne alan bir
yaklaşıma göre tasarım yapılmalı ve kullanıcı gereksinimleri gözardı edilmemelidir. Zemin
betonlarının tasarımında aşağıdaki 5 husus dengeli biçimde gözönünde bulundurulmalıdır. [1-3]
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Zemin betonlarının kullanımı,
Dayanımı,
Kullanılan betonların özelikleri,
Zemin betonlarında çatlak kontrolü, derzler ve ilgili konular,
Zemin betonunun yüzey özelikleri: yüzeyin düzeltilmesi, yüzey düzgünlüğü,
aşınma dayanımı ve kimyasal etkiye karşı dayanım.

1.1.5 Zemin Betonu Performans Kriterleri
Zemin betonunun beklenen performans koşullarını belirleyerek tasarım aşamaları, malzeme
türleri ve gerekli işçilik belirlenir. Đhaleden once tüm taraflar (yapı sahipleri, kullanıcılar,
tasarımcılar, müteahit ve taşeronlar) bu şartları ve kriterleri bilmeli ve bunlar hakkında
anlaşmış olmalıdır [2].
Zemine oturan iyi bir beton birçok etkene bağlıdır. Bunlar;
• iyi bir planlama,
• dikkatli tasarım ve detaylandırma,
• doğru malzeme seçimi,
• eksiksiz şartname,
• uygun denetim, ve
• iyi işçilik
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Her bir tarafın sorumluluklarını belirlemek için tasarım öncesi, ihale öncesi ve yapım
öncesi toplantıları gereklidir. Tasarım öncesi görüşmelerde yapı (arsa) sahipleri ve
kullanıcılar bazı soruları cevaplamalıdır. Bu sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir [2]:
• Zemin nasıl kullanılacak?
• Ne tür ve hangi miktarda zemin yükü beklenmektedir?
• Estetik talepler nelerdir? Örneğin rastgele plak çatlamalarının kabul veya red edilmesi?
• Zeminin kullanım şekli zemin betonunun yapılma şeklini etkiler mi?
• Zemin kaplamaları veya özel koruyucular kullanılacak mı?
Đhale öncesi toplantıda, önerilen inşaatın özel sorunları veya farklı talepleri tartışılmalıdır.
Teklif verecek olanlar, teklif dökümanları konusundaki sorunlarını açıklığa
kavuşturmalıdır. Yapım öncesi toplantısı ve yapım sırasındaki toplantılar yükleniciler,
taşeronlar, kalite kontrol ekipleri ve malzeme sağlayıcıları arasında bir iletişim platformu
oluşturmalıdır. Yapım sırasında planlara ve şartnamelere yapılan eklentiler kayda
alınmalıdır. Đşçilik veya belgelerdeki hatalar da tartışılmalıdır. Sorunları çözmek için
yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.
Yapım ekibi; yapı sahibi, tasarımcı, yüklenici, alt zemin ve alt temelle ilgili taşeronlar,
beton üreticisi, beton taşeronu ve kalite kontrol mühendislerinden oluşur. Tüm ekip uzun
süreli sorunsuz bir zemin betonu üretmekten sorumludur.
Kriterler belirlenip zemin betonu tasarım ve şartnamelerine dahil edildikten sonra istenen
zemin betonunu üretmek yapım ekibine bağlı olmaktadır.
Günümüzde yapılan zemin betonlarının birçoğu, yüksek talepleri karşılayan önemli
derecede mühendislik çalışması ile yapılmış yapılardır. Örneğin, yeni depolama yapıları
yüksek yoğunlukta depolama için tasarlanır. Böyle bir tesis yüksek raf sistemine sahip
olacaktır. Oldukça ağır yükleri taşımak zorunda olan, malzemeleri taşıyan ve istifleyen
yüksek forkliftlerin kolay çalışabilmesi için çok düzgün yüzeylere ihtiyaç vardır. Bu derece
fazla mühendislik hizmeti almış bir zemin, konutlar veya küçük işletmeler için gerekli
olmayabilir.
Yapım sırasında zemin betonları genellikle az ilgi görür. Bununla birlikte, iyi bir betonun
zemine oturan döşemenin servis durumunu kontrol ettiği gibi bazı yanlış düşünceler
gelişmiştir. Sonuç olarak zeminler, yapının herhangi bir başka bölümüne göre daha fazla
sorun yaratır. Bu sorunları düzeltmek için zemin performansını etkileyen aşağıdaki
faktörlere dikkat edilmelidir [2]:
• alt temelin uniform olması ve taşıma kapasitesinin uygunluğu,
• beton kalitesi,
• yük taşıma kapasitesinin uygun olması,
• yüzey düzgünlüğü,
• derzlerde yük aktarımı,
• derzlerin türü ve genişliği,
• işçilik,
• plak altı işlemleri (buhar kesiciler, kapiler su yükselmesini önleyiciler),
• betonun nem içeriği ve kuruma hızı,
• özel yüzey işlemleri ve kaplama,
• bakım ve onarım.
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Tüm bu etkenler detaylı olarak ele alınmalıdır. Teknoloji ve detaylar her boyuttaki ve çeşitli
kullanım alanlarındaki zeminler için geçerlidir. Konut veya küçük endüstri yapılarındaki
küçük alanlı zeminlerden geniş depolama sahalarına sahip ağır endüstri tesislerindeki
zeminlere kadar uygulanan teknoloji benzerdir. Temel ilkeler, tenis kortları gibi iç veya dış
mekanlardaki özel amaçlı zeminler için de geçerlidir [1, 2].
1.1.6 Yöntem – Performans Şartnameleri
Performans şartnameleri genel olarak tamamlanmış yapının denetimini öngörür. Nasıl
uygulanacağını ise yöntem belirler. Đyi hazırlanmış performans şartnameleri yapının
kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde yapılmasını öngörür.
1.1.7 Tek Tabakalı Zeminler
Geçmişte birçok zemin iki tabakalı olarak yapıldı. Đki tabaka; a) taşıyıcı bir plak, b) üst
tabaka. Bu iki tabakalı sistem halen kullanılmakla birlikte, giderek olabildiğince tek
tabakalı zemin yapımına gidilmektedir. ACI 302’ye göre zemin betonlarının
sınıflandırılması Tablo 1.1’de gösterilmektedir [3].
Tak tabakalı zeminin birçok üstünlüğü vardır, ucuzdur ve yapımı kısa sürer, yapıştırmak
için üst katmana gerek yoktur. Böylece iki tabakalı zeminin problemleri ortadan
kaldırılmaktadır.
Geçmişte çift tabakalı zemin betonlarının inşaasında taşıyıcı plak daha kaba bir işçilikle,
buna karşılık üst tabaka daha hassas bir işçilikle yapılmaktaydı. Ancak, günümüzde zemin
betonları tek tabakalı olarak ve deneyimli firmalar tarafından üretilmektedir.
1.1.8 Ulusal Standardlar
Standardlar tasarımı gerçekleştirenlerle yüklenicileri ortak bir noktada buluşturur.
Standardların sınırı üçe ayrılabilir [1]:
1) Standardlar normal koşullar için yazılmıştır. Birkaç standard her zemine uygulanabilir.
Özel amaçlı zeminler mevcut standardların dışında tutulabilir.
2) Standardların değiştirilmeleri yıllar alır. Böylece standardlar her zaman yeniliklere ve
değişimlere açık değildirler.
3) Standardlar tasarımı yapan mühendisin kendi fikir ve analizinin yerini alamaz.
Tasarımı yapan mühendis ve yüklenici standardın en son baskısını kullanmalıdır.
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Tablo 1.1 ACI 302’ye göre zemin betonlarının sınıflandırılması [3]
Sınıf

Trafik türü

1) Tek
tabaka

Açık yüzey-yaya
trafiği

2) Tek
tabaka

Kaplanmış yüzey
yaya trafiği

3) Đki
tabaka

Açık veya
kaplamalı yüzey,
yaya trafiği

Kullanım
Ofisler,konutlar, kamu yapıları,
eğitim binaları

5

Ele alınan özel konular
Son yüzey bitirme işlemleri
Uniform yüzey bitirme, belirli alanlarda Çelik malayla normal bir yüzey
kaygan olmayan agrega, kür.
bitirme işlemi, gerekirse kaymayan
yüzey.
Dekoratif
Renkli mineral agrega, renklendirilmiş veya
görünen agrega, derz yerleşimlerinin güzel Đstenilen şekilde
görünmesi, kür.
Döşeme yüzey kaplamalı ofisler,
Uygulanan kaplama için uygun düzgünlüğe
kamu yapıları, spor salonları, konut sahip zeminler, kür,
veya eğitim yapıları
uygulanan kaplamaya göre derzlerin
Çelik mala ile yüzey bitirilmesi
yerleştirilmesi
Temel döşemesi-aderanssız
Yapım türü veya programın
Đyi temel, uniform, düzgün yüzey, kür.
kaplama altında mala ile yüzeyi
belirttiği kamu veya endüstri
yapısı olmayan binalarda temel
Aderanssız kaplama betonu, temel
düzeltilmiş; aderanslı kaplama
altında temiz, pürüzlendirilmiş
döşeme betonu üzerine aderanslı döşemesi üzerine aderans önleyici,
veya aderanssız beton kaplamalar minimum kalınlık 75 mm, donatılı, kür
yüzey
Aderanslı kapama betonu uygun boyutlu
agrega 19 mm, minimum kalınlık, kür

4) Tek
tabaka

5) Tek
tabaka

Açık veya
kaplamalı yüzey,
yaya ve hafif araç
trafiği
Açık yüzeyendüstriyel araç
trafiği (lastik)
tekerlekler ve orta
yumuşaklıkta
tekerlekler

Eğitim veya kamu yapıları

Uygulanan kaplama için dengeli ve düz
yüzeyli döşeme, belirli alanlar için kaygan
olmayan agrega, kür.

Kaplama betonu-açık yüzeyler için
normal çelik mala ile yüzey
bitirilmesi, kaplama yüzey için hafif
çelik malalı bitirme
Normal çelik mala ile yüzey
bitirilmesi

Uygulanan kaplamaya göre derzlerin
yerleştirilmesi
Üretim, işleme ve depolama için
endüstriyel zeminler

Uniform alt temel, derz dağılımı, aşınma Ağır çelik mala ile yüzey bitirilmesi
dayanımı, kür

(Tablo 1.1’in devamı)
Sınıf
6) Tek
tabaka

7) Đki
tabaka

Trafik türü
Açık yüzey-ağır
endüstriyel araç
trafiği (sert
tekerlekler ve ağır
tekerlek yükleri)

Açık yüzey –ağır Ağır trafik ve darbelere maruz iki
endüstriyel araç
tabakalı yapıştırmalı zeminler
trafiği (sert
tekerlekler ve ağır
tekerlek yükleri)
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8) Đki
tabaka

9) Tek
tabaka
veya
kaplama

Kullanım
Ağır trafiğe maruz endüstriyel
zeminler; zemin darbe yüklerine
maruz kalabilir.

Sınıf 4,5 veya 6
da olduğu gibi

Açık yüzey çok
düzgün veya
kritik yüzey
toleransları
istenir. Belirli
toleranslar
gerektiren özel
depolama araçları

Ele alınan özel konular

Son yüzey bitirme işlemleri
Aderanslı kaplama için temiz
Uniform alt temel, derz dağılımı, aşınma pürüzlendirilmiş temel plağı yüzeyi.
dayanımı, kür
Kaplama için özel, motorlu
mastarlar kullanılabilir, ağır çelik
mala ile yüzey bitirilmesi.
Temel plağı-uniform alt temel, donatı, derz Aderanslı kaplama için temiz
dağılımı, tesviye edilmiş yüzey, kür
pürüzlendirilmiş temel plağı yüzeyi.
Kaplama betonu iyi tane dağılımına sahip
tamamı mineral veya tamamı metalik
agrega.
En az kalınlık 19 mm. Yüksek dayanımlı
kaplamayı sertleştirmek için metalik veya
mineral
agregalı
yüzey
sertleştirici
uygulanması, kür.
Temel plağı üzerine aderans önleyici,
minimum kalınlık 100 mm, aşınma
dayanımı, kür.

Kaplama için özel, vibratörlü
mastarlar kullanılabilir, ağır çelik
mala ile yüzey bitirilmesi.

Yeni veya eski zeminler üzerine
Sınıf 4,5 veya 6’da olduğu gibi
yapıştırılmamış kaplamalar veya
yapım sırası ya da programın
öngördüğü yerlerde
Dar koridor, yüksek raflı depolar, Değişen beton kalitesi talepleri.
Süper düz zemin betonu için verilen
televizyon stüdyoları, buz paten FF50 den FF125 (süper düz zemin betonu), yüzey bitirme tekniklerine dikkat
sahaları.
kür.
edilmelidir.
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1.1.9 Beton Yollardan Çıkarılacak Dersler
Beton yollarla zemin betonların inşasındaki temel fikirler benzerdir. Uzun şeritler halinde
beton plakların dökülmesi pratiği beton yollardan esinlenmiştir. Bununla birlikte yol
betonları için geliştirilen her yöntem zemin betonu için uygulanamaz [1,2].
1.1.10 Kusurlu Đşçilik için Onarım
Kusurlu işçilik zemin betonlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Problem oluştuğu
zaman nedenler üzerinde tartışılır. Projeyi yapan mühendis bir veya birkaç küçük kusurdan
dolayı bütün bir zemini kabul etmeyebilir. Buna karşın yapının yüklenicisi zemini mümkün
olduğu kadar düşük maliyetle tamir etmek isteyecektir. Bazen proje müellifi ve yüklenici
anlaşabilir.
Đyi hazırlanmış bir şartname kusurların önlenmesinde ve sorunların çözümünde etkili olur.
Böyle bir adım birçok yarar sağlar [1]:
•
•
•

Uygulama normal seyrinde devam eder,
Yüklenicinin riski sınırlıdır, bu da daha düşük maliyetlere götürür,
Yasal yollara başvurma azalır.

1.2 ENDÜSTRĐYEL OLMAYAN ZEMĐN BETONLARI (EOZB)
Endüstriyel olmayan zemin betonlarıyla endüstriyel olanlar arasında hem tasarım hem de
yapım bakımından farklılıklar vardır. Bu iki farklı uygulamada ayırdedici üç nokta ön
plana çıkar [1]:
1) Endüstriyel olmayan zeminlere gelen yükler hafiftir,
2) Endüstriyel olmayan zeminlerde trafik yükü yoktur,
3) Endüstriyel olmayan zeminlerin yüzeyleri halı, seramik gibi ince bir kaplama ile
veya ahşap ile kaplanır.
Endüstriyel olmayan zeminler için genel olarak kabul görmüş bir sınıflama olmamakla
birlikte aşağıdaki zeminler sayılabilir:
1)
2)
3)
4)

Konutlarda EOZB,
Ofislerde EOZB,
Alış-veriş merkezlerinde EOZB,
Okul, kitaplık ve hastane gibi topluma ait yapılardaki EOZB’ları.

1.2.1 Konut Zeminleri
Bunlara evlerde ve konut binalarında rastlanır. Bu zeminlerin tipik özelikleri: açıklıklar
düşük, yükler hafifdir ve sadece yaya trafiği vardır. Hemen hemen bütün konut zeminleri
için aşağıdaki kaplamalar söz konusudur [1]:
•
•

Halı,
Seramik,
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•
•
•

Đnce plastik malzeme,
Ahşap parke, veya
Çıtalı ahşap parkelerle kaplama.

1.2.1.1 Yükler
Konut zeminleri, mobilya ve bölme duvarlarının uygulandığı yüklerin etkisindedir.
Yüklerin çoğunluğu endüstriyel zeminlerde bulunanlara kıyasla çok daha hafiftirler.
1.2.1.2 Derz ve çatlaklar
Derzler ve çatlaklar konutlara ait zemin betonlarının yapımında genelde fazla sorun
yaratmazlar, çünkü beton zeminler görünmezler. Zemine oturan betonun kolon v.b. sabit
objelerden ayrılması için izolasyon derzleri dışında gerilmeyi azaltan derzlere de bazen
gereksinim duyulur. Yapım derzleri kullanılabilir; ancak konutlara ait birçok zemin
betonlarında bunlar olmadan da inşa edilebilirler [1-3].
Zemin betonlarının çoğu kaplıdır, ancak garajlarda olduğu gibi bazı durumlarda beton
zemin görülebilir. Böyle durumlarda tasarımcı iyi görünüm sergilemeyen çatlakları
azaltmak için gerilmeyi düşüren derzleri kullanmak isteyebilir [1].
Zemin betonundaki çatlaklar çok geniş ve zemin kaplamasında görülmedikçe doldurulmaya
gereksinim olmaz.
1.2.1.3 Yüzey gereksinimleri
Konut kullanımında beton yüzeyinden fazla talepte bulunulmaz. Yaşama alanları içinde
beton neredeyse tamamen yüzey kaplaması veya uygulanmış bir kaplama altında kalır, bu
ise betonun kendisinden istenenleri büyük ölçüde azaltır.
Yüzey düzgünlüğü (düzgünlük ve yataylık) çok önemli değildir. Birçok konut kullanıcısı,
ASTM E 1155 (Zeminin düzgünlüğü ve yataylığının F sayı sistemi ile belirlenmesi)’e göre
düzgünlüğü en az FF 15 ve yataylığı FL 10 olan bir zeminle yetinebilir.
Bitmiş yapıda beton zemin aşınmaya maruz kalmadıkça önemli değildir. Bu durumda
yüzey, aşınma dayanım sınıfı BS 8204 (Beton zeminler için Đngiliz şartnamesi)’e göre
AR3’ün koşullarını karşılamalıdır.
Yüzey bitirme veya yüzey dokusu, zeminin nasıl kaplanacağına bağlı olarak önemli olabilir
veya olmayabilir. Karo, halı veya ahşap kaplama hemen her beton yüzey üzerine
uygulanabilir. Ancak ince levha malzemeleri için dalgalı yüzeyler ve sırtlar içermeyen
düzgün zemin yüzeyi gereklidir. Đyi bir mala düzeltmesi uygundur veya erken yaşta
zımparalama yapılabilir [1-3].
Bazı ülkelerde taşıyıcı beton zemin üzerine çimento-kum şap uygulanması yaygındır. Başka
bazı ülkelerde şap uygulanmadığı gerçeğinden hareketle, tasarımcılar bir şap önermeden
önce düşünmelidirler. Şaptan vazgeçilebilirse zemin genellikle daha ucuza malolmaktadır.
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Garaj ve çalışma odalarında olduğu gibi aşınmaya maruz beton zeminlerde değişik bir
yüzey düzeltmesi gerekebilir. Bazı uygulayıcılar bu tür zeminlerde ahşap mastarla “pürüzlü
bırakılmış yüzey” uygular, ancak çoğu kullanıcı temizlemesi daha kolay olduğu için
düzgün bir mala yüzey düzeltmesini tercih eder. Drenaj için yüzeyi eğimlendirmek tercih
edilebilir.
1.2.1.4 Gözönünde bulundurulacak özel koşullar
Konutlardaki zemin betonları genellikle kolay tasarlanır ve inşaa edilir, ancak gözönüne
alınacak bazı özel konular vardır. Bunlar;
•
•
•

nem izolasyonu,
denetim,
zayıf zemin.

Nem izolasyonu zemin seviyesindeki konut zeminleri için çok önemlidir. Konut zemin
betonlarında kullanılan kaplamaların birçoğu yükselen nemle kolayca zarar görür. Zemin
kaplaması zarar görmese bile kullanıcının daha sonra farklı bir zemin kaplaması
uygulaması olasıdır.
Konutlardaki zeminler genelde diğer zeminlerden daha az mühendislik, inceleme ve deney
hizmeti alır. Bundan dolayı tasarımlar mümkün olduğunca basit ve kolay anlaşılabilir
olmalıdır. Özel ilgi gerektiren uygulamaları önlemek en iyisidir. Örneğin ıslak kür
uygulaması konutlardaki zemin betonları için iyi bir seçim değildir, çünkü birkaç gün için
neredeyse sürekli bir dikkat gerektirir. Kimyasal bir maddeyle (curing compound) yüzeyin
tecrit edilmesi uygulaması genellikle daha iyi bir seçim olur.
Konutların zemin betonları birçok zayıf zemini de içeren geniş bir çeşitlilikteki inşaat
alanları üzerine yapılır. Evler bazen endüstriyel inşaat için kullanılamayacak zeminler
üzerine yapılır. Zayıf zeminleri kullanmak için çimento stabilizasyonu, vibrasyonlu
sıkıştırma ve kazık yapma gibi etkili teknikleri küçük ölçekli konut işlerinde ekonomik
olarak kullanmak zordur. Bazı uygulayıcılar ard germeli zemine oturan plaklar inşaa ederek
zayıf zemini değerlendirmektedir [1].
1.2.2 Ofis Zeminleri
Bunlar konut zeminlerine oldukça benzerdir, ancak daha ağır yükleri taşıyabilir. Konut
zeminlerinde belirtilen konuların birçoğu ofis zeminlerine aynen uygulanabilir.
1.2.2.1 Yükler
Ofis zeminleri genellikle yaklaşık 4.0 kN/m2’lik hareketli yükleri taşımak için tasarlanır.
Arşiv odalarında ve büyük bilgisayarlara ayrılan odalarda daha ağır yükler bulunabilir.
1.2.2.2 Derz ve çatlak koşulları
Ofis zeminlerinde derz ve çatlaklar için özel koşullar yoktur.
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1.2.2.3 Yüzey koşulları
Ofis kullanımı beton zemin yüzeyinde nispeten hafif koşullar gerektirir. Ofis zeminlerinin
neredeyse tamamı halı veya ince plaka malzemesiyle örtülür.
Yüzey düzgünlüğü genelde önemli değildir, ancak bazı istisnalar vardır. Zemin yüzeyinde
düzgünlük için en az FF 15 ve yataylık için FL 10 değerleri ortalama ofis kullanıcısını
tatmin eder. Yerdeğiştirebilir bölme duvarlarının kullanılacağı yerlerde çok daha yüksek
yataylık derecesi gerekebilir. Bu konudaki bir çalışmaya göre böyle bölme duvarlar için FL
20 veya daha iyi yataylık derecesi gerekli olabilir. Bu derece yataylığı yüzen bir zeminde
elde etmek zordur ve bir kaplama kullanımını gerektirebilir.
Bazı ofis aletlerinin yatay olması gereklidir. Ancak çoğu durumda aleti dengelemek tam
yatay bir zemin yapmaktan daha ucuzdur.
Konutlardaki zemin betonlarında olduğu gibi ince plaka malzemeleri ile kaplanacak
zeminler kusurların görünmesini önlemek için yeterince düzgün olmalıdır.
1.2.3 Perakende Ticareti Yapılan Yerler için Zemin Betonları
Bu sınıf, küçük yerel mağazalardan hipermarketlere kadar geniş bir aralıktaki binaları
içerir. Küçük ve orta büyüklükteki mağazaların zeminleri genelde kaplanmıştır. Bunlar ofis
zeminlerine benzer ve aynı şekilde tasarlanıp inşa edilir. Diğer bir uçta, hipermarket ve
büyük Bauhause türü mağazalarındaki zeminler işlevsel olarak depo zeminleri gibidir ve bu
şekilde tasarlanmalıdır [1].
1.2.3.1 Yükler
Mağaza zeminleri çoğu zaman konut ve ofis zeminlerinden daha ağır yükler taşır. Kullanıcı
yükler konusunda bilgi sağlayabilmelidir. Bunun elde edilemediği durumda tasarımlar
yaklaşık 7,0 kN/m2’lik hareketli yüke göre yapılır. Bazı alış veriş merkezleri çok daha hafif
yükler oluşturur, ancak tasarımı bunlara göre yapmak doğru olmayabilir, çünkü gelecekteki
kiracılar tamamen farklı bir iş kolundan olabilir [1-3].
1.2.4 Kamu Yapıları için Zemin Betonları
Bunlar, okullar, kütüphaneler, hastaneler ve diğer kamu yapılarındaki zeminleri içerir. Bu
zeminler yoğun insan trafiğiyle karakterize edilir, ancak bunun dışında az ortak noktaları
vardır. Birçok enstitü zeminleri kaplıdır, ancak doğrudan yüzeyi düzeltilmiş beton da
kullanılır.
1.2.4.1 Yükler
Tablo 1.2 bazı konut, ofis ve enstitü zeminleri için tipik hareketli yükleri göstermektedir.
Bu yapıların tasarlanması için gerekli yerel yapı sınırlamaları genelde minimum yükleri
zorunlu kılar.

10

Tablo 1.2 Bazı konut, ofis ve enstitü zeminleri için hareketli yükler
Hareketli yük (kN/m2)

Zemin kullanımı
Konutlar
Özel konutlar
Koridorlar ve lobiler
Ofisler
Normal ofisler
Dosyalama odaları
Okullar
Sınıflar
Koridorlar
Kütüphaneler
Okuma odaları
Raflar
Hastaneler
Özel odalar
Ameliyathaneler
Koridorlar
Ceza evleri
Hücreler
Koridorlar

2,0
3,0
4,0
6,0
2,0
5,0
3,0
7,0
2,0
3,0
4,0
2,0
4,0

1.2.4.2 Derz ve çatlak koşulları
Eğer bir enstitü yapısının zemini kaplanacaksa derz ve çatlak koşulları konut veya ofis
zeminlerindeki gibidir.
Ancak, bazı enstitü yapılarının zemini doğrudan yüzeyi düzeltilmiş betondan yapılır. Bu
zeminlerdeki çatlaklar zeminin kullanımını etkilemez, ancak zemini kullananı tatmin
etmeyebilir. Bununla beraber, bu zeminler için çatlak kontrolü normal endüstriyel
zeminlerden daha önemli olabilir [1-3].
1.2.4.3 Özel koşullar
Bazı enstütü yapılarındaki zeminler, özellikle tren istasyonları ve havaalanı terminalleri gibi
kamu yapılarında, dayanımı, aşınma direncini ve mimari etkiyi birleştirmelidir. Bu bir
zemin betonunda olağan olmayan bir kombinasyondur, ancak elde edilmesi güç değildir.
Soruna tek bir çözüm yoktur, çünkü çoğunlukla tasarımcının, zeminin nasıl görünmesini
istediğine bağlıdır. Birçok tasarımcı bu zeminler için Terrazo Toping (Mermer agregalı
beton karo mozaik kaplama) kullanır. Başka tasarımcılar renklendirilmiş beton, zemin
kaplamaları, “baskı beton kaplama” kullanırlar. Şekil 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4’de sırasıyla ağır
yüklerin etkisindeki bir depo zemini, araç parkı, raf yükleri etkisindeki bir depo zemini ve
bir ambar zemini görülmektedir.
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Şekil 1.1 Ağır yüklere maruz bir depo zemini

Şekil 1.2 Araç parkı
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Şekil 1.3 Raf yükleri etkisindeki bir depo zemini

Şekil 1.4 Bir ambar zemini
1.3 SONUÇ
Bir endüstriyel sahadaki beton plağının işlevleri ile tasarım ve yapımdaki temel ilkeler
aşağıdaki gibi özetlenebilir [4]:
a) Endüstriyel sahadaki beton plağının işlevleri:
•
•
•

Çatlama veya deformasyon olmadan yükleri taşıyabilmelidir,
Kullanılacak malzeme taşıma ve depolama sistemlerine uygun olmalıdır,
Mümkün olduğunca az sayıda derz görülmelidir,
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•
•
•

Malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin çalışmasını etkilemeyen ve fazla
bakım gerektirmeyen derzlere sahip olmalıdır,
Yüzeyde tozlanma oluşmaması için aşınma dayanımı yüksek olmalıdır,
Kullanım şekillerinde değişiklik olması halinde görev yapmaya devam
edebilmelidir.

b) Endüstriyel sahadaki beton plağının tasarım ve yapımındaki temel ilkeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uygun bir şartname en önemli başlangıç noktasıdır.
Seçilen malzemeler şartnamedeki taleplere uygun olmalıdır.
Yapının uygun koşullarda yapılabilmesi için şantiye koşulları sağlanmalıdır.
Kalite kontrol adımları önceden belirlenmeli ve bunlara uyulmalıdır.
Yüklenici firma en önemli işlevi yürütmektedir, bu bakımdan görevini tam
yapmalıdır.
Yapım sırasında şantiye yönetimi de beklentileri karşılamalıdır.
Yüklenici firmanın, denetimi yapan mühendisin ve mal sahibinin sorumlulukları
iyi tanımlanmalıdır ve bunların uyumlu çalışmaları zorunludur.
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BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI
2.1 DEPOLARDAKĐ ZEMĐN BETONLARI
Depolar çeşitli malzemelerin stoklandığı endüstriyel bir yapıdır. Geçmiş yıllarda, depo
eşyaların insanlar tarafından dizildiği ve el arabalarıyla taşındığı bir yerdi. Bu gibi yapılar
halen vardır, ancak günümüzün depoları çok daha değişiktir. Modern bir depoda 25 metre
yüksekliğe kadar raflar olabilir ve bilgisayar kontrollü araçlar hizmet verir. Aslında depo
kelimesi bugün için eski bir kelimedir. Birçok endüstri mühendisi “malzeme depolama
sistemleri” ve “dağıtma merkezleri” kullanmayı tercih eder [1].
Depo zeminleri genellikle ağır yükler, tekerlekli trafik ve büyük ölçek ile karakterize edilir.
Bazı raf taşıyan depolarda zemin, her bir raf ayağında 25 tondan fazla bir yükü desteklemek
üzere tasarlanır. Birçok depoda, zemin tasarımının çeşitli kısımlarını kontrol eden sert
lastikli araçlar vardır. Büyüklük olarak, bu depolarda zemin alanı 100 000 m2’den fazladır.
Depo zeminlerin çoğu taban zemin üzerine oturur. Alt taban bir zemini destekleyecek
kapasitede değilse kazıklar üzerine oturtulan zeminler kullanılır. Çok az sayıda depo zemini
yükseltilmiş zemin olarak yapılır.
Depoların çoğunda taşıyıcı beton zemin, zeminin aşınma yüzeyini oluşturur. Zemin
kaplamaları nadirdir. Depo zeminleri genellikle betondur, ancak diğer malzemelerden
kaplamalara da rastlanır.
Depo zemini kullanımına göre yüzey düzgünlüğü ve aşınma dayanımı için katı kuralları
sağlamak zorunda kalabilir. Ancak kimyasal etkiye dayanıklılığa nadiren ihtiyaç duyulur.
Her depo en az iki ayrı sistem içerir: “depolama sistemi” ve “malzeme taşıma sistemi” ve
bazen herbiri için birden fazla sistem olabilir. Bu sistemler zemin üzerinde değişik şekilde
etki ederler. Depolama sistemi zemin tasarımının önemli yönlerini etkilerken malzeme
taşıma sistemi diğer yönlerini etkiler.
Bir zemin ekonomik olarak, mümkün olabilecek tüm depolama ve malzeme yönetme
sistemlerine göre tasarlanamayacağı için tasarımcı zemini, üzerinde kullanılacak olan
sistemlere göre tasarlamalıdır. Bu bölümde; yükleme, derz ve çatlaklar, yüzey düzgünlüğü
ve aşınma dayanımı konularındaki koşulları gözönüne alınarak depo sistemlerinin önemli
türleri incelenecektir [1-3].
Bölümün sonunda, kesin kullanımın bilinmediği durumlarda tasarımcıya yardımcı olacak
yük-sınıf sistemi incelenecektir [1].
2.1.1 Depolama Sistemleri
Bunlar beş ana gruba ayrılabilir.
• Blok istifleme
• Palet rafları
• Raf sistemi
• Asma katlar
• Hareketli raflar
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2.1.1.1 Blok istifleme
En basit depolama sistemidir, yüklerin doğrudan zemin üzerine istiflenmesiyle oluşur.
Genellikle paletler üzerindeki mallar için kullanılır. Aynı zamanda palete ihtiyaç olmadan
istiflenebilen mallar için de uygundur; örnek: geniş kağıt ruloları. Yükler istifleme
yüksekliği ile sınırlıdır. Denge sağlanabilmesi için istifleme yüksekliği fazla olmamalıdır
[1]. Blok istifi yükleme genellikle, kN/m2 olarak ifade edilen düzgün yayılı yük ile
belirtilir. Yükler 100 kN/m2 kadar fazla olabilir, ancak genellikle çok daha azdır.
Taşıyıcılık bakımından tasarım için bu düzgün yayılı yükler, diğer depolama
sistemlerindeki yüklemelerden farklı işlem görür. Blok istiflemede alt tabakanın yükü
yayması olanağı azdır. Bu sebebten dolayı alt tabakasının temel tabanının esas özelliklerine
katacağı fazla bir katkı yoktur [1-4].
Blok istiflemesi için zemin kriterleri şunlardır;
•
•
•
•

Yükler
Derz ve çatlaklar
Yüzey düzgünlüğü
Aşınma direnci

: değişir, ancak yaklaşık 25 kN/m2
: kritik değil
: kritik değil
: kritik değil

2.1.1.2 Palet rafları
Bunlar paletli yükleri taşıyan çelik çerçevelerdir. Standart düzenleme yatay kirişlerin düşey
kenar çerçevelerinden geçmesiyle oluşur. Kirişler genellikle iki paleti yanyana
destekleyecek kadar uzundur.
Palet rafları zemin üzerinde ağır tekil yükler oluşturur. Standart düzenlemede, her bir raf
ayağı (rafların ucundaki hariç) her palet seviyesi için bir palet yüküne eşit ağırlığı taşır
(Kenar palet ayakları sadece yarısı kadar taşır). Yük, bir raf ayağı için 2-8 ton arasındadır.
Çok yüksek raflar daha ağır yükler oluşturur. Rüzgar yüklerinin normal düşey yüklere
eklendiği raf taşıyan yapılarda çok ağır yükleme oluşabilir. Birkaç raf taşıyan depo her bir
raf ayağında 25 tondan fazla yük için tasarlanır.
Birçok durumda palet rafları dar boşluklarla ayrılan arka arkaya çiftler halinde oluşturulur
(Şekil 2.1). Bu durum yüklü iki raf ayağının birbirlerine yakın olmasını sağlar (yaklaşık 300
mm mesafede). Yükün bu şekilde toplanması genelde zeminin yapısal tasarımını kontrol
eder. Ancak Đngiltere’de ABD’dekinden farklı uygulama vardır [1].
Đngiltere’de normal uygulama, çift raf ayağının tek bir tekil yük olarak değerlendirilmesidir.
Bu ağır yükü zemin kenarına yerleştirmeyi önlemek için Đngiliz tasarımcılar yapım derzini
(eğer varsa) ön ve arka raf ayaklarının arasında orta noktaya yerleştirir (Şekil 2.2).
Birçok Amerikalı tasarımcı farklı bir yaklaşım kullanır. Yapım derzini arka arkaya olan raf
ayakları arasındaki boşluğa yerleştiriler, derzde yük aktarımını sağlamak için özel bir çaba
göstermezler.
Her iki yöntem de başarılı olduğu için tasarımcılar her ikisini de değerlendirmeli ve daha
ekonomik tasarımı sağlayanı kullanmalıdır [1].
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Arka arkaya
arkaya raflar
raflar
Arka

Koridor Dar
Dararalık
aral k

Zem nplağı
pla
Zemin
Şekil 2.1 Arka arkaya palet raflar

Amerikan uygulaması
Konstrüksiyon derzi dar aralıkta

Đngiliz uygulaması
Konstrüksiyon derzi ön ve arka raf arasında

Şekil 2.2 Arka arkaya palet raflar altındaki yapım (konstrüksiyon) derzleri [1]
Palet raflarının yükleri oldukça ağır olduğundan pahalı zeminler gerektirir. Beton zemin
kalınlığını azaltmak için bazı tasarımcılar raf ayakları için daha geniş taban plakaları
tasarlar. Yükü dağıtmak için taban plakasının yeterli sağlamlıkta ve kalınlıkta olması
durumunda güvenli mühendislik yapısı sayılabilir. Tipik bir taban plakası ince çelikten
yapılır ve yük dağıtma yeteneği azdır.
Bazı durumlarda tasarımcı tahmin edilen raf yüklerini kesinleştirerek zemin kalınlığını
azaltabilir. Birçok yük fazla tahmin edilmektedir. Örneğin tüm paletlerin raflarca taşındığı
ve dört palet yüksekliğinde bir raf sistemi için zemin tasarlandığını kabul edelim.
Kullanıcıya en ağır palet yükünün ağırlığını sorup 1.5 ton cevabını alalım. Ardından bir raf
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ayağı yükü dört tane palet yükü (dört kat için) 6 ton olan bir zemin tasarlayalım. Bu güvenli
ancak muhtemelen çok geleneksel bir tasarım olurdu. Tasarım maksimum palet yüküne
göre yaptırıldı. Ancak ortalama palet hemen her zaman maksimumdan daha hafiftir, bazen
yarısından da hafiftir. Meydana gelme olasılığı hiç olmayan bir duruma göre tasarım yapma
ekonomik değildir [1]. Đyi bir malzeme taşıma uzmanı belirli bir depoda, çeşitli yük
seviyelerinin aşılma olasılıkları hakkında bilgi verebilir. Palet rafları için bazı zemin
koşulları aşağıda verilmektedir:
•

yükleme

•

derz ve çatlaklar
gözönüne

•

yüzey düzgünlüğü
azaltır.
aşınma direnci

•

: genellikle raf ayağı başına 2 ile 8 ton arasındadır, ancak bazı
durumlarda çok daha fazla olabilir.
: doldurma gerekmez, ancak yapısal tasarımda yük aktarımı
alınmalıdır.
: kritik değildir, ancak yatay bir zemin düzeltme ihtiyacını
: kritik değildir.

2.1.1.3 Raflama
Paletli olmayan mallar için daha küçük bir ölçekte palet raflarına benzer. Raflama nadiren
palet rafları kadar yüksek ve ağır olurlar. Ayaklar birbirlerine yakındır, ön ve arka ayaklar
arası 600 mm olabilir ve bazen arka arkaya olan ayaklar arasında boşluk yoktur.
Raflama sistemi için zemin koşulları şunlardır:
•
•
•
•

yükleme
derz ve çatlaklar
gözönüne
yüzey düzgünlüğü
aşınma direnci

: ayak başına yükleme genellikle 3 tondan azdır.
: doldurma gerekmez, ancak yapısal tasarımda yük aktarımı
alınmalıdır.
: kritik değildir.
: kritik değildir.

2.1.1.4 Asma katlar
Bunlar geniş aralıklı dikmeler üzerine oturan, yükseltilmiş platformlardır (Şekil 2.3). Asma
kat depolamasında gözönüne alınan iki kat vardır: asma kat ve her zaman zemine oturan ve
asma katın üzerine yerleştirildiği asıl zemindir.
Asma kat döşemeleri genelde çelikten yapılır, ancak beton zeminler de kullanılır. Bunlar
tipik olarak 3-10 kN/m2’lik yüklemeler için tasarlanırlar. Dikmeler birbirlerinden her iki
yönde genelde 3-4 metre uzaklıktadır [1].
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asma kat

Temel plağı
Şekil 2.3 Bir asma kat
Asma katlar alttaki zemine ağır yükler iletirler. Her bir dikmedeki yük 3,5 ∼12 ton arasında
olabilir. Dikmeler birbirlerinden yeterince uzak olduğu için her bir yük ayrı ayrı
değerlendirilebilir ve bu sebebten zemin, palet rafı ayaklarındakine göre asma kattaki daha
çok yük taşıyabilir. Asma kat altındaki alan aynı amaç için kullanılabilir. Ancak, bu durum
yapısal tasarımı karmaşıklaştırabilir. Bir asma katı zemin kenarına yerleştirmekten
kaçınılması her zaman tavsiye edilir [1]. Palet raflarından farklı olarak asma kat dikmeleri
gerçek yük yayma kabiliyeti olan taban plakalarıyla yapılırlar. Eğer dikmeler çok fazla
yüklüyse, bunları ayrı temelleri olan yapı kolonları olarak incelemek daha pratik olabilir.
Bu yaklaşım diğer zemin yüklerinin hafif olduğu yerlerde yararlıdır. Asma katları taşıyan
zeminler için bazı koşullar şunlardır [1-4]:
•
•
•
•

yükleme
: her bir dikmede genellikle 3,5 ∼ 12 ton arasında tekil yükler.
birleşim ve çatlaklar : doldurma gerekmez, ancak dikmeler birleşimlerden uzak
olmalıdır.
yüzey düzgünlüğü : kritik değildir.
aşınma direnci
: kritik değildir.

2.1.1.5 Hareketli raflar
Bunlar raylar üzerinde yatay olarak kayan palet raflarıdır. Sıradan palet raf sistemi, her bir
palet çifti için en az bir tane koridor gerektirir. Hareketli raf sisteminde birçok raf birarada
toplanabilir ve gerektiğinde herhangi bir noktadan koridor açılabilir.
Hareketli raflar için zemin koşulları şunlardır:
•
•
•
•

yükleme: yaklaşık 23 kN/m’lik çizgisel yükler tipiktir.
birleşim ve çatlaklar: kritik değildir.
yüzey düzgünlüğü: düzgünlük kritik değildir ancak yataylık FL 20 veya daha iyi
olmalıdır.
aşınma dayanımı: kritik değildir.

2.1.2 Malzeme Taşıma Sistemleri
Malzeme taşıma sistemlerinin çoğunda doğrudan zemin üzerinde hareket eden tekerlekli
araçlar kullanılır. Bazı depolarda araç yükleri zeminin yapısal tasarımını kontrol eder.
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Araçlar yapısal tasarımı kontrol etmese bile birleşim ve çatlaklar, yüzey düzgünlüğü ve
aşınma direnci için bazı koşulları gerektirirler [1, 2]. Malzeme taşıma sistemleri aşağıdaki
gruplara ayrılabilir;
•
•
•
•
•
•
•
•

konveyörler,
palet taşıyıcıları ve el arabaları,
forklift araçları (karşıt ağırlıklı kaldırma kamyonları),
ulaştırma araçları,
çok dar koridor araçları,
istifleme krenleri,
birleştirilmiş araçlar,
kablo yönlendirmeli araçlar.

2.1.2.1 Konveyörler
Bunlar için zemin koşulları azdır. Eşyalar, sabit çelik çerçevelerle desteklenen makara ve
bantlar üzerinde taşınır. Tabanla temas eden hareketli parçalar olmadığı için konveyörler
diğer malzeme taşıma sistemlerine göre depolama raflarıyla daha kolay depolama
yapılabilir.
Konveyörler, depolama raflarından doğan yüklere benzer şekilde belirli noktalarda
toplanmış yükler oluştururlar. Yükler, genellikle raf depolama yüklerinden hafiftir ve
nadiren zemin tasarımını etkiler [1].
Konveyörler için zemin koşulları şunlardır:
•
•
•
•

yükleme
derz ve çatlaklar
yüzey düzgünlüğü
aşınma direnci

: değişkendir, ancak genellikle depolama raflarınkilerden azdır.
: kritik değildir.
: kritik değildir.
: kritik değildir.

2.1.2.2 Palet taşıyıcıları ve el arabaları
Bu malzeme taşıma araçları bir operatör tarafından kontrol edilir. Çoğu durumda operatör
sadece aracı kontrol etmez, aynı zamanda onu iter. Bazı palet taşıyıcılarının kendi itme
güçleri vardır, ancak bu durum onların zeminle olan ilişkilerini pek etkilemez.
Yükler hafiftir, genellikle tekerlek başına 500 kg’dan azdır. Ancak böyle bile olsa bu
araçlar zemin üzerinde şaşırtıcı bir şekilde etkili olabilir. Palet taşıyıcı ve arabaların çoğu
zemin derzlerinde hasar yaratabilen küçük, sert plastik tekerlekler üzerinde gider. Bazı
araçların çelik tekerlekleri vardır ve bunlar daha kötü etki yaparlar, ancak çok yaygın
değildirler.
Palet taşıyıcı ve arabaların çoğu elle itildiği için belli bir derecede yüzey düzgünlüğüne
ihtiyaç duyulur. Eğer zeminde yataylıktan fazlaca sapma varsa, aracı yukarı doğru olan
kısımlarda itmek ve aşağı doğru olan kısımlarda kontrol etmek problem yaratır.
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Palet taşıyıcıları ve el arabaları için zemin kriterleri şunlardır:
• yükleme
• derz ve çatlaklar

: genellikle tekerlek başına 500 kg’dan az.
: trafiğin olduğu alanlarda 1 mm’den geniş derz ve çatlaklar yarı
rijit epoksi ile doldurulmalıdır.
• yüzey düzgünlüğü : FF 15 / FL 13 (ASTM E 1155M) veya daha iyi.
• aşınma direnci
: AR2 (BS 8204: beton zeminler için Đngiliz şartnamesi) veya daha iyi.
2.1.2.3 Forkliftler
Bunlar karşılıklı ağırlık kaldırma araçları olarak bilinir. Tipik bir forklift dört tekerlekli,
kendi motor gücü olan ve ön kısmında yük taşıyan bir çatalı olan araçtır. Çatalı yukarı ve
aşağı hareket edebilir ancak araca göre dönemez veya ileriye doğru çıkamaz. Bu yüzden
araç manevra yapmak için geniş bir alana ihtiyaç duyar. Forkliftler blok istiflemesi veya
palet rafları ile kullanılabilir ancak her iki durumda da minimum koridor genişliği yaklaşık
4 metredir. Forkliftlerin bir kısmı kauçuk veya yumuşak plastik tekerlekler üzerinde hareket
eder. Bunlar havalı lastiklerden daha serttir ancak zemin üzerindeki etkileri sert plastik veya
çelik tekerlekler kadar kötü değildir [1-3].
Forkliftler yüzeydeki bozulmalara karşı çok hassas değildir. Hatta bu araçlardan bazıları
depo içinde olduğu kadar açık depolama alanlarında da kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla birlikte eğer zemin çok dalgalı bir yüzeye sahipse hafif yüklerin sıçrayarak düşme
sorunu oluşabilir [1]. Forkliftler için zemin kriterleri şunlardır:
• yükleme
• derz ve çatlaklar

: tekerlek başına genellikle 2.5 tondan az.
: birçok durumda 1 mm’den fazla derz ve çatlaklar yarı rijit epoksi ile
doldurulmalıdır. Yük aktarımı gereklidir.
• yüzey düzgünlüğü : FL 15 / FL 13 veya daha iyi.
• aşınma direnci
:BS 8204’deki AR2 veya daha iyi (çok yoğun trafiğin olduğu alanlarda
AR1).

2.1.2.4 Uzatma araçları ve kamyonları
Uzatma araçlarına, araca göre yatay hareket edebilen bir çatal monte edilmiştir. Forklift ile
karşılaştırıldığında, uzatma aracı daha dardır, bir koridor kullanılır ve daha yükseğe
istifleme yapabilir. Tipik koridor genişliği yaklaşık 2,5 metredir.
Uzatma araçlarına bazen dar koridor araçları da denir, ancak bu terim karmaşaya yol
açabilir. Malzeme taşıma işindeki çoğu kişiye göre bir dar koridor aracı yaklaşık 2,5 m
genişlikteki koridoru kullanan bir ulaştırma aracıdır. Ancak bazı insanlar “dar koridor”
terimini, koridor içinde manevra alanına ihtiyaç göstermeyen ve 2 metreden dar koridorları
kullanabilen araçlarla sınırlar. Burada daha yaygın uygulaması olduğuna inanılan ifade
kullanılmaktadır. “Dar koridor” ifadesi, ulaştırma araçları gibi, yaklaşık 2,5 metre genişliği
kullanan araçları belirtir. Koridor içerisinde manevra alanı gerektirmeyen araçlar “çok dar
koridor” araçları olarak tanımlanır ve çoğu kez “ÇDK” olarak adlandırılır. Ulaştırma
araçlarının çoğu, açık derz ve çatlaklara kolayca zarar veren sert plastik lastikler üzerinde
yürür [1].
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Yüzey düzgünlüğü gereksinimi kaldırma yüksekliğine göre değişir. Az yükselen ulaştırma
araçları forkliftlere göre biraz fazla düzgün yüzey gerektirir ama fazla yükselen ulaştırma
araçları neredeyse benzer yükseklikteki çok dar koridor araçları kadar düzgünlük gerektirir.
Tablo 2.1 değişik kaldırma yükseklikleri için tavsiye edilen değerleri göstermektedir [1-3].
Tablo 2.1 Yaklaşma araçları için zemin yüzey düzgünlükleri
Kaldırma
Yüksekliği
5,5 metreye kadar
5,5 – 8 metre arası
8 m’den yüksek

Tavsiye edilen yüzey düzgünlüğü
Düzgünlük
Yataylık
FF 20
FL 15
FF 30
FL 20
FF 50
FL 30

Yaklaşma araçları için zemin kriterleri şunlardır:
•
•

yükleme
derz ve çatlaklar

•
•

yüzey düzgünlüğü
aşınma direnci

: tekerlek başına genellikle 2.5 tondan az.
: trafiği olan alanlarda 1 mm’den geniş derz ve çatlaklar yarı rijit
epoksi ile doldurulmalıdır.
: (Tablo 2.1’e bakınız)
: BS 8204 (beton zeminler için şartname)’deki AR2 veya daha
iyi (çok yoğun trafiğin olduğu alanlarda).

2.1.2.5 Çok dar koridor (ÇDK) araçları
Bunlar araçtan sadece biraz daha geniş koridorlarda çalışırlar. Yük taşıyan bölümü aracın
kendisinden bağımsız olarak dönebilen ve uzayabilenleri olduğu gibi ve yükselen bir kabine
sahip araçlar da vardır. Bazı ÇDK araçları oldukça yükseğe istifleme yapar. 9 metrelik
kaldırma yükseklikleri yaygındır ve bazı araçlar daha yükseğe ulaşırlar.
Kenar açıklığı çok az olduğundan (tipik olarak 100 mm), koridor içinde depolama yaparken
ÇDK araçlarına kılavuzluk yapılmalıdır. Bazı sistemler rayları kılavuz alırken bazı
sistemler zemin içine gömülmüş kabloları kılavuz olarak kullanır. Đstifleme koridorları
dışında ÇDK araçları elle kumanda edilir.
ÇDK araçları zemin yüzeyinde iyi derecede düzgünlük gerektirir. Birçok insan bu durumun
uzun direğin depolama raflarına yaslanmasını ve çarpmasını önlemek için olduğunu
düşünür, ancak durum daha karmaşıktır. ÇDK araçlarının sert lastikleri ve rijit
yaylanamayan çerçeveleri vardır. Direk sallanmasını azaltmak için bu kombinasyona
ihtiyaç vardır; bu durum aracı tümseklere çok duyarlı hale getirir. Yüzey düzensizlikleri,
tekerleklerin kırılması ve direğin yapısal olarak göçmesi de dahil olmak üzere birçok
göçmenin sebebi olarak görülür. Araç ile rafların çarpışmasını önlemek için zemin
yeterince düzgün ve yatay olsa bile göçmeler oluşabilir. Yüzey düzgünlüğü ihtiyacı
zeminin depolama koridorları ve açık alanları için farklıdır. Tablo 2.2 çeşitli ÇDK
uygulamaları için önerilen sınırları göstermektedir.
Yüzey düzgünlüğü, araçların kaldırılmış yüklerle çalıştığı koridorlarda çok önemlidir.
Araçlar koridorlar içerisinde kılavuzlanmış oldukları için, yüzey düzgünlüğünü belirlemek
amacıyla koridorlara belirlenmiş trafik alanları olarak işlem yapılmalıdır. Bazı araç
üreticilerinin kendi sınırlamaları Tablo 2.2’de önerilenlerden farklı olabilir [1].
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Tablo 2.2 Çok Dar Koridor Araçları (ÇDK) için zemin yüzey düzgünlükleri
Đstifleme Koridorları
Açık Alanlarda (rastgele trafik)
Kaldırma
içinde (belirlenmiş
Düzgünlük
Yataylık
Yüksekliği
trafik)
5,5 metreye kadar
TR34 Kategori 2
FF 20
FL 15
TR34
Kategori
1
F
30
FL 20
5,5∼8 metre arası
F
8 metre üzerinde
TR34 Kat.Süper Düz.
FF 50
FL 30
Not: Đstifleme koridorları için sınırlar kaynak 3’dekinden daha katıdır.
Araçların zemin seviyesindeki yüklerle çalıştığı açık alanlarda ihtiyaç daha az kritiktir.
Açık alanlar genelde rastgele trafiğe maruz kalır. Bu sebeten dolayı, bu alanlar yüzey
düzgünlüğü için değişik sınırlamalar gerektirir. Tablo 2.2, hem koridorlarda belirlenmiş
trafik için sınırları ve hem de açık alanlarda rastgele trafik için sınırlamaları göstermektedir.
ÇDK araçları için zemin koşulları şunlardır:
•

yükleme

•

derzler ve çatlaklar

•
•

yüzey düzgünlüğü
aşınma direnci

: tekerlek başına 5,6 tona kadar (En ağır yükleme kule aracı
yükünü rafın içine uzattığı zaman oluşur).
: trafik olan alanlarda 1 mm’den geniş çatlak ve derzler yarı rijit
epoksi ile doldurulmalıdır. Yük aktarımı gereklidir.
: Tablo 2.2’ye bakınız.
: AR1 veya daha iyi.

2.1.2.6 Đstifleyici kreynler
Bunlar raylar üzerinde hareket eden istifleyici araçlardır. Genellikle yükü taşımak için altta
bir ray ve kreyni dik tutmak için üstte bir kılavuz vardır. ÇDK aracı gibi kreyn de çok dar
bir koridorda çalışabilir. Bazı kreyn sistemleri 25 metreye kadar istifleme yapabilir.
Kreynler çoğu kez otomatik depolama ve boşaltma sistemlerinde kullanılır. Đstifleyici
kreynler ağır yükler oluşturabilirler, ancak bunun dışında zemin koşulları oldukça azdır:
•
•
•
•

yükleme: genellikle kritik değildir çünkü raf yükleri tasarımı kontrol eder.
derz ve çatlaklar: kritik değildir.
yüzey düzgünlüğü: kritik değildir (Rayın yataylığı zeminden bağımsız olarak sağlanır).
aşınma dayanımı: kritik değildir.

2.1.2.7 Karma araçlar
Bunlar ÇDK araçları ve istifleyici kreynlerin üstünlüklerini birleştirmek için geliştirilmiştir.
Đstifleme koridoru içindeyken birleştirilmiş araç bir istifleyici kreyn gibidir. Bir ray
üzerinde hareket eder (aslında bir çelik kanalda) ve direğin üstünde yatay olarak
sınırlandırılmıştır. Ancak bütünleştirilmiş araç koridordan çıktığı zaman normal bir
endüstriyel araç gibi zeminde hareket eder. Birleştirilmiş araç 20 metreye kadar istifleme
yaparken koridordan koridora kolaylıkla geçme rahatlığını sağlar.
Karma araçların çoğu zemin ihtiyaçları bakımından ÇDK araçlarına benzerdir. Karma
koridor içerisinde ray üzerinde hareket ederken iki sebebten dolayı biraz fark yaratır.
23

Birincisi, ray aracın sadece bir ucunu destekler. Yürütücü tekerlekler zemin üzerinde
hareket eder. Đkincisi, ray yatay değildir, bükülebilir ve zemin profiline uyar [1].
Karma araçlar için zemin koşulları şunlardır:
• yükleme
: tekerlek başına birkaç ton kadar olabilir. Ancak, zemin tasarımını
•
genellikle raf yükleri kontrol eder.
• derzler ve çatlaklar: trafik olan alanlarda 1 mm’den geniş derz ve çatlaklar yarı rijit
epoksi ile doldurulmalıdır. Yük aktarımı gereklidir.
• yüzey düzgünlüğü :
- istifleme koridorlarında: TR34 süper düz sınıfı veya araç
üreticisinin tavsiye ettiği özel sınırlamalar
- açık alanlarda: FF 50 / FL 30
• aşınma direnci
: AR1 veya daha iyi.
2.1.2.8 Kablo ile yönlendirilen araçlar
Bunlar zemin içine yerleştirilmiş bir elektrik kablosunu izleyen ve otomatik olarak
kumanda edilen araçlardır. Bu sınıf yukarıda tanımlanan diğer bazı araçlarla örtüşür. Birçok
ÇDK araçları kablo yönlendirmelidir. Kablo yönlendirmesi bazı az yükselen palet
taşıyıcıları için de kullanılır. Zemin ihtiyaçlarının birçoğu kablo yönlendirmeli aracın
yapısına göre belirlenir. Ancak kablo yönlendirmesinin kendisi en az üç tane ihtiyacı
ortaya çıkarır.
Đlk olarak beton zemin içinde yönlendirici kablo ile herhangi bir çeliğin temasını önlemek
gereklidir. Genel kural kablonun 50 mm yakınında donatı çeliğine izin verilmemesidir,
ancak bazı üreticiler daha da fazla açıklık önerirler. Yönlendirme kablolarının çoğu ±3 mm
toleranslı 10 mm derinliğe yerleştirilir. Eğer buna 50 mm donatı açıklığını eklersek, donatı
çeliğinin üst noktası zemin yüzeyinden 63 mm derinde olur. Bu durum tabana oturan
zeminde az problem yaratırken yüzen zemin betonunun yapısal tasarımında önemli
sınırlamalar yaratır. Yönlendirme kablosu derinde ise durum daha da kötüdür. 10 mm en
yaygın derinlik olsa da bazı sistemler 50 mm’ye yakın kablo derinlikleri gerektirirler. Böyle
bir sistemde donatı çeliklerinin zemin yüzeyinden en az 100 mm aşağıda olması gerekir.
Yönlendirici kablo bulunan bir zeminde çelik tel kullanımı veya metalik toz yüzey
düzeltmesi konusunda görüş ayrılığı vardır. En güvenli durum yönlendirici kabloya yakın
tüm çeliklerden kaçınmaktır. Eğer kabloya yakın çelik varsa, gerçek sebeb başka bile olsa
yönlendirme sorunlarının sebebinin bu olduğu düşünülebilir [1].
Đkinci özel ihtiyaç derzlerdeki denge içindir. Eğer derzde, yatay veya düşey fazla miktarda
farklı hareket varsa kabloyu kırabilir. Eğer fazla miktardaki hareket önlenemiyorsa (örneğin
bazı büzülme derzlerinde) kablo yerleştiricisine bu durum bildirilmelidir.
Üçüncü özel ihtiyaç zemin yüzey düzgünlüğü içindir. Bazı yüzey bozuklukları aracı bir
kenara doğru yönlendirmeye çalışabilir. Eğer yönlendirme sistemini aşacak yeterli bir güçle
bu durum oluşursa araç kablo yönlendirmesini kaybedip çarpabilir.
Kablo yönlendirmeli araçlar sabit yollardan gittikleri için yüzey düzgünlüğünü belirlemek
ve ölçmek için bu zeminler belirlenmiş trafiğe sahip zeminler olarak kabul edilir. “Đngiliz
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Beton Birliği” [3] kablo yönlendirmeli araçlar için Katagori 2 zemin profilini tavsiye eder.
Kablo yönlendirmeli aracın ÇDK aracı olduğu durumlarda Kategori 1 veya Süper-düz sınıf
önerilir.
Kablo yönlendirilmiş araçlar için zemin koşulları şunlardır [1]:
•
•

yükleme
derz ve çatlaklar

•
•

yüzey düzgünlüğü
aşınma direnci

: araç türüne göre değişir.
: yük aktarımı gereklidir. Önemli yatay hareketin beklendiği
derzlerde kablo lup yapılmalıdır.
: TR34 Kategori 2 [3] veya daya iyisi.
: araç türüne göre değişir.

2.1.3 Yük –Sınıf Sistemi
Bir depo zemin betonunu tasarlamanın en iyi yolu kullanılacak belirli bir depolama ve
malzeme taşıma sistemine göre boyutlandırmaktır. Bu sadece zeminin amaca uygun
olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maliyetleri de düşük tutar. Derzlerin
kapatılması gibi masraflı işlemler zeminnin sadece gerekli olan kısımlarıyla sınırlı kalır [1,
2]. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Depo kullanıcılarının çoğu bir derece esneklik
talep ederler. Depo tahminlere göre inşa edildiğinde tasarımcı kullanıcıyı bile bilmez. Asıl
kullanım amacı bilinmese bile zemin alanı ve yapının net yüksekliğine dayanarak bazı
tahminler yapılabilir.
Yük-sınıf sistemi bu tahminleri standartlaştırmak için bir yol sağlar. Bu sistemde, zemine
bir yük sınıfı verilerek başlanır. Hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak tanımlanan dört yükleme
sınıfı vardır. Ardından belirlenen yük sınıfı için çeşitli yüklemeleri taşıyacak zemini
tasarlanır. Tablo 2.3 her yük sınıfı için kritik yükleri vermektedir. Örneğin hafif yük sınıfı
için tasarlanacak bir zemin aşağıdaki yüklerden herhangi birini taşıyacak şekilde tasarlanır:
•
•
•
•

Son çerçeve başına arka arkaya palet rafları ile 4,5 ton – her bir raf ayağında 2,25 ton
Son çerçeve başına arka arkaya raflama sisteminde 4 ton – her bir raf ayağı için 2 ton
3,5 kN/m2 taşıyan asma kat zemini
2 ton kapasiteli kaldırma aracı

Chandler ve Neal’in “Zemine oturan endüstriyel beton plakların tasarımı” [4] kitabı dört
standard yük sınıfı için zemine oturan plakların nasıl tasarlanacağını anlatır. Zemin belirli
bir yük sınıfı için yapısal olarak tasarlandıktan sonra, gelecekteki kullanıcılar o sınıfın yük
sınırları içinde kaldığı sürece kullanımını değiştirmekte serbesttirler.
Yük-sınıf sistemi yararlı olduğu kadar zemin tasarımının her yönünü içermez; yükler ve
yapısal tasarımla ilgilenir ancak derz ve çatlaklar, yüzey düzgünlüğü ve aşınma dayanımı
gibi önemli konularla ilgilenmez. Tasarımcı bu konular hakkında kararlar vermelidir.
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Tablo 2.3 Yük –Sınıf Sistemi [4]
Yük Sınıfı
1. Hafif

2.Orta

3. Ağır

4. Çok ağır

Palet Rafları
Çerçevede
4 ton veya
raf ayağı başına
2,25 ton
Çerçevede
6 ton veya
raf ayağı başına
3 ton
Çerçevede
10 ton veya
raf ayağı başına
5 ton
Çerçevede
12 ton veya
raf ayağı başına
6 ton

Kritik Yükler
Raflama
Asma Kat Zemini
Çerçevede
Asmakat üzerinde
4 ton veya
ayak başına
3,5 kN/m2
2 ton
Çerçevede
5,4 ton veya
Asmakat üzerinde
5,0 kN/m2
ayak başına
2,7 ton
Nadiren
Kritik

Nadiren
kritik

Şekil 2.4 Çok katlı raf sistemi
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Asmakat üzerinde
7,25 kN/m2

Asmakat üzerinde
9,5 kN/m2

Kaldırma Aracı
2 ton
kapasite

3 ton
kapasite

Nadiren
Kritik

Nadiren
Kritik

2.2 FABRĐKA VE BAZI ÖZEL ZEMĐN BETONLARI
Bu bölümde, zemin betonları içinde en önemli yeri tutan fabrika zeminleri ve özel amaçlar
için kullanılacak zeminler incelenmektedir. Bir zemin döşemesi tasarlanırken özel bir
kullanıma göre tasarlanması esas amaçtır, bu kategoride böyle bir yaklaşım başarı için
önemli bir gerekliliktir.
2.2.1 Fabrika Zeminleri
Üretim veya işleme işleri için kullanılan endüstriyel yapıya fabrika denir. Fabrikalar küçük
mühendislik atölyelerinden gıda işleme tesisleri veya elektronik parçaların üretildiği
yapılara kadar değişir. Böyle geniş bir çeşitlilikte, bir fabrika zemini her zaman belirli bir
kullanım için tasarlanmalıdır. Birçok fabrika aynı zamanda depodur. Bunlar daha önce
anlatıldığı gibi depolama ve malzeme işleme sistemleri içerir. Bu nedenle, daha önce
açıklanmış olan zemin koşulları depo yapılar için olduğu kadar fabrikalar için de
geçerlidir.
Ancak fabrikaların, aşağıda belirtilen konularda kendi özel ihtiyaçları vardır [1, 2].
•
•
•
•
•

Yükler,
Derz ve çatlak kapatılması,
Yüzey pürüzlülüğü,
Aşınma dayanımı,
Kimyasal etkilere dayanıklılık.

2.2.1.1 Yükler
Fabrika ekipmanları, depo binalarındakilerden çok daha ağır yükler oluşturabilir. Eğer
yükler birkaç tondan fazla ise her bir ekipman için ayrı temel yapılması en iyisidir. Ancak
kullanıcının ekipmanların yerini değiştirmesi söz konusuysa, yükleri doğrudan karşılayacak
şekilde döşemeyi tasarlamak daha ekonomik olabilir [1-3].
2.2.1.2 Derz ve çatlak kapatılması
Tekerlekli araçların etkisinde kalmadıkça birçok fabrikada derz ve çatlakların kapatılmasına
gerek olmaz. Eğer trafiğe maruz kalacaksa derz ve çatlakların yarı rijit bir epoksiyle
doldurulması gerekebilir. Trafiğin olmadığı durumlarda derz ve çatlaklar kapatılmadan
bırakılabilir [1, 2].
Aşağıdaki yapı türlerinde derz ve çatlak kapatılması istenir:
•
•
•

gıda işleme tesisleri (hijyenik nedenle)
ilaç tesisleri (aynı zamanda hijyenik nedenle)
elektronik tesisleri, cam fabrikaları (tozu yok etmek için)
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Bazı fabrika kullanıcıları tüm çatlak ve derzlerin kapatılmasında ısrar ederler. Bu işlem
yapılabilir, ancak kullanıcılar bunun pahalı olduğunu bilmelidir. Belirli bir maksimum
genişlikten daha küçük derz ve çatlakların doldurulmaması daha uygun olabilir [1].
2.2.1.3 Yüzey pürüzlülüğü
Birçok fabrikada düzgün bir yüzey düzeltici ile yüzey bitirme işlemi uygundur. Bu
durumda kolay temizlenebilen, yüksek aşınma dayanımı elde edilir. Ancak bazı
fabrikalarda yüzey düzeltme aracı ile yapılmış yüzey bitirme işlemi çok kaygandır. Düzgün
bir yüzey üzerine sıvı veya çok ince toz dökülmesi durumunda tehlikeli olabilir. Bazı
fabrikalarda bu dökülmeler sürekli oluşur ve döşeme tasarımında göz önüne alınmalıdır.
Döşeme yüzeyini pürüzlendirmek ve yüzeyin kayma direncini arttırmak için çeşitli
yöntemler kullanılabilir.
2.2.1.4 Aşınma dayanımı
Bazı fabrika zeminleri yüksek derecede aşınma dayanımı gerektirir. Zemin yüzeyinde
aşındırıcı malzemelerin bulunduğu fabrikalarda bu ihtiyaç çok daha fazladır. Bunun için
metal işleme fabrikaları iyi bir örnektir, ancak problem birçok başka fabrikada da görülür.
Zeminleri aşınmaya dayanıklı yapmak için tasarımcılar özel sertleştiriciler ve kaplamalar
kullanırlar. Ancak, iyi kür edilmiş ve yüzey bitirme işlemi iyi yapılmışsa, doğrudan yüzeyi
düzeltilmiş beton oldukça iyi aşınma özeliği gösterebilir [1-3].
2.2.1.5 Kimyasal etkilere dayanıklılık
Birçok endüstriyel işlem betona zarar verebilecek kimyasallar içerebilir. Bu kimyasalların
bazıları beklendiği gibi tehlikeli değildir. Örneğin gıda endüstrisi insan sağlığına en ufak bir
zararı olmayan ancak betona ciddi zararlar verebilecek asitlerle ilgilidir. Bir et paketleme
veya sebze konserveleme tesisinde koruma önlemleri alınmamış ise normal bir betonun
ömrü kısalabilir. Beton zeminin kimyasal etkilere dayanıklı olmasını sağlamak pahalı ve
kolay olmayan bir işlemdir. Tasarımcılar daha çok kaplamalar kullanarak bunu sağlarlar [13].
2.2.2 Özel Zeminler
Özel ihtiyaçlar için değişik türde zemin tasarımın yapılabilir. Bu bölümde bu zeminlerden
bazılarından söz edilmektedir.
•
•
•
•
•

Havalı taşıma sistemleri
Otomobil park yerleri
Soğuk hava depoları
Televizyon stüdyoları
Uçak hangarı (Şekil 2.5)
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Şekil 2.5 Uçak hangarı
2.2.2.1 Havalı taşıma sistemleri
Bunlar hoverkraft prensibine göre çalışır, sıkıştırılmış hava balonu üzerindeki yükü taşır.
Hoverkraft geniş bir alanı kaplar ve düşük hava basıncı kullanır ve bunun sonucu düzgün
olmayan yüzeyler üzerinde gidebilir. Buna karşın hava taşıyıcıları küçük bir alan kaplar ve
yüksek hava basıncı kullanılır. Sonuçta olarak hareket etmek için düzgün bir yüzeye ihtiyaç
duyar. Mümkün olduğunca derzler azaltılmalı ve mevcut olanlar yarı sert epoksi ile
doldurulmalıdır. Bu yeni bir teknolojidir ve zemin gereksinimleri tam olarak
tanımlanmamıştır. Hava taşıma sistemi her zemin üzerinde çalışacak şekilde tasarlanabilir.
Eğer zemin bazı koşulları sağlarsa hava taşıma sistemlerinin gereksinimleri daha azdır ve
tüm sistem daha etkin olur [1].
2.2.2.2 Araba parkları
Çok katlı otomobil parkları modern şehir hayatının bir gerçeğidir. Birçok yapıda sadece
otomobil parkı olarak inşa edilir, bazı ofis yapılarının alt katlarında olan otomobil parkları
vardır. Burada ilgilenilen yer seviyesi üzerindeki zeminlerdir. Bir otopark yapısında zemin
kat döşemesi, açık alandaki otopark gibi bitüm veya beton kaplama kullanılarak kaplanır ve
özel problemler olmaz. Ancak üst katlar betondan yapılır ve iyi servis verebilmesi için
dikkatli tasarlanmalıdır.
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Otopark zeminlerinin iki ana gereksinimi vardır: bunlar, geniş açıklıklar için gereksinim ve
çelik donatının korozyondan korunması gerekliliğidir. Açık alanları arttırabilmek için
otopark yapısındaki açıklıklar olabildiğince uzun olmalıdır. Birbirine yakın yerleştirilmiş
kolonlar problem yaratır ve park alanlarını azaltır. Geniş açıklık ihtiyacı ve her biri 1-2 ton
olan araçlar tarafından oluşturulan yükler yapı mühendisi için zorluklar yaratır. Otopark
döşemelerindeki donatının korozyonu önemli bir problemdir. Buz çözücü tuzların
kullanıldığı soğuk iklimlerde problem daha belirgindir [1-3].
2.2.2.3 Soğuk hava depoları
Dondurucu yapı, genellikle gıda gibi maddelerin donma sıcaklığı altında saklandığı
depolardır. Dondurucu binası bir depolama yapısı olduğu için döşemesi bir depolama
yapısının tüm normal gereklerini karşılamalıdır, ancak aynı zamanda dondurucu olduğu için
bazı özel koşullar da vardır. Bir dondurucunun zemin betonu tasarlanır ve inşa edilirken 3
önemli nokta gözönüne alınmalıdır..
Birincisi, döşeme normal betona göre daha fazla termik rötre altında kalır. 20oC sıcaklıkta,
100 metre uzunluğunda bir beton döşeme düşünelim. Eğer sıcaklığı –20oC’ye düşürürsek
sadece termal kısalma 45 mm olur. Bu kısalma zemin betonu tasarımına bağlı olarak
derzler, çatlaklar veya döşeme kenarlarında oluşacaktır.
Đkinci önemli gerçek, bina kullanıma geçtikten sonra döşemenin kolayca tamir
edilemeyeceğidir. Normal yapılarda ise, ucuz zemin betonu inşa etmek ve zeminin servis
ömrü boyunca tamiratlar gerekebileceği kabul edilir. Bu bakımdan, özellikle derz sayılarını
en aza indirmek için çelik tel donatılı derzsiz zemin betonları tercih edilebilir.
Soğutucu yapıya ait zemin betonu için hatırlanması gereken üçüncü etken ise betonun
zeminden izole edilmesidir. Eğer zemin betonu izolasyon yapılmadan inşa edilirse döşeme
altındaki toprak donar ve zemindeki suyun hacmi genişler. Zamanla donmuş kısmın
kalınlığı artar ve daha fazla hacim artışı olur. Bu durum yeterince ilerlerse donmuş zemin
tabakası dondurucu döşemesinin merkezini yukarı doğru iter. Bu yolla bazı dondurucular
hasar görür. Bu problemin en basit çözümü zemini bir izolasyon malzemesi üzerine inşa
etmektir [1-3].
2.2.2.4 Televizyon stüdyoları
Stüdyo zeminleri için iki özel gereksinim vardır; yüzey düzgünlüğü ve ses izolasyonu.
Kameraların yüzey üzerinde kolayca hareket edebilmesi için yüzey düzgünlüğü önemlidir.
Tipik bir televizyon kamerası küçük sert tekerlekler üzerinde hareket eder ve tümseklere
karşı son derece hassastır. Stüdyonun yerine göre ses yalıtımı önemli olabilir veya
olmayabilir. En katı kurallara aynı binada birçok stüdyonun bulunması durumunda
karşılaşılır.
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2.3 DOĞRUDAN YERE OTURAN ZEMĐN BETONLARI
Zemin betonları yapısal olarak iki ana sınıfa ayrılır:
•
•

Zemine oturan döşemeler : Zemin tarafından taşınan döşemeler.
Asma döşemeler
: Yapının diğer kısımları tarafından taşınan döşemeler.

Zemin seviyesindeki her döşeme zemin tarafından taşınmaz. Bazıları gerçekte kazıklar
tarafından taşınan asma döşemelerdir. Bu bölüm sadece zemine oturan döşemelerle
ilgilidir, bir sonraki bölüm kazıklara oturan döşemeler ve diğer asma döşemeleri
içermektedir [1].
Bu bölümde:
• taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan zemin betonları,
• zemine oturan bir döşemenin taşıyıcı elemanları,
• temel ilkeler,
• tasarım yöntemleri,
• tasarımda gözönüne alınanlar
anlatılmaktadır.
2.3.1 Taşıyıcı - Taşıyıcı Olmayan Zemin Betonları
Zemine oturan bir döşeme için yapısal tasarım; döşeme plağının çatlama olmadan yükleri
alt zemine aktaracak yeterli eğilme dayanımına sahip olması ilkesine dayanır (Bu, zeminin
çatlamayacağı anlamına gelmez, ancak yük altında yapısal çatlaklar oluşmamalıdır) [1-3].
Zemine oturan plakların çoğunluğu, bina yapısının bir parçası olması anlamında taşıyıcı
değildir. Bunlar genellikle zemine oturur ve diğer yapı elemanlarından izole edilmiştir. Bu
tür zemin betonları Đngiliz Şartnamesi (BS 8110) ve Amerikan Şartnamesi (ACI 318) [5]
gibi yapı şartnamelerinin konusu değildir.
Bu bölümde asıl olarak, binanın diğer kısımlarına bağlı bulunmayan taşıyıcı olmayan
döşemeler anlatılmaktadır. Zemine oturan döşemelerin çoğunluğu bu kategoriye girer.
Zemine oturan bir döşeme ne zaman taşıyıcıdır? Genel olarak bir döşeme; kolonlar, taşıyıcı
duvarlar, asma döşemeler veya çatılar gibi diğer yapı elemanlarının döşeme tarafından
desteklendiği zaman sistem taşıyıcı döşemedir.
Radye temel tüm binayı destekleyen bir döşeme plağıdır. Birçok büyük binada her kolon
kendi temeli üzerine oturur. Eğer kolon yükleri çok fazlaysa veya zemin yeterince zayıfsa
tüm temelleri bir büyük radye temelde birleştirmek ekonomik hale gelir. Bu temel, zemin
seviyesindeki döşeme olarak iki görev yapar.
Taşıyıcı-çerçeve yapılarında, çerçevenin ayakları birbirlerinden ayrılmaya çalışır ve bu
durum sınırlandırılmalıdır (Şekil 2.6). Bunu sağlamanın yollarından bir tanesi zemine
oturan döşemeyi bir gergi bağı olarak kullanmaktır. Bu durum, diğer zemine oturan
döşemelerde olmayan yatay çekme kuvvetine karşı koyma işlemini görür [1].
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Gergi çubuğu

Şekil 2.6 Taşıyıcı çerçevede zemine oturan döşemenin bir gergi çubuğu gibi kullanılması
[1]
Rafları taşıyan depo binalarının döşemeleri de aslında radye temelin bir parçasıdır. Bu
taşıyıcı döşemeler, diğer normal döşemeler gibi tasarlanamazlar, çünkü bunların taşıyıcı
işlevi vardır.
2.3.2 Taşıyıcı Bileşenler
Şekil 2.7’de doğrudan yere oturan bir zeminin elemanları görülmektedir. Bunların bazıları
seçime bağlıdır. Doğal toprak veya dolgu olabilir. Temel tabanı ve alt zeminin kalitesi
zemine oturan döşemenin yapısal tasarımını etkileyen önemli bir faktördür. Birçok
durumda temel tabanı üzerine alt temel yerleştirilir. Tasarımcılar şu nedenlerden dolayı alt
temel tasarlarlar:
•
•
•

Tekil yükleri geniş bir alana yayarak döşemenin yük taşıma kapasitesinin
arttırılması,
Đnşaat sırasında ve kalıpların yerleştirilmesinde düz bir zemin sağlaması,
Döşeme altında drenaj tabakası sağlaması.

Alt temellerin çoğu sıkıştırılmış taneli malzemeden yapılır. Her alt temel yukarıdaki
gereksinimleri sağlamaz. Bazen alt temel üzerine bir kum tabakası serilir. Bu, alt temeldeki
düzensizlikleri giderir, döşeme kalınlığının daha doğru olmasını sağlar ve döşeme ile alt
temel arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Taşıyıcı beton plak altına plastik örtü yerleştirilir (Şekil 2.7’de gösterilmemiştir). Bu iki
amaçla kullanılır: Bunlardan ilki döşeme ve alt temel arasındaki sürtünmeyi azaltmak ve
diğeri ise topraktan döşemeye su buharı geçişini önlemek içindir.
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taşıyıcı plak
kum tabakası
alt temel

temel tabanı

Şekil 2.7 Doğrudan yere oturan bir zemin betona ait tabakalar
Plak, döşemenin asıl taşıyıcı elemanıdır. Yükleri alt temel ve zemine aktararak büyük bir
alana yayar ve sehimler küçük olur. Birçok plak aynı zamanda aşınma yüzeyini oluşturur.
Döşeme plağı üzerinde bir kaplama da kullanılabilir.
2.3.3 Temel Đlkeler
Taşıyıcı döşeme yeterli eğilme dayanımına sahip olmalı, çatlamadan yükleri zemine
iletebilmelidir. Döşeme donatısız beton olarak tasarlanır. Bu, her zaman donatı içeren asma
döşemelerden farklıdır. Zemine oturan döşemeler de donatı içerebilir ancak bu donatıların
amacı çatlakları kontrol etmektir, eğilme dayanımını arttırmak değildir. Donatıların
olmadığı durumda, tasarımcılar betonun eğilme dayanımına güvenirler. Temel ilke,
döşemede oluşan eğilme gerilmelerinin betonun eğilme dayanımından az olmasıdır. Zemine
oturan döşemenin yapısal tasarımı bazen “kalınlık tasarımı” olarak tanımlanır. Bu
kapsamda başlıca dört temel değişken vardır [1-3]:
•
•
•
•

Döşeme yükleri: Tasarımcı yükleri daima gözönüne almalıdır,
Alt zeminin taşıma kapasitesi,
Betonun eğilme dayanımı,
Taşıyıcı döşeme plağının kalınlığı.

2.3.4 Tasarım Yöntemleri
Bunlar üç ana sınıfa ayrılabilir:
•
•
•

yük-özgün tasarım yöntemleri,
yük-sınıf tasarımı,
deneyime bağlı olarak tasarım.
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2.3.4.1 Yük-özgün tasarım yöntemleri
Bu yöntemlerle gerçek döşeme yüklerine göre taşıyıcı tasarım yapılır. Bunlar daha çok
depo veya fabrikalardaki ağır yüklü döşemeler için kullanılırlar. Birçok tasarımcı belirli
yüklere göre tasarım yaparken tasarım el kitaplarını kullanırlar. Tasarım yöntemi yüklerin
tekil veya üniform yayılı olmasına dayanır. Tekil yüklemenin olması durumunda kullanılan
yöntemler Westergaard’ın 50 yıl önceki çalışmalarına dayanır.
Tekil yükler için tasarım süreci şu şekildedir [1-3]:
1) Yükleme hakkında bilgi toplanması. Yüklerin miktarı, yükleme alanı, yükler
arasındaki mesafe gibi konularda bilgiler toplanır,
2) Alt zeminle ilgili bilgi toplanması,
3) Alt zeminde iyileştirme yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi,
4) Beton dayanımına karar verilmesi,
5) Plak kalınlığına karar verilmesi,
6) Planlanan yük ve güvenlik katsayısı kullanılarak döşeme plağında oluşacak çekme
gerilmesinin belirlenmesi,
7) Yükler birbirlerine yakın olacaksa bu durumun plaktaki eğilme çekme gerilmelerini
ne kadar arttıracağının kontrol edilmesi,
8) En büyük eğilme çekme gerilmesinin betonun eğilme dayanımıyla karşılaştırılması,
9) Eğer eğilme çekme gerilmesi beton eğilme dayanımına yakınsa tasarım yeterlidir,
10) Eğer eğilme çekme gerilmesi betonun eğilme dayanımından çok daha az ise döşeme
plağı yanlış tasarlanmıştır. 5. adıma geri dönülür ve daha ince bir plak kalınlığı
seçilir.
11) Eğer eğilme çekme gerilmeleri eğilme dayanımından çok daha fazla ise 5. adıma
geri dönülür ve daha kalın bir plak seçilir. Bazı durumlarda 3. ve 4. adımlarda
değişiklik yapmak gerekebilir.
Üniform Yayılı Yükler için tasarım süreci ise aşağıda verilmektedir [1-3]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Yükleme ile ilgili bilgi,
Zemin ile ilgili bilgi,
Zeminde iyileştirme gerektiğine karar verilmesi,
Beton dayanımına karar verilmesi(eğilme dayanımı),
Plak kalınlığının tahmin edilmesi,
Bağıl rijitlik oranının belirlenmesi,
Plaktaki eğilme momentinin belirlenmesi,
Eğilme momentini karşılayacak plak kalınlığının belirlenmesi; bu kalınlık 5.
adımdaki değerle karşılaştırılır.
9) Eğer bu iki kalınlık birbirlerine yakınsa, tasarım yeterlidir.
10) 5. adımda tahmin edilen kalınlık eğilme momentini karşılayamıyor ise 5. adıma
dönülür ve daha kalın bir plak seçilir.
11) Tahmin edilen kalınlık momenti karşılamak için gerekli olandan çok daha fazla ise
5. adıma dönülür ve daha ince bir plak seçilir.
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2.3.4.2 Yük-yük sınıf tasarımı
Yukarıda belirtilen tasarım yöntemi, döşeme yüklerinin detaylı olarak bilinmesini
gerektirir. Ancak bu bilgiler her zaman mevcut olmaz. Yapı inşa edilirken tasarımcı
kullanıcının gereksinimlerini bilmeyebilir. Böyle durumlarda, zemin betonu Đngiliz yüksınıf sistemine göre tasarlamak iyi bir çözüm olabilir. Bu sistem endüstriyel zeminleri dört
gruba ayırır: Bunlar; yüklemenin miktarına göre hafif, orta, ağır ve çok ağırdır [1].
Chandler ve Neal [4] yük sınıflarına dayanan basit bir tasarım yöntemi önermişlerdir. Bu
yöntemle kesin yüklerin veya malzeme depolama sistemlerinin bilinmesine gerek yoktur.
Yükleme miktarı hakkında genel tahminler yapmak yeterlidir.
Bir sebze deposu tasarladığımızı düşünelim. Kat yüksekliği 6 metre olsun. Neal’a göre bu
kullanım “orta” sınıf yüklemeyi gösterir. Zeminin zayıf olduğu, alt temel kalınlığının 150
mm taneli malzeme olduğu, beton basınç dayanımının 40 MPa olduğu kabul edilirse
Chandler ve Neal’in önerdiği tablolardan döşeme kalınlığı 175 mm olarak bulunur [1, 4].
Bu tasarım yöntemi sadece son yıllarda kullanılmaktadır ve Đngiltere’de büyük kabul
görmektedir.
2.3.4.3 Deneyime dayanan tasarımlar
Dünyada, zemine oturan betonların birçoğu deneyimlere dayanılarak tasarlanır. Bu
deneyimler tasarımcının kendi deneyimleri veya standartlarda verilen değerlerdir.
Evler, ofisler ve mağazalardaki zemine oturan betonların birçoğu minimum kalınlık
kurallarına göre tasarlanır. Birçok hafif ve orta sınıftaki endüstriyel zeminlerde bu
kurallara göre tasarlanır. Đngiliz şartnamelerinde minimum plak kalınlığı 100 mm’dir. Tablo
2.5’de çeşitli kullanım türlerine göre Amerikan Beton Enstitüsü’nün verdiği değerler
gösterilmektedir [6].
Tablo 2.5 Yere oturan zemin betonlarının minimum kalınlığı [6]
Minimum kalınlık (mm)
100
130
150

Evler, ofisler, enstitü zeminleri
Hafif endüstriyel ve ticari zeminler
Endüstriyel zeminler
2.3.5 Tasarımda Gözönünde Bulundurulan Hususlar
2.3.5.1 Yükleme tipleri

Belirli yüklere göre tasarım yapılırken ilk adım yükleme türünü belirlemektir. En az beş tür
yükleme vardır:
•
•
•

nominal yükleme,
tekil yükler,
düzgün yayılı yükler,
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•
•

çizgisel yükler,
yatay yükler.

2.3.5.1.a Nominal yükleme
Genellikle şartnamelerde veya kullanıcı isteklerinde görülür. Yüklerin bilinmediği her
zaman ve hafif olduğu bilinen konut ve ofis yapılarında yararlı olabilir, ancak endüstriyel
yapılarda nominal yükler büyük hatalara yol açabilir. Ağır yüklerin olması durumunda
tasarım bu yüklere göre yapılmalı, nominal yüklere göre yapılmamalıdır [1].
2.3.5.1.b Ağır tekil yükler
Yükler genellikle 0,1 m2’den küçük alanlara uygulanır. Yükleme alanı, bu tür yüklerin
analizinde önemli bir etkendir. Ağır tekil yükler depolar ve fabrikalarda yaygındır ve
genellikle zeminin yapısal tasarımını yönlendirirler. Bazı durumlarda da araç tekerlekleri
tasarımı etkiler. Tekil yüklerin değişik formları genelde aynı şekilde analiz edilir, ancak
tekerlek yükleri, sabit ekipmanlara göre daha yüksek güvenlik katsayıları gerektirir [1-4, 6].
2.3.5.1.c Düzgün yayılı yükler
Yükler 1 m2’den büyük bir alana yayılıdır. Döşeme üzerine kömür veya taneli bir malzeme
konulması düzgün yayılı yükün en iyi örneğidir. Palet veya büyük ruloların oluşturduğu
yükler de böyle adlandırılabilir. Düzgün yayılı yükleri taşımada alt temelin bir etkisi
yoktur. Bu yükler genelde kN/m2 olarak ifade edilir.
2.3.5.1.d Çizgisel yükler
Çizgisel yüklerin çoğunluğu zemin üzerine yapılan duvarlardan kaynaklanır. Bazı malzeme
depolama sistemleri de çizgisel yük oluşturur. Çizgisel yük ağırsa, bunun altına ayrı bir
temel yapmak gerekebilir. Bu yükler kN/m olarak ifade edilir.
2.3.5.1.e Yatay yükler:
Araçların hareket etmesi, fren yapması, dönmesi gibi durumlarda yatay yükler oluşur.
Yükler zemin ile lastik arasındaki sürtünme ile sınırlıdır. Tasarımcıların çoğu yatay yükleri
ihmal ederler ancak bu tutum risklidir.
2.3.5.2 Yük emniyet katsayıları
Bir zemin plağını sadece planlanan yükleri taşıyacak şekilde tasarlamak uygun olmaz.
Tasarım hataları, inşaat hataları ve fazla yüklemeler için bir güvenlik payı gereklidir.
Güvenliği sağlamanın çeşitli yolları vardır, ancak en yaygın yöntem planlanan yükü bir
güvenlik katsayısıyla çarpmaktır.
Birçok durumda 1,5’den büyük bir güvenlik katsayısı gerekir. Bir zemin birçok yüklemeboşaltma çevrimine maruz kalıyorsa yorulma göçmesini engellemek için daha yüksek bir
güvenlik katsayısı gerekir. Tablo 2.6’da, zemin betonunun ömrü boyunca maruz kalacağı
yükleme çevrimi sayısına bağlı olarak güvenlik katsayıları verilmiştir.
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Tablo 2.6 Yük emniyet katsayıları [7]
Yük çevrimlerinin maksimum sayısı
400 000 den çok
400 000
300 000
240 000
180 000
130 000
100 000
75 000
57 000
42 000
32 000
24 000
18 000
14 000
11 000
8 000
8 000 den az

Yük emniyet katsayıları
2,00
1,96
1,92
1,87
1,85
1,82
1,79
1,75
1,72
1,70
1,67
1,64
1,61
1,59
1,56
1,54
1,50

2.3.5.3 Yükleme alanı
Tekil yüklerin analizinde alan önemlidir. Eğer yük geniş bir alana yayılırsa döşemede daha
az çekme gerilmeleri oluşur. Tasarım için etkin yükleme alanı kullanılır. Bu alan genelde
görünen alandan farklılık gösterir.
2.3.5.4 Yükleme konumu
Zemin üzerindeki konumlarına bağlı olarak tekil yükler değişik şekilde analiz edilir. Đç
yükleme denilen plak kenarından uzak yükleme, plaktaki en az gerilmeyi oluşturur. Eğer
aynı yük plak kenarına yerleştirilirse daha fazla gerilme oluşturur, plak köşesine
yerleştirilirse oluşacak gerilme daha da artar.
Tasarımcılar mümkün olduğunca kenar ve köşe noktalara yükleme yapmaktan
kaçınmalıdır. Bu şekilde maliyet önemli ölçüde azaltılabilir. Eğer kenar veya köşe yükleri
kaçınılmaz ise plak kenarında iyi bir gerilme aktarımı durumu yaratılmalıdır. Kenarlarda
döşeme kalınlığının arttırılması, kalınlığın değiştiği yerde çatlaklara yol açar. Kenarda ek
donatı konulması diğer bir çözümdür.
2.3.5.5 Yük kombinezonları
Bazı döşemelerde yükler birbirlerinden yeterince uzaktadırlar ve her biri bağımsız olarak
ele alınabilir. Ancak birçok endüstriyel zeminde kritik yükler birbirlerinden birkaç metre
uzakta iken oluşur ve birlikte gözönüne alınmalıdır. Yanyana olan yükler yükleme türü ve
yükler arasındaki uzaklığa bağlı olarak zemindeki gerilmeyi azaltabilir veya arttırabilir.
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2.3.5.6 Alt temel özelikleri
Alt temel tüm zemin yüklerini taşıdığı için zemin özelikleri yapısal tasarım üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir. Tasarımcı şu üç özeliği dikkate almalıdır [1-3]:
•
•
•

zemin yatak katsayısı (k) N/mm3 (MPa/m),
oturma,
nem farklılıklarından dolayı büzülme ve genleşme.

Alt zemin yatak katsayısı; zemini, verilen bir birim mesafe kadar deformasyon yapmasını
sağlayacak basınçtır. Bu değer alt zeminin elastik deformasyona dayanma yeteneğini
gösterir ve MPa/m veya N/mm3 olarak ifade edilebilir. Bu özelik zemin üzerinde doğrudan
plaka yükleme deneyi yapılarak ölçülebilir. Birçok tasarımcı zemin malzemesinin
tanımından yatak katsayısını tahmin eder. Tablo 2.7’de çeşitli zemin türleri için sonuçlar
gösterilmektedir [1].
Tablo 2.7 Çeşitli zeminler için alt taban reaksiyon modülleri (yatak katsayıları)
Alt taban sınıfı

Zemin tanımı

Alt zemin yatak
katsayısı (MPa/m)

CBR (%)

Mükemmel

Çakıllar, çakıl-kum karışımları

82

25-80

Đyi

Kumlar, çakıllı kumlar, siltli kumlar,
killi kumlar

54

10-40

Zayıf

Çok ince kumlar, siltler, ve plastisite
indisi 50 den az olan killer

27

4-15

Çok zayıf

Plastisite endisi 50 nin üzerinde olan
Siltler

14

3-5

Bazı zemin mühendisleri yatak katsayısı yerine Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) değerini
esas alırlar. CBR değerleri yol inşaatında yaygın olarak kullanılır. Tablo 2.7, CBR ile yatak
katsayısı arasındaki yaklaşık ilişkiyi göstermektedir. Bu konudaki ayrıntılar Paragraf 3.2’de
verilmektedir.
Eğer alt temel yatak katsayısı çok düşükse şu işlemler yapılarak bu değer yükseltilebilir:
•
•
•

alt temel kaldırılır ve daha iyi bir malzeme ile değiştirilir,
alt temel çimento veya kireç kullanılarak iyileştirilebilir,
vibro-kompaksiyon kullanılabilir.

Alt temel uygulaması, tekil yükler olması durumunda temel tabanı yatak kaysayısını arttırır.
Alt temel uygulanması zeminin düzgün yayılı yükleri taşıma kabiliyetini arttırmaz.
Alt temel yatak katsayısı, zeminin yüklemeye karşı kısa süreli-elastik davranışını tanımlar.
Bu özellik genelde döşeme tasarımını etkiler. Ancak, yük altındaki bir zemin aynı zamanda
oturma olarak adlandırılan uzun süreli plastik deformasyonlar altında kalır. Oturmanın, kısa
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süreli elastik deformasyonların 20∼40 katı olduğu ifade edilebilir. Uzun süreli oturmanın
deneylerle tahmin edilmesi güçtür [1].
Tüm yapı için üniform oturma olması çok kötü bir durum değildir. Bazı zeminler sorun
yaratmadan 40 mm’den fazla üniform oturma yapabilirler. Ancak farklı oturmalar yapısal
çatlaklara yol açar. Farklı oturma bir döşeme altında farklı özelliklerde zemin olması
sonucu oluşur.
Oturmanın zararlı etkilerini azaltmak için;
•
•
•

Az oturmanın beklendiği yerlerin seçimi,
Alt zemini kaldırıp, daha iyi bir malzeme ile değiştirilmesi,
Döşemeyi inşa etmeden ön yükleme ile oturmaların tamamlanması sağlanabilir.

Nem değişikliklerine bağlı olarak rötre veya genleşme bazı genleşebilen kil gibi zeminlerde
önemli bir problemdir. Birçok zemin ıslakken şişer, kururken büzülür ancak genleşebilen
killer bu özelliği çok fazla gösterirler.
Bazı olumsuz koşullarda, toprak yüzeyi kuru ve ıslak dönemler arasında düşey olarak 1
metreye ulaşan hareketler yapabilir. Bu durum basit bir çözümü olmayan ciddi bir
problemdir. Çözüm için döşemeye her iki yönde ard-germe uygulayarak, zemin yukarı veya
aşağı doğru hareket etse bile döşemenin şeklinin korunması sağlanabilir. Diğer bir
yaklaşım, şişen kilin birkaç metre derinliğe kadar kaldırılarak yerine genleşmeyen bir dolgu
malzemesinin yerleştirilmesidir. Üçüncü bir çözüm ise döşemenin zemine oturması yerine,
kazıklar üzerine oturtularak asma döşeme gibi yapılmasıdır.
2.3.5.7 Alt temeller
Birçok tasarım döşeme plağı ile zemin arasında bir alt temel içerir. Alt temelin üç tane
görevi vardır.
•

Birincisi; alt temel tekil yükleri zemin tabanı üzerinde daha geniş bir alana yayarak
döşemedeki gerilmeleri azaltır. Bu durum sadece tekil yüklerde etkilidir, zeminin
düzgün yayılı yükleri taşıma yeteneğini etkilemez. Tablo 2.8 çeşitli alt temellerin
zemin yatak katsayısına etkilerini göstermektedir. Etkin değerler sadece tekil yükler
için uygulanmaz aynı zamanda yayılı yükler için de uygulanır.

•

Đkincisi, alt temel inşaat ve kalıpların yapılması için bir platform oluşturur.

•

Üçüncüsü ise alt temel döşeme plağı altında bir drenaj tabakası oluşturur.

En yaygın alt temel malzemesi sıkıştırılmış taneli dolgu malzemesidir. Đri taneli malzeme
drenaj için iyidir, ancak döşeme altında düzgün bir yüzey elde edebilmek için bir kum
tabakası gerektirebilir (Şekil 2.7).
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Tablo 2.8 Temel taban yatak katsayısına alt temelin etkisi [4]

Alt temel
malzemesi

Granüler

Çimento
bağlı

Etkin temel tabanı yatak katsayısı (MPa/m)
Alt temel (orijinal temel tabanı yatak katsayısına bağlı olarak)
kalınlığı
14
20
27
40
54

60

150 mm

18

26

34

49

61

66

200 mm
250 mm

22
26

30
34

38
44

55
61

66
73

72
81

300 mm

30

38

49

66

82

90

100 mm

35

60

75

100

-

-

150 mm

50

80

110

-

-

-

200 mm

70

105

-

-

-

-

250 mm

90

-

-

-

-

-

Grobeton drenaj dışında diğer tüm açılardan mükemmel bir alt temeldir. Grobeton, normal
taşıyıcı betona göre daha az çimento ile yapılır. Çimento dozajı yaklaşık 100 kg/m3’dür.
Grobeton diğer alt temel malzemelerine göre daha pahalıdır, ancak taşıyıcı plağın
kalınlığında azalma sağlar.
2.3.5.8 Beton dayanımı
Zemine oturan döşemenin yük kapasitesinin betonun eğilme dayanımına bağlı olduğunu bir
kez daha hatırlatmakta fayda vardır. Tasarımcıların çoğu doğrudan eğilme dayanımını
belirtmez, bunun yerine basınç dayanımını belirtirler ve her iki beton dayanımı arasındaki
tahmini ilişkiye güvenirler. Eğilme dayanımının doğrudan belirtilmesi oldukça pratiktir.
Betonun eğilme dayanımını arttıran her işlem beton basınç dayanımını arttırmasa bile
döşemenin yük altındaki performansını arttıracaktır. Beton karışımına belli dozajlarda çelik
tel eklenmesi eğilme dayanımını, özellikle de kırılma enerjisini arttırır.
2.3.5.9 Plak kalınlığı
Zemine oturan döşemelerin çoğunda döşeme plak kalınlığının belirlenmesi en önemli
yapısal karardır. Döşeme kalınlığı toplam maliyette çok önemli bir etkiye sahiptir. Döşeme
yüklerine göre yapılan hesaplar sonucu kalınlık çok fazla çıkarsa, aşağıdaki adımlar
kalınlığın düşürülerek maliyetin azaltılmasını sağlayabilir [1-4].
•
•
•
•

Zeminin iyileştirilmesi,
Daha kalın bir alt temel kullanılması (Sadece tekil yükler için etkili),
Daha sağlam bir alt temel kullanılması – örneğin grobeton gibi (yine sadece tekil
yükler için etkili),
Daha yüksek dayanımlı beton kullanımı,
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•
•
•

Döşeme plağındaki çekme gerilmelerini azaltmak için ard-germe kullanılması,
Tekil yüklerin altında daha büyük taban plakaları kullanılması.
Çelik tel donatılı beton kullanılması.

2.3.5.10 Plak kalınlığının kontrol edilmesi
Plak kalınlığının belirlenmesi bir sorundur, ancak zemin betonu yapımı bittiği zaman
belirlenen bu kalınlığın sağlandığından emin olunması diğer bir sorundur. Tasarımcılar en
çok döşeme plağının ince olmasından endişe duyarlar, ancak plaklar çok kalın oldukları
zaman da problemler oluşur. Kalın bir zemin betonu için daha fazla beton kullanılır ve
tahmin edilemeyen yerlerden çatlamalar olabilir. Bazı tasarımcılar plak kalınlığı için
tolerans değerleri verirler. Kalınlık toleranslarının sağlanması zordur. Döşeme kalınlığının
doğrudan ölçümü delmeyi gerektirir, bu ise ciddi kuşkular olmadıkça nadiren yapılır.
Zorunluluk olmadıkça kalınlık toleransları fazla anlam ifade etmez. Zemin betonu kalınlığı
genellikle kalınlık toleransları ile değil, bitmiş zemin betonu yüzeyinin yüksekliğiyle
belirlenir. Ancak, bu özelik oldukça değişkendir. Zemin betonu yüzey yüksekliği tahmin
edilenden daha az doğrudur. Normal zemin yüzeylerinin birçoğunun yüksekliği, tasarım
değerine göre 20 mm’ye varan değişimler gösterebilmektedir. Bu kadar fazla değişkenliğin
olduğu durumda tasarımcılar ne yapabilir? Üç tane olasılık vardır:
•

Birinci olasılık, belirlenmiş zemin betonu kalınlığına güvenlik payı ekleyerek büyük
değişimlere izin vermektir. Basit yöntemlerle yapılan zeminlerde güvenlik payı
yaklaşık 50 mm olabilir.

•

Đkinci yaklaşım, değişim miktarlarının azaltılmasıdır, ancak bunun yapılması zordur.
Kalınlığı kontrol etmek için, verilen toleransları azaltmak ekonomik değildir.

•

Üçüncü yaklaşım ise alt temel için sıfır tolerans vermektir. Bir başka deyişle, alt temel
yüzeyi, belirlenenden daha yüksek olamaz ancak daha alçak olabilir.

2.3.5.11 Kayma
Bazı tasarımcılar zemine oturan betonlarının yapısal tasarımını kayma dayanımı için
kontrol ederler. Bazı durumlarda, tasarımcılar sadece eğilme dayanımı için istenenden daha
kalın bir plak önerirler.
2.3.5.12 Ard germe
Çatlak kontrolü için ard germe kullanıldığı zaman önemli bir yapısal etki oluşur ve daha
ince bir plak kalınlığına izin verilir. Ard germe zemin betonunda basınç gerilmesi oluşturur,
bu ise döşeme yükleri tarafından oluşturulan çekme gerilmelerini karşılar. Tipik bir ard
germeli döşeme yaklaşık 1 MPa’lık bir basınç gerilmesine göre tasarlanır. Bu etki betonun
eğilme dayanımını 1 MPa arttırmakla aynıdır. Ağır yüklü zeminlerde ard germe plak
kalınlığının 50 mm veya bazen daha fazla miktarda azaltılmasını sağlar.
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2.3.5.13 Standardlar
Temel tasarım yöntemleri –yüklerin belirlenmesi, zemin özelikleri, beton dayanımı ve plak
kalınlığı standartlarda bulunmaz. Betonarme standartları ise zemine oturan döşemelerin
birçoğuna uygulanamaz. Ancak yapısal tasarımın bazı yönlerini içeren şartnameler vardır:
BS 8204 (Beton zeminleri için Đngiliz Şartnamesi) ve ACI 302 (Beton zeminleri için
Amerikan Şartnamesi). Boyutsal toleranslar ile ilgili bazı değerler ise şu standartlarda
verilmiştir: BS 5606 (genel yapı toleransları) ve ACI 117 (beton yapıların toleransları).
2.4 ASMA DÖŞEMELER
Asma bir döşeme diğer yapı elemanları tarafından taşınır. Asma döşemelerin birçoğu yer
seviyesinden yüksekte kolonlar, kirişler, perdeler tarafından taşınır. Yer seviyesindeki asma
döşemeler ise kazıklar tarafından taşınır. Yer seviyesindeki döşemelerin çoğu zemine
oturur, asma değildir.
Asma ve zemine oturan döşeme plakları tamamen değişik kurallara göre tasarlanır. Bir
önceki bölümde görüldüğü gibi zemine oturan betonlar eğilme etkisine karşı betonun
kendisini kullanır, donatı tercihe bağlıdır ve sadece çatlakları kontrol etmek için kullanılır.
Asma döşemeler ise tam tersine her zaman donatılı olarak tasarlanır. Beton sadece basınç
gerilmelerine karşı koyar, çekme gerilmeleri ise donatı tarafından karşılanır [1-3].
Zemine oturan betonların birçoğunun tersine, asma döşemeler binanın yapısal bir
parçasıdır. Bu sebepten yapı şartnamelerinde yer alırlar. Asma bir döşemenin davranışını
analiz etmek zor olduğu için birçok tasarımcı şartnamelerde belirtilen standart tasarım
yöntemlerini kullanır. Bu bölüm asma döşemelerin yapısal tasarımı için kısa bir girişi
içermektedir. Bu konuda tam detaylı bir açıklama daha kapsamlı çalışmaları gerektirir.
2.4.1 Asma Döşemelerin Tipleri
En basit sınıflandırma tek yönde ve iki yönde çalışan döşemeler arasındadır. Tek yönde
çalışan döşemeler yükü mesnetlerine sadece tek yönde aktarır. Đki yönde çalışan döşeme
yükü genellikle birbirlerine dik olan iki yönde aktarır. Đngiliz standardına göre
uzunluk/genişlik oranı 1,4’den fazla olan döşemeleri tek yönde çalışan döşeme olarak
açıklar. Türk ve Amerikan standardında ise bu oran 2,0’dır [1, 5].
Bu basit sınıflandırmadan sonra aşağıdaki taşıyıcı tipleri incelenebilir:
•
•
•
•
•
•

tek doğrultuda çalışan döşemeler,
tek doğrultuda çalışan kirişli döşemeler,
tek doğrultuda çalışan prekast sistemler,
iki doğrultuda çalışan kirişsiz döşemeler,
iki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler,
kompozit döşemeler.
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2.4.1.1 Tek yönde çalışan plaklar
Döşemenin uzunluk/genişlik oranı 1,4’ten (Đngiliz Şartnamesi: B8110) veya 2’den fazladır
(Türk Standardı: TS 500, Amerikan Şartnamesi: ACI 318). Şekil 2.8’de tek yönde çalışan
bir döşeme gösterilmektedir.

Şekil 2.8 Tek yönde çalışan döşeme
Tek yönlü sistemin en basit olanı iki kenardan perde duvarlara oturan döşemedir. Biraz
daha karmaşık bir sistemde döşeme kirişlere oturur, onlar ise kolon veya perdeler tarafından
desteklenir.
Tek yönde çalışan döşemelerin ana donatıları sadece bir yönde bulunur. Kuruma rötresini
veya termal kısalmaları önlemek için diğer yönde de ikincil donatılar bulunur, bu
donatıların döşemenin yük taşıma kapasitesine etkisi dikkate alınmaz. Tek yönde çalışan
döşemeler, kirişler arası açıklık 6 metre’ye kadar etkin bir biçimde tasarlanabilir.
Döşemenin diğer yöndeki uzunluğu serbesttir [1].
2.4.1.2 Tek doğrultuda çalışan kirişli döşemeler
Tek yönde çalışan döşemeleri destekleyen kirişler birbirlerine çok yakınsa, örneğin 3
metreden daha yakınsa, bunlar kirişli döşeme olarak bilinir. Tek yönlü bir diş sistemi
oluşturmak için kirişler ve döşeme monolitik olarak dökülür (Şekil 2.9).

Şekil 2.9 Tek yönde çalışan kirişli döşemeler
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Bu sistemin dayanımı dişlerin derinliği ve aralıklarıyla belirlenir. Dişler genellikle 150-500
mm derinliktedir ve yaklaşık 600 mm aralıklıdır. Dişli döşemeler dişlerin doğrultusunda 14
metreye varan açıklıklara ulaşabilir. Bu döşemeler ağır yükler ve küçük sehimlere göre
tasarlanarak endüstriyel uygulamalar için iyi bir seçim olabilir [1].
2.4.1.3 Tek yönde çalışan prekast sistemler
Beton döşemelerin çoğu yerinde dökümdür ancak tek yönde çalışacak bir döşeme için
tasarımcı yerinde dökme ya da prekast beton tercihini yapabilir.
Prekast sistemleri anlayabilmek için tek doğrultuda çalışan döşemelerin nasıl analiz
edildiğine bakmak gerekir. Tasarım sırasında yapı mühendisi tek yönde çalışan döşemeyi 1
metre genişliğinde kirişler serisi olarak kabul eden Prekast sistemiyle bu düşünce tarzı bir
adım daha ileri götürülür ve döşeme gerçekten ayrı parçalar halinde yapılır.
Bazı prekast parçaları (T ve çift T) döşeme yüzeyleri düzeltilmiş olarak üretilir (Şekil 2.10).
Çok sayıda geniş birleşim istenmediği zaman bunlar uygundur. Çift T elemanları
otoparklarda yaygın olarak kullanılır [1].

Şekil 2.10 Çift dişli (çift T) bir prekast eleman

Yerinde dökme betonla birlikte kullanılan başka prekast sistemler de vardır. Şekil 2.11
bunlardan bir tanesini göstermektedir.
Yerinde dökülen beton üst tabakası

Prekast delikli döşeme

Şekil 2.11 Prekast delikli döşeme
Prekast üretimin, şantiyede beton üretimine göre çeşitli üstünlükleri vardır. Bu elemanlar
çok sayıda üretilebilir, maliyet düşürülür ve daha iyi bir kalite denetimi sağlanabilir. Bu
elemanlar fabrikalarda yapıldıkları için öngerme veya buhar kürü gibi şantiyelerde
uygulanması pratik olmayan işlemler yapılabilir [1].
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2.4.1.4 Đki doğrultuda çalışan kirişsiz döşemeler
Bu döşemeler doğrudan kolonlar üzerine otururlar. Bunlar, genelde iki yönde çalışan,
donatılı veya öngermeli döşemelerdir. Kirişsiz döşemeler iki gruba ayrılır: düz plaklar ve
düz döşemeler.
 Düz plak, tüm kalınlığı aynı olan basit bir döşemedir (Şekil 2.12). Sabit kalınlıkta
olduğu için kullanılan malzeme fazladır.


Düz plak döşemenin üstünlüğü inşaatının kolaylığıdır. Kalıbı oldukça basittir. Basit
kalıp ise maliyeti azaltan bir unsurdur.



Diğer bir üstünlüğü ise kat yüksekliğinin azaltılabilmesidir. Döşeme altında kiriş veya
başka taşıyıcı eleman olmadığı için döşeme sisteminin toplam kalınlığı diğer sistemlere
göre daha az olur.

Bu sistemin en önemli sakıncası ise tam olarak tahmin edilemeyen büyük sehimler
yapabilmesidir. Genelde, kirişsiz düz plak döşeme sistemi az yüklü, açıklığı 9 metreye
kadar ulaşabilen tasarımlar için uygulanabilir. Bunlar konut, ofis veya kamu yapılarında
kullanılırlar [1].

Şekil 2.12 Đki yönde çalışan düz döşeme plağı [1]
Düz döşeme ise düz plak sistemine göre farklıdır. Düz döşemede döşeme kalınlığı kolonlar
üzerinde arttırılmıştır. Kalınlaştırılmış kesitler zımbalama dayanımını arttırır. Bu sistemin
inşası daha zordur, ancak daha ağır yükler, daha geniş açıklıklarda taşınabilir. Düz döşeme
sisteminde de sehimler fazladır [1].
2.4.1.5 Đki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler
Bu sistemde her bir plak dört kenarından kirişlere oturur. Şekil 2.13 iki doğrultuda çalışan
basit bir kirişli döşeme sistemini göstermektedir. Eğer kirişler arasındaki mesafe 3
metreden az ise buna nervürlü (ızgara) döşeme denilir.
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Đki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler diğer döşeme sistemlerine göre genellikle daha az
sehim yaparlar. Nervürlü döşemeler oldukça düşük sehim yapar, bu ise yüksek derecede
düzgünlük istenen durumlar için iyi bir seçimdir.
Bu döşeme sistemi çok ağır yükler ve geniş açıklıklar için tasarlanabilir. Bu döşemelerin en
önemli sakıncası ise inşa edilmelerinin zorluğudur. Bu zorluğu azaltmak için daha önceden
yapılmış hazır kalıplara göre tasarım yapılabilir.

Şekil 2.13 Đki yönde yük taşıyan kirişli döşeme

2.4.1.6 Kompozit döşemeler
Bu terim daha çok, betonarme donatı çeliği dışında başka çelik elemanlarla çalışan beton
döşemeler için kullanılır.
Çelik kirişlerle taşınması halinde tek veya iki doğrultuda çalışan döşemeler yapılabilir.
Döşeme plağının çelik kirişler üzerine basitçe yerleştirilmesi yeterli olmaz, her iki eleman
kaymaya karşı başlıklı kayma çivileri kullanılarak birbirlerine bağlanmalıdır (Şekil 2.14) [1].

Şekil 2.14 Kompozit yapı: Çelik kirişle döşemeyi bir birine bağlamak için kullanılan
başlıklı kayma çivileri [1]
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Kompozit döşemelerin yaygın bir örneği metal tabliyeli döşemelerdir (Şekil 2.15). Metal
plaka yapı çerçevesine bağlanır ve yaklaşık 100 mm’lik beton ile kaplanır. Döşemenin
altındaki bu metal tabanın iki amacı vardır: Birincisi beton için uygun bir kalıp oluşturur,
bunun çıkartılması gerekmez. Đkincisi ise bir yapısal malzeme olarak hizmet etmesidir, bu
tabaka sürekli bir alt donatı katmanı olarak görev yapar. Metal tabliyeli döşemeler her zaman
bir doğrultuda çalışan döşemelerdir. Çatlak kontrolü için betonun içinde az miktarda donatı
bulunabilir. Bu döşemeler ucuzdur ve yapımı kolaydır, ancak fazla miktarda sehim
yapabilirler. Kompozit döşemelerin çoğunda beton döşemeyi taşıyan çelik elemanlar
tasarlanır [1].

Yakla
Yaklasşıkk 100 mm

Şekil 2.15 Kompozit yapı: Metal tabliye üzerinde beton döşeme [1]
2.4.1.7 Döşeme tipinin seçilmesi
Döşeme türünün seçimi en önemli tasarım kararlarından bir tanesidir. Seçim birçok etkene
dayanır. Bunlardan bazıları:

•
•
•
•

açıklık (Tablo 2.9),
yükleme,
sehimlerin kontrol edilmesi gerekliliği,
kalıp durumu.

Birçok durumda, etkin faktör maliyettir. Tasarımcılar malzeme ve işçilik masrafları
arasında bir denge sağlamalıdır. Yerel alışkanlıklar da döşeme türünün seçiminde rol oynar.
Eğer bir tasarım, yerel inşaatçıların bilmediği bir teknikse, bunu inşa etmek genelde daha
pahalıdır.
Tablo 2.9 Çeşitli döşeme tipleri için maksimum pratik açıklıklar [1]
Döşeme tipi
Tek yönlü plak
Tek yönlü kirişli döşeme
Düz plak
Düz döşeme
Kaset döşeme

En büyük pratik açıklık
6m
14 m
9m
10 m
15 m

Bu maksimum açıklıklar tahminidir, yaklaşık olarak verilmiştir. Herhangi bir plak türüne
göre daha büyük açıklıklar olasıdır, ancak ekonomik olmayabilirler.
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2.4.2 Tasarım Süreçleri
Yapı şartnameleri asma döşeme sistemlerinin yapısal tasarımı için çeşitli yöntemlere izin
verirler. Yöntemler yaklaşımı olarak farklı oldukları gibi, verdikleri sonuçlar da bazen çok
farklı olabilmektedir. Yine de tüm tasarım yöntemlerine uygulanan bazı genel durumlar
vardır.
Gözönüne alınan temel unsurlar şunlardır [1-3]:

• eğilme dayanımı;
• kayma dayanımı;
• sehimin kontrol edilmesi;
• çatlakların kontrol edilmesi.
Yapı mühendislerinin çoğu eğilme dayanımına göre tasarım yaparlar, ardından tasarımı
kayma dayanımı, sehim ve çatlak için kontrol ederler.
Son iki nokta; sehim ve çatlak kontrolü, yapı mühendisliği kitaplarında “servis durumu”
başlıkları altında toplanır. Döşeme servis durumu genellikle düzgünlük, aşınma dayanımı
ve yapısal tasarımla ilgisi olmayan konular ile ilgilenir.
Yapı tasarım süreci şu şekilde gelişir:
1) Zemin betonlarındaki hareketli yük hakkında bilgi toplanması
2) Zemin betonu açıklığına karar verilmesi (genellikle döşeme altındaki alanın
kullanımına göre karar verilir)
3) Zemin betonu yapısal türüne karar verilir.
4) Eğilme dayanımına göre tasarım (Bu adım en karmaşık adımdır ve tasarım
yöntemlerine göre birbirinden ayrılır).
5) Tasarım kayma dayanımına göre kontrol edilir.
6) Sehimler hesaplanır ve izin verilebilen sınırlar içinde kalındığından emin olunur.
7) Çatlamalara karşı yeterince donatının yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir.

2.4.3 Tasarımda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar
Bu alt başlık altında önemli yapısal etkenler incelenmektedir [1, 2]:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

eğilme dayanımı,
kayma dayanımı,
sehimler,
çatlaklar,
yükleme,

açıklıklar,
beton dayanımı,
donatı,
öngerme,
kalıp.

2.4.3.1 Eğilme dayanımı
Herhangi bir asma döşemenin en önemli görevi eğilme dayanımı, eğilmeye dayanma
yeteneğidir. Tüm döşemeler kendi ağırlığını ve üzerindeki yükleri belli bir emniyet
katsayısı ile taşıyacak biçimde eğilme dayanımına sahip olmalıdır. Eğilme, yapının çeşitli
bölgelerinde basınç ve çekme gerilmeleri oluşturur, bu nedenle eğilme dayanımı hem
basınç dayanımını, hem de çekme dayanımını içerir. Donatısız betonun eğilme dayanımına
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sahiptir, ancak bu özellik asma döşemelerde çok önemli değildir (Bu özelik değişik
kurallara göre tasarlanan zemine oturan döşemelerde önemlidir) [1-3].
Zemin betonu plağında önemli olan, beton ve çeliğin birlikte çalışmasıdır. Tasarımcılar
betonun basınç dayanımını karşılaması, çeliğin ise çekme dayanımını karşılaması ilkesine
göre hesap yaparlar.
Yapı şartnameleri eğilme dayanımının belirlenmesi için çeşitli yöntemlere izin verirler,
ancak tüm yöntemler şu değişkenleri dikkate alır:

•
•
•
•
•
•
•

döşemenin türü (düz döşeme, tek doğrultuda çalışan döşeme v.b.),
açıklık veya mesnetler arası mesafe,
mesnetlerin sürekliliği,
beton basınç dayanımı,
döşeme kalınlığı,
çeliğin çekme dayanımı,
çelik miktarı ve yerleştirilmesi.

2.4.3.2 Kayma dayanımı
Yapı şartnameleri asma döşemelerin kayma dayanımına göre kontrol edilmesini ister.
Kayma iki türlü dikkate alınır: düzleminde kayma ve zımbalama. Düzleminde kayma
döşemelerde ciddi bir problem değildir, çünkü bunlar nispeten incedir. Kalın kirişler,
eğilme sonucu oluşacak düzleminde kaymayı engellemek için etriye donatısı içerirler.
Zımbalama dayanımı bazen döşeme tasarımını etkiler. En kötü durum kirişsiz döşemelerde
kolonlar yakınında oluşur. Tasarımcılar zımbalama dayanımını arttırmak için donatı ilave
ederler veya kolon üzerindeki donatı miktarını arttırırlar.

2.4.3.3 Sehimler
Birçok asma döşemede çökme tehlikesi olmasa bile fazla miktarda sehim yaparlar. Fazla
sehim genellikle kullanıcılar için problem yaratır.
Sehimlerin döşeme yüzey düzgünlüğünü etkilemesi asıl problemdir. Bir endüstri yapısında,
fazla sehim yapmış bir döşeme bazı malzeme depolama araçları için yeterince düzgün
olmayabilir. Diğer bir problem ise psikolojiktir. Fazla miktarda sehim yapmış bir döşeme
kullanıcıları tedirgin eder.
Sehimin ne kadarı fazladır? Geleneksel bir kurala göre hareketli yüklerden oluşacak sehim
açıklığın 1/360’ını geçmemelidir. Bu değer bazı modern depo ve ofis binalarında kabul
edilemez. Bazı döşemeler açıklığın 1/2000’i kadar sehim yapacak şekilde tasarlanırlar,
ancak bazı durumlarda açıklığın 1/360’ından fazla olan sehimler de kabul edilebilir [1].
Yapı şartnameleri sehimlerin belirlenmesi için bazı yöntemler verirler, ancak şartname
yaklaşımları her zaman yeterli olmayabilir ve kabul edilemeyecek sehimler oluşabilir.
Sorun sehimlerin tahmin edilmesinin çok zor olmasıdır, gerçek yükler tasarım yüklerinden
çok daha fazla olabilir.
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Sehimler çatlamalardan etkilenir ve çatlamanın tahmin edilmesi zordur. Betonarme
tasarımında betonun çekme dayanımının ihmal edildiği ve betonun her zaman çekme
bölgelerinden çatlayacağını kabul eder. Gerçekte, betonun bir miktar çekme dayanımı
vardır. Çatlamamış bir döşeme, çok çatlaklı bir döşemeye göre daha rijittir ve daha az
deformasyon yapar. Yapı şartnamelerine bağlı kalarak büyük sehimlerin oluşmasını
önlemeye yetmiyorsa tasarımcı ne yapabilir?
Büyük sehimlerin problem olduğu
döşemelerde birkaç yolla önlem alınabilir:
Sehimleri kontrol etmenin bir yolu taşıyıcı sistem seçimidir. Kirişsiz döşemeler iyi bir
seçim değildir. Kirişli döşemeler daha az sehim yapar. Tek doğrultuda çalışan nervürlü
döşemeler, özellikle iki yönde çalışan nervürlü döşemeler en iyi çözümdür.
Normal betonarme donatısı yerine öngerme kullanmak bir başka yöntemdir. Öngermeli
döşemelerde sehim daha kolay tahmin edilebilir. Döşemeyi gereğinden daha kalın yaparak
veya daha çok donatı yerleştirilerek sehimler azaltılabilir. Bu yöntem en etkili olan
yöntemdir, ancak yüksek maliyeti sebebiyle pratik değildir. Sehimleri azaltmanın bir yolu
da döşemeyi çatlamalara yol açan erken yaştaki gerilmelerden korumaktır [1].

2.4.3.4 Kuruma-rötresi ve termal-kısalma çatlakları
Yapı şartnameleri bu çatlakları kontrol etmek için minimum donatı miktarları içerir. Bu
değerler her iki yönde de uygulanır. Tek doğrultuda çalışan döşemede eğilme dayanımı için
bir yönde donatı kullanılabilir ancak her iki yönde de çatlak kontrol donatısı şartlarını
sağlamalıdır. Şartname değerleri her döşeme için yeterli değildir. Çatlakların sıkı bir
kontrolü gerektiği durumlarda tasarımcılar standartlarda belirtilenden daha fazla donatı
kullanabilir. Betona çelik lif ilavesi, çatlak genişliğini sınırlandırarak taşıma kapasitesini ve
yutulan enerjiyi arttırır. Doğru tasarlanıp inşa edildiği takdirde öngermeli döşemeler çok az
çatlak içerir [1-3].

2.4.3.5 Yükleme
Asma döşemeler genellikle kN/m2 olarak ifade edilen hareketli yüklere göre tasarlanır. Bu,
döşemelerin birçoğunun maruz kaldığı yüklemeyi tanımladığı için pratiktir. Asma
döşemeler genellikle, endüstri yapılarında bulunan ağır tekil yükleri taşımak için
kullanılmaz. Endüstriyel döşemelerin birçoğu zemine oturur.

2.4.3.6 Açıklıklar
Açıklık veya yapısal destekler arasındaki mesafe döşemenin yapısal tasarımında büyük bir
etkiye sahiptir, bazen kullanılan döşemenin türünü belirler. Tablo 2.9 çeşitli taşıyıcı döşeme
türleri için pratik olarak maksimum açıklıkları belirtir. Açıklıklar genellikle döşemeden
bağımsız etkenler tarafından belirlenir. Yükseltilmiş döşemelerin çoğu için, döşeme
altındaki alanın nasıl kullanılacağına göre taşıyıcı mesnetler arasındaki mesafe belirlenir.
Kazıklar üzerine inşa edilmiş, zemin seviyesindeki döşemeler için durum oldukça farklıdır.
Tasarımcılar kazık aralıklarını istedikleri gibi kontrol edebilirler. Kazıklı bir temel tekil
yükleri taşımak için tasarlandığı zaman kazıkları doğrudan yüklerin altına yerleştirmek
mümkündür, bu da döşeme maliyetini önemli ölçüde azaltır [1].
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2.4.3.7 Beton dayanımı
Asma bir döşeme için en önemli özellik betonun basınç dayanımıdır. Bu değer genellikle
20 ile 40 MPa arasındadır. Daha yüksek dayanımlı beton üretilebilmesine rağmen asma
döşeme sistemlerinde kullanımı azdır.
Betonun kayma dayanımı da önemlidir, ancak, doğrudan ifade edilmez veya ölçülmez.
Yapı şartnamelerinde kayma ile ilgili olarak ampirik formüller vardır.
Asma döşemelerin tasarımında betonun çekme dayanımı nadiren ele alınır. Betonarme
tasarımda betonun çekme dayanımının sıfır olduğu kabul edilir. Aslında betonun bir miktar
çekme dayanımı vardır, ancak bu döşeme dayanımını etkilemez, ancak çatlama ve sehim
miktarını etkiler.
Asma döşemelerin çoğunda beton dayanımı yapı tasarımıyla ilgisi olmayan etkenler
tarafından belirlenir. Tasarımcılar genellikle iyi bir yüzey elde etmek, aşınma dayanımı ve
kimyasal etkilere dayanıklılık gibi başka nedenlerle yüksek dayanımlı betonu tercih ederler
[1-3, 5].

2.4.3.8 Donatı
Çelik donatı üç amaçla kullanılır;

•
•
•

eğilme sonucu oluşan çekme kuvvetlerine karşı,
kayma gerilmelerine karşı (kolonlardaki zımbalama kaymasına karşı),
çatlak genişliklerini sınırlandırmak için.

Tasarımcının en önemli görevlerinden birisi donatı tasarımı ve detaylandırılmasıdır. Bunun
için gözönüne alınması gerekli hususlar aşağıdadır:

•
•
•

donatı cinsi,
çeliğin çekme dayanımı ve
paspayı.

Tasarımcılar iki çeşit donatı kullanabilir: çelik çubuklar ve hasır donatı.
Çelik çubuklar çeşitli boy ve çaplardadırlar, bunların çoğunluğu nervürlüdür. Nervürler
çelik-donatı aderansını arttırır. Tekil çelik çubuklar ile istenen miktarda donatı
yerleştirilebilir, bunların sakıncası ise elle yerleştirme ve bağlanmalarıdır.
Hasır donatılar, birleşim yerlerinden kaynaklanmış çelik çubuk ızgaralardır. Bunlar
fabrikada üretilirler. Hasır donatının en büyük üstünlüğü şantiyede zaman ve işçilikten
tasarruf edilmesini sağlamasıdır. Bunların sakıncası ise verimli kullanılamamalarıdır. Hasır
donatılar belirli çap ve aralıklarda üretildikleri için bir doğrultuda daha fazla donatı
kullanılmasına yol açabilir. Çeliğin çekme dayanımı önemlidir, çünkü bu değer, çekme
gerilmelerine karşı ne kadar donatı kullanılması gerektiğini belirler.
Paspayı beton yüzeyi ile donatı arasındaki mesafedir. Eğer sadece yapısal dayanım
gözönüne alınırsa en etkin tasarım, döşemenin çekme bölgesindeki paspayının en az olduğu
tasarımdır. Mühendisler genellikle yapı şartnamelerinin izin verdiği en düşük paspayını
kullanırlar ve bu değer bazı durumlarda 20 mm kadar küçük olabilir.
51

Ancak döşeme tasarımında sadece yapısal dayanım tek etken değildir. Paspayının en büyük
agrega tanesinden küçük olduğu durumlarda yüzey düzeltme problemleri oluşur. Amerikan
Beton Enstitüsü (ACI)’ne göre, plastik oturma çatlaklarını önlemek için en az 50 mm’lik
bir paspayı tercih edilmelidir. Döşeme üzerinde kablo yönlendirmeli araçların kullanılacağı
durumlarda daha da fazla paspayı gerekli olabilir. Bu fazla paspayı değerleri döşemenin üst
yüzeyinde istenir [5, 6].
Uygun olmayan paspayının inşaat sorunlarına yol açması durumunda uygulayıcı çelik
donatıları olması gerekenden daha aşağıya yerleştirmeyi düşünebilir. Bu çok risklidir.
Donatı tasarımın inşaatın önemli bir bölümüdür ve sadece sorumlu mühendis tarafından
değiştirilebilir.

2.4.3.9 Öngerme
Öngerme, çekme gerilmelerini karşılamak için basınç gerilmesi oluşturulmasıdır. Eğer
doğru yapılırsa beton döşemedeki tüm çekme gerilmelerini yok edebilir.
Asma döşemelere öngerme yapmak için iki yöntem yaygın olarak kullanılır: i) ön-germe ve
ii) ard-germe. Öngerme işleminde önce çelik kablolar gerilir ve beton bunların etrafına
yerleştirilir. Beton kabloları sıkıca saracak kadar sertleştikten sonra kablolar bırakılır.
Kablolar betonla çevrili oldukları için üzerlerindeki gerilmeyi uzunlukları boyunca betona
aktarırlar. Şantiyelerde öngerme uygulamak pratik değildir ancak bu yöntem prefabrik
elemanların üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Ard germe işleminde ise kablolar, beton sertleştikten sonra gerilir, bu yüzden bu işleme ard
germe veya sonradan germe denir. Eğer kablolar betonla sarılı değilse gerilme aktarımını
döşemenin her bir ucundaki ankrajlarla sağlanır. Eğer kablolar betonla sarılı ise kablo kılıfı
içine enjeksiyon yapılarak kabloların betonla aderansı sağlanır. Bu ikinci yöntem döşeme
inşaatında çok fazla kullanılmaz. Yerinde döküm döşemeler için ard germe işlemi öngerme
işlemine göre daha pratiktir.
Öngerme çeliği betonarme çeliğinden farklıdır. Kabloların çoğu bir telin etrafına sarılmış
altı tane çelik telden oluşur. Çelik tellerin akma sınırı yaklaşık 1860 MPa’dır. Öngerme
kablosu beton kesit içinde düz bir şekilde ilerlemez. Eğilme momentlerini karşılamak için
mesnet kısımlarda üstte yer alırken, açıklık ortasında kablo, kesitin alt kısmına doğru
ilerler. Paspayı ile ilgili olarak daha önce anlatılanlar öngerme durumunda da geçerlidir.
Öngerme uygulamasının normal donatıya göre en az dört üstünlüğü vardır.

•

Birincisi daha az çelik kullanılır. Öngerme çeliğinin fiyatı aynı ağırlıktaki normal
çelikten pahalı bile olsa, daha az çelik gerektirdiği için bu yüksek fiyat karşılanır.

•

Đkincisi, öngerme daha ince döşeme kalınlıklarına izin verir. Öngerme ile birlikte
döşemenin tüm kalınlığı daha etkin olarak kullanılır.

•

Üçüncüsü, öngerme çoğu çatlakları önler. Normal donatı çatlaklarını önlemez, sadece
çatlaklar oluştuktan sonra kalınlıklarını sınırlandırır. Öngerme ise betonu basınç altında
tutarak çatlamaları önler.

•

Dördüncüsü ise öngerme sehimlerin daha iyi kontrolünü sağlar. Çatlamalar daha iyi
kontrol edilebildiği için sehimler de tahmin edilebilir [1].
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2.4.3.10 Kalıp
Kalıp taze betonu destekleyen geçici bir yapıdır. Kalıp hakkındaki birçok karar yapımcıya
bırakılır ancak tasarımcı bu konuyu ihmal etmemelidir. Tasarım aşaması sırasında kalıplara
özen gösterilmesi daha iyi ve daha ucuz döşemelerin yapılmasını sağlayabilir.
Taban kalıbı döşeme plağının alt kısmını belirler. Bunlar taze beton ağırlığının tamamını
destekleyecekleri için sağlam olmalıdırlar. Taşıyıcı görevlerinin yanında döşemenin alttan
görünüşünü de belirler.
Yan kalıplar döşeme plağının kenarlarını belirler ve genellikle yapım derzleri oluşturmak
için kullanılır. Bu kalıpların yüksek dayanımlı olmaları gerekmez. Ancak, bunlar
döşemenin yüzey düzgünlüğü ve yapım derzlerinin kalitesi için oldukça önemlidir.
Kalıplar çok pahalı olabilir. Bazı uygulamalrda döşeme maliyetinin yarısından fazlasını
oluşturabilir. Kalıpların sökülme zamanları konusu da önemlidir. Yan kalıpların
sökülmesinin taşıyıcılık bakımından bir etkisi yoktur ancak taban kalıpları dikkatlice
sökülmelidir. Taban kalıplarının yapısal etkileri vardır. Şartnameler, beton belirli bir
dayanıma ulaşıncaya kadar taban kalıplarının sökülmemesini öngörür. Sehim ve
çatlamaların denetim altına alınabilmesi için kalıpları daha geç sökmek yararlı olabilir.
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BÖLÜM 3. ZEMĐN BETONLARININ TASARIM ĐLKELERĐ
Bu bölümde, zemin betonlarına etki eden yükler ve yükleme şekilleri, endüstriyel
betonların oturduğu zeminlerin özelikleri, zemine oturan betonlar için elastik ve plastik
teoriler, çelik tel donatılı betonların tasarım ilkeleri, zemine oturan plaklardaki rötre ve
sıcaklık etkileri, zımbalama kaymasının etkisi, yük aktarma çubuklarının tasarımı ve yük
aktarımı ile çatlak genişliğine çelik tellerin etkisi üzerinde durulmaktadır.
Endüstriyel zemin betonlarının tasarımında yüklerle ilgili aşağıdaki etkenler önemli
işlevlere sahiptir:
i) maksimum aks yükü,
ii) yük tekrarlarının sayısı,
iii) lastik temas alanı,
iv) en ağır akstaki tekerlekler arası mesafe,
v) alt zemin – alt temel direnci,
vi) betonun eğilme dayanımı,
vii) güvenlik katsayısı,
viii) derzlerdeki yük aktarımı.
Zemin betonu tasarımında trafik doğru tahmin edilmelidir. Zemin üzerindeki trafik bilgileri
şunları içerir:
•
•
•

yük büyüklükleri,
yük tekrar aralıkları,
döşeme üzerinde gezen araçların tekerlek yerleşimleri.

Yük büyüklükleri döşemeye etki eden kuvveti oluşturur. Frekans, verilen bir yük
seviyesinin betona uygulanma sayısını gösterir. Tekrarlı yükten dolayı yorulma oluşur ve
çatlama ile sonuçlanabilir. Tekerleklerin yerleşimi zemin betonuna etki eden basıncın
miktarını etkiler. Bu etkilerin tamamı trafiği belirlemek için gereklidir. Geçmişteki ve
geleceğe ait tesis işletme koşulları için trafik ve yük bilgileri çeşitli kaynaklardan (örneğin
tesis bakım ve mühendislik bölümlerinden, planlama ve işletme bölümlerinden, yük
kaldırma ve diğer araçların üretici bilgilerinden) toplanabilir. Bu bilgilere dayanarak izin
verilebilen servis gerilmesi için uygun bir güvenlik katsayısı seçilebilir.
Zemin betonları için güvenlik katsayısı, betonun eğilme dayanımının döşemenin servis
gerilmesine oranıdır. Güvenlik katsayısı, göçme oluşmadan önce mevcut toplam
kapasitenin döşemeye etkiyen gerilmeye oranı olarak da düşünülebilir. Güvenlik
katsayısının tersine, yani eğilme gerilmesinin eğilme dayanımına bölünmesiyle elde edilen
sayıya gerilme oranı denir. Yorulma için söz konusu olan gerilme oranı değerleri izin
verilen yük tekrar sayılarıyla ilgilidir. Gerilme oranı 0,45’den küçük tutulduğu sürece
betonun yorulma göçmesi olmadan sınırsız sayıda tekrarlı yükleri taşıyabilir.
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3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ
Zemin plağı üzerine etki eden dış yükler, plakta momentlerin oluşmasına sebep olurlar.
Kolon ve taban plakası vasıtasıyla plağa etkiyen tekil yükler aynı zamanda plak içerisinde
kesme kuvvetleri de oluştururlar. Plaklar bu yükleri, bir sınır duruma kadar taşımalıdırlar.
Bu sınır durumun, daima bir güvenlik derecesi ile oluşması istenir, yani uygulanan yük
arttığında plağın her zaman bir miktar daha güvenle ek yük taşıma kapasitesinin bulunması
arzu edilir. Taşıma gücü sınır değerlerinin yanında, kullanım sınır durumlarının da aşılması
istenmez. Dış yüklere ek olarak rötre gerilmelerinin de plakta çatlama oluşturmaması için
tedbirler alınır ve böylece bu gerilmelerin karşılanması sağlanır. Endüstriyel zemin betonu
tasarımcısının, imalatı bitmiş betonun kullanım şartlarına göre, plak üzerine etki edebilecek
tüm elverişsiz yükleri araştırması ve böylece plak kalınlığını ve diğer detayları belirlemesi
istenir.
Genellikle fabrika, atölye ve depo binalarının tabanında yeralan zemin betonları, kamyon
ve tır gibi nakliye araçlarının etkisinde kalabileceği gibi yüksek birim hacim ağırlığı olan
malzemelerin depolanma yüklerini de taşımak zorunda kalabilecektir. Đmalata giren ve
çıkan malzemeleri fabrika içerisinde taşıyan ve sürekli olarak iş gören hafif iş aletlerinin
yükleri tekerlekler ve ofis olarak kullanılan ara katların ağırlığı da kolon taban plakaları
vasıtasıyla zemin plağına aktarılır. Aşağıda verilen iki adet resimde bu yüklerin bir kısmı
gösterilmiştir (Şekil 3.1 ve 3.2).

Şekil 3.1 Beton zemin üzerinde düzgün olarak sıralanmış yayılı yük durumu
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Şekil 3.2 Beton zemin üzerinde sıralanmış raflardan iletilen tekil yük durumu
3.1.1 Noktasal Yükler
3.1.1.1 Tek noktasal yükler
Noktasal yük nedeniyle oluşan gerilmeleri hesaplamak için yükün boyutları ve temas
alanının yarıçapı (ar) bilinmelidir. Taban plakaları ve araç tekerlekleri genellikle kare
olduğu için, aynı temas alanı eşdeğer dairenin çapı olarak hesaplanır. Çeşitli araçlar için
tekerlek temas alanı detayları olmaması durumunda temas alanı yük ve lastik basıncıyla
hesaplanabilir. Bu iki durum aşağıdaki bağıntılarla verilmektedir [1].
a r = 0,565 A

(3.1)

P
q

(3.2)

a r = 0,565

Burada;
A :Yükün temas alanı
P :Güvenlik katsayısının da içinde bulunduğu toplam hesap yükü
q :Gözönüne alınan tekerlek hava basıncı
olarak kullanılmaktadır.

3.1.1.2 Noktasal yüklerin birleştirilmesi
Noktasal yüklerin yeterince yakın olması durumunda bunlar tek bir yük olarak ele alınabilir
ve temas alanı; taban plakaları eşdeğer daireleri ve aralarındaki alan olarak hesaplanır
(Şekil 3.3).
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ar

≤ 2hf

Şekil 3.3 Yanyana iki tekil yük için eşdeğer temas alanının hesaplanması
Bu durum yanyana dizili rafların ayakları veya çift tekerlekli kamyonlar için geçerlidir. Bu
yöntem yük merkezleri ( YM ) arasındaki mesafenin plak kalınlığının iki katına kadar
olduğu durumlar için kullanılmalıdır [2].
Farklı değerdeki iki yükün ikiz yüke dönüştürülmesi
Bu durumda farklı iki yük, çapı am ve aralarındaki uzaklık de olan ikiz yük durumuna
dönüştürülebilir ( Şekil 3.4 ) [1].
a1

P1

P/2

x1

de/2
de

d

Y.M
x2

de/2

a2

P/2
P2
am

Şekil 3.4 Farklı değerde iki yükün ikiz yüke dönüştürülmesi
Şekil 3.4’ teki am ve de değerleri aşağıdaki bağıntılardan elde edilebilir.
a m = ( P1 a1 + P2 a 2 ) /( P1 + P2 )
= ( P1 a1 + P2 a 2 ) / P
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(3.3)

de için Y.M.’ ne göre moment; ( P / 2)(d e / 2) = P1 x1 = P2 x 2
x1 = d P2 P ve x 2 = d P1 P

verir.

 4P P 
d e = d  12 2 
 P 

(3.4)

Farklı değerde üç veya daha fazla yükün ikiz yüke dönüştürülmesi
Üç veya daha fazla farklı değerde yük aynı doğrultuda olması durumunda, çapı am ve
aralarındaki uzaklık de olan ikiz yük durumuna dönüştürülebilir ( Şekil 3.5 ) [1].
a1

P1

P/2

x1

de/2
de
Y.M

x2

de/2

a2

x3

P/2
P2
am

Yük merkezine göre moment :

P3

( P / 2)(d e / 2) = P1 x1 = P2 x 2 + P3 x3

a3

Şekil 3.5 Farklı değerde üç veya daha fazla yük için ikiz yük dönüştürmesi
am =

n = 3, 4, 5...

∑Pa
i =1

i

i

/P

d e = 4 P1 x1 / P = 4( P2 x2 + P3 x3 ) / P

(3.5)

(3.6)

Simetrik dörtlü yük grubu
Plak ortasında etki eden simetrik dörtlü yük grubu, Şekil 3.6’ ya göre tekil yüke
dönüştürülebilir. Eşdeğer yük alanının oval veya daire olmasına, x/y oranına bağlı olarak
karar verilmektedir [1].
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x

x

x

x

a ≅ 4 x ve b ≅ 4 y

y

y
b

y

y

a
Şekil 3.6 Dört simetrik yük grubunun oval yüke dönüştürülmesi
Oval yük için tam doğru bir yaklaşım bulunamayacağı için, buradaki yaklaşım y’ nin x ten
çok farklı olmadığı durum için geçerlidir. x = y olması durumunda tek yük dairesel hale
gelmektedir. Bu durumda dairenin çapı;

a = b = 1,5 π x ≅ 4,7 x

(3.7)

olarak elde edilmektedir. Dörtlü simetrik yükler ikişer grup halinde birbirlerinden uzakta
ise, yani x/y veya y/x değerleri ikiden büyükse; her bir ikişer grup yük, ikiz yükten biri
olarak çapı a1 olan yük haline dönüştürülebilir.

P/2
d1 > 2d2

P/4

P/4

P/4

P/4

d1

a1

P/2
d2

Şekil 3.7 Birbirinden uzakta ikili grup yükün ikiz yüke dönüştürülmesi
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Đkiden fazla farklı değerde yükün dağınık olarak bulunması hali
Çok miktarda farklı değerdeki yükün rasgele biçimde dizilmiş olması durumunda, tüm
yükler dörtlü yük grubuna dönüştürülebilir [1].

x1

x

x

P1;a1
P/4;am

P/4;am

y1

y

Y.M.
y2

y

y3

P2;a2
P/4;am

P3;a3
x3

P/4;am

x2

Şekil 3.8 Farklı değerde çoklu dağınık yükün dörtlü grup yüke dönüştürülmesi
Eşdeğer mesafeler x ve y, aşağıdaki gibi bulunabilir;
x=

2( P1 x1 + P2 x 2 ) 2 P3 x3
=
P
P

y=

2( P2 y 2 + P3 y 3 ) 2 P1 y1
=
P
P

(3.8)

Burada;

P = ∑ Pi

olup, dörtlü yük grubunun herbir yükünün çapı am yeter yaklaşıklıkla bulunur.

am =

∑Pa
i

i

(3.9)

P

Hesaplamalarda ana ilke, yük merkezinin her iki tarafındaki yüklerin yük merkezine göre
statik momentlerinin eşit olmasının gerekliliğidir.
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Köşede bulunan tekil yüke, plak iç kısımdaki yüklerin etkisi
Plak köşesinde bulunan çeşitli yük durumları için çözüm ilerki alt bölümlerde etraflıca
anlatılacaktır. Burada değinilmek istenen, plak içerisinde bulunan ve köşeye yakın bir tekil
yükün, köşede bulunan yüke etkisini araştırmaktır. Yük ve moment için burada elde edilen
sonuç uygulamalar bölümünde kullanılacaktır. Aşağıda yük bağıntısı verilmiş olup, sayfa
sonunda ise moment diyagramı bulunmaktadır [1,3].



Pköşe = P + P1 1 −



x1 
x 
x 


 + P2 1 − 2  + ..... + Pn 1 − n 
1,5l 
 1,5l 
 1,5l 

(3.10)

Burada;
xi :Plak orta kısmındaki yükün kenarda bulunan yüke mesafesi,
l :Bağıl rijitlik yarıçapı ( 3.2 alt bölümde etraflıca açıklanmıştır ),
P :Kenardaki yük,
Pi :Plak ortasındaki yüklerden herbiri
Mt :Plak köşesine yakın negatif eğilme momenti ( m′ )

Mt/P

0,20
0,18
0,16

Tasarım amacıyla kullanılan eğri

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

1

2

3

4

5

- 0,02
- 0,04

x/l

Şekil 3.9 Köşedeki yük durumunda, döşeme iç kısmına yakın yüklerin hesaba
katılması için yaklaşık yöntemde kullanılan diyagram
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3.1.2 Araç Aks Yükleri
Endüstriyel beton zeminlerde en çok kullanılan araç, imalata giren ve imalattan çıkan
malzemeleri kaldırmaya ve taşımaya yarayan araçlardır. Bu araçlara ait tekerleklerin içi
genellikle doludur ve özel olarak imal edilmiştir. Böylelikle, küçük alanda sert tekerlekler
vasıtasıyla büyük yükler zemine aktarılmaktadır. Đçi boş olan tekerleklere göre daha yüksek
gerilmelere sebep olarak, özellikle derz geçişlerinde hasara neden olan etkiler meydana
gelebilmektedir. Sözkonusu kaldırma araçlarına ait özel kataloğunda belirtilmekte ise de,
esasen yükünün % 95 lik kısmı (kendi yükü dahil) ön tekerleklerdedir. Plak kalınlığı,
hemen her zaman bu aks yüklerinin büyüklüğü ile orantılı olarak belirlenir. Araç
yüklerinden meydana gelen etkileri hesaplamak için aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi
gerekmektedir [4].
Tablo 3.1 Araç aks yüklerinden dolayı hesap için gereken bilgilerin toplanması
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đstenen Bilgi
Araç Model No
Kaldırması gereken yük miktarı
Araç ağırlığı
Aks tekerlek bilgisi (Tek tekerlek, çift tekerlek)
Tekerlek açıklığı
Çift tekerleklide ikiz tekerlek aralığı Sd
Tekerlek biçimi (Katı, Havalı)
Tekerleğin lastik genişliği
Tekerleğin basıncı
Tekerlek temas alanı

Birim

kN
kN
m
m
m
N/mm2
m2

Tasarım için istenen değerlerden en çok dikkat edilmesi gerekenler; aracın aks yük
kapasitesi, tekerlek sayısı ve aralıkları, tekerlek malzemesi ve temas alanıdır. Bunlardan aks
kapasitesi ve tekerlek malzemesini elde etmek kolay, tekerleğin temas alanını belirlemek
ise oldukça güçtür ve iyi bir ihtimalle tahmin edilmeye çalışılır.Đyi bir yaklaşım olarak; en
küçük temas alanını hesaplarda kullanmak için, tekerlek yükünün en büyük lastik basıncına
bölünmesi suretiyle bulunmasını önerilebilir.
Havalı ( pnömatik ) tekerleklerin lastik basınçları 0,6 ile 0,9 N/mm2 (MPa) civarında iken,
katı tekerleklerin temas alanı bulunmasında kullanılacak lastik basınçları; 1,25 ile 1,75
N/mm2 arasında değişmektedir. Aksın her iki tarafında bulunan birbirine yakın ikişer
tekerlek için temas alanının, her bir tekerleğin temas alanlarının tekerlekler arasındaki alan
ile birlikte kullanılmasıyla yeter yaklaşıklıkla elde edilebileceği varsayılır. Yükün aksa
iletilen miktarı hassas biçimde elde edilemiyorsa, aracın statik olarak taşıdığı tüm yükle
beraber ön aksta toplandığı kabul edilebilir. Bu yaklaşım sadece yükün aksın merkezinde
olduğu durum için (aracın doğrultuda yol aldığı veya hafifçe döndüğü) geçerlidir. Aracın
yükle beraber döndüğü ve ani fren yaptığı durum için uygun bir varsayım değildir. Bu tarz
varsayımların geçerli olması bir dereceye kadar zeminin düzgün ve pürüzsüz olması ile de
ilgilidir. Tasarımcının bu aşamada dikkatli davranması ve öngörülen yüzey ile araçların yük
dengesini iyi ayarlaması gerekmektedir.
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3.1.3 Koridorlarda Düzgün Yayılı Yükler
Zemine oturan plaklar üzerinde tam anlamıyla bir düzgün yayılı yük olması durumunda,
yükün bulunduğu alan içerisinde eğilme momenti oluşmaz. Bununla beraber, gerçek bir
düzgün yayılı yüke her zaman rastlanmaz. En genel durumda düzgün yayılı yük olarak
düşünülen, tam paletlerin ve mesnetlerinin bulunduğu bölgelerdir. Plakta en kritik yer; iki
tarafında eşit düzgün yayılı yük bulunan bölgenin ortasında kalan koridorun tam orta
noktasıdır. Bu noktasal bölgenin, yani plağın üst tarafında negatif momentler oluşur.
Burada meydana gelen bir çatlak, koridorun hemen ortasında olduğu ve görülebildiği için
özellikle önem taşır. Sözkonusu çatlağın oluşmasına sebep olan belli bir koridor genişliği
vardır ve bu genişlikten daha geniş koridorlarda meydana gelen gerilmeler daha azdır.
Bu yük durumunda elde edilmesi gereken bilgiler; Düzgün yayılı yükün büyüklüğü ve
öngörülen koridor genişliğidir. Tasarımcının bilmesi gereken husus, yüklerin yerlerinin ve
koridor genişliğinin sabit olarak alınıp alınmayacağı, diğer bir deyişle, tasarımcının koridor
genişliğinin değiştirilebilmesi üzerinde ne kadar etkili olabildiğidir.

3.1.4 Raf ve Raf Ayaklarının Oluşturduğu Yükler
Endüstri binalarının bir çoğunda eşyalar raflarda sergilenir ve saklanır. Bu raflar yüklerinin
tamamını, raf platformlarını taşıyan düşey taşıyıcılar vasıtasıyla zemine aktarırlar. Raf
gruplarının yüksekliği kullanım amacına bağlı olarak 27 m ve bazen de daha yüksek
olabilmektedir. Raf ayaklarının her birinin taşıdığı düşey yük çoğu zaman 14 kN (1,4 ton)
değerine ulaşmaktadır. Bu çeşit yük durumunda oluşan eğilme gerilmesi, plağın alt
kısmında meydana gelen çekme gerilmesidir. Bu gerilme raf ayağı civarında en büyük
değerini alır.
Plağa oturan raflar ve raf ayaklarından dolayı oluşan gerilmeleri en kritik yapan veriler; raf
ayağının zemin betonuna temas ettiği bölgede kullanılan taban plakası boyutları ve raf
ayaklarının iki doğrultuda yerleşimidir. Bu durumda plakta sedece eğilme gerilmeleri değil,
aynı zamanda kayma gerilmeleri de oluşur. Zımbalama etkisinin bu tip plaklarda genelde
pek etkili olmadığı bilinmesine rağmen, raf ayaklarının taşıdığı yükler artarken taban
plakası boyutları küçük kalıyorsa veya taban plakası etrafında bir koruma bölgesi
bırakılmadığı için bu bölge civarında araçların geçişi taban plakasına yakın gerçekleşiyor
ise, zımbalama kritik olabilir.
Bazı durumlarda iki raf sistemi birbirine çok yakın yerleşmiş ve herbir raf bloğunun ayak
aralıkları nispeten az olabilir. Belki de bu yükleme tipi için en kritik olan bu durumda, yan
yana bulunan raf ayaklarının taban plakalarının boyut seçimi (yer darlığı nedeniyle taban
plakası dışmerkez yapılmakta veya dikdörtgen biçime dönüştürülmekte) oldukça zor
olmaktadır.
Bu yükleme durumunda önemli olan bir diğer husus, derzlerin konumlarına karar
verilmesinden sonra, kullanım sırasında rafların faklı bölgelere yerleştirilmesindeki
güçlüktür. Bu nedenle, rafların yerleşiminde herhangibir kesin bilgi yoksa, rafların derz
kenarlarına yerleştirileceği olasılığına karşı sözkonusu derzlerin yük aktaracak biçimde
tasarlanması gerekebilir.
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Yüksek rafların bulunduğu zeminde, yükleme ve boşaltma yapmak için kullanılan araçların
yüksekliği fazladır. Plak yüzeyinde herhangi bir seviye bozukluğu veya pürüz, bu araçların
üst kısımlarının tabanlarına göre düşeyde doğrultudan uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.
Bu tip bir hata araçların, eşyaların ve çalışanların zarar görmesine yol açtığı gibi zemin
plağında da ek yük oluşmasına meydan vermektedir. Bu durumun tasarımcı tarafından
dikkate alınması ve öngörülen seviye farkına göre aracın tasarımda kullanılan yük
özeliklerinin uygun biçimde değiştirilmesi gerekmektedir.

3.1.5 Ara Kat Kolon Yükleri
Kolon yükleri raf yüklerinden daha ağır ve kolon ara mesafeleri raf ayaklarının
mesafelerinden daha fazladır. Bu sebeple kapsamlı biçimde dikkate alınmalıdır. Genelde bir
kolon yükü, diğer kolonların yük etkisinden uzak bir tekil yük olarak düşünülmektedir.
Bununla beraber zemin üzerinde bulunan ve ayrıca temeli olmayan hafif veya ağır yüklü
silolar, farklı amaçlı üretim bantları, ayaklı su tankları veya arakat merdivenleri birbirlerine
yakın kolon ayaklar üzerine oturabilirler. Bu durumda tasarımcının en uygun ve elverişsiz
çözümü bulması güç olabilir. Böyle durumlarda en iyi yaklaşım; 3.1.1 ve 3.1.2 alt
bölümlerde verilen bilgilerin ışığında yükleri tek noktalara toplayarak çözüm üretebilmektir.
Tasarımcının aynı zamanda kolon zati ve hareketli yüklerini beraber hesaba katması, taban
plakası boyutlarını optimum tutması, ağır yüklü kolonların yakınında derz oluşturmaması
ve gerekiyorsa kolon altında döşeme kalınlığını artırması (zımbalama çevresi dışına kadar)
durumlarını da gözönünde bulundurması önerilmektedir.

3.1.6 Özel veya Beklenmedik Yükler
Beton plağın, endüstri işletmesinin amaçlarına uygun yükler kullanılarak imal edilmesi her
zaman karşılaşılan durumdur. Yukarıda tanımlanan yük durumlarının haricinde plak
üzerine farklı yüklerin etkimesi ihtimali nadir de olsa mevcuttur. Yönetmeliklerdeki
değişiklik, işletmeye bazen ek bölümlerin yapılması veya farklı bir imalat düzeninin
kurulması, değişik yük ve yük gruplarının oluşmasına sebep olur. Bu sayılan yükler
sonradan etki eden ve tanımlanabilen yüklerdir. Bununla beraber, beton plağa etki
edebilecek ve önceden varlığı bile tartışılmayan yükler de bulunabilir. Doğal veya dolgu
zeminin kabarması veya çökmesi, plakta beklenmeyen negatif ve pozitif momentlere neden
olabileceği gibi yüzey düzgünlüğünü de etkiler. Depo olarak kullanılan ve ısı izolasyonu
bulunmayan işletmelerde, özellikle taneli dolgu kullanılarak değiştirilen zemin, dış drenaj
yetersiz ise, dışarıdan sıcak günlerde aldığı suyu tutar ve kış mevsiminde donarak şişer.
Buna ilaveten, yine dolgu zeminlerin altında bulunan killi zemin ile bir ayırım malzemesi
(Geotekstil) bulunmuyorsa, kilin taneli dolgu zemine ulaşarak davranışı etkilemesi
kaçınılmazdır. Tasarımcı ve uygulayıcılar tarafından bu durumların dikkatle incelenmesi ve
şantiyede çıkan problemlerin teşhisinin doğru biçimde yapılarak sonuca ulaşılması
önerilmektedir.
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3.2 ENDÜSTRĐYEL BETONLARIN OTURDUĞU ZEMĐN ÖZELĐKLERĐ
Her yapı, yüklerinin tamamını zemine aktarır. Yapı ister küçük ölçekte bir bina olsun
isterse yol ve baraj gibi daha geniş çaplı olsun inşaat mühendisleri zemin ile ilgili geoteknik
inceleme yapmak ve bu deney sonuçlarına göre yapı zemini hakkında karar vermek
zorundadırlar. Elde edilen bilgiler ışığında zeminin, yapı yüklerinin tamamını taşıyabileceği
veya güçlendirilmesi gerektiği sonucu elde edilebilir.
Yapı temelinin ve dolayısıyla yapının güvenliği, zemine ait elde edilen bilgilerin doğruluğu
oranında sağlanabilir. Çok iyi tasarlanmış ve inşa edilmiş bir yapının zemin özellikleri
doğru olarak elde edilmemiş veya zemine ait bir araştırma yapılmamış ise sözkonu yapının
tüm güvenliğinden söz etmek mümkün değildir.
Bütün yapılarda olduğu gibi, zemine oturan endüstriyel zemin betonları için de aynı şartlar
geçerlidir. Hangi özelikleri olduğu bilinmeyen bir zemine oturan beton plakların, sayısal
veriler bulunmadan hesaplanabilmeleri mümkün değildir. Birçok değişken içeren zeminin,
beton plağın yük taşıma kapasitesinin ve düşey yerdeğiştirmelerinin elde edilebilmesi için
en azından bazı değerlerinin bilinmesi gerekir.
Beton plak tarafından taşınan yüklere ek olarak plağın kendi ağırlığını da taşıyan zeminin,
doğal veya güçlendirilmiş durumda olmasına bakılmaksızın elde edilmesi gereken en
önemli özeliği; birim gerilme altında meydana gelen düşey yerdeğiştirmesidir. Yatak
katsayısı olarak bilinen ve k olarak gösterilen bu terim, zeminin tanınması için bir anahtar
niteliğindedir.
Güvenilir yollarla elde edilen zemin özelliklerini uygun biçimde kullanabilecek ve ortaya
çıkan problemleri kısa sürede çözebilecek sorumlu ve yetkili bir teknik elemanın, zemine
oturan plak tasarımı ve projesinin gerçekleştirilmesinin her aşamasında hazır
bulundurulması, bu tip projelerde çokça karşılaşılan maliyet artışı problemlerini ortadan
kaldırabilir.
Diğer bir husus; proje başlangıcında, malsahibine zemin ile ilgili özeliklerin bilinmesindeki
gerekliliğin hatırlatılmasıdır. Bununla beraber sağlanması durumunda, bir geoteknik rapor
hazırlanıp, zemin ile ilgili hususların belirtilmesi gerekmektedir. Bu raporda; zemin
tabakaları, zemin tabakalarının elastisite modülü ve Poisson oranları, nem içeriği, zeminin
taşıma gücü, zemin emniyet gerilmesi, oturma, su içeriği, zemin tane yapısı, boşluk oranı
ve p permeabilite katsayısı değerleri bulunmalıdır.
Maalesef çok sık rastlanan; herhangi bir zemin ve diğer tasarım bilgisi kullanılmadan
plağın tamamlandığı durumdur. Bu ise, çoğu zaman maliyetin artması ve/veya güvensiz bir
plak betonu oluşmasıyla sonuçlanmaktadır. Ülkemizde tamamlanmış hemen her zemin
betonunda karşılaşılan problemlerin başında; düzenli olmayan çökme, çatlama ve bazen de
kıvrılma gözlenmiştir. Zemin özeliklerinin bilinmesine gereken önemin verilmemiş olması,
uygulamada çalışan teknik elemanların yeterli bilgiye sahip bulunmaması ve kontrol
yetersizliği bu istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.
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3.2.1 Temel Altı Zemin ve Alt Temel
Herhangi bir yük altındaki zeminde basınç gerilmelerinin yayılışı, kohezyonlu ve
kohezyonsuz zeminlerde ayrı karakterdedir. Kohezyonlu zeminlerde, eğer kohezyon yüksek
ise, bu zemin yükler altında elastik bir cisim gibi hareket eder. Bu durumda basınç dağılışı
her yönde sonsuza kadar gider. Kohezyonsuz zeminlerde de yük alanının bir ölçüde
derinindeki bölgelerde, zeminin elastik bir cisim gibi hareket ettiğini deneyler göstermiştir.
Her durumda zemin yüzeyinden etki eden yüklerden dolayı, zemin içindeki gerilme
yayılışının hesabında; temel zemininin, Boussinesq yarım uzayda, elastik, homojen ve
izotrop zemin olduğu kabul edilir. Sonuçta, bu basitleştirme altında temel zemini, ideal
elastik cisim sabitliği olan ve her tarafta aynı rijitlik modülünü gösteren ideal bir cisim
olarak alınabilmektedir [5].
Bununla beraber, hesap kolaylığı ve zeminlerin davranışını tanımlamayı kolaylaştırmak için
iki ayrı model aşağıda verilmektedir. Bu modellerin ikisinin de, zemin davranışının
tanımlanmasında birer sınır model oldukları unutulmamalıdır.
a – Yukarıda bahsedilen ve elastik davranış özeliği gösteren zemin durumunda; plağın üst
yüzeyine uygulanan herhangi bir yük, plak tabanı altındaki zeminin her noktasına etki eder.
Bu etki, yükün uygulama noktasından uzaklaştıkça azalır.
b - Winkler modeli olarak ta tanımlanan esnek alt zemin durumunda; sadece uygulanan
yükün altında düşey yerdeğiştirme oluştuğu kabul edilir. Sözkonusu yerdeğiştirme,
uygulanan yük ile orantılıdır ve bu yük, etkidiği bölgenin hemen yanındaki yüksüz bölgeye
kesme kuvveti aktarmaz.
3.2.1.1 Temel altı zemini
Eğer araştırması yapılan zemin küçük taşları ve iri çakılları da içinde bulunduruyorsa, bu
durumda zemin için yükleme deneyleri iyi sonuç vermektedir. Yani bu katsayının (kz)
belirlenmesi için önerilen yöntem plaka yükleme deneyidir.
Plak yükleme deneyleri geleneksel olarak, yüzeysel temellerin ve endüstriyel betonlar
altındaki zeminlerin taşıma gücünü bulmayı amaçlar. Bunun için belirli bir yük alanı ile
zemine artan basınçlar uygulanır ve bu basınçlar altında yükleme plakasının zemine batma
(oturma) miktarlarına dayanılarak elde edilen yük-oturma bağıntısından zeminin güvenle
taşıyabileceği yük bulunur.
Plaka basınç deneyinin zemine oturan plaklardaki kullanılma alanı ilgili standartlar ile bir
dereceye kadar sınırlandırılmıştır (DIN 18134) [5,6]. Buna göre, genel olarak zeminin yapı
genişliğinin 2 ile 3 katı derinliğe kadar homojen olduğu, örselenmemiş zemin örneği
alınamadığı veya çok güç alınabildiği, beton plak yüzeyinin biçimi ve büyüklüğü deneme
yüzeyinkinden pek farklı olmadığı durumlarda plaka basınç deneyine izin verilmektedir.
Kohezyonlu zeminlerde örselenmemiş örnek güvenli biçimde alınabildiğinden, bu
zeminlerde deneme yüklemesi yapmaya gerek duyulmamaktadır. Ayrıca, kohezyonlu
zeminlerde boşluk suyu basıncından dolayı oturmaların sona ermesi çok uzun zaman
beklemeyi gerektirdiğinden, bu zeminler için yükleme deneyi ile sonuç alınması da oldukça
güçtür.
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Plaka yükleme deneyi 1933 yılında Kögler tarafından ayrıntılı biçimde ele alınmıştır [5].
Yükleme plakası büyüklüğünün oturma ve sıkışma üzerine önemli ölçüde etkisi vardır.
Böylece bağıl olarak küçük yükleme plakaları ile ancak zeminin fazla derinde olmayan
tabakaları araştırılabilir. Bunun istisnası, yol ve hava alanı ile endüstriyel zemin betonu
inşaatlarındaki sıkışma kontrollerinde uygulanan üst yüzeye yakın denemelerde ve
standartlaştırılmış yöntemler uygulandığında sözkonusudur. Westergaard ilk kez rijit yol
kaplamalarının (beton yol) boyutlandırılmasında yatak katsayısının bulunması amacıyla
plaka basınç deneyinden yararlanmıştır [5].
DIN 18134’ e göre deney için rijit yükleme plakasının 300, 600 veya 750 mm standart
çapında olması öngörülmüştür. Büyük çaplı plakalar kullanıldığında, rijitliği artıracak
biçimde küçük plakalar daha büyüğü üzerine yerleştirilir. Normal durumlarda 300 mm çaplı
plakalardan yararlanılır. Daha büyük plakalar, en büyük tane çapı plaka çapının 1/5’ inden
(D/5) büyük olmamak üzere, zeminde iri taneler bulunduğunda gereklidir. Fakat burada
plaka etkisinin aşağı yukarı 1,5D derinliğine kadar uzanabileceği varsayımı ile denenen
tabaka kalınlığının gözönüne alınması gerekir. Hatta yumuşak zeminlerde bile büyük çaplı
plakaların kullanılmasının yararlı olacağı söylenebilir [5].
Plaka yükleme deneyi basamak biçiminde yinelenen yükleme ve boşaltmalardan oluşan bir
yük düzeni ile yapılır. 300 mm çaplı plaka kullanıldığında, en yüksek yük yaklaşık 5 mm lik
bir oturmaya veya 0,5 MN/m2 lik bir taban gerilmesine, 600 mm çaplı plaka kullanıldığında
ise yaklaşık 7 mm lik bir oturmaya veya 0,25 MN/m2 lik bir taban gerilmesine kadar çıkarılır.
En yüksek yükün seçimi için ilk olarak ulaşılan kriter geçerlidir. Yük oluşturmak için karşı
ağırlık olarak genellikle arka tarafına hidrolik piston takılan yüklü araçlar kullanılır. Deneyin
uygulanmasına ilişkin ayrıntılar DIN 18134 te verilmektedir.
Denenen tabakaların birçok yükleme ve boşaltmalar altındaki davranışı bir basınç-oturma
diyagramı olarak gösterilir. Deformasyon modülünün bulunması için gerekli doğrusal eğri
bölümünün, ilk yükleme çizgisinden seçimi güçtür. Çünkü, ilk yükleme eğrisinin
bükülmesi, yalnız elastisite modülüne bağlı olmayıp, yükleme plakası altındaki yatak
etkisine ve toplam yükleme düzeni içindeki etkiye de bağlı olduğundan, çoğunlukla daha
büyüktür. Ayrıca, 300 mm lik küçük plaka çapları kullanıldığında, sıkı yerleşmiş ve uyum
içinde davranış gösteren zeminlerde orta bir yük durumunda kesme deformasyonu açıkça
kendini gösterir. Buna karşılık ikinci yükleme çizgisinin orta bölgesi önemli ölçüde
doğrusaldır ve zemin elastikliğini belirlemek için elverişlidir. Bundan, eğimin muhtemelen
daha geniş bir bölgede hemen hemen sabit olduğu sonucu çıkarılır. Bu ilkeye göre ilk
yükleme için Ev1 ve yeniden yükleme için Ev2 deformasyon modülleri elde edilir. Bununla
birlikte deformasyon davranışının değerlendirilmesinde yalnız Ev2 deformasyon modülü
kullanılır. Ev1 , denemeden önce kontrol edilecek tabakanın özeliklerinin Ev2 ile
karşılaştırma yoluyla değerlendirilebilmesi için belirlenir.
Eğer zemin bağıl olarak gevşek veya sıkışma değeri düşük ise, küçük plakalar altında bağıl
olarak yüksek taban basıncı ve sıkışma sonucu önemli ölçüde büyük oturmalar ortaya çıkar.
Bu özellikle Ev1 değerinin düşük olduğu anlamına gelir. Fakat yeniden yükleme sırasında ve
Ev2 değerinde bu durum ortaya çıkmaz. Đlk ve son yüklemedeki Ev1 ve Ev2 değerlerinin
bulunmasında, ilk yükleme çizgisinin 0,3 ve 0,7 katı yükleme sonucunda ilk ve ikinci yük
çizgisinden elde edilen s1 ve s2 oturmaları kullanılır. Bunun sonucu oluşan ∆y1 ve ∆y2
oturma farkı ile ilgili değer ∆σ (= 0,4σmaks. ) elde edilir. Bu durumda, yanal genişlemesine
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kısmen engel olunan zemine ilişkin Ev bağıntısından Ev1 ve Ev2 deformasyon modülü
aşağıdaki gibi hesaplanır [5,6].
E v = 0,75

∆σ
D
∆y

(3.11)

Buna karşılık yatak katsayısı k, ilk yükleme çizgisine uygun olarak σ0/y biçiminde veya
kolayca Ev1/550 değerinden elde edilebilir.
Normal koşullar altında, Ev2 / Ev1 oranı 2,2 nin altındadır. Eğer bu oran 2,2 değerinden daha
büyükse, zeminin istenen sıkılıkta olmadığı ve yük altında plastik yerdeğiştirme yapacağı
söylenebilir. Bu durumda yapılacak işlem, zeminin sıkıştırılması, değiştirilmesi veya
güçlendirilmesi olarak belirtilebilir.
Burada yol, havaalanı ve endüstriyel beton plak inşaatlarında, 750 mm çapındaki plaka
altındaki zeminin,yalnızca ortalama 1,25 mm lik oturması için gereken yükten sonuca
ulaşılmaktadır.
Zemin tabakasının 2D derinliğe kadar olan kısmı homojen olarak kabul edilebilir
durumdaysa ve eğer farklı yükleme plaka çapları kullanılacaksa, k değerleri bir dönüşüm
katsayısına bölünerek diğer plaka çaplı deneyler için de kullanılabilir. 300 mm çapındaki
yükleme plakası için k değeri 2,3’e ve 160 mm çapındaki yükleme plakası için k değeri
3,8’e bölünmelidir. k değeri [N/mm3] olarak ifade edilir.
Yatak katsayısı saf bir zemin tanım sayısı olmayıp, taban yüzeyinin biçim ve büyüklüğü ile
etki eden yükün büyüklüğüne de bağlıdır. Bu nedenle bir zemin türü için yatak katsayısı
değeri verilirken, taban alanı ile ilgili bilgilerle birlikte verilmelidir.
Aşağıda, yatak katsayısının elde edilmesinde Westergaard tarafından tanımlanmış bir
bağıntı bulunmaktadır [3,7,8]. Kolay uygulanabilir ve hesaplanabilir olması bakımından bu
bağıntı, günümüzde hala yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bununla beraber, k değerinin
aşağıda verilen yöntemle elde edilmesi yanında, zeminin plastik hareketini ve sıkılığını
kontrol eden ve yukarıda açıklanan DIN 18134 bilgilerinin pratik amaçlar için kullanılması
önerilmektedir. Đlerideki sayfalarda konuyla ilgili farklı ülke yönetmelikleri kısaca gözden
geçirilecektir.
k =

ps
W

[N/mm3]

Burada:
W=

π D2
4

y

D : plaka çapı
y : düşey yer değiştirme
Ps: kuvvet
olarak alınmaktadır.
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(3.12)

k değerinin elde edilmesinde yapılan titiz çalışmaların önemi, yük altında zeminin yaptığı
düşey yerdeğiştirmenin yeter yaklaşıklık ile temini içindir. Zemine oturan endüstriyel
plakların kalınlık hesaplarında da kullanılan yatak katsayısı kz değerinin kalınlık seçimine
etkisi çok fazla değildir. Bu konu NCHRP adlı komitenin 1995 yılında yayınladığı 372 nolu
raporda belirtilmiştir [2].
Tablo 3.2 Yatak katsayısının elde edilmesinde yapılan hatanın, döşeme kalınlığı hesabına
etkisi

k değerindeki % hata

Beton plak kalınlığı ( hf ) hesabındaki % hata

10

1

25

2,5

50

5

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, k değeri % 50 hata ile elde edilse bile, bu hatanın
döşeme kalınlığına etkisi sadece % 5 kadardır. k kesit tesirlerini az, oturma ve taban
basıncını doğrudan etkiler. Çeşitli tip zemin, yük ve plak üzerinde daha kapsamlı bir
araştırmanın yapılması halinde, bu durumun pek değişmeyeceği tahmin edilebilir. Bununla
beraber, yukarıda hatırlatıldığı gibi, k değerinde yapılacak hatanın en büyük etkisi zemin
yerdeğiştirmelerinin yanlış hesaplanmasına neden olmasıdır. Bu durumda beton plağımızın
hangi ek yükler altında kalacağının araştırılması, zemindeki yerdeğiştirme nedeniyle maruz
kalınacak büyük gerilmelerin hesaplanması ve belki de donatı düzeninin değiştirilmesi
gerekecektir. Pratikte bu tip ek tedbirlerin alınmasına neden olacak farklı durumlarla
karşılaşılmaması için, zemin ile ilgili bilgilerin gereği kadar hassasiyetle elde edilmesi ve k
değerinin doğru hesaplanması önerilmektedir.
Büyük ölçekli zemin betonlarının imal edileceği zeminler için hassas deneyler yapılarak k
değerinin elde edilmesi gerekirken, daha küçük çaplı imalatlarda, ön incelemeler sonucunda
eğer zemin yapısının homojenliği ve biçimi hakkında karar verilebiliyorsa, çeşitli tip
zeminler için hazırlanmış tablolardan k değerleri yeter doğrulukla alınarak kullanılabilir.
Zemin plağının oturacağı zemin kohezyonlu ise, örnek alınıp, laboratuvarda denenerek
veya yerinde deney yapılarak sonuca ulaşılması önerilir. Esasen bu tip zeminlerde daha
kapsamlı deneyler yapılmalı veya zemin uygun biçimde ayarlanmış taneli yeni zemin ile
değiştirilmelidir. Günümüzde kohezyonlu ve suya doymuş zeminler, örneğin kil üzerinde
ardgermeli zemin plağı çeşitleri yaygın biçimde tasarlanmaktadır.
3.2.1.2 Zeminin eşdeğer elastisite modülü
Alt zemin elastik, izotrop ve homojen bir yarı sonsuz ortam olarak kabul edilmektedir.
Elastik zeminin elastisite modülü Es ve Poisson oranı νs aşağıdaki gibi karakterize edilir ve
“Modifiye Elastisite Modülü” sabitinin elde edilmesinde kullanılır [1,3,8].
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C=

ES
(1 − ν S2 )

(3.13)

Burada νs = 0,5 olarak alınmaktadır.
Bu tasarım yöntemi dört farklı alt zemin tabakası ve bir alt temel ile hesap yapabilmeyi
olanaklı kılar (Her bir alt temelin elastisite modülü Ei , en alt tabaka elastisite modülü En).
Zeminin eşdeğer elastisite modülü (Eg) şu formülle hesaplanır [1,3].

Eg =

n(n − 1)

  n −1 1
h

 ∑ i   ∑
 i =1   i =1 hi Ei
n −1

(3.14)

 n − 1
 +

 En 
hf Beton plak
h1 1.tabaka
h2 2.tabaka
hn n.tabaka

alt tabaka

Şekil 3.10 Elastik zemin durumunda eşdeğer elastisite modülünde tarif edilen zemin
tabakaları

Sadece 2 tabakanın tanımlı olduğu (1 alt temel ve 1 temel altı zemin) durumda aşağıdaki
formül kullanılır. (E2≥E1 olduğu nadir durumlarda ise yukarıdaki formül kullanılmalıdır)
[3].
(3.15)
E g = E2 e a
Burada:

a = 0,34h1 3 ( E1 − E 2 ) E c I
I : Betonun atalet momenti,
Ec : Betonun elastisite modülü
EI : E c h 3f / 12 [MNm2/m]
olarak alınmalı ve EI için çatlamamış kesit özelikleri kullanılmalıdır. Beton plak
kalınlığının bilinmemesi durumunda yukarıdaki 3.15 bağıntısına ardışık yaklaşım
uygulanması gerekmektedir.
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Tablo 3.3 Zemin türüne bağlı olarak tahmin edilen k değerleri [3]
k değeri (N/mm3)
Zemin Cinsi
Alt değer
Üst değer
Humuslu toprak
0,0050
0,015
Önceki toprak set
0,010
0,02
Đnce veya az sıkıştırılmış kum
0,015
0,03
Đyi sıkıştırılmış kum
0,050
0,10
Çok iyi sıkıştırılmış kum
0,100
0,15
Kil veya KK (nemli)
0,030
0,06
Kil veya KK
0,080
0,10
Kum kil
0,080
0,10
Kumlu kırmataş
0,100
0,15
Đri kırmataş
0,200
0,25
Đyi sıkıştırılmış kırmataş
0,200
0,30
KK  kum kil karışımı zemin
Not: Tasarım için k değerinin en düşük değeri 0,03 N/mm3 olmalıdır.
3.2.1.3 Su muhtevasının etkisi
Đnce taneli zeminin nem içeriği, zemin reaksiyon katsayısını hem deney sırasında hem de
plağın servis ömrü sırasında etkiler. Nem içeriği düştükçe ölçülen k değerleri artar. Tablo
3.4 çeşitli zemin türleri için nem içeriğinin alt zemin yatak katsayısına yaklaşık etkisini
göstermektedir.
Tablo 3.4 Değişik zemin türleri için nem içeriğinin alt zemin yatak katsayısına etkisi [3]
Deney sırasındaki su muhtevası
(kuru ağırlığın yüzdesi olarak)

Malzeme türü
5-10

11-14

15-18

19-21

22-24

25-28

Silt ve kil WL<50
0,35
0,50
Silt ve kil WL>50
0,25
0,35
Killi kum veya killi çakıl
0,75
0,90
WL: ASTM D 4318’e göre likit limit

0,65
0,50
1,00

0,75
0,63
1,00

0,85
0,75
1,00

1,00
0,85
1,00

28
üzeri
1,00
1,00
1,00

Tablo 3.4’ün kullanılması:
1- Kil üzerinde (WL<50) uygulanan plaka deneyinde nem içeriği % 23 iken k değerinin
0,05 N/mm3 olduğunu varsayalım. Uzun süreli nem içeriği % 15 olarak kabul edilirse
ktasarım değeri:
ktasarım = 0,05 x (0,85/0,65) = 0,065 N/mm3 alınmalıdır.
2- Kil üzerinde (WL<50) uygulanan plaka deneyinde nem içeriği % 15 iken k değerinin
0,05 N/mm3 olduğunu varsayalım. Uzun süreli nem içeriği % 23 olarak kabul edilirse
ktasarım değeri:
ktasarım = 0,05 x (0,65/0,85) = 0,038 N/mm3 alınmalıdır.
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3.2.1.4 Modifiye temel altı zemini yatak katsayısı
Eğer istenen yükün çok büyük olmasını gerektiren bir zemin varsa veya 750 mm çapında
plaka yoksa daha küçük plaka ile deney yapılabilir. Ölçülen değerler “Deneysel Grafik”
(Şekil 3.11) kullanılarak düzeltilmelidir [2]. Plaka deneyi plaka çapının 1,5 katı kadar bir
tabakayı etkiler. Bundan dolayı 750 mm çapında plaka kullanılması önemlidir. Çünkü, bu
plak üzerindeki yüklerin etkileyeceği tabakalara yakındır.

Standart 750 mm çaplı plakaya dönüştürme katsayısı

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

200

300

400

500

600

700

800

Kullanılan yükleme plakası çapı - mm

Şekil 3.11 Plaka yükleme deneylerinde farklı çaplı plakaların kullanımının düzeltme
değerleri
3.2.1.5 Alt temelin temel altı zemin yatak katsayısı üzerindeki etkisi
Alt temel üç ana sebepten dolayı yapılmaktadır [2].
a - Yapım anında kullanılan araçların zemin üzerinde tekerlek izi bırakarak zeminin
örselenmesine engel olan bir tabaka oluşturmak,
b - Zemin plağının inşaası için düzgün bir yüzey elde etmek,
c - Yükü plaktan alt zemine daha belirgin bir tabaka oluşturarak aktarabilmek.
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Alt temeller genellikle uygun dolgu taneli malzemesi kullanılarak oluşturulur. Bunun
yanında, çimento içeren malzemeler ile imal edilen alt temeller de sıkça kullanılmaktadır.
Bu durumda alt temelin, plak ve temel altı zeminin yük taşıma kapasitelerine olumlu olarak
önemli katkıları sağlanır. Alt temelin taneli malzemeden yapılması durumunda, kalınlık en
az 150 mm olmalıdır. Aynı zamanda bu malzemenin donma etkilerine karşı olumsuz
davranış göstermemesi de gerekmektedir. Kapalı bölge içerisinde inşaa edilen zemin
plaklarının altındaki alt temel malzemesinin donmaya karşı özelliklerin araştırılmasına
gerek duyulmamakla birlikte, ilk temin sırasında bu taneli malzemenin kuru olması
sağlanmalıdır. Yerinde yapılan incelemeler ile mevcut zeminin özelikleri yükün doğrudan
zemine oturmasına imkan veriyorsa, başka değişle k değeri 0,1 N/mm3 ten daha fazla ise,
alt temelin kullanılmasına gerek görülmeyebilir. Bununla beraber, mevcut zeminin yağmur
gibi hava şartlarından etkilenme ihtimali varsa, bu durumda kalınlığı 60 mm den az
olmayan düşük dozajlı beton tabakası tavsiye edilir. Bu tabakanın yeterli biçimde imal
edilmesi, kalıp ve varsa çubuk donatı yerleşimi için düzgün bir yüzey oluşturulması
bakımından önemlidir. BS 8204-2 yönetmeliği, alt temel hassasiyeti için bazı değerler
vermektedir. Burada alt temel üst yüzeyi kot farkının 0 ila 25 mm arasında değişebileceği
belirtilmektedir. Bu hassasiyette pozitif (+) değer verilmemesi, doğrudan plak kalınlığını
etkileyeceğinden haklı olarak yönetmeliklerde yer bulmamıştır. Mühendis veya kalfanın
mevcut kotları bilmesi için yeter yaklaşıklıkla ( derzler boyunca veya 3x3 m2 karolaj ile )
ölçme yapılmalı ve kalıp, seviye tutucu veya donatı yerleşimi bu ölçmeler yardımıyla
düzenlenmelidir. Esasen yapılan deneyler, alt temelin etkisinin k değerini değiştirmediğini
göstermiştir. Bundan dolayı tasarımda ve plak kalınlığının hesabında alt temel özelliklerinin
hesaba katılmaması önerilmektedir. Bu özelik dışında, alt temel yapılmasının avantajları
gözardı edilmemelidir.

Şekil 3.12 Taneli alt temel kalınlığının alt zemin yatak katsayısı (k) etkisi [1,3,9]
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3.2.1.6 Kaliforniya taşıma oranı (CBR)
CBR, ASTM D 1883’e göre ölçülebilir. CBR alt zeminin batmaya direncinin standart
kırmataş temel malzemesinin direncine oranıdır. Bu oran; dakikada 1,27 mm hareket eden
1935 mm2 alana sahip batıcı ucun 1000 psi (6,9 kN/m2) basınç değeri için elde edilir [1,3].
CBR = [(batıcı uçtaki yükleme değeri)(psi) x 100] / 1000

Yatak katsayısı ( k x 10 -2 N/mm3 )

CBR deneyi için laboratuvarda optimum su içeriğindeki zemin örneği sıkıştırılır ve döşeme
plağının oluşturacağı basınca eşit yükleme yapılmadan önce 4 gün boyunca su içinde
tutulur. Ardından numune 15 dakika kurumaya terk edilir ve deneye tabi tutulur. Bu deney
sahada hazırlanmış alt zemin örneğinde de yapılabilir. Şekil 3.13’te görülen grafik CBR
değeri ile Westergaard tarafından tanımlanan şekliyle yatak katsayısı (k) arasındaki ilişkiyi
verir.

Şekil 3.13 CBR değeri ile Westergaard yatak katsayısı (k) değeri arasındaki ilişki
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3.2.2 Farklı Yönetmeliklere Göre Plaka Deneyleri
ASTM D 1196’ya göre plaka deneyi yöntemi
Deney yapılacak zemin ve alt zeminin yüzeyindeki gevşek malzemeler kaldırılır. Bu alan üzerine,
yükleme plakası altında düzgün bir dağılım sağlamak üzere ince bir kum tabakası serilir. Plaka
hazırlanan alan üzerine yerleştirilir ve plakanın zeminle tamamen temas etmesi için plaka yavaşça
çevrilir. Plaka üzerine yerleştirilen en az üç komparatör ile deformasyonlar gözlenir. Üç
deformasyon komparatörü kullanılması durumunda, komparatörlerin plaka üzerindeki konumları
120 derece açı yapacak şekilde düzenlenir. Koparatörler hareket etmeyen noktalarda mesnetlenir.
Yükleme ağırlığı olarak ağır bir iş makinası kullanılabilir. Hidrolik kriko yükleme plakasının
ortasına yerleştirilir ve ortalama 0,25 mm sehim oluşturacak şekilde yaklaşık 3-4 kN deney yükü
uygulanır. Oturma miktarı sabit oluncaya kadar yük tutulur. Ardından yük kaldırılır ve
komparatörler sıfıra ayarlanır. Bu hazırlıktan sonra bir dizi yük uygulanıp plağın çökmeleri
kaydedilerek deney yapılır. Genelde üç yük çevrimi yeterlidir. Oturma hızı dakikada 0,025
mm’den az olana kadar yük uygulamaya devam edilmelidir. Ardından veriler yük – sehim
grafiğine işaretlenir ve alt zemin yatak katsayısı k elde edilir. Deney başlamadan önce
komparatörler sıfıra ayarlanmamış ise, eğrinin başlangıç noktasını kesmesini sağlayacak bir
düzeltme gereklidir (Şekil 3.15) [3].

Şekil 3.14 Plaka yükleme deneyi uygulama aşaması

Birim Yük, N/mm2

Deformasyon
0

0,5
1,0
Geri dönen
deformasyon,mm

1,5

2,0

0,035
0,070
0,105

Düzeltilmiş yükDüzeltilmi
yükdeformasyon eğrisi
deformasyon
e risi

Yük-deformasyon
e risi
yük-deformasyon
eğrisi

Şekil 3.15 Zemin yatak katsayısı
75

2,5

Elastisite modülü ve k-değeri arasındaki ilişki (Eurocode 7-3; prENV 1997-3: 1996)

E PLT =

∆P π b
⋅
(1 − ν 2 ) f d
∆s 4

(3.16)

Burada:
∆P
:Göz önüne alınan temas basıncı aralığı (N/mm2)
∆s
: ∆P’ ye karşı gelen ve sünme oturmalarını da içeren toplam oturma (mm)
b
: Plaka çapı (mm)
ν
: Deney koşullarına bağlı olarak Poisson oranı,
Eğer başka yollardan bulunmamış ise
• Kohezyonlu zeminlerin kurumamış koşullarında ν = 0,5 ,
• Kohezyonsuz zeminler için ν = 0,3
fd
: Derinlik düzeltme katsayısı. Kazı yoksa fd = 1

E PLT = k

πb
4

(1 − ν 2 )

(3.17)

Drenajı olmayan kohezyonlu zeminlerde 750 mm’lik plaka için k = E PLT 442 , kohezyonsuz
zeminlerde 750 mm’lik plaka için k = E PLT 536 olarak hesaplanabilmektedir.
Tablo 3.5 Zemin türüne bağlı olarak tahmini elastisite modülleri [3]
Elastisite modülü (N/mm2)
36
18
60
36
12
48
6
12
12
36
36
0,1 x yoğunluk
0,003 x yoğunluk
6
24
12
12
24

Zemin Türü
Örselenmiş kil
Kil klinkeri
Kırmataş
Sürtünmeli, sıkıştırılmış zemin
Çakıl, gevşek tabakalar
Çakıl, sıkı tabakalar
Kum kil karışımı toprak, gevşek tabakalar
Kum kil karışımı toprak, sıkı tabakalar
Karışık gevşek tabakalar
Karışık, sıkı tabakalar
Sıkıştırılmış taş yığını
Polistren plaka
Taşyünü plaka
Kum
Kum, sıkı tabakalar
Rijit kil üst tabakası
Ayrışmış taş yığını üst tabakası
Diğer taş yığınlarından oluşan üst tabaka

Not: Tablo 3.5’deki E değerleri uzun süreli (10 yıldan fazla) değerlerdir. Kısa süreli
değerler 3 ile 10 kat daha fazla olabilir.
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Koni penetrasyon deneyi ve elastisite modülü arasındaki ilişki (Eurocode 7-3; prENV
1997-3: 1996)
Koni penetrasyon deneyi (CPT); nispeten yavaş ve sabit hızda bir batıcı ucun zemine
batırılarak bir koni ve silindirik bir şaft oluşturması, koninin uç direncinin ve sürtünmenin
ölçülmesinden oluşur. Tüm parametreler içinde uç direnci qc en önemlisidir. qc’nin
bulunması için deney yöntemi hakkındaki ayrıntılı bilgi, Eurocode 7. Bölüm – 3’te ve diğer
ile ilgili literatürde bulunmaktadır. Elastisite modülü E ve uç direnci qc arasında aşağıdaki
eşitlik Eurocode 7 de sözkonusu alt bölümde verilmektedir.
E = α qc

(3.18)

α katsayısı yerel deneyime bağlı olarak tahmin edilir.
Tablo 3.6 Çeşitli zeminler için qc değerleri [3]

CL – Düşük plastisiteli kil
ML – Düşük plastisiteli silt
CH – Yüksek plastisiteli kil
MH – Yüksek plastisiteli silt
OL – Organik silt
T – OH – turba ve aşırı
organik kil
Tebeşir
Kumlar

qc < 0,7 N/mm2
0,7 < qc < 2 N/mm2
qc > 2 N/mm2
qc < 2 N/mm2
qc > 2 N/mm2
qc < 2 N/mm2
qc > 2 N/mm2
qc < 1,2 N/mm2
qc < 0,7 N/mm2
50 < w < 100
100 < w < 200
w > 300
2 < qc < 3 N/mm2
qc > 3 N/mm2
qc < 5 N/mm2
qc > 5 N/mm2

3<α<8
2<α<5
1 < α < 2,5
3<α<6
1<α<2
2<α<6
1<α<2
2<α<8
1,5 < α < 4
1 < α < 1,5
α < 0,4
2<α<4
1,5 < α < 3
α=8
α = 1,5

Proktor sıkılığı ile alt zemin yatak katsayısı (k-değeri) arasındaki ilişki
Zemine karıştırılabilen veya zeminle birleşebilen kimyasal malzemeler kullanılarak zayıf
temel malzemesi iyileştirilebilir. Kireç, alt zemin ve alt temel ile temel malzemelerinin
plastisite indislerini azaltmak için de kullanılır. Siltli zeminler için portland çimentosu etkili
olabilir. Zemin ve alt temel malzemeleri genellikle mekanik işlemlerle k değerinde iyileşme
sağlanarak sıkıştırılır. Kilin mekanik sıkıştırılması standard Proktor yoğunluğunun (ASTM
D 698) yüzdesi olarak veya Modifiye Proktor sıkılığı (ASTM D 1557) olarak ölçülür. Bu
malzemeler için nominal hedefler Modifiye Proktor sıkılığının %90∼%95’i dir. Bu ve diğer
sıkıştırma çalışmalarından elde edilecek tahmini k değerleri laboratuvar CBR değerlerinden
de tahmin edilebilir. Sıkıştırılmış tabaka kalınlıkları zemin cinsi ve sıkıştırma araçlarına
göre değişir, esas olarak deneme dolgusu yapılarak kararlaştırılır ancak çoğu durumda 150
ile 225 mm arasında olmalıdır. Taneli zeminler titreşimli ekipmanlara en duyarlı olanlardır;
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kohezyonlu zeminler ise keçi ayağı ve lastik tekerlekli sıkıştırıcılara en iyi tepkiyi verir.
Buna karşın Proktor sıkılığı ile alt temel reaksiyon katsayısı arasında doğrudan bir ilişki
yoktur. Şekil 3.16, zemin türleri için k değerleri ile doğal zemin ve sıkıştırılmış zemin
arasındaki ilişkiyi vermektedir. Verilen bir zemin için, %95’den büyük Proktor sıkılığının
sıkıştırılmış zeminin k değerine karşılık geldiği kabul edilmektedir. %95’den küçük Proctor
sıkılığı doğal zemin için sonuçlar verir. Ancak bu kaba bir yaklaşımdır ve sahadaki plaka
deneylerinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
(A)

2

3

4

5

6

7

8 9 10

15

20

25

30

40

50

60 70 80 90

CBR (Kalifornia taşıma oranı , %)
(B) 50

100

150

200

300

400

500
3

600

250
3

300

700

800

900

1000 1100 1200

400

450

500

Modifiye zemin reaksiyon modülü 1b/in ,plaka çapı 12"
(C) 25

50

75

100

150

200

350

550 600

Zemin reaksiyon standart modülü 1b/in ,plaka çapı 30"
G:çakıl
(D) S:kum
M:silt
C:kil
W:iyi derecelenmiş
U:üniform tane dağılımı
P:kötü derecelenmiş
L:düşük ve orta plastisiteli
H:yüksek plastisiteli
O:organik
CL
ML
OL
CH
OH

GC

SP

CH
OH

GM

GW

SW
SM

SU
SC
CL
ML

OL
MH

GU

GP

Sıkıştırılmış halde yoğunluklar
Doğal yalde yoğunluklar

MH

Şekil 3.16 Zemin türü ile k’nın karşılaştırılması ( 1lb/in3 = 27,7x103 kg/m3,

1′′ = 25,4 mm)

Tablo 3.6 ve Şekil 3.16’de sırasıyla ASTM’ e göre zemin sınıflandırması ve alt zemin
türüne göre k ile CBR değerleri verilmektedir.
Sonuç
Yukarıda açıklandığı gibi, zeminin değişik özeliklerini tanımlayan bazı ilişkilerden söz
edilebilir. Bu ampirik bağıntılar bazı durumlarda iyi tanımlanmıştır. Ancak, diğer
durumlarda çok yanlış tahminler verebilirler. Bu nedenle k değeri veya elastisite
modüllerinin geoteknik verilerinden başka verilerle hesaplanması sadece zemin betonu ön
tasarımı için kullanılmalıdır. Zemin betonunu inşa etmeden önce alt zeminin veya alt
temelin plaka deneyleriyle kontrol edilmesi çok önemlidir.
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3.2.3 Bağıl Rijitlik Yarıçapı
Alt zemin reaksiyon modülüne ek olarak, bağıl rijitlik yarıçapı kavramı Westergaard
tarafından önerilmiştir [1,2,3,7,8].
Plağın rijitliği aşağıdaki gibi tanımlanır;

E cm h 3f 12(1 − ν 2 )

(3.19)

Burada,
Ecm : N/mm2 cinsinden betonun elastisite modülü,
hf : mm cinsinden plak kalınlığı,
ν : Poisson oranı
olarak ifade edilmektedir.
Bağıl rijitlik yarıçapı ise şöyle hesaplanır:

 E cm h 3f 
l=

2
12(1 − ν )k 

0 , 25

(3.20)

Bağıl rijitlik yarıçapının fiziksel anlamı şu şekilde özetlenebilir; Şekil 3.17’deki P1 yükünün
tam altında eğilme momenti pozitif ve en büyüktür. Yükten 1,0l mesafeye kadarki noktada
bu moment sıfır olur. Bu noktadan uzaklaştıkça eğilme momenti negatif değer alır ve
yükten 2,0l mesafede en büyük değerine ulaşır. En büyük negatif moment değeri, en büyük
pozitif moment değerinden belirgin oranda küçüktür. Yükten 3,0l mesafede moment tekrar
sıfıra yaklaşır.
A noktasından x mesafedeki ilave bir P2 yükünün etkisi şu şekildedir:
•
•
•

Eğer x < l ise, A noktasındaki pozitif eğilme momenti artar.
Eğer l < x < 3 l ise, A noktasındaki pozitif eğilme momenti az miktarda azalır.
Eğer x > 3 l ise, ilave yükün A noktasındaki eğilme momenti etkisi ihmal
edilebilir.

Denklem 3.20’deki katsayıların l değeri üzerindeki etkilerini incelemek yararlıdır;
a)

Eurocode 2’de betonun Poisson Oranı 0,2 olarak verilmektedir. Bu durumda
(1-ν2)=0.96 olur ve l değeri üzerindeki etkisi azdır.
b) Betonun kısa süreli elastisite modülü şu formülle bulunabilir;
Ecm=22(fcm/10)0,3

(3.21)

Burada fcm ; betonun ortalama silindir basınç dayanımıdır. Ecm değeri arttıkça l artar.
c) k değeri azaldıkça l değeri artar.
d) Plak kalınlığı hf arttıkça l artar.
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Plak kalınlığı ve alt zemin reaksiyon modülünün bağıl rijitlik üzerindeki etkisi Tablo
3.7’de göste-rilmektedir. Bu tablodaki değerlerin hesabı için Ecm = 33 kN/mm2 alınmıştır.
Tablo 3.7 Plak kalınlığı ve alt zemin reaksiyon modülünün bağıl rijitlik üzerindeki etkisi
[3]
Plak
kalınlığı
(mm)
150
175
200
225
250
275
300

k’nın 0,01 ila 0,10 aralığında l (mm) değerleri
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

992
1113
1230
1364
1455
1562
1688

834
936
1035
1130
1223
1314
1402

753
846
935
1021
1105
1187
1267

701
787
870
950
1029
1105
1179

663
744
823
899
973
1045
1115

634
711
786
859
929
998
1066

610
684
756
826
894
960
1025

590
662
732
799
865
929
992

572
643
710
776
840
902
963

558
626
692
756
818
879
938

x
p2

p1

A
0

2

3

A'da yük

p2

A'dan x
uzaklıktaki
uzakl ktaki

yük

3

0

2

Şekil 3.17 Kenardan uzakta yükleme sonucu oluşan eğilme momentlerinin yaklaşık
dağılımı [2]
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3.2.4 Temel Zemininin Đyileştirilmesi
3.2.4.1 Genel bilgiler
Eğer bir zemin, ortaya çıkan yükler altında çok fazla deforme olursa veya taşıma gücü
yönünden yeterli değilse, zayıf zemin olarak ele alınır. Bu durumda üst kısımdan gelen
yüklerin taşınması için zeminin iyileştirilmesi yoluna gidilir [5].
Temel zemininin iyileştirilmesi amacıyla;
1 - Taşıma gücü yeterli olmayan zeminin boşluk hacmi büyük ölçüde azaltılır ( Sıkıştırma),
2 - Plak sistemin amacına uygun düşmeyen zeminler için, zeminin tümü veya bir bölümü
uygun bir malzeme ile değiştirilir ( Zemin değiştirmesi ),
3 - Taşıma gücü yetersiz zemin taneciklerinin bağıl hareket imkanına engel olunur ( Zemin
sağlamlaştırması, zemin donatılması ).
Zeminin iyileştirilmesi, kesme dayanımında bir yükselme ve sıkışabilirlikte bir azalma
anlamına gelir. Bilinen tüm iyileştirme yöntemleriyle zeminin taşıma gücü daima geniş
ölçüde yükseltilebilmesine karşın, oturmaların azaltılması ancak bir dereceye kadar
mümkündür. Bununla birlikte daha büyük masraflarla oturmaya duyarlı kalın zemin
tabakalarında yapı için daha küçük oturma ve oturma farkları elde edilebilir.
3.2.4.2 Sıkıştırma ile zemin iyileştirilmesi
Doğal bir zeminde sıkışma yeteneğinin değerlendirilmesi amacıyla temel geoteknik raporda
yeralan sınıflandırmadan, taşıma gücü yetersiz ( gevşek yerleşmiş veya yumuşak ) zemin
tabakalarının varlığı anlaşılırsa ve zeminin kohezyonu küçükse, bu zemin sarsma ile
sıkıştırılabilir. Bu anlamda kohezyonsuz zemin, kum ve çakılda olduğu gibi hiç bir plastik
özeliğe sahip olmamalıdır. Tane dağılımı eğrisinde silt oranının % 20 nin altında, kil
oranının ise % 5 in altında bulunması istenir. Tane çapı için teorik bir üst sınır
verilememektedir [5].
Üst yüzey sıkıştırması, oturmaya karşı duyarlı olmayan yol kaplamaları ve oturmaya karşı
az duyarlı homojen yüklü veya yüksek değerde olmayan tekil yüklerin bulunduğu zemin
plaklarının oturduğu zeminlerin iyileştirilmesi için uygundur. Üst yüzey sıkıştırması için
pek çok araç geliştirilmiştir. Bunların en önemlileri; üç tekerlekli silindir, keçi ayaklı
silindir ve tokmaklardır. Plak zemininin üst yüzey sıkıştırması ile iyileştirilmesi yalnız ince
bir üst zemin tabakası üzerinde etkilidir. Dolgu zeminlerde, zeminin 200 ile 250 mm lik
ince tabakalar halinde sıkıştırılması durumunda bu problem ortadan kalkar. Mevcut zeminin
üst yüzey sıkıştırması ile iyileştirilmesinde, her ne kadar sıkıştırma derinlerde etkili olmasa
da, plak yükünden oluşan basıncın zeminin derinliklerine doğru hızla azalması, derindeki
sıkışmanın önemini büyük ölçüde azaltır.
Silindirle sıkıştırma taneli zeminler ile ıslak fakat boşlukları suya doygun olmayan
kohezyonlu zeminler için elverişlidir. Keçi ayaklı silindirler ise, kohezyonlu zeminlerde
silindirleme sırasında ortaya çıkan düz yüzeyleri önleyerek, zemin tabakalarının
birbirleriyle yeterince birleşmelerini sağlar. Taneli zeminler, silindirlerin giremediği
yerlerde tokmaklama ile de sıkıştırılabilir. Zeminin tokmaklanması amacıyla 1 kN veya 2
kN ağırlığındaki farklı tip tokmaklar (örneğin patlamalı tokmak) kullanılmaktadır.
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Günümüzde boyutları nispeten küçük fakat işlevleri yeterince güvenilir olan ve bir kişinin
elle kumandasıyla yönlendirilebilen silindirler mevcuttur.
Yüzey sıkıştırması yapılacak killi dolgularda, tekil durumdaki su muhtevası optimumunun
ya kuru ya da yaş tarafta bulunması amaca uygundur. Buna karşılık doğal durumlu
kohezyonlu zeminler, eğer doygunluk dereceleri yüksek ise, üst yüzey sıkıştırma ile
iyileştirilemez.
Kohezyonlu bir zemin tabakasının sıkıştırılmasında en basit yöntem, zemin üzerinde
düzgün yayılı bir üst yüzey yükü oluşturmaktır. Yüzey yükü olarak sonradan
uzaklaştırılacak olan kum ve çakıl dolgular kullanılır. Konulan dolgu malzemesinin bir
bölümü sıkışma ve yanlara kaçma nedeniyle, zemin içine batar ve o bölgede kalır. Böylece
zemin plağı bu kum ve çakıl tabakası üzerine inşaa edilir.
Ön yüklemeden oluşan sıkışma, kohezyonsuz zeminlerde boşluk hacminin azalması
biçiminde ortaya çıkar ve yük konulduktan hemen sonra tamamlanır. Kohezyonlu
zeminlerde ise sıkışma, boşluk suyunun dışarı çıkma hızına bağlı olarak uzun bir zamana
gerektirir. Bu nedenle konsolidasyonsuz sıkıştırma yönteminde, konsolide olmuş (sıkışma
sonucu suyunu kaybetme aşamasında olan) kalın bir tabakadaki sıkıştırılmış boşluk suyu
uzun bir düşey dren yolunu geçmek zorundadır. Bu durumda boşluk suyunun dışarı atılması
için çok uzun bir zaman beklemek gerekir. Eğer önyükleme için kohezyonlu bir zemin
öngörülmüş ise, suyun dışarı atılma süresi daha da artar. Böyle durumlarda geçirimsiz
malzeme ile gerçekleştirilen ön yüklemede, ilave yükü oluşturan dolgu tabakası ile
sıkıştırılan zeminin üst yüzeyi arasına amaca uygun bir kum filtresi teşkil edilerek, drenaj
sağlanması gerekir.
Taneli zeminlerde, kum veya taş kolonlar ile de sıkıştırma yapmak mümkündür. Burada bir
dökme borusu gevşek kum içine sarsılarak veya çakılarak sokulur. Daha sonra boru sarsma
yardımıyla içine kum doldurularak çekilir. Bu yöntem kum kazıkların çabuk imali için
elverişlidir. Burada zeminin sıkıştırılması hem borunun çakılması sırasında deplasman, hem
de bundan sonraki dinamik etki yardımıyla olur. Böylece kum zeminlerde bu etki, kum tam
suya doygun veya tam kuru olduğunda en fazla olur. Kum kazıkların aralığı için 1,0 ila 1,5
m lik bir ölçü önerilmektedir. Ahşap veya beton çakma kazıklar, kohezyonsuz zeminlerde
kum kazıklara benzer bir sıkıştırma etkisi yapar.
3.2.4.3 Zemin değiştirme ile zemin iyileştirilmesi
Eğer, bundan önceki bölümde anlatılan zemin sıkıştırma teknikleri amaca uygun değilse
veya ekonomik olmazsa, zemin tabakalarının değiştirilmesi düşünülebilir. Bu amaçla,
normal temel zemini bilgileri ve zemin araştırmalarından başka, aşağıda belirtilen özel
araştırmaların da yapılması gerekir [5].
a - Değiştirilecek zemin için su içinde kazı sorunu olup olmadığı araştırılır,
b - Çıkarılan zeminin nerede depo edileceği, hangi zemin mekaniği ve temel tekniği
düşüncelerinin gerekli olduğu ve depolamanın güvenli olup olmadığının açıklığa
kavuşturulması,
c - Dolgu malzemesi olarak nasıl bir malzeme temin edilebileceğinin kontrolü,
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d - Dolgu malzemesinin nasıl yerleştirileceği ve sıkıştırmanın gerekli olup olmadığının
kontrolü,
e - Kazı çukurunun boş ve muhtemelen bir bölümünün dolu olması durumunda, çukur yan
yüzeylerinin stabilitesinin araştırılması,
f - Kazı çukuru tabanında dolgu işlemi başlamadan önce bir düzeltme yapılmasının gerekli
olup olmadığının kontrolü.
Zemin plak çukurunun yeraltı su seviyesi altında bulunması durumunda, kazının kuruda
yapılması isteniyorsa, bu durumda yukarıdaki araştırmalardan başka yeraltı suyunun
tutulması da gözönüne alınmalıdır. Çünkü, bu konu ekonomik düşünceleri de içine
almaktadır. Bu tip problemlerle özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde karşılaşılmaktadır.
Daha önceleri tarım yapılan araziler, tarım için elverişsiz hale geldiklerinde sanayi
kuruluşları için tahsis edilmektedir. Tamamiyle suya doygun kohezyonlu zeminler içeren
bu arazilerin tamamında yeraltı su seviyesi yüksektir. Ekonomik açıdan uygun olduğu
düşünülen bu arazilere inşaa edilen fabrikaların zemin betonlarında, zemin iyileştirmesi için
önceden tedbirler alınmadığından, daha önceden öngörülmeyen büyük çapta hasarlar
oluşmaktadır. Hasarın giderilmesi ve zemin betonunun tamiri için harcanan maliyet ve bu
arada fabrikanın çalışamamasından doğan iş kaybı düşünüldüğünde, tasarım ve inşaa öncesi
zemin iyileştirmesinin önemi anlaşılmaktadır.
Dolgu malzemesinin c maddesine göre kontrolü sırasında, sıkışabilirliği ve dayanıklılığı
gözönüne alınarak, istenen amaca göre araştırma yapılmalıdır. Bu nedenle farklı dolgu
malzemelerinin kullanılması ilginç olabilir. Örneğin, mekanik özelik olarak sağlam, fakat
pahalı bir dolgu malzemesi doğrudan yük etki bölgesine konabilir. Buna karşılık yük etki
bölgesinin dışında daha ucuz bir malzeme kullanılabilir. Zemin plak yükünün zemin içinde
yatayla 60 0 lik açı yapacak biçimde yayıldığı varsayılabilir.
Taşıma gücü yetersiz zemin tabakalarının kalınlığı 2-3 m den daha az olduğunda, yeraltı
suyuna karşı özel önlem almak gerekmiyorsa, bu zemin tabakalarının istenen kısmı
ekskavatör veya dozer ile kazılabilir. Değiştirme malzemesinin mutlaka çakıl veya kum
olması gerekmez. Ekonomik düşüncelerle, değişme malzemesi koşullarına uygun elek atığı
veya endüstri atığı ( cüruf gibi ) gibi malzemeler de kullanılabilir. Değişme malzemesi
tabaka tabaka ve üst yüzey sıkıştırma koşullarına uyularak uygulanmalıdır.
Zemin değiştirilmesinde ana amaç; yük altında bulunan zeminin iyileştirilmesi ve böylece
taşıma gücü artırılarak oturmaların azaltılmasıdır. Oturma beklentisi yumuşak kohezyonlu
zeminlerde en fazla olur. Böyle bir durumda taşıma gücü yetersiz zeminin yalnız en üstteki
bölümünün değiştirilmesi ile plak için izin verilen oturma sınırının altına düşülebilir. Plak
için yeterli alt temel tabakası kalınlığı oturma hesabı sonucu deneme ile bulunur. Bu alt
temel tabakası, dengeleme yaparak oturmaları azaltır. Yastık tabakası kalınlığı arttıkça
oturmalar hızla azalır. Đzin verilen oturmayı veren en küçük kalınlık en ekonomik çözümü
verir. Daha önceki bölümde sözü geçen alt temel kalınlığı, buradaki ile aynıdır. Taneli veya
kohezyonlu malzemeden oluşan bu kalınlık arttıkça, tabakayı dolgu tabakası olarak
varsaymak pek anlamsız olmayacaktır.
Güçlendirme teknikleri kullanılarak zemin iyileştirilmesi bu kitabın kapsamı dışında
tutulmaktadır. Özelikle havaalanı ve kazıklı yol uygulamalarında bu tip iyileştirmeler ile
karşılaşılabilir.
83

3.3 ZEMĐNE OTURAN BETON PLAKLAR ĐÇĐN ELASTĐK VE PLASTĐK TEORĐ
Zemine oturan beton plakların çözüm yöntemlerinin en bilineni ve kullanılanı, hiç kuşkusuz
elastik teoridir. Özellikle donatısız veya donatısı rötre etkilerini karşılamak için
yerleştirilmiş plaklerın çözümlenmesi elastik teori kullanılarak yapılmalıdır. Buna ilaveten:
Akma çizgileri yöntemi gibi plastik hesap yöntemleri kullanılıyor olsa dahi plaknın taşıma
gücüne eriştiği andaki zemin gerilmelerinin ve yerdeğiştirme biçiminin yeter yaklaşıklık ile
tahmin edilerek hesaba katılmasını sağlamak amacıyla, elastik teoriye dayanan bazı ön
çözümler yapılmalıdır. Bütün bunların yanında; plak üzerindeki yüklerin, plağın serbest
kenarında bulunması durumunda: Yüklerin artmasıyla beraber çatlayan ve ek moment
taşıyamayacak sınıra ulaşan plak kesiti, sözkonusu ek momentleri komşu kesitlere
aktaramaz. Plastikleşme oluşmayan bu durumda, bahsi geçen yükler için plak, elastik hesap
yöntemleri kullanılarak çözümlenmelidir.
Elastisite teorisinde, zemin-plak sistemi için, genellikle aşağıdaki koşulların oluştuğu
varsayılmaktadır [8,10,11].
a-

Plak elastik, izotrop ve tamamen homojendir. Plak kalınlığı, dolayısı ile eğilme rijitliği
sabittir.
b- Zemin tamamen elastiktir. Bu durum, altzeminin elastik veya esnek olması biçimine
göre değişiklik göstermez. (Bilindiği üzere; alt zeminin esnek olduğununun kabul
edilmesi durumunda: Zeminde meydana gelecek etkilerin sadece plak yükünün altında
oluşacağı ve bu gerilmenin, yatak katsayısı k ile düşey yerdeğiştirme değeri w nın
çarpımı şeklinde elde edilebileceği anlaşılmaktadır.)
c- Plak ve zemin tam temas halindedir. Herhangibir yük altında oluşacak yerdeğiştirme
halinde, plağın zeminden ayrılması durumu hesaplarda gözönüne alınmamalıdır.
Aşağıda; plak ortasında tekil yük durumu için hesap yöntemi kısaca anlatılacak ve daha
sonra, sırasıyla kenarda ve köşede tekil yük bulunması durumunda elde edilen sonuçlar
tablo ve diyagram halinde verilecektir.
3.3.1 Plak Ortasında Tekil Yük Durumu
Hesap kolaylığı ve yöntemin uygunluğu nedeniyle, bu yük durumu için; çapı a olan ve
esnek zemine serbestçe oturan bir dönel simetrik dairesel plağın merkezinden P yükü ile
yüklü bulunduğu varsayılsın. Bu yük altında oluşacak maksimum yerdeğiştirme
hesabedilmeye çalışılsın. Bu yük durumu çözümlemesi için enerji yöntemi seçilsin [11].
Şekil değiştirme enerjisi ifadesi:
a

U1 = π D ∫
0

 d 2 w 1 dw  2 2(1 − ν ) dw d 2 w 

 rdr
 −
+
r
dr dr 2 
 dr 2 r dr 



olarak yazılabilir.
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(3.22)

Çözümün, aşağıda verilen seri biçiminde olduğu tahmin edilmiş olsun.

w = c0 + c 2 r 2
= 2c2 r
dr
2
d w
= 2c 2
dr 2
dw

(3.23)

Seçilen yerdeğiştirme fonksiyonu ve türevleri enerji ifadesinde yerine konur ve integral
ifadesi açılırsa;

U 1 = 4c 22 Dπ a 2 (1 + ν )

(3.24)

elde edilir.
Elastik plaknin düşey yerdeğiştirmesine ait şekil değiştirme enerjisi;

U2 =

2π a

1

∫ ∫ 2 kw rdrdθ
2

(3.25)

0 0

1
1
= πk (c 0 a 2 + c0 c 2 a 4 + c 22 a 6 )
2
3
biçiminde elde edildikten sonra, tekil yükün yaptığı iş yazılırsa;

W = P ( w) r =0 = Pc0

(3.26)

elde edilir. Sisteme ait potansiyel enerji ifadesi yazılıp bunun minimum olma şartı
uygulanır ise, bilinmeyen katsayılar ve yerdeğiştirme ifadesi elde edilir. Aşağıda tüm
adımlar gösterilmiştir.

Π = U1 + U 2 − W
= 4c 22 Dπa 2 (1 + ν ) +

∂Π

c0 = P
∂c n

=0 

πk

1
(c02 a 2 + c0 c 2 a 4 + c 22 a 6 ) − Pc0
2
3



1
1 +
4
πka  (1 3) + 32 D (1 + ν ) ka 

c2 = − P

(3.27)

2



1



πka 4  (1 6 ) + 16 D(1 + ν ) / ka 4 
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(3.28)

Sonuçta, düşey yerdeğiştirme ifadesi aşağıdaki gibi şekillenir:

w(r ) =

P
πka 2


3a 4
2 2 

−
1
r 

1 + 4
4
2

 a + 96l (1 + ν )  a

(3.29)

Yukarıda seçilen deneme fonksiyonu ile elde edilen çözüm, esas itibarıyla yerdeğiştirme
için yeterince doğru değerler vermektedir. Ancak gerilme ve moment ifadeleri için uygun
ifadeler içermediği hemen söylenebilir. Elastik yöntem kullanılarak elde edilen sonuçların,
hem yerdeğiştirme ve hem de zemin gerilmesi için yeterince doğru sonuçlar vermesi
beklenmelidir. Özellikle elastik zeminler üzerine oturan plaklerin altında meydana gelen
gerilmelerin hesaplanmasında bu çözümün daha da hassas olması istenmektedir. Bu
nedenle, literatürde çokça kullanıldığı gibi, logaritmik ifadeler içeren bir fonksiyon
seçilmeli ve çözümler bu fonksiyon yardımı ile oluşturulmalıdır [12]. Logaritmik ifadeler
içeren fonksiyon ile çalışmak ve böylece çözüme ulaşmak, özellikle yüklerin plak kenar ve
köşe bölgelerinde olduğu zaman, hiç de basit olmadığı akılda tutulmalıdır. Bunlara ilaveten,
yükün teorik olarak tek bir noktadan etkimemesi ve tekerlek veya taban plakalarının kendi
gerçek eleman boyutları vasıtasıyla hesaba katılması, hesap yöntemini azımsanmayacak bir
karmaşıklığa sokmaktadır. Bu nedenle üstte Denklem 3.29’da elde edilen yerdeğiştirme
fonksiyonunun, gerçekleştirilen hesapların kontrol edilmesi yönünde fayda sağlaması
beklenmelidir.
Aşağıda verilen ve logaritmik ifadeler içeren fonksiyonun, esnek zemin kabulü ile, her bir
yük durumu için çözümü yapılmıştır. Ara hesapların karmaşık ve hesaplama yöntemlerinin
bu kitabın esas amacı dışında olması nedeniyle, burada açık ifadelerin gösterilmesine gerek
duyulmamış, fakat sadece elde edilen sonuçlar tablo halinde sunulmuştur [8]. Tabloda
verilen değerler, sadece tekil yükleri içermektedir. Đkili veya çoklu yüklerin plak üzerinde
beraberce bulunması durumuna ait sonuçların genelleştirilmesi ve tabloda verilmesi
mümkün olmakla beraber, elastik çözüm yöntemlerinin ve sonuçlarının elde edilmesindeki
amacın bir başka hedefin gerçekleştirilmesi olduğu bir sonraki alt bölümde (Zemine Oturan
Beton Plaklar Đçin Akma Çizgileri Teorisi) açıklanacaktır.

w0 (r ) ≈ c0 + c2 r 2 + c3 r 2 log r

(3.30)

Burada seçilen logaritmik fonksiyon yerine; değişik polinomlar, değişik kuvvet
fonksiyonları, Bessel fonksiyonu gibi fonksiyonlar seçilebileceği gibi, doğrudan plakye ait
diferansiyel denklemin çözümü yoluyla da sonuçların elde edilmesi imkan dahilindedir.
Uzun zamandır kullanılan sayısal çözüm yöntemleri, bilgisayarların ve paket
programlarının gelişmesi ile daha da basit şekilde kullanılabilir hale gelmiştir. Özellikle
Excel, MathCad ve Matlab programları yardımı ile bu tip yükler altında plak sistemi elastik
olarak rahatlıkla çözülebilmekte ve sonuçlar üç boyutlu grafik ortamda izlenebilmektedir.
Bunların yanında, daha farklı yapı mekaniği problemlerinin hesaplanması sırasında oldukça
yaygın biçimde kullanılan SAP2000 ve Staad-Pro programları ile sadece beton plakler için
kullanılan ISLAB 2000 ve MATS sayılabilir.
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P/4

Tablo 3.8. Esnek zemine ait, çeşitli
tekil yük durumları için maksimum
düşey yerdeğiştirme, maksimum
zemin basıncı ve maksimum moment
ifadelerini veren çözümler [8]

4
3

1

P

P

2

Bağıl Rijitlik Yarıçapı : l = 4 D k
P/2

Bağıl Yük Mesafesi : a l = a r l ≤ 2
ar= yükün temas alanı yarıçapı

Önemli Not:

P

5

al = a r l nin 2 ve daha küçük değerleri için kullanılmalıdır.
Elastik Zemin Durumu

1.Durum
Yük Plak
Ortasında

Merkez Yerdeğiştirme
Merkez Zemin Basıncı
Merkez Momenti

2.Durum
Yük Derz
Üzerinde

w0 = (0,125Pl 2 / D)[1 − (0,217 − 0,367 log a l ) a l ]
p 0 = (0,125P / l 2 )[1 − (0,217 − 0,367 log al ) al ]

[

]

+
m max
= − P(1 +ν ) 0,1833 log a l − 0,0078 a l2 − 0,049

Maks. Kenar Yerdeğiştirme wd = (0,204 P / kl 2 )(1 + 0,4ν )[1 − 0,324(1 + 0,5ν ) a l ]
Maks. Pozitif Moment

Maks. Negatif Moment

m d+ = 0,5P (1 + 0,5ν )(2,5 − 0,25a l ) Z 40
m d− = −0,03P ( ν = 0 )
m d− = −0,033P ( ν = 0,15 )

Burada Z 40 : a l nin bir fonksiyonu olarak, yükün merkezinde oluşan
maksimum eğilme momenti değerini ifade etmektedir.
3.Durum
Yük Plak
Kenarında

Maks. Kenar Yerdeğiştirme wk = (0,408P / kl 2 )(1 + 0,4ν )[1 − 0,76(1 + 0,5ν ) a l ]
Maks. Pozitif Moment

Maks. Negatif Moment

m k+ = P (1 + 0,5ν )(2,2 − 0,8a l ) Z 40
m k− = −0,06 P ( ν = 0 )
m k− = −0,066 P ( ν = 0,15 )

Burada Z 40 : a l nin bir fonksiyonu olarak, yükün merkezinde oluşan
maksimum eğilme momenti değerini ifade etmektedir.
4.ve
5.Durum
Yük Plak
Köşesinde

Moment (4.Durum )
Moment (5.Durum )

−
5 3
m derz
, k = −0,125P (1 − 0,74 a l )
_
m köşö
= −0,5P (1 − 1,23 5 a l3 )
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Bir üst sayfada verilen ve bu kitapta, boyutsuz moment diyagramlarının oluşturulmasına
esas alınan tablodaki fonksiyonların benzerleri; Westergaard tarafından 1926 yılından
başlayarak 1949 yılına kadar yapılan teorik ve deneysel çalışmaların sonuçları olarak
yayınlanmıştır. 1980 yılları başlarında gelişen sonlu elemanlar yönteminin kullanılması ile
beraber, sözkonusu çalışmaların daha hassas sonuçları elde edilmiş ve bu sonuçlar ilk kez
1985 yılında Ioannides ve ikinci kez 1996 yılında Ioannides ve Hammons tarafından
yayınlanmıştır. Aşağıda verilen formülasyon; sözkonusu yazarlar tarafından sunulan
sonuçları içermektedir [13]. Elde edilen sonuçlar, hem bir önceki tabloda ve hem de
aşağıdaki tabloda verilen değerler, plaknin elastik kaldığı durumlar için geçerlidir ve
plaknin doğrusal olmayan ( plastik ) çözümünün gerçekleştirilebilmesi için birer yardımcı
niteliğindedir. Okuyucunun bu hususu bilmesi ve aşağıda verilen tablo değerlerinin ek bilgi
niteliğinde, elde edilen değerlerin kontrolü için kullanılması tavsiye edilmektedir.
Tablo 3.9 Ioannides ve Hammons [13] tarafından elde edilen elastik gerilme ve
yerdeğiştirme formülasyonu ( ν=0,15 olarak alınmıştır )
Elastik Zemin Durumu
1.Durum
Yük Plak
Ortasında

Yerdeğiştirme

 2 
P 
1   al 
1+
ln  − 0,673 a l 
2 
2
2
π
8kl 
  
 

Gerilme


0,316 P 
l
4 log   + 1,069 
2
hf 
b


a ≥ 1,724h f b = a

Burada:

a < 1,724h f b = 1,6a 2 + h 2f

Tam Daire
2.Durum
Yük Plak
Kenarında

Yerdeğiştirme
Gerilme

0,431P
kl 2

[1 − 0,82a l ]

 1
0,803P 
 4 log
2
h f 
 al



 + 0,666a l − 0,034




Yarım Daire
Yerdeğiştirme
Gerilme

3.Durum
Yük Plak
Köşesinde

Yerdeğiştirme
Gerilme

0,431P
kl 2

[1 − 0,35a l ]

 1
0,803P 
 4 log
2
h f 
 al

P
kl 2
3P
h 2f



 + 0,282a l + 0,650




( 1,205 − 1,222a l )

(1 − 1,479a )
0, 72
l
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Yukarıda kabul edilen zemin durumu ile üstüne plaknin imal edileceği gerçek zeminin
özellikleri arasında farklılıkların bulunması kaçınılmazdır. Bu bakımdan; burada verilen
sonuçların, gerçek zemine ait yapılan kabullerin doğruluğu kadar güven verici olduğu
hatırdan çıkartılmamalıdır.
Donatılı plakların elastik ve izotropik olduğu, sözkonusu plağın ancak hiç çatlamamış
olması durumu için düşünülmektedir. Bu elastik kalınan kısa süre sonunda, yüklerin sürekli
olarak artmasıyla plak artık donatılı olarak görev yapmaya başlar. Daha sonra, meydana
gelen çatlak biçimi ve momentlerin doğrultularında değişimle plağın davranışı, yükün
şiddeti ve yükün uygulama noktasından olan mesafeye bağlı olarak sürekli farklılık gösterir.
Bütün bunlara rağmen kullanılan teorinin doğru sonuçlar verip vermediği, yapılacak
kapsamlı ve iyi deneyler ile kontrol edilmelidir.
Çelik donatı çubukları kullanılarak hazırlanan ve ortada tekil yüke maruz plak deneylerinde,
eğer plağın eğilme rijitliği akma noktasındaki sekant modülü esas alınarak belirlenmiş ise,
plak alt donatısının akma noktasına ulaştığı anda elde edilen yerdeğiştirme deney
sonuçlarının, elastisite teorisine dayanan hesaplar ile oldukça uyuşumlu olduğu görülmüştür.
Daha büyük yük değerleri için, hatta çatlakların plak üst kısmında görülmesi ve plağın
plastikleşme aşamasına ulaşmasına rağmen, elde edilen yerdeğiştirme değerlerinin teorik
elastik sonuçlar ile benzer olduğu belirlenmiştir.
Deney sonuçlarından, moment değerleri için elde edilenler bir dereceye kadar farklıdır. Alt
donatı çubuklarının akmaya ulaştığı ana kadar elde edilen moment değerleri, elastik teori ile
elde edilenlere uymakta fakat, bu değerler arasındaki fark, çatlakların artmasıyla beraber
iyice belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Artan yükler ile beraber meydana gelen
momentlerin hesabı, artık elastisite teorisi ile hesaplananlardan çok farklı olacak ve plaknin
negatif ve pozitif taşıma gücü moment değeri, doğrusal olmayan teori kullanılarak
hesaplanabilecektir [14].
Plak kenarında bulunan tekil yük durumunda elde edilen sonuçlar, yükün plak ortasında
bulunması durumuna göre çok belirgin farklar ortaya çıkartmamaktadır. Kenar boyunca ve
genişliği bağıl rijitlik yarıçapı kadar olan bir bölgede yapılan plak kalınlığı artışı veya aynı
bölgede yapılan donatıdaki artış sayesinde; kenar bölge için elde edilen yerdeğiştirme
deney sonuçlarının elastik teori ile gerçeklendiği, buna karşılık moment değerlerinin
oldukça farklı sonuçlar verdiği saptanmıştır.
Kısaca özetlenirse: Elastisite teorisi, zemine oturan donatılı plaklerin çözümlenmesi için
kullanılabilmektedir. Bu teorinin, özellikle yerdeğiştirmelerin elde edilmesinde yeterince
gerçekçi değerler verdiği belirlenmiş, bunun yanında moment değerlerinin ise, plağın
elastik bölgede kalması şartıyla kullanılabileceğine kanaat getirilmiştir. Plağın elastik
kalması veya artan yükler altında çatlamasının sınırlandırılması, kalınlığının nispeten
yüksek değerler alması anlamına gelmektedir. Bununla beraber; çatlama sonrası meydana
gelen momentlerdeki değişimin ifade edilmesi de elastik teori kullanılarak
gerçekleştirilememektedir. Bu durumda; plak taşıma gücü yükünün de elde edilmesi
mümkün olmayacaktır [8].
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3.3.2 Zemine Oturan Beton Plaklar için Akma Çizgileri Teorisi
Zemine oturan endüstriyel tip betonarme plakların yapısal olarak çözümlenmesi, bir üst
bölümde ifade edildiği üzere, geleneksel olarak; ya Westergaard, veya Meyerhof, Ioannides
ve Hammons yöntemlerinden birisi ile gerçekleştirilmektedir. Westergaard; elastik teoriyi
kullanırken, diğer yöntemler Meyerhof tarafından uygulanmış ve O’nun doğrultusunda
Losberg ve Weisgerber gibi araştırmacılar, daha çok akma çizgileri teorisine dayanan
çözümler üretmişlerdir. Yakın zamanlarda ise Ioannides ve Hammons, bilgisayar destekli
sayısal hesap yöntemleri kullanarak elde edilmiş olan sonuçların sağlamasını yapmışlar ve
mevcut bilgi birikimine bir kısım düzeltme ve düzenlemeler eklemişlerdir. Aşağıda verilen
hesap yöntemi ve elde edilmiş olan formüllerin bir bölümü, Đsveçli araştırmacı Losberg’ in
bazı çalışmalarına dayanmaktatır [8].
Zemine oturan bir plağın orta noktasında tekil bir yükün uygulandığını varsayalım. Yükün
artması ile beraber, plak alt yüzeyinde çekme gerilmeleri artmaya ve yükün uygulama
noktasından üst yüzeye doğru radyal çatlaklar yayılmaya başlar. Bu çatlakların, boyu artar,
sonuçta plağın taşıma gücüne erişmesine sebep olan üst yüzeydeki dairesel çatlağa kadar
ulaştığı görülür. Bu dairesel çatlak boyunca, betonun, eğilme dayanımına ulaştığı ve
göçtüğü söylenebilir. Akma çizgileri teorisinin ilk kullanıcılarından Johansen’ in
oluşturduğu, daha sonra bazı araştırmacılar tarafından geliştirilerek kullanılan ve eğilmede
göçme yükünün ifadesini veren formül, aşağıda genel biçimi ile tanımlanabilir [15].


k 
Pu 1 − 3
= 2π (m + m' )
p 0 


(3.31)

Burada:
Pu

m ve m '
k
p0
3

: Göçme yükü
: Sırasıyla, pozitif ve negatif taşıma gücü momentleri
: Yatak katsayısı
: Tekil yükün temas alanı altında plakde oluşan gerilme
: Zemin etkisi

k p0
olarak ifade edilebilir.

Göçme sırasında, zemin dayanımının etkisi ihmal edilirse formül;

Pu = 2π (m + m' )

basit şekline dönüşmektedir. Bu özel formül, yükün plak serbest kenarından yeter derecede
uzakta ve kenar etkisinin ihmal edilebileceği bir iç noktada olması durumunda
kullanılabilmektedir. Her ne kadar, çelik çubuklar kullanılarak oluşturulan bir zemin
plağında eğilme rijitliği artışı ihmal edilse de, donatılar; moment kapasitesi artışı için
kullanılabilmekte ve beton kesitin bu sayede sünekliğinin artmasını sağlamaktadırlar. Bu
anlamda çelik tel liflerin kullanımının; betonun dayanımını her doğrultuda artırdığı, betona
yeterli sünekliği kazandırdığı ve elemanda momentlerin yeniden dağılımına imkan verdiği
belirlenmiş olmakta ve bu sayede, zemine oturan plaklerin çözümlenmesi için akma
çizgileri hesap yönteminin kullanılabilirliği uygun bulunmaktadır.
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3.3.2.1 Çözüm yöntemi

Dairesel Çatlak
Sınırı

P

t
r0

p0
( r0/t )p0

m′

Çatlak

m
q
dω

ar

r0

Şekil 3.18 Dairesel biçimdeki tekil yük etkisinde bulunan zemin plağı
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3.3.2.1a Zemin plağı ortasında bulunan tekil yük durumunda çözüm
Denge Denklemleri : Yarıçapı ar olan ve dairesel tekil yük ile yüklenmiş bulunan bir plağı
ele alalım. Plak, yükün uygulama alanına göre nispeten daha büyük ve yükün en dış sınırı;
plağın serbest kenarından en az bağıl rijitlik yarıçapı ( l ) kadar daha içeride bulunsun.
Direkt veya dolaylı olarak zemine oturan sözkonusu plak; yük karşısında gevrek kırılmaya
sebep olmayacak biçimde donatı çubukları veya çelik tel lifler vasıtasıyla donatılmış olsun.
Uygulanan yük nedeniyle, plağın üst yüzeyinde, dairesel olarak bir çatlağın meydana
geldiği anı düşünelim. Bu durumda; yükün etki ettiği noktadan r0 mesafesinde bulunan
sözkonusu dairesel çatlak boyunca, oluşan eğilme momentleri kısa süre içerisinde artarak
bir sınır değere ulaşır. m′ ile ifade edilebilen bu taşıma gücü eğilme momentlerinin; dairesel
zarf boyunca sabit ve negatif değerli olduklarını söyleyebiliriz [8].
Problemin çözümünü basit ve anlaşılır hale getirmek için, aşağıda iki kabul verilmiştir.
a)

Akma çizgilerini ifade eden dairesel çatlak iç bölgesindeki akma, alt kısımda ortaya
çıkan ve yarıçap doğrultusunda üst kısımdaki dairesel çatlağa kadar ilerleyen radyal
çatlaklar boyunca, donatı veya çelik tel lif ile donatılan betonda meydana gelir. Radyal
çatlaklar boyunca momentin sabit ve pozitif taşıma gücü momentine eşit olduğu
( akma momenti ) kabul edilmektedir.
b) Çatlamış bölge içerisinde bulunan plak ve alt zemin özelikleriyle ilgili olan zemin
tepkisi ps den ortaya çıkan basınç, yüksekliği p0 ve taban yarıçapı t olan bir tahmini
yerdeğiştirme konisi biçiminden elde edilebilir.
Denge denklemleri; iki radyal çatlağın ( pozitif moment göçme sınırları ), dairesel çatlak
( negatif moment göçme sınırı ) ile oluşturduğu yüzey üzerinden elde edilebilir. Bu
maksatla Şekil 3.19 kullanılarak, yük ve moment denge denklemleri aşağıdaki gibi
yazılabilir.

r0 dω
m

m
I

q

q
ardω
ar

-mı

mı

dω

dω

r0

- mı

m
dr

r0
I
Şekil 3.19 Tekil yük ve çatlama sınırı

Şekil 3.20 Çatlak bölgesi moment dengesi
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Yükün etkidiği dairesel bölgenin çevresi 2πar iken, dω ile belirli daire parçasının aynı daire
üzerindeki gördüğü yayın uzunluğunun ardω kadar olduğu hatırlanmalıdır.
Kuvvet Dengesi

r (r dϕ ) 1 r0
r (r dϕ )  r0  _
P
a r dϕ = 0 0
p0 + 0 0
p 0 1 −  + q r0 dϕ
2 π ar
2
3 t
2
t 


(3.32)

Moment Dengesi

P
 2a  r (r dϕ ) 1 r0  3  2
a r dϕ  r  = 0 0
p 0   r0
2 π ar
2
3 t
43
 3 
+ r0 (r0 dϕ ) p 0 1 − r0  2 r0
2
t 3

_

− mr0 dϕ − m' r0 dϕ + q r0 dϕ r0

(3.33)

_

_

Buradaki q değeri; dairesel çatlak boyunca oluşan kesme kuvvetini ifade etmektedir. q
değerinin belirlenmesi için, Şekil 3.20’de görülen I-I etrafında moment dengesi yazılabilir.
Dairesel çatlak sınırında yer alan dr kalınlığında bir daire halkasının iç kısmında, dış yük ve
zemin etkilerinden dolayı meydana gelen maksimum negatif moment mı olduğuna göre:
_

m' drdϕ + mdrdϕ = q r0 drdϕ
_
m + m'
q=
r0

(3.34)

elde edilir. ( 3.34 Nolu Formül Johansen tarafından türetilmiştir [8,15] )
_

Gerekli düzenlemeler yapılıp,

q için elde edilen değer 3.32 ve 3.33 te yerlerine yazılırsa:
r
P 1
1
= p 0 r02 − p 0 r02 0 + m + m'
2π 2
3
t
r
P ar 1
1
= p 0 r03 − p 0 r03 0
π 3 3
4
t

elde edilir.
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(3.35)

Denklem 3.35’ te, r0/t elimine edilecek şekilde düzenlenmek istensin, bu durumda söz
konusu denklemlerden birinci ifadenin –(3/4)r0 ile çarpılması gerekecektir. Đşlemlerin
tamamlanması durumunda taşıma gücü momentlerinin toplamını veren ifade, r0/t terimi yok
edilmiş olarak elde edilir. Birçok durumda bu denklemi kullanmak elverişli olmaktadır.
m + m' =

P
2π

 8 ar
1 −
 9 r0

 1
 −
p 0 r02
18


(3.36)

Çatlak yarıçapı r0 ; 3.35 denkleminin ikinci ifadesinden aşağıda yazıldığı gibi kolaylıkla
elde edilebilir.
 3 r  P ar
p 0 r02 1 − 0  =
 4 t  π r0

(3.37)

Eğer, bu denklemlerden hareketle taşıma gücü momentinin veya taşıma gücü yükünün
hesabedilmesi isteniyorsa, t ve p0 değerlerinin yani; altzemin tahmini basınç dağılımının ve
bunun boyutlarının bilinmesi gerektiği açıktır. Aşağıda; bu bilinmeyenler yaklaşık olarak
hesabedilmektedir.
Alt zemin basıncının yaklaşık olarak hesabı
Yukarıdaki denge denklemleri; zemin plağı orta bölgesinin plastikleşme durumunda olduğu
varsayılarak türetilmiştir. Hemen hatırlatılmalıdır ki, alt zemin basıncı ile ilgili olarak bu tür
bir basitleştirilmiş varsayımın yapılması mümkün değildir. Buna; plağın şekil değiştirmesi
ve zeminin elastik özeliklerinin bilinmesi ile karar verilebilir. Ayrıca; yükün uygulanma
noktasına yakın bölgede akmanın başlaması da bazı farklılıkların ortaya çıkmasına ve
hesapların karışık bir durum almasına sebep olmaktadır.
Bununla beraber plastik bölge, plakda nispeten yerel olarak oluşmakta olup, genel itibarı ile
plak elastik sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bundan dolayı, zemin gerilmesinin elastik teori
esasları kullanılarak tahmin edilebileceği yönünde bir yaklaşım kabul edilebilir. Nitekim bu
yönde yapılan ve açıklanan deneyler, böyle bir tahmini doğrular niteliktedir. Plağın
plandaki boyutları, kalınlığına kıyasla yeterince büyük kalıyorsa, diğer bir değişle, plak
ince ise; bu durumda dairesel, sonsuz veya yarı-sonsuz boyutta bir plağın ait teoriyi
kullanmak yeterince doğru çözümler verecektir.
Zeminde oluşan gerilme hacminin bir koni biçiminde olduğu basitleştirmesine yukarıda
değinilmişti. Bu şekilde yapılan varsayıma dayanarak, elastisite teorisi kullanılarak elde
edilen zemin gerilmesi eğrilerinin yardımıyla, koninin yapısını tahmin etmek mümkün
olabilmektedir. Bu durumda, alt zeminin elastik olup olmamasına bakılmaksızın, zemin
gerilmesinin plak üzerine uygulanan yük ile orantılı olduğu söylenebilir ve basınç konisinin
yüksekliği aşağıda genel biçimindeki gibi ifade edilebilir [8].
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p0 = γ

P
l2

(3.38)

Burada:

γ : Teorik elastik gerilme eğrisinden elde edilen bir katsayı

l

: Bağıl rijidlik yarıçapı

olarak tanımlanmaktadır. 3.38 ifadesi, 3.35, 3.36 ve 3.37 denklemlerine uygulanırsa,
aşağıdaki genel ifadeler elde edilir.

m + m' =

P
2π

2

 r   2 r 
1 − πγ  0  1 − 0 
 l   3 t 


(3.39a)

m + m' =

P
2π

2
 8a
π r  
r
−γ  0  
1 −
9  t  
 9 r0

(3.39b)

Çatlamış dairenin yarıçapı
r0
=
l 3

ar l
 3 r0 
γπ 1 −

 4 t 

(3.39c)

şeklinde bulunur.
3.39 formülleri kullanılarak hesap yapılmak istendiğinde; öncelikle teorik gerilme
eğrisinden γ ve t nin elde edilmesi gerekmektedir. Daha sonra 3.39c denklemi kullanılarak,
yeter yaklaşıklık ile r0/l hesaplanmalıdır. Ardışık yaklaşım yoluyla hesaplanan r0 değeri
saptandıktan sonra, 3.39a veya 3.39b denklemlerinin herhangi birisiyle m+mı değeri elde
edilebilir. Hesaplarda r0/l değerinin daha hassas biçimde elde edilmesi olanağı
bulunduğundan, 3.39b denkleminin kullanılması tercih edilmelidir.
Aşağıda; γ değerinin elde edilebilmesi için kullanılan bağıntılar ve sayısal değerleri
verilmiş olup, t nin sadece sayısal değerinin verilmesi ile yetinilmiştir. Plak ortasında,
köşesinde ve kenarında tek bir yükün bulunması durumları için, elastisite teorisi
kullanılarak elde edilen bu değerlerden, teorik basınç dağılımı konisinin taban yarıçapı
olarak ifade edilen t, yerdeğiştirme fonksiyonu kullanılarak elde edilen eğriye teğet çizilen
doğrunun yatay ekseni kestiği nokta olarak belirlenmektedir. Bu doğru, düşeyde teorik
maksimum zemin basıncı değeri ile kesişmektedir. γ ve t değerlerinin grafik üzerinde açık
biçimde gösterimi, ileride ikiz tekil yük için verilecektir.
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Tablo 3.10 Tekil yük durumları için γ değerlerini [8]

γ değerleri p 0 = γ ( P/ l 2 )

Yük Durumu
Yük Plak Ortasında

[1 − (0,217 − 0,367 log a l ) a l ] / 8

Yük Derz Üzerinde

(1 + 0,4ν )[1 − 0,324(1 + 0,5ν ) a l ] / 4,9

Yük Plak Kenarında

(1 + 0,4ν )[1 − 0,76(1 + 0,5ν ) a l ] / 2,45

Tablo 3.11 Plak ortasında tekil yük durumu için γ, t, r0/l ve (m+mı) / P nin
sayısal değerleri [8]

al = a r / l

Zemin Basınç Dağılımı
Göstergeleri
t/l
γ

r0/l

(m+ mı) / P

0

0

0

0

0,1592

0,05

0,128

3,60

0,52

0,1433

0,10

0,129

3,20

0,66

0,1344

0.,20

0,128

2,95

0,86

0,1224

0,30

0,126

2,80

1,01

0,1094

0,50

0,123

2,70

1,25

0,0907

0,70

0,116

2,75

1,48

0,0766

1,00

0,108

2,90

1,75

0,0583

1,25

0,098

3,10

2,02

0,0473

1,50

0,087

3,35

2,29

0,0388

2,00

0,072

3,65

2,71

0,0230
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TekilYük
YükDurumu
Durumu ((Yükler
plağıOrtasında
ortasında )
Yüklerzemin
Döşeme
Tekil
ı

(m+ m ) / P
0.1800
0,1800

0,1600
0.1600
0,1400
0.1400

m+m'/P

0.1200
0,1200

0,1000
0.1000
0,0800
0.0800
0,0600
0.0600
0.0400
0,0400

0,0200
0.0200
0,0000
0.0000
0

1,0
1

0,5
0.5

ar/l

2,0
2.2

1,5
1.5

ar / l

Şekil 3.21 Yükün plak ortasında olması durumunda (m+ mı) / P değerleri
3.3.2.1b Đkiz yük durumu
Elastik yöntemler kullanılarak hesapların yapılması durumu için, ikiz yük durumunda; her
bir yükün etkisinin elde edilip daha sonra bunların birleştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Deneyler; zemin plağının plastikleşip taşıma gücüne eriştiği anda, ikiz tekil yüklerin
etkisinin ve göçme mekanizmasının tamamen elastik biçimde görülenden farklı olduğu
sonucunu ortaya koymuştur. Bu durumda, herbir yükün çevresinde plastikleşme
görülebilmekte ve çatlaklar ayrı olarak tespit edilebilmektedir. Aşağıda bahsi geçen deneye
ait bir resim bulunmaktadır [8].

Şekil 3.22 Zemin betonu üzerinde ikiz tekil yük deneyi
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Bu yük durumunda, zemin basıncı dağılımının plağın göçme biçimine bağlı olduğu gerçeği
hesaplarda gözönüne alınırsa; gerçek plastikleşme biçimi ve göçme şekline hesaplarla
ulaşmak mümkün olabilmektedir. Yüklerin birbirlerinden yeterince uzak olması durumunda,
göçme şeklinin her bir yük altında iki ayrı dairesel çatlak biçiminde oluşmasına rağmen,
yüklerin birbirine yakınlığı arttıkça bu çatlak; plaknin üst tarafında hemen hemen tek bir
çatlak şeklini almaktadır. Önceki sayfada verilen şeklin sağda olanında, birbirinden
nispeten uzak iki yükün oluşturduğu çatlağı; birbiri içine girmiş iki dairesel çatlak olarak
nitelemek mümkündür. Yüklerin yakınlığı arttıkça, çatlak tek daire biçimine, uzaklaştıkça
iki daire biçimine dönüşecektir.
P/2

P/2

ar

ar

t

p0
(r0/t)p0

r0

r0

d

mı
Çatlak Yüzeyi
d

m

a

r0

m

a
ar

_
q
m

Şekil 3.23 Đkiz Yük durumunda akma çizgileri ve zemin basıncının tahmini dağılımı
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Tekil yük durumuna benzer biçimde, ikiz yük durumu için düşey yükler ve moment denge
denklemleri yazılırsa, m+ mı ve r0/l için aşağıdaki bağlantılar elde edilir.

m + m' =

r0
=
l

P
2π

2

 r0   2 r0  2 d  1 r0
−
1
πγ


+
1 −

1 −

 l   3 t  π r0  2 t

4 ar
3 d
 2 r  1 d  1 r0  2 r0  3 r0
2πγ 1 − 0  +
1 −
+
1 −
 3 t  π r0  2 t  3 d  4 t

 
 
 

1+

(3.40a)

(3.40b)





Yukarıda verilen bağlantılar kullanılarak, d=2l olması durumunda, ar = 0,5l için elastisite
teorisinden elde edilen teorik basınç dağılımı oluşturulmuştur. Basınç dağılımı çizilen
eğrilerin üzerinde, aynı zamanda, t ve γ nın değerleri de yazılmış olup, oluşan diyagram
aşağıda ve d / l nin değişik değerleri için γ, t, r0/l ve ( m+ mı) / P nin sayısal değerleri bir
sonraki sayfada tablo halinde verilmiştir ( Tablo 3.12 ).
simetri ekseni
d = 2l
ar = 0,5l
4

3

2

2

3

4

1

1

t = 2,72l
γ = 0,08

0,08

γ

Şekil 3.24 Đkiz yük durumunda oluşan basınç dağılımı diyagramı
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r0 / l

Tablo 3.12 Plak ortasında ikiz yük durumu ve d / l nin değişik değerleri için γ, t, r0/l ve
( m+ mı) / P nin sayısal değerleri [8]

d/l

al = a r / l

Zemin Basınç Dağılımı
Göstergeleri
t/l
γ

Çatlak
Dağılımı
r0/l

(m+ mı ) / P

0

0,110

2,52

1,00

0,0910

0,10

0,108

2,55

1,08

0,0850

0,30

0,105

2,62

1,22

0,0737

0,50

0,103

2,66

1,36

0,0632

0

0,097

2,58

1,08

0,0785

0,10

0,095

2,60

1,15

0,0738

0,30

0,093

2,65

1,28

0,0644

0,50

0,091

2,69

1,40

0,0557

0,70

0,089

2,75

1,52

0,0474

0

0,085

2,63

1,16

0,0699

0,10

0,084

2,65

1,22

0,0658

0,30

0.082

2,68

1,34

0,0579

0,50

0,080

2,72

1,45

0,0505

0,70

0,077

2,78

1,58

0,0438

1,00

0,072

2,89

1,79

0,0350

0

0,075

2,67

1,23

0,0635

0,10

0,074

2,68

1,29

0,0600

0,30

0,073

2,71

1,39

0,0529

0,50

0,071

2,75

1,50

0,0465

0,70

0,068

2,82

1,63

0,0408

1,00

0,063

2,94

1,84

0,0333

1,0

1,5

2,0

2,5

100

(m+mı)/P
0,20

4,0

0,18

2ar / l

0,16

d/2ar = 0
3,0

0,14

0,12

0,10

2,0

0,08

0,06
1,0
0.04

0,02

0,00

0,0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

ae / l 5,00

Şekil 3.25 Đkiz yük durumu için (m+mı) / P değerlerini veren diyagram [1]
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ar

2ar
ar
d

x

d

x

P

ae

2ar = x (3π/2)

Şekil 3.26 Oval ikiz yük biçiminin, ikiz dairesel ve tek yük haline dönüştürülmesi
Üst sayfada, ikiz yükleme durumu için verilmiş olan diyagramda görülen 2ar ve ae nin ne
anlama geldikleri, yine üst sayfada Şekil 3.26’da açıklamalı olarak verilmiş bulunmaktadır.
Oval yük; dairesel ikiz yüke veya dairesel tek yük durumuna dönüştürülerek diyagrama
giriş yapılabilir. Zemine oturan plağın kalınlığının bir ön yaklaşım olarak seçimi ve zemine
ait yatak katsayısının ( k ) belli olması durumunda hesaplanabilen bağıl rijitlik yarıçapı
l’nin nin elde edilmesi ile, pozitif ve negatif taşıma gücü moment değerlerinin toplamının
diyagramdan seçilmesi oldukça basittir. Elde edilen moment değerlerinin, plaknin çubuk
donatılı veya çelik tel donatılı olması durumuna bakılmaksızın, donatılı her tip plak için
donatı miktarının seçiminde kullanılabileceği açıktır. Plaklarda çelik tel donatının
kullanılmasının da söz konusu olması nedeniyle, ilerideki bölümlerde çelik tel ile
donatılmış endüstriyel zemin betonlarının hesap yöntemleri açıklanacaktır.
Bu paragrafa kadar, plak ortasında tekil yük ve ikiz yük olması durumu üzerinde duruldu ve
bu yükleme biçimleri için çeşitli değerler ve diyagramlar verildi. Diğer çeşitli yük
durumlarının her biri için ayrıntılı olarak hesapların burada gösterilmesi ve yorumlanması
mümkündür. Fakat, bu şekilde bir yolun izlenmesi; bu kitabın esas amacına ters düştüğü
gibi, kitabın hacmini istenmeyen biçimde artıracak ve beklenen faydayı da sağlamayacaktır.
Okuyucular tarafından daha ileri teorik bilgilere ulaşılması ve bahsi geçen konularda
derinlemesine bilgi edinilmesine olanak vermek üzere; bu kitapta faydalanılan eserlerin
tamamı, kaynaklar kısmına eklenmiştir.
Yukarıda sözkonusu edilen farklı yükleme durumlarında elde edilen formülasyon aşağıda
tablolar halinde verilmiş ve bu durumlara ait diyagramlar, öncekiler ile beraber, ekler
kısmına yerleştirilmiştir. Tüm yükleme durumları için elde edilen diyagramların
kullanılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması; yeri geldiğinde bölüm içerisinde ve
esasen ana bölüm sonuna eklenen bir grup örnek üzerinde okuyucunun bilgisine
sunulmuştur.
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Tablo 3.13 Çeşitli yük durumları için (m+m′) ve r0 / l formülasyonları
Elastik Zemin Durumu
I.Durum
Yük Plak Ortasında

2
P  8 ar
π  r0  
−γ   
m + m' =
1 −
2π  9 r0
9  t  

r0
=
l 3

II.Durum
Đkiz Yük Plak Ortasında

m + m' =

III.Durum

r0
=
l

ar l
 3r 
γπ 1 − 0 
 4 t 

P
2π

2

 r0   2 r0  2 d  1 r0
−
1
πγ


+
1 −

1 −

 l   3 t  π r0  2 t

 
 
 

4 ar
3 d
 2 r0  1 d  1 r0  2 r0  3 r0 
2πγ 1 −
+
1 −
+
1 −

 3 t  π r0  2 t  3 d  4 t 
1+

m + m' =

2


P 
4 ar 
4 r   3 r
5 r0
tgα − γ k  0  1 − 0 −
tgα tg 2α 
1 +
4  3π r0 
3  l   8 t 16 t k



m' =

2

P 
4 ar 
2 r   1 r 3r
 cot gα − γ k  0  1 − 0 − 0 tgα 
1 −
4  3π r0 
3  l   4 t 8 tk


2
a l cot gα (1 + cot gα )
r0
= π
l 3
 3r 

t
γ k 1 − 0 1 + tgα 

 8 t  tk
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Tablo 3.13 (devam),

VI.Durum
Yük Plak Köşesinde

Tam Daire Yük Serbest Kenarda
veya Derz Kenarında

V.Durum
Serbest Kenara Dik veya Serbest Kenara Paralel
Đkiz Yük Durumu

IV.Durum

Elastik Zemin Durumu

P  a
m + m' = 1 + r
4 
r0
P  a
m' = 1 − r
4 
r0


4 r 
tgα − γ k  0 
3 l 


2


 3 r0 5 r0

1 −
−
tgα tg 2α 
 8 t 16 t k




2 r 
 cot gα − γ k  0 
3 l 


2

 1 r0 3 r0

1 −
−
tgα 
 4 t 8 tk


3
4


al cot gα 1 +
cot gα 
r0
2
 3π

=
l 3
 3 r0 


t
1 + tgα 
γ k 1 −

 8 t  tk

_


2

 2 
P 
x
4  r0   3 r0 5 r0


m + m' =
1
+
tg
α
−
γ
1
−
−
tg
α
tg
α


k


4  r0 
3  l   8 t 16 t k




_


2


P 
x
2 r   1 r 3 r
m' = 1 −  cot gα − γ k  0  1 − 0 − 0 tgα 
4  r0 
3  l   4 t 8 tk





r0
=3
l

_ _


x y
(3 / 2) cot gα  + cot gα 
l l



 3 r0 


t
1 + tgα 
γ k 1 −
8
t
t
k




Yükün Köşede olması durumunda; elastik hesap yöntemini kullanmak en
güvenilir çözümdür. Böylece, elastisite teorisi kullanılarak elde edilmiş
formülasyon bu yük durumu için önerilmektedir.
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Yukarıda tablo halinde bulunan formülasyonların oluşturulması ve anlaşılmasında
yararlanılan şekiller bir bütün olarak aşağıda verilmiştir. Genel kavramların ve teorik
çalışmanın bütünlüğünün anlaşılması bakımından, okuyucunun şekilleri dikkatle incelemesi
ve formülasyonları irdelemesi önerilir.
tahmini çatlak
gerçek çatlak
α
-m′

P

Q1

Q1 = m' tgα

Q2
+m

Q2 = ( m + m' ) cot gα

r0
-m′
Q1

rk = r0tgα

rk = r0tgα

Şekil 3.27 Plak serbest veya derz kenarında yarım dairesel yük durumu

_

Tahmini akma çizgisi kabulü - I

α

y

-m′

-m′

+m
_

x

Şekil 3.28 Plak serbest veya moment aktarmayan derz kenarında, kenara dik biçimde yüklü
ikiz tekerlek yük durumu.

Burada:

m + m' = 0,125P

 Teorik ve çok hassas hesaplar ile I kabulünden elde edilen,

m + m' = 0,107 P

 Teorik, fakat yaklaşık hesaplar ile I kabulünden elde edilen,

m + m' = 0,102 P

 Ortada kesik çizgiler ile tanımlanmış dairesel bölge akma
çizgisi kabulüne göre elde edilen değerler olarak verilmektedir.
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3.3.3 Endüstriyel Beton Plaklar için Đngiliz Yönetmeliği Raporu (TR-34)
Yazarlar; okuyucunun, endüstriyel zemin betonları konusunda bilgi ve görüşlerini artırmak
ve özellikle son zamanlarda artan Avrupa Birliği’ ne uyum süreci döneminde, Avrupa’daki
en son araştırmaların ve yönetmeliklerin kitapta yer almasına çalışmışlardır. Üst
paragraflarda elde edilen ve tablolaştırılmak suretiyle kullanımı kolay hale getirilen
sonuçların, başka bir açıdan ve kolay bir yöntem kullanılarak sağlamasının yapılması bu
sayede mümkün olabilecektir. Diğer bir bakış açısıyla, aşağıda verilecek rapor bilgileri
kullanılarak bir dereceye kadar ön tasarım sırasında yeterince güvenli sonuçlar alınabilir ve
bu sonuçlardan, esas tasarım ve yapısal çözümleme aşamasında faydalanılabilir.
Son baskısı 2000 de piyasaya çıkan, Đngiltere’ de olduğu gibi son zamanlarda Avrupa’ nın
birçok ülkesinde, sözkonusu plakların tasarım, uygulama ve yönetiminde kullanılan Teknik
Rapor 34 te yer alan plak teorik bilgileri, Meyerhof’un konuyla ilgili yayınları esas alınarak
düzenlenmiştir. Kenardan uzaktaki yükler için Denklemler 3.41a ve 3.41b ile serbest kenar
yükleri için Denklemler 3.42a ve 3.42b Meyerhof tarafından önerilmiştir. Meyerhof
tarafından ar / l < 2 durumu için herhangi bir bağıntı verilmemiş, ancak ar / l’nin 0 ve 0,2
arasındaki değerlerinin enterpolasyonuyla bulunan sonuçlarıyla deney sonuçlarının
yeterince uyumlu olduğu çeşitli yayınlarda gösterilmiştir. Bu yayında kullanılan terimler,
önceki paragraflarda verilmiş olan ve kitapta genel
olarak kullanılan terimlere
dönüştürülmek suretiyle düzenlenmiştir.
Kenardan uzak ( zemin betonunun ortası ) yükler için:
ar/l = 0 durumunda

P = 2π (m + m' )

(3.41a)

ar/l > 0,2 durumunda

 a 
P = 4π (m + m' ) / 1 − r 
 3l 

(3.41b)

ar/l = 0 durumunda

P = [π (m + m' ) / 2] + 2m'

(3.42a)

ar/l > 0,2 durumunda

 2a 
P = [π (m + m' ) + 4m'] / 1 − r 
3l 


(3.42b)

ar/l = 0 durumunda

P = 2m'

(3.43a)

ar/l > 0,2 durumunda

 a 
P = 4m' / 1 − r 
l 


(3.43b)

Kenar yükler için:

Köşe yükler için:

Yukarıdaki verilen denklemler taşıma gücü sınır durumu için geçerlidir. Bu nedenle
sözkonusu bağıntıların sadece negatif ve pozitif taşıma gücü eğilme momentlerinin elde
edildiği formülasyon olarak akılda tutmak gereklidir. Sözü geçen momentlerin bilinmesi
durumunda, taşıma gücü yükünün rahatlıkla elde edilebileceği açıktır. Kesme kuvvetinin
bir fonksiyonu olan ve gevrek türden oluştuğu için, plağın plastikleşme sınırına ulaşmadan
meydana gelen zımbalama göçmesi durumunda; doğrusal olmayan yöntemle elde edilen
momentlerin yukarıdaki bağıntılarda kullanılmasıyla ortaya çıkan göçme yükünün belirgin
biçimde güvensiz tarafta kalabileceğinin unutulmaması gerekir [2].
106

3.3.4 Çoklu Tekil Yükler
Şekil 3.29’da gösterilen yükleme durumları için aşağıdaki bağıntılar kullanılır.

ar

y

x

Şekil 3.29 Dörtlü tekil yükler için akma çizgileri
Çift tekil yükler için
Yükler arası x mesafesi: 2hf ( plak kalınlığının iki katı ) ten az ise, Paragraf 3.1.1.2’de
verilen basitleştirilmiş yükler kullanılır. Aksi durumda, toplam göçme yükü aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:
ar/l = 0 durumunda
ar/l > 0,2 durumunda

P = [2π + (1,8 x / l ) ][m + m ']

4π
1,8 x 
P=
+
 [m + m ']
1 − ( a r / 3l ) l − ( a r / 2) 

(3.44a)
(3.44b)

Çift yüklerin arasındaki mesafe arttıkça toplam göçme yükü, 3.41a ve 3.41b denklemleri ile
elde edilen göçme yüklerinin toplamına yaklaşır [2].
Dörtlü tekil yükler için
Göçme yükü; her bir tekil yükün göçme kuvvetlerinin toplamı olarak (3.41a ve 3.41b
denklemleri ile verilen) veya çift yüklerin göçme yüklerinin toplamı olarak ya da aşağıdaki
bağıntılarla bulunabilir ve bu üç hesap sonunda en küçük değer kullanılır.
ar/l = 0 durumunda

1,8( x + y ) 

P =  2π +
 [m + m ']
l



ar/l > 0.2 durumunda


1,8( x + y ) 
4π
P=
+
[m + m']
1 − ( a r / 3l ) l − (a r / 2) 
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(3.45a)
(3.45b)

Zemine oturan plakların kenarlarına etkiyen tekil yükler için Meyerhof ( bu yük durumunun
bağıntısı kendisi tarafından açık biçimde ifade edilmemiş olmasına rağmen ) şu yöntemi
önermiştir [2]: Plak kenarına etkiyen tek bir yük için olabilecek en büyük değer, plak
kenarından uzaktaki bir yüklemede elde edilenin yaklaşık yarısıdır. Bu azaltma; çoklu tekil
yükler için de iyi bir yaklaşım olarak uygulanabilir. Yani 3.44 ve 3.45 denklemleri ile elde
edilen yük değerleri, kenar yüklemesi durumunda 0.5 katsayısıyla çarpılarak kullanılabilir.

3.3.5 Çizgisel Yükler
Hetenyi’nin çalışmalarına dayanan elastik analiz yöntemleri burada düzenlenerek
verilecektir. Bu analizde güvenlik katsayısı genel olarak 1,5 alınmaktadır. Zemine oturan
plaklardaki momentleri belirlemek için λ katsayısı hesaplanır [2,7,10];

 3k 

λ =
E h 3
cm
f



3/ 4

(3.46)

Bilindiği gibi burada:
k
: Yatak katsayısı
Ecm : Betonun sekant elastisite modülü
λ
:Sistemin karakteristiği olarak tanımlanır.
(1/λ) terimi ise “karakteristik boy” olarak isimlendirilir.

Çizgisel yük momentleri
Çizgisel bir yük sonucu plakta oluşan eğilme momenti Şekil 3.30’da gösterilmektedir. Bu
şekilde m9 = 0,21m dir [2,7,10].
Plak birim uzunluğu başına düşen yük kapasiteleri şu bağıntılarla hesaplanabilir:

Plin , p = 4λm

(3.47)

Plin , n = 19λm'

(3.48)

Burada;
Plin,p : Pozitif eğilme momentiyle kontrol edilen çizgisel taşıma gücü yük kapasitesi,
Plin,n : Negatif eğilme momentiyle kontrol edilen çizgisel taşıma gücü yük kapasitesidir.
Yukarıdaki bağıntılar, eğilme momentinin elastik dağılımına dayandığı için m ve mı :
çatlama momentleri ([2] - Denklem 9.6) olarak alınmalıdır. Çelik tel donatılı beton için bu
durumda kalan moment ([2] - Denklem 9.8) kullanılmamalıdır.
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duvar yükü

hf

P

mı

m

Şekil 3.30 Çizgisel yük için Hetenyi denklemlerinin kullanımı
3.3.6 Düzgün Yayılı Yükler
Rastgele düzgün yayılı yük etkisinde, zemine oturan bir plakta en büyük pozitif moment,
yük (π/2λ) genişlikte iken oluşmaktadır (Şekil 3.31). Örneğin plak kalınlığı h=175 mm,
Ecm=33 kN/mm2 ve k=0,05 N/mm3 iken, (π/2λ) = 1,64 m. genişlikteki bir yükleme, en
büyük pozitif eğilme momentine sebep olur.

Şekil 3.31’de gösterildiği gibi en büyük negatif moment herbiri π/λ genişliğinde ve π/2λ
aralıklı iki yükleme olması durumunda oluşmaktadır. Yükler arasındaki bu mesafe kritik
koridor genişliği olarak bilinir. Đki yük arasındaki bu mesafenin, daha dar veya daha geniş
olması durumunda daha küçük eğilme momentleri oluşmaktadır. Bu durum ise rötre ve
sıcaklık değişimleri sonucu oluşan çekme gerilmelerini etkiler. Detaylı hesaplamaların
olmaması durumunda, bu gerilmeler 1,5 N/mm2 olarak yeter yaklaşıklıkla kabul edilebilir.
Sözkonusu gerilme değeri, elastik hesap sonucu elde edilen negatif momentin
saptanmasında kulllanılan bağıntıdan çıkartılmaktadır. Ağır malzemelerin istiflendiği zemin
plaklarında koridor genişlikleri genellikle kritik değildir ve tasarım gerçek koridor
boyutlarına ve yüke göre yapılabilmektedir [2].
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2

yük:w

2

yük:w

C

yük:w

Şekil 3.31 Düzgün yayılı yük için yükleme durumları. En büyük pozitif moment
oluşmasına neden olan yük genişliği: π / 2λ (üstteki çizim), en büyük negatif momentin
oluşmasına neden olan genişlikler: π / λ (alttaki çizim).
Birim alana düşen yük kapasitesi w: Aşağıdaki bağıntılardan küçüğü esas alınarak
hesaplanmalıdır.

w = 6,21λ2 m

(3.49)

veya

w = 5,95λ2 m'

(3.50)

Çizgisel yüklerde olduğu gibi yukarıdaki hesaplamalar da eğilme momentinin elastik
dağılımına dayandığı için, m ve m9 momentleri, çatlama momentleri olarak alınmalıdır.
Çelik tel donatılı betonlarda kalan moment kullanılmamalıdır. Burada hatırlatılmasında
fayda görülen bir husus, koridor ortasında derz oluşturulmasındaki sakıncadır. Aynı sakınca,
yine koridor ortasında veya orta aksın biraz dışında döşenen tesisat hatlarının
mevcudiyetinde de yaşanmaktadır. Bu durumda; tesisat hatlarının yerleştirildiği doğrultu
çoğu zaman, teorik maksimum momentin bulunduğu orta akstan daha kritik olmakta ve
plak kapasitesi bu noktada daha az değerler vermektedir.
Yükleme pozisyonu iyi belirlenirse Şekil 3.32a’ da gösterilen 2ar genişliğindeki bir yük
sonucu oluşan pozitif eğilme momenti aşağıdaki bağıntıyla verilebilir [11]:

m =

w
2λ2

( B λar )
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(3.51)

Burada;

Bλa r : e − λa r sin λ a r
e

:2,7182

üstteki denklemde yerine yerleştirilirse:

w=

2
(λ 2 m)
Bλar

(3.52)

elde edilir.

Şekil 3.32b’de görüldüğü gibi, yüklü alanın yakın kenarından a1 mesafede, yükün uzak
kenarından b1 mesafede oluşan mı n1 negatif momenti aşağıdaki bağıntıyla verilebilir [2]:

m'1 =

(

)

1
Bλa1 − Bλb1 w
4λ2

(3.53)

Burada;

Bλa1 = e

− λa1

sin λa1

Bλb1 = e

− λb1

sin λb1

olarak tanımlanmaktadır

2a r
(a)

b1

b2

(b)
a1

a2

Şekil 3.32 Düzgün yayılı yükler için tanımlanmış alanlar
Yine aynı şekilde görüldüğü gibi, ilk yüke yakın ikinci bir yük olması durumunda ilave
eğilme momenti m92 , yine Denklem 3.53 ile belirlenebilir. Ancak, yükün durumuna göre a
ve b değerlerinin değiştirilmesi gerektiği açıktır. w değeri ise: (mı 1 + mı 2)’nin en büyük
değerinin beton kapasitesi mı ’ye eşitlenmesi ile bulunabilir.
Paragraf 3.3.6’da belirtildiği gibi; bu tür bir yükleme durumunda, farklı rötre ve sıcaklık
değişimleri büyük çekme gerilmelerine neden olabilir. Detaylı hesaplamaların bulunmaması
durumunda bu gerilmelerin: 1,5 N/mm2 değerine eşit olarak alınabileceği söz konusu
paragrafta belirtilmişti. Düzgün yayılı yükler için yukarıda verilen ifadelerin
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basitleştirilmesi ve kritik negatif moment ve gerilme değerlerinin elde edilmesi mümkündür.
Bu, hem kısa yoldan hesap yapması gereken mühendisin rahat kullanabileceği şekilde tablo
oluşturulmasına ve hem de konunun daha anlaşılır hale gelmesine imkan verecektir.

Şekil 3.31’de mesafeler için aşağıdaki gibi bir değiştirme yapalım.

π
2λ

= 2a ve

5π
= 2b
2λ

(3.54)

Bu durumda; koridorun tam ortasında kritik bir negatif moment oluşur. Bu moment;

mc' = −

[

w −λa
e sin (λa) − e −λb sin (λb)
2λ2

]

(3.55)

şeklinde kolayca yazılabilir. Kritik momentin maksimum olması durumu: b=5a yani

a = π / 4λ

ve b = 5π / 4λ

(3.56)

şartıyla gerçekleşir. Böylece elde edilen kritik moment ve bu momente karşı gelen gerilme
değeri aşağıda olduğu gibi hesaplanabilir ( 1,0 m genişlik için ).
mc' ( maks.) = −0,168w

σk =

σk =

6 m'
h 2f

Eh 3f
3k

(3.57)

(3.58)

3
0,001008w Eh f
[MPa]
3k
h 2f

Burada; λ = 4 3k
3

olarak alınmalıdır.

Eh f

Sonraki sayfada verilen tabloda ( Tablo 3.14); w = 100 kPa ve E = 30000 MPa için kritik
ve diğer koridor genişlikleri ile gerilmeler bulunmaktadır. Düzgün yayılı yük miktarının
farklı değerleri için tabloda bulunan değerler, wgerçek/w100 değeriyle çarpılarak
kullanılmalıdır. Yani; gerçek yük 50 kPa ise, tablodan bulunan değerler 0,5 ile çarpılacaktır.
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Tablo 3.14 Düzgün yayılı 100 kPa (100 kN/m2) yük için gerilme değerleri [9]
Kritik
Koridor
genişliği
(mm) (N/mm3) (m)

hf

k

Koridor genişliklerinin diğer değerleri için gerilmeler ( m )

Maks.
Gerilme
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

(MPa)

120

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

1,51
1,37
1,27
1,15
1,07
1,01

6,51
5,31
4,60
3,76
3,25
2,91

6,52
5,29
4,53
3,59
3,01
2,61

6,18
4,80
3,96
2,95
2,36
1,96

5,37
3,95
3,12
2,17
1,63
1,28

4,36
3,02
2,26
1,44
1,00
0,74

3,33
2,14
1,51
0,86
0,54
0,36

2,40
1,41
0,92
0,45
0,24
0,14

1,63
0,86
0,50
0,19
0,08
0,03

1,03
0,46
0,23
0,06
0,01
0,00

0,59
0,21
0,08
0,01
0,00
0,01

0,30
0,07
0,01
0,00
0,02
0,04

140

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

1,70
1,54
1,43
1,29
1,20
1,14

6,02
4,92
4,26
3,48
3,01
2,69

5,98
4,92
4,26
3,43
2,92
2,56

5,93
4,70
3,94
3,02
2,47
2,09

5,42
4,11
3,33
2,41
1,87
1,52

4,66
3,36
2,61
1,76
1,29
1,00

3,81
2,59
1,92
1,19
0,81
0,59

2,97
1,89
1,32
0,74
0,46
0,30

2,21
1,30
0,84
0,41
0,22
0,12

1,57
0,83
0,49
0,20
0,08
0,03

1,05
0,49
0,25
0,07
0,02
0,00

0,66
0,26
0,11
0,01
0,00
0,01

160

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

1,88
1,70
1,58
1,43
1,33
1,26

5,63
4,60
3,98
3,25
2,82
2,52

5,49
4,57
3,98
3,25
2,80
2,47

5,63
4,53
3,85
3,01
2,50
2,15

5,34
4,14
3,41
2,54
2,02
1,68

4,78
3,55
2,83
1,99
1,51
1,20

4,10
2,90
2,22
1,46
1,05
0,79

3,37
2,26
1,65
1,00
0,67
0,47

2,67
1,68
1,16
0,64
0,39
0,25

2,04
1,19
0,77
0,37
0,20
0,11

1,49
0,80
0,47
0,19
0,08
0,03

1,04
0,50
0,26
0,08
0,02
0,00

180

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

2,05
1,85
1,73
1,56
1,45
1,37

5,31
4,34
3,76
3,07
2,66
2,38

5,06
4,24
3,72
3,07
2,66
2,37

5,32
4,33
3,71
2,95
2,48
2,15

5,19
4,09
3,41
2,60
2,11
1,77

4,80
3,64
2,95
2,14
1,67
1,36

4,26
3,10
2,43
1,67
1,24
0,97

3,64
2,54
1,91
1,23
0,86
0,64

3,02
2,00
1,44
0,86
0,56
0,39

2,42
1,51
1,03
0,56
0,33
0,21

1,88
1,09
0,70
0,34
0,18
0,10

1,41
0,76
0,45
0,18
0,08
0,03

200

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

2,22
2,01
1,87
1,69
1,57
1,49

5,04
4,11
3,56
2,91
2,52
2,25

4,68
3,94
3,48
2,89
2,52
2,26

5,02
4,12
3,56
2,86
2,43
2,12

5,00
3,99
3,37
2,61
2,15
1,83

4,74
3,67
3,01
2,23
1,78
1,47

4,32
3,22
2,57
1,82
1,39
1,11

3,81
2,73
2,11
1,41
1,03
0,79

3,27
2,24
1,67
1,05
0,72
0,52

2,72
1,78
1,27
0,74
0,47
0,32

2,21
1,36
0,92
0,49
0,29
0,18

1,74
1,01
0,64
0,30
0,16
0,09

220

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

2,39
2,16
2,01
1,81
1,69
1,60

4,80
3,92
3,40
2,77
2,40
2,15

4,34
3,68
3,26
2,72
2,39
2,15

4,73
3,92
3,40
2,76
2,36
2,08

4,81
3,88
3,30
2,59
2,15
1,85

4,65
3,64
3,03
2,29
1,84
1,54

4,33
3,23
2,66
1,93
1,50
1,22

3,91
2,87
2,26
1,56
1,17
0,91

3,44
2,43
1,85
1,21
0,86
0,65

2,95
2,00
1,47
0,90
0,61
0,43

2,47
1,59
1,12
0,64
0,40
0,27

2,03
1,24
0,83
0,43
0,25
0,15

240

0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10

2,55
2,30
2,14
1,94
1,80
1,70

4,60
3,76
3,25
2,66
2,30
2,06

4,04
3,44
3,06
2,57
2,26
2,04

4,47
3,72
3,25
2,66
2,29
2,03

4,61
3,75
3,21
2,55
2,14
1,85

4,53
3,59
3,01
2,31
1,88
1,60

4,30
3,31
2,71
2,00
1,58
1,30

3,96
2,95
2,36
1,67
1,28
1,02

3,55
2,56
1,99
1,34
0,99
0,76

3,12
2,17
1,63
1,04
0,73
0,54

2,69
1,79
1,30
0,78
0,52
0,36

2,26
1,44
1,00
0,56
0,35
0,23
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3.4 ÇELĐK TEL DONATILI ZEMĐN BETONLARININ TASARIM ĐLKELERĐ
3.4.1 Genel
Çelik tel donatılar daha çok, istenen yük taşıma kapasitesini sağlamak ve rötreye bağlı
olarak oluşan çatlamayı önlemek veya çatlakların gelişmesini azaltmak maksadıyla betonda
kullanılmaktadırlar. Fakat betonun ilk çatlama durumuna ulaşmasına kadar geçen sürede
herhangi bir önemli katkısının olmadığı belirlendiği için, bu aşamaya kadar betonun
eğilmede çekme dayanımına etkisinin bulunmadığı söylenebilir. Betonun basınç
dayanımına da katkısının olmadığı deneylerle ispatlanmıştır. Buna rağmen en büyük
özelliğinin, sünekliği ve çatlama sonrası betonun çekmede enerji yutma kapasitesini
artırması olduğu bilinmektedir.
Betonda kullanılan çelik tel lifler soğukta işlenmiş çelik tellerden, çelik levhalardan veya
başka biçimdeki çeliklerden imal edilmektedirler. Zemin betonlarında en çok kullanılan tip,
çelik tellerden oluşanlardır. Bunların uzunlukları 75 mm’ ye kadar imal edilmekte olup,
uzunluklarının çaplarına oranları 20 ile 100 arasında değişmektedir [16]. Uygulamada
yaygın biçimde kullanılan kancalı uçlu çelik tellerin kodlandırılmalarına ait bir örnek
aşağıda verilmektedir (Şekil 3.33).

A

B

X

X

/

A: Çelik tel geometrisi
B: Çelik telin görünüşü
XX: Narinlik (uzunluk/çap)
Örnek:

Y

Y

C

D

YY: Çelik telin uzunluğu
C: Tel kaplaması
D: Çekme – kopma dayanımı

R C 80/60 B N
normal çekme – kopma dayanımlı
bright (kaplamasız)
uzunluk (60 mm)
narinlik (60/0,75=80)
collated (tutkalla birbirine yapıştırılmış)
regular (düzgün kancalı uçlu)

En yaygın kullanılan 3 tür kancalı uçlu çelik telin kodlanması aşağıdaki gibidir;
• RC 65/60 BN (çap= 0,92 mm, uzunluk 60 mm)
• RC 80/60 BN (çap= 0,75 mm, uzunluk 60 mm)
• ZP 305 (çap= 0,55 mm, uzunluk 30 mm)
Üçüncü telin kodlaması eski sisteme göredir.
Şekil 3.33 Kancalı uçlu çelik tellerin kodlanması
Beton içerisinden kolay sıyrılmasını önlemek maksadıyla kıvrımlı, kancalı uçlu, pürüzlü
yüzeyli ve dalgalı biçimleri olan çelik tellerin çekme dayanımlarının minimum değerleri, tel
biçimine bağlı olmak üzere; 800 - 2300 MPa değerleri arasındadır.
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Gerilme

Aşağıda, Şekil 3.34’ te, çelik tel donatılı betonların mekanik özelliklerinin belirlenmesi
için yapılmış bir dizi deney sonucu şematik olarak verilmiştir.

……. Donatısız beton
_____Çelik tel donatılı beton

Yük

Basınç altında Şekil değiştirme

……. Donatısız beton
_____Çelik tel donatılı beton

Çekme gerilmesi

Sehim

……. Donatısız
Donatısızbeton
beton
…….
_____Çeliktel
teldonatılı
donatılıbeton
beton
_____Çelik

Çekmede şekil değiştirme
Şekil 3.34 Çelik tel donatılı beton özelikleri
Şekil 3.34’ den görüldüğü üzere; basınç yüklemesi durumunda gerilme değerinde herhangi
bir artış olmamasına rağmen, şekil değiştirme özeliklerindeki hatırı sayılır iyileşme dikkat
çekicidir. Kiriş eğilme deneyinde artan yüke karşı, düşey yerdeğiştirmenin, göçme
mekanizmasını etkilediği ve elemanın sünekliğinin arttığı görülmektedir. Çekme
durumunda ise, eğilmedeki duruma benzer bir davranış oluşmaktadır. Bunun nedeni;
tellerin beton ile aderansının çok iyi olması nedeniyle, çatlağın iki tarafında köprü vazifesi
yaparak çatlağın gelişmesine olanak tanımamasıdır.
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Yük

Yük

Şekil 3.35 Çelik tel donatının köprüleme davranışı
Çelik tel donatıların önemli birkaç özeliği aşağıda kısaca belirtilmiştir.
Köprüleme etkisi
Çelik tel donatıların beton içerisinden çekip çıkarma deneylerinden elde edilen sonuçlar,
tellerin özellikle betonun çatlama sonrası etkilerinin öğrenilmesi bakımından önemli rol
oynarlar. Beton içinden çekip çıkarma gerilmesinin yüksek olması, betonun çatlama
sonrasındaki çekme gerilmesi taşıma kapasitesini artırır. Zemin betonu yükleme altında
iken kısa süre sonra çatlamaya başlar. Çelik tel donatılar çatlağın iki yanını bir köprü gibi
birleştirerek, betonun daha büyük bir taşıma gücü değerine ve bu anda yüksek enerji yutma
kapasitesine ulaşmasını (betonun dağılmadan büyük şekil değiştirmeler yapabilmesini)
sağlarlar (Şekil 3.35).
Bayasi ve Kaiser [17], betonun dağılmadan oluşacak çatlak genişliklerinin ve bu çatlak
genişliğine karşı gelen eğilme dayanımının elde edilebilmesi için yaptıkları çalışmada;
maksimum 2 mm lik çatlak genişliğine ulaşıldığında hesabedilen eğilme dayanımının
taşıma gücü eğilme kapasitesine oranını elde etmişlerdir. Bu değer, göçmede müsaade
edilen katsayı olarak düşünülmelidir. Hacimce % 2 lik çelik tel oranı durumunda bu değer,
yukarıda bahsi geçen araştırmacılar tarafından % 93 olarak bulunmuştur. Bilindiği gibi
donatısız betonlar için bu değer çok daha küçüktür.
Đşlenebilirlik
Çelik tel donatılı betonlarda işlenebilirliği etkileyen en önemli iki özelik: donatıların
narinliği (uzunluk/çap) ve beton içerisindeki hacimsel orandır. Hacim arttığında
işlenebilirlik azalır. Birçok araştırmacı, hacimsel oranın (Vf) % 2 ve boyut oranının 100
olması durumunu bir sınır olarak görmektedir. Bu sınır durum bir katsayı ile ifade
edilmekte ve bu sınır durumun üstüne çıkılması durumunda, işlenebilirliğin artması için
betona katkı eklenmesi gerektiği tavsiyesinde önerilmektedir [16].

ξ tel = V f (ltel d tel ) ≤ 1,5
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(3.59)

Aderans etkisi
Çubuk donatılı betonlarda çelik tel donatının da bulunması durumunda, aderansın arttığı bir
dizi deney sonucunda bulunmuştur. Bu deneylerde 51 mm uzunluğunda ve boyut oranı 57
olan çelik teller, betona hacimsel olarak % 2 miktarında eklenmiştir. Bu durumda yapılan
çekme deneyinde, yerel aderans dayanımı kazancının % 55 ve sürtünme dayanımının %
140 oranında arttığı bulunmuştur.
Tokluk
Çelik tel donatıların betona en büyük katkısı, yük altında betonun enerji yutma kapasitesi
olarak ifade edilebilecek tokluk değerindeki artışta oluşmaktadır. Belli bir yük altında şekil
değiştirme artarken, beton çatlamaya ve dağılmaya başlar. Çelik tel donatılı zemin
betonunda söz konusu enerji yutma kapasitesi nedeniyle, tahribata meydan vermeyecek
şekil değiştirmeler olabilmekte ve yük kapasitesi artmaktadır. Yutulan enerji, gerilme-şekil
değiştirme diyagramı altında kalan alanın bir göstergesidir ve tokluk değeri bu enerji ile
orantılı olarak elde edilir.

ilk çatlağın oluştuğu yük değeri

Üst

Alan üst = Alan alt

Çelik tel donatılı betonun davranışı

3 mm lik sehimde
ortalama yük

Yük

Alt

Yutulan Enerji
Donatısız beton davranışı

δ
Sehim
Çökme

3 mm

Şekil 3.36 Çelik tel donatılı betonda yük – sehim diyagramında yutulan enerji

Tokluk teriminin literatürde geniş anlamda kullanılmasına rağmen, okuyucuların konuyu
daha iyi kavraması amacıyla, zemin betonu haricindeki hemen tüm yapı elemanları için
kullanılan ve alışkın olunan süneklik kavramı burada tokluk kavramı yerine kullanılacaktır.
Süneklik özelikleri; çelik tel donatı biçimine, dozajına ( kg cinsinden beton m3’ ündeki
ağırlık ), çekme dayanımına ve çelik tellerin beton içerisindeki aderansını etkileyen bağlantı
mekanizmasına bağlıdır. Sözkonusu süneklik özeliği, zemin betonunun kalınlık hesabı ile
ilgili tasarımda önemli rol oynamaktadır.
Betonda ilk çatlak sonrası kullanılabilecek eğilmede çekme dayanımının değeri, tasarımda
pozitif eğilme moment kapasitesinin (m) elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bununla
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beraber beton zeminde yükten meydana gelen çatlakların betonun üst yüzeyinde oluşmasına
izin verilmediğinden, çelik tel donatıların negatif moment kapasitesine etkisi ihmal
edilmektedir [2].
Çelik tel donatılar nedeniyle ortaya çıkan süneklik etkisinin hesaplanması için farklı ülke
yönetmelikleri farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Her yönetmeliğin test biçimi, test
numunesi ve sonuçların değerlendirilmesi aşamasında bazı farklılıkları olmasına rağmen
neticede elde edilen yük ile sehim ilişkisini ifade eden diyagramdır. Şekil 3.36, söz konusu
yük ile sehim ilişkisini açık biçimde göstermektedir. Japon standart deney yönteminin
kullandığı yük – sehim eğrisinin biçimine benzeyen diyagramdan bir bakıma sünekliğin
ölçüsü olan ve ileride elde ediliş biçimi ayrıntılı olarak tariflenecek Re,3 değeri; 3 mm lik
sehime karşı gelen ortalama yükün ilk çatlağın oluştuğu andaki yüke oranı olarak
bulunabilir. Burada ortalama yük değeri için çizilen eğri, Şekil – 3.36’ daki şeklin Üst ve
Alt olarak tanımlanan alanların eşit olması ilkesine göre oluşturulmuştur. Elde edilen oran
genellikle eşdeğer eğilme dayanımı oranı olarak bilinmektedir. Re,3 ün çelik tel donatılar
için belirtici bir özelik olduğu söylenebilir.
Betonun içine katılan çelik tel donatıların miktarına bağlı olarak değişen Re,3 değeri ve buna
bağlı olarak eşdeğer eğilme dayanımı, çelik tellerin miktarı arttıkça yüksek değerler
almaktadır. Farklı çelik tel donatı üreticileri yaptıkları deneyler ile Re,3 değerleri için farklı
sonuçlar vermektedirler. Đlerleyen sayfalarda bu bilgilere yer verilecektir. Bununla beraber
derz bulunmayan zemin betonlarında 35 – 45 kg/m3 lük dozaj, çatlakların genişliğini ve
konumunun düzenlenmesi açısından yeterli olmaktadır. Kesme derzli betonlarda ise bu
dozaj, 20 – 30 kg/m3 değerindedir. Daha önceki bölümlerde bahsi geçen akma kriterlerinin
oluşması ve gerekli sünekliğin sağlanması için önerilen dozaj, farklı tipteki çelik tel
donatılar için bir dereceye kadar farklı olsa da, 30 kg/m3 kadardır [1].
TR34, eşdeğer eğilme dayanımı oranı Re,3 kullanılarak elde edilen pozitif moment
kapasitesi için aşağıdaki bağıntıyı vermektedir [2]. Daha önce belirtildiği gibi, negatif
moment kapasitesinin bulunmasında Re,3 değeri kullanılmamaktadır.

m=

f ctk , fl

γc

m' =

 h 2f
( Re,3 )
 6


f ctk , fl  h 2f

γ c  6











Burada;

f ctk , fl :Donatısız betonun karakteristik eğilme dayanımı,
hf

γc

:Beton plak kalınlığı,
:Beton için malzeme katsayısı ( yerinde dökme betonlar için 1,5 )

olarak bilinmektedir.
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(3.60)

(3.61)

f ctk , fl için farklı ülke yönetmelikleri farklı değerler ve bağıntılar vermektedir. Aşağıda bu
farklı değerler ve bağıntılar verilecektir.
Eurocode 2


200 
f ctk , fl = 1 +
 f ctk ( 0,05) ≤ 2 f ctk ( 0,05)
h f 


(3.62)

Minimum kayma dayanımı;

v Rd ,ct = 0,035k13 / 2

f ck

(3.63)

şeklinde yazılabilir.
Burada;

f ctk ( 0, 05) : karakteristik eksenel çekme dayanımı
d

f ck

:faydalı yükseklik
:karakteristik basınç dayanımı

k1 = 1 + 200 d
olarak bilinmektedir. Farklı beton dayanımları için belli başlı beton özelikleri aşağıdaki
tabloda ( Tablo – 3.15 ) topluca verilmektedir [2].
Tablo 3.15 Eurocode 2’ ye göre betonun dayanım özelikleri
Sembol

Özelik

Dayanım sınıfı

Birim

Açıklama

f cu

Karakteristik basınç dayanımı (küp)
(N/mm2)

30

35 40 45

N/mm2 Küp dayanımı

f ck

Karakteristik basınç dayanımı (silindir)
(N/mm2)

25

28 32 35

N/mm2 Silindir
dayanımı

f cm

Ortalama basınç dayanımı (silindir)
(N/mm2)

33

36 40 43

N/mm2

f ck + 8

f ctm

Ortalama tek eksenli çekme dayanımı
(N/mm2)

2,6 2,8 3,0 3,2 N/mm2

0,3 f ck2 / 3

f ctk ( 0 , 05 )

Karakteristik tek eksenli çekme dayanımı
(N/mm2)

1,8 2,0 2,1 2,2 N/mm2

0,7 f ctm

E cm

Sekant elastisite modülü
(kN/mm2)

31

22( f cm / 10 ) 0,3

32 33 34

kN/mm
2
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TS 500
TS 500-2000’ de betonun karakteristik eksenel çekme dayanımı bağıntısı verilmiştir.

f ctk , fl = 0,35 f ck

[MPa]

(3.64)

Çeşitli beton sınıfları için bu denklemden elde edilen eksenel çekme dayanımı değerleri
TS500-2000’ de 3.3.1 ve 3.3.2 alt bölümünde Çizelge 3.2 de verilmiştir. Betonun çekme
dayanımı, eğilme ve silindir yarma deneylerinden de elde edilebilir. Eksenel çekme
dayanımı fctk, silindir yarma deneyinden elde edilen çekme dayanımını 1,50 ile; eğilme
deneyinden elde edilen çekme dayanımını da 2,0 ile bölerek yaklaşık biçimde
hesaplanabilir [18]. Bu durumda eğilmede çekme dayanımı aşağıdaki biçimde formüle
edilebilir.

f ctk , fl = 0,7 f ck

[MPa]

(3.65)

Tablo 3.16 TS 500’ e göre betonun dayanım özelikleri
Karakteristik
basınç
dayanımı f ck

Eşdeğer Küp
basınç
dayanımı f cu

MPa

MPa

C16

16

C18

28 günlük
Elastisite
modülü E cm

f ctk

f ctk , fl

MPa

MPa

20

1,4

2,8

27000

18

22

1,5

3,0

27500

C20

20

25

1,6

3,2

28000

C25

25

30

1,8

3,6

30000

C30

30

37

1,9

3,8

32000

C35

35

45

2,1

4,2

33000

C40

40

50

2,2

4,4

34000

C45

45

55

2,3

4,6

36000

C50

50

60

2,5

5,0

37000

Beton
sınıfı

MPa

Amerikan standardı (ASTM)
Eğilmede çekme dayanımı ( Đngilizcede “MOR – Modulus of Rupture” olarak ifade
edilmektedir), dört nokta yüklemeli kiriş deneyi ile belirlenmektedir. Donatısız betonlar
için ASTM C 78 ve çelik tel donatılı betonlar için ASTM C 1018 standartları
kullanılmaktadır. Zemine oturan beton döşemelerin kalınlığının belirlenmesinde en etkili
özelik olarak kullanılan eğilmede çekme dayanımı, genellikle betonun silindir basınç
dayanımının karekökünün bir katsayı ile çarpılmasıyla elde edilmektedir.
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American Portland Çimentoları Birliği PCA, sözkonusu katsayının 9 olması gerektiğini
önermektedir. Amerikan Beton Enstitüsü ACI, özellikle zemin betonları için değil ancak
genel olarak 7,5 katsayısını vermektedir. Betonun silindir basınç dayanımına göre farklı
katsayılar ile elde edilmiş eğilmede çekme dayanımları aşağıdaki tabloda verilmektedir [4].
Tablonun alındığı kaynaktaki birimler MPa birimine dönüştürülmüştür.
Tablo 3.17 Amerika’ da kullanılan eğilmede çekme dayanımı değerleri
Silindir basınç dayanımı

k MOR

f

'
c

MPa

f c' ’ ye karşı gelen f ctk , fl

değerleri [MPa]

(2000 psi) (2500 psi) (3000 psi) (3500 psi) (4000 psi) (4500 psi) (5000 psi)
C14
C18
C21
C25
C28
C32
C35

0,59

f c'

2,21

2,50

2,70

2,95

3,12

3,34

3,49

0,63

f c'

2,36

2,67

2,89

3,15

3,33

3,56

3,73

0,67

f c'

2,51

2,84

3,07

3,35

3,55

3,79

3,96

0,75

f c'

2,81

3,18

3,44

3,75

3,97

4,24

4,44

0,84

f c'

3,14

3,56

3,85

4,20

4,44

4,75

4,97

0,92

f c'

3,44

3,90

4,22

4,60

4,87

5,20

5,44

1,00

f c'

3,74

4,24

4,58

5,00

5,29

5,66

5,92

3.4.2 Çelik Tel Donatılı Betonların Eğilme Dayanımları
Çelik tel donatılı betonların eğilme dayanımlarının elde edilmesi için kullanılan farklı ülke
yönetmeliklerinden ve farklı değerlerden bir önceki bölümde söz edilmişti. Burada deneysel
yolla çelik tel donatılı betonların davranışları incelenecek ve kiriş eğilme deneylerinden
yola çıkılarak, belirlenen kiriş sehim değerlerine karşı gelen betonun süneklik değerleri ve
eşdeğer eğilme dayanımı elde edilecektir. Özellikle Re,3 ve farklı sehim sınırlarına karşı
gelen tokluk indislerinin elde edilmesine, tanımı yapılacak yöntemle ulaşılacaktır [1].
Ardından TR34’ teki yöntem incelenecek ve belirtilen yöntem ile karşılaştırılacaktır. Bu alt
bölüm sonunda ise, ASTM C 1018 test yöntemi (aynı zamanda TS 10515 – 1992) ve
Alman Beton Birliğinin (DBV) önerileri açıklanacaktır. Tanımı yapılan yöntem içerisinde,
uygun olduğu durumlarda ASTM C 1018 test yöntemine atıfta bulunulmuş ve tokluk
indislerinde ortak bazı açıklamalar yapılmıştır. Okuyucunun her yönetmeliğin belirttiği test
yöntemlerini benimsemesi ve tamamını kullanması beklenmemektedir. Bununla beraber,
konunun bir bütün olarak anlaşılması ve farklı test yöntemlerinin birbirlerini tamamlayıcı
nitelikte olması yanında, farklı okuyucuların farklı test yöntemlerine alışkın olmalarının
ihtimal dahilinde bulunması bu şekilde bir düzenlemeyi gerektirmiştir. Bazı bağıntıların alt
yapısının kavranması hedeflenmekte ve bu sayede hesaplamalarda esnek olunmasına imkan
verilmeye çalışılmaktadır.
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3.4.2.1 Yük ve sehim arasındaki ilişkiler
Tasarımda kullanılan eğilme dayanımı, çelik tel donatının yük – sehim özelliklerine ve
öngörülen sınır duruma ( kullanım sınır durumu veya taşıma gücü sınır durumu ) bağlıdır.
Şekil 3.37, standart kiriş eğilme testinden elde edilen yük – sehim eğrisini göstermektedir.
Düşey eksende bulunan yük, aynı moment değerine karşı gelen eşdeğer gerçek eğilme
gerilmesi ile yerdeğiştirebilir. Benzer biçimde aynı moment değerine karşı gelen, fakat
doğrusal gerilme dağılımı ise gerçek gerilme yayılışı ile birlikte Şekil 3.38’ de verilmiştir.

P/2 P/2
Pmaks.(f maks.)
Pcr ( f cr)

A
h

G

Pres ( f res)
Pres ( f e,3)

b
l/3

B
C
F
δcrcr

0

E
δxx

δyy=n
=nδcrcr

δc

D
δmaks.
=3mm
maks.=3mm

Şekil 3.37 Çelik tel donatılı betonda eğilmede yük – sehim ilişkisi
Gerçek gerilme yayılışı

Eşdeğer doğrusal gerilme yayılışı

G

fcr
m

m

H

0,37fe,3
fe,3 (=Re,3fcr)
Şekil 3.38 Eğilme momenti ( m ) için gerçek ve eşdeğer gerilme dağılımları
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l/3
l

l/3

Bu yöntemde elde edilen gerilme ve dayanımlar, aşağıda verilen denklem ve Şekil 3.38 de
gösterilen eşdeğer doğrusal gerilme yayılışı esas alınarak ifade edilmiştir.

σ = M / W = M /(bh 2f / 6) = PL /(bh 2f )

(3.66)

Burada;
W :Kesit mukavemet momenti
b :Deney kirişi genişliği (deneyde 150 mm)
hf :Deney kirişi yüksekliği (deneyde 150 mm)
σ :Bulunmak istenen gerilme (örneğin fe,3 )
L :Deney kirişi uzunluğu (deneyde 450 mm)
olarak belirlenmiştir. Esasen elde edilmesi gereken fe,3 değerinin hesabı kısaca denklem
3.67’ deki gibi yapılabilir. Bu denklemde bilinmeyen olmadığı için iyi bir yaklaşımla
eşdeğer eğilme dayanımı fe,3 istenen sehim değerine göre hesaplanabilmektedir. Eşdeğer
dayanımın elde edilmesinin ardından Re,3 değerinin de kolayca hesaplanabileceği açıktır.

Tb L
(3.67)
dbh 2f
Burada Tb , yük – sehim eğrisinin 3 mm’ ye karşı gelen sehime kadar olan eğrinin altında
kalan alandır ve esasen 3.66 denklemindeki P değerinin elde edilmesi ve Şekil 3.37’ de
gösterilen eğrinin altında kalan eşdeğer alanın ifadesinde bu P değerinin yerine konmasıyla
elde edilebilmektedir. Kısaca bu işlem aşağıda gösterilmiştir.
f e ,3 =

Şekil 3.37’ den

 Tb = Pd

Denklem 3.66’ dan

 P = f e ,3 bh 2f / L

Birleştirilme sonrasında  Tb = dbh 2f f e ,3 / L
ve ardından 3.67 denklemi elde edilir.
Yukarıda ifade edilen ve ortaya çıkan sonuç pratik amaçlar için rahatlıkla kullanılabilir.
Bununla beraber, istenilen sehim değerine ve enerji yutma kapasitesine ait olmak üzere elde
edilmesi gereken eşdeğer eğilme dayanımı ve süneklik oranı hakkında net bilgi elde
edilemeyeceği ve deney sonrasında detaylı bilgi sahibi olunamayacağı için daha kapsamlı
bir hesap yöntemine gereksinim duyulmaktadır. Bu işlem, şu ana kadar elde edilmiş ön
bilgiler ve Şekil 3.37 ve 3.38’ in ışığında aşağıda gerçekleştirilecektir.
δx ve δy sehimleri arasındaki ortalama eğilme gerilmesi (fres), kalan dayanım olarak
adlandırılır ve sünekliği (tokluğu) belirten indisler cinsinden ifade edilebilir (Denklem
3.68).

f res = f cr

(I y − I x )
( y − x)
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= f cr R x, y

(3.68)

Burada;
f cr :Çatlama yüküne karşı gelen gerilme

Iy

:Seçilen büyük sehime karşı gelen süneklik indisi

I x :Seçilen küçük sehime karşı gelen süneklik indisi
R x , y :Kalan dayanım çarpanı
olarak adlandırılmaktadır.
δcr ilk çatlağın meydana geldiği andaki sehim olmak üzere, süneklik indisleri aşağıdaki
basit yolla bulunabilir (Şekil 3.37).

Iy =

AlanOABEFO
AlanOAFO

(3.69)

Ix =

AlanOAGHFO
AlanOAFO

(3.70)

Yük – sehim eğrisi tam olarak elastoplastik olan malzeme durumu için, süneklik indisini
ifade eden ve ilk çatlağın belli bir katı olan sehim miktarı δy, Iy = y olacak biçimde
tanımlanmaktadır. Bu durumda, OABEFO alanı OADO üçgeninin alanına eşittir ve bu alan
y ile ifade edilebilir. Çelik tel donatı miktarının çok yüksek olması durumunda, Iy, y’ den
büyüktür. Fakat pratikte karşılaşılan durumlar için Iy, y’ den küçük kalmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta ifade edildiği üzere,

δ y = nδ cr ve
n = ( y + 1) / 2 olarak elde edilir.
Süneklik oranı veya kalan dayanım çarpanı olarak tarif edilen Re,3 , daha önce açıklandığı
gibi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir.

 f e ,3 

Re,3 = 
 f cr 
Burada,

(3.71)

f e ,3 için Şekil 3.37 kullanılarak daha önce belirtilen ve Tb olarak ifade edilen

veya doğrudan eğri altında kalan alan gözönüne alınır ise, f e ,3 = Alan OABCDEFO / δ maks .
elde edilir. δ maks. = 3 mm olduğu bilindiğine göre, Re , 3 için sonuçta Denklem 3.72
düzenlenir.

 AlanOABCDEFO
Re ,3 = 
3 f cr
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(3.72)

Burada önemli olan nokta; ilk çatlağın oluştuğu andaki dayanım ve eşdeğer eğilmede
çekme dayanımının, belirli bir çelik tel donatı biçimi ve hacmine bağlı olarak deneylerden
elde edilmesi gerektiğidir. Çelik tel lif üretici firmalar tarafından, üretilen her cins tel tipi
için farklı dozaj ( betonun 1 m3 ünde kg cinsinden çelik tel ) ve hacimde ( betonun 1 m3
ünde m3 cinsinden çelik tel ) deneyler gerçekleştirilmekte ve sonuçta her bir farklı durum
için f cr ve f e ,3 değerleri elde edilmektedir.
Elde edilen bu değerler kullanılarak 3.71 denkleminden Re ,3 oranı kolaylıkla
hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda, Bekaert firmasının Dramix® adlı çelik tel donatısının
üç çeşidi için, yukarıda tarifi yapılan deneysel yolla bulunan Re ,3 değerleri verilmiştir.
Farklı üreticilerin farklı çelik tel donatıları için değerler, üretici firmalardan temin
edilmelidir.
Tablo 3.18 Dramix® çelik tel donatıların farklı dozajları için Re ,3 değerleri

Re ,3 değerleri
Dozaj ( kg/m3 )
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

RC-80/60-BN
42
52
60
68
75
80
86
90
95
99
102

RC-65/60-BN
38
47
56
63
69
75
80
85
89
93
97

60,0 mm

~3,0 mm
~2,0 mm
Şekil 3.39 Dramix® RC-65/60-BN çelik tel için boyut özelikleri
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RL-45/50-BN
38
45
52
58
63
68
72
77
80
84

0,90 mm

Bu bölümün başında açıklanan akma çizgileri yöntemine göre betonun plastik hesabında,
donatılı plak alt yüzeyinde meydana gelen çatlaklar sonucunda momentlerin yeniden
dağılarak sünek bir davranış oluştuğu belirtilmişti. Plakta bu sünekliğin kaynağı olan çelik
tel donatıların betonda hesaba katılması sonucunda, süneklikte ve eğilmedeki çekme
dayanımında bir iyileşme oluşur ve bu iyileştirme ( 1 + Re,3 / 100 ) çarpanı ile ifade edilir ve
hesaba katılır [1,2].
Bu durumda, eğilmedeki çekme dayanımının üst sınır durumundaki değeri;

Re , 3 


f u = f cr 1 +
 100 

(3.73a)

 Re,3 

f u = f ctk , fl 1 +
 100 

(3.73b)

veya

şeklinde ifade edilebilir. TR34’ e göre tasarımda kullanılacak eğilme dayanımının değeri,
3.74 denklemi ile verilen biçimde küp numunenin basınç dayanımından hareketle
hesaplanabilir (ayrıca malzeme katsayısı ile azaltmaya gerek yoktur).

f ctd , fl = 0,393( f cu ) 2 / 3

(3.74)

Yukarıda f cr olarak ifade edilen ve kiriş eğilme deneyinde ilk çatlamaya karşı gelen değer,
esasen üst sayfalarda verilen f ctk , fl değeridir. f ctk , fl değerinin farklı ülke yönetmelikleri
için değişik sayılar almasından dolayı, deney yönteminin açıklanması sırasında f cr ’ nin
kullanılması uygun bulunmuştur. Bu aşamaya kadar olduğu gibi bundan sonra da,
bağıntılarda f ctk , fl ve deneyler ile ilgili açıklamalarda f cr kullanılacaktır.
TS500-2000 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, yukarıda Tablo 3.16’ da
sayısal değerleri ve 3.65’ teki denklemi kullanarak eğilmede çekme dayanımının ifadesini
vermektedir. Bu ifade 3.73 denkleminde yerine konursa 3.75 elde edilir.

 Re ,3 

f u = 0,7 f ck 1 +
 100 

(3.75)

Farklı ülke yönetmeliklerine göre hesap yapılması istendiğinde, betonun 28 günlük
karakteristik silindir dayanımının ve süneklik (tokluk) oranının bilinmesi yanında,
yönetmeliklerde verilen malzeme ve/veya yük çarpanlarının da bilinmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Yukarıdaki ifadeler malzeme güvenlik çarpanlarını içermemektedir. Taşıma
gücü limit durumu kullanılarak tasarım yapılması sırasında, gerekli olan malzeme güvenlik
çarpanları kullanılmalıdır. Bu hususta bir alt bölüm ilerdeki sayfalarda malzeme güvenlik
çarpanları hakkında gerekli bilgileri verecektir. Bunun yanında, deneylerden elde edilen
bilgilerin kullanılmasında ve bunların tasarıma katılmasında da farklılıklar mevcuttur.
Hesap yönteminin seçilmesini esas alan bu kriterler aşağıda açıklanacaktır.
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3.4.2.2 Tasarım ve hesapta kullanılacak dayanımın seçilmesi
Tasarimda üç çeşit dayanım kullanılabilir.
a – Çatlama gerilmesi
b – Maksimum dayanım
c – Kalan (Artık) dayanım
•

Çatlamayı gözönünde bulunduran kullanım sınır durumu (başka deyişle; elastik
hesap), çatlama gerilmesi fcr’ yi esas alır.

•

Elastik hesap yöntemi kullanılan üst sınır durumda (tekil yükün plağın köşesinde
veya plak kenarında çizgisel yük bulunması durumu için), fmaks. yani maksimum
gerilme kullanılır (eğer fcr ’ den büyük kalıyorsa).

•

Plastik hesap yöntemi kullanılan üst sınır durumda, çatlamadan sonra ortaya çıkan
ve Şekil 3.37’ de gösterilen kalan dayanım esas alınarak tasarım gerçekleştirilir.
Burada öngörülen tasarım modeli, ya δx ve δy sehimleri arasında kalan ortalama
gerilme fres yada 3 mm lik sehime karşı gelen ortalama kalan dayanım fe,3’ e
bağlıdır. Bunların her ikisi de sonuçta, akma çizgilerindeki çatlaklarda ortalama
eğilme momenti kapasitelerini vermektedirler. Re,3’ ün hesabı için kullanılan x ve
y değerlerinin seçim esasları aşağıda açıklanacaktır.

3.4.2.3 Plastik tasarım için artık dayanım
Yukarıda belirtilen farklı hesap yöntemleri, farklı sehim değerleri için kullanılmaktadır. Her
sehim değerine karşı gelen süneklik indisi farklı olacaktır. Bu durumda 3 mm sehim için
kullanılan Re,3 değeri her sehim için genelleştirilmek suretiyle Rx,y olarak ifade edilebilir.
Genel bir yaklaşım, Re,3 ün tanımlanmasında x =10 ve y =20 değerlerinin kullanılmasıdır.
Eğer kısıtlanmış rötre ve sıcaklıktan meydana gelen büzülme nedeniyle oluşan çekme
gerilmeleri varsa ve eğer, eksenel yük etkisi ayrıca hesaba katılmıyorsa o zaman y’ nin daha
büyük değerleri kullanılmalıdır. Kiriş eğilme deneyinde ortaya çıkan sehim ve meydana
gelen çatlak genişliği arasında basit bir ifade türetilerek y değeri bulunabilir.
Standart JSCE-SF4 (1984) eğilme deneyinde (Japon Beton Enstitüsü – Çelik Tel 34)
normal durumlarda sadece bir adet çatlak görülür. Çatlamadan sonraki ilave sehim değeri
∆δ, esasen bahsi geçen çatlağın genişliği, w, ile orantılı olacaktır. Şekil 3.33 ve ara hesaplar
sonucunda; deney kirişi yüksekliği, sehim ve çatlak genişliği arasında bir bağıntı
oluşturulmuş ve 3.76 numaralı denklem ile aşağıda verilmiştir.

∆δ =

wL
4h f

(3.76)

Uzunluğu yüksekliğinin 6 katı olan narin kirişler için (L=450 mm ve hf =75 mm), L/hf
ifadesi 3.76’ da yerine konursa;

6
∆δ = w = 1,5w
4
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(3.77a)

∆δ = 0,15(10w)

(3.77b)

elde edilir. Çatlama anındaki sehim δcr =0,15 mm olarak tahmin edilirse, ∆δ; çatlama
anındaki sehimin 10w katı olacaktır. n = (y+1)/2 hatırlanırsa, bu durum 20w ile ifade
edilebilir. Başlangıçta y için verilen 20 değerine son bulunan 20w eklenirse, y ile w
arasında bir bağıntı bulunmuş olur.

y = 20 + 20wk

(3.78)

Burada wk , kısıtlanmış veya oluşmasına imkan verilmemiş çatlak genişliğidir.
Sadece eğilme etkisi altında (kısalması engellenmemiş) y için 20 değeri kullanılmaktadır.
wk genişliği için 0,5 mm seçilmesi durumunda, y =30 olarak elde edilir. Bu sonuç şu şekilde
ifade edilebilir: Uzunluğu L =450 mm ve yüksekliği hf =75 mm olan kiriş eğilme deneyi
neticesinde elde edilen R10,30 un tasarımda kullanımında; yaklaşık 0,5 mm lik çatlak
genişliği vereceği kabullenilmektedir.
Tasarım için daha yüksek değerlerin, mesela 1 mm, kullanılması tercih edilebilir. Bu
durumda R10,40 kullanılmalıdır. Ayrıca, R değerleri ile çatlak genişlikleri arasındaki
ilişkinin deney kiriş boyutlarına bağlı olarak da değiştiği bilinmektedir. Şekil 3.37’ deki
deney numunesi boyutları için δcr =0,05 mm olarak kabul edilirse,

∆δ = w

3
= 0,75w
4

∆δ = 0,05(15w)

(3.79a)

(3.79b)

Bu durumda y ifadesi, n =(y+1)/2 katkısıyla, elde edilir.

y = 20 + 30wk

(3.80)

R10,30 kullanılarak yapılan tasarımda meydana gelecek çatlak genişliği 0,3 mm
mertebesindedir. Daha yüksek çatlak genişlikleri ile çalışılmak istendiğinde R10,50 değeri
kullanılabilir. Bu durumda y =50 olarak alındığında, nihai çatlak genişliği 1 mm olacaktır.
Zemin betonlarında kullanılan çelik tel donatıların en büyük üstünlüğü, üst sınır çatlak
genişliğinin sınırlandırılması veya öngörülmesi durumunda, bu sınıra ulaşılmasına imkan
veren tedbirlerin alınabilmesidir. Eğilme etkilerine ek olarak kesme gerilmelerine karşı
koyarken, aynı zamanda zımbalama ve sıcaklık etkilerine maruz kalan plağın toptan göçme
mekanizması, doğru hesaplanan ve betona uygun şartlarda eklenen çelik tel içeriği (dozajı)
ile ayarlanabilmektedir. Farklı ülke yönetmeliklerinde Re,3 ve Rx,y değerlerinin
hesaplanması için bir takım farklı yöntemler kullanılıyor olsa da sonuçta tamamı birbirine
benzer yaklaşımlar içermektedir ve iki terim de benzer karakterdedir.
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L/2

L/2

α

∆δ
hf

tgα = ∆δ/(L/2)
sinα = w/(2hf)
küçük değerler için:
tgα = sinα = α
∆δ/(L/2) = w/(2hf)
∆δ = wL/(4hf)

2α

w
Şekil 3.40 Kiriş eğilme deneyinde sehim ile çatlak genişliği arasındaki ilişki
3.4.2.4 Plastik tasarım için TR34 (Teknik Rapor 34) yaklaşımı
TR34’ e göre plakta momentlerin yeniden dağılımı mümkün olduğunda, denklem 3.60 ve
3.61 de verilen pozitif ve negatif momentlerin değerleri birlikte değerlendirilmektedir. Bu
durumda toplam moment kapasitesi aşağıda verilmiştir:

m + m' = f 0 h 2f / 6

(3.81)

Burada;

f 0 = f ctd , fl + f e,3 = (1 + Re,3 / 100) f ctd , fl

f ctd , fl :3.74 denklemi ile verilen ve küp dayanımından elde edilen (malzeme güvenlik
çarpanı da içeren) eğilme dayanımı değeridir.
Plakta momentlerin yeniden dağılımı imkanı yok ise (tekil yüklerin köşede olması veya
kenara paralel çizgisel yük bulunması durumu), plakta oluşan negatif ve pozitif
momentlerin toplam kapasitesine çelik tel donatının etkisinin olmadığı varsayılmaktadır.

m + m' = f ctd , fl h 2f / 6

(3.82)

Eşdeğer eğilme dayanımı fe,3, ilk çatlama ile sonraki 3 mm lik sehim sınırına kadar olan bir
ortalama ile ilişkilidir. Bu, plastik tasarımda kullanılan R10,30 değerine karşı gelen
sehimlerle karşılaştırılabilir. Bu: n = (10+1)/2 = 5,5 ve n = (30+1)/2 = 15,5 sayıları, deney
sırasında meydana gelen ve tasarımda öngörülen ilk çatlağın oluştuğu sehimin katları olarak
ifade edilmektedir. Örneğin δcr≈ 0,05 mm olduğunda, δ10= 5,5δcr ≈0,3 mm ve δ30= 15,5δcr
≈0,8 mm bulunacaktır.
Şekil 3.41, Re,3 ile yukarıdaki paragrafta elde edilen sehimlerin açık biçimde bir
karşılaştırmasını vermektedir [1]. Genellikle f10,30, beton içerisinde özellikle çelik tel
miktarı az olduğunda, fe,3’ ten daha yüksek değerler almaktadır. Bu durumda TR34’ te
tanımlanan fe,3 eşdeğer dayanımı, f10,30’ dan daha güvenli (daha az ekonomik) bir süneklik
kriteri üzerine kurulmuştur. Diğer taraftan, yeniden dağılım mümkün olduğunda TR34
pozitif momentler için tam çatlama dayanımını esas almaktadır. Bundan dolayı, f10,30 ile
karşılaştırmak için uygun değer f0/2 = (fctk,fl + fe,3) olmalıdır. Böylece iki tasarım arasındaki
fark bir bakıma azalmaktadır. Bu fark deney kirişi boyutları ile de ilgilidir.
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fcr
f10,30
fe,3

δ
δcr

5.5δcr

3 mm

15.5δcr

Şekil 3.41 TR34’ün 2.baskısında kullanılan deney için dayanım – sehim ilişkisi
3.4.2.5 ASTM C-1018 deney yöntemi
TS10515 – 1992, ASTM C-1018 deney yöntemine benzerdir.
Burada geniş açıklama yapılmayacak ve sadece deney sonucu, yük – sehim ilişkisi olarak
verilmiştir. Süneklik indisleri ve karşı gelen kalan dayanım çarpanı ayrıca bağıntı biçiminde
ifade edilmiştir [19] .
δ ; ilk çatlak oluştuğu andaki sehim değeridir.

ASTM C-1018
Süneklik Đndeksleri

P
A

I5 =AlanOABG / AlanOAF
I10=AlanOACH / AlanOAF
I20=AlanOADI / AlanOAF
I30=AlanOAEJ / AlanOAF

B
C
D

Yük

E

Artık Dayanım Çarpanı

F

δ

G

3δ

H

5,5δ

I

Sehim
10,5δ

J

15,5δ

Şekil 3.42 ASTM C-1018 standardına göre yük – sehim ilişkisi
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R5,10 = 20 (I10-I5)
R10,20 = 10 (I20-I10)

3.4.2.6 Farklı yük durumlarında Re,3 değerleri
Burada, zemine oturan plak üzerine etki eden ve önceki bölümlerde ayrıntılı biçimde
incelenmemiş çeşitli yük durumları için hazırlanmış olan Re,3 değerleri tablo halinde
verilmiştir [3]. Sıralı ve çoklu yük durumlarını içeren bu bağıntılarda kullanılan birimler
daha önce kullanılan birimlerdir.
Tablo 3.19 Çeşitli yük durumları için hesaplanan Re,3 değerleri

Yük tanımı

Re,3 ( % )
Plak ortasında sıralı yük durumları

Plak ortasında
3 lü grup yük

Re ,3


s1 

 s + s2
 + P3 1 − 1
 P1 + P2 1 −
1,5l
 1,5l 

=

  2a  
f ctd , fl h 2f 1 +  r 

  l 


Re , 3

 
s1 
s  

 + P2 + P3 1 − 2  
 P1 1 −
1,5l 
 1,5l  − 1
= 


  2a  
f ctd , fl h 2f 1 +  r 




  l 

Re , 3

  s1 + s 2 

s 

 + P2 1 − 2  + P3 
 P1 1 −
1,5l 
 1,5l 
− 1
= 




2
a


f ctd , fl h 2f 1 +  r 




  l 

Burada:

 
 
 − 1




f ctd , fl = 0,393( f cu ) 2 / 3

Yukarıdaki bağıntılardan en büyük değeri veren Re,3 dozaj seçimi için kullanılmalıdır.
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Tablo 3.19 (devam)

Yük tanımı

Re,3 ( % )
Plak ortasında sıralı yük durumları

Plak
ortasında
4 lü grup
yük

Re,3


s1 

 s +s 
 s + s + s3  
 + P3 1 − 1 2  + P4 1 − 1 2
 
 P1 + P2 1 −
1,5l 
1,5l 
1,5l



 − 1

=


  2a  
f ctd , fl h 2f 1 +  r 


  l 



Re , 3

 
s1 
s 

 s + s3  
 + P2 + P3 1 − 2  + P4 1 − 2
 
 P1 1 −
1,5l 
1,5l 
1,5l  




=
−1


 2a r  
2
f ctd , fl h f 1 + 



  l 



Re , 3

  s1 + s 2
 P1 1 −
1,5l
= 




Re , 3

  s1 + s 2 + s 3 

s 
 s + s3 

 + P2 1 − 2
 + P3 1 − 3  + P4 
 P1 1 −
1,5l
1,5l 


 1,5l 
= 
− 1




2
a
 r
2
f ctd , fl h f 1 + 





  l 

Burada:

s  
s 



 + P2 1 − 2  + P3 + P4 1 − 3  

 1,5l 
 1,5l  − 1

  2a  
f ctd , fl h 2f 1 +  r 


  l 

f ctd , fl = 0,393( f cu ) 2 / 3

bağıntılardan en büyük değeri veren Re,3 dozaj seçimi için kullanılmalıdır.
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Tablo 3.19 (devam)
Yük tanımı

Re,3 ( % )
Plak köşesinde sıralı yük durumları

Re , 3

 
s1  

 
 3 P1 + P2 1 −
 1,5l  


=
−1

 4a r   
2
 f ctd , fl h f 1 + 
 

  l  

Re,3

  
 
s1 
 + P2  
 3 P1 1 −
 1,5l 
 − 1
= 

  4a  
 f ctd , fl h 2f 1 +  r  

  l  

Plak köşesinde
2 li grup yük

Yukarıdaki bağıntılardan en büyük değeri veren Re,3 dozaj seçimi
için kullanılmalıdır.

Re,3

 
s1 
s + s2


 + P3 1 − 1
 3 P1 + P2 1 −
1,5l

 1,5l 
= 

  4a  

f ctd , fl h 2f 1 +  r  

  l 

R e,3

  
s1 
s  

 + P2 + P3 1 − 2   
 3 P1 1 −
 1,5l 
 1,5l   
= 
−1


 4a r 
2
f ctd , fl h f 1 + 





  l 

Re ,3

  
 
s1 + s 2 
s 

 + P2 1 − 2  + P3  
 3 P1 1 −
1,5l 

 1,5l 
 − 1
= 




a
4




f ctd , fl h 2f 1 +  r 

  l 


Plak köşesinde
3 lü grup yük

 
 
 
−1




Burada: f ctd , fl = 0,393( f cu ) 2 / 3
Yukarıdaki bağıntılardan en büyük değeri veren Re,3 dozaj seçimi
için kullanılmalıdır.
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Tablo 3.19 (devam)
Yük tanımı

Re,3 ( % )
Plak köşesinde sıralı yük durumları

Plak köşesinde
4 lü grup yük

Burada:
f ctd , fl = 0,393( f cu ) 2 / 3

Re , 3

 
s1 

 s +s 
 s + s 2 + s 3  
 + P3 1 − 1 2  + P4 1 − 1
 
 3 P1 + P2 1 −
1,5l 
1,5l
 1,5l 


 
= 
−1



4
a

 r
2
f ctd , fl h f 1 + 




  l 


Re , 3

  
s1 
s 

 s + s 3  
 + P2 + P3 1 − 2  + P4 1 − 2
 
 3 P1 1 −
1,5l  
 1,5l 
 1,5l 



=
−1


 4a r  
2
f ctd , fl h f 1 + 




  l 


Re , 3

   s1 + s 2
 3 P1 1 −
1,5l

= 




s 
s  



 + P2 1 − 2  + P3 + P4 1 − 3  

 1,5l 
 1,5l  
−1

 4a r  
2
f ctd , fl h f 1 + 



  l 

Yukarıdaki bağıntılardan en büyük değeri veren Re,3 dozaj seçimi için kullanılmalıdır.
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3.4.3 Güvenlik Katsayıları ve Tasarım Đlkeleri Arasındaki Đlişkileri
Güvenlik katsayıları hem yük ve hem de malzemeye bağlı olarak farklı değerler almaktadır.
Bunun yanında seçilen tasarım ilkesine göre de söz konusu çarpanların kullanılması
değişiklik göstermektedir.
3.4.3.1 Yük çarpanları
Kullanım sınır durumları için tasarımda, tasarım yükü Pd artırılmamış yükleri ifade ederken,
taşıma gücü sınır durumunda Pd yük tipine göre belli bir çarpan ile artırılmış yükleri ifade
etmektedir.
Plağa etkiyen yüklerin sabit ve hareketli olması durumuna göre farklı karakterde iki çeşit
yük çarpanı kullanılmaktadır. Bu değerler tablo halinde aşağıda verilmektedir:
Tablo 3.20 Çeşitli yük durumlarına göre yük çarpanları [1,3]
Rötre ve sürtünme
Hesaba katılmıyor
Yük Biçimi

Hesaba katılıyor

Derz mesafesi
≤ 12 m

Derz mesafesi
∃ 12 m

Derz önemli değil

γQ

1,5

2,0

1,2

Dinamik yük çarpanı γD

1,4

1,4

1,4

Statik yük çarpanı

Tablo 3.20 dikkatle incelenirse, dinamik yük çarpanının sabit ve 1,4 olduğu görülür. Esasen
hemen tamamı trafiğe açık olan zemin betonları için kullanılacak dinamik çarpan, yükün
tekrar sayısı ile ilgili olmalıdır. Bu etkiyi hesaba katan ve içerisinde yeteri miktarda çelik tel
donatı bulunan zemin plaklarının dinamik yük çarpanı aşağıdaki bağıntı ile ifade
edilebilmektedir.

γ D = 1 + 0,4 log( N ) / 7 ≤ 1,4

(3.83)

Burada N, yükün tekrarlanma sayısıdır ve aynı noktadan geçen araç sayısının, plağın ömrü
boyunca 10 Bin ile 5 Milyon arasında değiştiği varsayılır. Betonun öngörülen ömrü
boyunca yüklerden dolayı yorulma etkisini hesaba katmak için kullanılan dinamik çarpan
ve yük geçiş sayısı N, beton kalınlığının hesabında büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak:
5 Milyon araç geçişi için tasarlanan plak kalınlığı 210 mm iken, 10 Bin geçiş için kalınlık
160 mm’ ye düşebilmektedir. Bu durumda geçiş sayısının dikkatlice hesaplanması ve
hesaba katılması önemlidir. Geçiş sayısının doğru olarak hesaplanması mümkün
olmayacaksa, güvenlik nedeniyle bu değerin 1,4 alınması doğrudur, fakat ekonomik
değildir. Geçiş sayısının elde edilmesi için tahminen aşağıdaki yöntem uygulanabilir [4].
Her 5 dakikada 1 geçiş, her biri 8 saatlik 2 vardiye, haftada 5 gün, yılda 50 hafta ve 20
yıllık bir plak ömrü. Bu hesap, sonuçta N için yaklaşık olarak 960 Bin sayısını vermektedir.
Bu durumda dinamik çarpan; 1,34 olarak hesabedilebilir.
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3.4.3.2 Malzeme çarpanları
Zemin betonunda kullanılan malzeme çarpanları aşağıda tablo halinde verilmektedir [18].
Tablo 3.21 Malzeme güvenlik çarpanları

Malzeme Tanımı

Çarpan

Donatısız ve çelik tel donatılı beton
Betonarme çeliği

1

γ mc

γ mc = 1,5

1

γ ms

γ ms = 1,15

Tasarımda ayrıca karakteristik beton değerlerinin bir α çarpanıyla azaltılarak kullanılması
tavsiye edilmektedir [2,18]. Bu durumda plak kalınlığının artması mümkün olsa da, plastik
tasarım ve çatlak sonrası momentlerin yeniden dağılımı esas alındığından, çelik tel donatılı
beton davranışı, taşıma gücü sınır durumunda bu biçimde bir çarpanı kullanmak gerektiğini
açık biçimde göstermektedir [2].
3.4.3.3 Tasarım eğilme dayanımları
Öngörülen tasarım modeline göre, burada üç farklı eğilme dayanımı tarifi yapılmış ve
tasarımda kullanılacak biçimde düzenlenmiştir. Tasarım durumunda yapılması gereken,
kullanılan sınır duruma karşı gelen eğilme karakteristik değerlerinin malzeme güvenlik
çarpanı ile çarpılmasından ibarettir.
Tablo 3.22 Tasarımda kullanılan sınır durumlar

Model no

Dayanım Kriteri

Tanım

Formül

Açıklama

1

Çatlama anı
gerilmesi

f ctd , fl

f ctk , fl γ mc

Doğrusal hesap (KSD)

Maksimum gerilme

f ctd , fl

f maks. γ mc

Kalan dayanım

f ctd , fl

f res γ mc

2
3

Taşıma gücü sınırı –
Doğrusal
Taşıma gücü sınırı Plastik

Burada;
f ctk , fl : Kiriş eğilme deneyinde çatlama yüküne karşı gelen gerilme,

f maks. : Kiriş eğilme deneyinde maksimum yüke karşı gelen gerilme,
f res

:Kiriş eğilme deneyinde belirli bir sehim aralığına karşı gelen ortalama gerilmedir.

KSD : Kullanım sınır durumu
Aşağıdaki alt bölümde tasarım hakkında daha kapsamlı bir çalışma sunulmuştur.
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3.4.3.4 Kullanım sınır durumu için kriterler
Plak kalınlığının eğilme ve ilerki bölümde anlatılan zımbalama kaymasına göre nihai yük
durumlarının belirlenmesinin ardından, plak performansının kullanım sınır durumuna göre
kontrol edilmesi gereklidir. Düşey yer değiştirme, çatlak kontrolü ve derz açıklığı ele alınan
temel konulardır. Servis sınır durumu için malzeme güvenlik katsayıları ve yük arttırma
katsayıları 1,0 alınır. Bazı durumlarda servis şartlarını sağlayabilmek için taşıma gücü yük
durumlarına göre hesaplanmış plak kalınlığını arttırmak gerekebilir [2].
Düşey yer değiştirme kontrolü
Yeterli sünekliği sağlayan uygun donatı içeren zemin plağı için tipik bir yük – düşey yer
değiştirme grafiği Şekil 3.43’te verilmektedir.

PP
ULS
TSD

Yük

PLL
PDS

A
PTSD : Taşıma gücü sınır durumu

SLS
PP
KSD

PDS : Doğrusal sınır
PKSD : Kullanım sınır durumu

0 δ
Düşey yer değiştirme
Şekil 3.43 Çelik tel donatılı plak için tipik yük – düşey yer değiştirme grafiği
Servis yükü PKSD ( = αPTSD / (γmcγf) ), Şekil 3.43’ te gösterilen yük – düşey yer değiştirme
eğrisinin OA kısmında olmalıdır. Bu değer doğrusal sınır PDS’den küçüktür. Burada, PDS;
doğrusal yük sınırı, PTSD ise taşıma gücü yük sınırıdır. Oluşan düşey yer değiştirme δ,
malzeme taşıma ve depolama sistemleri ile çalışan makinaların işleyişine etki etmemelidir.
 P 
(3.84)
δ = c 2 
 kl 
Burada;
c :Yükün pozisyonuna bağlı olarak düşey yer değiştirme katsayısıdır.
k ve l daha önceden bilinen terimleri ifade etmekte olup sırasıyla yatak katsayısı ve bağıl
rijitlik yarıçapı olarak bilinmektedir.
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c değeri; kenar yüklemesi için 0,442 ve kenardan uzakta bir yükleme için 0,125 alınır. Köşe
yüklemesi durumunda ise c değerleri (ar/l)’nin bir fonksiyonudur ve 3.85 denklemi ile
hesaplanabilir. Bu denklemle bulunan bazı değerler Tablo 3.23’te verilmiştir.


a
c = 1,1 − 1,24 r
 l






(3.85)

Tablo 3.23 Köşe yüklemesi durumunda düşey yer değiştirme katsayısı c değerleri
ar/l

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

c

1,04

1,01

0,98

0,95

0,92

0,89

0,86

60 kN’luk bir tekil yük altındaki plak (ar =56 mm, h =150mm, Ecm =33x103 N/mm2) için k
değerinin düşey yer değiştirmeler üzerindeki etkisi Tablo 3.24’te verilmiştir.
Tablo 3.24 60 kN yükleme altında k değerinin, plağın düşey yer değiştirmesine etkisi
Sehimler (mm)
Serbest kenarda Serbest köşede

k
(N/mm3)

l
(mm)

P/ k l 2
(mm)

Kenardan
uzakta içte

0,02

834

4,31

0,54

1,90

4,38

0,04

701

3,05

0,38

1,34

3,05

0,06

634

2,49

0,31

1,10

2,47

0,08

590

2,15

0,27

0,95

2,11

0,10

558

1,93

0,24

0,85

1,88

Uzun süreli yükleme durumunda sünmenin etkisi, l değerinin değiştirilmesiyle tahmin edilir.
Uzun süreli yükleme durumunda sünme sonucu betonun elastisite modülü değişir, bu etki
aşağıdaki bağıntıyla ifade edilir: Ecm(t) = Ecm / (1+ø)

E cm (t ) =

E cm
(1 + φ )

(3.86)

Burada φ ; sünme katsayısını ifade etmektedir.
Sünme katsayısı φ ; i) beton sınıfı, ii) çimento cinsi, iii) yükleme sırasındaki beton yaşı, ve
iv) etkin kalınlık gibi değişkenlerden etkilenir. Đlgili standartlarda bu konuda çeşitli
grafikler mevcuttur [6,7].
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Kullanım sınır durumunu etkileyen değişik tip yükleme durumları mevcuttur. Bunlar;
a – Plastik rötre,
b – Sıcaklık etkileri,
c – Uzun süreli kuruma rötresi,
d – Rötrenin engellenmesinden dolayı oluşan etkiler,
e – Betonun kıvrılması,
şeklinde genel olarak sayılabilir. Yukarıda sayılan tüm etkiler ve bunların hesap yöntemleri
Bölüm – 3.5’ te ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
3.4.3.5 Tasarıma etki eden gerilmeler ve plak üzerine etkileri
Şekil 3.45 ve 3.46 incelenirse donatısız bir plaktaki moment dağılımının (veya sadece
çatlak kontrolü amacıyla hasır donatı içeren bir plağın) çelik tel içeren plaktan akma
kapasitesi olarak oldukça farklı olduğu görülür.
Plağın altında oluşan ilk kılcal çatlağa kadar donatısız plak ile çelik tel donatılı plağın
davranışı benzerdir. Đlk çatlaktan sonra iki plak arasındaki fark görülebilir. Çatlamış
durumda donatısız (veya hasır donatılı) plak teğetsel momentleri taşıyamaz. Yükleme
altında çatlak, plak kenarına doğru hızlıca yayılır. Çatlak plak kenarına ulaştığında kırılma
yüküne ulaşılmış olur. Plastik safhadaki çelik tel donatılı plakta yük altında bir plastik
mafsal oluşur. Çelik tel donatılı betonun çatlak sonrası davranışına bağlı olarak zemin
betonu halen eğilme momenti almaya devam eder. Süneklik (tokluk) oranı arttıkça plastik
safhadaki kalıcı dayanım da artar.
P (KN)
PU

Aşama III
Akma safhası

P R'
Aşama II
Radyal çatlama

PR
Aşama I
Çatlamamış

δ mm
Şekil 3.44 Zemine oturan plakların teorik yük - sehim eğrileri [3, 20]
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PU

P
Mr

PR

Mt

P

Mr
P

PR

P

PR

PU

P

Mt

P

Mr
Mt

P

Mr

Mt
P

Mr
P
Mt

Şekil 3.45 Ortada tekil yük bulunan donatısız plakta moment dağılımı [3, 20]
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PU

PR

Mr = M0 ve Mt = Mf olduğunda en büyük yüke ulaşılır.
Burada;
Mr : Radyal eğilme momenti
Mt : Teğetsel eğilme momenti
M0 : Beton elastik durumdayken taşınabilecek eğilme momenti
Mf : Plastik durumda çelik lifler tarafından alınabilecek eğilme momenti
Olarak ifade edilebilir.
Aşağıda verildiği üzere akma çizgileri teorisi (daha önce belirtildiği üzere), göçme yükünü
en büyük iki eğilme momentinin toplamının fonksiyonu olarak öngörür.

∑ (M

0

+ M f ) = ( m'+ m)

3.87)

Çelik tel donatılı beton akma safhasında iken göçme yükü plak rijitliği ve alt temel
tepkilerine bağlı olarak pozitif ve negatif momentlerin toplamıdır ve döşemenin son
tasarımını belirler.
P(KN)
400
Çelik tel (Dramix),
20 kg/m3

300

Düzgün kesilmiş tel
30 kg/m3

200
Donatısız
100

k=0,05 N/mm3
0
0

5

10

15
Sehim δ (mm)

20

25

Şekil 3.47 Zemine oturan plakların donatılı/donatısız durumları için yük-sehim eğrileri
Buna göre, izin verilebilen en büyük eğilme gerilmesi ( fctd,fl ) ilk çatlak dayanımı (Mr için
fcr) ve artık eğilme gerilmesinin toplamı olduğu yukarıdaki alt bölümlerde açıklanmıştı.

f e ,3 = f cr ⋅

Re,3
100
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(3.88)

PU
P

P R'
Mr
PR

Mt

P

Mr
Mt

P

PR

Mf

P

Mr
P
Mt

PR

Mf

P

Mr
P R'
Mt

P

Mf

P

Mr
P

P R'

P

PU

Mt = M f

P

f ct
f O=R O3 .f ct

Mr = M f

Mt = M f

Şekil 3.46 Ortada tekil yük bulunan çelik tel donatılı plakta moment dağılımı [3, 20]

142

PR

Tasarım modunda kullanılan tasarım eğilme gerilmeleri ( güvenlik çarpanları olmadığı için
taşıma gücü sınırı olarak, fu ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır (Denklem 3.73b ).
Tasarım değerleri için Bölüm – 3.4.3’ e bakınız.

 Re ,3 

f u = f ctk , fl 1 +
 100 
fcr veya fctd,fl donatısız betonun küp basınç dayanımı olup 0,393

3

( f cu ) 2 bağıntısı ile

hesaplanabilir (Denklem 3.74).
Bu durum; Westergaard elastik metodunda kullanılan gerilmelerle karşılaştırıldığında
gerilmelerin neden daha fazla göründüğünü açıklar. Deneysel veriler; akma çizgisi
teorisinin plak tasarımında kullanılması için Re,3 değerinin 30’dan büyük olması gerektiğini
ortaya koymuştur. Bu kritik değerin altında plak donatısız bir plak olarak davranır ve
elastik formüllere göre tasarlanmalıdır.
Thames Politeknik’ de (Đngiltere) yapılan araştırmalar çelik tel donatılı plakların (Re,3 > 30)
çift hasır donatılı plaklarla karşılaştırılabilir olduğunu göstermiştir [21].

400
350

Pu

Çelik tel donatılı

Yük (kN)

300
250

Pcr

Pu

200
Pcr
150

Hasır donatılı

100
50
0
0

10

20

30

40

Sehim δ (mm)
Şekil 3.48 Çelik tel ve hasır donatılı beton plakların gevşek alt zemin üzerinde iken plak
merkezlerindeki yük – düşey yer değiştirme eğrileri [3, 21]
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400
Pu

350

Çelik tel donatılı
Pcr

Yük (kN)

300

Pu

250

Pcr

200

Hasır donatılı

150
100
50
0
0

10

20

30

40

Sehim δ (mm)
Şekil 3.49 Çelik tel donatılı ve kaynaklı hasır donatılı beton plakların sıkıştırılmış zemin
üzerinde iken plak merkezlerindeki yük – düşey yer değiştirme eğrileri [3, 21]
3.4.4 Diğer Tasarım Yöntemleri
Bu bölümde ACI’ın 544 nolu Komitesinin ve Alman Beton Birliğinin (DBV) önerileriyle
ilgili açıklamalar verilmekte, herbir önerinin detayları sunulmaktadır.
3.4.4.1 ACI 544 komitesinin tasarım önerileri
Bu bölümde çelik tel donatılı betonların tasarımı ile ilgili öneriler verilmektedir.
Uygulamalarda daha çok bir temel üzerine uygulanan zemin betonları ve bazı kaplamalar
gözönüne alınmaktadır. Çelik tellerin plak kalınlıklarını düşürmesi ve yapının
performansını arttırması esası gözönünde bulundurulmaktadır. Burada yapılan açıklamalar
öneri ve yol gösterici nitelikte olup şartname değildir. Sadece tasarımda doğrudan
kullanılabilen ve kirişlerde eğilme haline ait olan denklemler verilmektedir.
Çelik tel + çelik çubuk donatılı kirişlerde eğilme hali için tasarım denklemleri
ACI’ın nihai dayanım tasarım yöntemine benzeyen ve Henager ve Doherty tarafından
geliştirilen bir yöntem özetlenmektedir. Nihai momenti elde etmek için, çelik tel donatılı
betonun çekme dayanımı çelik çubuğun katkısına eklenmektedir. Yapılan temel
varsayımlar Şekil – 3.50’de verilmektedir. Nominal moment (Mn) için aşağıdaki denklem
yazılabilir [19, 20]:
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a

h e a
M n = As f y  d −  + σ t b(h − e ) + − 
2

 2 2 2

(3.89)

Burada;

e = [ε s (çelik tel ) + 0,003]

c
0,003

(3.90)

σ t = 0,00772 l / d f ρ f Ebe (MPa)
l
df
ρf
Fbe
a
b
c

(3.91)

: çelik tel boyu,
:çelik tel çapı,
: çelik telin hacim yüzdesi,
: çelik telin özeliğine bağlı olarak 1,0’den 1,2’ye kadar değişen lif aderans etkinliği,
:dikdörtgen gerilme bloğunun derinliği,
:kiriş genişliği,
:basınç lifinin çekme ve basınç kuvvetlerinin hesaplanmasıyla bulunan tarafsız
eksene olan uzaklığı,
:basınç bölgesindeki uç lifin çekme bölgesindeki donatının merkezine olan uzaklığı,
:uç basınç lifinin çelik tel donatılı betonun çekme gerilmesi bloğuna olan uzaklığı,
:kirişin teorik moment dayanımında çelikdeki çekme şekil değiştirmesi, çelik teller
için çekip çıkarma deneyine dayanarak çelik tel donatılı betondaki şekil değiştirme
= σf /Es (dinamik aderans dayanımı = 2,3 MPa),
çelik donatıdaki şekil değiştirme = fy / Es,
:betondaki basınç şekil değiştirmesi,
:betonun basınç dayanımı,

d
e
εs

εc

f c′

fy
:çelik çubuğun akma dayanımı,
As :çekme donatısının kesit alanı,
C
: basınç kuvveti, h = kirişin toplam derinliği,
σt :betondaki çekme gerilmesi,
Es :çeliğin elastisite modülü,
Tfc :çelik tel donatılı betonda çekme kuvveti = σt b (h – e) ve
Trb :çelik çubuğun çekme kuvveti = Asfy.
c =0,003

0,85 f 'c

b

a/2
e c
h

c

a

Tarafs z eksen

d
Tfc
Trb

Varsayılan gerilme
yayyayılışı
l

ot
Basitleştirilmiş
gösterim
gösterim

Şekil 3.50 Çelik tel içeren betonarme kesitin tasarım varsayımları
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s (Çelik teller)
s (Çelik çubuklar)
Şekil değiştirme
diyagramı
diyagram

Uç beton lifindeki sınır basınç şekil değiştirmesini 0,003 almak çok ihtiyatlı bir yaklaşımdır.
εc için söz konusu bu değeri 0,0033, hatta büyük çelik tel dozajı durumunda 0,004 almak
daha uygundur. Çelik teller için genellikle aderans dayanımı 2,3 MPa seçilmektedir.
3.4.4.2 Endüstriyel zeminlerin tasarımı için Alman Beton Birliğinin (DBV) önerileri
3.4.4.2a Malzeme parametrelerinin tanımı
Eğilme deneyleri
Đki farklı boyutta kiriş öngörülmektedir:
•
•

150x300x1100 mm’lik kirişler ve açıklık 900 mm (Tip I)
150x150x700 mm’lik kirişler ve açıklık 600 mm (Tip II)

Yük uygulanan noktalar arasındaki uzaklık daima 200 mm’dir.
Deney 30 mm’den 60 mm’ye kadar değişen boydaki lifler için geçerlidir. Açıklığın
ortasındaki sehimin ölçülmesi bu amaç için geliştirilen bir elektronik düzenekle
gerçekleştirilmekte ve kirişin net sehimi gözönünde bulundurulmaktadır. Deney sırasında
elde edilen yük-sehim eğrisinin tümü kaydedilmelidir. Böyle bir deney, kapalı çevrimli
deplasman kontrollü deney makinesini gerektirmektedir. Şekil 3.51, eğilme deney düzenini
göstermektedir [21].
200

200

P/2

150

200

P/2

Numuneye yapıştırılan ve LVDT’yi
ta şıyan
yan aparat

A

2xP/2

75

150

75

50

600

A

LVDT

50
150

700

Şekil 3.51 Açıklığın ortasında sehimin kaydedilmesi için deney düzeni
Yük, beton döküm yönünde kirişin üst yüzeyine uygulanmalı ve yükleme sırasında
deformasyon hızı sabit tutulmalıdır. Bu hız için en yüksek değer 0,5 mm/dakika olmalıdır.
Açıklığın ortasındaki sehimin l/150 değerine erişinceye kadar deneyin sürdürülmesi gerekir,
burada l açıklıktır. Kirişin 200 mm’lik orta bölgesi dışında (yük uygulanan noktaların
dışında) çatlayan kirişler reddedilir.
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Maksimum eğilme dayanımı
Maksimum eğilme yükü (Fu), eğilme özeliklerini tanımlamak için kullanılan kirişten elde
edilmektedir. Bunun için, maksimum yük farklı tipteki yük-sehim davranışı için Şekil
3.52’de tanımlanmaktadır.

(C)
(B)
(A)

FU

FU

C

FU

F/2

Yük, kN

B

l/2-100

F/2
200

l/2-100

0,3 F

A

0

0,5

Sehim, mm

0,1mm
Deney etkisi

zin verilen aral k

Şekil 3.52 Kiriş deneyinden nihai yükün (Fu) hesaplanması
Maksimum yükten, nihai eğilme dayanımı (βBZ) aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır:

β BZ =

3(l − 200)
Fu
2bd 2

(3.92)

Burada;
b
f
DBZ = DBZ
+ DBZ

DB Z

çelik tel donatılı betonun enerji yutma kapasitesi (Şekil 3.53’deki yük-sehim
eğrisi altında kalan alan)
DbBZ :donatısız (yalın) betonun payı
:

DfBZ :çelik tellerin payı
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(3.93)

F

Yük, kN

çeliktel
tel
çelik
katkısı
katk
s

F/2
l/2-100

F/2
200

l/2-100

l

f

f

D BZ
Yalın
Yal n
beton
beton

D BZ

Nmm

b

DBZ
0

Sehim, mm
l/2000
l/4000

l/200
w

Şekil 3.53 Eşdeğer eğilme-çekme dayanımının hesaplanması (eşd βBZ)

3.4.4.2b Tasarımda kullanılan dayanım değerlerinin hesaplanması
Eğilme-çekme dayanımı ve eğilme-çekme dayanımının tasarım değeri (hes βBZ):

hesβ BZ = β BZ , m − s . t5 / n

(3.94)

Burada,

βBZ,m :tip I numunesi üzerinde eğilmede elde edilen ortalama eğilme-çekme
dayanımın
S
:kullanılan numune sonuçlarının standard sapmasını
t5
: numunelerin sayısına bağlı olarak %5’lik fraktildeki “student dağılımı” için
değerlerini
n
:numune sayısını göstermektedir.
Eğilme-çekme dayanımı tip II numunesinin sonuçlarını kullanarak hesaplandığında
Denklem 3.95 uygulanmalıdır:

(

hesβ BZ = α BZ β BZ , m − s .t5 / n
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)

(3.95)

Burada

αBZ :düzeltme katsayısını,
t20 : numunelerin sayısına bağlı olarak %20’lik fraktilde “student t dağılımı” için değeri
ifade etmektedir. Tip 2 numunesi kullanıldığında Denklem 3.94 uygulanmalıdır.
3.4.4.2c Tasarım kavramları
Çelik tel donatılı betonun tasarımı için iki farklı kavram uygulanır.

•

Gerilmeler çatlamamış beton kesiti tarafından taşıtılıyorsa elastik teori ve tahkik
kullanarak hesaplama (mod I),

•

Çatlamış beton kesitinde oluşan gerilmeler eşdeğer eğilme-çekme dayanımını (nom
βBZ) aşıyorsa, enerji yutma kapasitesi ve tahkiki gözönüne alarak hesaplama.

Sıcaklık değişimleri ve rötrenin etkileri, iç kuvvetler hesaplanırken gözönüne alınmalıdır.
Betonun sünmesinden ileri gelen pozitif etkiler hesaba katılmalıdır.

Elastik teori kullanarak hesaplama (mod I)
Đç kuvvetlerin hesaplanması elastik olarak desteklenen plak gözönüne alınarak
yapılmaktadır. Elastisite Modülü DIN 1045’e göre ilgili beton sınıfına uygun seçilmelidir.
Hesaplama Tablo 3.25’e göre bir emniyet katsayısı ile çarpılarak yapılmaktadır. Oluşan
gerilmeler Denklem 3.96 kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu gerilmeler hesaplanan eğilmeçekme dayanımının (hes βBZ) hesaplanan değerini aşmamalıdır.

KN

Nu M u
+
≤ hesβ BZ
Ao Wo

(3.96)

burada çekme kuvveti (Nu) için KN = 2,0, basınç kuvveti (Nu) için KN = 1,0, Nu = nihai
durumda eksenel kuvveti, Mu = nihai durumda eğilme momenti, Ao = çelik tel donatılı
plağın kesit alanı, Wo = çelik tel donatılı plağın mukavemet momenti ve βBZ = eğilmeçekme dayanımı.

Enerji yutma kapasitesini gözönüne alarak hesaplama (mod II)
Đç kuvvetlerin hesaplanması, çatlaklar boyunca kesit alanında azaltılmış rijitliğe sahip
elastik olarak destekli bir plak varsayılarak hesaplanmaktadır. Çatlaklar arasında,
çatlamamış plağın tüm rijitliği varsayılmaktadır. Tablo 3.25’e göre bir emniyet katsayısıyla
arttırılmış yükler için hesaplama yapılmaktadır. Bir yerdeğiştirme olarak, iç kuvvetler
elastik teori varsayılarak türetilebilmektedir. Bu durumda, gözönüne alınan rijitlik
çatlamamış plağın rijitliğinin en az 1/3’ü kadar olmalıdır.
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Desteklenmiş bir plak varsayıldığında, çatlaklar boyunca gerilmeler Denklem (3.96)’nin
koşullarını sağlamalıdır.

KN

Nu M u
+
≤ nomβ BZ
Ao Wo

(3.97)

Elastik teori kullanılarak basitleştirilmiş hesaplama yapıldığında, tüm plaktaki gerilmeler
nom βBZ’ye eşit veya küçük olmalıdır.

3.4.4.2d Emniyet katsayıları
Emniyet katsayısı aşağıdaki gibi türetilebilir:

γ =

γo

(3.98)

nomβ BZ
1 + KD
hesβ BZ

Burada;
γo : Tablo 3.25’ye göre emniyet katsayısının temel değeri
KD : Tablo 3.25’ye göre alınacak katsayıyı göstermektedir.
nomβBZ / hesβBZ oranı 1’e eşit veya ondan küçük olmalıdır.
Tablo 3.25 Emniyet katsayısının (γ) hesabı için değerler

Temel değer (γo)

1,5

Normal çatlak
genişlik limitlerine
sahip endüstriyel
zeminler
2,0

Katsayı (KD)

0,1

0,25

Tanım

Normal endüstriyel
zeminler
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Çatlak genişliğini
sınırlayan daha
yüksek
gereksinimler
2,5
0,40

3.5 ZEMĐNE OTURAN PLAKLARDAKĐ RÖTRE, SICAKLIK VE BENZER
ETKĐLER
Önceki bölümlerde açıklanan ve hesap yöntemleri sunulan farklı yük durumlarından oluşan
gerilmeler yanında, zemine oturan plaklarda başka gerilmeler de ortaya çıkmaktadır.
Zemine oturan plaklarda üç tür şekil değiştirme ve bundan dolayı meydana gelen gerilmeler
söz konusudur. Bunlar:
1.
2.
3.

Plastik rötre ve oturma,
Sıcaklık değişimlerinin etkisiyle hareket, kıvrılma
Uzun süreli kuruma rötresi.

Bu şekil değiştirmelerin oluştuğu dönemler Tablo 3.26’da verilmiştir.
Tablo 3.26 Plak hareketlerinin oluştuğu tipik dönemler
Hareket türü

Dönem

Plastik

Dökümden ilk birkaç saat sonra

Sıcaklığa bağlı erken kısalma

Dökümden birkaç gün sonra

Mevsimsel sıcaklık değişimi

Đlk yıldaki çevrimlerin en kritik olmasına karşın
yıllık / günlük
Dökümden birkaç ay veya yıl sonra

Kuruma rötresi

Sıcaklık ve rötre nedeniyle ortaya çıkan gerilmelerin hesabı için bilinen basit yöntemler
kullanılabilir ve esasen sözkonusu iki etki için hesaplamalar birbirine benzer biçimde
yapılabilir. Plakların hemen tamamı sınırlarından veya oturdukları zeminlerden dolayı az
veya çok miktarda söz konusu etkilerin neden olduğu gerilmelerle karşı karşıya
kalmaktadırlar. Sıcaklıktaki artış plakta basınç gerilmelerine, sıcaklığın düşmesi ve rötrenin
oluşması ise plakta çekme gerilmelerine neden olur ( Şekil 3.54 ) [6].
ISINMA

σb

_
σç
SOĞUMA

+
Şekil 3.54 Beton plakta ısınma ve soğuma sonucu oluşan gerilme durumları
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Çekmede oluşan şekil değiştirmeler, betonun çekme şekil değiştirme kapasitesini
geçtiğinde çatlaklar oluşur. Tasarım yöntemi plak üst yüzeyinde çatlakları önlemeyi
amaçlar.
Plastik rötre
Plastik rötre beton yerleştirildikten bir kaç saat sonra oluşur. Betonu oluşturan
malzemelerin doğru seçimi ve karışım oranlarının değiştirilmesi ile taze betonun aşırı
kurumasına karşı önlem alınmasıyla bu çatlaklar azaltılabilir. (Ayrıntılar paragraf 6.1.1’de
verilmektedir.)
Sıcaklık etkileri
Çimentonun hidratasyonu sonucu oluşan sıcaklık ile çevre sıcaklığının farkı sonucu
büzülme oluşur. Sıcaklık kaybı 10oC den fazla olabilir ve bu durum 100x10-6 kadar bir şekil
değişimine neden olabilir. (Ayrıntılar paragraf 6.3’de verilmektedir.)
Uzun süreli kuruma rötresi
Uzun dönemde, sertleşmiş betondan su kaybı kuruma rötresine neden olur. Bu durum beton
özelikleri ile çevre koşullarına bağlıdır ve yıllarca devam edebilir. Đyi tasarlanmış bir beton
için kuruma rötresinden kaynaklanan şekil değiştirmesi 400 ila 600 x 10-6 arasındadır. 6
metrelik bir plak için bu şekil değiştirme 2,4 ila 3,6 mm kısalmaya denk gelir. Uzun süreli
kuruma rötresi beton bileşenlerinin uygun seçilmesiyle azaltılabilir [1,12].
3.5.1 Zemine Oturan Derzli Beton Plaklarda Gerilmeler
Sıcaklık ve rötre etkisini sınırlandırmak veya en aza indirmek için, beton plak çevresi
boyunca komşu plaklardan bir derz ile ayrılabilir. Derz aralıkları; sözkonusu plağın ve
komşu plakların hareketlerinin hesaplanması sonucu belirlenir. Böylece, gerilmelerin
hesaplanması sırasında derzlerle ayrılmış her plak, kendi ağırlığı ve zemin sürtünme
katsayısı ile diğer komşu plaklardan bağımsız olarak hesaba katılabilir.
Hesaplamalarda en basit yol; sıcaklık ve rötre etkilerini iki bölüme ayırmaktır:
3.5.1.1 Düzgün sıcaklık değişimi (rötre etkisi)
Zemin, beton plağın hareketini aralarındaki sürtünme etkisinden dolayı bir miktar engeller.
Plak ile zemin arasındaki bu engelleme, araya değişik malzemeler yerleştirilmek suretiyle
azaltılabilir (Şekil 3.55). Bununla beraber sözkonusu engelleme tam olarak sağlanamaz .
Betonun kısalmasına ve bu nedenle beton içerisinde çekme gerilmeleri oluşturan rötre
kısalmaları, betonun çekme dayanımı basınç dayanımına nazaran az olduğundan (basınç
dayanımının yaklaşık 1/10 mertebesinde), beton için tehlike oluşturmaktadır.
Donatısız beton plak sadece kendi ağırlığını kullanmak suretiyle kısalmaları engelleyerek
gerilme oluşmasına neden olurken, çelik tel içeren betonların kısalmaya karşı ek direnç
gösterdikleri ve ek gerilmenin oluşmasına neden oldukları bilinmektedir. Şekil 3.55, farklı
iki gerilmenin oluşma biçimi hakkında bilgi vermektedir.
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Tablo 3.27 Temas yüzeyi türüne göre sürtünme katsayıları [2]

1,6

Emülsiyon halde asfalt

2,0

Đri taneli alttemel

1,3

Plastik zemin

1,7

Polietilen örtü – çift kat

0,5

Polietilen örtü – tek kat

0,7

Kum tabakası

0,9

Asfalt tabakası

3,2

a-Kesme derz
b-Yük aktarma çubuklu derz
c-Sürekli (derz yok)
d-Serbest
a-Kesme derz
b-Yük aktarma
çubuklu derz
c-Sürekli (derz yok)
d-Serbest

a-Kesme derz
b-Yük aktarma
çubuklu derz
c-Sürekli (derz yok)
d-Serbest
a-Kesme derz
b-Yük aktarma
çubuklu derz
c-Sürekli (derz yok)
d-Serbest
Plak uzunluğu ( L )
Kesmederz
derz
Kesme

σrötre

σbeton
σsürtünme

Şekil 3.55 Tipik bir beton plakta rötre gerilmelerinin oluşumunun şematik gösterimi
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Plak genişliği ( W )

Kesitte kesme derz durumu

Sürtünme katsayısı (µ)
Yıkanmış kum ve çakıl karışımı

Çelik tel donatılı betonda eğilmedeki çekme gerilmesi
Bir önceki bölümde, Şekil 3.38’ de çelik tel donatılı betonun gerçek gerilme yayılışı
gösterilmişti. Şekilde gösterilen çekme bölgesinde gerilme değeri 0,37fe,3 olarak ifade
edilmiştir. Bu durumda kesme derzinin plak üst yüzeyinden aşağıya doğru plak kalınlığının
1/3’ ünde olduğu varsayılırsa, geriye kalan 2/3’ lük kısımda çelik tel donatılı betonda
meydana gelen gerilme kolayca elde edilir [1].

( )

σ beton = 0,37 f e,3 2 3 ≅ 0,27 Re,3 f ctk , fl

(3.99)

Burada;
Re,3 :Çelik tel donatılı betonda 3 mm’lik sehime göre eşdeğer eğilme dayanımı oranı,
fctk,fl :Donatısız betonun eğilmede çekme dayanımıdır.
Meydana gelen gerilme değerinde bulunan betonun eğilme dayanımı ifadesinin
karakteristik dayanım olduğu ve gerilme elde edilmesi durumunda doğrudan kullanılması
gerektiği hatırlanmalıdır. Bu ifadenin malzeme katsayısı ile küçültülmesine, güvensiz
tarafta kalınacağı için olanak verilmemelidir. Araç trafiğine açık olan plaklar için, dinamik
güvenlik katsayısının uygulanması ve gerilmenin artırılması önerilmektedir.
Plağın kendi ağırlığından dolayı oluşan gerilme
Sürtünmeden meydana gelen çekme gerilmesi, plak kenarında veya derzinde sıfırdan
başlamak suretiyle plak merkezine doğru artacaktır. Merkezdeki gerilme aşağıdaki bağıntı
ile bulunabilir.

σ sürtünme =

Nç
1000h f

=

γ b ( L / 2)h f µ

(3.100)

1000h f

Burada;
γb :Betonun birim hacim ağırlığı ( 24 kN/m3 ),
L :Plak uzunluğu ( m ),
hf :Plak kalınlığı ( gerilme plak kalınlığından bağımsız ),
µ :Plak ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı ( Bkz. Tablo 3.27 ).
Sadeleştirme yapılır ve bilinen değerler denklem 3.99’ da yerine konulursa aşağıdaki
bağıntı elde edilir.
(3.101)
σ sürtünme = 0,012µL [MPa]
elde edilir. Bilindiği gibi plaklar uzunluğu ve genişliği olan iki boyutlu yapı elemanlarıdır
ve dört kenarında farklı mesnetlenme biçimleri ile farklı derz şekilleri olabilir. Bundan
dolayı plaka üzerindeki farklı bölgelerde, her aks boyunca serbest veya dübelli kenarlarda
ve derz oluşması olasılığı bulunan kısımlarda bu gerilmelerin teorik olarak hesabedilmesi
gerekmektedir.
Daha önceki bölümlerde akma çizgileri yöntemi kullanılarak yapılan plastik hesapta,
çatlamanın plak üst yüzeyinde ve dairesel (veya oval) biçimde meydana geldiği belirtilmiş
ve bağıntılar bu varsayım ile pozitif ve negatif momentlerin toplamı kullanılarak
türetilmişti. Buna benzer bir yaklaşım rötre gerilmelerinin yeter yaklaşıklık ile
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bulunmasında da kullanılabilir. Bu nedenle: Çevresinde sadece kesme derz olan bir plağın
bu derzlerden birinin hemen yakınında ortaya çıkan rötre gerilmesi ifadeleri aşağıdaki
gösterilmektedir.
Plak boyunca oluşan

→ σ = 0,27 Re , 3 f ctk , fl + 0,012 µL

Plağın diğer doğrultusunda oluşan

→ σ = 0,27 Re , 3 f ctk , fl

(3.102)

Plak merkezindeki ortalama gerilme → σ = 0,27 Re ,3 f ctk , fl + 0,012µL / 2
Her ne kadar yük aktarma çubuklarının çekmeye karşı dayanımlarının bulunmamasına
karşın, bu çeşit derzlerde rötre gerilmesi hesabı için bir yaklaşım olarak; bunların zemine
tam olarak paralel ve plak kenarına tam dik biçimde yerleştirilemiyor olması nedeniyle,
kesme derzlerinde olduğu gibi hesaplanabileceği kabul edilebilir. Bu seçim, hesaplarda çok
sayıda değişik durum ile çalışılmasını engelleyecek ve hesap kolaylığı sağlayacağı gibi
tasarımcıya da zaman kazandıracaktır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 3.28), plağın çeşitli
bölgelerinde meydana gelen ortalama rötre gerilmeleri verilmektedir.
Her ne kadar rötre gerilmesi zamana bağlı olarak azalmıyorsa da, aslında betonda oluşan
gerilmeler sünme nedeniyle azalma eğilimindedirler. Esasen, betonun dayanımındaki artışın
bir sonucu olarak ortaya çıkan rötre gerilmesindeki azalma, çatlama için en kritik zamanın
betonun yeni döküldüğünü fakat çekme dayanımının ise düşük değerde olduğu anda
gerçekleştiğini ifade etmektedir. Tablo 3.28’ inde verilen ifadelerin, özellikle beton kürü
tamamlanıncaya kadar geçen süre için hesaplamada düzenlenmesi gerektiği açıktır. Bu
nedenle, gün içerisinde farklı sıcaklıklar ile plak boyunun sürekli değişme eğiliminde
olduğu ve rötre gerilmelerinin sünme etkilerine benzer biçimde zamana bağlı olarak
değişiklik gösterebileceğinin akıldan çıkartılmaması gerektiği ve tasarım sırasında bu
nedenle plağın tam olarak tutulduğu duruma karşı gelen gerilmelerin kullanılmasının doğru
olacağı ifade edilmelidir.
Tablo 3.28 Plakta ortaya çıkan ve bölgelere göre düzenlenmiş rötre gerilmesi ifadeleri [1]
Bölge

Kısıtlanmış ortalama rötre gerilmesi
σrötre [N/mm2]

Serbest köşe

0

Serbest kenar

(0,27 Re,3 f ctk , fl + 0,012 µL) / 2

Dübelli veya kesme derz

0,27 Re ,3 f ctk , fl + 0,012µL / 2 ( Bakınız: Şekil 3.49 )

Dübelli köşe

0,27 Re ,3 f ctk , fl

Orta bölge

0,27 Re,3 f ctk , fl + 0,012 µ (W + L) / 2

Rötre gerilmelerinin oluşmasında sürtünme etkileri betonun katkısının yanında şüphesiz
düşük mertebededir. Bununla beraber, plağın plandaki boyutları arttıkça bu etki de giderek
artma eğilimi göstermektedir. Plakta sürtünmeden dolayı meydana gelen etkileri azaltmak
ve çatlakları kontrol altına almak için plak boyutlarını belirli sınırlar içerisinde tutmak
gerekir. Çelik tel donatılı plaklarda maksimum derz mesafesini bulmak için aşağıdaki
bağıntı kullanılabilir [1].
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Ld ,maks . = 0,103 Re ,3 ( K 1 K 2 K 3 f cd ) 2 / 3 / µ

(3.103)

Burada;
fcd : Betonun 28 günlük tasarım silindir basınç dayanımı [MPa],
Re,3 :3 mm’lik sehime göre eşdeğer eğilme dayanımı oranı,
µ
:Sürtünme katsayısı,
K1 :(hf / 140)2 ve ≤1 (hf [mm]),
K2 :Küre bağlı bir çarpan (Tablo 3.29),
K3 :Dış mekandaki plaklar için 1,0 ve içteki plaklar için 1,25 olarak ifade verilmektedir.
Tablo 3.29 Beton plağın kür biçimine göre elde edilen K2 değeri
K2

7 Gün boyunca üst yüzey su altında
Uygun biçimde kür uygulanmış
Kür uygulanmamış veya zayıf kür

0,5
0,3
0,2

Yük aktarma çubuklu veya kesme derz
durumu

Kür biçimi

Rötre gerilmesi var
Sürtünme gerilmesi yok
0,27Re,3fctk,fl

Rötre gerilmesi var
Sürtünme gerilmesi var
0,27Re,3fctk,fl + 0,012µL

Ortalama : 0,27Re,3fctk,fl + 0,012µL/2

Şekil 3.56 Dübelli veya kesme derz durumunda rötre gerilmesini veren ifadelerin
açıklanması
Yukarıda hesap yöntemi ile rötre gerilmelerinin oluşmasını azaltmak ve kontrol altına
almak mümkündür. Đstenilen kalite ve işlenebilirlikte betonun siparişi, beton üreten tesisin
özellikle agrega ve çimento kalitesi ile iş ciddiyeti, mikserlere yerleştirilen betonun şantiye
ortamına ve kalıptaki yerine ulaşıncaya dek geçen süredeki durumu, mikser operatörünün
eğitimi ve kültürü, betonun katkılı olup olmaması, hava şartları ve beton kalitesi ile betonun
döküm anındaki sıcaklığı rötreyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen değişkenlerdir.
Çok sık karşılaşılan durumların başında, betonun şantiyeye intikali ve dökümü sırasında
yetkili bir personel bulunmasındaki zorluktur. Esasen üzerinde durulması gereken husus,
betona verilmesi gereken özenin yeterince anlaşılamamış olmasındadır. Betonun dökümü,
yerleşmesi ve korunması şantiyedeki en önemli işlerdendir. Yukarıda bahsedilen noktaların
çoğunun rötreye etkisi Tablo 3.30’de yeralmaktadır.
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Tablo 3.30 Rötrenin artmasına neden olan olayların yığışımlı etkisi [4,22]

1
2
3

Rötrenin artmasına sebep olan yanlış imalatlar

Şantiye etkisi

Sıra

5
6
7

Malzeme etkisi

4

8

Rötredeki
eşdeğer
artış (%)

Yığışımlı etki

8

1,00 x 1,08 = 1,08

Betonun dökümü sırasında 27 8C olması
( en uygun beton döküm sıcaklığı 15 8C dir )
Beton Slump değerinin 150 ~ 180 mm olması
( doğru değer 75 ~ 100 mm olmalı )
Mikserin aşırı dolu olması, şantiyede uzun süre
bekleme veya mikser tanburunun çok dönmesi
40 mm maksimum agrega çapı kullanılması
( doğru değer 20 mm olması durumudur )
Göreceli olarak yüksek rötre kapasiteli çimento
kullanmak

10

1,08 x 1,10 = 1,19

10

1,19 x 1,10 = 1,31

25

1,31 x 1,25 = 1,64

25

1,64 x 1,25 = 2,05

Yeterince yıkanmamış kirli agrega kullanımı

25

2,05 x 1,25 = 2,56

Rötreye karşı koyma gücü az agrega kullanımı

50

2,56 x 1,50 = 3,84

Yüksek derecede rötre oluşturan katkı kullanımı

30

3,84 x 1,30 = 5,00

Toplam Artış : Toplam = % 183

Biriken = % 400

3.5.1.1a Sünme etkisi ve beton özeliğine bağlı olarak plak merkezinde rötre gerilmesi
Plak hareketi tamamen kısıtlanmış ise merkezdeki rötre gerilmesi aşağıdaki gibi
hesaplanabilir:

σ rötre ,merkez =

ψ ⋅ E cm ⋅ ε r
1+φ

(3.104)

Burada;
ψ :Kısıtlanmış rötre çarpanı (0 < ψ < 1)
(Bu katsayı kalınlık ve derz aralığının fonksiyonudur; aşağıdaki tabloya bakınız.)
µ :Plak ile alt temel arasındaki sürtünme katsayısı ( Tablo 3.27 )
Ld : Đki derz arasındaki plak açıklığı
hf : Plak kalınlığı
φ : Sünme katsayısı: φ ≈ 5 (erken yaştaki beton için)
εr :Beton türü, su/çimento oranı, kür koşulları gibi özelliklere bağlı olarak betonun rötresi.
Tablo 3.31 Sürtünme, derz aralığı ve plak kalınlığına bağlı olarak kısıtlanmış rötre
çarpanı(ψ) [3]
ψ
µ
< 0,5
1
2

10
0,05
0,1
0,2

Ld/hf
30
0,25
0,5
1

20
0,15
0,3
0,6
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50
0,5
1
1

> 100
1
1
1

1.5
1.4

33

W/C=0.5

W/C=0.6
W/C=0.7

1m betonda
betonda
su içeriği
içeri i

1.3
1.2

250
W/C=0.4

RötreDeğerleri
De erleri(%(%
Rötre
0) 0 )

1.1
1.0
0.9

225

0.8
0.7

200

0.6
0.5

175
W/C=0.3

0.4
150
0.3
125

0.2
100

0.1
150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

3 3
Çimento
Çimentoiçeriği,
içeri i,kg/m
kg/m

Şekil 3.57 Çimento miktarı ve su/çimento oranına bağlı olarak rötre
1,2

YBN
(Ba
nemdüzeltme
düzeltmekatsayısı
katsay s )
Bağıllnem

1,0
0,8

YBN= 1
BN= %50

0,6
0,4
BN= % 98
0,2
0,067
0,0
0,2
0

50

100

Şekil 3.58 Havadaki neme bağlı olarak düzeltme katsayısı [3]
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BN
BN(Bağlı
(Ba nem)
l nem)

700

Şekil 3.57’deki grafikte rötre (düşey eksen); çimento miktarı (yatay eksen), su içeriği
(kesikli eğriler) ve su/çimento oranı (sürekli eğriler) ile bulunabilir. Gerekli veriler yoksa
aşağıdaki tablo basitleştirilmiş bir değerlendirme verebilir.
Havadaki nemin etkisini dikkate almak için de farklı bir grafik kullanılabilir (Şekil 3.58).
Örnek:
Çimento dozajı
: 350 kg/m3
Su/çimento oranı : 0,4
→ Şekil – 3.57 kullanılarak rötre 300x10-6 olarak elde edilir.
Bağıl nem (BN) = %60 olarak kabul edilsin.
→ Şekil – 3.58’den YBN = 0,9 olarak bulunur.
→ Nihai rötre : 300x10-6 x 0,9 = 270x10-6 hesaplanır.

Tablo 3.32 Rötre değeri için basitleştirilmiş katsayılar (BN = Bağıl nem)
ε r ( ‰)
Đç mekanlar
% 50 < BN < % 60
% 40 < BN < % 50
% 30 < BN < % 40
% 20 < BN < % 30
BN < % 20
Dış mekanlar
% 60 < BN < % 70
% 70 < BN < % 80
BN > % 80

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,3
0,2
0,1

Batı Avrupa ülkeleri başlangıç değerleri olarak şunları kullanır [2]:
Đç mekanlar
:εr = 400x10-6
Dış mekanlar :εr = 200x10-6
Uygulamada daima yerel rutubet özelikleri göz önüne alınmalıdır. Plak kenarında rötre
gerilmesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

σ rötre, kenar =

σ rötre, merkez
2

Plak köşesinde ise rötre gerilmesinin oluşmadığı varsayılmaktadır.
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(3.105)

3.5.1.2 Sıcaklık değişimi
Özelikle dış mekanda ve hava şartlarına açık olan zemine oturan plaklarda sıcaklık
değişimleri günlük olarak meydana gelmektedir. Plaktaki bu çeşit sıcaklık değişimleri plak
boyunda uzamalara neden olur ve bunun sonucunda plakta, ısınma veya soğumaya bağlı
olarak Şekil 3.59’ da görülen bükülmeler meydana gelir.
Belirtilen tür bükülmeden kaynaklanan şekil değiştirmeye bağlı olarak plakta gerilmeler
oluşur. Sözkonusu gerilmeler yükleme ve rötreden dolayı oluşan gerilmelere eklenir.
Normal koşullarda bile hava sıcaklığında ve betonun alt ve üst yüzeylerindeki sıcaklıklarda
önemli farklılıklar bulunur. Fakat betonun ısınması ve soğuması hava sıcaklığından çok
daha yavaş olur.
Plaktaki söz konusu uzunluk değişimleri, sadece sıcaklık değişimi etkisi düşünüldüğünde,
plakta eksenel basınç veya çekme kuvvetleri oluşturur. Bu kuvvetlerden ortaya çıkan
gerilmeler, kısıtlanmış rötre nedeniyle oluşan gerilmeler ile karşılıklı etkileşim sonucu
oluşurlar.
Sıcaklık yükselmesi veya düşmesi doğrusal olarak oluşuyorsa, plakta meydana gelen
bükülme herhangi bir gerilmenin ortaya çıkmasına neden olmaz. Bununla beraber, plağın
kendi ağırlığı bu durumda harekete engel olarak üst ve alt yüzeylerinde sırasıyla, plağın
soğuması ve ısınması sırasında çekme gerilmelerinin oluşmasına neden olur.
Plak için önemli olan, soğuma evresidir. Bu durumda plak kenarları zeminden yukarıya
doğru bir hareket yapma eğilimindedir ve plağın kendi ağırlığı ise bu harekete engel olur.
Belirtilen hareket nedeniyle plak üst yüzeyinde çatlak oluşması olasılığına karşı tedbirler
alınmalı ve gerilmenin en fazla etkilenen kesitinin plak orta noktası olduğunun hesaplarda
gözardı edilmemesi gerektiği hatırlanmalıdır. Tablo 3.33, sıcaklık nedeniyle oluşan
gerilmelerin iki doğrultu için ortalama değerlerini vermektedir [1].

La

g

Lb

y2
y

y1
h
x

Şekil 3.59 Sıcaklık değişimine bağlı olarak plaktaki kıvrılmalar
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Tablo 3.33 Plakta ortaya çıkan ve bölgelere göre düzenlenmiş sıcaklığa bağlı gerilme
ifadeleri
Sıcaklığa bağlı ortalama gerilme
σsıcaklık [N/mm2]

Bölge
Serbest köşe

0

Serbest kenar

E cmα∆t / 4

Yük aktarma çubuğu veya
kesme derz
Yük aktarma çubuklu köşe

E cmα∆t / 4
0

Orta bölge

E cmα∆t / 2

Burada;
Ecm: Betonun elastisite modülü ( Bakınız Tablo 3.15 ve 3.16 )
α :Isıl genleşme katsayısı ( 1x10-5 / 8C )
∆t :Sıcaklık değişimi → Dış mekanda : 10 8C
→ Đç mekanda : 3 8C ( Avrupa ülkeleri ve TR34’ te 5 8C )
olarak verilmektedir.
Şekil 3.60, hava sıcaklığının plak sıcaklığı üzerindeki etkisi hakkında bir fikir verir (Bu
grafik hava sıcaklığının +20 oC ile +50 oC arasında değiştiği varsayımı ile yapılmıştır).
Örnek:
∆Thava = 30 oC varsayılsın.
Plak kalınlığının 15 cm (150 mm) olması durumunda Şekil 3.60’ taki grafikten Yaz
durumu ve öğleden sonraki bir zaman için; ∆Tbeton = 48 – 35 = 13 oC elde edilir.
Sünme etkisine bağlı olarak sıcaklık gerilmesi
Plak kenarında ve köşesinde sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan gerilme, sünme katsayısına
bağlı olarak aşağıda sırasıyla 3.106 ve 3.107 denklemleriyle verilmektedir [3].

σ

kenar , sıcaklık

σ

=

köşe , sıcaklık

E α ∆T
1+φ
=

E α ∆T
1,5

(3.106)

(3.107)

Burada sünme katsayısı φ, eski bir beton için 2 olarak kullanılabilir. Yukarıda verilen
gerilmelerin, Tablo 3.33’ te verilen değerlerden özelikle köşe gerilmeleri için farklı olduğu
ilgi çekicidir.
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Şekil 3.60 Beton plakta sıcaklık değişimi
3.5.1.3 Kıvrılma
Kıvrılma plak alt ve üst yüzeylerinin farklı rötre yapması sonucu oluşur. Plakta tek yönlü
olarak, üst yüzeye doğru rutubet kaybıyla oluşan fark kıvrılmaya neden olur. Kıvrılma
sonucu oluşan eğilme gerilmesi aşağıdaki gibi ifade edilir [12]:

1
 ∆ε 
f kv =   E cm (t ) 

 2
 1 −ν 

(3.108)

Burada
Ecm(t) : Sünmeye bağlı olarak değiştirilmiş beton elastisite modülü,
ν
: Poisson oranı (0,2)
∆ε
: Plak alt ve üst yüzeyi arasındaki farklı şekil değiştirmedir ve genellikle plak
kalınlığının
1 mm’si başına (1,5 ~ 2,0)x10-6 alınır.
Ecm = 33 x 103 N/mm2 değeri [1/(1+ø)] çarpanıyla Ecm(t) değerine dönüştürülmek istensin.
Bu durumda sünme katsayısı eski bir beton için ø=2 tahmin edilirse, Ecm(t) = 11 x 103 elde
edilir. Düşük bir ∆ε kabulü ile (örneğin ∆ε = 1,5 x 10-6 x 175) kıvrılma sonucu oluşan
gerilme ( hf = 175 mm ):
fkv = (½)(11x103)(1,5 x 10-6 x 175) / (1 - 0,2 ) = 1,8 N/mm2 bulunur.
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Gün boyunca meydana gelen sıcaklık değişimleri de kıvrılmaya neden olmaktadır. Güneş
ışığı gün içinde plağın üst kısmını ısıttığında alta göre daha sıcak olan üst kısım uzamaya
çalışarak aşağıya doğru kıvrılır. Bu durumda plak oturmaya çalışacağından üst kısımda
basınç oluşacaktır. Gece boyunca ise üst kısım alta göre daha çabuk soğuyacağından, daha
sıcak olan alt kısım uzamaya çalışacak ve sonuçta plak üste doğru kıvrılacaktır. Bu
durumda ise üst kısımda çekme gerilmeleri ve alt kısımda da basınç gerilmeleri
oluşmaktadır.
Kıvrılmaya neden olan sıcaklık değişimlerinin plak boyunca doğrusal olduğu varsayılarak
şekil değiştirmeler hesaplanmaktadır. Esasen sözkonusu değişimlerin plak kalınlığı
boyunca doğrusal olmamasına rağmen, pratik amaçlar için doğrusal kabul edilmesi uygun
görülmektedir. Bu durumda kıvrılma sonucu oluşan gerilmelerin hesabedilmesinde Hooke
yasası kullanılabilmektedir. Sözkonusu duruma ait şekil değiştirme diyagramı aşağıdaki,
ara işlemler gösterilmeden sonucu doğrudan verilen ve iki yönlü kıvrılmayı ifade eden
gerilme bağıntısı ise Denklem 3.109’ da verilmektedir.
αt∆t/2

Tarafsız Eksen

αt∆t/2
Şekil 3.61 Kıvrılmaya neden olan ve plakta kalınlığı boyunca oluşan şekil değiştirme

σx =

Ecmα t ∆t
2(1 − ν )

(3.109)

Burada σx; plağın iki doğrultudaki (x ve y) şekil değiştirmesinin kısıtlanmasından
kaynaklanan x doğrultusundaki gerilmedir.
Çevresi serbestçe zemine oturan plağın ortasında kıvrılma dolayısıyla oluşan maksimum
düşey yerdeğiştirme, bilinen matematiksel ifadelerin kullanılmasıyla elde edilebilir. Şekil
3.62’de verilen kıvrılmış plak üzerinde yazılan denklemlerde tarafsız eksenin plak orta
düzleminde bulunduğu, sıcaklık değişiminin doğrusal ve plak boyunun birim olduğu
varsayılmıştır.

ε k ,alt = ε k ,üst = α t ∆t / 2
∆ε k = ε k ,alt + ε k ,üst = α t ∆t
kullanılarak hesaplanan düşey yerdeğiştirmenin ifadesi 3.110 denkleminde verilmektedir.

163

Örnek:

hf = 200 mm
L = 5000 mm
∆εk = 0,16x10-3
( αt = 9x10-6 m/m/˚C )

fk =

0,16
5000 2
× 10 −3
200
8

R
1 ∆ε k
=
R
hf

f k = 2,5 mm

fk

hf
L

Şekil 3.62 Kıvrılma sonucu oluşan şekil değiştirme durumu ve maksimum kıvrılma fk

fk =

∆ε k L2
L2
=
hf 8
8R

(3.110)

Esasen kıvrılma gerilmeleri, plağın alt ve üst yüzeylerindeki sıcaklık farklarına göre
değişiklik gösterir. Yerinde ölçümün yapılmadığı durumlarda sıcaklık değişiminin
maksimum gün içi değeri, plağın birim mm kalınlığa düşen miktarı olarak, 0,055 ila 0,077
˚C değeriyle alınabilir. Gece değerleri verilenlerin yarısı kadardır.
Kıvrılmadan meydana gelen gerilmelerin araç yükleriyle beraber değerlendirilmesi
sırasında, bu gerilmeler çatlaklara neden olacak kadar büyük olsa da, (özelikle çubuk
donatılı plaklarda) plak kalınlığı hesaplarında gözönüne alınmazlar. Bu durumun sebebi
aşağıda ifade edilmektedir:
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1 – Derzler ve yük aktarma çubukları kıvrılmayı azalttıkları gibi kıvrılmanın neden olduğu
gerilmelerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olurlar. Çatlama oluştuğunda kıvrılma
gerilmesi ortadan kalkarak sona erer. Kıvrılmadan dolayı oluşan bu çatlakların ömrü kısa
olduğundan, çoğunlukla plağın yük taşıma kapasitesine de olumsuz etki yapmamaktadır.
2 – Tasarımda yorulma ilkesi kullanıldığında, araç yüklerinden oluşan gerilmeler ile
kıvrılma gerilmelerini birleştirmek tasarım açısından kullanışlı olmaz. Zemine oturan beton
plak tasarımında milyonlarca defa tekrarlanan yüklerle çalışılırken, kıvrılmadan
kaynaklanan gerilme tekrarlamaları ise sınırlı sayıdadır.
3 – Kıvrılma gerilmeleri hesaba katıldıklarında, araç yüklerinden meydana gelen
gerilmelere eklenerek ve çıkartılarak hesaba katılırlar. Plak kenarında hesap yapıldığıda,
gün içerisinde elde edilen kıvrılma gerilmeleri araç yüklerinden meydana gelen gerilmelere
eklenirken, geceleyin veya endüstriyel tesisin ısıtılmadığı sürelerde bu gerilmelerden
çıkartılır. Gece çalışması gündüze göre nispeten daha az sıcak bir ortamda gerçekleştirilen
endüstriyel tesislerde ve özelikle dış mekanlarda, sözkonusu sıcaklık ile çalışıldığında
kıvrılma gerilmelerinin hesaba katılması elverişsiz durum oluşturmamaktadır.
Yukarıda ifade edilenler yanında kıvrılma gerilmelerini etkileyen ve bunların hesaba
katılmalarını gerektirecek başka etkiler de vardır. Özelikle uzun plaklarda ve sürekli
çalışıldığı için sabit ısıda tutulan tesislerdeki plaklarda kıvrılma etkilerinin ayrı bir yükleme
olarak hesaba katılmaları gerekebilir. Çubuk donatı bulunmayan ve/veya derzlerde yük
aktarma çubukları kullanılmayan plaklarda da kıvrılmadan oluşan gerilmeler büyük
değerlere ulaşabilir ve bunun neticesi olarak çatlaklarla beraber plak yüzeyinde trafiği
engelleyebilen mm mertebesinde yükseltiler oluşabilmektedir.
Tasarım öncesinde tüm ihtimallerin hesaba katılması ve en elverişsiz durumların tasarımda
kullanımına ilişkin kararın alınması gerekmektedir. Zemine oturan beton plaklarda
genellikle önceden tahmin edilemeyen veya hesaba katılmasına gerek olmadığı düşünülen
etkilerden dolayı birçok problemle karşılaşılmakta ve söz konusu problemlerin giderilmesi
maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır.
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3.6 ZIMBALAMA KAYMASININ ETKĐSĐ
Yükün uygulandığı alanın yakınlarında meydana gelen zımbalama kayması riski, genel
olarak aşağıdaki değişkenlere bağlıdır:
a - Yükün temas çapının bağıl rijitlik yarıçapına oranı, 2ar /l
b - Bağıl rijitlik yarıçapının plak kalınlığına oranı, l/hf
c - Zımbalama dayanımının eğilme dayanımına oranı. fzd/fctd,fl
Zımbalamanın kritik olduğu durumlar; fzd/fctd,fl ve 2ar /l’ nin küçük ve l/hf’ nin büyük
değerleri için sözkonusudur. Bahsi geçen oranlar için aşağıda tanımlanan koşulların yerine
getirilmesi durumunda, ayrıca bir hesaba gerek duyulmamaktadır.

2( a r / l ) ≥ 0,7
l / h f ≤ 2,0

(3.111)

f zd / f ctd , fl ≥ 0,6
Yukarıdaki denklemin üçüncü şartının sağlanması her zaman mümkün gözükse de, taşıma
gücü sınır durumuna göre hesap yapıldığında çelik tel donatı miktarının aşırı dozajda
olması halinde bu şart gerçekleşmemektedir.Güvenli tarafta kalınarak zımbalama
kontrolünün üçüncü şartının gerçekleşmesi istendiğinde, fctd,fl değeri olarak Tablo 3.22’ den
3.modele ait eğilme dayanımı kullanılmalıdır. Buradaki fres değeri için, eğer 3 mm sehim
şartı kullanılıyorsa ( bakınız. Bölüm 3.4.2.1 ), Re,3 fctk,fl çarpımının alınması uygundur.
Zımbalama dayanımı fzd, çelik tel donatılı betonun çatlama dayanımının bir fonksiyonu
olarak hesaplanmaktadır. Bununla beraber, ilk çatlak oluşması sürecinde, betonun çelik tel
dozajının etkisi hemen hemen hiç yoktur. Bu durumda fzd aşağıdaki gibi yazılabilir.

f zd = 0,4 f ctk , fl / γ mc

(3.112)

Burada;
fctk,fl :Donatısız betonun eğilme dayanımı,
1/γmc :Betonun malzeme güvenlik çarpanıdır.
Yükün uygulandığı bölgeden uzaktaki kritik çevre boyunca oluşan zımbalama kayması,
zeminin de katkısıyla karşılanır (Şekil 3.63). Belli bir zemin gerilmesi oluşturan yükün
temas alanının kenarından hf/2 uzaklıktaki bir çevre boyunca betonun karşıladığı
zımbalama dayanımı aşağıda 3.113 denklemiyle verilmektedir:

Pzd = f zd u p h f + Ap p = πh f (2a r + h f ) f zd + 0,25π (2a r + h f ) 2 p
Burada;
Ap : Zımbalama çevresi içerisinde kalan dairesel ( veya dikdörtgensel ) alan,
up : Zımbalama çevresi,
p :Zemin gerilmesinin ortalama değeridir.
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(3.113)

2ar+hf
2ar

P
hf

zemin gerilmesi p
zımbalama
çevresi
Çevre up
Alan Ap

P
(ar+hf)/2

Şekil 3.63 Zımbalama kayması etkilerine zemin gerilmesinin katkısı
Bu durumda betonun zımbalama dayanım değeri fzd aşağıdaki denklemden hesaplanır [1]:

f zd = 0,45kf ctk / γ mc

(3.114)

Burada;
k :Boyut etkisini içeren bir çarpan,
fctk :Betonun karakteristik çekme dayanımıdır.
Boyut etkisini ifade eden k, plak kalınlığı metre cinsinden kullanılmak üzere 0,2 m. ve daha
az kalınlıktaki plaklar için;

k = 1,6 − h f ≤ 1,4

(3.115)

şeklinde hesaplanmaktadır. Çelik tel donatılı betonun karakteristik çekme dayanımını ifade
eden fctk değeri, ya doğrudan çekme deneyi ile veya kabaca eğilme deneyindeki çatlama
dayanımından elde edilebilir.

f ctk = 0,6 f ctk , fl

(3.116)

Çelik tel donatılı birçok endüstriyel zemin betonu 200 mm’ den daha az kalınlıktadır ve k
değeri 1,4 olarak kullanılabilir. Bu durumda fzd için 3.112 denkleminin kullanılması
mümkündür.
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Yukarıda sözü edilen 3.111 denkleminin üçüncü koşulunun gerçekte pratik bir amacı vardır.
Beton içerisindeki çelik tel donatıların artması durumunda betonun sünekliğinin arttığı ve
dayanımının iyileştiği bilindiğine göre bu şart, tel miktarının artışının sınırlandırılması
gerektiğini ve dozajın aşırı artması durumunda beton sünekliğinin kaybedilebileceğini ifade
etmektedir. Bu sınırın mertebesi birçok değişkene bağlıdır ve pratik olarak elde edilmesi
güçtür. Bununla beraber zemin betonlarında kullanılan dozajın pratik sınırı 60 kg/m3
mertebesindedir. Sünekliğin pratik olarak düşmesine neden olabilecek dozaj sınırının ise 60
kg/m3 değerinin çok üzerinde olduğu söylenebilir.
Zımbalama dayanımı ile eğilme dayanımı oranının, çelik tel içeren zemin betonlarında çoğu
kez 0,6 değerinden büyük olduğunu gösteren bir grafik Şekil 3.64’ te verilmektedir.
Burada bu oran 0,6 olarak düzenlenmiş ve bu duruma göre, zımbalama dayanımının eğilme
dayanımına oranı temel alınmıştır.
Kenar yükleme halinde zımbalama etkisi genelde ihmal edilmektedir. Plak ortasındaki bir
yüklemenin bile nadiren zımbalama ile ilgili bir problem oluşturduğu bilindiği için, kenar
yükleme durumundaki hesap şekli üzerinde bu kısımda durulmayacaktır.
2.00

Pz /Pm
1.80

/ hf =1,5

2

1.60

3

5
>10

1.40

1.20

1.00

0.80
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2a r /
Şekil 3.64 fzd/fctd,fl değerinin 0,6 olması durumunda, zımbalama kapasitesinin eğilme
kapasitesine oranı
Ortalama zemin gerilmesinin elde edilebilmesi için Şekil 3.65’ teki diyagram kullanılabilir.
Aşağıda verilen denklemde z değeri, 2ar/l ve x/l’ ye bağlı olarak okunur ( x =(ar+hf)/2 ).

p=

z
P
l2
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(3.117)

0.15
z

x=(a r+h f)/2

x / =0,5
1
0.1
2
3
0.05
4

0
0

1

2

3

2a r /

4

Şekil 3.65 Ortalama zemin gerilmesinin elde edilmesi için gerekli z değeri
Aşağıda, alternatif olarak TR34’e göre zımbalama hesabı hakkında kısaca bilgi verilecektir.
3.6.1 Zımbalama Kayması Kontrolü Đçin TR34 Yaklaşımı
Zımbalama kayma kapasitesini belirlemek için temas alanı yüzündeki ve temas yüzeyinden
(2d) uzaklıktaki kritik bölgede kayma kontrol edilir (Şekil 3.66). Faydalı yükseklik bu
durumda 0,75hf alınmaktadır.

2

2

2

2
2
(a) Plak ortası

(b) Plak kenarı

(c) Plak köşesi

Şekil 3.66 Zımbalama kayması için kritik bölgeler: (a) iç bölge, (b) kenar, (c) köşe
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Tasarım standartları klasik çelik çubuk donatılar esas alınarak hazırlanmıştır ve çelik tel
donatı içeren plaklar için faydalı yükseklik (d) tanımı yapmazlar (faydalı yükseklik; basınç
bölgesinden çekme bölgesindeki donatının merkezine olan mesafedir).
3.6.1a Yükün temas yüzeyi kenarındaki kayma
Plaktaki donatı miktarından bağımsız olarak, temas alanı yüzeyindeki kayma dayanımı şu
miktarı aşmamalıdır [2];

τ maks. = 0,5k 2 f cd

(3.118)

Burada;
fcd :Betonun tasarım silindir basınç dayanımı ( sınıf dayanımı ) = fck /γmc
k2 :0,6 (1 - fck/250) (Eurocode 2’de farklı sembol kullanılmaktadır.)
fck :Betonun karakteristik silindir basınç dayanımıdır.
Zımbalama durumunda maksimum yük kapasitesi ise aşağıdaki gibi belirlenir:

Pz ,maks. = τ maks.u 0 d

(3.119)

Burada;
uo : Yüklü alan yüzeyindeki çevrenin uzunluğudur.
3.6.1b Kritik çevre üzerinde kayma
Temas yüzeyinden 2d mesafede kritik kayma çevresi üzerinde kayma gerilmesi kontrol
edilir.
Hasır veya çubuk donatılar
Kayma çevresi üzerinde beton tarafından taşınabilen ortalama kayma gerilmesi τRd,c
aşağıdaki şekilde verilir [2]:

τ Rd ,c =

0,18

γc

k1 (100 ρ1 f ck )1 / 3 ≥ 0,035k13 / 2 f ck1 / 2

(3.120)

Burada;

ρ1 = ( ρ x ρ y )
k1 = 1 + (200 / d)0,5 ≤ 2
ρx, ρy :Sırasıyla x ve y doğrultularındaki donatı oranlarını ifade etmektedir.
Böylece plak yük kapasitesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Pzd = τ Rd ,c u p d
Burada up ; yük uygulanan alandan 2d mesafedeki çevre uzunluğudur.
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(3.121)

Çelik tel donatılar
Çelik tel halinde tasarım kayma kapasitesi, donatısız betona göre τf kadar arttırılır. Söz
konusu gerilme τf aşağıdaki bağıntıyla hesaplanmaktadır [2, 13]:

τ f = 0,12 Re ,3 f ctk , fl

(3.122)

Burada;
Re,3 :Çelik tel donatılı betonda 3 mm’lik sehim için eşdeğer eğilme dayanımı oranı,
fctk, fl :Donatısız betonun karakteristik eğilme dayanımını vermektedir.
En küçük kayma kapasitesi için 0,035k13/2 fck1/2 bağıntısı verilmektedir. Buna göre çelik tel
donatılı beton için plak yük kapasitesi Pzd aşağıdaki gibi ifade edilir:

Pzd = (0,035k13 / 2 f ck1 / 2 + 0,12 Re,3 f ctk , fl )u p d

(3.123)

Şekil 3.67 Zımbalama nedeniyle yerel olarak taşıma gücünü kaybetmiş bir beton plak
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Örnek:
Bir fabrikada, zemin betonuna oturan bir arakat kolonu taban plakasının boyutları 300x300
mm dir. Plak kalınlığı 150 mm, çelik tel donatı dozajı 40 kg/m3 ve kullanılan beton cinsi
C25 olduğuna göre plağın zımbalama dayanımını bulalım. (Tel donatı - Dramix® RL45/50-BN)
Yükün temas yüzeyi kenarındaki kayma ve maksimum yük kapasitesi 3.118 ve 3.119 den

τ maks. = 0,5k 2 f cd

*
*

k 2 = 0,6(1 − 25 / 250) = 0,54

f cd = f ck / γ mc = 25 / 1,5 = 16,6 MPa
Up = 3000 mm

► τ maks. = 0,5 × 0,54 × 16,6 = 4,48 MPa

U0 = 1200 mm

► Pz ,maks . = 4,48 × 1200 × (0,75 × 150) = 605KN
Kritik çevre üzerinde kayma 3.123 den

225

Pzd = (0,035k13 / 2 f ck1 / 2 + 0,12Re ,3 f ctk , fl )u p d

300 225

750 mm

Tablo – 3.18’ den Re,3 = 0,63 ve k1 = 1 + (200 / 112,5) 0,5 = 2,33 > 2 → k1 = 2

Pzd = (0,035 × 2 3 / 2 × 25 1 / 2 + 0,12 × 0,63 × 3,6)3000 × 112 ,5
► Pzd

= 337500(0,5 + 0,27) = 260 KN
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750 mm

Taban plakası yükü aşağıdaki değerden az olmalı

3.7 YÜK AKTARMA ÇUBUĞU BULUNAN DERZLERDE YÜK AKTARMA
SĐSTEMLERĐ
Endüstriyel zemin betonlarında iş derzi ve genleşme derzlerinde çeşitli nedenlerle, derzin
bir tarafındaki yükün diğer tarafa aktarılması gerekmektedir. Betonu şerit halinde dökülen
plaklarda uzun doğrultuda yük aktarımını sağlamak için az miktarda bağlantı donatısı
kullanımı mümkün iken, dikdörtgen biçiminde oluşturulan plakların köşelerinde oluşması
muhtemel kıvrılmanın önüne geçmek ve plak kenarlarında yük aktarımını sağlamak
suretiyle plaklar arasında farklı sehimlere olanak vermemek amacıyla yük aktarma
çubukları kullanılmaktadır. Aşağıda bulunan iki alt bölümde önce söz konusu çubukların
çalışma şekli üzerinde durulacak ve daha sonra bağlantı donatısı ile ilgili bir miktar bilgi
verilecektir. Burada kullanım kolaylığı nedeniyle yük aktarma çubukları dovıl (dowel)
olarak anılacaktır.
3.7.1 Yük Aktarma Çubuklarının Tasarımı ve Yük Aktarımı
Dovıllar teorik olarak tasarımı her durum için mümkün olsa da, genellikle deneyime
dayanan çözümlerin sunulması ve uygulanması yoluna gidilmektedir. Dovılların boyutları,
kullanılan plak kalınlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bir ön bilgi olarak, aşağıdaki tabloda farklı
plak kalınlığı durumunda kullanılması önerilen dovıl boyutları verilmektedir [4,13, 23, 25,
26].
Tablo 3.34 Çeşitli yayınlarda verilen dovıl boyutları ve yerleşiminin karşılaştırılması

Plak Kalınlığı
(mm)

Minimum
Gömme
Boyu (mm)

Dovıl çapı
(mm)

Dovıl Boyu
(mm)

Dübel Aralığı
(mm)

ACI
330

ACI
302

TM
5-809

ACI 330

ACI
330

ACI
302

TM
5-809

ACI 330-ACI 302

125

16

19

19

130

305

410

380

305

150

19

19

19

155

355

410

380

305

175

22

25

19

155

355

460

380

305

200

25

25

25

155

355

460

410

305

225

28

32

25

180

410

460

410

305

250

32

32

25

190

460

460

410

305

275

35

32

25

205

460

460

410

305

300

38

-

32

230

510

460

460

305

Tablodaki ACI 330’ a ait sütündan görülebileceği üzere, dovıl çapı plak kalınlığının
yaklaşık olarak sekizde biridir. Diğerleri ise bazı sabit değerler vermektedir. Minimum
gömme boyu olarak ifade edilen sütundaki değerler, birbirine komşu olan plaklardan ilk
dökülen beton içerisinde kalacak dovıl boyunu vermektedir. Esasen tüm dovıl boyunun
yaklaşık yarısı kadar olan gömme boyu değerleri farklı çalışmalarda farklı değerlerle
verilmektedir. dovıl aralığı olarak tek bir değerin verilmiş olmasına rağmen, belki de hesabı
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en karmaşık olan bu mesafenin elde edilmesidir. Yapılan kabuller ve kullanılan hesap
yönteminin farklı olmasının yanında, zemin tipine de bağlı olan bu ara mesafenin
bulunması için ilk varsayımları Westergaard ve Friberg yapmıştır [13,24]. Bu çalışmada;
plak kenarında bulunan bir yükten dolayı, komşu plağı yüklü plağa bağlayan dovıllar yükün
her iki tarafında, l bağıl rijitlik yarıçapını ifade etmek üzere, 1,8l mesafeye kadar etkili
olabilmektedirler. Dovıllara iletilen yükün değişimi doğrusaldır ve yükten 1,8l kadar uzak
mesafede dovılların aldığı kuvvet sıfır kabul edilir (Şekil 3.68a). Negatif momentin
maksimum olduğu noktaya denk geldiği düşünülen bu mesafede kesme kuvvetleri sıfırdır
ve yükün etki ettiği noktaya doğru artar. Bu durumda kesme kuvvetinin maksimum olduğu
yer yükün tam altıdır. Negatif momentin maksimum olduğu mesafe, değişik araştırmacılar
tarafından farklı biçimde tanımlanmaktadır. Tabatabaie (1979) ve Heinrichs (1989)
yaptıkları farklı çalışmalar ile dübellerin yük etki mesafesinin her iki tarafta 1,0l olarak
alınması gerektiğini bildirmişlerdir (Şekil 3.68b) [13,24].
Pd

Plak
1,8 l

1,8 l

0,0 Pdb

0,0 Pdb

Dübel
1,0 Pdb

Pd
1,0 l

1,0 l

0,0 Pdb

0,0 Pdb

1,0 Pdb

Şekil 3.68 Kenardaki bir yük altında olan plakta dovıllara iletilen kuvvetin dağılımı
a – Negatif momentin yükten 1,8 l mesafede maksimum olduğu varsayımı
b – Negatif momentin yükten 1,0 l mesafede maksimum olduğu varsayımı
Dovıllı derzlerde en kritik durum araç geçişi sırasında yaşanır. Araç tekerleği tam plak
sınırında iken, yüklü plak düşey olarak yerdeğiştirmeye çalışacak ve dovıl sözkonusu
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tekerlek yükünün bir kısmını komşu plağa aktaracaktır. Dovıl kullanılmayan plakta oluşan
bir dizi davranış Şekil 3.69 ve Şekil 3.70’ de açıklanmaktadır.
Eğer dovılların yük aktarımında tam etkili olarak çalıştığı varsayılırsa, yükün yarısı yüklü
plaktan alt temele iletilecek ve diğer yarısı dovıllar aracılığıyla komşu plağa aktarılacaktır.
Bu varsayım, yüklü plak ile komşu plağın söz konusu yük altında aynı yerdeğiştirmeyi
yaptığını ifade etmektedir. Tekrarlı yükler düşünüldüğünde, dovılların alt ve üst
kısımlarında bazı boşlukların oluşması nedeniyle dovılların tam kapasite ile yük
aktarabilmesi mümkün olmayabilir. Dovılların tam etkili olmadıkları varsayıldığı durumda
komşu plağa aktarılabilen yük, tüm yükün yarısından daha az olacaktır. Bu konuda
araştırma yapan Yoder ve Witczak, sözkonusu boşlukların etkisinin % 5 ila % 10 arasında
kabul edilebileceğini bildirmişlerdir [24]. Aynı araştırmacılar % 5 lik bir azaltmanın
dovılların güvenliği açısından uygun olduğunu belirtirlerken, daha güvenli olarak azaltma
yapılmaması gerektiğini savunan diğer araştırmacılar da vardır [13].

Alt temel malzemesinin plak altına hareketi ve baskısı

Derzde seviye farkı ve bariz açılma meydana gelir

Zemin malzemesi burada yükselir

Şekil 3.69 Aralarında dovıl bulunmayan plakların zemin hareketi açısından davranışı-1
a – Araç tekerlek yükünden dolayı sehim oluşur
b – Alt temelin sıkışmasından dolayı komşu plak yukarıya doğru hareket eder
c – Yük sonrası durumda plaklar arasında seviye farkı kalır.
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Her zaman serbest su plağın altında vardır
Serbest su ve beraberinde gevşek zemin
derz içerisinden yukarıya doğru
hareket eder.

Sonuçta plağın altında boşluk oluşur

Şekil 3.70 Aralarında dovıl bulunmayan plakların zemin hareketi açısından davranışı-2
a – Araç tekerlek yükünden dolayı sehim oluşur
b – Alt temelin sıkışmasından dolayı altta bulunan serbest su ve gevşek
malzemeler plak yüzeyine çıkar
c – Yük sonrası durumda plaklar altında kalıcı bir boşluk oluşur.
Plaklar arasında dovıl bulunması, Şekil 3.69 ve 3.70’ de gerçekleşmesi ihtimali yüksek
olan bu tip hareketlere engel olacaktır. Dovıl gruplarına aktarılan yükün belirlenmesi veya
seçilmesinin ardından, Şekil 3.68a veya 3.68b’ de gösterilen iki farklı varsayımın birinden
hareketle, her bir dovıla etki eden yük veya kesme kuvveti kolayca bulunabilir.
Dovıllar hemen her zaman genleşme derzlerinin iki tarafındaki plakları birbirine bağlamak
suretiyle yük aktarımını sağlamaktadırlar. Genleşme derzleri ise genelde 6 mm ila 20 mm
arasında değişmektedir. Dış şartlara açık bulunan zemin betonlarında, geniş alanların tek
seferde tamamlanabilmesi için açıklığı fazla olan plaklar ve bu sebeple daha geniş derz
aralıkları kullanılmaktadır. Genişliği daha fazla olan derzlerde kullanılan dovıllar, diğer
derz aralıklarında olanlardan daha fazla zorlanarak yükleri aktarabilirler. Bu nedenle, yüklü
plaktan dovıl aracılığıyla komşu plağa aktarılan kuvvetin tüm yükün % 40’ ı kadarı
alınmasını ( Pdb = 0,4Pd ), fakat bununla beraber güvenli tarafta kalınması amacıyla teorik
olarak elde edilen dübel çapının 1,25 ile çarpılarak artırılması önerilebilir (% 40 aktarım
oranı, yüklü plaktaki etkili yükü % 60 oranında bırakacağından, bu değer yüklü plak için
güvenli taraftadır).
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3.7.2 Yük Aktarma Çubuklarındaki Đç Kuvvetler ve Yük Taşıma Kapasiteleri
Endüstriyel zemin betonlarının dökümüne ara verildiğinde veya geniş alanların dökülmesi
durumunda genleşme derzlerinin bırakılması istendiğinde, plakların arasına yük aktarımını
sağlayan ve yukarıdaki alt bölümde ifade edilen dovılların yerleştirilmesi sözkonusudur
(Şekil 3.71). Đş derzlerinin aralığı 3 mm ila 6 mm ve genleşme derzlerinin aralığı genelde 6
mm ila 20 mm arasında değişmektedir. Özel üretim yapan ve plak bölgesinin aşırı sıcak
veya soğuktan etkilenmesi mümkün olan endüstriyel tesislerde, özel olarak bazı
hesaplamaların yapılması suretiyle derz aralıklarına karar verilmelidir.

Şekil 3.71 Genleşme derzi ve yük aktarımını sağlayan çelik çubukların görünüşü
Sözkonusu derzlerin iki tarafındaki plakları bağlayan dovıllar esas itibarıyla kesme ve
eğilme gerilmelerini karşılayarak yükleri aktarabilmektedirler. Bu sırada plak kenarlarında
betonu ezmek suretiyle düşey yerdeğiştirme yaptıklarından, bu durum elastik zemine oturan
bir kirişin davranışına benzetilir. Beton çelikten daha zayıf olduğundan, yükün taşınması
için gereken dovıl çapı ve boyu, beton ile çelik çubuk arasındaki oluşan ezilme gerilmesinin
elde edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda izin verilebilen en büyük gerilmenin
ifadesi Amerikan Beton Enstitüsü tarafından 1956 yılında ortaya konmuş olan aşağıdaki
denklemdir [13].

 55 − d d 
fb = 
 f cd
 30 

[MPa]

Burada;
fb :Đzin verilen ezilme gerilmesi [MPa],
fcd :Betonun hesapta kullanılan silindir basınç dayanımı ( sınıf dayanımı ) [MPa],
dd :Dovıl çapı [mm] dir.
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(3.124)

Bir yük aktarma çubuğu (dovıl) üzerine düşen ezilme gerilmesi
Her bir dovılın payına düşen yük biliniyorsa, betonun esnek bir zemin ve dovılın da bu
zemine oturan bir kiriş olarak varsayılması sonucu, maksimum ezilme gerilmesi elde
edilebilir. Şekil 3.72’ ye göre y0 değerini bulmaya çalışalım. Burada y0 olarak ifade edilen
terim; esası Timoshenko’ ya ait olan çözümün kullanılmasıyla elde edilen ve Friberg
tarafından 1940 yılında ortaya konmuş olan çalışmada adı geçen dovıl altında betonun
yerdeğiştirmesidir. Elastik zemine oturan kiriş için Timoshenko modeli:

− ky = E d I d

d4y
dx 4

(3.125)

Burada;
k :Yatak katsayısı,
y :Dovılın düşey yerdeğiştirmesi,
Ed :Dovılın elastisite modülü,
Id :Dovılın atalet momentidir ( = πd4/64 ).

Şekil değiştirmemiş dovıl ekseni

∆

Derz aralığı z
y0

z dy0/2dx
P z3 /12EI + δ

z dy0/2dx
y0

z/2

z/2

Şekil değiştirmiş dovıl ekseni
Şekil 3.72 Dovıl yük aktarımı sırasında plak kesitleri arasında bağıl yer değiştirme
3.125 denkleminin genel çözümü aşağıda verilmiştir.
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y = e βx ( A cos β x + B sin β x ) + e − βx (C cos β x + D sin β x )

(3.126)

Burada;

β =4

k olarak alınmakta ve dovılın bağıl rijitliğini ifade etmektedir.
4Ed I d

3.126 denklemine sınır koşullarının uygulanması sonucu A, B, C ve D sabitleri elde edilir.
Yarı-sonsuz kiriş durumunda noktasal yük (P) ve moment (M0) terimlerinin eklenmesiyle
denklem aşağıdaki biçimi alır.

y=

e − βx
[P cos βx − βM 0 (cos βx − sin βx)]
2β 3 Ed I d

(3.127)

Friberg, yukarıdaki denklemde dovılın yarı-sonsuz uzunlukta ve elastik zemine oturduğunu
varsayarak plak kenarındaki düşey yerdeğiştirmeyi x = 0 da ve M0 = 0 durumunda elde
etmiştir [13,24].

y0 =

Pdb
(2 + βz )
4β 3 E d I d

(3.128)

Burada

β = 3,65 4 Kd d 4 E d I d [1/mm]
z :Derz aralığı
Ezilme gerilmesi, düşey yerdeğiştirme ile orantılı olacağından aşağıda verilen biçimde elde
edilebilir:

σ b = Ky 0 =

KPdb (2 + βz )
[MPa]
800β 3 E d I d

(3.129)

Burada
K :Dübel yatak katsayısı olup 80 GN/m3 ila 410 GN/m3 arasında değerler almaktadır.
Denklemlere, bu aralıkta kalan değerler yerleştirilebilir.
Denklem 3.129’daki K dışındaki tüm birimler [N] ve [mm] cinsinden yerlerine
yerleştirilmelidir. K için gereken birim açıklandığı gibi GN/m3’tür.
Yukarıdaki denklem ile elde edilen gerçek gerilme değeri eğer Denklem 3.124 ile elde
edilenden daha büyük ise, o zaman daha büyük çaplı dovıllar kullanılmalı veya daha sık
aralıklarla yerleştirilmelidir. Son araştırmalar, ezilme gerilmesinin değerindeki
değişmelerin, plak üzerindeki araç tekerlek yükü nedeniyle zeminde oluşan ve plakları
birbirlerine göre farklı yerdeğiştirmeye zorlayan etkilerin büyüklüğü ile ilgili olduğunu
göstermiştir (bkz. Şekil 3.69, 3.70). Bu durumda, tasarımda ezilme gerilmesinin
sınırlandırılması suretiyle, plakta meydana gelebilecek farklı oturmalar uygun değerlere
indirilebilmektedir.
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Şekil 3.72’ te ∆ ile gösterilen bağıl yerdeğiştirme dört ana bileşenden oluşmaktadır:
1 – Derzin her iki yüzünde yerdeğiştirme değeri, y 0
2 – Dovılın eğilmesine karşı gelen yerdeğiştirme, zdy 0 dx
3 – Momentin etkisiyle yerdeğiştirme, Pdb z 3 12 E d I d
4 – Kayma etkisiyle yerdeğiştirme, δ = λPdb z Ad G d olarak elde edilir.
Burada λ; dovıl biçimine bağlı bir çarpan olup, dairesel kesitli dübeller için 10/9 dur.
Neticede toplam yerdeğiştirme ∆, aşağıdaki tek bir denklemle ifade edilebilir.

∆ = 2 y0 + z

dy 0
P z3
λP z
+ db
+ db
dx 12 E d I d Ad Gd

(3.130)

Örnek:
Şekil 3.73a’ da verilmiş olan 240 mm kalınlığındaki beton plak, yatak katsayısı 0,0136
N/mm3 olan zemine oturmaktadır. Plak genişliği 3,7 m (3700 mm) olup, 12 adet dovıl 305
mm aralık ile yerleştirilmiştir. 40 kN’ luk iki adet yük A ve B noktalarına etki etmektedir.
Bu durumda bir adet dovıla etki eden maksimum yükü elde edelim [13].
0 , 25
E = 30000 MPa ve ν = 0,15 alınarak l = Eh3f / 12k (1 − ν 2 )
l = 1269 mm elde edilir.

[

a-

40 kN

]

1830 mm

40 kN

A

B
240 mm

Yükün uygulandığı mesafeden 1,8l uzaklıkta dovılların yük almadığı varsayıldığında (Şekil
3.60a), bu değer 2,28 m olarak elde edilir. Đlk olarak A noktasında bulunan yükten
kaynaklanan dübel kuvvetlerini elde edelim. A noktasının hemen altında etki çarpanı 1,00
iken, yükten 2280 mm uzaklıkta etki çarpanı 0,00 olacaktır.

b-

Dovıl etki çarpanı Çd

2280 mm
0,06
0,23

0,20
0,75

0,33
1,24

0,46
1,73

0,60
2,26

0,73
2,75

0,87
3,28

Pdb

3,76

Çd

1,00

x

Yük aktarımı % 40 olduğunda
Pdb = 0,40x40 kN = 16 kN
Pdb,i = Çd,i (16 kN / ΣÇd ) [kN]
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Çd =

2280 − x
2280

x = 000 → Çd = 1,00 → Pdb,i = 3,76 kN
x = 305 → Çd = 0,87 → Pdb,i = 3,28 kN
x = 610 → Çd = 0,73 → Pdb,i = 2,75 kN
x = 915 → Çd = 0,60 → Pdb,i = 2,26 kN
x = 1220 → Çd = 0,46 → Pdb,i = 1,73 kN
x = 1525 → Çd = 0,33 → Pdb,i = 1,24 kN
x = 1830 → Çd = 0,20 → Pdb,i = 0,75 kN
x = 2135 → Çd = 0,06 → Pdb,i = 0,23 kN
x = 2280 → Çd = 0,00 → Pdb,i = 0,00 kN
ΣÇd = 4,25 ΣPdb = 16,00 kN

A noktasındaki 40 kN’ luk kuvvetten dolayı elde edilen dovıl kuvvetleri bulunduktan sonra,
B noktasındaki 40 kN’ luk yükün dovıllara dağıtılmasına geçilebilir. Üstte yapılan
işlemlerin bir benzeri aşağıdaki hesap biçiminde gösterilmiştir.
x

c-

0,33

0,46

0,60

0,73

0,87

1,00

0,87

0,73

0,60

0,46

0,33

2280 mm

Çd

Çd =

0,75

1,04

1,35

Yük aktarımı % 40 olduğunda
Pdb = 0,40x40 kN = 16 kN
Pdb,i = Çd,i (16 kN / ΣÇd ) [kN]

2280 − x
2280

Sol taraf

1,65

1,97

2,26

1,97

Dovıl etki çarpanı Çd

1,65

1,04

1,35

Pdb
0,75

0,45

0,20

2280 mm

Sağ taraf

x = 305 → Çd = 0,87 → Pdb,i = 1,97 kN
x = 610 → Çd = 0,73 → Pdb,i = 1,65 kN
x = 915 → Çd = 0,60 → Pdb,i = 1,35 kN
x = 1220 → Çd = 0,46 → Pdb,i = 1,04 kN
x = 1525 → Çd = 0,33 → Pdb,i = 0,75 kN
x = 1830 → Çd = 0,20 → Pdb,i = 0,45 kN
ΣÇd = 3,19

x = 000 → Çd = 1,00 → Pdb,i = 2,26 kN
x = 305 → Çd = 0,87 → Pdb,i = 1,97 kN
x = 610 → Çd = 0,73 → Pdb,i = 1,65 kN
x = 915 → Çd = 0,60 → Pdb,i = 1,35 kN
x = 1220 → Çd = 0,46 → Pdb,i = 1,04 kN
x = 1525 → Çd = 0,33 → Pdb,i = 0,75 kN
ΣÇd = 3,99

Đki taraf için genel toplam ΣÇd = 3,19 + 3,99 = 7,08 elde edilir. Pdb = 16 kN
Yük altındaki dübele aktarılan maksimum kuvvet:
Pdb ,maks . = Ç d ( Pdb / ΣÇ d ) = 1,00(16 kN / 7,08) = 2,26 kN
Şekil 3.73 Dovıllara yük aktarımı ile ilgili örnek çözüm
a – Beton plak ve yükler
b – Kenardaki 40 kN yükten dolayı dovıllara aktarılan kuvvetler
c – Ortadaki 40 kN luk yükten dolayı dovıllara aktarılan kuvvetler
Şekil 3.73b ve 3.73c’ den görülebileceği gibi plak kenarına en yakın olan dovıl en kritik
durumdadır. Toplam olarak 3,76 + 0,45 = 4,21 kN’ luk yük taşımak zorunda kalan kenar
dübel için 20 mm çaplı çelik çubuk kullandığımızı varsayalım ve yüklü plak ile komşu plak
arasında 6 mm’ lik derz bulunsun. Dovıl için yatak katsayısı K = 407 GN/m3 olarak
seçilirse, dovıl ile beton arasında aşağıdaki hesaplanan gerilmeler ortaya çıkar:
I d = π (20) 4 / 64 = 7854 mm 4

β = 3,65 4 (407 × 10 9 × 20) (4 × 210000 × 7854) = 21,6 [1/mm]

181

Denklem 3.129’ dan meydana gelen gerilme:

σ b = Ky 0 =

407 × 109 × 2260(2 + 21,6 × 6)
= 9,10 MPa olarak elde edilir.
800(21,6) 3 210000 × 7854

Denklem 3.124 kullanılarak hesaplanan ve betonun emniyetle taşıyabileceği gerilme ile
meydana gelen gerilmenin karşılaştırılması aşağıda verilmektedir.

 55 − 20  25
fb = 
= 19,44 MPa > 9,10 MPa 

 30  1,5
Yukarıda verilen örnek çözümde 1,8l yerine 1,0l kullanıldığında elde edilen sonuçlar daha
kritik olmakta ve yüke yakın olan her bir dovıla aktarılan kuvvet büyümekte ise de, 1,0l’
den daha uzaktaki yüklerin etkisinin olmadığı varsayımı nedeniyle etki azalmaktadır.
Bununla beraber en iyi çözüm yöntemi olarak, kenardaki yük için 1,0l ve plak ortasında
olan bir yük durumunda söz konusu yükün kenara etkisini artırmak için 1,8l’ nin
kullanılabileceği önerilmektedir.
3.7.3 Bağlantı Donatıları
Bir seferde dökülen endüstriyel zemin betonu alanı, mevsime ve malzeme teminine göre
değişiklik gösterse bile 2000 m2 ila 3000 m2 arasında olabilir. Bu durumda beton
dökümünü takibeden 24 saat içerisinde betonun kesilmesi suretiyle büzülmeden dolayı
ortaya çıkan çatlakların önlenmesi istenir. Çubuk donatılı zemin betonlarında, sözkonusu
donatılar sürekli olarak bir plaktan kesilmiş derzin diğer tarafına geçebildiklerinde, ayrıca
bir dovıl mekanizması oluşturarak yük aktarımının sağlanmasına gerek kalmayabilir.
Bununla beraber; tek sıra çubuk donatılı plaklar ile üstteki donatı katının derz kesimi
sırasında kesilebileceği ihtimalinin bulunduğu çift sıra donatılı plaklarda, yük aktarımının
dovıllar aracılığıyla yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Aralarında derz bulunan plaklar için
kullanılan dübeller ile ilgili olan açıklamalar bir üstteki bölümde etraflıca konu edilmiş olup,
burada donatı çubuklarının yük aktarım payları üzerinde kısaca durulacaktır. Aşağıda plakta
çubuk donatı bulunmaması durumu için yük aktarma görevi gören dübellerin şematik kesiti
bulunmaktadır (Şekil 3.74). Çelik tel donatılar kullanılması durumunda, plakta ayrıca
yapısal olarak çubuk donatı bulunmuyorsa, söz konusu yük aktarma elemanları olarak
sadece dovıllar kullanılır. Bu durumda dovıllar, beton dökümü öncesi özel sehpalar
vasıtasıyla zemin üzerine özenle yerleştirilir ve daha sonraki derz kesiminde yararlanılmak
üzere doğrultuları belirlenir (Şekil 3.75).
hf/2

hf
Donatı : Ø 12
Aralık 950 mm L=600 mm

Şekil 3.74 Çubuk donatı bulunmayan kesme derzinde dovıl ile yük aktarımı
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Şekil 3.75 Plakta derz kesimi yapılması planlanan bölgelerde beton dökümü öncesi
hazırlanmış yük aktarma çubuklarının (dovılların) yerleşimi
Bağlantı donatıları (veya çubukları) için gereken miktar, donatılı plak için kullanılan ve
enine ve boyuna donatı çubuklarının hesaplanmasında yararlanılan bilgiler ışığında
bulunabilir. Sözkonusu genel bilgiler bu durum için düzenlenirse, aşağıda bulunan ve çok
kullanılan denklem haline dönüşür:

As =

γ b h f L' µ s

(3.131)

fy

Burada;
γb :Betonun birim hacim ağırlığı (24 kN/m3)
L9 :Plağın, donatı gerekmeyen ucundan bağlantı donatısına olan paralel uzunluğu (m)
µs :Plak ile alt zemin arasındaki ortalama sürtünme katsayısı (1,5 alınmaktadır)
fy : Donatı çeliğinin akma dayanımı (MPa)
As :Plağın birim boyu için gereken donatı alanıdır (mm2/m)
Bağlantı donatısının (veya çubuğunun) uzunluğu aderans gerilmesi (fa) ile ilgilidir.
Nervürlü çubuklar için bu değerin genellikle 2,4 MPa olarak alınabileceği bilinmektedir.
Çubuğun boyunun (t) bulunmasında, çubuğun taşıma gücü esas alınır ve aşağıdaki denklem
elde edilir:

 A0 f y 

t = 2
 f a Σo 
Burada;
t : Bağ çubuğu boyu (mm)
A0 :Çubuğun alanı (mm2)
Σo :Çubuğun çevresidir (mm).
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(3.132)

Örnek:
Kalınlığı 200 mm olan çelik tel donatılı beton plak 3,6 m genişliğinde 2 sıra halinde
dökülecek biçimde tasarlanmıştır. Đki plağın yük aktarımında BÇ I kullanılması şartı
olduğuna göre, fy=220 MPa; donatı çapının, çubuk boyunun ve aralığının hesaplanması
istenmektedir.
Gereken toplam çubuk alanı

As =

24 × 200 × 3,6 × 1,5
2
= 118 mm /m bulunur ve Ø12 Nervürlü çubuk seçilir.
220

Gereken çubuk aralığı
Ø12 için A0 = 113 mm2 olduğundan, aralık s = (113/118)x1000 ≈ 950 mm bulunur.
Gereken çubuk boyu 3.130 denkleminden

 113 × 220 
 = 550 mm bulunur. Güvenli tarafta kalınması için 600 mm seçilir.
t = 2
 2,4(3,14 × 12) 

3,6 m

hf = 200 mm

3,6 m

Nervürlü bağ donatısı: Ø12/950 mm
tçubuk = 600 mm

Şekil 3.76 Örnekte çözümü yapılan plağın şematik gösterimi
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3.7.4 Yük Aktarma Sistemlerinde TR34 Yaklaşımı
3.7.4.1 Çelik çubuklar ile yük aktarımı
Aşağıdaki basit hesap kare ve dairesel yük aktarma çubuklarına uygulanabilir. Şekil
3.77’de yük aktarma çubuklarının yerleşimi görülmektedir. Şekilde z derz genişliğini, dd
yük aktarma çubuğunun çapını (veya karenin bir kenarı (d) kenar boyutunu) ve b yük
taşıma uzunluğunu göstermektedir [12].

Varsayılan gerilme dağılımı

z

d
b1
(a) Genel düzenleme

Psh

Psh
(b) Yük aktarma çubuğunun
şekil değiştirmiş biçimi

z/2

z/2

Şekil 3.77 Yük aktarma çubuklarının yerleşimi ve deformasyon yapmış durumu
Etkili yük aktarma çubuğu sayısı
Uygulanan yükten (1,8l) mesafe içindeki yük aktarma çubuklarının yükün aktarılmasına
katkısı olduğu belirtilmektedir (l: bağıl rijitlik yarıçapı). Uygulanan yükün merkez
çizgisinden uzaklaştıkça yük aktarma çubuğu tarafından taşınan yük azalır. Yük aktarma
çubuklarının kapasitesi merkez çizginin her iki tarafından (0,9l) uzaklıkta kontrol
edilmelidir. Yük aktarma çubuğu, Tablo 3.35’te gösterildiği gibi tam kapasite çalışma-lıdır
[12]. Yük aktarma çubuğu başına kayma kapasitesi Psh aşağıdaki formülle ifade edilir;

Psh = 0,6 Av

fy

γ ms
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(3.133)

Burada;
f y : Çeliğin akma dayanımı,
Av :Kayma alanı = 0,9x( kesit alanı),
γms :Çelik çubuk için güvenlik katsayısıdır (1,15 alınır).
Yük aktarma çubuğu başına taşıma kapasitesi Ptaş , aşağıdaki gibi verilmektedir.

Ptaş = 0,5b1 d d

f cu

γ mc

(3.134)

Burada
b1 :Etkin taşıma uzunluğu (8dd’den büyük alınmaz)
dd :Yük aktarma çubuğu çapı (veya dairesel olmayan kesitlerin genişliği)
fcu :Karakteristik beton küp basınç dayanımı N/mm2
γmc :Beton için güvenlik katsayısıdır (1,5 alınır).
Yük aktarma çubuğu eğilme kapasitesi derz açıklığının bir fonksiyonudur ve aşağıdaki
formülle hesaplanır [12];

Peğ =

2Z p f y
z γ ms

(3.135)

Burada Zp ;yük aktarma çubuğunun plastik bölümünün modülüdür. Kare kesitli olanlar
için: (dd)3/4, dairesel kesitli olanları için: (dd)3/6 olarak hesaplanabilir.
Bileşik kesme ve eğilme etkisinde kaldığında, yük aktarma çubuğu başına düşen yük
aktarma kapasitesi şu formülle hesaplanır;

Puy
Psh

+

Puy
Peğ

≤ 1,4

(3.136)

Tablo 3.35’te gösterilen tek yük aktarma çubuklarının kapasiteleri 3.133, 3.134 ve 3.135
denklemleriyle hesaplanmış ve aşağıdaki tasarım kriterleri kullanılmıştır;
•

Çelik yük aktarma çubuğu karakteristik çekme dayanımı, fy = 250 N/mm2

•

Betonun karakteristik basınç dayanımı, fcu = 40 N/mm2

•

Çelik yük aktarma çubuğunun elastisite modülü, Ed = 200 kN/mm2

•

Çelik yük aktarma çubuğu kayma modülü, G = 0,4Ed kN/mm2

•

Derz genişliği, z → 5, 10 ve 15 mm

•

Çelik için güvenlik katsayısı, γms = 1,15

•

Beton için güvenlik katsayısı, γmc = 1,5
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Tablo 3.35 Kayma, eğilme ve yük taşıma durumlarında yük aktarma çubuğu taşıma
kapasiteleri
Yük aktarma
çubuğunun boyutu

Toplam yük
aktarma çubuğu
uzunluğu (mm)

Pkay (kN)

Peğ (kN)

Peğ (kN)

12 mm dairesel

400

13,3

15,4

26,1

13,1

8,7

16 mm dairesel

400

23,6

27,3

61,9

31,0

20,6

20 mm dairesel

500

36,9

42,7

121,0

60,5

40,3

20 mm kare

500

47,0

42,7

173,9

87,0

58,0

x = 5 x = 10

x = 15

Örnek: Bileşik Eğilme ve Kayma etkisi
Yük aktarma çubuğu başına 30 kN’luk bir yük aktarımı istenmektedir. Derz açıklığı 15
mm’dir.
20 mm çaplı dairesel yük aktarma çubuğu:
(30/36,9) + (30/40,3) = 0,813 + 0,744 = 1,557 > 1,4
çubuğu uygun değildir.

20 mm dairesel yük aktarma

20 mm kenar uzunluklu kare kesitli yük aktarma çubuğu:
(30/47,0) + ( 30/58,0) = 0,638 + 0,517 = 1,155 < 1,4
aktarma çubuğu, istenen yük aktarımını sağlayabilir.

20 mm’lik kare kesitli yük

Böylece, bir kenarı 20 mm olan kare kesitli yük aktarma çubuğunun gereken yükün
aktarılması için yeterli olduğu sonucuna varılabilir.
3.7.4.2 Zımbalama yükleri
Yük aktarma çubuklarının betonu zımbalama olasılığı genellikle ihmal edilir, ancak
maksimum yük aktarımını sağlamak için ince plaklarda zımbalama etkisini kontrol etmek
gereklidir.
Yük aktarma çubuğunun plak derinliğinin ortasında olduğu kabul edilirse, zımbalama için
kritik bölge 2x(1/2hf) = hf , yüklü uzunluk ise 8dd (yük aktarma çubuğu çapının 8 katı)
olarak bulunur. Yük aktarma çubuğu aralıkları az olursa yük aktarma çubuğu kritik
çevrelerinin çakışması söz konusu olabildiğinden, yük aktarma çubuklarının bulunduğu
kesit boyunca kesme kapasitesi kontrol edilmelidir. Ağırlığı fazla yüklerin bulunduğu
durumlarda derzin her iki yanında boyuna ve enine donatılar gerekli olabilir.
Bazı plak kalınlıkları ve yük aktarma çubuğu boyutları için yük aktarma çubuğu başına
düşen maksimum yükler Tablo 3.36’da verilmiştir. Bu tablodaki değerler basınç dayanımı
40 N/mm2 olan beton için hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar çelik tel donatıların
zımbalama etkisini kontrol etmede yardımcı olduğunu göstermiştir.
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Tablo 3.36 Zımbalama etkisine karşı yük aktarma çubuğuna (dovıla) uygulanacak
maksimum yük (kN)
Yük aktarma çubuğu
Plak kalınlığı
(dovıl) boyutu
150 mm
175 mm
200 mm
12 mm dairesel

28,4

36,9

46,6

16 mm dairesel

31,2

40,3

50,4

20 mm dairesel

34,1

43,6

54,2

20 mm kare

34,1

43,6

54,2

Yük aktarma çubuklarının düşey yer değiştirmesi δd, şu şekilde ifade edilir;

 Pz 3
 24Ed I d

δ d = 2

  PF
 + 
  2GAd





(3.137)

Burada;
A :Yük aktarma çubuğu kesit alanı,
Es :Çeliğin elastisite modülü,
F :Kayma durumu için şekil katsayısı (kare kesitli yük aktarma çubukları için 6/5,
dairesel kesitli olanlar için 10/9),
G :Yük aktarma çubuğunun kayma modülü,
I :Yük aktarma çubuğunun atalet momenti (kare kesitli yük aktarma çubukları
için dd4/12, dairesel kesitli olanlar için dd4/64 ),
P :Yük aktarma çubuğu başına uygulanan yük,
Düşey yer değiştirme hesaplarında P servis yükünü gösterir. Denklem 3.137’ yi kullanarak
yük aktarma çubuğu düşey yer değiştirme hesaplandığında çok küçük değerler elde edilir.
Tablo 3.37’de 20 mm çaplı dairesel yük aktarma çubuğu ve çeşitli derz aralıkları için
düşey yer değiştirme değerleri verilmiştir. Bu değerlerin hesabı için kayma durumunda
maksimum yük kapasitesi Pkay = 36,9 kN ve yükleme için güvenlik katsayısı 1,2 alınmış ve
böylece servis yükü 36,9/1,2= 30,7 kN olarak hesaplanmıştır.
Tablo 3.37 20 mm dairesel kesitli yük aktarma çubuğu için yer değiştirme değerleri
x (mm)
5

δd (mm)
1,57 x 10-3

10

3,00 x 10-3

15

6,89 x 10-3

Derzin toplam düşey yer değiştirmesi yük aktarma çubuğunun ve betonun düşey yer
değiştirmelerinin toplamıdır, ancak yine de genellikle toplam yer değiştirme oldukça
küçüktür.
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3.8 ÇATLAK GENĐŞLĐĞĐNE ÇELĐK TELLERĐN ETKĐSĐ
Çelik tel donatılı betonun basınç dayanımının hesaplanmasında, betonarmedeki gibi aynı
dayanım ve şekildeğiştirme karakteristikleri kullanılmaktadır. Çekme bölgesinde
şekildeğiştirme %1 ile sınırlandırılmıştır. Çekme bölgesinde, Şekil 3.78’de gösterilen
dayanım ve şekildeğiştirme karakteristikleri kullanılmaktadır.

σ
ffc

0,4 ffc
%1

% 0,1

Efc,nom εfc,1
0,37.fct,eq,150
0,37.fct,eq,300
ffc,ax

εfc,u

ε

Eğer 0,37.f fc,eq,300 bilinmiyorsa

Şekil 3.78 Gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi
Eğer fct,eq,300 bilinmiyorsa, fct,eq,300 fct,eq,150’ye eşit alınabilir.
fct,eq,300 : eşdeğer eğilme çekme dayanımı
Eğilme hesabı
Çekme bölgesindeki şekildeğiştirme Şekil 3.79’da gösterildiği gibi % 1 ile
sınırlandırılmıştır. Đlave çelik donatıya sahip çelik tel donatılı betonda ise, şekildeğiştirme
normal donatı seviyesinde %1 ile sınırlandırılmıştır. Eğilme durumunda, ilk çatlağa kadar,
hesaplamada betonun eğilme dayanımı kullanılır. Đlk çatlaktan sonra plastik mafsal oluşur.
Bu noktada, Şekil 3.79’da görüldüğü gibi gerilme azalır. Kuvvetlerin yeniden dağılımlarına
bağlı olarak, yeni bir mafsal oluşuncaya kadar elemanın diğer kısımlarında gerilmeler artar.
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(a)

h

d

(b)

(b)
(a)

σ

ε (%o)
0

10

σ

-2,0 -3,5

Şekil 3.79 Şekil 3.78’den türetilen çelik tel donatılı betonda gerilmeler; a) çelik tel donatılı
beton b) çelik tel donatılı beton + normal betonarme donatısı

Kayma hesabı
Burada gösterilen hesaplama geleneksel normal çelik donatı veya hasır donatı da içeren
kiriş ve plaklara uygulanmaktadır. Bunlar öngerilmeli elemanlara da uygulanır.
Kayma donatısı içeren bir kesitin kayma dayanımı aşağıdaki formülle verilmektedir:
VRd3 = Vcd + Vfd + Vwd

(3.138)

burada, Vcd, Vfd ve Vwd sırasıyla betonun, çelik tel kayma donatısının, düşey ve/veya eğik
kayma donatısının katkısıdır. Vcd , EC2 (Ek3)’e göre hesaplandığı gibi VRd1’e eşittir.
Çelik tel donatının katkısı aşağıdaki formülle verilmektedir.
Vfd = kf . τfd . bw . d

(3.139)

burada
kf : Tablalı kesitlerde tablanın katkısını gözönüne almak için kullanılan bir çarpandır.
kf = 1 + n . (hf / bw ) hf / d ve kf ≤ 1,5

(3.140)

burada, hf ve bf sırasıyla tablanın derinliği ve genişliği, bw ise kirişin gövde genişliğidir.
n=

bf − b w , n ≤ 3 ve n ≤ 3.b w
hf
hf

τfd : çelik tellere bağlı olarak kayma dayanımındaki artışın tasarım değeri.
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(3.141)

Kancalı uçlu çelik teller için, τfd aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
τfd = 0,54 . fctk,ax . Rt / γc

(3.142)

burada γc = 1,5
ve
Rt =

1,1.W f .λ f

(3.143)

180.C + W f .λ f

burada; C = 20
λf = çelik tel uzunluğunun ( l f) çelik tel çapına (df) oranı
Wf = çelik tel içeriği (kg/m3)
Çelik tel üreticisinin klavuzuna göre, kayma dayanımının en az %50’si çelik tel donatı
ve/veya düşey etriyelerin katkısıyla karşılanmalıdır [3].
Eğer kayma donatısı olarak sadece çelik teller kullanılıyor ise, çelik tellerin katkısı en
azından donatısız betonun kayma dayanımının hesaplanan değeri kadar olmalıdır. Çelik
tellerin katkısı olarak 1,2’lik bir güvenlik marjı ile bu durum aşağıdaki gibi yazılabilir:
0,54.Rf .kf . ffctk,ax/1,2 ≥ 1,2 . 0,25 . ffctk,ax/1,5

(3.144)

Rt ≥ 0,44 / kf ve Wf ≥ 30 kg/m3

W f min =

3600.Rt
λ f (1,1 − Rt )

(3.145)

Farklı kancalı uçlu teller için Wf’nin minimum değerleri Tablo 3.38’de verilmektedir [3].
Tablo 3.38 Kancalı uçlu çelik teller için Wf’in minimum değerleri
kf

1

1,1

1,15

≥ 1,2

Rt,min

0,44

0,40

0,38

≥ 0,37

50/0,50

30

30

30

30

60/0,80

32

30

30

30

60/1,00

40

34

32

30

30/0,50

40

34

32

30
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3.8.1

Minimum Donatı

Kontrollü çatlak oluşumunu elde etmek için minimum donatının hesabı EC2’de
önerilmektedir (Madde 4.4.2.2):
As = kc . k . fct,ef . Act / σs

(3.146)

burada
As : Çekme bölgesindeki donatının alanı,
Act : Çekme bölgesindeki betonun alanı. Đlk çatlak oluşmadan hemen önce, çekme kuvveti
etkisinde kaldığı hesaplanan kısım kesitin çekme bölgesidir.
σs : Đlk çatlak oluştuktan hemen sonra donatıda izin verilen maksimum gerilme. Bu,
donatının akma dayanımına (fyk) eşit alınabilir. Bununla birlikte en düşük değerin, çatlak
genişliği sınırlarını sağlaması gerekir.
fct,ef : Đlk çatlağın oluşmaya başlaması beklenen zamanda betonun etkin çekme dayanımı.
Bu, birçok durumda ortam koşullarına bağlı olarak dökümü izleyen 3-5 gün içinde olabilir.
fct,ef’nin değerleri çatlamanın beklendiği sırada dayanım sınıfının alınmasıyla
ffctm,ax=0,3ffck2/3 denkleminden elde edilebilir. 28 günden daha az olan bir sürede çatlama
zamanının güvenle saptanmaması durumunda 3 N/mm2’lik bir minimum çekme
dayanımının alınması önerilmektedir.
kc : Çatlamadan hemen önce gerilme dağılımını hesaba katmak için kullanılan bir katsayı.
Mevcut gerilme dağılımı, yükleme ve kısıtlanmış şekildeğiştirme etkilerinin
kombinezonundan ileri gelmektedir.
kc = 1 (tek eksenli çekme için)
kc = 0,4 (eğilme için)
k : Üniform olmayan gerilmelerin etkisi için izin verilen bir katsayı. Bir ilk yaklaşım
olarak, değer 0,8 alınabilir.
Çelik tel donatılı beton için, formül aşağıdaki gibi yazılır:
As = kc . k . (fct,ef – 0,37 fctm.eq.ef) Act / σs

(3.147)

burada fctm.eq.ef çatlak oluşması beklenen bir moment değerinde çelik tel donatılı betonun
ortalama eşdeğer eğilme dayanımıdır. Bununla birlikte, formül çatlağın oluşmasından sonra
betonun geri kalan çekme dayanımını hesaba katar.
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3.8.2

Çatlak Genişliği için Hesap

Normal betonarmede, aşağıdaki formül kullanılmaktadır:
Wk = β srm εsm

(3.148)

burada, Wk : Çatlak genişliğinin tasarım değeri, srm : En son çatlak aralıklarının ortalama
değeri, εsm : Çekme direnci, rötre vb. etkiler için uygun yük kombinezonları altında izin
verilen ortalama şekil değiştirme, ve β : Ortalama çatlak genişliğini tasarım değerine
bağlayan bir katsayıdır.
•

β’nın değeri
Kesit derinliğinin 800 mm’yi aşması durumunda bir minimum boyuttaki kesitlerde
kısıtlanmış çatlama ve yük nedeniyle oluşan çatlama için β = 1,7. 300 mm veya
altındaki derinlik, kalınlık, veya genişlik (hangisi daha az ise), bir minimum
derinlikteki kesitlerde kısıtlanmış rötre için β=1,3. Ara kesit boyutlarının değerleri
enterpole edilebilir.

•

εsm aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir:
ε sm =

σ s 

 σ sr 

1 − β1β 2 
Es 
 σs 


2





(3.149)
burada,
σs : çatlamış kesit esasına dayanarak çekme donatısında hesaplanan gerilme,
σsr : Đlk çatlamanın neden olduğu yükleme koşullarında çatlamış kesit esasına dayanarak
çekme donatısında hesaplanan gerilme,
β1 : Çelik çubukların aderans özeliklerini hesaba katan bir katsayı;
Aderansı yüksek çubuklar için (nervürlü çubuklar) β1 = 1,0.
Düz çubuklar için β1 = 0,5.
β2 : Yüklemenin veya tekrarlı yüklemenin süresini hesaba katan bir katsayı
β2 = 1,0 kısa süreli yükleme için
β2 = 0,5 sabit bir yük veya tekrarlı yüklemenin çok sayıdaki çevrimleri için
Sadece bünyesel zorlanmış şekildeğiştirmelere maruz elemanlar için, σs, σsr’ye eşit
alınabilir.
•

Esas olarak eğilme veya çekme etkisindeki elemanların ortalama nihai çatlak aralığı
aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.
S m = 50 + 0,25k1k 2

φ
ρr

(3.150)

burada
∅ : mm olarak donatı çapı. Kesitte farklı donatı çaplarının birarada kullanılması
durumunda, ortalama bir çap da kullanılabilir.
k1 : çubukların aderans özeliklerini hesaba katan bir katsayıdır; yüksek aderansa sahip
çubuklar için k1 = 0,8 ve aderansı düşük düz çubuklar için 1,6.
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k2 : şekildeğiştirmenin formunu hesaba katan bir katsayıdır. Eğilme için k2 = 0,5 ve tek
eksenli çekme için k2 = 1,0 dir.
ρr : etkin donatı oranı (As / Ac,eff), burada As etkin çekme alanı (Ac,eff) içinde kalan donatının
alanıdır.
Etkin çekme alanı, genel olarak kesitin çekme yüzeyinden donatının merkezine uzaklığının
2,5 katına eşit olan çekme donatısını saran betonun alanıdır.
Çelik tel donatılı beton için aynı formül kullanılır, ancak σs ve σsr çatlak oluşumundan
sonraki betonun çekme dayanımını dikkate alınarak hesaplanır. Çatlamış kesit tarafından
taşınabilen çekme kuvveti, ilk çatlak oluştuğunda donatı tarafından karşılanabilen çekme
kuvvetinden büyük ise σsr sıfır alınır. Çatlak oluştuktan sonraki beton çekme dayanımı
0,37.fct,eq,300 olarak alınır.

ÖRNEK - Çelik tel içeren ve içermeyen donatılı bir kirişte çatlak genişliğinin
hesaplanması

350 mm

300 mm

Şekil 3.80’deki boyutlara sahip bir kiriş için çatlak genişliği aşağıdaki örnekteki gibi
hesaplanmaktadır. Kiriş açıklığının ortasından 50 kN’luk bir yük uygulanmakta olup, beton
sınıfı C 35/45 dir.
Kiriş genişliği = 200 mm
50 kN
Donatı = 2∅22 mm - nervürlü
Paspayı = 50 mm

4000

Şekil 3.80. Üç noktalı eğilme deney düzeneği
Çelik tel donatı içermeyen kiriş için çatlak genişliği
Denklem 3.148’e göre Wk = β srm εsm. β = 1,7 (bu değer yükleme nedeniyle oluşan
çatlaklar içindir ve çelik tel içeren ve içermeyen elemanlar için bu sabit değer aynıdır).
srm = 50 + 0,25 k1 k2 ∅ / ρr (çelik tel içeren ve içermeyen betonlarda aynı sabit değer) k1 =
0,8 (aderansı iyi donatılar için), k2 = 0,5 (eğilme), ∅ = 22 mm

760
= 0,030
200.(2,5.50)
srm = 123 mm
2
 σ  
σ 
ε sm = s 1 − β1β 2  sr  
Es 
 σ s  


ρr =

(2∅22 alanı = 760 mm2)

P = 50 kN iken M eğilme momenti
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M=

Pl
= 50 kNm olur.
4

Çatlamış bir kesit için donatıdaki gerilme yaklaşık olarak;

σs =

M
50.10 6
2
=
= 244 N/mm (d : faydalı yükseklik = 300mm)
A s .0,9.d 760.0,90.300

Đlk çatlak oluşurken yük altındaki çatlamış kesitin donatısındaki gerilme, çatlama sırasında
betondaki çekme gerilmesinden elde edilir. C 35/45 betonu için fctm,fl , 5,3 N/mm2. Kirişteki
moment fctm,fl .W dır. (W = Mukavemet momenti) (5,3.200.3502) / 6 = 21,6 x 106 Nmm
2
M
21,6.10 6
=
= 105 N/mm . β1 = 1 (aderansı geliştirilmiş
A s .0,9.h 760.0,9.300
çelik çubuk), β 2 = 0,5 (uzun süreli yükleme)

Böylece gerilme; σ sr =

ε sm

244 
 105 
=

1 − 0,5
200000 
 244 

2


−3
 = 1,1.10


Wk = 1,7 . 123 . 1,1 . 10-3 = 0,23 mm çatlak genişliği

Kancalı uçlu çelik tellerden (ZC 50/50) 30 kg/m3’lık ilavesiyle oluşan çatlak genişliği
σs’yi hesaplamak için, çatlak oluştuktan sonra beton tarafından karşılanan çekme kuvveti
hesaba katılır. Çatlak oluşumundan sonra 30 kg/m3 çelik tel (ZC 50/50) içeren betondaki
eşdeğer eğilme çekme dayanımı fctm,eq300 = 4,4 N/mm2 dir.
hçekme = 0,9 H = 0,9 . 350 = 315 mm olduğundan betonun aldığı kuvvet
0,37 . 4,4 . b . hçekme = 0,37 . 4,4 . 200 . 315 = 103 kN
Çelikte gerilmedeki azalma
2
2
103000 103000
=
= 135 N/mm . Bununla birlikte σs,f = 244 – 135 = 109 N/mm , σsr,f = 0
As
760

ε sm , f =

109
= 0,54.10 −3
200000

Wk = 1,7.123.0,54.10-3 =0,11 mm
Böylece kancalı uçlu çelik tellerin ilavesiyle çatlak genişliği %50 oranında azalmaktadır.

195

196

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

197

ÖRNEK – 1 : TR34’ e göre çözüm
Bir depo yapısının planı Şekil 3.28’de gösterilmektedir. Yapı 50x120=6000 m2 alana
sahiptir ve zemin plağı derzsiz olarak dökülüp iki derz yapılacaktır. Her bir döküm 50 x
40=2000 m2 olacaktır. Zemin beton plağına etkiyen yükler aşağıda verilmektedir [2].
→ Maksimum ayak yükü : 60 kN
→ Düzgün yayılı yük
: 30 kN/m2
→ Çizgisel yük
: 30 kN/m
→ Kolon aralıkları
:5mx4m
Hareketli yük
: 5 kN/m2
Sabit yük
: 1,25 kN/m2
Malzeme taşıma araçları → Maksimum tekerlek yükü: 40 kN
Yan yana palet rafları
Genel stok sahası
Đç duvar
Asma kat

Malzemeler
fcu
fck
fctk(0,05)
Ecm
Re,3
k
ν

: 40 N/mm2
: 32 N/mm2
: 2,1 N/mm2
: 33 kN/mm2
: 0,5
: 0,05 N/mm2
: 0,2

Güvenlik katsayıları
Nihai yük durumu:
: 1,5
: 1,15
: 1,2 ( araç yükleri ) ve 1,35 ( asma kat için )
: 1,5
: 1,6

D

A
B

C
Duvar

Arakat

Raflar
Derz

Derz

8x5,00 m

10,00 m

Donatısız beton ve çelik tel donatılı beton
Çelik çubuk donatı
Sabit yükler
Hareketli yükler
Dinamik etkiler

40,00 m

40,00 m

Şekil Ö1.1 Depo yapısının planı (ölçekli değil)
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40,00 m

Servis sınır durumu: Tüm güvenlik katsayıları 1,0 alınmaktadır.
Plak kalınlığını (hf), 175 mm olarak alarak hesaplara başlanabilir.


200 
f ctk , fl = 1 +
 f ctk ( 0, 05) ≤ 2 f ctk ( 0 ,05)
h f 

2
2 f ctk ( 0, 05 ) = 2 x 2,1 = 4,2 N/mm

Denklem 3.62
Geçerli değer.

Bağıl rijitlik yarıçapı:

 E cm h 3f 
l=

2
12(1 − ν )k 

0 , 25

Denklem 3.20

= [33 x 103 x 1753 / (12 x 0,96 x 0,05)]0,25 = 744 mm
f ctk , fl

Pozitif moment kapasitesi :

m=

Negatif moment kapasitesi :

m' =

γ mc

 h 2f 


 6 

Denklem 3.60






Denklem 3.61

(R ) 
e ,3

f ctk , fl  h 2f

γ mc  6

I - A Bölgesi : Raflar
Raflar için; yük merkezleri 250 mm uzaklıkta olan 2 adet 100
x 100 mm taban plakası kabul edelim.

πa r2 = 100 × 100

ar = [(100 x 100)/π)]1/2 = 56,4 mm
Birleştirilmiş alan = (2 x 56,4 x 250)+10000=38200 mm2

Şekil 3.3

0,5

Böylece; aeşd = (38200/π) = 110 mm
aeşd /l = 110/744 = 0,148

Tek bir daire yüke
dönüştürülüyor.

Toplam yük = 60 x 2 = 120 kN

2 raf toplamı

Bu durumda nihai yük = 1,2 x 120 = 144 kN

yük katsayısı = 1,2
2ar = 112,8 mm

250 mm

ar
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Tüm Alan
2ar x 250 + πar2

Burada; πar2 yerine
1 adet taban plakası
alanı olan 10000 mm2
alınabilir.

Kenardan uzak yükleme
Denklem 3.41a
Denklem 3.41b

Pu = 2π (m + m' ) =134,5 kN

ar/l = 0 durumunda

 a 
Pu = 4π ( m + m' ) / 1 − r  =288,2 kN
 3l 

ar/l > 0,2 durumunda
ar/l = 0,148 için

Doğrusal enterpolasyon

Pu = 134,5 + (288,2-134,5)(0,148/0,2) = 248,2 kN > 144 kN
Bu durumda plak, kenardan uzaktaki yükleme için uygundur.

Derzlerde yükleme
Öncelikle yük aktarımını ihmal edelim;
Denklem 3.42a
Denklem 3.42b

Burada yük aktarımının
ne şekilde sağlanacağı
bilinmelidir. Aktarım
için dovıl, çubuk donatı
veya agrega ile çelik
teller düşünülerbilir.

Pu = [π ( m + m' ) / 2] + 2m' = 62,2 kN

ar/l = 0 durumunda

ar/l > 0,2 durumunda P = [π ( m + m' ) + 4m'] / 1 − 2a r  =143,6 kN
u

3l 

ar/l = 0,148 için
Pu = 122,4 kN bulunur.
Serbest kenar için Pu = 122,4 kN değeri istenen 144 kN’dan
küçüktür. Burada taban plakalarının plak kenarında olduğu serbest
kenar yüklemesi ele alındı. Derzlerde yük aktarım kapasitesi
olduğu hatırlanmalı ve yük aktarımı tasarımcı tarafından kontrol
edilmelidir. % 20 yük aktarımı olduğu kabul edilirse yük 115,2
kN’a azalır ve tasarımın (Pu = 122,4 kN) uygun olduğu
söylenebilir.

Köşe yüklemesi
Bu durumda yük aktarımı sağlanmadığı kabul edilir ve kenar
koşulları dikkate alınır.

Zımbalama için kontrol
Kenardan uzak yüklemelerde zımbalama genellikle kritik değildir
ancak kenar yüklemesi durumunda kritik olabilir (Şekil Ö1.2).

Plan
Kesit

100 mm
72 kN

72 kN

hf = 175 mm

2d

350 mm

2d

Şekil Ö1.2 Kenar yükleme durumu için zımbalama kontrolü
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Yüklü alan yüzünde ve yüklü alandan 2d mesafedeki bölgede kayma
gerilmesi kontrol edilir. Öncelikle zemin plağının donatısız olduğu
(çelik tel vb. içermediği) kabul edilir.
Donatısız beton için d = 0,75 x hf = 131,25 mm alınmalıdır.

Yüklü alan yüzünde zımbalama kontrolü
Şekil – Ö1.2’den temas yüzeyindeki çevre:
Taban plakalarının
tam sınırındaki çevre

uo = 350 + 2 x 100 = 550 mm
Kayma gerilmesi:

τ

d

= (144 x 1000) / ( 550 x 131,25) = 1,99 N/mm2

Kayma gerilmesi aşağıdaki bağıntılarla bulunan değeri aşmamalıdır;

τ maks. = 0,5k 2 f cd

Denklem 3.118

Burada k2 = 0,6(1-fck/250) = 0.5232

τ

maks

= 5.49 N/mm2 > 1,99 N/mm2 

Kritik çevrede zımbalama kontrolü
Yüklü alandan 2d mesafede: up = 550 + (π x 262,5) = 1375 mm
Çelik tel donatılı beton için kayma kuvveti kapasitesi Pzd

Pzd = (0,035k13 / 2 f ck1 / 2 + 0,12 Re ,3 f ctk , fl )u p d
Burada

r = 2d
[2π (2d)/4]x2 = 2dπ
Denklem 3.123

k1 = 1 + (200 / d)0,5 < 2
k1 = 2,23 olduğundan en büyük değer olan 2 kullanılır.

Pzd = (0,035 × 2 3 / 2 × 321 / 2 + 0,12 × 0,5 × 4,2 / 1,5)1375× 131,25

Pzd = (0,56 + 0,17)1375 × 131,25
Pzd = 131,7 kN

Bulunan bu değer 144 kN’dan küçüktür. Yukarıdaki hesaplamalarda
serbest kenar yüklemesi ve taban plakalarının plak kenarında olduğu
kabul edilmiştir. % 20 oranında bir yük aktarımı kabul edilirse, yük
115,2 kN’a düşecektir ve bu durumda da tasarım uygundur.
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Burada; fctk,fl değeri
1,5 malzeme güvenlik
katsayısına bölünerek
kullanılmıştır.Çelik
tel donatının
katkısının azaltılması
daha güvenli olarak
düşünülmektedir.

II - B Bölgesi : Genel Stok Sahası
Rastgele Yükleme
Bu örnek için verilmiş olan 30 kN/m2’lik düzgün yayılı yükü ele
alalım. Gerilmelerin kısıtlanması nedeniyle eğilme dayanımında
azalma olmadığı kabul edilmektedir.
λ katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır;
Denklem 3.46

 3k
λ =
 E h3
 cm f






0 , 25

= [(3 x 0,05) / (33 x 1000 x 1753)]0,25
= 0,9597 x 10-3 mm-1 = 0,9597 m-1
En büyük negatif moment Şekil Ö1.3’te verilen yüklemeyle elde
edilir ve şu şekilde bulunur;

w = 5,95λ2 m'
M =σ W

σ = f ctk , fl / 1,5
W = 1000 × 175 2 / 6

M = 14 ,3 kNm

m′ ilk çatlamadaki moment olarak kabul edilir ve değeri 14,3
kNm/m olarak alınırsa;
w = 5,95(0,9597)2x14,30 = 78,4 kN/m2
Bulunan bu değer 30 kN/m2 dan büyüktür ve plak düzgün yayılı
yük durumu için yeterlidir. 
Yük w

Yük w

π/λ

π / 2λ

π/λ

3,28 m

1,64 m

3,28 m

Şekil Ö1.3 En büyük negatif moment icin yükleme durumu
III - C Bölgesi : Đç Duvar (Çizgisel Yük)
30 kN/m’lik çizgisel yükü ele alalım. m ilk çatlamadaki moment
olarak kabul edilir ve değeri 14,3 kNm/m olarak alınırsa;
Denklem 3.47

Plin , p = 4λm = 4 x 0,9597 x 14,3 = 54,9 kN/m
Bulunan bu değer 30 kN/m’den büyüktür ve plak için yeterlidir. 
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IV - D Bölgesi : Asma Kat
Bu örnek için verilen 1,25 kN/m2 sabit yük ve 5 kN/m2 hareketli yükü
gözönüne alalım.
Güvenlik katsayıları → sabit yük için
→ hareketli yük icin

: 1,35
: 1,5

Bu durumda tasarım yükü;
(1,35x1,25) + (1,5x5) = 9,2 kN/m2

Asma katın m2 başına
düşen ağırlığı.

Şekil Ö1.4’deki yerleşim planını ele alalım.

4,0 m

taban plakası
250x250

Plak
kenarı

A

B

5,0 m

Şekil Ö1.4 Asma kat için taban plakalarının yerleşimi
ar = (2502/π)1/2 = 141 mm
ar/l = 141/744 = 0,19

πa r2 = 250 × 250

Hesaplamalar için a/l =0,2 alınabilir.
A plakası (kenardan uzakta): Pd = (5 x 4) x 9,2 = 184 kN
: Pd = [(5 x 4)/2] x 9,2 = 92 kN

B plakası (serbest kenar)
ı

Taban plakası yardımıyla
beton plağa iletilen asma
kat tasarım ağırlıkları.
ı

Kapasite hesaplamaları için m + m = 21,4 kNm değeri kullanılırsa,

= (1+Re,3)m

A plakası (kenardan uzakta): Pu = (4π x 21,4) / (1-0,2/3) = 288 kN

Denklem 3.41b

288 kN > 184 kN 
B plakası (serbest kenar): Pu = (21,4π + 4 x 14,3)/(1-2 x 0,2/3)=144 kN
144 kN > 92 kN 
Asma kat olan kısım için, rafların bulunduğu bölüme ait zımbalama
kontrolüne benzer şekilde zımbalama kontrolü de yapılır.
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Denklem 3.42b

V - Malzeme Tasıma Araçları
Maksimum tekerlek yükü 40 kN ve tekerlek temas boyutları 165 x
40 mm olarak verilmektedir.

πa r2 = 40 × 165

ar = [(165 x 40)/π)]0,5 = 45,8 mm
Güvenlik katsayısı : 1,6 olduğunda;
Bu durumda en büyük yük Pd = 1,6 x 40 = 64 kN olarak elde edilir.

Plak kenarından uzakta yükleme
Negatif moment kapasitesi daha önce ifade edildiği gibi şu şekilde
bulunur;
Denklem 3.61

m' =

f ctk , fl  h 2f

γ mc  6


 = 14,3 kNm/m



Pozitif moment kapasitesi ise Re,3 = 0,5 için şöyle elde edilir;

Denklem 3.60

m=

f ctk , fl

γ mc

 h 2f 
 = 7,2 kNm/m

 6 

(R )
e,3

Denklem 3.41a

ar/l = 0 durumunda

Pu = 2π ( m + m' ) = 134,5 kN

Denklem 3.41b

ar/l > 0.2 durumunda

 a 
Pu = 4π (m + m' ) / 1 − r  = 288,2 kN
 3l 

45,8 / 744 = 0,062

ar/l = 0,062

Pu = 134,5 + (288,2-134,5)(0,062/0,2) = 182,4 kN

182,4 kN > 64 kN 
Sonuçta plak, kenardan uzaktaki yükleme için uygundur.

Derzlerde yükleme
Öncelikle yük aktarımını ihmal edelim;

Pu = [π (m + m' ) / 2] + 2m' = 62,2 kN

Denklem 3.42a

ar/l = 0 durumunda

Denklem 3.42b

ar/l > 0.2 durumunda P = [π ( m + m' ) + 4m'] / 1 − 2a r  =143,6 kN
u

3l 

ar/l = 0,062
Pu = 88,8 kN bulunur.
88,8 kN > 64 kN 
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VI - Araç Tekerleğinin Raf Ayağına Göre Konumu
Şekil Ö1.5’e göre raf ayaklarının taban plakaları 100 x 100 mm’dir.
Buna göre ar = 56,4 mm ve araç için ar = 45,8 mm olarak bulunmuştu.
56 mm

P = 72 kN
Raf ayağının yükü

H
46 mm

P = 64 kN
Araç tekerleğinin yükü

Şekil Ö1.5 Raf ayakları ve araç tekerlekleri için eşdeğer alanlar
Yerinde yapılan ölçümlerden, tekerlek ile taban plakası arasındaki
mesafe H, yaklaşık 300 mm belirlenmiştir.
64 kN ve 72 kN’luk iki yükün (toplamı 136 kN), ortalama iki dairesel
temas alanından eşit yüklü olarak etkidiğini kabul edelim
(ar = 51,4 mm)
aeşd = [(2642π + 2x51,4x300)/π)0,5 = 111,64 mm
aeşd/l = 111,64/744 = 0,150

= (72x56+64x46)/136
= 51,4 mm
P1=P2=136/2 = 68 kN

πa eş2 = 2 × 51,4 × 300
+ π 51,4 2

Derzlerdeki Yükleme
Ele alınan bu örnekte araç tekerleği ile raf ayaklarının aynı anda
derzin bir tarafında derze dik olarak bulunmaları olanağı yoktur.
Kenardan uzaktaki yükleme durumu için Raf bölgesindeki (A) gibi
kontrol yapılırsa döşemenin uygun olduğu görülür.

Raf bölgesinde aracın
farklı konumlarda
olması durumu
değerlendirilebilir.
Bu durumun daha
elverişsiz olanı A bölgesi
için kontrol edilmişti.

VII - Düşey Yer Değiştirme Kontrolü
Plak kenarındaki durumun kritik olduğu kabul edilirse;
 P 
2 
 kl 

δ = c

Denklem 3.84

Yük aktarımı olmadığını düşünelim. Servis sınır durumu için güvenlik
katsayıları 1,0 ve P = 120 kN alınırsa,
kl2 = 0,05 x 7442 = 27677 ve c = 0,442 değerleri ile;
düşey yer değiştirmenin sayısal değeri 1,92 mm olarak hesap edilir.
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Kenar yüklemesi için
c = 0.442 alınmaktadır.

ÖRNEK - 2
Tanım: CBR değeri % 3 olan ve 150 mm kalınlığındaki kırmataş zemine oturan bir zemin
betonu tasarımının yapılması istenmektedir. Zemin betonu dış mekandadır. Zemin betonu 7
m genişliğinde sürekli olarak dökülecek ve dökümü takibeden 24 saat içerisinde her 8 m de
bir, döşeme kalınlığının 1/3 ü derinliğinde ve 4 mm genişliğinde kesilerek derz
oluşturulacaktır. Kullanılacak betonun karakteristik basınç dayanımının 30 MPa olmasına
karar verilmiştir.
Yük Durumları: Döşeme, aşağıdaki yük durumlarını taşıyacak biçimde tasarlanmalıdır.
Yük
Tip No

Yükleme Tipi

Tasarı Kriterleri

Yük Bölgeleri

1

Aksta 4 Tekerlek
Bulunan Kamyon
Yükü

• 96 kN ( 9.8 t ) luk aks yükü
• Tekerlek açıklıkları:Yakındakiler 300
ve Đki taraftakilerin arası 1550 mm
• Lastik Basıncı : 0.7 N/mm2
• Limitsiz Tekrarlı Yük Durumu

a) Döşeme Ortasında
b) Serbest Kenarda
c) Dübelli Derzde
d) Kesilmiş Derzde
e) Serbest Köşede
f) Sürekli Köşede

2

Dikdörtgenin
Köşelerinde 4 Adet
Nokta Yük

•
•
•
•

2 nokta yük: 1 m aralıklı herbiri 3 t.
2 nokta yük: 1 m aralıklı herbiri 2.5 t.
2 li yükler arası mesafe 1.5 m
Yükler; beton dökümünden 90 gün
sonra uygulanmaya başlayacak
• Noktasal Yük Temas Alanı:
100x100 mm

a) Döşeme Ortasında
b) Serbest Kenarda
c) Dübelli Derzde
d) Kesilmiş Derzde
e) Serbest Köşede
f) Sürekli Köşede

3

Çizgisel Yük

•
•
•
•

a) Döşeme Ortasında
b) Serbest Kenarda
c) Dübelli Derzde
d) Kesilmiş Derzde

4

Üniform Yayılı Yük

• 50 kPa
• Yükler; beton dökümünden 90 gün
sonra beklenmeden uygulanacak

3 kN/m lik Đkiz Çizgisel Yük
Çizgisel Yükler Ara Mesafesi: 1m
Çizgisel Yük Genişliği 200 mm
Yükler; beton dökümünden 90 gün
sonra uygulanmaya başlayacak

Döşeme Ortasında

Tasarımda Kullanılacak Değerler:
Sürtünme Katsayısı
Sıcaklık Farkı
Betonun Çatlama Dayanımı
> 90 Gün Çatlama Dayanımı
Betonun Elastiklik Modülü
Betonun Poisson Oranı
Dayanım Azaltma Çarpanı

: µ = 1,3 ( Taneli Alt Zemin )
: ∆T = 10 ˚C
: fctk,fl = 0,7( 30 )1/2 = 3,83 N/mm2
: 1,1 fctk,fl = 1,1 x 3,83 = 4,21 N/mm2 ( Gerektiğinde )
: Ecm = 3250 ( 30 )1/2 + 14000 = 32000 N/mm2
: ν = 0,2
: Ø = 1,0
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Çözüm:
1550

300

am =

∑Pa / P = a
i i

de = 1850

300

d e = [( P / 2) x1550 + ( P / 2) x 2150] / P = 1850 mm

i

Şekil Ö2.1 4 Tekerlekli Aks Yükünün 2 Tekerlekli Đkiz Yüke Dönüştürülmesi
1-a. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Döşeme Ortasında
Döşeme kalınlığı 150 mm seçilerek,
Aks yükü
P :96 kN
Tasarım Yükü : Statik Yük Çarpanı x Dinamik Yük Çarpanı x P
:1,2x1,4x96
:161,28 kN
Lastik Temas Çapı : am = 2ar

a m = 1,13 (161,28 × 10 3 / 4) 0,7 = 271 mm
: k = 0,037 N/mm3

Yatak Katsayısı

Burada am = 2ar olarak
alınmıştır.
( Bakınız Denklem 3.2 )

a m = 1,13 Pi / q
Ek-1 Diyagram 2 den

k ( N/mm3 )
0,25

Alt zemin kalınlığı olan
150 mm den yukarıya dik
bir çizgi ile CBR % 3
değeri kesiştirilir.
Bu
noktada oku-nan değer
Yatak Katsayısını verecektir.

0,20

0,15

0,10

0,05

0,0
100

150

200

250

300

Alt Zemin Kalınlığı ( mm )
Diyagram 2
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Bağıl Rijitlik Yarıçapı : l
l=

4

Çatlamış kesit için ν = 0 alınarak,

32000 × 150 3 12 × (1 − 0) × 0,037 = 702 mm

l = 4 E c h 3f 12(1 − ν 2 )k

Diyagram 10

ı

2ar/l = 271/702=0,386 ve de/2ar=1850/271=6,83

(m+m )/P=0,062

Ek-1 Diyagram 10 dan

ı

( m + m ) = 0,062x161,28 kN = 10 kNm/m

(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = 10 × 6000 / 150 2 + σ s + σ r

Denklemin sağ tarafındaki
ifade:

= 2,67 + σ s + σ r N/mm

2

(m + m' )6000 / h 2f + σ s + σ r

σ s = 32000 × 10 −5 × 10 / 2 = 1,6 N/mm2
σ r = 0,012 × 1,3 × (8 + 7) / 2 + 0,27 × 4,21 × 1Re,3

Tablo 3.33
Tablo 3.28

σ r = 0,117 + 1,137 Re,3 N/mm

2

Netice olarak
(1 + Re,3 ) = (2,67 + 1,6 + 0,117) / 4,21 + 0,27 Re,3

Re,3 = 0,057 → % 6
0,20

4

(m+mı)/P
0,18

a/l

0,16
3

d/ar=0
0,14

Diyagram 10

0,12
m+

ı

m

2

0,10

0,08

0,06
1
0,04

0,386

0,02

0,0

0,0
0.0

1

2

3

4

Diyagram 10
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ae/l

5

Öncelikle diyagramın sol
sütunundan 2ar/l değeri
olan 0,386 ile sola doğru
hareket edilerek d/2ar ile
kesişilir. Bulunan bu
noktadan düşey olarak
yukarıya çıkılarak M
eğrisi kesilir. Son olarak
sola doğru hareketle
(m+m′)/P 0,062 olarak
okunur.

1-b. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Döşeme Kenarında
Aracın; döşeme kenarına dik veya paralel olarak dolaşmasına bağlı olarak,
Ek-1 deki diyagramlardan 12. veya 13.sünün kullanılmasına karar verilecektir.

x / y = am / d e = 271 / 1850 = 0,15

Diyagram 12 den:

y / l = d e / 2 / l = 1850 / 2 / 702 = 1,32

Ek-1 Diyagram 12 den

ı

(m+m ) / P = 0,110 ( Kullanılacak )
y / x = 57,5 / 1060,5 = 0,054

Diyagram 13 ten:

x / l = 1060,5 / 702 = 1,51
ı

(m+m ) / P = 0,096 ( Kritik Değil )

x = (d e + a m ) / 2
x = (1850 + 271) / 2
x = 1060,5mm
y = 2am / 3π

y = 2 × 271 /(3π )
y = 57,5mm

( m + m′ ) = 0,110x161,28 kN = 17,74 kNm/m

(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = 17,74 × 6000 / 150 2 + σ s + σ r
= 4,73 + σ s + σ r N/mm2

σ s = 32000 × 10 −5 × 10 / 4 = 0,8 N/mm2
σ r = (0,012 × 1,3 × (8 + 0) + 0,27 × 4,21 × 1Re,3 ) / 2

y

σ r = 0,0624 + 0,568Re,3 N/mm2
Netice olarak:
(1 + Re,3 ) = (4,73 + 0,8 + 0,0624) / 4,21 + 0,135Re,3

Re,3 = 0,3796 → % 38

am=3πy/2

0,40

( m+mı)/P

0,30

Diyagramın alt satırından
y/l değeri olan 1,32 ile
yukarıya doğru düşey
olarak hareket edilerek
x/y nin 0,15 değeri ile
kesişilir.
Bulunan
bu
noktadan sola doğru yatay
olarak gidilerek (m+mı)/P
değeri
0,110
olarak
okunur.

0,20

0,10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 y/l
y/r
y

Diyagram 12
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3,5

1-c. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Dübelli Derzde
Momentlerin elde edilmesi kısmına kadar olan hesapların tamamı, 1-b’deki
gibi tekrarlanmalıdır. Momentlerin belli bir kısmının aktarılması sözkonusu
olduğundan, elde edilecek yük değerlerinde azalma olacaktır.
ı

Yük değeri: 0,60P
olarak alınmalıdır.

Dübelli derzlerde,
yükün % 40 ının, dübel
vasıtasıyla derzin diğer
tarafına aktarıldığı
varsayılmakta-dır.

( m + m ) = 0,110x161,28x0,60 = 10,66 kNm/m
(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = 10,66 × 6000 / 150 2 + σ s + σ r
2
= 2,84 + σ s + σ r N/mm

σ s = 32000 × 10 −5 × 10 / 4 = 0,8 N/mm2
σ r = 0,012 × 1,3 × (8 + 0) / 2 + 0,27 × 4,21 × 1Re,3
σ r = 0,0624 + 1,1367Re,3 N/mm2
Netice olarak:
(1 + Re,3 ) = (2,84 + 0,8 + 0,0624) / 4,21 + 0,27 Re,3
Re,3 < 0 yani Re,3 = 0 olacaktır.

1-d. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Kesilmiş Derzde
Tüm hesaplamalar 1-c ‘ deki gibi yapılacaktır. Sadece Kesilmiş derz için
yük aktarma oranına dikkat edilmelidir.

Yük değeri: 0,80P
olarak alınmalıdır.
Kesilmiş derzlerde,
yükün % 20 sinin
derzin diğer tarafına
iletildiği
varsayılmaktadır.

ı

( m + m ) = 0,110x161,28x0,80 = 14,20 kNm/m
(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = 14,20 × 6000 / 150 2 + σ s + σ r

= 3,79 + σ s + σ r N/mm2

σ s = 32000 × 10 −5 × 10 / 4 = 0,8 N/mm2
σ r = 0,012 × 1,3 × (8 + 0) / 2 + 0,27 × 4,21 × 1Re,3

σ r = 0,0624 + 1,1367 Re,3 N/mm2
Netice olarak:
(1 + Re,3 ) = (3,79 + 0,8 + 0,0624) / 4,21 + 0,27 Re,3

Re,3 = 0,1439 → % 15
1-e. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Serbest Köşede
Yükler serbest köşede olduğunda; meydana gelen gerilmelerin yük
Çevresindeki diğer kesit ve liflere dağıtılması ihtimali olmayacaktır.
Bu sebeple hesap sistemi elastik olarak kabul edilmelidir.

P

P

Şekil Ö2.2
Serbest köşedeki aks yükünün
tek yüke dönüştürülmesi
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4 tekerlekli aks yükü,
tek yük haline
dönüştürülmüştür.

150 mm lik plak kalınlığı için

l=

4

32000 × 150 3 12 × (1 − 0,2 2 ) × 0,037 = 709 mm elde edilmiştir.

Tasarım Yükü = DÇx [Pi + Pi (1 − s1, 2 / 1,5l ) + Pi (1 − s1,3 / 1,5l ) + Pi (1 − s1, 4 / 1,5l )]

Elastik hesap biçiminde,
kesitin çatlamadığı
düşünüldüğünden, ν sıfırdan
farklı olarak gerçek
değeriyle hesaba katılmıştır.
Buna rağmen aradaki
farkın % 1 i geçmediği
görülmektedir.

= 1,4(24 + 24(1 − 300 / 1,5l ) + 24(1 − 1850 / 1,5l ) + 24(1 − 2150 / 1,5l )
Parantez içerisindeki ‘’0’’
= 1,4(24 + 24 × 0,718 + 0 + 0)
olan değerler, hesap
sonucunda negatif işaretle
= 57,73 kN
elde edilen terimler için
kullanılmıştır

0,50
ı

m /P
0,45

Ek-1 Diyagram 5’ ten

0,40

0,35
0,30

0,25

0,20
0,15
0,10

0,05
0,0
0,0

0,5

1

1,5

2,5

2

3

4

3,5

2ar/l

Diyagram 5
Lastik temas çapı ve bunun bağıl rijitlik yarıçapına oranı

2a r = 1,13 1,4 × 24 × 10 3 0,7 = 248 mm
2ar/l= 248 / 709 = 0,35 elde edilir.
ı

Yukarıdaki Diyagram, 1 Nolu eğriden

(m+m ) / P = 0,280
okunur.

m9 = 0,280x55,6 = 15,6 kNm/m

σ = 15,6 × 6000 / 150 2 = 4,16 N/mm2 < 4,21 N/mm2

σs = σr = 0
Dikdörtgen kesitler için:


σ =

M
bh 2f
6

Olduğu hatırlanmalıdır.
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1-f. Aksta 4 Tekerlek Yükü – Yükler Sürekli Köşede
Bu yük durumu için
yapılacak hesaplar,1-e
150 mm. lik plak kalınlığının seçimi durumunda 1-e’dekine benzer biçimde: dekine benzer biçimde
olacaktır. Tek fark:
Süreklilik sebebiyle, diğer
l = 4 32000 × 150 3 12 × (1 − 0,2 2 ) × 0,037 = 709 mm elde edilmiştir.
komşu plağa yük
aktarımının yapılacak
Tasarım Yükü = DÇx Pi + Pi (1 − x1, 2 / 1,5l ) + Pi (1 − x1,3 / 1,5l ) + Pi (1 − x1,4 / 1,5l ) olmasındadır. Plakta, rötre
sebebiyle oluşan ek
= 1,4(24 + 24(1 − 300 / 1,5l ) + 24(1 − 1850 / 1,5l ) + 24(1 − 2150 / 1,5l ) gerilmelerin de bulunmasına rağmen; tüm yük
= 1,4(24 + 24 × 0,718 + 0 + 0)
tipleri için hesap yapılarak
plak kalınlığının teyidi ve
= 57,73 kN
Re,3 değerinin kesin olarak
tayininden önce sözkonusu
2a r = 1,13 1,4 × 24 × 10 3 0,7 = 248 mm
rötre gerilmelerinin hesap2ar/l= 248 / 709 = 0,35
lanması mümkün
olmamakta-dır.

[

]

Elde edilir.
Bu hesap yönteminde
hedef: Rötre gerilmelerini
hesaba katmaksızın, plağın
sürekli kenarındaki yüklemeler için bir minimum
plak kalınlığının
belirlenmesi ve ardından
tüm bu tip yüklemeler için
plak kalınlığının kontrol
edilmesi ile beraber Re,3
değerininin seçilmesidir.

Diyagram-5, 1. ve 2. eğrilerden aşağıdaki değerler bulunur.
0,0

mı/P
0,45
0,40

0,370
0,35

0,30

0,280
0,25

0,20

0,15

0,10

0,05
0,0
0,0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

3,5

0,35

2ar/l

Diyagram 5
ı

( 1) Nolu Eğriden → m = 0,280x57,73x0,60 = 9,70 kNm/m
ı

( 2) Nolu Eğriden → m = 0,370x57,73x0,25 = 5,34 kNm/m

σ = 9,70 × 6000 / 150 2 = 2,59 N/mm2 < 4,21 N/mm2
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1 Nolu eğri için döşemede
kalacak yük miktarı % 40
a kadar düşürülebilir.
Elverişsiz olması
sebebiyle % 60 tercih
edilmiştir. 2 Nolu eğri ile
hesap yapılırken ( yüklerin
derz üzerinde simetrik
olarak yüklenmiş olması
durumu için ) yüklerin %
25 i kullanılmıştır.

1000

2,75 t

3t

Yük M.

500

2,75 t

yG

680

1484

1500

3t
Yük M.

1000

2,75 t
2,5 t

2,75 t

2,5 t
Toplam Yük : 11 t

Şekil Ö2.3 4 lü farklı yük grubunun, eşit yük grubuna dönüştürülmesi
Simetrik yük grubunun ağırlık merkezi:

3t

→ 680 mm

2,75 t → yG
mm

yG = 742

2-a. Dikdörtgenin Köşelerinde 4 Adet Nokta Yük – Yükler Döşeme Ortasında
Döşeme kalınlığı için yapılan 150 mm seçimi, burada da kullanılacaktır.
Tasarım Yükü : Statik Yük Çarpanı x Noktasal Yükler Toplamı
:1,2x11t x 9,81
:129,5 kN
Yük Temas Çapı : am
2
ALAN = π a m

a m = (4 × 100 × 100) π = 112,8 mm

Bağıl Rijitlik Yarıçapı : l
l=

4

4

Çatlamış kesit için ν = 0 alınarak,
32000 × 150 3 12 × (1 − 0) × 0,037 = 702 mm

1484 / 1000 = 1,484 < 2 olduğuna göre: 4 ayrık noktasal yük,
tek bir oval yüke dönüştürülebilecektir.

2 x 1484

Buna göre:
Oval Yükün Uzunluğu : 2x1484
b : 2968 mm
Oval Yükün Genişliği : 2x1000
a : 2000 mm

2 x 1000
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Şekil Ö2.4
Oval Yük

l = 4 Ec h 3f 12(1 − ν 2 )k

Oranın 2 den büyük
olması durumunda,
oval tekil yük yaklaşımı hassas
olmayabilir. Sözkonusu oran 1 e
yakın ise, tekil yük
bir daire olacaktır.
4 lü grup yükün oval
yüke dönüştürülmesi
için şekil 3.6’ya ve
diyagram 9’a bakınız.

a / l = 2000/702 = 2,85

b / a = 2968/2000 = 1,484

0,20

4

Mı)/P
/
(m+m

a/l

0,18
0,16
3
0,14

2,85

0,12

ı

m+m

0,10

2

b/a=1

0,08
0,06
1
0,04

0,032
0,02
0,0

0,0
0,0

1

2

3

4

ae/l

5

Diyagram 9
Yukarıdaki Diyagramdan:

ı

(m+m ) / P = 0,032 okunur.

ı

(m + m ) = 0,032x129,50= 4,144 kNm/m elde edilir.

(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = 4,144 × 6000 / 150 2 + σ s + σ r
= 1,105 + σ s + σ r N/mm2

σ s = 32000 ×10 −5 ×10 / 2 = 1,6 N/mm2
σ r = 0,012 × 1,3 × (8 + 7) / 2 + 0,27 × 4,21× 1Re,3
σ r = 0,117 + 1,1367 Re,3 N/mm2

Meydana gelecek tüm
gerilmelerin çelik tel donatılı
betonun eğilme dayanımı ile
karşılanacağı durumudur.

Tablo 3.33
Tablo 3.28

Netice olarak tüm gerilmeler toplu halde düzenlenirse,

(1 + Re,3 ) = (1,105 + 1,6 + 0,117) / 4,21 + 0,27 Re,3 elde edilir.
Yani, bu yükleme durumu
için çelik tel donatıların
etkisi olmayacaktır.

Hesaplama sonucu:

Re,3 < 0 yani Re,3 = 0 olacaktır.
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Bu aşamadan sonraki yük durumları tablo halinde topluca verilecektir. Özelikle 4 adet
nokta yük için yukarıda hesap yöntemi açık biçimde verilen 2-a maddesine ek olarak 2-b, 2c ve 2-d durumları aşağıdaki tabloda, 2-e ile 2-f yük durumları ise bir sonraki tabloda
verilmektedir.

2

13

yok

798,4

500

0,63

1,14

σrötre

0,045
5,83

1,555

0,80

0,0624
+
0,57Re,3

0,044

( N / mm2 )

1,06

σsıcaklık

0,75

( N / mm2 )

742

σmoment

x/l

( N / mm2 )

556,4

y/x

ı

yok

y
(mm)

m+m
( kNm/m)

12

y/l

ı

x
(mm)

x/y

m+m /P

Yük aktarma
etkisi

Yerleşim
1

x ve y
değerleri

Kullanılan
diyagram

2-b Serbest
kenar

Yük Yeri

Tablo Ö2.1 Plak kenarında dörtlü yük grubu için farklı durumlarda etkilerin hesabı

4,21(1+Re,3) = 1,555 + 0,80 + 0,0624 + 0,57Re,3 → Re,3 < 0
2-c
Kenarda
Dübelli
Derz
2-d
Kenarda
Kesme
Derz

12
ve
13

12
ve
13

% 40
(0,60P)

%20

556,4

742

0,75

1,06

0,045

3,50

0,934

0,80

0,0624
+
1,14Re,3

4,21(1+Re,3) = 0,934 + 0,80 + 0,0624 + 1,14Re,3 → Re,3 < 0
556,4

742

0,75

1,06

0,045

4,67

1,245

0,80

0,0624
+
1,14Re,3

(0,80P)
4,21(1+Re,3) = 1,245 + 0,80 + 0,0624 + 1,14Re,3 → Re,3 < 0

Tablo Ö2.1 ile ilgili bilgiler
Yerleşim 1
x
y
Yerleşim 2
x
y
σmoment
σsıcaklık
σrötre

: Yükler kenara paraleldir.
: 1000/2 + am/2
: 1484/2
: Yükler kenara dik durumdadır.
: 1484/2 + am/2
: 1000/2
: 6x(m+m′)x103/1502 ( hf = 150 mm )
: Eα∆t/4 ( veya Tablo 3.33’ e bakılmalı )
: Yük bölgesine göre değişim gösterdiğinden Tablo 3.28’e bakılmalı.

(1 + Re,3 )φ f ctk , fl = σ moment + σ sııcaklı + σ rötre

hesap

R e,3

4 lü yük grubunun farklı özelliklerdeki plak kenarlarında bulunmasının sonucunda, çelik tel
donatı gerekmediği ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta seçilen plak kalınlığına bağlı olarak
ortaya çıkan bu sonuca göre, diğer yük durumları da değerlendirilerek ikinci aşamada plak
kalınlığı azaltılabilir.
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Tasarım Yükü
( kN )

Kullanılan
diyagram

am

am/l

(mm) (mm)

Yük aktarımı

Serbest
Köşe

Yerleşim

Yük Yeri

Tablo Ö2.2 Plak köşesinde dörtlü yük grubu için farklı durumlarda etkilerin hesabı

m /P

yok

0,365

ı

Plaktaki Eğilme
Gerilme dayanımı
σm
fctk,fl

(kNm/m) (N/mm2) (N/mm2)
3,02

Şekil
5
30,9 112,8 0,16
Ö2.5 (1.eğri)

4,21

11,30
3,02 < 4,21 

Đki
5
%40
30,9 112,8 0,16
0,365
doğrultuda
(0,60P)
(1.eğri)
kesişen
derz
5
%75
Şekil
30,9 112,8 0,16
0,420
bölgesi
(0,25P)
Ö2.6 (2.eğri)

Tasarım yükü

Negatif
moment
ı
m

6,77

1,81

4,21

3,25
1,81 < 4,21 

: Pd = P1 + P2 (1 − x1,2 / 1,5l ) = 9,81× [3 + 3(1 − 1000 / 1,5 × 702)] = 30,9 kN

Plaktaki gerilme : σ m = m ′ × 6 × 10 3 / h 2f
P
3t

3t
Plak kenarı
Şekil Ö2.5 Köşede 4 lü yük grubu

P
Plak derzi

Şekil Ö2.6 Kesişen derzli köşede 4 lü yük grubu
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3. Çizgisel yük durumu
Aralarında 1000 mm bulunan ve 200 mm genişliğindeki çizgisel yük değeri 30 kN/m dir.
Söz konusu çizgisel yüklerin plağın farklı bölgelerinde olması durumuna ait hesaplar
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Plak kalınlığı
Çizgisel yük
Yük genişliği
Yük arası mesafe
Tasarım yükü Pd

: 150 mm
: 30 kN/m
: a = 200 mm
: x = 1000 mm
:1,2x30 kN/m = 36 kN/m

1200

200

0,31 15,67
4,18

14
Tek

(plastik
hesap)

3-b
8
Çizgisel yük
(elastik
serbest
hesap)
kenarda
3-c

8

3-d

(elastik
hesap)

-

200

-

1,6

0,28 0,54 13,65

σrötre

117
+
1,14Re,3

yok
4,21(1+Re,3) = 4,18 + 1,6 + 0,117 + 1,14Re,3 → Re,3 = 0,55 ( % 55 )
-

200

-

0,28 0,71 14,96

3,99

-

-

yok
3,99 N/mm2 < 4,21 N/mm2 
%40
(0,60P)

-

%20
(0,80P)

-

Çizgisel yük
Dübelli (3-c)
veya kesme
derzde (3-d)

200
200

-

0,28 0,71

8,98

2,40

-

-

-

0,28 0,71 11,97

3,20

-

aşağıda
verildi

3,20 + 0,63 = 3,83 N/mm2 < 4,21 N/mm2 
(Bu durumda rötre gerilmesi mevcut gerilmeyi artıracaktır. Re,3 = 0,55 ile,

σrötre = 0,27Re,3fctk,fl = 0,27x0,55x4,21 = 0,63 N/mm2 )

Tablo Ö2.3 ile ilgili bilgiler
ae
l
σmoment
σsıcaklık
σrötre
•
•
•

( N / mm2 )

σsıcaklık

-

( N / mm2 )

1,71

σmoment

a/l

( N / mm2 )

ae/l

ı

yok

a
ae= x+a
(mm) (mm)

m+m
( kNm/m)

Yük aktarma
etkisi

14

ı

Kullanılan
diyagram

Çift

ae ve a
değerleri

m+m /Pl

Çizgisel yük
durumu

3-a Plak ortası

Yük Yeri

Tablo Ö2.3 Plakta çizgisel yük grubu için farklı durumlarda etkilerin hesabı

: x + a = 1000 + 200 = 1200 mm
: 702 mm
: 6x(m+m′)x103/1502 ( hf = 150 mm )
: Eα∆t/2 ( veya Tablo 3.33’ e bakılmalı )
: Yük bölgesine göre değişim gösterdiğinden Tablo 3.28’e bakılmalı.
Plastik hesap yönteminde P = Pd = 36 kN/m
Elastik hesap yönteminde P = 30 kN/m
Elastik hesap yönteminde pozitif veya negatif momentlerden büyük olanı
kullanılacaktır.
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4. Düzgün yayılı yük durumu
Düzgün yayılı yükün sadece plak ortasında bulunduğu durum hesaplanacaktır.
: 50 kN/m2

Yayılı yük değeri

Bu durumda λ = 4

3k
Eh 3f

→

4

3 × 0,037
32000 × 150

3

= 1 × 10 −3

Kritik negatif moment değeri ( denklem 3.57’ den ),
mc' (maks.) = −0,168w

Eh 3f

→ − 0,168 × 50 × 10 −6

3k

32000 × 150 3
= 8,28 kNm/m elde
3 × 0,037

edilir.
Karşı gelen gerilme değeri denklem 3.58’ den aşağıdaki gibi bulunur.

σk =

0,001008 w
h 2f

Eh 3f
3k

=

0,001008 × 50
150

2

32000 × 150 3
2
2
= 2,21 N/mm < 4,21 N/mm
3 × 0,037

Kritik koridor genişliği ise: π/4λ = 3,14/ 4x10-3 = 785 mm olarak bulunur.
Neticede, elde edilen sonuçlara dayanarak kabul edilen 150 mm’ lik plak kalınlığı tüm
yükleme durumları için uygundur ve Re,3 = 0,55 için Dramix RL-45/50-BN kullanılmasına
karar verilmesi durumunda ( Tablo 3.18 ), 35 kg/m3 lük dozaj yeterli olacaktır.
Diğer bir yaklaşım olarak, daha ince plak kalınlığı seçilebilir. 120 mm lik plak kalınlığı ile
yapılan hesaplamalarda, Re,3 = 0,60 değeri elde edilmekte ve beton miktarından tasarruf
edilebileceği görülmektedir. Buna rağmen % 5 lik fark için dozaj aynı tel tipi seçildiğinde
39 kg/m3 değerini bulmaktadır. Yapılacak maliyet hesaplamaları ile kalınlık ve dozaja karar
verilebilir.
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k ( N/mm3 )

EK – 1
Diyagram – 1. Yatak katsayısı “k”

CBR ( California Bearing Ratio ) ile Westergaard tarafından verilen k arasındaki ilişki
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EK – 1
Diyagram – 2. Taşıyıcı zemin rijidliği

k ( N/mm3 )

C.054

C.027

C.014

G.082 (CBR = % 30 )
G.054 (CBR = % 10 )

G.027 (CBR = % 3 )
G.014(CBR = % 2 )

Alt Temel Kalınlığı ( mm )

Taneli veya çimento esaslı alt temele oturan taşıyıcı tabakanın yatak katsayısı
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EK – 1
Diyagram – 3

Elastik Tasarım
P

2ar

Mmax : Maksimum moment
x

Mx
Mmaks

Mx

: Yükten x mesafedeki moment

( Elde edilen m+mı değeri, Mx veya Mmax olarak kullanılacaktır. )

M
0,20

Mmax
ı

m,m /P

0 < 2ar/l < 1,0 için
Mmax / P = 0,104 – 0,08ln(2ar/l)

Mx

0,15

2ar/l=0

0,10

1,0

0,05
2,0

4,0

0,00

-0,05
0
0

1

2

3

4
2

1

Döşeme ortasında tekil yük durumu
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5

6

2ar/l

3

x/l

EK – 1
Diyagram – 4

Elastik tasarım

P

2ar

x

Mx

Mmax : Maksimum moment
Mx

Mmaks
M

: Yükten x mesafedeki moment

( Elde edilen m+mı değeri, Mx veya Mmax olarak kullanılacaktır. )

0,6
Mmax
ı

m,m /P

Mx

0,5

2ar/l=0

0,4

2ar/l=0,4

0,3

2ar/l=1

0,2

0,1
2ar/l=2

0,0

-0,1
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Döşeme kenarında tekil yük durumu
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2,5

3,0
2ar/l, x/l

EK – 1
Diyagram – 5

Elastik Tasarım

Tüm Daire

Çeyrek Daire
(2)

2ar

(1)

P

2ar

P

ar

x

x
0,50
ı

m /P
0,45

0,40

0,35

0,30

0,25
(2)
0,20
(1)
0,15

0,10

0,05

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Döşeme köşesinde tekil yük durumları
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3,5

4,0
2ar/l

Ek-1
Diyagram – 6. Köşedeki yük tüm daire ve çeyrek daire şeklinde
ı

0,50

M/P
m /P

1 ) Tüm daire

2ar/l=0,05

0,45

0,1
0,2

0,40

0,3
0,4

0,35

0,5
0,30
0,7
0,25

1,0

0,20

2,0

0,15

3,0

0,10
0,05
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

3,5

4,5

5,0

x/l
0,45
2ar/l=0,05
0,1

ı

M/P
m /P

0,40

2 ) Çeyrek daire

0,2

0,35

0,3

0,30

0,4
0,5

0,25

0,7
0,20
1,0
0,15

1,4

0,10

2,0

0,05
0,0
-0,05
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

x/l

Köşe yük durumunda moment dağılımları
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EK – 1
Diyagram – 7

Elastik Tasarım
P ( kN/m, MN/m )

açizgi
x
ı

m
m

+

0,80
ı

m,mM/Pl
/Pl
0,70

0,60

m
0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,0

-0,10

mı
-0,20
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Döşeme ortasında çizgisel yük
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3,0

3,5

4,0
açizgi/l

EK – 1
Diyagram – 8

Elastik Tasarım
P ( kN/m, MN/m )

açizgi

ı

m

Negatif moment mı : Mutlak değerce gösterilmiştir.

m
1,00
m,m /Pl
ı

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

mı

0,30

0,20

0,10
m
0,0
0,0

0,5

1,0

2,0

1,5

2,5

Döşeme kenarı boyunca çizgisel yük
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3,0

3,5

4,0
açizgi/l

EK – 1
Diyagram – 9
a

P

Plastik Tasarım
ae=2ar

b

P
a/l

0,20

4,0

ı

(m+m )/P
0,18

0,16
3,0
0,14

0,12

ı

m+m
m

0,10

2,0

b/a=1

0,08

1,5

0,06

2
1,0
3

0,04

4
6

0,02

8
10

0,0

0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

Döşeme ortasında tekil yük durumu
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4,0

5,0
ae/l =2ar/l

EK – 1
Diyagram – 10

a=x(3π/2)

Plastik Tasarım
ae

a
d

x

x

P
a
a/l
4,0

0,20
ı
(m+mM/P
)/P
0,18

0,16
d/a=0

3,0

0,14

0,12

1
2
4
>5

ı

m+m

2,0

0,10

0,08

0,06
1,0
0,04

0,02
8
16

0,0
0,0

1,0

0,0
2,0

3,0

Döşeme ortasında ikiz yük durumu
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4,0

5,0
ae/l =2ar/l

EK – 1
Diyagram – 11

Plastik Tasarım
ar

(2)

P

(1)

P a=2ar
(1) (2)
mı
m

0,36
ı

(m+m
)/P
m+m9
9/P
0,32

0,28

0,24

0,20
(2)

0,16

0,12
(1)
0,08

0,04

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Döşeme kenarında tekil yük durumu
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2,5

3,0
2ar/l

EK – 1
Diyagram – 12

Plastik Tasarım
P/2

P/2
x

y

0,40

( m+mı)/P

0,30

0,20
x/y

0,05

0,10

0,1

0,2
0,4
0,6

0,8

1

0,00
0,00

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Döşeme kenarı boyunca ikiz yük durumu
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3,0

3,5
y/l

EK – 1
Diyagram – 13

Plastik Tasarım
x : Đkiz yükün ağırlık merkezinin köşeye olan mesafesi
y : Tek tekerleğin ağırlık merkezinden, tekerleğin yarım
alanının ağırlık merkezine olan mesafesi

P/2
x

P/2
y

0,40
ı

(m+m )/P

0,30

0,20

0,10

y/x=0

0,2
0,8

1,0

0,6

0,4

0,00
0,00

0,5

1,0

1,5

2,5
2,0
Döşeme köşesine dik doğrultuda ikiz yük durumu
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3,0
x/l

EK – 1
Diyagram – 14

Plastik Tasarım
açizgi

P

mı
m
0,60
ı

(m+m )/Pl

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Döşeme ortasında çizgisel yük durumu
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3,0

3,5
açizgi/l

EK 2
Kancalı uçlu teller için mevcut deney sonuçlarından ortalama ve 3 mm’ye kadar olan
sehimler için eşdeğer eğilme dayanımının karekteristik değerleri aşağıdaki formülle elde
edilebilir:

f fctm ,eq =

Rem,150 . f ctm, fl
100

,

ffctk,eq = 0,7 fctm,eq ,

R em,150 =

180Wf λf d1/3
f
180C + Wf λf d1/3
f

burada;
Wf : çelik tel içeriği (kg/m3)
λf : çelik tel boyunun (lf) çelik tel çapına (df) oranıdır
df : çelik tel çapı (mm)
C = 20 (kancalı uçlu normal çelik teller için)
Yukarıdaki formüller C 30/37 ve C 40/50 sınıflarına sahip betonlar üzerinde yapılan
deneylere dayanır. Daha yüksek sınıflar için, ilave deneyler önerilmektedir. Daha düşük
dayanım sınıfları için hesaplanan değerler emniyetli olarak gözönüne alınabilir.
Kancalı uçlu çelik tel üreticisi tarafından hazırlanan tablolarda, en yaygın kullanılan kancalı
uçlu teller için, betonun dayanım sınıfına ve kullanılan çelik tel içeriğine bağlı olarak
ortalama ve karakteristik eşdeğer dayanımın ffct,eq,150 değerini verir.
Benzer biçimde üretici tarafından hazırlanan tablolar ortalama ve karakteristik eşdeğer
eğilme dayanımının (ffct,eq,300) değerlerini göstermektedir. Sonraki değerler benzer yolla
hesaplanır, fakat Rem,150 yerine Rem,300 kullanılır.
Mevcut deneylerden Rem,300 aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

R em,300 =

180 Wf λf
180C + Wf λf

Çelik tel malzeme standardları ATG 95/1857’deki teknik şartlara uygundur.
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EK 3
VRd1 kayma dayanımının tasarım değeri aşağıdaki formülle verilir:

VRd1 = {τ Rd .k.(1,2 + 40 ρ1 ) + 0,5σ cp }b w d
τRd = kayma dayanımının temel tasarım değeri = 0,25 fctk,ax / γc
Hesaplanan τRd’nin değeri γc = 1,5 alınarak Tablo 3.39’daki gibi verilebilir:
Tablo 3.39. Beton dayanımına bağlı olarak kayma dayanımı temel tasarım değerleri
fck , N/mm2

20

25

30

35

40

τRd , N/mm2

0,26

0,30

0,34

0,37

0,41

Eğer çekme bölgesindeki donatının %50’den fazlası azaltılabilirse k = 1 alınır.
Diğer durumlarda, k = 1,6 – d, burada d mm olarak kirişin derinliğidir, k = 1 (minimum
değer olarak) ρ1 = donatı yüzdesi =

A s1
. ρ1 en fazla 0,02 alınmaktadır.
bwd

As1 : bölgede yeterince iyi ankre edilmiş olan çekme donatısı, bw : kesit genişliği.
σcp = Nsd / Ac
Nsd : yüklemeye veya öngermeye bağlı olarak kesitteki eksenel kuvvet, Ac : betonun enkesit
alanı.
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BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ
4.1 ÖNEMLĐ BETON ÖZELĐKLERĐ
Başarılı bir endüstriyel zemin döşemesi için uygun beton bileşimi oldukça önemlidir. Beton
şartnamesi ve üretim süreci için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;
•
•
•
•
•

Betonun yerleştirilmesi ve yüzey düzeltilmesi sırasındaki çevresel koşullar,
Plağın güneş ve rüzgardan korunabilme derecesi,
Betonun yerleştirme, sıkıştırma ve yüzey düzeltme tekniği ve mevcut imkanlar,
Şantiyede eklenecek katkıların olup olmaması,
Yüzey düzgünlük talepleri.

Betonun birçok özeliği endüstriyel zeminin kalitesini etkiler. Bunlardan bir kısmı taze
beton özeliği, bir kısmı ise sertleşmiş beton özelikleridir.
Endüstriyel zemin inşaasındaki en önemli beton değişkenleri şunlardır;
•

taze beton özelikleri:

- yerleştirme yöntemine uygun işlenebilme ve karışım,
- en son düzeltilebilirlik,
- su/çimento oranı,
- terleme,
- sertleşme hızı,
- plastik oturma.

•

sertleşmiş beton özelikleri:

- belirlenen sürede yeterli dayanımın sağlanması,
- darbe dayanımı,
- dış etkilere dayanıklılık (temas edeceği ortamda
mevcut kimyasallara dayanıklı olmalı, ıslanma-kuruma
etkilerine ve donma-çözülmeye karşı koymalı ve kendi
içindeki ( çimento ile agrega arasında) reaksiyonlardan
zarar görmemelidir)
- kuruma rötresi [1].

4.1.1 Su/Çimento Oranı
Şekil 4.1’de görüldüğü gibi betonun basınç dayanımını belirleyen en önemli etken
su/çimento oranıdır. Bu oran aynı zamanda dürabiliteyi de belirler. Şekildeki eğrilerin
üzerindeki sayılar eski Alman normuna göre standart çimento harcının 28 günlük basınç
dayanımlarını göstermektedir. Bu şekilde görüldüğü gibi çimento harçlarının basınç
dayanımları 35 N/mm2’den 63,5 N/mm2’ye kadar değişmektedir. En yüksek dayanımlı
çimentonun kullanılması ve su/çimento oranının 0,40 olması halinde basınç dayanımı 65
N/mm2’ye varmaktadır. Böylesine iyi tasarlanmış bir betonda su/çimento oranının 1,0’e
yükselmesi halinde basınç dayanımı 25 N/mm2’nin altına düşmektedir.
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Şekil 4.1 Farklı dayanıma sahip çimentolar için betonda su/çimento oranı–basınç dayanımı
ilişkisi
Bu oran, taze betonda suyun çimentoya ağırlıkça oranıdır. Zemin betonu yapımında bu
oran genellikle 0,4 ile 0,6 arasındadır.
Çok yüksek su/çimento oranı, örneğin 0,7 veya 0,8, düşük dayanımlı ve yüksek miktarda
rötre yapan zayıf betona neden olur. Yüksek su/çimento oranları sorunlara yol açtığı gibi,
çok düşük su/çimento oranları da, örneğin 0,4’ün altı, problemlere neden olabilir. Düşük
su/çimento oranları, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması zor olan katı karışımlara neden olur.
Böyle karışımların yüzey düzeltmesi de zor olduğundan genellikle yetersiz düzgünlükte ve
zayıf aşınma direncine sahip zemin betonları elde edilir. Bazı durumlarda 0,40’ın çok
üzerindeki su/çimento oranları bile işlenebilme konusunda sorun yaratabilir. Diğer beton
yapı elemanlarından farklı olarak zeminler, beton dökümünden itibaren kuruma etkisinde
olan geniş yüzeylerdir. Bu kuruma sonucu, betonun yerleştirilmesinden kürün başlangıcına
kadar olan zamanda su/çimento oranı azalır. Su kaybının hızı hava koşullarına bağlıdır.
Süperakışkanlaştırıcı kullanılarak çok düşük su/çimento oranına sahip kolay işlenebilen
karışımlar üretilebilir ancak böyle bir karışım iyi bir yüzey düzeltmesi için yeterli serbest su
içermeyebilir [1].
Đngiliz Beton Birliği’ne göre, endüstriyel zeminlerin aşınma yüzeylerini oluşturan
betonların su/çimento oranı 0,55’i geçmemelidir. Amerikan Beton Enstitüsü’ne göre bu
oran; donma-çözülme etkisine maruz betonlar için 0,5 ve buz çözücü tuz etkisindeki
betonlar için 0,45’den küçük olmalıdır [1-3]. Diğer taşıyıcı betonarme betonlarında olduğu
gibi zemin betonları da tasarlanırken sadece dayanım değil dürabilite de gözönüne
alınmalıdır. Betonun dürabilitesi için de şu önlemler alınır: i) basınçlı su geçirimliliği, kılcal
su emme ve buhar geçirimliliğine karşı geçirimsiz beton üretimi, ii) düşük su/çimento
oranı, iii) bakım ve küre özen gösterilmesi, ve iv) agrega ile çimento hamuru veya betonla
donatı arasındaki temas yüzeylerinin güçlendirilmesidir. Beton geçirimli ise dürabiliteden
söz edilemez. Dürabiliteye bağlı hasarların nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1) Beton hasarının fiziksel nedenleri (aşınma, don etkisi, agrega ve çimento arasındaki ısıl
uyumsuzluk, betonda rötreye duyarlı agregaların kullanılması, plastik rötre, kuruma rötresi
veya rötre çatlağı, don etkisine duyarlı agregaların kullanılması ve yangın hasarı),
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2) Beton hasarının fiziko-kimyasal nedenleri (betonda çelik donatı korozyonuna bağlı
çatlama ve alkali silika reaksiyonuna bağlı hasar),
3) Beton hasarının kimyasal nedenleri (klor etkisi, sülfat etkisi (yeraltı suyundaki veya yerel
ortamdaki sülfat etkisi), alkali-silika reaksiyonu, mikroorganizmaların neden olduğu
biyolojik korozyon).
Bunun için TS EN 206’daki çevresel etki sınıfları gözönüne alınmalıdır. Bu etkiler:
• Donatı korozyon riski veya zararlı ortam etkisinin olması,
• Karbonatlaşmadan kaynaklanan korozyon,
• Klor nedeniyle oluşan korozyon,
• Donma-çözülme,
• Sülfat etkisi,
• Kimyasal etki ve
• Aşınma.
Tablo 4.1’de EC2’ye göre çevresel etki sınıfları verilmektedir.
Tablo 4.1 EC2 (EN 1992)’ye göre çevresel etki sınıfları [3]
Çevre Sınıfı
1 Kuru Çevre

2
Nemli
çevre

3

Konut ve ofislerin iç bölümleri

a
Don etkisi
yok

-Yapıların nemli iç bölümleri,
-Dış elemanlar,
-Zemin ve su ile temas eden bölümler.

b
Don etkisi var

-Don etkisindeki dış elemanlar,
-Don etkisinde ve zemin ve su teması,
-Yüksek nem ve don etkisi. Đç eleman.

Don, buz çözücü.
nemli çevre

4
Deniz,
sulu
çevre

Çevrenin Tanımı

Don ve buz çözücü etkisindeki,
Đç ve dış mekanlar

a
Don etkisi yok

-Denize tam veya yarı gömülü veya dalga etkisindeki elemanlar,
-Tuza doygun havadaki eleman (sahildeki)

b
Don etkisi var

-Denize yarı gömülü veya dalga ve don etkisindeki elemanlar,
-Tuza doygun hava ve don etkisindeki eleman

Aşağıdaki çevre sınıfları tek başlarına veya yukarıdaki sınıflarla bir arada bulunabilirler
5
Zararlı
kimyasal
çevre

a

Az zararlı kimyasal çevre (gaz,sıvı, katı)

b

Orta zararlı kimyasal çevre (gaz,sıvı, katı)

c

Çok zararlı kimyasal çevre (gaz,sıvı, katı)

Betonun dürabilitesi de betonun kalitesine bağlı olup, performansta bileşen malzemeler,
karışım oranları, üretim yöntemi, betonun bakımı ve kürü gibi süreçler ile çevre koşulları
etkilidir. Belirtilen çevresel etki sınıfları göz önüne alınarak tasarım yapmak gerekmektedir.
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Çevresel etki sınıfına bağlı beton tasarımına bir örnek olmak üzere Tablo 4.2’de sülfat
etkisindeki betonlar için minimum dozaj ve maksimum su/çimento oranı sınırlamaları
gösterilmektedir [4-6].
Tablo 4.2 Sülfat etkisindeki betonlar için öneriler
Sülfat
Konsantrasyonu
sınıf Zeminde
(%)

<0,2

<0,3

2

0,2-0,5

0,3-1,2

0,5-1,0

Minimum
çimento
içeriği
(kg/m3)

Maksimum
Su/çimento
oranı

Sınır yok

Sınır yok

330
280

0,50
0,55

280

0,55

380

0,45

330

0,50

SDÇ

370

0,45

SDÇ + Koruyucu örtü

370

0,45

Yeraltı
Suyunda
(gr/lt)

1

3

Çimento tipi

1,2-1,5

4

1,0-2,0

2,5-5,0

5

>2,0

>5,0

Portland çimentosu
Portland çimentosu
Portland çimentosu+(%25-%40) UK
Portland çimentosu+(%70-90) ÖYFÇ
Sülfata dayanıklı çimento (SDÇ)
Portland çimentosu+(%25-%40) UK
Portland çimentosu+(%70-90) ÖYFÇ
SDÇ

Bu tablonun incelenmesinden görüldüğü üzere zeminde veya yeraltı suyundaki sülfat
konsantrasyonu arttıkça puzolanlı çimentoların kullanılması öngörülmekte, çimento
dozajları artmakta ve su/çimento oranları azalmaktadır. Sülfat konsantrasyonunun aşırı
olması durumunda ise ayrıca bir koruyucu örtü önerilmektedir.
4.1.2 Terleme
Terleme taze betonda suyun beton yüzeyine çıkmasıdır. Taze betonda, ağır olan agregalar
dibe doğru çökelirken su yukarıya çıkar. Şekil 4.2, beton yüzeyindeki görünen terleme ile
içsel terlemeyi göstermektedir. Terleme miktarını ve hızını kontrol etmede en önemli etken
agrega granülometrisi ve karışımdaki su miktarıdır. Aşağıdaki hususlar da terlemeyi etkiler;
•
•
•
•

Çimento türü ve tane boyutu,
Yerleştirme yöntemi,
Kullanılan katkılar,
Plak altında geçirimsiz bir örtü bulunması.

Terlemeyi en aza indirmek için agrega miktarı şu şekilde alınabilir; Kum(<1,18 mm)
toplam agrega ağırlığının % 26 - % 32 ve çimento dahil 0,3 mm.nin altındaki malzeme en
az 450 kg/m3 olmalıdır.
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Şekil 4.2 Taze beton yüzeyinde oluşan görünür ve içsel terleme suyu
Döşeme yüzeyine su çıkışı, yüzeyde buharlaşan sudan hızlı ise beton terleme yapar.
Terlemenin yol açtığı sorun döşeme yüzey düzeltmesinin terleme suyu kaybolana kadar
yapılmamasıdır. Terleme suyu yüzeyde mevcut iken mastarlama veya perdah yapılırsa, çok
yüksek su/çimento oranından dolayı sonuçta zayıf bir yüzey elde edilir.
Fazla terlemeyi önlemek için iki temel yol izlenir: Birinci yol, döşeme yüzeyindeki fazla
suyun mekanik olarak ya da buharlaşma yoluyla uzaklaştırılmasıdır. Đkinci temel yöntem
ise beton bileşimini değiştirmektir. Amerikan Beton Enstitüsü aşağıdaki değişikliklerden
herhangi birisinin terlemeyi azaltacağını belirtmektedir [1,2];
•
•
•
•
•
•
•

daha fazla çimento kullanımı,
Normal Portland çimentosu yerine çabuk dayanım kazanan Portland çimentosu
kullanımı (Tip III),
uçucu küllü çimento kullanımı,
ince agrega oranının (0,15 mm’lik elek altına geçen ince malzeme) arttırılması,
daha az su kullanılması,
hava sürüklenmesi,
priz hızlandırıcı kullanılması.

4.1.3 Betonun Priz Süresi
Betonun priz süresi, yüzey düzeltme işlemleri için mevcut zamanı belirlediği için zemin
betonunun kalitesini etkiler. Betonun priz süresi birçok etkene bağlıdır ancak bunlardan en
önemlileri sıcaklık ve katkı kullanımıdır.
4.1.3.1 Sıcaklık
Birçok kimyasal reaksiyon gibi çimentonun hidratasyonu yüksek sıcaklıklarda daha hızlı
olur. Yüksek sıcaklık priz süresini kısaltırken soğuk hava bu süreyi uzatır.
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a) Soğuk havada beton dökümü
Taze betonda priz esnasında donma tehlikelidir. Priz öncesinde veya beton sertleştikten
sonra oluşan donma etkileri farklıdır ve hasarları da nispeten azdır. Taze betonun
döküldüğü ortamın sıcaklığı düşünce priz süresi uzar, hidratasyon yavaşlar ve bunun
sonucu olarak kalıp alma süresi gecikir. Ancak taze betonun donmasıyla fiziksel olarak da
etkili olur ve suyun donmasıyla hidratasyon durur. Don etkisine uğrayan beton çözülünce
hidratasyon yeniden başlayabilir, ancak çimento hamuru-agrega ve çimento hamuru-donatı
ara yüzeylerinde aderans büyük ölçüde azalır. Taze betonun döküldüğü ortamın sıcaklığı 1
gün içinde + 5oC’nin altına düşerse 48 saat süreyle, bir gün den fazla +5oC’nin altına
düşerse 72 saat süreyle don etkisinden korunmalıdır.
Alınacak önlemler
•
•
•

•

•
•

•
•

Don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince kaçınılmalıdır.
Yüksek hidratasyon ısısına sahip çimento, izin verilebilen en fazla çimento dozajı
ve düşük su / çimento oranı seçilmelidir.
Priz hızlandırıcı ve suyun donma noktasını düşürücü katkılar kullanılmalıdır.
Sülfat etkisi olmayan ve yüksek mukavemetli çimento kullanılmayan
uygulamalarda, çimento dozajının en çok %1 oranında CaCl2 kullanılmalıdır.
ayrıca bir hava sürükleyici katkı maddesinin kullanılması da büyük yarar sağlar.
Betonun ilk sıcaklığının donma derecesine düşmemesi için agrega, çimento ve
özellikle su ısıtılmalıdır. Üretim sırasında bu bileşenlerin sıcaklıklarının özdeş hale
getirilmesi yararlı olur. Betonun taşınması sırasında da soğuması önlenmelidir.
Buhar kürü uygulaması da yarar sağlar.
Beton dökülmü öncesi kalıplar denetlemeli, buzlu kalıp yüzeylerine döküm
yapılmamalı, varsa buz parçaları temizlenmelidir.
Çimentonun hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton dışına yayılması
önlenmelidir. Bunun için, kalıpların dış yüzeylerine uygun yalıtımlar yapılmalıdır.
Açık beton yüzeyleri ise odun talaşı, saman, cam yünü ve köpük levha gibi örtüler
kullanılarak yalıtılmalıdır.
Kalıp alma süresinin uzatılması da yararlıdır.
Soğuk havalarda uzun priz sürelerini önlemek için yapı ısıtılabilir. Asma
döşemelerde, döşeme altında sağlanan ısıtma en az üzerindeki ısıtma kadar
önemlidir. Karışımda sıcak su veya sıcak agrega kullanarak betonu doğrudan
ısıtmak da mümkündür, ancak bu yöntem yapıyı ısıtmak kadar etkili değildir,
çünkü birçok döşeme sıcaklığını koruyacak kadar kalın olmayıp çok incedir.

b) Sıcak havada beton dökümü
Taze betonun, prizi ve sertleşmesi sırasında sıcaklığının yaklaşık 15oC-25oC arasında
kalması uygundur. Beton sıcaklığının 18oC’ yi aşmaması tercih edilmekle birlikte, zorunlu
hallerde 32 oC’ ye varan sıcaklıklarda önlem alarak beton dökülürken aşağıdaki etkenler
denetlenmelidir:
1. Taze beton sıcaklığı,
2. Rüzgar hızı,
3. Bağıl nem,
4. Ortam sıcaklığı.
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Alınacak önlemler
Taze beton sıcaklığı, bileşimi oluşturan su, çimento ve agreganın sıcaklığına bağlı
olduğundan, bu malzemelerdeki sıcaklıkların denetimi gerekli olup, bileşenler bakımından
aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
• Karma suyu sıcaklığının yüksek olmamasına özen gösterilmelidir. Su beyaza
boyanmış tanklarda tutulmalı ve güneş ışınlarının doğrudan etkisinden korunmalıdır.
Beton suyunun bir bölümünün agrega büyüklüğündeki buz parçalarıyla yer
değiştirmesi de bir önlem sayılabilir. Ancak betondaki buzun tümünün erimesi
sağlanıncaya kadar karıştırma süresi uzatılmalıdır.
• Çimentonun fabrikadan sıcak gelmesi halinde, soğutulmadan kullanılması sakıncalıdır.
Sıcak çimento, hem beton sıcaklığını yükseltir hem de priz süresini etkiler.
• Hidratasyon ısısı düşük çimento kullanmak ve çimento dozajını gereksiz yere
arttırmamak yarar sağlar.
• Betonda en büyük hacme sahip bileşen olan agreganın sıcaklığı da denetlenmelidir.
Agregayı güneş ışınlarının doğrudan etkisinden koruyarak veya su püskürterek
sıcaklığının düşürülmesi sağlanabilir.
• Beton dökümünden önce beton kalıbı ve donatı ıslatılmalı, ıslatma suyu buharlaşır
buharlaşmaz döküm yapılmalıdır.
• Karıştırıcı ve transmikserin beyaza boyanması ve dışının sulanması yararlı olabilir.
Aşırı ısınmayı önlemek için betonun karıştırma süresini sınırlandırmak gereklidir.
• Döküm yerine ulaşan beton bekletilmeden yerleştirilmeli ve vibrasyon kısa sürede
tamamlanmalıdır.
• Çok sıcak ve kuru havalarda beton dökme işleminin akşam veya gece vakitlerinde
yapılması yararlı olur.
• Erken su kaybı plastik rötre çatlaklarına neden olduğundan beton yüzeylerinin ıslak
bezlerle örtülmesi gereklidir. Bezlerin kurumasına imkan verilmemeli ve kısa
aralıklarla su püskürtülerek ıslatılmalıdır.
• Sıcak ve kuru havalarda ortamı soğutmak ve nemlendirmek için buhar veya su
püskürtmek olumlu sonuç verebilir. Bu işlem beton dökümünden önce kalıp ve
donatılara da uygulanabilir.
• Beton dökülüp yerine yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılır. Daha sonra
bir insan beton üzerine çıktığında 1-2 mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama
işlemi yapılır.
• Betonun kür süresi değişik etkenlere bağlıdır. Ancak, normal betonarme yapılarda bu
süre yaz aylarında en az bir hafta olmalıdır. Bu süre içinde günde en az üç defa sulama
yapılmalıdır. Sulama için kullanılan su şehir suyu değilse, içinde betonarme için
zararlı olan sülfat, asit ve tuz gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Özellikle
döşeme gibi beton yüzeylerinde “curing compound” adı verilen bakım maddelerinin
kullanılması, buharlaşmanın gecikmesi açısından yararlıdır.
• Üretim süresince çökme, beton birim ağırlığı ve hava içeriği gibi özellikler yeterli
sıklıkla denetlenmelidir. Gerekli değerlendirmeler için betonu oluşturan malzemelerin
ve transmikserden çıkan betonun sıcaklıkları ve bağıl nemi sürekli ölçülüp
kaydedilmelidir.
• Sıcak havalarda ise döşemeyi doğrudan güneş ışığından korumak gereklidir. Beton
karışımına buz ilave etmek başlangıçta beton sıcaklığını azaltsa da, bir süre sonra
karışım sıcaklığı çevre sıcaklığına ulaşacaktır.
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• En sıcak iklimlerde bile gece gündüzden daha soğuktur. Bu durum, sabah çok erken,
hatta gece beton dökümü yapılarak bir üstünlük sağlanabilir.
4.1.3.2 Priz süresinin katkı kullanılarak değiştirilmesi
Bazı katkılar priz sürelerini değiştirmek için kullanılır, bazıları ise asıl kullanım
amaçlarının beraberinde bir yan etki olarak priz süresini etkileyebilir. Hızlandırıcı katkılar
priz süresini kısaltırken, geciktiriciler priz süresini uzatır. Su azaltıcı katkılar priz sürelerini
etkileyebildikleri için kullanılmadan önce özelikleri iyi bilinmelidir. Bir katkının fazla
kullanımı veya aynı anda iki katkının birlikte kullanılması priz süresini uzatabilir. Beton
karışımındaki bazı yabancı maddeler, örneğin şeker, aynı etkiyi yaratabilir.
4.1.4 Plastik Oturma
Plastik oturma, taze betonun hacmindeki azalma sonucu döşeme yüzeyinin aşağıya doğru
hareket etmesidir. Birçok beton karıştırıldıktan sonra, su ve hapsolmuş havanın kaybına
bağlı olarak hacmini kaybeder. Kalıplardan bazı kaçaklar veya zemine oturan döşemelerde
alt temele sızıntılar da olabilir. Plastik oturma kuruma rötresinden farklıdır. Her ikisi de
hacim değişimidir ancak oturma bir taze beton özeliği iken kuruma rötresi sertleşmiş beton
özeliğidir. Bu konudaki araştırmalar az da olsa plastik oturmanın döşeme kalınlığıyla
orantılı olduğu görülmektedir. Plastik oturma en az iki şekilde soruna yol açar: i) çatlaklara
neden olması ve ii) döşeme yüzeyinin daha az düzgün olması.
Plastik oturma çatlakları taze betonda donatıların hemen üzerinde oluşur. Çünkü beton dibe
doğru çökerken donatıların yeri sabittir. Yüzeye yakın donatılar bu harekete karşı koyar ve
oturmasını tamamlayamayan üst beton tabakası zaten düşük olan çekme şekil değiştirme
kapasitesini kaybederek çatlar. Böylece Şekil 4.3’de görüldüğü gibi beton yüzeyindeki
çatlaklar yüzeye yakın donatıların bulundukları hatlar boyunca uzanırlar. Kötü
uygulamalarda tüm donatı krokisi döşeme yüzeyinde çatlaklar olarak belirebilir [5].

Çatlak
Donatı

Şekil 4.3 Plastik oturma sonucu döşeme betonundaki donatı haritasının üstten izlenmesi
Plastik oturma her zaman üniform olmadığı için döşeme yüzeyinin düzgünlüğünün
azalmasına neden olur. Plastik oturmanın sorun olduğu durumlarda aşağıdaki adımlardan
bazıları uygulanabilir:
•
•
•

mümkün olan en büyük iri agregayı kullanmak,
beton karışımında daha az su kullanmak,
su tutuculuğu sağlamak (çimento ve ince agrega miktarını yeteri kadar arttırmak),
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•
•
•

su tutuculuğu sağlayan puzolanik malzemeler kullanmak,
bir miktar hava sürükleyici katkı kullanmak,
yüzey düzeltme sırasında bir miktar fazlalık bırakmak; böyle bir önlem oturmayı
engellemez ancak telafi edebilir.

4.1.5 Dayanım
Zemin beton tasarımcıları aşağıdaki beton dayanımlarını kullanır:
•
•
•
•

basınç dayanımı,
eğilme dayanımı,
çekme dayanımı,
kayma dayanımı.

4.1.5.1 Yüksek dayanımın sakıncaları
Yüksek dayanımlı betonun maliyeti daha fazladır, çünkü genel olarak daha çok çimento
içerir. Çimento ise betonda maliyeti en yüksek olan bileşendir. Böyle bir yüksek dayanımlı
beton da daha çok kuruma rötresine ve özellikle de otojen rötreye sahip olur.
4.1.5.2 Basınç dayanımı
Beton kalitesinin en yaygın kullanılan göstergesi basınç dayanımıdır. Birçok tasarımda
betonun 28 günlük basınç dayanımı kullanılır. Döşeme tasarımında basınç dayanımının en
önemli kullanımı asma döşemelerdir. Birçok asma döşeme tasarımında betonun sadece
basınç gerilmelerini karşıladığı, çekme gerilmelerinin ise donatı tarafından karşılandığı
kabul edilir. Zemine oturan döşemelerde ise basınç dayanımının önemi azdır. Bu döşemeler
betonun eğilme dayanımına göre tasarlanır, çünkü betonun eğilme dayanımı her zaman
basınç dayanımından düşüktür.
4.1.5.3 Eğilme dayanımı
Eğilme dayanımı, betonun eğilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Tipik eğilme deneyinde bir
prizmayı üç noktalı eğilme halinde kırmak için gerekli kuvvet belirlenir. Standart prizma
boyutları 15x15x60 cm’dir, ancak diğer boyutlar da kullanılabilir. Eğilme durumu deney
prizmasında (veya bir döşemede) hem basınç, hem de çekme oluşturur. Eğilme durumunda
göçme daima çekme bölgesinde oluşur; çünkü betonun çekme dayanımı çok daha düşüktür.
Bu nedenle eğilme deneyine bazen eğilme-çekme deneyi de denir. Birçok zemin
betonlarının eğilme dayanımları 3 ila 5 MPa arasındadır. Zemine oturan döşemeler için
eğilme dayanımı çok önemlidir. Donatılı asma döşemeler çekme gerilmeleri için çelik
donatıları kullanırken zemine oturan döşemeler sadece betonun özeliklerine dayanır.
Zemine oturan döşemeler gibi eğilme dayanımının önemli olduğu elemanlarda, tasarımcılar
betonun eğilme dayanımını doğrudan belirlemeli ve bu değerin prizma eğilme deneyleriyle
elde edilmesini şart koşmalıdır. Basınç dayanımı ile eğilme dayanımı arasında önerilen
bağıntılar yeterince doğru değildir ve çoğu kez yetersizdir. Uzun dönemde bu bağıntıları
kullanmak ekonomik olmaktan uzaktır [1, 2].
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4.1.5.4 Çekme dayanımı
Betonun doğrudan çekme dayanımını belirlemek oldukça zor olduğu için çekme dayanımı
eğilme veya yarma dayanımlarıyla dolaylı olarak bulunabilir. Çekme dayanımının önemli
olduğu durumlarda deneysel olarak bulunmalıdır. Ancak bu dayanım nispeten önemsiz
olduğunda “basınç dayanımı-çekme dayanımı” bağıntıları kullanılabilir.
4.1.5.5 Kayma dayanımı
Beton uygulanan gerilmeye paralel yönde çatlarsa kayma göçmesi oluşur. Zemine oturan
döşemenin eğilme dayanımı yeterliyse, bu döşemenin kayma göçmesi beklenmez. Eğer
asma döşemelerde kayma dayanımı yetersiz ise donatı eklenebilir veya döşeme kalınlığı
arttırılabilir.
4.1.5.6 Darbe dayanımı
Darbe dayanımı betonun ani darbelere dayanıklılığıdır. Birçok beton döşeme ani etkilere,
örneğin düşen cisimlere karşı yeterince dayanıklı olmalıdır. Darbe dayanımı konusundaki
deneyler çeşitli standartlarda bulunabilir (ASTM D 1557).
4.1.6 Elastisite Modülü
Döşemelerde kullanılan çoğu betonun Elastisite Modülü 25000 MPa ile 35000 MPa
arasındadır. Elastisite modülü değeri yapısal tasarım hesaplarında kullanılır. Birçok yapı
mühendisi hesaplarını beton basınç dayanımıyla Elastisite Modülü arasındaki bağıntılara
dayanarak yapar.
4.1.7 Kısıtlanmış (Engellenmiş) Rötre
Betonda gözlenen plastik rötre ve oturma çatlaklarından başka sık sık kısıtlanmış rötre
çatlaklarına da rastlanır. Böyle bir rötre basit bir deneyle açıklanabilir: Çelik bir çember
etrafına beton dökülüp sertleştikten sonra incelendiğinde serbestçe büzülmesi önlenen
betonda düşey çatlakların oluştuğu görülür; bunlar kısıtlanmış rötre çatlakları olarak
adlandırılır. Bu rötre çatlakları genellikle perdelerde görülür. Özellikle kolonlar arasındaki
geniş perdelerde, tünellerde, eski beton üzerine dökülen yeni betonda bu tür çatlakları
görmek mümkündür. Böyle çatlaklar perde içindeki boşluklar civarında belirgin biçimde
gelişebilir. Önlemler alarak kısıtlanmış rötre çatlaklarını azaltmak mümkündür.
Önlemlerden bazıları şöyle sıralanabilir; a) donatı miktarını arttırmak, b) çelik tel veya
polietilen fiber kullanmak, c) dayanımı sağlayabilmek kaydıyla çimento miktarını biraz
azaltmak, d) kalıp alma süresini uzatmak, e) dökümden hemen sonra doğru ve yeterli kür
uygulamak ve gereken koruma önlemlerini almak, f) hidratasyon ısısı düşük çimento
kullanmak, f) betonun su/çimento oranını düşürmektir.
4.1.8 Kuruma Rötresi
Taze beton kuruyup suyunu kaybettikçe rötre yapar. Kuruma rötresi zemine oturan
döşemelerde çatlamalara veya kıvrılmalara, ya da her ikisine birden neden olur. Zemin ile
beton döşeme arasındaki sürtünme nedeniyle döşeme serbest rötre yapamaz ve bu nedenle
döşeme plağında çekme gerilmeleri oluşur. Oluşan gerilmeler betonun çekme gerilmesini
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aştığında döşeme çatlar. Kıvrılmalar ise döşemenin alt ve üst kısımlarının farklı
kurumasından oluşur. Hava etkisine açık üst yüzey önce kurur [1].
Asma döşemeler yeterince donatı içerdikleri için oluşan rötre çatlakları daha kısa ve ince
olur. Bu döşemelerde kıvrılma da daha az görülür, çünkü döşemenin alt ve üst yüzeyi
birlikte kurur. Toplam kuruma rötresi döşeme boyutunun % 0.04’ü ile % 0.10’u arasında
değişebilir.
Kuruma rötresini azaltmak için şunlar yapılabilir:
• daha büyük agregalar kullanmak,
• karışımda daha az su kullanmak (işlenebilme olumsuz etkilenmemeli),
• daha az çimento kullanmak (dayanımlara özen gösterilmeli),
• Rötreye neden olan agrega kullanılmamalı.
Kalınlığı 150 mm’yi aşmayan bir zemin betonu plağının rötresi aşağıdaki denklemlerle
tahmin edilebilir. Hesaplanan rötreler en son rötresinin belirli bir yüzdesine karşı gelir.
r=
r=

r=

100t , BN =40
t + 35

(1,4 − 0,01BN ).100t , 40 < BN
t + 35

(3 − 0,3BN ).100t , 80 < BN
t + 35

≤ 80
≤ 100

burada r = toplam rötre
t = beton kurumaya başladıktan sonraki süre (gün)
BN = havanın bağıl nemi (%)
4.2 ĐŞLENEBĐLME ve YÜZEY DÜZELTĐLMESĐ
Zemin betonu yapımında işlenebilme ve yüzey düzeltme işlemleri farklı özeliklerdir.
Đşlenebilir betonun kalıba yerleştirilmesi ve sıkıştırılması kolaydır. Yüzeyi kolay
düzeltilebilen betonların tesviyesi, mastarlama ve perdahı sorun yaratmaz. Đşlenebilme her
tür beton inşaatında önemlidir. Ancak, kolay yüzey düzeltilebilmesi sadece zemin betonları
için önemlidir. Bu iki özelik farklı durumlar için gereklidir. Đşlenebilme, betonun karıştırılıp
yerleştirilmesi için önemlidir, ancak yüzey düzeltilebilme özeliği birkaç saat sonra döşeme
yüzeyinin mastarlanması için önem kazanır. Kullanılacak betondaki su miktarı gerekli
dayanımı sağlamak ve rötreyi azaltmak için mümkün olduğunca az, ancak istenen
işlenebilme ve yüzey düzeltilmesini sağlayacak kadar olmalıdır.
4.2.1 Đşlenebilme
Đşlenebilir beton el aletleriyle kolayca kalıba dökülüp tesviyesi yapılan betondur. Bu betonu
kolayca sıkıştırmak mümkündür. Betonun işlenebilme özeliğini belirlemek için çeşitli
deney yöntemleri vardır. Bunlar;
• çökme deneyi (slump),
• VeBe,
• yayılma deneyi.
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Çökme deneyi
Đşlenebilmeyi belirlemek için en yaygın kullanılan deneydir. 300 mm yüksekliğinde, iki ucu
açık koni şeklindeki kalıp betonla doldurulur ve kalıp yavaşça kaldırılır. Kendi ağırlığıyla
beton bir miktar oturur veya “çöker”. Kalıp kaldırılmadan önceki koni yüksekliği ile kalıp
kaldırıldıktan sonra beton yüksekliği arasındaki fark betonun çökme değeridir. Zemin
döşemeleri yapımında tipik beton çökmesi 50 ila 150 mm arasında değişebilir.
Süperakışkanlaştırıcı kullanılarak üretilmiş çok yüksek çökmeli betonlar için çökme deneyi
yerine yayılma deneyi yapılmalıdır. Çökme deneyi deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Beton
karışımında önemli bir hata olduğunda bu durum çökme değerlerinde büyük değişimler
olarak ortaya çıkabilir.
Đnşaat yerine gelen betonda bir çökme (slump) kaybı oluşmuş ise, kıvam kaybını su
ekleyerek gidermek doğru değildir. Beton, hazır beton tesisinden çıkmadan önce özellikle
sıcak havalarda kıvam bir miktar yüksek tutulmalı ve yolda kıvam kaybı oluşsa bile inşaat
yerine ulaşan betonun istenilen kıvamın altına düşmemesi sağlanmış olabilir. Kıvam kaybı
yine önlenemiyorsa, teslim yerinde su yerine bir akışkanlaştırıcı katarak işlenebilmeyi
düzeltmek en doğrusudur. Taze betonun reolojisini belirleyen parametreler Şekil 4.4’de
gösterilmektedir. Okun yönü, yöneldiği parametreyi etkilemektedir [6].
BAĞIL BĐRĐM AĞIRLIĞI
VĐSKOZĐTE

AYRIŞMA

KARARLILIK

SIKIŞABĐLĐRLĐK

AKICILIK

TERLEME

KOHEZYON

ĐÇSEL
SÜRTÜNME
TAZE BETONUN
REOLOJĐSĐ

Şekil 4.4 Taze betonun reolojisini belirleyen parametreler
4.2.2 Yüzey Düzeltilebilirliği
Zemin betonu inşaasında yüzey düzeltilebilme özeliği en az işlenebilme kadar önemlidir.
Đşlenebilmesi az olan bir beton zor olsa da kalıba yerleştirilebilir, ancak düzeltilebilme
özeliği zayıf bir betondan iyi bir aşınma yüzeyi elde edilemez. Đnce mala perdahı yapılmış
döşemeler için yüzey düzeltilebilme özeliği en önemli özeliklerden birisidir. Yüzeyi
pürüzlü bırakılabilecek zemin betonlarında bile belirli derecede düzeltilebilirlik gereklidir.
Yüzey düzeltilebilme özeliği için standart bir deney tekniği yoktur. Örneğin, çökme deneyi
gibi işlenebilme deneyleri düzeltilebilme özeliğinin dolaylı göstergeleridir. Yüzey
düzeltilebilirliği beton döşemenin üst kısmını oluşturan yüzey harcının bir özeliğidir. Bu
nedenle, bu harcın bileşenleri düzeltilebilme özeliğini etkiler.
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4.2.2.a Su ve yüzey düzeltilebilirliği
Su, yüzey harcındaki çimento ve agrega tanelerini kayganlaştırarak betonun yüzeyinin
düzeltilebilmesini sağlar. Yüzey düzeltilmesi için gerekli su miktarı çimentonun hidrate
olması için gereken sudan çok daha fazladır.
Yüzey harcındaki suyun miktarı esasen betondaki su miktarına bağlıdır, ancak başka
etkenler de vardır. Önemli olan harcın işlenebilmesini sağlayan serbest suyun miktarıdır.
Betonun karıştırılmaya başlamasından yüzey düzeltilmesine kadar olan sürede serbest
suyun miktarı devamlı azalır; buharlaşır, agrega tarafından emilir veya çimentonun
hidratasyonunda kimyasal reaksiyona girer. Betonu karıştırmaya başlandıktan yüzey
düzeltilmesine kadar olan sürede ne kadar suyun kaybolduğunu belirlemek çok zordur,
hava koşulları ve beton bileşimi etkilidir. Bu nedenle orjinal karışımdaki su miktarı için
sınırlar belirlemek zordur.
Yüzey işlenebilme özeliğinin söz konusu olduğu durumlarda süperakışkanlaştırıcı katkılar
suyun yerini tutamaz. Bu katkılar yüzey düzeltilebilmesinden çok işlenebilirliği etkiler.
Yüzey işlenmeye başlandığında süperakışkanlaştırıcı katkı etkisini yitirmiş olur.
4.2.2.b Çimento ve yüzey düzeltilebilirliği
Su/çimento oranını sağlamak için su ile birlikte daha fazla çimento kullanılırsa yüzey
düzeltilebilme özeliği de artar. Yüksek bir çimento dozajını sağlamak için bazı tasarımcılar
minimum bir basınç dayanımı belirler ancak beton üreticileri aynı dayanımı daha az
çimento ile sağlayabilir. En güvenli yöntem yüzey düzeltilebilme özeliği için de minimum
bir çimento dozajının belirlenmesidir.
Đngiliz standartlarında, zemin betonun aşınma yüzeyinin yeterli derecede düzeltilebilmesi
için en az 330 kg/m3 çimento dozajı öngörülmektedir. Agrega tane boyutuna bağlı olarak
Amerikan Beton Enstitüsü de benzer öneriler yapmıştır.
4.2.2.c Đnce agrega ve yüzey düzeltilebilirliği
Döşeme yüzeyinin harçla kaplanabilmesi için beton yeterince ince agrega içermelidir. Az
miktarda ince agrega içeren bir karışımın yüzey düzeltilmesinde problem olması kesindir.
Đnce malzeme miktarı için standart sınır değerleri yoktur ancak birçok normal karışım
yeterince ince agrega içerir. Đnce agreganın şekli de önemlidir. Yuvarlak şekilli agregalar
yüzey işlenebilmesi açısından daha iyidir.
4.2.2.d Yüzey düzeltilebilme özeliğinin iyileştirilmesi
Aşağıdaki değişikliklerin bir veya birkaçı yüzey düzeltilebilme özeliğini iyileştirebilir;
•
•
•
•
•

daha fazla karışım suyu kullanılması (beton çökmesini arttırır),
daha fazla çimento kullanılması,
daha fazla ince agrega kullanılması,
taze betonun rüzgardan ve güneş ışığından korunması,
buharlaşmayı önlemek için taze beton üzerine kür malzemesi uygulanması.
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4.3 BETONUN BĐLEŞENLERĐ
Normal beton dört temel bileşenden oluşur; çimento, ince agrega, iri agrega ve su. Bazı
katkılar da betonda bulunabilir. Bileşen malzemelerden olan çimentonun bileşimi ve
kalitesi ile agreganın, suyun ve katkının kalitesi betonun performansında büyük öneme
sahiptir. (Şekil 4.5 Betonun performansında bileşen malzemeler, taşıma, yerleştirme,
sıkıştırma ve kür etkilidir.) Đleride söz konusu olacağı üzere sadece bileşen malzemeler
değil, karıştırma, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve kür de performansta çok etkilidir [6].
ÇĐMENTO
Bileşim
Kalite

Boyut

Biçim

AGREGALAR
Granülometri Đçerik

TAZE BETONUN
PERFORMANSI

SU
Đçerik

Nem

Karıştırma

Katkı

Taşıma
Yerleştirme
Sıkıştırma

SERTLEŞMĐŞ
BETONUN
PERFORMANSI

Kür

Şekil 4.5 Betonun performansında bileşen malzemeler, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve
kür etkilidir
4.3.1 Çimento
Çimento, agregaları birarada tutan bağlayıcı maddedir. Çeşitli tiplerde çimentolar
mevcuttur. Türkiye’de kullanılan çimentoların bileşimi, özellikleri ve uygunluk kriterleri
TS EN 197-1’e ve uygunluk değerlendirmeleri için TS EN 197-2’e göre yapılmalıdır. Şekil
4.6’da söz konusu TS EN 197’e göre bir çimentonun kodlanması verilmektedir.
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CEM II / B – V 32,5 N
Alt sınıf:
Çimento

Norm

Cinsi

mukavemeti

örnek : R ( erken
yüksek dayanım)

Orta
derecede
klinker

Alt tip (ikinci bileşen)
Uçucu kül

A= Yüksek oranda klinker
B= Orta derecede klinker
C= Düşük derecede klinker

Şekil 4.6 Bir çimentonun TS EN 197’e göre kodlanması
Tablo 4.2, 4.3 ve 4.4’de Türk çimentolarının katkısız olanları, katkılıları ve TS EN 197’e
göre yeni portland çimentoları gösterilmektedir.
Tablo 4.2 Katkısız Türk çimentoları
Kısaltma

Ad

Đlgili TS

PÇ

Portland Çimentosu

TS 19

BPÇ
SDÇ
EYÇ

Beyaz Portland
Çimentosu
Sülfata Dayanıklı Çimento
Erken Yüksek Dayanımlı
Çimento

TS 10157

Dayanım Sınıfları
32.5
42.5
52.5
32.5
42.5
32.5

TS 3646

52.5

TS 21

Tablo 4.3 Katkılı Türk çimentoları
Kısaltma
ÇÇ
UKÇ
SSÇ
KÇ
TÇ

Ad/Açıklama
Yüksek Fırın Curuflu
Çimento (% 20-80 ÖYFC)
Uçucu Küllü Çimento
(% 10-30 Uçucu Kül)
Süper Sülfat Çimentosu
(> % 65 ÖYFC)
Katkılı Çimento
(> % 19 Puzolan)
Traslı Çimento
(% 20-40 Puzolan)

251

Đlgili TS
TS 20

Dayanım Sınıfları
32.5
42.5

TS 640

32.5

TS 809

32.5

TS 10156

32.5

TS 26

32.5

Tablo 4.4 TS EN 197’e göre yeni Türk çimentoları
Kısaltma
PPÇ/A
PPÇ/B
PLÇ/A
PLÇ/B

PSPÇ
KZÇ/A
KZÇ/B
PKÇ/A
PKÇ/B
PZÇ/A
PZÇ/B

Ad/Açıklama
Portland Curuflu Çimento
% 6-20 ÖYFC
% 21-35 ÖYFC
Portland Kalkerli Çimento
% 6-20 kalker
% 21-35 kalker

Đlgili TS

Portland Silika Füme Çimentosu
% 6-10 silika füme (silis dumanı)
Kompoze Çimento
% 18-30 katkı (en az 2 tip)
% 31-50 katkı (en az 2 tip)
Portland Kompoze çimento
% 6-20 katkı (en az 2 tip)
% 21-35 katkı (en az 2 tip)
Puzolanik Çimento
% 11-35 katkı
% 36-55 katkı

TS 12141

TS 12139

TS 12140

TS 12142

TS 12143

TS 12144

Dayanım Sınıfları
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R
32.5, 32.5 R
42.5, 42.5 R
52.5, 52.5 R

4.3.1.a Portland çimentosu
Kalker ve kilin beraber pişirilmesiyle elde edilen malzeme alçı ile birlikte ince öğütülerek
Portland çimentosu elde edilir. Hammaddelerin oranlarını veya üretim işlemlerini
değiştirerek farklı türde çimentolar üretilir.
Birçok döşeme inşaasında normal Portland çimentosu (Tip I) kullanılır. Erken dayanımın
gerektiği durumlarda ise erken dayanımı yüksek çimento (Tip III) kullanılabilir.
Hidratasyon ısısı düşük çimentolar (Tip IV) diğer çimento türlerine göre daha yavaş priz
alır ve sonuç olarak daha az ısı açığa çıkarır. Sülfata dayanıklı çimento (Tip V) zemin
suyunda sülfat bulunan zeminlerde inşaa edilecek döşemeler için kullanılabilir.
4.3.1.b Katkılı çimento
Bu çimentolarda çimento bazı maddelerle karıştırılmıştır. Bu maddeler tek başlarına
bağlayıcılık özelikleri olmayan ancak çimento ve su ile karıştırıldıkları zaman bağlayıcılık
kazanan malzemelerdir. Bu malzemelerin en yaygın olanları:
•
•
•

öğütülmüş yüksek fırın cürufu,
uçucu kül,
doğal puzolanlar.

Katkılı çimentoların maliyeti Portland çimentosundan düşüktür. Katkılı çimentolar Portland
çimentosuna göre daha yavaş dayanım kazanır, ancak daha ileri yaşlarda dayanımı Portland
çimentosunun dayanımını geçebilir. Yavaş dayanım kazanmasından dolayı, katkılı çimento
ile yapılmış betonların kürüne daha fazla özen gösterilmelidir.
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4.3.2 TS EN 197’deki Çimentolarla ASTM’deki Çimentoların Karşılaştırılması
Zemin betonlarında sık sık ASTM çimentolarına atıf yapıldığından aşağıda ASTM’deki
çimentolarla TS EN 197’e göre üretilen çimentolar karşılaştırılmaktadır.
ASTM Tip I ( C3A için sınır yok)
ASTM Tip II ( C3A< %8)

= CEM I

ASTM Tip III ( C3A< %15) = CEM I / R
ASTM Tip IV ( C3A< %7) = CEM I / 42,5
ASTM Tip V ( C3A< %5) = CEM I / SR

Tip I : Normal Portland >Çimentosu ( Genel Amaç Çimentosu)
Tip Ia : Tip I ile aynı fakat hava sürüklenmesi söz konusu
Tip II : Modifiye çimento, Tip I’ e göre düşük hidratasyon ısılı,kısmen de sülfata dayanıklı
Tip III : Đlk dayanımı yüksek çimento
Tip IIIa : Tip III ile aynı fakat hava sürüklenmesi söz konusu
Tip IV : Düşük hidratasyon ısısına sahip çimento (kütle betonları için)
Tip V : Sülfata dayanıklı çimento ( Yüksek dereceden sülfata dayanıklı)
Tip IP : Beyaz Portland Çimentosu

4.3.3 Đnce Agrega
Đnce agrega genellikle doğal veya kırma kumdur. Görevi iri agregalar arasındaki boşlukları
doldurmaktır. Đnce agrega aynı zamanda, zemin betonu yüzeyini düzeltilebilir yapılan
harcın bir bileşenidir.
•

Standartlar

Tasarımcılar ince agregayı bir ulusal standarda göre belirler, ancak bu yaklaşım agreganın
zemin betonu yapımı için uygun olduğunu garanti etmez. Böyle bir yapı için ince agrega
seçilirken bu agreganın yüzey düzeltilebilme ve aşınma dayanımına etkisini dikkate
alınmalıdır.
•

Đnce agreganın yüzey düzeltilebilirliğine etkisi

Bazı ince agregalar yüzey düzeltilmesini kolaylaştırırken bazıları zorlaştırır. Bu farkın
sebebi belirgin değildir, tane boyut dağılımının etkisi yoktur. Agrega şekli bir etken
olabilir.Đnce agreganın yüzey düzeltme işlemlerini nasıl etkilediğini belirlemek için standart
bir deney yoktur, ancak deneyim önemlidir.
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•

Đnce agreganın aşınma dayanımına etkisi

Đnce agrega beton döşemelerin aşınmasında önemli bir etkendir. Yapılan deneyler doğal
kumla yapılmış betonların kırma kumla yapılanlara göre aşınmaya daha dayanıklı olduğunu
göstermiştir. Bazı standardlar aşınma sınıfına bağlı olarak ince agregaya çeşitli sınırlamalar
getirmiştir.
4.3.4 Đri Agrega
Đri agrega beton karışımlarında en büyük bölümü oluşturur. Đri agrega olmadan beton
maliyeti çok fazla olur ve beton kuruma sırasında çok fazla rötre yapar. Đri agrega döşeme
yüzeyinde bulunmadığı için beton yüzey özeliklerini az etkiler. Đri agrega döşeme
yapımındaki önemli özeliklerden beton büzülmesinin kontrol edilmesinde önemli rol oynar.
•

Đri agrega boyutları

Birçok zemin betonu 20 mm’den büyük olmayan iri agrega kullanılarak üretilir, ancak daha
büyük agrega kullanılması da düşünülebilir; çünkü aşağıdaki yararlar sağlanabilir:
• kuruma rötresi azalır,
• plastik oturma azalır,
• betonun maliyeti düşer.
Aşağıdaki sınırlamalara uymak koşuluyla mevcut en büyük agrega kullanılabilir;
•
•
•
•

Agrega boyutu donatılararası mesafenin yarısından fazla olmamalıdır,
Agrega boyutu döşeme kalınlığının yarısından fazla olmamalıdır,
Agrega boyutu planlanan beton yerleştirme yöntemiyle uyumlu olmalıdır,
Maliyeti uygun olmalıdır.

Agregalarla ilgili üç düzineyi aşan deney standardı vardır. Bunların bir kısmı Türk
standardıdır. Bir kısmı ise harmonize edilmekte olan Avrupa standardıdır (TS EN 12620).
Deneylerden önemli olanları ve ilgili standardlar aşağıda verilmektedir.
1) Elek analizi (Granülometri), TS 3530
2) Özgül ağırlık ve su emme, TS 3526, TS EN 1097-6
3) Gevşek birim ağırlık, TS 3529, TS EN 1097
4) Đnce madde oranı (çamurlu madde), TS 3527, TS EN 933-8
a) Yıkama yöntemi (63 µm’luk elekte)
b) Çökelme yöntemi
5) Organik madde, TS 3673
6) Los Angeles Aşınması, TS 3694
7) Don deneyi (Na2SO4 veya MgSO4 çözeltisiyle)
8) Ufalanma, BS 821
9) Hacımsal katsayı
10) Tane şekli sınıfı, TS 3814
11) Petrografik ve minerolojik özellikler, TS EN 932-3.
12) Alkali-agrega reaktivitesi, TS 2517
13) Agregaların kimyasal özelikleri, TS EN 1744-1.
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4.3.5 Su
Đçilebilen sularla beton yapılabilir. Karıştırma suyunda zararlı kimyasal maddeler
bulunmamalıdır. Beton karma suyunda, numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki
işlemlerden geri kazanılan su da dahil olmak üzere suyun beton karma suyu olarak
uygunluğunu TS EN 1008 belirler. Beton karışım suyunda klorür miktarının maksimum
değeri ile zararlı maddeler sırasıyla Tablo 4.5 ve 4.6’da verilmektedir.
Tablo 4.5 Karışım suyunda izin verilebilen en yüksek klorür içeriği
Karışım suyunun kullanılacağı
beton cinsi
Öngerilmeli beton veya çimento bulamacı
Đçerisinde donatı veya diğer metal
bulunan beton
Đçerisinde donatı veya diğer metal
bulunmayan beton

En yüksek klorür muhtevası, mg/L
500
1000
4500

Tablo 4.6 Karışım suyunda izin verilebilen en yüksek zararlı madde içerikleri
Madde
Şekerler
Fosfatlar; P2O5
Nitratlar; NO3Kurşun; Pb2+
Çinko; Zn2+

En fazla miktar, mg/L
100
100
500
100
100

4.3.6 Katkı Maddeleri
Nominal dayanıma ve durabiliteye sahip, yeterli kalitede bir beton katkısız olarak
yapılabilir. Ancak kimyasal katkılar beton özeliklerini ve yapım sürecini etkileyen bazı
üstünlükler sunarlar:
•
•
•
•
•
•

terlemenin azaltılması,
priz ve yüzey düzeltme özeliklerinin iyileştirilmesi,
çatlamanın azaltılması,
dayanım ve durabilitenin arttırılması,
sıcak veya soğuk havada inşaatın devam edebilmesi,
daha ekonomik beton karışımları.

Katkılar beton karışımını etkiledikleri için, çimento ve agreganın seçiminden sonra uygun
katkı belirlenmelidir. Deneme karışımlarından önce, katkı özelikleri değerlendirilmeli ve
üretici firmanın verdiği bilgiler dikkate alınmalıdır.
Katkı maddeleri karıştırma sırasında betona ilave edilir. Beton, harç, groutlarla ilgili
tanımlar, özelikler ve uygunluk kriterleri ile ilgili detaylar TS EN 934’ün çeşitli
kısımlarında bulunmaktadır. Özellikle toplam klorür ve suda çözünebilir klorür
maddeleriyle ilgili kısıtlamalar gözardı edilmemelidir. Katkılar etkilerine göre
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sınıflandırılır. Bazı katkıların birden fazla etkisi olabilir.
kullanılan katkılar şunlardır [1, 8]:
•
•
•
•
•
•

Zemin betonu yapımında

hava sürükleyiciler,
priz hızlandırıcılar,
priz geciktiriciler,
normal akışkanlaştırıcılar,
süperakışkanlaştırıcılar,
pigmentler.

4.3.6.a Hava sürükleyici katkılar
Bu katkılar çimento hamurunda küçük hava boşlukları oluşturur. Hava sürüklemenin amacı
betonun don etkisine dayanımını arttırmaktır. Birçok zemin betonu dona dayanıklılık için
hava sürükleme ihtiyacı göstermez. Zemin betonu don hasarı için iki koşulun oluşması
gereklidir; birincisi döşeme sürekli donma çözülme etkisinde olmalıdır, ikincisi ise donma
sırasında beton suya doygun olmalıdır. Bu koşullara sahip zemin betonu sayısı oldukça
azdır. Hava sürükleyici katkı kullanımı yüzey düzeltme işlemlerini zorlaştırabilir ve çeşitli
yüzey kusurlarına neden olabilir.
4.3.6.b Priz hızlandırıcı katkılar
Bu katkılar beton prizini hızlandırır. Normal miktarlarda kullanıldıklarında priz
hızlandırıcılarının çoğunun betonun uzun süreli dayanımına etkisi yoktur. Soğuk hava
betonun priz süresini yavaşlatacağından priz başlangıcı uzayacaktır, bu durum ise yüzey
bitirme için sorun yaratabilir. Priz hızlandırıcılar ile soğuk havada prizin daha çabuk olması
sağlanabilir. Bu katkılar aynı zamanda erken kalıp sökümüne de imkan verirler.
4.3.6.c Priz geciktirici katkılar
Bu katkılar beton prizini geciktirir. Sıcak havada beton dökümü için yararlıdırlar. Yüksek
sıcaklıklar prizi hızlandırır, hatta bazen yüzey düzeltme işlemlerinin yapılmasını bile
engelleyebilir. Geciktirici katkılar yüzey bitirmesi için gerekli zamanı kazandırır. Beton
karıştırma ve yerleştirme arasında uzun zamanın gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Priz
geciktirici katkılar ve su azaltıcı katkılar genellikle benzer kimyasal maddeleri içerir. Bu
katkılar kullanılırken diğer özelliğin de betonu etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu
katkıları önerilen miktarlardan fazla kullanmak sorunlara yol açabilir.
4.3.6.d Normal akışkanlaştırıcı katkılar
Bu katkılar beton karışımının su ihtiyacını %5 ila %12 arasında azaltırken işlenebilmenin
aynı kalmasını sağlayabilir. Bu durum ise daha az kuruma rötresi yapan daha yüksek
dayanımlı betonlara izin verir. Su miktarının sabit olduğu durumda ise bu katkılar
işlenebilmeyi arttırır. Bazı akışkanlaştırıcı katkıların priz geciktirici özeliği de vardır.
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4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar
Bu katkılar normal akışkanlaştırıcılara benzer ancak etkileri çok daha fazladır. Normalde
oldukça düşük su/çimento oranlı betonlar süperakışkanlaştırıcı kullanılarak üretilebilir.
Zemin betonu yapımında ise bu katkılar daha çok, normal su/çimento oranına sahip ancak
yüksek çökmeli akıcı betonlar yapmak için kullanılır. Bu katkıların en önemli sakıncası
yüksek maliyetidir.
4.3.6.f Pigmentler
Çeşitli pigmentler kullanılarak betonu renklendirmek mümkündür. Özellikle zemin
betonlarında, istenen renkli betonu elde etmek kolay değildir. Bunun sebepleri ise şunlardır;
pigmentler agregaları değil, çimento hamurunu renklendirir. Đkinci neden ise çiçeklenme
olayıdır. Ayrıca her bir karışımda aynı rengi sağlamak zor olabilir.

4.4 BETON KARIŞIM HESABI VE ÜRETĐM – KARIŞTIRMA
Karışım hesabı 1 m3 betona her bir malzemeden ne kadar konulacağının belirlenmesidir.
Üretim ve karıştırma ise bu malzemelerin birleştirilmesidir. Taze betondan beklenen ana
nitelikler i) işlenebilme, ii) sıcaklığın denetimi, iii) agreganın en büyük boyutunun yeterli
işlenebilirlik için uygun olmasıdır [1].
Karışım oranlarının seçimini etkileyen başlıca etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1) Beton sınıfı,
2) Çimento tipi,
3) Agregaların maksimum nominal boyutu,
4) Karışım agregasının granülometresi,

5) Su / çimento içeriği,
6) Đşlenebilirlik,
7) Dürabilite,
8) Kalite denetimi.

4.4.1 Karışım Hesabı
Modern yapım tekniğinde döşeme tasarımcıları ve uygulayıcılar karışım hesabıyla fazla
ilgilenmezler. Betonun çoğu, karışımların uzmanlar tarafından hazırlandığı hazır beton
firmalarından satın alınır. Hazır beton firmasından alınan beton kullanılsa da tasarımcılar ve
uygulayıcılar betonun tasarımı konusunu bilmelidir. Üç temel beton karışımı vardır [1]:
•
•
•

nominal karışımlar,
önceden belirlenmiş karışımlar,
tasarlanmış karışımlar.

Nominal karışımlar
Bu karışımlar, hacim veya ağırlık olarak çimentonun ince agrega ve iri agregaya oranıdır.
Bu yöntem halen bazı yüksek dayanımlı beton kaplamalar için kullanılmaktadır.

257

Önceden belirlenmiş karışımlar
Bu karışımlar beton üreticisine, karışıma her bir malzemeden tam olarak ne kadar
konulacağını belirtir. Oranlar belirli bir beton sınıfına uyacak şekilde belirlenmiştir. Ancak,
karışımın hangi dayanımı sağlayacağı garanti edilemez.
Tasarlanmış karışımlar
Bunlar belirli taleplere göre hazırlanmıştır. Çoğu hazır beton firmaları tarafından hazırlanır.
Tasarımcılar aşağıdakilerden bazılarını veya tamamını belirleyebilir:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

basınç dayanımı,
eğilme dayanımı,
maksimum çökme,
maksimum su/çimento oranı,
hava sürükleme miktarı,

minimum çimento miktarı,
çimento türü,
iri agrega boyutu,
izin verilen katkılar.

Eğer bir beton karışımı ilk defa kullanılacaksa, yapının önemli olmayan bir noktasında bir
deneme plağı dökerek başlamak faydalı olur. Tablo 4.7’de agrega maksimum boyutu ile
çimento dozajı ilişkisi gösterilmektedir. Bu tablodan görüldüğü gibi en büyük agrega
boyutu azaldıkça çimento dozajı artmaktadır.
Tablo 4.7 Maksimum agrega boyutuna karşılık çimento dozajı
En büyük agrega boyutu, mm
37,5
25,0
19,0
12,5
9,5

Çimento, kg/m3
280
310
320
350
360

4.4.2 Üretim
Üretilen beton karışımlarının üniform özeliklere sahip olması gereklidir. Beton priz ve
terleme özeliklerinin üniform olması zemin betonu yapımcıları için büyük öneme sahiptir.
Beton üretiminin üniform olmasını etkileyen faktörler şunlardır;
• Agrega nem içeriği,
• Karışımdaki serbest su miktarı,
• Çimento dozajındaki değişimler,
• Karışımdaki katkıların miktarı,
• Kullanılan transmikserlerin etkinliği,
• Beton santralinden döküm sahasına gidiş süresindeki değişimler,
• Betonun yerleştirilmesindeki gecikmeler,
• Plak yüzeyinde güneş alan ve gölgede kalan kısımlar.
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Beton karışımlarının üniform olmaması döşeme plağında çeşitli sorunlar neden olur;
•
•
•
•

Üniform olmayan kısımlarda yetersiz yüzey düzeltme özelikleri,
Hareket halindeki araçlar farklı yüzeyler üzerinde izler oluşturabilir,
Yüzeyde renk farklılıkları,
Taze ve sertleşmiş haldeki betonların arayüzeyleri boyunca düzeltilmemiş
bölgelerinin bulunması .

Aşağıdaki hususlar dikkate alınarak dengeli bir malzeme temini planlanmalıdır;
•
•
•
•
•

Plak kalınlığı,
Yerleştirme yöntemi,
Döküm alanının boyutları,
Hava koşulları,
Betonun priz süresi.

Döküm sırasında betonun istenen özeliklere sahip olmasını sağlamak için şu etkenler
dikkate alınmalıdır;
•
•
•
•

Beton santrali ve şantiye arasındaki taşıma süresi ve olası gecikmeler,
Üretim ve taşıma sırasındaki çevre sıcaklığı,
Transmikserlerin döküm noktasına kolaylıkla ulaşabilmesi,
Katkıların ekleme yöntemi.

Beton döküm tarihi yaklaştıkça hazırlıkların izlenmesi şarttır. Döküm öncesi bir toplantı
yapılması projenin başarısı için hayati öneme sahiptir. Beton dökümü öncesi toplantısına
katılması gerekenler;
•
•
•
•
•

Döşeme yapımcısı,
Yüklenici,
Beton üreticisi,
Đşveren,
Malzeme sağlayıcılar.

Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınmalıdır;
•
•
•
•

Kalite kontrol prosedürlerinin ve sorumlulukların tekrar gözden geçirilmesi,
Malzeme kaynaklarının yeterli olduğunun onaylanması,
Gerekli ise eğitimlerin tamamlanması,
Beklenen hava koşulları.

Zemin plağının yapımı öncesi ve yapım sırasında şu hususlar özenli biçimde takip
edilmelidir;
•

Çevre koşulları
- hava koşulları
- sıcaklık
- diğer inşaat aktiviteleri
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•

Hazırlık
- Alt temel durumu
- Buhar kesici, donatı
- Derz ayrıntıları, işçilik

•

Kaynaklar
- Đşçilik ve tesis
- Yedek ekipman

•

Beton üreticisi
- Malzemeler
- Araç mevcudu ve durumları

Beton yerleştirme ve düzeltme işlemlerine büyük özen gösterilmelidir. Bunun için
aşağıdaki özelikler sürekli olarak izlenmelidir;
•
•
•
•

Đşlenebilme,
Yüzeyin yataylığı ve düzgünlüğü,
Kenarlar ve özel detaylar,
Beton ve hava sıcaklıkları.

Đlk dökümden sonraki 24 saat içinde yüzey düzgünlük ve yataylığı, yüzey bitirme
işlemlerinin kalitesi ve detaylar kontrol edilmelidir. Bu incelemeler sonunda;
•
•
•

Beton bileşiminde değişiklikler,
Yerleştirme ve yüzey bitirme için farklı yöntemler,
Döküm miktarlarını gözden geçirmek

gerekli olabilir.
Üretim için iki olanak vardır; hazır beton veya yerinde hazırlama (şantiyede üretim).
Hazır Beton
Hazır beton bu iş için özel bir tesiste üretilip transmikserlerle şantiyeye gönderilir. Đki tür
hazır beton tesisi vardır; santralde karışım veya kuru karışım. i)Santral karışımında tüm
bileşenler hazır beton tesisinde karıştırılır ve hazırlanan beton transmikser kamyonuna
boşaltılır, ii)Kuru karışımda ise agrega ve çimento hazır beton transmikserine yüklenir,
ardından su konulup karıştırma transmikser kamyonunda yapılır. Bu tür karışım uzun
mesafeler için uygun olur. Beton uzun süre karıştırılabilir. Amerikan Hazır Beton
Standardına göre beton karıştırılmaya başlandıktan sonra en geç 1,5 saat içinde kalıba
dökülmelidir. Hazır beton kamyonları büyük ve ağır oldukları için uygulayıcılar bunların
şantiye içindeki gidiş gelişlerini ve ulaşımlarını planlamalıdır [1,2,7]:
Hazır beton firmasına sipariş verilirken aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmalıdır;
1) Betonun sınıfı ( dayanımı), kıvamı ve agreganın en büyük boyutu,
2) Betonun miktarı,
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3) Teslim süresi ( günü ve saati ) ve teslim yeri,
4) Beton bileşimi ile ilgili talepler ( su/çimento oranı, çimento dozajı, çimento cinsi,
kullanılması uygun görülen katkı),
5) Kalıpların durumu,
6) Vibratör kullanılması,
7) Betonu yerleştirecek ekibin deneyimi,
8) Beton pompasının talep edilip edilmediği, ediliyorsa pompa tipi,
9) Yeterli miktarda boşaltma aracının bulunup bulunmadığı,
10) Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının belirlenip belirlenmediği,
11) Rüzgar durumu,
12) Betonun korunması ve kürü.
Şantiyede Üretim
Đnşaata yakın hazır beton tesisi yoksa, dökülecek beton miktarı çok az ise veya beton
döküm hızı çok yavaşsa betonu şantiyede üretmek gerekebilir. Bileşenleri ağırlık cinsinden
belirleyerek karıştırmak en iyi yoldur, hacim olarak da karıştırmak mümkün olmakla
birlikte üretime titizlik göstermek gereklidir.
4.4.3 Beton Toleransları
Beton bileşenleri ve çökme için izin verilen toleranslar şöyledir:
•
•
•
•
•

çimento: ağırlıkça ± %1,
su: ağırlıkça ± %1,
ince ve iri agrega: ağırlıkça ± %2,
katkılar: ağırlıkça ± %3,
çökme (slump): verilen değer veya 25 mm daha az.

4.5 BETONUN TAŞINMASI VE YERLEŞTĐRĐLMESĐ
Üretilen betonun üretim noktasından döküm yerine götürülmesine betonun taşınması, taze
betonun kalıba dökülüp yüzey düzeltme için hazır duruma getirilmesine ise betonun
yerleştirilmesi adı verilir. Bazı yönlerden, betonu zemine yerleştirmek bir kolona
yerleştirmekten daha kolaydır. Doldurulacak derin kesitler olmadığı için yatay soğuk
derzler için endişe edilmez. Donatı genellikle az ve basittir, bazı zemin betonları ise hiç
donatı içermez. Ancak, birçok yönüyle zemin betonlarının yerleştirilmesi farklı
gereksinimlere sahiptir [1-2].
4.5.1 Betonun Taşınması
Genel bir kural olarak beton mümkün olduğunca az yöntemle taşınmalıdır. Örneğin betonu
transmikser kamyonlarıyla şantiyeye getirip el arabalarına boşaltmak ve oradan da sabit bir
beton pompasına boşaltmak iyi bir uygulama değildir, bu durum segregasyon yani betonun
homojenliğinin kaybolmasına neden olabilir. Zemin betonlarının taşınmasında en yaygın
kullanılan yöntemler şunlardır:
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3) Teslim süresi ( günü ve saati ) ve teslim yeri,
4) Beton bileşimi ile ilgili talepler ( su/çimento oranı, çimento dozajı, çimento cinsi,
kullanılması uygun görülen katkı),
5) Kalıpların durumu,
6) Vibratör kullanılması,
7) Betonu yerleştirecek ekibin deneyimi,
8) Beton pompasının talep edilip edilmediği, ediliyorsa pompa tipi,
9) Yeterli miktarda boşaltma aracının bulunup bulunmadığı,
10) Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının belirlenip belirlenmediği,
11) Rüzgar durumu,
12) Betonun korunması ve kürü.
Şantiyede Üretim
Đnşaata yakın hazır beton tesisi yoksa, dökülecek beton miktarı çok az ise veya beton
döküm hızı çok yavaşsa betonu şantiyede üretmek gerekebilir. Bileşenleri ağırlık cinsinden
belirleyerek karıştırmak en iyi yoldur, hacim olarak da karıştırmak mümkün olmakla
birlikte üretime titizlik göstermek gereklidir.
4.4.3 Beton Toleransları
Beton bileşenleri ve çökme için izin verilen toleranslar şöyledir:
•
•
•
•
•

çimento: ağırlıkça ± %1,
su: ağırlıkça ± %1,
ince ve iri agrega: ağırlıkça ± %2,
katkılar: ağırlıkça ± %3,
çökme (slump): verilen değer veya 25 mm daha az.

4.5 BETONUN TAŞINMASI VE YERLEŞTĐRĐLMESĐ
Üretilen betonun üretim noktasından döküm yerine götürülmesine betonun taşınması, taze
betonun kalıba dökülüp yüzey düzeltme için hazır duruma getirilmesine ise betonun
yerleştirilmesi adı verilir. Bazı yönlerden, betonu zemine yerleştirmek bir kolona
yerleştirmekten daha kolaydır. Doldurulacak derin kesitler olmadığı için yatay soğuk
derzler için endişe edilmez. Donatı genellikle az ve basittir, bazı zemin betonları ise hiç
donatı içermez. Ancak, birçok yönüyle zemin betonlarının yerleştirilmesi farklı
gereksinimlere sahiptir [1-2].
4.5.1 Betonun Taşınması
Genel bir kural olarak beton mümkün olduğunca az yöntemle taşınmalıdır. Örneğin betonu
transmikser kamyonlarıyla şantiyeye getirip el arabalarına boşaltmak ve oradan da sabit bir
beton pompasına boşaltmak iyi bir uygulama değildir, bu durum segregasyon yani betonun
homojenliğinin kaybolmasına neden olabilir. Zemin betonlarının taşınmasında en yaygın
kullanılan yöntemler şunlardır:
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Transmikserler
Transmikserler genellikle 5 ile 10 m3 arasında beton taşıyabilirler. Tüm transmikser
kamyonlarında dönen bir karıştırıcı kazanı vardır. Mümkün olan her yerde, transmikserler
betonu doğrudan kalıp içine boşaltmalıdır. Bu yöntem büyük zaman kazandırdığı ve
maliyeti de düşürdüğü için transmikserlerin beton döküm alanına girişini sağlayacak
şekilde zemin betonu tasarımı değiştirilebilir. Zemine oturan döşemelerin birçoğunda beton
transmikserle yerleştirilebilir ancak asma döşemelerde bu çoğu zaman mümkün olmaz.
Damperli kamyonlar
Damperli kamyonlar betonu karıştırmadıkları için segregasyona neden olabilir. Bu nedenle
sadece kuru kıvamlı betonlar için veya çok kısa mesafeler için kullanılabilir.
El arabaları
Küçük işlerde ve çok dar alanlarda kullanılırlar. Şekil 4.7’ de zemin betonunun motorlu el
arabalarıyla taşındıktan sonra boşaltılması görülmektedir.

Şekil 4.7 Betonun motorlu el arabalarıyla taşınması
Pompalar
Üst katlardaki döşemelerde beton dökümü için pompa gereklidir. Zemin seviyesindeki
betonlar için de pompalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern pompalarla beton çok
uzun mesafelere pompalanabilir. Şimdiye dek, beton 300 metre yüksekliğe kadar
pompalanmıştır. Pompalama farklı bir beton karışımı gerektirebilir. Pompalanan karışımlar
diğer karışımlara göre daha fazla ince agrega ve bazen daha fazla çimento gerektirir.
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Pompalama sonucu çoğu beton karışımı işlenebilirliğini kaybeder. Kayıp büyük ölçüde
değişir, ancak tahmin edilenden daha azdır. Bazı karışımlar 25 mm kadar çökme kaybı
gösterebilir.
Kreynler
Kreynler betonu yüksek katlı yapılara taşımak için kullanılır. Genellikle yüksek maliyetli
ve kullanımı pompadan daha zordur, ancak bazı işlerde alternatifi yoktur.

4.5.2 Taze Betonda Ayrışmaya Karşı Alınacak Önlemler
Đşlenebilirliği yüksek akışkan taze beton, eğimli bir olukla boşaltılırsa Şekil 4.8’ de
görüldüğü üzere harç ve iri agrega kolayca ayrışabilir. Bu nedenle betonun yaklaşık 50 cm’
den fazla yükseklikten dökümü halinde önlem almak gerekir.

Şekil 4.8 Aşırı akışkan olan betonun
oluktan döküldüğü sırada ayrışması

Şekil 4.9 Sert kalıba veya zemine
çarpan betonun ayrışması

Yüksekten serbestçe döküldüğünde taze beton sert kalıba çarparak Şekil 4.9’ da görüldüğü
gibi iri agrega harçtan ayrılabilir ve sonuçta tipik bir segregasyon (ayrışma) gözlenir.
Şekil 4.10’da görüldüğü gibi serbest döşeme yüksekliği yaklaşık 50 cm olan bir huni
yardımıyla ayrışma önlenebilir.

Şekil 4.10 Ayrışmaya karşı huni ile önlem
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Eğer yukarıdaki önlem alınmamış ise yine Şekil 4.11’deki gibi betonda ayrışma olabilir.

Şekil 4.11 Yanlış dökümle harç ve iri agreganın ayrışması
4.5.3 Betonun Döküm Şekli
Küçük bir döşeme tek bir panel olarak yerleştirilebilir, ancak daha geniş bir döşeme birkaç
bölüme ayrılabilir. Değişik zamanlarda dökülmüş döşeme plakları inşaat derzleriyle
ayrılırlar. Plaklarının yerleşimi döşeme tasarımının önemli aşamalarından bir tanesidir.
Yerleşim aşağıdaki özelikleri etkiler:
• maliyet,
• yapım kolaylığı,
• çatlak kontrolü,
• kıvrılma,
• yüzey düzgünlüğü.
Zemin betonu plağı için dört temel yerleşim şekli vardır:
• parçalı ano döküm (dama tahtası biçiminde döküm),
• dar şerit döküm,
• geniş şerit döküm,
• geniş alan dökümü.
Parçalı ano döküm
Bu beton döküm şeklinde döşeme, küçük, yaklaşık kare anolar halinde, birer ano atlanarak
beton dökülür, kalan kısımlar ise daha sonra betonlanır. Bu şekilde beton dökümü
günümüzde çok az yapılmaktadır. Şekil 4.12’ de parçalı ano dökümü diğer bir deyişle dama
tahtası biçiminde bir döküm şekli görülmektedir. Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) bu
yöntemi tavsiye etmemektedir, çünkü her iki yönde çok sayıda derz ortaya çıkmaktadır.
Dar şerit döküm
Bu yöntem döşemeyi, her birinin genişliği 6 metreye kadar olan uzun şeritler halinde böler.
Her bir şerit döşemenin uzunluğu boyunca devam eder. Boyuna derzler yakın aralıklı
oldukları için dar şeritler şeklinde inşaa edilmiş döşemeler boyuna çatlaklara karşı iyi
korunmuştur. Enine yönde donatı veya öngermeye gerek olmaz. Ancak yanal çatlaklara
karşı koruma gereklidir. Bu koruma, yanal yönde derzler veya boyuna doğrultuda donatı
veya öngerme ile sağlanır. Dar şerit dökümü Şekil 4.13’de ve geniş şerit dökümü Şekil
4.14’ de şematik olarak görülmektedir. Dar şerit dökümü Đngiltere’de oldukça yaygındır ve
4,5 metrelik bir şerit genişliği standart hale gelmiştir. Bu inşaat yöntemi yüzey düzgünlüğü
için iyi bir kontrol sağlar [1].
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Đş derzleri
derzleri

Đş derzleri
derzleri
Şekil 4.12 Parçalı ano dökümü (yaygın uygulaması olmayan ve önerilmeyen bir yöntem)

derzleri
Đş derzleri

Kenar
Kenar
şeridi
eridi

Kenar
Kenar
şeridi
eridi

Tipik 4,5m
Şekil 4.13 Dar şerit dökümü
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Đş derzleri
derzleri

Kenar
Kenar
eridi
şeridi

Kenar
şeridi
eridi

6m - 20m
Şekil 4.14 Geniş şerit dökümü

Geniş şerit dökümü
Bu yapım yönteminin dar şerit dökümünden farkı şerit genişliğidir. Plak şeridinin genişliği
25 metreye kadar çıkabilir. Boyuna derzlerin aralığı 6 metreden fazla olduğu için tasarımcı
boyuna ve enine doğrultularda çatlak kontrolünü sağlamalıdır. Dar şerit dökümüne ait bir
örnek Şekil 4.15’ de verilmektedir. Şekil 4.16’ da ise geniş şerit dökümüne ait bir uygulama
verilmektedir.

Şekil 4.15 Dar şerit dökümü
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Şekil 4.16 Geniş şerit dökümü uygulaması
Geniş alan dökümü
Bu terim geniş bir döşemenin az sayıda inşaat derziyle yapıldığı birkaç farklı tekniği ifade
eder. Bazı uygulamacılar günde 3000 m2’den fazla döşeme betonunu günün sonundaki
kalıp dışında yan kalıp kullanmadan dökerler. Şekil 4.17’de tipik bir geniş alan dökümü
görülmektedir [1].
Dört basit teknik vardır:
• ıslak şaplar,
• yüzen mastar,
• mastar rayları,
• lazerli mastar.

Şekil 4.17 Geniş alan dökümüne ait bir uygulama
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Islak şaplar
Bu yöntem ucuz ve hızlıdır, ancak deneyimli bir ekip gereklidir. Böyle bir yöntemde yüzey
düzgünlüğünü kontrol etmek güçtür. Aşağıdaki adımlar ıslak şaplar için tipiktir;
1. Yaklaşık 5 metrede bir her iki yönde kazıklar yerleştirilir.
2. Şantiyeye beton geldiğinde bu kazıklar arasına şeritler halinde beton dökülür. Bu
şeritler ıslak mastarlardır. Genellikle tek yöndedirler.
3. Bu ıslak mastarlar sertleşmeden aralarına beton dökülür ve ıslak şaplar yan kalıp olarak
kullanılarak beton düzeltilir.
4. Kazıklar çıkartılır.
Yüzen mastar
Düzeltilen betonun yüksekliği optik bir ölçü aletiyle sürekli olarak kontrol edilir. Bu
yöntemde daha çok süperakışkanlaştırıcı içeren akıcı beton kullanılır. Bu yöntem için de
deneyimli ekip gereklidir.
Şap rayları
Bu raylar yan kalıplara benzer, ancak bunların her iki tarafına da beton dökülür. Bu rayların
çoğu geçicidir ve beton döküldükten bir süre sonra bunlar kaldırılır ve boşluk taze betonla
doldurulur. Çelik veya betondan yapılmış ve yerinde bırakılan mastar rayları da vardır.
Eğer dikkatli yerleştirilirse, yerinde bırakılan beton raylar yüzey düzgünlüğünü kontrol
etmede kolaylık sağlar. Lazerli döküm tekniğinde beton otomatik olarak yerleştirilip
düzeltilir. Gerekli ekipman pahalıdır ancak yüzey düzgünlüğünü kontrol etmede dar şerit
dökümü kadar etkilidir.
4.5.4 Yan Kalıplar
Geniş alana yapılan bazı beton dökümleri dışında hemen her döşeme plağı için yan kalıplar
kullanılır. Yan kalıplar iki şartı yerine getirmelidir: Birincisi fazla betonun sıyrılması
sırasında kullanılan aletleri destekleyecek kadar sağlam olmalıdır. Đkincisi ise bu kalıpların
yüksekliği doğru olmalıdır, çünkü bunlar döşemenin yüzey düzgünlüğünü belirlemeye
yardımcı olur. Kalıpların çoğu zemine optik veya lazer ölçü aletleriyle yerleştirilir. Kalıplar
çelik, ahşap veya betondan olabilir.
4.5.5 Yerleştirme Araçları
Beton döşemelerin çoğu halen el işçiliği kullanılarak yerleştirilmektedir. Bu iş için en iyi
alet kare uçlu küreklerdir.
Sıkıştırma
Beton kalıplara yerleştirildikten sonra sıkıştırılmalıdır. Bu işlem taze betondaki hava
boşluklarının çıkartılmasıdır. Beton ilk kalıba döküldüğünde büyük miktarlarda hapsolmuş
hava içerir. Bu boşluklar düzensiz dağılmışlardır ve boyutlar genelde 1 mm’den fazladır.
Hapsolmuş havanın beton hacminin %1’inden az olması önemlidir. Çünkü, hapsolmuş hava
betonun dayanımını düşürür, taze betonun büyük miktarlarda oturma yapmasına neden olur,
sertleşmiş beton geçirimli olur ve beton ile donatı arasındaki aderans azalır. Etkili bir
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sıkıştırma vibrasyon ile yapılabilir. Döşemeler için iki tür vibratör kullanılabilir; dalıcı
vibratörler ve titreşimli mastarlar [1,2,7]. Dalıcı vibratörün titreşen parçası taze beton
içindedir. Titreşen parça genelde 25-27 mm çapında ve 300-600 mm uzunluğunda bir
silindirdir. Titreşimli mastarlar döşeme üzerinde gezdirilir ve döşemeye yukarıdan aşağıya
doğru vibrasyon uygulanır. Bu tür vibratörlerde yeterli vibrasyonun uygulandığını anlamak
güçtür. Şekil 4.18’ de çift vibratörlü bir mastar görülmektedir.
Sıkıştırmanın ölçülmesi
Sıkıştırmayı belirlemek için standart bir deney yoktur, şüphelenilen bölgeden karot alınarak
inceleme yapılabilir. Yoğunluk ölçüm cihazları da betonun sıkıştırma miktarını ölçebilir.

Şekil 4.18 Çift vibratörlü mastar
4.6 ÇELĐK TEL DONATILI ZEMĐN BETONLARININ ÜRETĐMĐ VE
YERLEŞTĐRĐLMESĐ
Çelik tellerin çekme dayanımları normal donatılı çeliğinin çekme dayanımının 2-3 katı
kadardır. Çok yüksek dayanımlı kancalı uçlu çelik tellerin çekme dayanımları 2000 MPa’ı
bulmaktadır. Bu da normal beton çeliğinin çekme dayanımının yaklaşık 4 katı kadardır.
ASTM A 820-90’na göre çelik teller başlıca dört temel gruba ayrılabilir: 1) Soğuk çekilmiş
tel, 2) Düz yassı levha, 3) Sıcakta çekilmiş tel, 4) Diğer. Çelik tellerin karakteristikleri ve
tipleri ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir [9-11].
4.6.1 Çelik Tel Türleri
Bazı çelik tel türleri Tablo 4.8’de verilmektedir.
Çelik tel donatılı betonların mekanik özelikleri çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler;
•
•

Lif türü,
Lif uzunluğu – lif çapı arasındaki oran (lifin narinliği),
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• Karışımdaki lif miktarı,
• Beton dayanımı,
• Liflerin dağılımı.
Çelik lifler betonun şu özeliklerini etkiler;
• Eğilme dayanımı,
• Kayma dayanımı,
• Darbe dayanımı,
• Yorulma dayanımı.
Çelik lifler beton matristeki gerilmeleri aktararak beton dayanımını arttırır. Bu durum iki
şekilde gerçekleşir;
1.
2.

arayüzeyde aderans,
beton ve lif arasında mekanik kenetlenme.

Çelik lif donatılı bir beton için iki tür eğilme dayanımı vardır;
•
•

ilk çatlak eğilme dayanımı,
en büyük eğilme dayanımı.

Tablo 4.8 Çeşitli çelik tel türleri

Yuvarlak çelik tel

En kesit

Yassı çelik tel

Yarı yuvarlak çelik tel
Düz çelik tel
Dalgalı çelik tel
Kancalı uçlu çelik tel

Biçim

Genişletilmiş
uçlu çelik tel
Çarpık çelik tel
Yassı uçlu çelik tel
Deforme edilmiş çelik tel
Zikzak biçimli çelik tel
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4.6.2 Çelik Tellerin Betona Katılması
Uygulamada çelik tel genel olarak hazır beton transmikserlerine eklenir. Transmikserin tam
karıştırma hızında (12 devir/dak ) tipik karıştırma zamanı yaklaşık 5 dakikadır. Dramix
çelik telleri birbirlerine su ile temasta kolayca çözülebilen tutkalla bağlı olduklarından bu
süre içinde beton içinde homojen dağılırlar.
4.6.3 Çelik Tellerin Betonun Đşlenebilirliğine Etkisi
Çelik teller betonun işlenebilirliğini etkiler ve çökme (slump) kaybına yol açabilir. Bununla
birlikte çelik tel içeren betonu sıkıştırmak için gerekli olan enerji yalın beton için
gerekenden daha fazla değildir. VeBe sıkıştırma deneyi ile ölçülen işlenebilirlik çelik
tellerin eklenmesine bağlı olarak az değişiklik gösterir. Đşlenebilmedeki kayıp, uzun ve
yassı agrega içeren beton karışımlarında daha fazla olur. Normal veya süperakışkanlaştırıcı
katkı işlenebilirliği istenilen düzeyde tutmak için kullanılır. Beklenen işlenebilmeyi
sağlamak için yüklenici firma ile hazır beton firması arasında iyi bir iletişim zorunludur [9].
4.6.4 Pompalama
Çelik telli betonun pompalanması için özel bir pompa gerekli olmayıp yalın betonun
pompalanmasına benzerdir. Uzunlukları 50-60 mm olan çelik telleri içeren betonların
pompalanmasında pratik olarak 25 kg/m3’lük lif içeriğine kadar sorunla karşılaşılmaz. Bazı
durumlarda çelik telli betonlar 45-50 kg/m3’lük dozajlara kadar pompalanabilirler.
Pompadaki tıkanma riskini azaltmak için hazır beton firması ile yüklenici firma arasında iyi
bir iletişim olmalıdır [9].
4.6.5 Yerleştirme
Herhangi bir standard yerleştirme tekniği uygulanabilir. Optimum yerleştirmeyi sağlamak
için kimyasal katkıyla işlenebilmede gerekli ayarlamalar yapılabilir. Çelik tellerin beton
içinde homojen dağılması için gerekli olan vibrasyon kirişi gibi bir yüzey vibratörü
kullanılmalıdır. Çökmenin (slump) yaklaşık olarak 12 cm alınması uygun olabilir. Çelik tel
donatılı beton kıvamı akıcı olmamalıdır. Sulu karışımlarda çelik teller yüzeyde kalabilir.
Bunun için gerekli önlemler alınmalıdır [9].
Serilme/Yerleştirme
Mikser veya pompadan boşaltılacak beton miktarı, vibrasyon kirişinin düzeltebileceğinden
daha fazla olmamalıdır. Bu fazla döküm, inşaası istenen tabaka kalınlığının 50 mm daha
fazlasını geçmemelidir. Betonun çökmesi çok düşük de olmamalıdır, çünkü bu durum
dengesiz serilmeye ve vibrasyon kirişinin hareketi sırasında yüzeyde boşluklara neden
olabilir.
Görünüş olarak, yüzeyde bulunması istenmeyen bazı çelik tellere rastlanabilir. Yüzeyde
açıkta kalan çelik tel uçlarının tel kesicileriyle kesilmesi ve böylece oluşan yüzey
kusurlarının uygun bir onarım malzemesiyle tamir edilmesi de önerilir [9].
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Sıkıştırma
Çelik tel donatılı taze betonun sıkıştırılması yüzeye uygulanan vibrasyon kirişi kullanılarak
yapılmalıdır. Böyle bir sıkıştırma, çelik tellerin betonun içine gömülmesi için gereklidir.
Dalıcı vibratörler yeterli üniformluluk sağlamazlar ve yüzeydeki tellerin azaltılmasına
katkıda bulunmazlar. En son mastarlama ise “mekanik perdah makinesi” (helikopter) ile
yapılmalıdır. Đyi bir yüzeyin elde edilmesi için en son perdah işleminin uygulanma süresi
büyük önem taşır [9].
4.6.6 Düzeltme
Bilinen zemin düzeltme teknikleri kullanılabilir. Malzemeler ve ekipman kadar beton
yüzeyinin düzeltilmesi yüzeyin kalitesi bakımından büyük önem taşır. Yüzeyde çelik
tellerin görünmemesi için helikopterle yapılabilecek en son düzeltme süresi de önemlidir.
Bu bağlamda çelik tel için 20-25 kg/m3 değerlerini aşan dozajlarda yüzeyde kalanların
sayısını azaltma yönünde gerekli önlemler alınmalıdır. Şekil 4.19’da bir çelik tel donatılı
zemin betona ait uygulamanın aşamaları gösterilmektedir [9-11].

1

2

4

5

3

6

Şekil 4.19 Ç.T.D.Zemin betonunun uygulama aşamaları: 1) Betonun hazır beton
tesislerinde üretimi, 2) Çelik tellerin uygulama yerine transmiksere katılması ve betonun
doğrudan transmiksere boşaltılması veya pompa ile iletimi, 3) Yüzey düzgünlüğünü
sağlamak için vibrasyonlu mastar kullanılması, 4) ÇTDB’un sertleşmesi sırasında mekanik
perdah kullanılabilir, 5) Yüzeyin perdahlanmasından sonra yüzeye kür/ıslak koruma
uygulanabilir, 6) Bir veya üç gün sonra çatlak kontrolü için derz kesimi yapılabilir.
Şekil 4.20 çarpma ve aşınma etkisinde kalan bir zemin için seçilmiş olan çelik tel donatılı
zemin betonunu göstermektedir.
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Şekil 4.20 Çarpma ve aşınma etkisindeki bir zemin için seçilmiş olan çelik tel donatılı
zemin betonu

4.7 BAKIM VE KÜR
Kür betonun nemli tutularak çimentonun suyla olan hidratasyon reaksiyonunun devamının
sağlanmasıdır. Beton birkaç saat içinde sertleştiği halde, nemli tutulması durumunda
dayanım kazanmaya sonsuza dek devam edebilir. Dayanım kazanma hızı başlangıçta
fazladır ancak zamanla yavaşlar. Eğer beton çok çabuk kurursa, potansiyel dayanımının
ancak bir kısmını kazanabilir.
Çoğunlukla gözardı edilen kürün önemi büyüktür. Tüm betonlar iyi kür edilmelidir: kür
özellikle döşemelerde önemlidir; çünkü bunlar kurumaya maruz geniş alanlardır. Döşeme
yapımında yetersiz kür zayıf bir yüzeye neden olarak aşağıdaki sorunlara yol açar:
•
•
•
•

düşük aşınma dayanımı,
derzlerde dökülmeler,
kimyasal etkilere karşı düşük dayanım,
don etkisine karşı düşük dayanım.

Yetersiz kür yapısal sorunlara da yol açabilir. Kür yöntemleri üç genel sınıfa ayrılabilir:
•
•
•

ıslak kür yöntemleri,
su geçirimsiz örtü malzemeleri,
kür malzemeleri.

Islak kür yöntemleri betona dışarıdan sürekli su sağlayarak nemli tutarken diğer yöntemler
beton içinde zaten mevcut bulunan suyun muhafaza edilmesini sağlar [1].
4.7.1 Islak Kür
Islak kür, betona dışarıdan su sağlanması demektir. Islak kür çeşitli şekillerde olabilir:
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• Göllendirme mükemmel bir kür sağlayabilir, ancak bazı uygulama sorunları vardır. Bu
yöntem, kürün yanında betonu sıcaklık değişimlerine bağlı bazı çatlakları önlemede
yararlı olabilir.
• Suyun yağmurlama şeklinde uygulanması önerilmektedir ancak uygulaması pratik
değildir. Đyi sonuç alabilmek için yağmurlama sistemi tüm döşemeyi kaplamalı ve
sürekli olarak yapılmalıdır.
• Kum veya talaş gibi gevşek malzemelerin yüzeye serilmesi de başka bir uygulamadır.
Malzeme sık sık sulanmalıdır. Bazı malzemeler yüzeyde lekelere neden olabilir.
• Su emici örtü malzemelerinin kullanımı ise daha pratiktir. Bunlar da kurumalarını
önlemek için gevşek malzemeler gibi belirli aralıklarla ıslatılmalıdır.
• Uygulamada ıslak kür yöntemleri her zaman etkili olmayabilir, çünkü kürlemeyi yapan
işçiler her zaman dikkatli değildir.
4.7.2 Su Geçirimsiz Örtü Malzemeleri
Bu malzemeler betondaki nem kaybını azaltırlar. En yaygın örtü malzemesi polietilen
örtülerdir. Sıcak havada dışarıda dökülen betonlar için beyaz renkli olanlar daha uygundur.
Örtü malzemeleri tüm döşemeyi kaplamalı ve kür süresi boyunca döşemeyi örtülü
tutmalıdır. Döşeme rüzgara karşı korunmalı, değilse örtünün rüzgarla uçması önlenmelidir.
Taze bir zemin beton şeridinin korunması Şekil 4.21’ de görülmektedir. Đlk günlerde
betonda hidratasyon için gerekli olan suyun sağlanması için beton sulanmalı, sonra tekrar
polietilen bir örtü ile örtülerek korunmalıdır (Şekil 4.22). Sertleşen betonun yüzeyi
polietilen bir örtü ile (Şekil 4.22) veya bir branda ile kapatılmalıdır (Şekil 4.23).

Şekil 4.21 Taze bir zemin betonunun korunması
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Şekil 4.22 Beton yüzeyinin polietilen bir örtü ile kaplanması ve sürekli kür uygulaması

Şekil 4.23 Prizini tamamlamış betonun korunması
4.7.3 Kür Malzemeleri
Bunlar döşeme yüzeyinde kuruyarak veya sertleşerek yüzeyde bir su tutucu tabaka
oluşturan sıvı malzemelerdir. Genellikle yüzeye püskürtülerek uygulanırlar ancak fırça ile
de uygulanabilirler. Çok çeşitli kür malzemeleri üretilmektedir, ancak döşemelerde
kullanılanlar şu türlerdir;
•
•
•

reçine esaslı kür malzemeleri,
parafin esaslı kür malzemeleri,
silikat solüsyonları.
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Şekil 4.24’de zemin betonunun yüzeyine kür malzemesinin fırça ile uygulanması
görülmektedir. Bu malzemelerin etkinliklerini belirlemek için bazı deney teknikleri Đngiliz
ve Amerikan standartlarında verilmektedir.

Şekil 4.24 Yüzeye parafin esaslı kür malzemesinin uygulanması

Kür malzemelerinin kullanılmadığı durumlar
Bu tür malzemeler, yüzeyin erken yaşta zımparalanarak düzeltildiği döşemelerde
kullanılamaz, çünkü zımpara işlemi malzemeyi yüzeyden kaldırır ve küre son verir. Yüzeye
uygulanan kür malzemeleri kaplamaların yüzeye yapışmasını engelleyebildiği için, yüzeye
kaplama uygulanacaksa kür malzemesinin yapışmayı etkilemediğinden emin olunmalıdır.
Kür yönteminin seçimi
Kür yönteminin seçimi için bazı sorulara yanıt aramak gereklidir. Bu sorular şöyle
sıralanabilir: Düşük maliyet önemli midir? Döşeme üzerine kaplama yapılacak mıdır?
Yapılan iş yakından takip ediliyor mu? Döşeme ağır kuruma koşullarının etkisinde kalacak
mı?
4.7.4 Zamanlama
Son yüzey işlemleri tamanlandıktan sonra kür işlemine başlanmalıdır. Bu durum çok
önemlidir. Sıcak, kuru veya rüzgarlı havalarda tüm döşemenin dökülüp bitirilmesini
beklemek uygun değildir, bitirilen her döşeme bölgesine hemen kür uygulanmalıdır. Kür
süresi ne kadar olmalıdır? Kür malzemesi uygulanan yüzeyler için bu soru gereksizdir.
Çünkü bu malzemeler etkilerini haftalarca sürdürür. Diğer kür yöntemleri için 7 gün tavsiye
edilmektedir. Ancak, uzun süreli kür yararlıdır ve döşemedeki aşınma dayanımının
artmasına katkı sağlar. Yavaş dayanım kazanan puzolanlı çimentolarla yapılan betonlar için
kür süresi uzatılmalıdır.
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Aynı dayanıma ve su/çimento oranına sahip olan betonların aynı geçirimsizliği sağlaması
beklenmemelidir. Betonun geçirimsizliğinde kür koşullarının da önemli etkisi vardır.
Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar hidratasyonun sürekliliği için betona uygulanan su
kürünün dayanımdan çok geçirimsizliğini etkilediğini gösteren çalışmalar vardır. Özellikle
puzolanlı çimentolarla üretilen betonlarda su kürü uygulaması daha da uzatılmalıdır. Uygun
ve yeterli kür yapılması halinde kullanılan mineral katkıların da dayanımdan çok
geçirimsizliğe dolayısıyla betonun durabilitesine etkisi daha belirgindir. Şekil 4.25’de ince
agreganın bir bölümü ile %10 oranında yer değiştiren uçucu kül (UÇ), kumtaşı filleri (KT),
kalker filleri (KF), ve silis dumanı (SD) ile yapılan betonların (A serisi) kılcallık
katsayısına kür koşullarının etkisi görülmektedir. Şekil 4.26 ise traslı çimento (TÇ), katkılı
çimento (KPÇ) ve Portland çimentosu (PÇ) ile yapılan betonlarda (B serisi) benzer ilişki
sergilemektedir [12].
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Şekil 4.25 A serisi betonlarda basınç dayanımı kılcal geçirimlilik katsayısı ilişkisi
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Şekil 4.26 B serisi betonlarda basınç dayanımı kılcal geçirimlilik katsayısı ilişkisi
Bu şekillerin incelenmesinden görüldüğü üzere kılcal geçirimlilik özellikle puzolanlı
çimentolarla üretilen betonlarda su küründen belirgin bir biçimde etkilenmektedir. Bu tür
betonlarda su kürü uzun tutulmalıdır. 28 gün su kürü uygulanmış betonun kılcallık katsayısı
mineral katkı kullanımından etkilenmemektedir. Đnceliği ve puzolanik aktivitesi yüksek
olan mikrofiller malzemeler üretilen betonun basınç dayanımı artmaktadır. Đri taneli olanlar
ise betonun özellikle ilk yaşlardaki dayanımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Silis
dumanı gibi ince taneli ve puzolanik aktivitesi yüksek mikrofiller malzemeler agrega
matrisi ara yüzeyinde ve matriste bulunan boşlukları doldurduğundan betonun kılcal
geçirimliliğini azaltmaktadır. 28. günde ilk 7 gün su kürü uygulanmış veya hiç su kürü
uygulanmamış düşük dayanımlı betonlarda kılcal su geçirimliliği daha fazladır [12].

4.8 KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN BETON TEKNOLOJĐSĐ
Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) teknolojisinde öncü ülke Japonya’dır. KYB
geleneksel olarak pratikte vibrasyonla yerleştirilen betonunun kullanıldığı yerlerde
uygulanır. Bu betonlar yüksek performanslı betonlar için uygun olduğu gibi aşağıdaki
uygulamalarda da tercih edilmektedir: i) sık donatılı yerlerde, ii) şehir merkezlerinde, gece
beton dökümlerinde ve vibratör kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, iii) zor ve
ulaşılmaz kalıplarda [13, 14].
KYB, çelik tel donatılı olabileceği gibi karma çelik tel ve polipropilen lif biçiminde de
uygulama söz konusu olabilir. Bu betonlar, geleneksel betonarme inşaat uygulamalarında
kullanılabileceği gibi prefabrike elemanların üretiminde ve özellikle zemin betonlarında
kullanılabilir.
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Kendiliğinden yerleşen taze beton için başlıca gereksinimler aşağıdaki gibi sıralanabilir: a)
ayrışmaya karşı direnç, b) agrega tanelerinin kemerlenmesi olmaksızın dar kesitlerden ve
donatılar arasından geçme yeteneği, c) reoloji, d) işlenebilirlik, e) filler malzeme, ve f)
viskoziteyi düzenleyen katkılar [13].
4.8.1 Ayrışmaya Karşı Direnç
Taze haldeki KYB’nun, karıştırma, taşıma ve yerleştirme süreçlerinde agrega ve çimento
hamurunun birbirinden ayrılmasına ve diğer bir deyişle ayrışmalarına karşı konulan
dirençtir.
4.8.2 Reoloji
Reolojik kavramlar, KYB’nun geliştirilmesi ve taze haldeki davranışının daha iyi
anlaşılması için kullanılmaktadır. Reolojik incelemeler kayma gerilmesi ile kayma hızı
arasındaki bağıntının elde edilmesine dayanmaktadır. Elde edilen bu ilişkiden de kayma
eşiği ve plastik viskozite bulunmaktadır. Reolojik ölçümler için reometreler ve
viskozimetreler kullanılmaktadır. Reolojik ölçümler genel olarak araştırma ve geliştirme
aşamalarına yöneliktir, ancak bazı karışım tasarım prosedürleri için de kullanılmaktadır.
4.8.3 Đşlenebilirlik
Taze betonun uygulamadaki davranışına yönelik olarak akma ve deformasyon yeteneğini
tanımlayan bir özelik işlenebilirlik olarak bilinir. En yaygın işlenebilirlik deneyi olan
çökme (slump) KYB’lar için yetersizdir. Bu nedenle KYB’lar için U-kutusu, V-kutusu ve
L-kutusu gibi yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin amacı KYB’nun doldurma
yeteneğini, ayrışmaya karşı direncini ve geçme yeteneğini yansıtmaktır.
4.8.4 Filler Malzeme
Toz malzemenin tanımı standard eleklerin boyutlarındaki farklılıklara bağlı olarak ülkeden
ülkeye değişmektedir. Filler malzeme için Avrupa’da genel olarak kullanılan maksimum
tane boyutları 0,075 mm ve 0,125 mm’dir, Japonya’da ise en büyük boyut 0,090 mm’dir.
KYB için su/(toz malzeme) oranı da kullanılmaktadır.
4.8.5 Viskozite Katkıları
KYB’nun ayrışmaya karşı direncini geliştirmek için viskoziteyi düzenleyen bir katkı
kullanılmaktadır. Viskoziteyi düzenleyen katkılar bazen hammaddelerdeki değişimlerin
etkisini azaltmak için de kullanılırlar. Bu katkılar su-altı beton işlerinde kullanılan katkılara
benzerdir. Hem viskoziteyi düzenleyen hem de süperakışkanlaştırıcılık sağlayan bileşik
etkiye sahip katkılar da vardır.
Şekil 4.27’de gösterildiği gibi KYB için sınırlı iri agrega, azaltılmış su / bağlayıcı oranı
gereklidir. Karışımda genellikle hem süperakışkanlık sağlayan hem de viskoziteyi
düzenleyen bir katkı yüksek akışkanlık sağlamakta ve ayrışmaya karşı direnç elde
edilmektedir.

279

Sınırlı iri agrega
içeriği

Azaltılmış
Su/bağlayıcı oranı

Süper
akışkanlaştırıcı

Ayrışmaya karşı
yüksek direnç

Yüksek akışkanlık

Kendiliğinden
Yerleşme yeteneği
Şekil 4.27 Kendiliğinden yerleşen bir beton için gereksinimler
Kendiliğinden yerleşen betonların üstünlükleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akıcı kıvam,
Yüksek kohezyon,
Kolay işlenebilme,
Ayrışmadan kararlığını koruyabilme yeteneği,
Kendiliğinden yerleşme,
Kolay pompalanma,
Kıvam kaybına uğramaksızın yeterli yerleştirme süresine sahip olma,
Karmaşık kalıp tasarımına uygun beton.

Kendiliğinden yerleşen beton inşaat hızında artış sağlar ve işçiliğin azalmasına katkıda
bulunur. Böylece inşaat sırasında verimlilik artar ve ekonomik bir çözüm elde edilmiş olur
[13].
4.8.6 Kendiliğinden Yerleşen Taze Beton Özelikleri
4.8.6.1 Taze betonun reolojisi
Döküm ve yerleşmesi sırasında kendiliğinden yerleşen taze betonun performansına etki
eden en temel özelik KYB’nun reolojisidir. Reolojik incelemeler KYB’nun gelişiminde
daima merkez konumu oluşturur. Akışkan harç fazındaki iri agrega veya akışkan çimento
hamuru fazındaki kum taneleri ayrışmadan homojen dağılımlarını sürdürmelidir. Bu
bakımdan reolojik davranışın agrega tanelerinin boyutuna, türüne ve içeriğine bağlı olarak
değerlendirilmesi doğaldır. Taze betonun reolojik davranışı, kayma eşiği ve plastik
viskozite katsayısını içeren Bingham Modeli ile belirlenir (Şekil 4.28 ve 4.29). En genel
halde taze beton için davranışı gösteren model ve modelin parametreleri Şekil 4.28’de
verilmektedir [13].
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•

Bingham modeli
η= tan α
α

τ0 =eşik kayma gerilmesi
η= viskozite katsayısı

•

τ= η. γ
Newton Sıvısı

τ0

(ττ)

Kayma Gerilmesi

τ = τ 0 + η .γ

α
Şekil Değiştirme Hızı ( γ• )

Şekil 4.28 Taze beton için Bingham Modeli ve Newton Sıvısının davranışı

Taze Beton

davranış

Bingham
Modeli

parametreler

Eşik kayma
gerilmesi
Plastik
Viskozite

Şekil 4.29 Taze betonun davranış modeli ve parametreler
Taze betonun en önemli iki özeliği akıcılık ve kararlılıktır (stabilite). Akıcılık (viskozite),
betonun az enerji ile yerine yerleştirilebilmesidir. Kararlılık ise beton karıştırılması ve
yerleştirilmesi sırasında ayrışmadan homojenliğini koruyabilmesi özeliğidir. Taze beton,
Bingham cismi varsayılarak kayma eşiği (τ0) ve plastik viskozite (η) ile ifade edilebilir.
Standard Abrams çökme değerinin kayma eşiğinden etkilendiği ve onunla ters orantılı
olduğu, akıcılığın çökme deneyinde etkili olmadığı gözlenmiştir. Çökmeleri aynı olan
betonların akıcılıkları eşit olmayabilir. Aynı çökmeye sahip betonlardan plastik viskozitesi
küçük olanın daha akışkan bir beton olacağı, kayma eşikleri ve çökmeleri eşit betonlardan
plastik viskozitesi yüksek olanın kararlılığının daha iyi olacağı beklenebilir. Bingham
modelindeki kayma eşiğine (τ0) ve plastik viskoziteye (η) etki eden başlıca mekanizmalar
yüzey gerilimine ve tanelerin dağılımına bağlı olarak taneler arasındaki sürtünme ve serbest
su içeriğidir. Çimento dahil ince tanelerin dengeli dizilişi ve uygun bir süperakışkanlaştırıcı
ile KYB’nun özelikleri değiştirilmektedir. Ayrıca, plastik viskoziteyi değiştirmek için
viskoziteyi düzenleyen bir katkı da kullanılmaktadır. KYB için hedef reolojik özelikler
Newton sıvısına yaklaşarak düşük akma gerilmesi ve uygun bir plastik viskozite
sağlamaktır. Plastik viskozite, kullanılan malzemelere, döküm tekniğine ve elemanın tipine
ve şekline bağlıdır [13,14].
4.8.6.2 Đşlenebilirlik
KYB’nun işlenebilirliği, pompanın ucundan çıkan betonun kendi ağırlığı ile boşluksuz
biçimde kalıbın şeklini alması ve üniform kaliteyi sağlamasıdır. Taze haldeki kendiliğinden
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yerleşmenin daha önce belirtildiği gibi aşağıdaki üç gereksinimi vardır: i) Doldurma etkisi,
ii) Ayrışmaya karşı direnç, iii) Dar kesitlerden ve donatılar arasından geçme yeteneği.
4.8.6.2.a Doldurma etkisi
KYB kendi ağırlığı ile kolayca şekil değiştirebilmeli ve istenilen şekli alabilmelidir.
Doldurma yeteneğinden anlaşılması gereken hem deformasyon kapasitesi ve hem de akış
hızıdır.
Deformasyon yeteneği yayılma deneyinde betonun şekil değişiminin
sonlanmasından sonra çapın ölçülmesiyle elde edilir. Deformasyonun hızı ise, aynı
deneyde betonun belirli bir deformasyona ulaşması için geçen sürenin ölçülmesiyle
saptanabilir. Đyi bir doldurma yeteneğini elde etmek için, deformasyon yeteneği ile
deformasyon hızı arasında denge olmalıdır. Uygun bir doldurma yeteneğine erişmek için,
aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmalıdır:
Çimento hamurunun deformasyon yeteneğinin arttırılması için:
• Süperakışkanlaştırıcı katkılar
• Dengelenmiş su/(çimento) oranı
Taneler arası sürtünmeyi azaltmak için:
• Düşük iri agrega hacmi (yüksek çimento içeriği),
• Agregalara ve kullanılan çimentoya bağlı olarak optimum granülometriye sahip
toz malzeme.
1) Tanelerarası sürtünmenin azaltılması
Betonun iyi deforme olabilmesi için, iri agrega, ince agrega ve toz malzemelerin bütün
boyutlarını içeren malzemelerin arasındaki sürtünmenin azaltılması yararlıdır. Agregalar
arasındaki
sürtünmenin
azaltılması için agregaların birbirlerine değmeleri
sınırlandırılmalıdır. Bunun için, agrega içeriği azaltılıp çimento hamuru içeriği
arttırılmalıdır. Toz malzemeler arasındaki sürtünmenin azaltılmasında, çimento
hamurundaki su içeriğini arttırarak tanelerin arasını açma olası değildir.
Süperakışkanlaştırıcılar gibi yüzey aktif katkıları kullanarak ince maddelerin dağıtılması ve
mükemmel deformasyon yeteneğine sahip KYB üretimi mümkündür. Aşırı su kullanımı
dayanım ve dayanıklılıkta istenmeyen performans düşmesine neden olabilir. Toz
malzemelerin şekli, su ve süperakışkanlaştırıcı miktarının belirlenmesinde yönlendirici bir
işleve sahiptir. Uçucu kül gibi küre şekilli puzolanların kullanılmasının bu amaç için etkili
olduğu düşünülmektedir.
Taneli malzemeler arasındaki sürtünmenin azaltılması, ayrışmaya karşı direncin azalmasına
yol açmaktadır. Çimento hamurunun ve bütünüyle betonun deformasyon yeteneğini
arttırmadan, çimento hamurunun viskozitesini arttırmak daha etkili olmaktadır.
2) Üstün deformasyon yeteneğine sahip çimento hamuru
Kendiliğinden yerleşmeyi sağlamak için, sadece katı taneler arasındaki sürtünmenin
azaltılması yeterli değildir. Çimento hamuru da iyi bir biçimde deforme olabilmelidir.
Kolayca akan ve iyi doldurma kapasitesi olan bir KYB elde etmek için, iyi akıcılık (düşük
kayma direnci) ve ayrışmaya karşı yüksek direnç (yeterli viskozite) özeliklerinin birlikte
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sağlanması gereklidir.
Betonun şekil değiştirme yeteneği, çimento hamurunun
deformasyon yeteneği ile yakından ilgili olup süperakışkanlaştırıcı kullanımı ile
deformasyon yeteneği arttırılabilir.
4.8.6.2.b Ayrışmaya karşı direnç
Taze betonun ayrışması bileşen malzemelerin dağılımındaki heterojenlikten kaynaklanır.
Beton, normal koşullar altında hareket ettiğinde ayrışma eğilimi sergilememesine karşın,
donatıların sık olduğu kesitlerden geçerken ayrışabilir. KYB, aşağıdaki ayrışma durumlarını
göstermemelidir:
•
•
•
•

Terleme,
Çimento hamuru ve agreganın ayrışması,
Tıkanmaya yol açan iri agrega ayrışması,
Hava boşluğu dağılımının homojen olmaması.

Ayrışmaya karşın uygun bir direnç sağlamak için aşağıdaki hususlar gözönüne alınmalıdır:
a) Katı malzemelerin ayrışmasının önlenmesi:
• Sınırlı iri agrega içeriği,
• En büyük agrega boyutunun azaltılması,
• Düşük su/(toz malzeme) oranı,
• Viskoziteyi düzenleyen katkı.
b) Terlemenin (serbest su) azaltılması:
• Düşük su içeriği,
• Düşük su/(toz malzeme) oranı,
• Yüksek yüzey alanlı toz malzemeler,
• Viskoziteyi düzenleyen katkı.
4.8.6.2.c Geçiş yeteneği
Donatının sık olması durumunda agregalar birbirine yaslanarak “kemerlenme” oluşturur.
KYB’daki iri agregaların boyut ve içeriği ile kalıpla donatı arasındaki mesafenin uyumlu
olması gerekir. Böyle bir kemerlenme mekanizması, betonun bir delikten aktığı iki boyutlu
bir model Şekil 4.30’da görülmektedir.

Şekil 4.30 Agregaların kemerlenme oluşturma mekanizması [13]
Kemerlenme oluşumu, agrega boyutu büyük ve agrega içeriğinin de fazla olması
durumunda daha kolay gelişir. Agrega boyutunun küçültülmesi durumunda, kemer oluşumu
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yüksek agrega içeriğinde oluşabilir. Bununla birlikte eğer agrega taneleri geçtikleri
boşluğun boyutlarına kıyasla çok küçük ise kemer oluşumu gerçekleşmeyebilir.
Yerleşme ve ayrışmaya direnç sergileyen KYB’larda agregaların kemer oluşturmasını
sağlayan etkenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• En büyük agrega boyutunun çok fazla olması,
• Đri agrega içeriğinin aşırı yüksek olması.
Geçme yeteneğinin sağlanması için aşağıdaki noktalar gözönünde bulundurulabilir:
• Düşük su/toz oranı,
• Viskoziteyi düzenleyen katkıların kullanılması.
Uyumlu geçiş açıklığı ve iri agrega özelikleri:
• Düşük iri agrega içeriği,
• En büyük agrega boyutunun azaltılması.
4.9 KENDĐLĐĞĐNDEN YERLEŞEN ÇELĐK TEL DONATILI BETONLAR
Geleneksel betonda olduğu gibi, kendiliğinden yerleşen betonda özellikle yüksek dayanımlı
olanlarında gevrek kırılma özelikleri sergilenir. Kendiliğinden yerleşen betonlarda da
liflerin kullanılması ile betonda süneklik özeliği iyileştirilebilir. Liflerin KYB’de kullanımı
üzerine son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve çelik liflerin KYB’nin tokluk
özelliklerine etkisinin diğer bazı lif tiplerine oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Çelik
liflerin KYB’da kullanımının sağlayacağı esas fayda, kesitte kullanılan donatıda azalma
sağlayabilme veya mevcut donatıların işlevini dolaylı olarak (çatlak ilerleme
mekanizmasını etkileyerek) geliştirebilme potansiyelindedir. KYB’de liflerin kullanımı
işlenebilirlikte ve kendiliğinden yayılabilme özelliklerinde yaratabilecekleri düşüşler
nedeniyle sınırlıdır. Kullanılacak lif tipi üzerine de yapılmış çalışmalar vardır.
Çelik liflerin KYB’de kullanılabilme potansiyelini aşağıdaki hususlar belirler:
•
•
•

Lifler KYB teknolojisinde en önemli parametre olan işlenebilirliği ve
kendiliğinden yayılabilme özelliğini nasıl etkilemektedir?
Geleneksel çelik lifli betona göre diğer liflerle üretilen betonlarda tokluk,
gevreklik gibi özelikler nasıl değişmektedir?
Bu yeni lifli çimento esaslı kompozitlerde hangi tasarım kriterleri
kullanılacaktır?

Almanya da Karlsruhe Üniversitesinden Haist ve diğ [15], lifli ve lifsiz yüksek
performanslı kendiliğinden yerleşen hafif betonların reolojik ve mekanik özelliklerini
incelemişlerdir (Şekil 4.31). Yapılan çalışmada sertleşmiş beton üzerinde yapılan deneyler,
geleneksel hafif betonlara göre kendiliğinden yerleşen hafif betonların elastisite modülü ve
basınç dayanımlarının daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada çelik lif,
polipropilen lif ve cam liflerinin kullanılmasında artan lif dozajına karşılık çökme –
yayılma değerlerinde meydana gelen değişim incelenmiştir. Çelik life oranla PP lif ve cam
lifi daha az dozajlarda çok fazla yayılma kaybı vermiştir ve böyle bir durum PP lif ve cam
lifinin işlenebilirlikteki güçlüğü sergilenmektedir [15].
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Şekil 4.31 Kendiliğinden yerleşen lifli hafif betonlarda (KYHB) lif tipi ve içeriğinin çökme
(slump) etkisi (A: Çelik tel donatılı kendiliğinden yerleşen hafif beton, B: Polipropilen lif
donatılı kendiliğinden yerleşen hafif beton, C: Cam lifi donatılı kendiliğinden yerleşen hafif
beton) [15]
Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi, beton hacminin %0,2’si kadar cam lifi veya
polipropilen lif kullanılması çökme – yayılma değerinde %34’e varan azalmaya yol
açmaktadır. Böylece çelik tellerin önemli üstünlüğe sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Çalışmada bu durum, PP ve cam lifinin narinliğine bağlı olarak açıklanmaktadır. Bu tip
liflerin ıslatılması için çelik life göre narinlikleri ile orantılı olarak daha fazla su gerekmekte
ve karışım suyundaki denge bozulmaktadır.
KYB’ye çelik liflerin eklenmesi genel olarak betonun işlenebilirliğini etkiler. Fakat, çelik
lifli KYB’nin işlenebilirliğindeki kayıp, iyi bir karışım yapılır ve uygun bir lif tipi uygun
oranlarda kullanılırsa en aza indirilebilir.
Belirli bir basınç dayanımı için, çelik lif içeren kendiliğinden yerleşen bir beton yapmak
mümkündür. Bu, tamamen iyi bir karışımın yapılmasına liflerin uygun tipte seçilmelerine
ve uygun oranda kullanılmasına bağlıdır. Böylece, mekanik özelliklerde iyileşmeler elde
edilebilmektedir. Burada önemli olan, KYB’nin taze haldeki belirli karakteri üzerine,
kullanılan çelik lif tipi, miktarı ve lif özelliklerinin lifin uç şekli, narinliği ve yüzey tipi)
etkilerinin belirlenmesidir.
Kendiliğinden yerleşen bir betonun stabilitesi (kararlılığı) için gerekli koşullar Şekil
4.32’de şematik olarak gösterilmiştir.
Çelik lifli kendiliğinden yerleşen betonların stabilitesi için iyi bir karışım yapabilmek çok
önemlidir. Çünkü lif faktörü işlenebilirliği doğrudan etkileyebilen bir parametredir. Ayrıca,
işlenebilirlik ve akıcılık gibi özellikler hakkında bilgi veren deneylerin sonuçları taze
haldeki kendiliğinden yerleşen betonlarda reolojik parametreler açısından önemlidir ve
model parametresi olarak kullanılır [13].
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BÖLÜM 5. ZEMĐN BETONLARINDA SON YÜZEY DÜZELTME
ĐŞLEMLERĐ
Zemin betonları ve betondan imal edilen diğer yapı elemanları arasındaki en büyük
farklardan birisi döşemelerin yüzey düzeltilmesi zorunluluğudur. Kolon veya kiriş gibi yapı
elemanlarının görülen yüzeyleri kalıplara temas ettiği için yüzey düzeltmesine ihtiyaç
yoktur. Ancak, kalıpla temas etmeyen döşeme üst yüzeyine düzeltme işlemleri uygulanır.
Son yüzey düzeltme işlemi döşeme yüzeyinin kullanılabilir bir yüzey haline getirilmesi
işlemidir. Bu işlem beton yüzeyinin basitçe bir düzeltilmesinden çok daha fazlasıdır; son
yüzey düzeltme işlemleri inşaat sektöründeki en zor ve kalifiye işçilik gerektiren
uygulamalarından birisidir [1, 2].
5.1 SON YÜZEY DÜZELTME ĐŞLEMĐNĐN ĐLKELERĐ
Sıradan bir son yüzey düzeltme işlemi üç temel adımdan oluşur; i) mastarlama, ii)
perdahlama ve iii) malalama.
Mastarlama taze beton yüzeyinin yatay hale getirilmesidir. Betonun yerleştirilmesi ve
sıkıştırılmasından hemen sonra yapılır. Döşemenin düz yüzeyli ve yatay olmasındaki temel
etken mastarlama işlemidir.
Perdahlama beton yüzeyinin geniş yüzeyli aletlerle işlenmesidir, üç temel amacı vardır:
• Đri agreganın bir miktar batmasını sağlayacak yüzeyde ince taneli bir tabaka elde etmek,
• Mastarlamadan sonra yüzeyde kalan ufak pürüzleri ve boşlukları düzeltmek,
• Yüzey tabakasını sıkıştırmak.
Mala uygulaması ise beton yüzeyini daha fazla düzeltir ve sıkıştırır. Tekrarlı malalama bir
tür sertleşme sağlayarak döşeme yüzeyinin sert ve zor aşınan bir yüzey olmasını sağlar.
Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3’ de sırasıyla geçici mastar, elle mastar ve çelik tabanlı mastar
uygulamaları gösterilmektedir.

Şekil 5.1 Geçici mastar uygulaması
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Şekil 5.2 Elle mastar uygulaması

Şekil 5.3 Çelik tabanlı mastar uygulaması
5.2 YÜZEY DÜZELTME EKĐPMANLARI
5.2.1 Mastarlama Đşlemi için Ekipmanlar
Titreşimli mastarlar, düzgün kenarlı el mastarları, lazer mastarları bu ekipmanlar
arasındadır.
Titreşimli mastarlar beton yüzeyini düzeltirken az miktarda da sıkışma sağlarlar.
Uzunlukları birkaç metreden 20 metreye kadar değişen farklı tipleri vardır ancak tümü aynı
şekilde kullanılır. Mastar yan kalıplar üzerine oturtulur ve yavaş bir hızda çekilir. Mastar
çekim hızını belirlemek önemlidir; eğer mastar çok yavaş (1 metre/dakika) hareket ederse
fazla vibrasyon sonucu beton ayrışabilir, eğer mastar çok hızlı çekilirse bu durumda da
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yüzeyde alçak ve yüksek noktalar kalması mümkündür. Titreşimli mastarların yüzey
düzgünlüğüne etkisi her zaman iyi olmayabilir. Şekil 5.4’de vibratörlü yüzey mastarı
uygulaması görülmektedir.
Düz kenarlı el mastarı döşeme yapımında kullanılan en basit alettir. Bunlar genellikle
dikdörtgen kesitli düz çubuklardır, boyları 6 metreye kadar varabilir. El mastarları dar şerit
dökümünde yaygın olarak kullanılır. Bazı döşemelerde el mastarı yüzey düzeltme için
kullanılan tek mastardır, bazı döşemelerde ise titreşimli mastardan sonra kullanılır. Geniş
alan dökümlerinde de el mastarı yüzey düzeltilmesi için kullanılan temel ekipmanlardır [1].
Bunların yanında, lazer ışınları yardımıyla beton yüzeyini düzelten otomatik lazer mastar
makinaları, kendi ekseni etrafında dönen çelik borular da mastarlama için kullanılan
aletlerdendir.

Şekil 5.4 Vibratörlü yüzey mastarı ile beton yüzeylerin düzeltilmesi
5.2.2 Perdahlama Đşlemi için Ekipmanlar
Perdah aletleri düz yüzeyli ve döşeme yüzeyine paralel olarak kullanılan aletlerdir.
Kullanılma zamanlarına göre iki sınıfa ayrılabilir.
Önce geçici mastar uygulaması yapılır el mastarı ve helikopter uygulaması ise sonradan,
tüm terleme suyu yüzeyinden kaybolduktan sonra kullanılır.
5.2.3 Malalama Đşlemi için Kullanılan Ekipmanlar
Đki tür mala kullanılmaktadır; el malaları, motorlu malalar (helikopter = tepsi ve bıçaklılar).
Zemin yüzey düzeltmesi için dikdörtgen el malaları kullanılır. El malaları kullanılarak düz
yüzeyli ve sert yüzeyler elde edilebilir ancak iyi bir işçilik gereklidir.
Motorlu mala ise dönen bıçakları olan bir makinadır. En yaygın motorlu mala tipinde dönen
bir dişlinin üzerine dört tane mala bıçağı bulunur. Motorlu malalama endüstriyel zeminlerin
inşaası için standart uygulama haline gelmiştir. Kullanılan makinanın bıçak açısı ve dönüş
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hızı ayarlanabilmektedir [1]. Şekil 5.5’ de tekli helikopter (tepsi) ve bıçak, Şekil 5.6’ da ise
ikili bıçak uygulaması görülmektedir.

Şekil 5.5 Tekli helikopter (tepsi) ve bıçak ile beton yüzey tesviyesi

Şekil 5.6 Çift bıçakla yüzeyin düzeltilmesi
5.3 YÜZEY BĐTĐRME ĐŞLEMLERĐNĐN SIRASI
Beton bir zeminin yüzey düzeltme işlemi farklı adımlardan oluşur. Bu işlemlerin sayısı ve
sırası birçok etkene bağlıdır, bunlar; istenen yüzey türü, betonun işlenebilme ve
düzeltilebilme özeliği, beton düzeltme işlemini yapacak olan işçilerin deneyimi gibi
etkenlerdir [1].
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Beton döşeme için yüzey düzeltme işlemlerinin tipik bir sırası şu şekildedir;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Beton çift kirişli titreşimli bir mastar kullanılarak mastarlanır.
Terleme suyunun yüzeye çıkması ve buharlaşması için beklenir. (Bu durum birkaç
saat sürebilir)
Terleme suyu kaybolduktan sonra, beton üzerine basıldığında 5 mm den derin
olmayan bir iz oluşması zamanına kadar beklenir.
Motorlu mala (helikopter = tepsi) ile yüzey düzeltilir.
El malasıyla döşeme kenarları ve sabit yapı elemanlarının kenarları düzeltilir.
Beton malalama için yeterince sertleşinceye kadar beklenir. Bu bekleme süresinin
belirlenmesi için en iyi kılavuz deneyimdir.
Motorlu mala aletiyle yüzey malalanır, mala pervaneleri yatay konumdadır (dönen
bıçak uygulaması).
Döşeme kenarları ve kolon gibi sabit yapı elemanlarının kenarları el malasıyla
düzeltilir.
Motorlu mala aletiyle yüzey malalanır, mala pervaneleri yatay konumdadır (dönen
bıçak uygulaması).
Döşeme kenarları ve kolon gibi sabit yapı elemanlarının kenarları el malasıyla
düzeltilir.
Mala pervaneleri daha eğimli konumda üçüncü kez motorlu mala kullanılır.
El malaları ile döşeme ve diğer yapı elemanlarının kenarları tekrar düzeltilir.
Motorlu mala ile dördüncü defa yüzey düzeltilir, bu sefer pervaneler çok eğimlidir ve
motor yüksek devirde çalıştırılır.
Kür ve bakım işlerine hemen başlanır.

Yukarıda verilen işlem sırası FF 20/FL 15 yüzey düzgünlüğüne ve BS 8204 AR2 sınıfı
aşınma dayanımına sahip dar şerit haline dökülen, yüzey kayma direncinin önemli olmadığı
döşeme için uygundur. Verilen bu uygulama sırası, kesin kurallar koyan değil tanımlayıcı
bir işlem sırasıdır [1-3].
Yüzey düzeltilebilme özeliğini iyileştirmek için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır;
•
•
•
•
•

Beton döküm alanının hava koşullarına karşı korunması,
Đnce agrega türünün değiştirilmesi,
Yüzey düzeltmeye yardımcı katkı kullanılması,
Çimentonun değiştirilmesi,
Buharlaşmayı geciktirici katkı kullanılması.

5.4 YÜZEY DÜZELTME YÖNTEMLERĐ
Standart yüzey düzeltme işlemleri genellikle yüzey üzerinde en son kullanılan bitirme
ekipmanına göre tanımlanır. Yüzey düzeltme türleri en incesinden en kaba olanına göre şu
şekilde sıralanabilir [1]:
•
•
•
•

parlak yüzey düzeltmesi,
perdah yüzey düzeltmesi,
süpürge yüzey düzeltmesi,
tırmık yüzey düzeltmesi.
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5.4.1 Parlak Yüzey Düzeltilmesi
Yukarıda sıralanan yüzey düzeltme işlemleri perdahlı mala yüzey düzeltmesi içindir.
Perdahlı mala düzeltmesi birçok bakımdan, normal betonda elde edilebilecek en iyi yüzey
bitirme işlemidir. Bu şekilde elde edilen yüzeyin aşınması daha zordur, temizlenmesi
kolaydır ve güzel görünümlüdür. Üzerine kaplama yapılacak bir döşemede böyle bir yüzey
düzeltmesi ise gereksizdir. Yüzey kayma direncinin önemli olduğu durumlarda kullanılmaz.
Mala ile iyice işlem görmüş bir yüzey üzerine ince toz bir malzeme veya sıvı döküldüğünde
çok kaygan olabilir.
5.4.2 Perdah Yüzey Düzeltmesi
Yukarıda verilen yüzey düzeltme işlemlerinden 7 ile 14 arasındaki işlemler yapılmayarak
elde edilir. Perdah düzeltmesi mala ile düzeltmeye göre daha pürüzlü bir yüzey elde edilir.
Perdah düzeltmesi yapılmış yüzeyin kayma direnci daha iyidir ancak aşınma daha düşüktür
ve temizlemesi daha zordur. Bu tür düzeltme kaplanacak yüzeyler için yeterli olabilir
ancak ince bir kaplama kullanılacaksa beton yüzeyindeki izlerin kaplamada belli olması
riski vardır.
5.4.3 Süpürge Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemi
Taze beton üzerine yüzey düzeltme süpürgesi uygulanarak yapılır. Perdahlamadan sonra
yapılan bir işlemdir. Yukarıda sıralanan yüzey düzeltme işlemlerinde 5. adımdan sonra gelir
ve 7 ile 14 adımlar arası uygulanmaz. Süpürge uygulanması yüzeyde düz çizgiler oluşturur.
Süpürge uygulaması döşemelerden çok dış mekanlardaki kaldırım veya yollarda, yüzey
kayma direnci istenen durumlarda kullanılır. Şekil 5.7’ de zemin beton yüzeyine süpürge
çekilmesi gösterilmektedir.

Şekil 5.7 Zemin beton yüzeyine süpürge çekilmesi
5.4.4 Tırmıklama Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemi
Üzerine aderanslı kaplama betonu uygulanacak alt plakların yüzeylerini hazırlamak için
kullanılan bir yöntemdir. Taze beton üzerine tel tırmık uygulanarak elde edilir.
Tamamlanmış bir yapıda görünen yüzeye böyle bir uygulama yapılmamalıdır.
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5.5 DĐĞER YÜZEY DÜZELTME YÖNTEMLERĐ
Beton döşemelerin çoğu mastarlama, perdah ve mala kullanılarak yüzeyleri düzeltilir ancak
bunların yerine veya bu işlemlere ek olarak başka yüzey düzeltme işlemleri de
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır [1];
• erken yaşta yüzey zımparalanması,
• serpme uygulanması,
• vakum uygulanması.
5.5.1 Erken Yaşta Yüzey Zımparalanması
Beton erken yaşta yeterince sertleştikten sonra, fazla dayanım kazanmadan önce yüzeyi
zımparalanır. Erken yaşta zımparalama yöntemi soğuk havalarda yüzey düzeltme
işlemlerinin uzamasını önleyen bir metoddur. Soğuk bir günün sabahında bir döşeme
betonunun en son yüzey düzeltme işlemi gece yarısına kadar sürebilir. Zımparalama
yönteminde ise beton yerleştirildikten sonra yüzeyi perdahlanarak düzeltilir ve döşeme
üzeri plastik örtülerle kapatılır. Bir veya iki gün sonra bu örtüler kaldırılarak beton yüzeyi
zımparalanır. Yüzeyi kaplanacak döşemeler için zımparalama yöntemi iyi sonuç verir. Bir
miktar pürüzlü olan yüzeye kaplamanın aderansı oldukça iyi sonuç verir. Erken yaşta
zımparalama için iki diskli ve disk üzerinde aşındırıcı parçalar bulunan makinalar yaygın
olarak kullanılır [1-2].
5.5.2 Serpme Uygulanan Yüzey Düzeltme Đşlemleri
Kuru agrega ile çimento karışımı olan serpme taze haldeki betonun yüzeyine yayılır ve
perdahlanarak düzeltilir. Döşeme yüzeyinin aşınma dayanımını arttırmak, yüzey
kayganlığını azaltmak, yüzeyi renklendirmek için bu yöntem kullanılabilir.
Yüzeyin aşınma dayanımını arttırmak için metalik veya metalik olmayan serpme
malzemeleri kullanılmaktadır. Yüzeyi iyi perdahlanmış ve iyi mala işlemi görmüş
yüzeylerle karşılaştırıldığında metalik olmayan serpme malzemelerin aşınma dayanımına
katkısı azdır. Metalik serpme malzemelerin aşınma dayanımına katkısı ise oldukça fazladır.
Serpme uygulamasının beton aşınma direncine etkisi Bölüm 5.8.5.5’de irdelenmektedir.
Serpme uygulaması için yukarıda sıralanan yüzey düzeltme işlemlerindeki 6. adımdan
sonra serpme malzemesinin yaklaşık üçte ikisi yüzeye eşit şekilde yayılır ve perdahlama
yapılır. Ardından malzemenin kalan kısmı yüzeye yayılarak perdahlanır ve istenen yüzey
türüne göre mala ile yüzey düzeltmesi yapılır. Serpme malzemesi kuru uygulanır ve
betondan su emer, bu nedenle beton kuru olmamalıdır. Yüzeyi çok düzgün bir döşemede
serpme uygulanması istenen yüzey düzgünlüğünü etkileyecektir. Şekil 5.8’ de zemin
betonunun yüzeyine laser kontrollü sertleştirici uygulaması görülmektedir.
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Şekil 5.8 Zemin beton yüzeye lazer kontrollü olarak yüzey sertleştirici uygulaması
5.5.3 Vakum Uygulaması
Bu uygulama taze betondaki fazla suyun bir vakum pompasıyla çekilmesi işlemidir.
Yerleştirilmiş ve mastarlama işlemi tamamlanmış taze beton üzerine vakum örtüleri
yerleştirilir ve 2 dak./cm olacak şekilde vakum uygulanır. Bu yöntemle terleme suyu emilir
ve fazlası beton yüzey düzeltmesi büyük ölçüde kısalır. Vakum örtüleri kaldırıldıktan
hemen sonra motorlu perdah makinaları ile aşınma dayanımı yüksek yüzeyler elde
edilebilir. Kullanılan vakum örtülerinin boyutlarından dolayı bu işlem dar şerit
dökümlerinde daha kolay uygulanabilir. Şekil 5.9’ de dar bir şeritte vakum betonu
uygulaması gösterilmektedir. Böylece, ince kaplamalarda uçlardaki kıvrılmalar önlenir. 7
cm’den daha ince şaplarda bu yöntem kullanılmaz. Đskandinav ülkeleri gibi soğuk
iklimlerde yaygın biçimde uygulanır.

Şekil 5.9 Dar bir şeritte vakum betonu uygulaması
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5.5.4 Yüzey Düzeltme Yöntemlerinin Şartnamelerde Belirtilmesi
Đnşaa edilecek zeminlerin şartnamelerinde zemin yüzeyinin hangi tekniklerle düzeltileceği
değil, zeminin sağlaması gereken performans özelikleri yazılmalıdır. Şartnamede; yüzey
düzgünlüğü ve aşınma dayanımı için sağlanması gerekli koşullar ile istenen yüzey
pürüzlülüğünün tanımı açıkça belirtilmelidir. Đstenen yüzey düzgünlüğü ve aşınma
dayanımları şartnamede standart deney sonuçları olarak ifade edilmelidir. Uygun bir
şartnamenin varlığı olası problemlerin önlenmesi açısından çok yararlıdır [1].
5.6 BETON AŞINMA TABAKALARI (TOPĐNGLER)
Zemine oturan veya asma döşemelerin üzerine aşınma tabakası betonu uygulanabilir.
Aşınma betonu uygulaması her zemin için gerekmez. Aşınma tabakası yapmanın nedenleri
şöyle sıralanabilir [1-5]:
• yüksek aşınma dayanımı sağlamak,
• temel döşemesinde daha az dayanımlı, toping betonunda ise yüksek dayanımlı beton
kullanılarak malzeme maliyetlerini düşürmek,
• diğer inşaat işleri için bir temel oluşturup, bu işler bitirildikten sonra toping betonu
uygulamak
• yüzey kusurlarını tamir etmek
Beton aşınma tabakaları üç sınıfa ayrılabilir; monolitik (tek parça), aderanslı aşınma
tabakaları ve aderanssız (yapıştırılmamış) olanları.
Şekil 5.10a’da beton aşınma tabakaları, Şekil 5.10b’de tipik bir zemin betonu kesiti
görülmektedir. Zemin kaplamalarında kullanılabilecek normal dayanımlı / yüksek
dayanımlı betonlar için minimum çimento içerikleri ile karakteristik dayanımlar Tablo
5.1’de, yüzey düzgünlüğü sınıfına karşı gelen en büyük farklar ise Tablo 5.2’de
verilmektedr.
yapıştırılmamış toping
en az 100 mm
yekpare toping
yaklaşık 15 mm

yapıştırılmış toping
20mm - 40mm

beton plagı

Şekil 5.10a Beton Aşınma tabakaları (topingler)
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Reçina veya
veya polimer
polimer
Reçina
Çimento
esaslı baglay
bağlayıcı
çimento esasl
c
Yüksek
Yüksekdayanımlı
dayan ml
Beton
beton üst
üst katman
katman

Doğrudan
Dogrudandüzeltilmiş
düzeltilmis
Düz
düz yüzey
Kaplama (örnek:mastik
asfalt)
Sap (gerekli ise)
Alternatif rutubete
maruz membran
Taban veya taşıyıcı plak
Rutubet geçirmez
membran
Alt katman
Alt taban

Şekil 5.10b Tipik bir zemin betonu kesiti

Tablo 5.1 Zemin kaplamaları için beton sınıfları
Minimum çimento
içeriği ( kg/m3)

Karakteristik
dayanım (N/mm2)

Normal dayanım

275

C 30

Yüksek dayanım

300

C 35

Tablo 5.2 Yüzey düzgünlüğü sınıfına karşı 3 m deki maksimum fark
Sınıf
SR 1
SR 2
SR 3

3 m de maksimum fark, mm
3
5
10

SR =Yüzey düzgünlüğü
5.6.1 Monolitik Aşınma Tabakaları
Monolitik aşınma tabakaları alttaki beton daha plastik haldeyken yerleştirilir, bu nedenle
kaplama ile döşeme arasındaki bağ kuvvetlidir. Bu tabakalar genelde 10 ile 20 mm
kalınlığındadırlar. Monolitik aşınma tabakaları kullanılmasının nedeni zemin yüzeyinin
daha dayanımlı, uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Aşınma betonu tabakası genellikle özel
agrega içerir ve yüksek dayanımlı bir betondur. Bu toping türüyle, renkli bir yüzey elde
etmek de mümkündür.
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5.6.2 Yapıştırılmış Aşınma Tabakaları
Yapıştırılmış toping sertleşmiş yapısal döşeme betonunun üzerine uygulanır. Çok ince
olduğu için bu aşınma tabakasının kendi dayanımı fazla değildir. Aşınma tabakası kalınlığı
20 ila 40 mm arasında değişir. Daha kalın yapılırsa kıvrılma etkileriyle alt zeminden
ayrılabilir.
5.6.3 Aderansın Önemi
Bu tür beton topinglerde aderans kaybolursa kaplama döşeme trafiği altında kırılıp
parçalanır. Tasarımcılar minimum bir aderans dayanımı tespit etmeli ve bu dayanımın
sağladığı deneylerle kontrol edilmelidir.
Döşeme ile beton toping arasındaki aderansın iyi olması için aşağıdaki sıra izlenebilir.
1. Yüzey pürüzlendirilir. Eski döşeme yüzeyinin tamamen kaldırılması önemlidir.
2. Yüzeydeki tozlar temizlenir ve toping uygulanıncaya dek temiz tutulur.
3. Toping uygulamadan bir gün önce yüzey ıslatılır.
4. Toping uygulamadan kısa süre önce yüzeydeki fazla sular uzaklaştırılır.
5. Toping uygulanmadan hemen önce çimento ve sudan oluşan koyu kıvamdaki
çimento hamuru yüzeye kaplanır. Gerek görülürse lateks veya epoksili uygulama
yapılabilir.
6. Çimento hamurunun uygulanmasından sonra toping betonu dökülür.
7. Toping kalınlığının istenen değerde olmasına dikkat edilir.
Toping uygulanacak döşemedeki derzler, yapıştırılmalı topinglerde de devam ettirilmelidir,
aksi takdirde toping derzler üzerinde çatlayabilir.
Şekil 5.11’de beton yüzeyinin temizlenmesi ve Şekil 5.12’de ise beton kırıntılarının ve
tozların su jetiyle uzaklaştırılması görülmektedir.

Şekil 5.11 Eski beton yüzeyinin temizlenmesi
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Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması
5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap)
Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için döşeme
üzerine plastik örtü serilir. Yapıştırılmamış topinglerin kalınlığı en az 100 mm’dir. Bu
topingler çatlak kontrolü için zemine oturan döşemeler gibi ele alınır, çatlak kontrol derzleri
bulunur, az miktarda donatı da içerebilir. Yapıştırılmamış topinglerin derzleri, alt
döşemedeki derzlerden bağımsız olabilir. Bu toping türü eski yüzeylere aderansın mümkün
olmadığı veya zayıf olduğu durumlarda uygulanabilir. Bu uygulamanın en önemli sakıncası
ise döşeme yüzeyinin en az 100 mm yükselmesidir.
5.6.5 Çimento-Kum Şapları
Çimento-kum şapları iri agrega içermeyen bir kaplamadır. Aşınma dayanımları düşük
olduğu için her zaman seramik karo, halı gibi malzemelerle kaplanırlar. Sadece konut veya
ofis gibi yapılarda kullanılırlar, fabrika veya depo gibi endüstriyel zeminlerde hiç
kullanılmazlar. Kalınlığı 20 ila 40 mm arasında değişir. Şap karışımları genellikle
çimentonun kuma oranı olarak ifade edilir; 1/4 veya 1/3 oranları yaygın kullanılan karışım
oranlarıdır. Aderans dayanımı, iyi bir yüzey düzgünlüğü ve darbelere dayanıklılık şaplarda
beklenen özeliklerdir. Yetersiz şaplar büyük zaman ve para kayıplarına neden olabilir.
5.7 YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ
Günümüzde depo ve fabrikalarda kullanılan taşıma ve depolama araçları için yüksek
düzgünlüğe sahip zemin betonları gereklidir. Örneğin 2 metre genişliğindeki koridorlarda
çalışabilen forklift araçları için çok düzgün bir yüzey gereklidir. Zemin betonlarından talep
edilen yüzey standartları için yüzey düzgünlüğü ile yataylığı ve rastgele trafik ile
belirlenmiş trafik arasındaki ayrımlar yapılmalıdır.
5.7.1 Yüzey Düzgünlüğü ve Yataylığı
Bu iki terim günlük konuşmada karıştırılır ancak döşeme yapımında düzgünlük ve yataylık
farklı kavramlardır. Düzgünlük yüzeyde eğrilik olmamasıdır. Düz yüzeyli bir döşemede
herhangi bir tümseklik, çukurluk veya dalgalanma yoktur. Yataylık ise yüzeyin yatay
olmasını, herhangi bir eğim olmamasını ifade eder.
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Döşeme yüzeyi düzgün olabilir ancak yatay olmayabilir. Bazı döşemeler ise drenaj
sağlamak için özellikle yatay yapılmamış olabilir. Düzgünlük tekerlekli araçların
kullanıldığı yüzeyler için önemlidir. Yataylık ise sabit raf veya makinalar için önemlidir.
Düzgünlük yüzey düzeltme işlemleriyle elde edilirken yataylık yan kalıplar tarafından
belirlenir [1-4].
5.7.2 Belirlenmiş Trafik ve Rastgele Trafik
Endüstriyel zeminler belirlenmiş ve rastgele olmak üzere iki tür trafiğe maruz kalabilir.
Belirlenmiş trafikte araçların geçeceği kısımlar belirli iken, rastgele trafikte araçlar döşeme
üzerinde herhangi bir yol izleyebilir.
Bu iki farklı trafik yüzey düzgünlüğünün ölçümü için farklı yöntemler gerektirir. Belirli
trafik için araçların geçeceği kısımlarda yüzey profilleri sürekli kontrol edilebilir. Ancak,
rastgele trafikte araçların izleyeceği yol belli olmadığı için bazı noktalar seçilerek bu
kısımlarda yüzey kontrolu yapılır ve seçilen bu noktaların tüm yüzeyi temsil ettiği kabul
edilir.
5.7.3 Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi
Yüzey düzgünlüğünün belirlenebilmesi için çeşitli yöntemler vardır;
•
•
•
•

rastgele bir trafiğe maruz zemin betonları için F sayı sistemi [2-4]
belirli bir trafiğe maruz zemin betonları için Đngiliz Beton Birliği TR34 sistemi [3]
düz kenar toleransları (BS 8204 ve ACI 117)
Alman sistemi (DIN 18202)

5.7.3.1 Rastgele bir trafiğe maruz döşemeler için F sayı sistemi
Bu yöntem döşeme yüzey düzgünlüğü için Amerika’da standart olarak uygulanmaktadır. F
sayı sistemi çift sayıya dayanan bir yöntemdir. Yüzey düzgünlüğü sayısı FF 600 mm’lik
yatay bir mesafede yüzey eğriliğine dayanır. (Şekil 5.13) Yataylık sayısı FL ise 3 metrelik
yatay bir mesafenin eğimine bağlı bir sayıdır. (Şekil 5.14)

Döşeme yüzeyi

300 mm

300 mm

Şekil 5.13 600 mm eğriliği. Bu özelik yüzey düzgünlüğü için FF sayı sistemini belirler.
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Döşeme yüzeyi

3 m eğimi

3m

Şekil 5.14 3 m eğimi. Bu özelik yüzey yataylığı için FL sayı sistemini belirler.
F sayılarının belirlenmesi için yapılan standart deney ASTM E 1155 de verilmektedir. F
sayısı şu adımlarla belirlenir;
1) Döşeme yüzeyine düzgün çizgiler çizilir. Bunlar döşeme uzun kenar ile 45° açı yapan
çizgilerdir. (Şekil 5.15)
2) Çizgiler üzerinde 300 mm aralıklarla yükseklik ölçümleri yapılır. Her 3 m² alan için en
az bir ölçüm yapılmalıdır.
3) Tüm yanyana ölçüm yapılan ikişer noktalar arasındaki yükseklik farkları hesaplanır.
Hesaplanan bu değer 300 mm eğim değeridir.
4) Her bir ardışık 300 mm eğim çiftlerinin aralarındaki farklar hesaplanır. Bu değer 600
mm eğrilik değeridir.
5) FF yüzey düzgünlüğü sayısı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır;

FF =

114
−

3.S q + q
burada FF : yüzey düzgünlük sayısı,
q : 600 mm eğrilik değerlerinin ortalaması (mm),
Sq: 600 mm eğrilik değerlerinin standart sapması.
6) Ardışık 10 tane 300 mm eğim değerinin toplamı hesaplanır. Bu değer 3 metre eğim
değeridir.
7) FL yüzey yataylık sayısı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır;
FL =

315
−

3.S z + z

burada FL : yüzey yataylık sayısı,
z : 3 metre eğim değerlerinin ortalaması (mm),
Sz: 3 metre eğim değerlerinin standart sapması.
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Plak kenarı veya yapım derzi
600 mm
Ölçüm yönü

600 mm

600 mm
Şekil 5.15. F sayı sisteminin plak üzerinde uygulama şekli. Plağın uzun kenarına 45o açıyla
yapılan ölçümlerle her iki yöne de ölçümlerin ağırlığı eşit olur.
Daha büyük FF ve FL sayıları daha düz ve yatay bir yüzey anlamına gelir. Uygulamada FF
ve FL sayıları 10 ile 100 arasında değişir. F sayı sistemi lineerdir, örneğin FF 50 yüzey
düzgünlüğüne sahip zemin betonu için düzgünlük FF 25 döşemesinin tam iki katıdır.
F sayı sistemi uygulanan zemin betonu için şartnamelerin çoğunda iki aşamalı değer verilir.
Toplam F sayısı zemin betonunun tamamı için geçerliyken yerel F sayısı her bir ayrı
döşeme plağı için, örneğin büzülme veya yapım derzleriyle ayrılmış plaklar için geçerlidir.
Amerikan ASTM E 1155 standardında hesaplanmış F sayılarının nasıl birleştirileceği
açıklanmaktadır [2, 4].
F sayı sisteminin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir;
•
•
•
•

Bu sistem hem yüzey düzgünlüğünü hem de yataylığını kontrol eder.
Standart bir deney yöntemidir.
Rastgele trafiğe maruz kalacak zemin betonlarındaki yüzey profili ölçümlerinin
istatistiksel olduğu dikkate alınır.
Her döşeme için bağımsız bir değer elde edilir.

Bu yöntemin sakıncası ise yapım derzlerindeki düzgünlüğün kontrol edilememesidir.
Zemin betonlarının düzgünlük ve yataylıklarına bağlı olarak F sayı sistemiyle
sınıflandırılması Tablo 5.3’de gösterilmektedir.
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Tablo 5.3 F sayılarıyla zemin beton yüzeyinin sınıflandırılması (ACI 117)
Gerekli minimum F sayıları
Her yerde
Yerel
Düzgünlük Yataylık Düzgünlük Yataylık

Zemin Sınıfı

Uygulama

Geleneksel
Mastarlama

Yaya trafiği

FF15

FL13

FL13

FL10

Düzgün
Kenarlı

Yüzey düzgünlüğünün
kritik olmadığı yerler:
depo ve fabrikalar

FF20

FL15

FL15

FL10

FF30

FL20

FL15

FL10

FF50

FL30

FL25

FL15

Yatay

Mükemmel
Yatay

8 m ye kadar hareketli
forkliftlerin çalıştığı
ofis koridorları
8 m yi aşan
forkliftlerin çalıştığı
çok dar aralıklar ve
gelişi
güzel trafiğin olduğu
alanlar

Yüzey düzgünlüğünün F sayı sistemiyle elde edilmesine ait bir sayısal örnek
Bölüm 5.7.3.1’de açıklandığı şekilde ölçüm yönleri ve ölçüm noktaları belirlendikten sonra
bu noktalarda yükseklik ölçümleri yapılır.
Bu basit örnekte; bir doğrultu boyunca sadece 3 metrelik bir kısımda ölçülen yükseklikler
(h) verilmektedir. Elde edilen değerler Tablo 5.4’de gösterilmektedir;
Ölçülen yükseklik değerleri ve noktalar arasındaki mesafeler bir çubuk diyagram üzerinde
işaretlenerek ölçüm yapılan doğrultunun yüzey profili elde edilebilir. F sayısı şu adımlarla
hesaplanır:
1) Ölçüm noktaları arasındaki yükseklik farkları (d) hesaplanır.
di = hi – hi-1
burada di : (i) ve (i-1) noktaları arasındaki yükseklik farkı
hi : (i) noktasında ölçülen yükseklik
Pi noktası Pi-1 noktasından yüksek ise, hesaplanan yükseklik farkı (di) pozitif olacaktır.
Buna karşın, Pi noktası Pi-1 noktasından alçak ise hesaplanan yükseklik farkı (di) negatif
olur.
2) Hesaplanan yükseklik farkları kullanılarak (qi) elde edilir.
qi = di – di-1
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burada qi : (i) noktası için 600 mm eğrilik değeri
di : (i) ve (i-1) noktaları arasındaki yükseklik farkı
di-1 : (i-1) ve (i-2) noktaları arasındaki yükseklik farkı
3) Elde edilen qi değerlerinin aritmetik ortalaması (

q ) ve standart sapması (S ) hesaplanır.
q

4) FF yüzey düzgünlük sayısı şu bağıntı ile hesaplanır;

114

FF =

−

3.S q + q
5) Đkinci adımda hesaplanmış olan yükseklik farklarının (di) toplamı 3 metrelik eğim
değerini
(zi) verir.
n

zi = ∑ d i
i =1

6) Bu örnekte sadece tek bir 3 metrelik bölüme ait değerler verilmiştir. Diğer 3’er metrelik
kısımlar için de eğim değerleri aynı şekilde hesaplandıktan sonra Bölüm 5.7.3.1’de verilen
bağıntıyla FL yüzey yataylık sayısı hesaplanır.
Tablo 5.4 Yüzey düzgünlüğünün F sayı sistemiyle elde edilmesine ait bir sayısal örnek
Ölçüm noktası
Ölçülen
yükseklik (mm)
(hi)
Yükseklik
farkları (di)
600 mm eğrilik
değerleri (qi)

Po

P1

107

113 108

6

P2

-5

-11

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

106

110

107

114

109

103

105

98

-2
3

qi değerlerinin aritmetik ortalaması (
qi değerlerinin standart sapması (Sq)
FF yüzey düzgünlük sayısı

4
6

q)

-3
-7

7

-5

10

-12

FF =

114

-6
-1

8

-7
-9

-1,44
9,18
−

3.Sq + q
3 metrelik eğim değeri (zi)

2

=

114
= 3,9
3 . 9,18 + 1, 44

n

zi = ∑ d i
i =1

= -9

F Sayılarının Birleştirilmesi
Döşeme üzerindeki farklı örneklemeler için elde edilen F sayıları birleştirilerek incelenen
alan için tek bir F sayısı hesaplanabilir. Bunun için aşağıdaki bağıntı kullanılır;
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Fj + k = Fj . Fk

rj + rk
rk . Fj2 + rj . Fk2

Burada; Fj+k : j ve k örneklerinin birleştirilmesiyle elde edilen F sayısı,
Fj : j bölgesine ait F sayısı,
Fk : k bölgesine ait F sayısı,
rj : Fj değerinin elde edilmesi için kullanılmış olan qi veya zi değerlerinin sayısı
rk : Fk değerinin elde edilmesi için kullanılmış olan qi veya zi değerlerinin sayısı
FFi düzgünlük sayısı sadece diğer FFj düzgünlük sayılarıyla ve FLi yataylık sayısı sadece
diğer FLj yataylık sayılarıyla birleştirilebilir.
F sayılarının birleştirilmesine ait sayısal örnek
Đncelenen bir döşeme yüzeyinden üç farklı seri okuma yapılmıştır. Bu ölçümler sonucu
hesaplanmış FFi düzgünlük sayıları ise şu şekilde bulunmuştur;
Seri 1 : FF1 = 20
rq1 : Seri 1’e ait qi okumalarının sayısı = 40
Seri 2 : FF2 = 30
rq2 : Seri 2’ye ait qi okumalarının sayısı = 60
Seri 3 : FF3 = 40
rq1 : Seri 3’e ait qi okumalarının sayısı = 80
Bu üç ayrı sonucu birleştirmek için önce iki tanesi birleştirilecek, elde edilecek sonuç
üçüncü sonuçla birleştirilecektir.
F1+ 2 = FF 1 . FF 2

rq1 + rq 2
rq 2 . FF21 + rq1 . FF22

= 20. 30

40 + 60
= 24, 5
60.202 + 40.30 2

Burada F1+2 Seri 1 ve Seri 2’ye ait FF düzgünlük sayılarının birleştirilmesiyle elde edilen
değerdir. Bu yeni F sayısına ait qi okumalarının sayısı ise;
rq1+2 = rq1 + rq2 = 40 + 60 = 100

olur.

Diğer okumadan elde edilen FF sayısı da eklenirse toplam FF sayısı;

F(1+ 2) +3 = FF (1+ 2) . FF 3

r

q (1+ 2)
2
F (1+ 2)

rq 3 . F

+ rq 3

+ rq (1+ 2) . F

2
F3

= 24,5. 40

100 + 80
= 28,8
30.24,52 + 100.402

ve toplam qi okumalarının sayısı;
rq(1+2)+3 = rq(1+2) + rq3 = 100 + 80 = 180
Aynı şekilde FL yataylık sayıları da birleştirilir.
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olarak elde edilir.

5.7.3.2 Belirli bir trafiğe maruz zemin betonları için TR 34 sistemi sınır değerleri
Đngiliz Beton Birliğine ait Teknik Rapor 34 belirli bir trafiğe maruz kalan zemin betonları
için sınır değerleri vermektedir. TR34 sistemi bu tür zemin betonlarını üç sınıfa
ayırmaktadır; Süperdüz, Kategori 1 ve Kategori 2. Her bir sınıf için, TR34 üç özelik için
sınır değerler vermektedir [5];
Özelik I, araç trafiği yönünde ölçülen ve birbirlerinden 300 mm uzaklıktaki iki noktanın
yükseklikleri arasındaki farktır. Bu değer yataylık sınır değeridir (Şekil 5.16).
Hareket Yönü
Döşeme yüzeyi
Özelik I

300 mm

Şekil 5.16 TR 34 sisteminde Özelik I
Özelik II, araç trafiği yönünde ölçülen, 600 mm’de eğimdeki değişimdir. Bu değer yüzey
düzgünlüğü sınır değeridir. F sayı sistemindeki 600 mm eğrilik değerinin aynısıdır (Şekil
5.13).
Özelik III, araç trafiğine dik yönde ölçülen, aracın sağ ve sol tekerleklerinin geçtiği noktalar
arasındaki yükseklik farkıdır. (Şekil 5.17). Özelik I’e benzer şekilde bir yataylık sınır
değeridir. Aracın sağ ve sol tekerleklerinin arasındaki mesafenin 1.5 metreden az veya çok
olması durumları için TR34’de farklı değerler verilmektedir.
Her bir özelik için TR 34’ün verdiği sınır değerleri yüzey düzgünlüğünün üç sınıfı için
Tablo 5.5’de verilmektedir. Bu tabloda her bir özelik için %95 ve %100 sınırları vardır.
Belirlenmiş trafiğin işleyeceği alanların tamamı %100 sınırlarına uymalıdır. Ancak %5
kadarlık bir kısım %95 sınırlarını aşabilir.
Tablo 5.5 Belirlenmiş trafiğe maruz kalan döşemeler için TR34 sınır değerleri [5]
Sınır Değerler
Döşeme
sınıfı
Süp.düz
Kate. 1
Kate. 2.

Özelik I
%95
0,8mm
1,5 mm
2,5 mm

%100
1,0 mm
2,5 mm
4,0 mm

Özelik II
%95
1,0 mm
2,5 mm
3,2 mm

%100
1,5 mm
3,5 mm
5,0 mm
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Özelik III
1,5 m’ye kadar
1,5 m’den fazla
%95
%100
%95
%100
1,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
2,5 mm 3,5 mm 3,0 mm 4,5 mm
3,5 mm 5,0 mm 4,0 mm 6,0 mm

Döşeme yüzeyi
Aracın aksı

Özelik III

Aracın tekerlek açıklığı
Şekil 5.17 TR 34 sisteminde Özelik III
TR34’de verilen zemin beton sınıfları için tavsiye edilen kullanım şekilleri ise Tablo 5.6’da
verilmektedir. Yüzey düzgünlüğünün BS 8204’e göre sınıflandırılması Tablo 5.7’de
gösterilmektedir.
Tablo 5.6 TR 34 de verilen belirlenmiş trafik sınır değerleri için kullanım şekli [3, 5]
Özelik
Uygulama
Süperdüz Kaldırma yüksekliği 8 metreden fazla olan çok dar koridor forklifleri
Kategori 1 Kaldırma yüksekliği 5.5-8 metre arası fazla olan çok dar koridor forklifleri
Kaldırma yüksekliği 5.5 metreden az olan çok dar koridor forklifleri ve otomatik
Kategori 2
yönlendirilen kaldırma yüksekliği az araçlar

Tablo 5.7 Yüzey düzgünlüğünün BS 8204’e göre sınıflandırılması

Sınıf
SR1
SR2
SR3

Uygulama

3 m’lik bir düz kenarlı
bir çubuk altındaki en
büyük derinlik

Yaklaşık F sayısı
eşdeğeri

3 mm

FF 55

5 mm

FF 33

10 mm

FF 17

Özel depo zeminleri için yüksek
standard
Ticari ve endüstriyel zeminler
için normal standard
Diğer zeminler için kullanılan
standard

5.7.3.3 Düz kenarlı çubuk için sınır değerler
Düz kenarlı bir çubuk yüzeye oturtularak zemin betonu yüzeyi ile çubuk arasındaki boşluk
ölçülür. (Şekil 5.18). Bazı şartnamelerde çubuk yatay hale getirildikten soınra ölçüm
yapılır. Çubuk uzunluğu genellikle 3 metredir. Ancak, bazen daha uzun olanları da
kullanılır.
Đngiliz standardı BS 8204, 3 metrelik bir çubuk altında izin verilen en büyük boşluk
değerine göre döşemeleri üç sınıfa ayırmaktadır (Tablo 5.7). ACI 117’de de benzer bir
sınıflandırma vardır.
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Düz çubuk kullanılarak yüzey düzgünlüğü hakkında karar verebilmek için standart bir
deney yoktur. Döşemenin nerelerden ölçüleceği, ölçüm sayısı, izin verilebilen hata sınırları
gibi önemli konular bu yöntemi kullanılmadan önce yanıtlanmalıdır.
3m

boşluk

Şekil 5.18 Yüzey düzgünlüğünü düz kenarlı bir çubuk ile ölçülmesi
5.7.3.4 Alman sistemi
DIN 18202 Alman standardında yüzey düzgünlüğü belirlemek için bu farklı yöntem
verilmektedir. Birinci yöntemde düz çubuk kullanılarak döşeme yüzeyi ile çubuk arasındaki
boşluk ölçülür, ikinci yöntemde ise nokta yükseklikleri ölçülür. Alman sistemi döşemeleri
dört sınıfa ayırır. Bu sınıflar çizgi olarak isimlendirilmektedir ve her bir çizgi üzerindeki
farklı yatay mesafeler için değişik sınır değerleri vardır [1].
DIN 18202’e göre düz kenarlı bir çubuk kullanma esasına dayanan düzgünlük
sınıflandırılması Tablo 5.8’de, DIN 18202 için yaklaşık F sayı eşdeğerleri ise Tablo 5.9’da
verilmektedir.
Tablo 5.8 DIN 18202’e göre yüzey düzgünlüğünün sınıflandırılması
Sıra
1

Uygulama
Toping uygulanacak plaklar
Özen gerektiren fakat kritik
olmayan zeminler
Normal zeminler
Özen gerektiren zeminler

2
3
4

Verilen bir yatay mesafe için toleranslar (mm)
0.1 m
1m
4m
10m
15m
10
15
20
25
30
5

8

12

15

20

2
1

4
3

10
9

12
12

15
15

Tablo 5.9 DIN 18202 için yaklaşık F sayı eşdeğerleri
Sıra
1
2
3
4

F-sayı eşdeğeri
Düz kenarlı bir çubuğa göre tolerans
FF 9
FF 15
FF 21
FF 24

Yataylık toleransı olarak
FF 17
FF 29
FF 39
FF 45

5.7.4 Yüzey Düzgünlüğünün Ölçülmesi
Yüzey düzgünlüğünün ölçülmesi için birçok cihaz mevcuttur. Bunlar;
• eğim ölçerler,
• düz kenarlı çubuklar,
• optik ve lazer ölçü aletleri.
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Kullanılacak cihazların ölçüm hassasiyetleri önemlidir. Ölçüm cihazının hassasiyeti,
döşemede izin verilen boyut sınır değerlerinin %10 undan fazla olmamalıdır. Yüzey
düzgünlüğünün ölçülmesi için tekerlekli profil belirleyen bir alet Şekil 5.19’da
görülmektedir.

Şekil 5.19 Yüzey düzgünlüğünün ölçülmesini sağlayan tekerlekli bir alet
5.7.5 Yüzey Düzgünlüğünü Etkileyen Faktörler
Bunlar; i) sehim, ii) kıvrılma, iii) beton döküm genişliği, iv) yan kalıpların doğruluğu ve v)
yüzey bitirme işlemleridir.
5.7.5.1 Sehim
Döşemelerin sehim yapması asma döşemeler için bir sorundur. Sehim döşeme yataylığını
büyük ölçüde etkiler, ancak yüzey düzgünlüğüne etkisi azdır. Sehim miktarı tasarım
aşamasında dikkate alınarak döşemenin yapacağı sehim azaltılabilir.
5.7.5.2 Kıvrılma
Zemine oturan döşemelerde oluşan kıvrılma olayı bu döşemelerdeki yetersiz yüzey
düzgünlüğünün temel nedenlerinden birisidir. Asma döşemelerde ise böyle bir sorun
görülmez. Yüzey düzgünlüğü ile ilgili deneyler kıvrılma olayını çoğunlukla belirleyemez
çünkü kıvrılma beton döküldükten birkaç ay sonra ortaya çıkabilir.
5.7.5.3 Beton döküm genişliği
Yüzey düzgünlüğü ile döşeme genişliği arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Döküm aralığı
daraldıkça mastarlama işlemi daha doğru yapılabildiği için döşeme yüzeyinin düz ve yatay
olmasını sağlamak daha kolay olur. Örneğin süper düz döşemeler hemen her zaman döküm
genişliği 6 metreden fazla olmayan dar döküm yöntemi ile yapılır. Tablo 5.10, yüzey
düzgünlüğü için çeşitli şartnamelerde önerilen maksimum döküm genişliklerini
göstermektedir.
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Tablo 5.10 Yüzey düzgünlüğü için çeşitli şartnamelerde önerilen maksimum döküm
genişlikleri
Yüzey düzgünlüğü

Maksimum döküm genişliği (m)

F-sayı sistemi
FF70/FL50 (süper düz)
FF50/FL30 (çok düz)
FF20/FL20 (düz)
FF20/FL15 (geleneksel)

6
9
15
Sınır yok

TR 34 toleransları
Süper düz kategori
Kategori 1
Kategori 2

6
6
9

BS 8204 toleransları
SR1
SR2
SR3

6
9
Sınır yok

Bu tabloda verilenler önerilerdir. Kesin kurallar değildir. Tabloda öngörülen döküm
genişliklerinden daha geniş dökümlerde istenilen düzgünlük sonuçları elde edilebilir.
5.7.5.4 Yan kalıpların doğruluğu
Yan kalıplar betonun perdahlama yüksekliğinin belirlediği için döşeme yüzey
düzgünlüğünü etkiler. Eğer kalıp üst kısmı yatay değilse betonun da yatay olması
beklenemez. Kalıpların döşeme yataylığı üzerindeki etkisi büyüktür ancak yüzey düzeltme
işlemleriyle belirlenen yüzey düzgünlüğünü fazla etkilemez. Kalıpların doğru yükseklikte
yerleştirilmesi yeterli değildir, yüzey düzeltme işlemleri bitirilinceye kadar kalıplar yatay
olarak kalmalıdır.
5.7.5.5 Yüzey düzeltme işlemleri
Yüzey düzeltme işlemlerinin yüzey düzgünlüğüne etkisi büyüktür, ancak yataylık üzerinde
etkisi sınırlıdır. Yüzey düzeltme adımlarından mastarlama işlemi en önemli adımdır.
Yüzeyi için özel talep olmayan döşemeler genelde sadece tek sefer mastarlama işlemi
görür. Orta derecede yüzey düzgünlüğü gerektiren döşemeler (örneğin F sayı sisteminde FF
30/FL20 veya TR 34 sisteminde Kategori 2 döşemeler) en az iki kere mastarlanmalı, ikinci
mastar birinci mastarlamaya dik yönde yapılmalıdır. Süper düz döşemeler ise her iki yönde
de birçok defa mastarlanır [1,3-5].
5.7.6 Süper-Düz Döşemeler
Süper düz döşeme için kabul edilmiş bir genel tanım yoktur. Ancak, TR 34 sisteminde,
zemin betonları için daha az toleranslar tanınmaktadır [1,3-5]. Genel olarak ASTM E
1155’deki F sayı sisteminde FF 50’den sonra gelen daha yüksek değerlere sahip zemin
betonları süper düz olarak adlandırılmaktadır.
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5.7.7 Gerekli Yüzey Düzgünlüğünün Belirlenmesi
Gerekli yüzey düzgünlüğünün belirlenmesi için birçok yöntem vardır, düzgünlüğün
belirlenmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Döşemeyi etkileyecek trafiğin rastgele trafik veya belirli trafik olduğuna karar verilir.
Rastgele trafik ise 2. adıma, belirli trafik ise 6. adıma geçirilir.
Tablo 5.3 de F sayıları belirlenir. Zemine oturan döşemeler için FF ve FL belirlenirken,
asma döşemeler için FF sayısı belirlenmesi yeterlidir.
Kullanılacak ekipmanların istenen F sayı şartlarını sağlayabileceği kontrol edilir.
ASTM E 1155’e göre ölçümler belirlenir.
9. adıma geçilir.
Tablo 5.4 den veya Teknik Rapor 34 ten yüzey düzgünlük sınıfı seçilir.
Kullanılacak ekipmanların döşeme ile ilgili sınır değerleri için uygun olduğu kontrol
edilir.
Teknik Rapor 34 e göre ölçümler belirlenir.
Yüzey düzgünlüğü ile ilgili sınır değerlerin döşeme tasarımının diğer yönleri ile ilgili
adımları kontrol edilir.

5.8 AŞINMA DĐRENCĐ
5.8.1 Aşınma Direncine Geleneksel Yaklaşım
Bu yaklaşımda performans belirlenmesinden çok yöntem belirlenmesi esas alınmıştır.
Geleneksel yaklaşımda hedef, aşağıda belirtilen faktörlerden bir veya birkaçını kontrol
ederek aşınma direncini sağlamaktır:
•
•
•
•

betonun basınç dayanımı,
su-çimento oranı,
kür,
son düzeltme yöntemleri.

Bu dolaylı yaklaşım bazen oldukça olumlu sonuçlar vermesine karşın aynı zamanda
risklidir. Aşınma direncini etkileyen pek çok faktör vardır ve bunların tümünü kontrol
altında tutacak bir şartname yaratmak oldukça güçtür.
Aşınma direncinin özellikle önemli olduğu durumlarda, genellikle geleneksel yaklaşımla
(toping, kaplama veya sertleştiriciler gibi) yüzey işlemleri belirlenir. Bu işlevi yerine
getiren pek çok ürün mevcuttur ve bunlar aşağıdaki gruplar içinde toplanabilir [1].
•
•
•
•

yüksek mukavemetli topingler (genellikle mukavemeti yüksek normal betondan
yapılır, fakat bazen epoksi betonu veya diğer malzemeler de kullanılabilir),
serpme son düzeltmesi (metal veya ametal),
reçine kaplamaları,
yüzey sertleştiricileri (betonla reaksiyona girerek yüzeyi sertleştiren kimyasallar).

Yüzey işlemesi genellikle başarılıdır; ancak burada başarı ile kastedilen aşırı derecedeki
aşınmanın engellenmesidir. Bu yaklaşımın da ciddi sakıncaları vardır. Bunlardan en
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önemlisi maliyettir. Gerçekten etkili olan yöntemlerin uygulanmasının maliyeti yüksektir.
Bazı durumlarda bu yüksek maliyetin haklı nedenlerle olduğu kabul edilebilir. Ancak, pek
çok durumda iyi kontrol edilmiş normal beton da aynı işlevi görür.
Bir başka sakınca da yüzey işlemesinin yüzey aşınması dışındaki nedenlerle zarar
görmesidir. Topingler ve reçine kaplamaları, bunların altında bulunan beton ile yeterli bağı
sağlayamayabilir. Serpme son düzeltmesinin uygulanması zordur. Bir yüzey işlemesinin
başarısız olması, yalın betonun normal aşınmasından çok daha kötü sonuçlar verir.
Tüm bu yöntemlerin paylaştıkları ortak bir problem vardır; bu da yüzeyin aşınma direnci ile
kullanıcının ihtiyaçları arasında bir paralellik kurulamayışıdır. Yüzeyin aşınma direncinin
çok düşük olması durumunda, zamanından önce aşınması söz konusudur; çok yüksek
olması durumu ise maliyetin beklenenin çok üzerine çıkmasına neden olur. Buna çare
olarak geleneksel yöntemlerin iyileştirilmesi değil, yöntemi belirleyerek aşınma direncini
kontrol altında tutma fikrini tümüyle terk etmek yoluna gidilmesidir. Yapılması gereken,
aşınma direncinin belirlenip bunun tamamlanmış yüzeye uygulanan aşınma deneyleri ile
desteklenmesidir [1, 2].
5.8.2 Aşınma Direncinin Sınıflandırılması
Aşınma direnci Đngiltere ve Amerika’da değişik şekillerde sınıflandırılır. Her iki yöntem de
tümüyle yeterli kabul edilemez, çünkü her ikisi de söz konusu yüzeyin sınıfının
belirlenmesi için bir deney yöntemi içermemektedir. Ancak Đngiliz ve Amerikan
sınıflandırmaları uygun bir deneyle birleştirildiğinde etkili sonuçlar vermektedir [1-4].
5.8.2.1 BS 8204 sınıflandırması
Bu yöntemde beton yüzeyler beş sınıfa ayrılarak incelenir. Çoğu beton yüzeyler AR
sınıflarına dahildir; Tablo 5.11’de verilen AR1 (çok yüksek aşınma direnci); AR3 (iyi
düzeyde aşınma direnci) aralığı içindedir.
Özel olarak adlandırılan kategori, normalin çok üzerinde aşınma direnci gerektiren
döşemeler içindir. Özel döşemelerin çoğu, yoğun endüstriyel ortamlarda kullanılır.
Nominal olarak adlandırılan kategori ise, az miktarda aşınmaya maruz kalan zemin
betonları içindir. Đngiliz standardının bir parçası değildir ancak BS 8204 sınıflandırmasının
oluşturulmasını sağlayan CCA (Cement Concrete Association’ ın günümüzdeki adı British
Cement Association)’ın orijinal önerisinde mevcuttur. Bu kategori, binanın bitmiş halinde
aşınmaya maruz kalmamasıyla beraber, inşaat sırasında oluşan trafik nedeniyle orta
derecede aşınma ile karşı karşıya olan döşemeler içindir.
Bu sınıflandırmanın kullanımı kolaydır ancak bir risk taşımaktadır. BS 8204, aşınma
direnci için bir metod belirlemektedir; bir performans belirlenmesi değildir. Her zemin
betonu gerekli görülen çeşitli özelikleri içerir, bunlar: i) beton mukavemeti, ii) minimum
çimento miktarı, iii) agrega tipi, ve iv) son düzeltme yöntemidir. Söz konusu risk ise
üreticinin tüm bu gereklilikleri yerine getirmesine rağmen düşük aşınma dirençli bir zemin
betonu elde edebilme olasılığının oluşudur.
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Tablo 5.11 Aşınmaya bağlı olarak zemin betonu sınıfları (Đngiliz sınıflandırılması)
Özelik
Aşınma
direnci
derecesi
Aşınan
maksimum
derinlik*
(mm)
Tipik
kullanımı

Özel

AR1

Döşeme Sınıfı
AR2

AR3

Nominal

Aşırı yüksek

Çok yüksek

Yüksek

Đyi

Nominal

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

Çok yoğun
kullanımdaki
fabrikalar

Yoğun
kullanımdaki
fabrikalar ve
depolar

Az kullanılan
fabrikalar ve
depolar

Đnşaat trafiğine
maruz kalan
alanlar

Lastik
tekerlekler

Lastik
tekerlekler ve
yürüyüş trafiği

Ağır yüklü çelik
Maruz
Çelik
tekerlekler; darbe
kalınan tipik
tekerlekler ve
ve sürüklenme
trafik
darbe
yükleri
Beton basınç
dayanımı
Minimum
çimento
miktarı

Orta
yoğunlukta
kullanılan
fabrikalar ve
depolar
Hafif yüklü
çelik
tekerlekler ve
sert plastik
tekerlekler

Özel karışımlar

60 MPa

50 MPa

40 MPa

40 MPa

Özel karışımlar

475 kg/m3

400 kg/m3

325 kg/m3

325 kg/m3

Đnce agrega

Özel karışımlar

Son
düzeltme

Özel karışımlar

Standarda uygun doğal kum,
ancak yumuşak kalker veya
kumtaşı olmamalı
Düzgün mala
düzeltmesi

Standarda
uygun doğal
Özel talep yok
kum
Düzgün mala
Mala
Düzgün mala düzeltmesi veya düzeltmesi veya
düzeltmesi
erken yaş
erken yaş
zımparalanması zımparalanması

* Chaplin aşınma deney aleti ile uygulanan standard deneyden elde edilmiştir.
Aşınma deneyleri içeren bir performans kriteri bu riski ortadan kaldırabilir ve BS 8204
sınıflandırmasını deneylerle birleştirmek kolaylaşır. Bu sınıflandırma, Chaplin aşınma
deney aleti ile uygulanan aşınma deneylerine dayandırılmaktadır.
5.8.2.2 ACI 302 sınıflandırması
Amerikan sınıflandırması, Đngiliz sınıflandırmasından oldukça farklıdır. ACI 302, yedi
döşeme sınıfı tanımlar. 1-5 arasındaki sınıflar tek seferde tamamlanan döşemeler içindir.
Listeleme artan trafik miktarına göre sıralanarak yapılmıştır. Örneğin Tablo 5.12’de verilen
Sınıf 1, hafif yaya trafiği için; Sınıf 5, yaya ve tekerlek aşındırması içindir. Sıralamada
Đngiliz uygulamasının tam tersi söz konusudur; düşük sınıf numarası daha yüksek aşınma
direnci anlamına gelmektedir. Sınıf 6 ve 7 iki aşamada uygulanan döşemeler içindir. Bu son
iki sınıfın, 1-5 sınıflarından daha çok aşınma direnci gerektirmesi şart değildir [1].
Farklılıklarına rağmen, hem Đngiliz hem de Amerikan sınıflandırmaları metot belirleyici
özelliklerinden kaynaklanan aynı problemlere sahiptirler. ACI 302 her sınıf döşemeye özel
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bir yüzey düzeltme metodu önermektedir ve tasarımcıya beton karışımını tayin ederken
döşeme sınıfını göz önünde bulundurmasını tavsiye etmektedir. Ancak, bu şekilde
tamamlanan döşemenin belirli bir aşınma dayanımına ulaşmasını garanti etmek çok zordur.
Tam olarak etkili olabilmesi için ACI 302 sınıflandırması, aşınma deneyleri ile birlikte
gözönüne alınmalıdır. Pek çok Amerikan aşınma deneyi standartları olmasına rağmen,
bunlar ACI 302’ye entegre edilmemiştir [1-4].
Tablo 5.12 Chaplin aşınma deney aleti esasına ve etkiyen trafiğe göre izin verilebilen
aşınma derinliği (Amerikan sınıflandırılması)
Sınıf

Maruz kaldığı trafik

Kullanımı

Maksimum aşınma
derinliği* (mm)
0,80

Konutlar veya karoyla kaplı
mekanlar
2
Yaya
Ofisler, okullar ve hastaneler
0,80
3
Yaya ve hafif tekerlekler Garajlar ve araba alanları
0,40
Hafif yoğunlukta endüstriyel ve
4
Yaya ve tekerlekler
0,20
ticari alanlar
Yaya, tekerlekler ve
Endüstriyel alanlar ve monolitik
5
0,10
yıpratıcı aşınma
topingler
Ağır endüstri için bağlantılı
6
Yaya ve sert tekerlekler
0,05
topingler
7
Sınıflar 3,4,5,6
Bağlanmamış topingler
0,40 – 0,05
* Chaplin aşınma deney aleti ile uygulanan standard deneyden elde edilmiştir
1

Hafif yaya

5.8.3 Aşınma Direncinin Deneysel Yolla Bulunması
Yıllar içinde aşınma direncinin deneysel yolla elde edilmesi için pek çok değişik alet
kullanılmıştır. Tüm bu deney aletleri araştırma amaçlı olarak üretilmiştir, sahada ölçüm
yapmada kullanılan standard aletler değildir. Bunlardan pek çoğu ulusal standard
deneylerde kullanılır. ASTM C 779 “yatay beton yüzeylerin” aşınma direncinin test
edilmesi için üç prosedür tanımlar. Prosedür A’da silikon karbid ağlı, dönen diskler
kullanılır. Prosedür B’de çelik tekerlekler; Prosedür C’de bilyeli aşındırıcılar kullanır. Her
üç prosedürde de aşınma öncesi ve sonrası yapılan derinlik değişimi okumaları ile aşınma
miktarı belirlenir.
Aşınma ile ilgili diğer bazı ASTM deneyleri de döşemeler için uygun değildir. ASTM C
944-80’de çelik tekerleklerle kontrollü aşınma yaratan başka bir alet tanımlanmaktadır. Bu
yöntem çoğunlukla deney numuneleri gibi ufak boyutlu beton numunelere uygulanır.
ASTM C 418 beton yüzeyleri kumlamayla test etme yöntemini açıklar.
5.8.3.1 Chaplin aşınma deney aleti
Đngiliz Standard deneyinin eksikliği nedeniyle, CCA (günümüzdeki adıyla BCA),
döşemelerin aşınma direncini ölçmek için yeni bir alet geliştirmiştir. Bu alet, önceleri
beton teknolojisi literatüründe “Hızlandırılmış Aşınma Aleti” olarak bilinmektedir.
1980’lerin başında ve ortalarında geliştirilmiş ve şu anda Chaplin aşınma aleti adıyla ticari
olarak mevcuttur. Deneyde, endüstriyel araçların neden olduğu aşınmaya benzer bir
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aşınmayı sağlayabilmek için dairesel yollar üzerinde hareket eden çelik tekerlekler
kullanılmaktadır. On beş dakikalık bir deneyde, tekerlekler halka şeklinde bir aşınma izi
oluştururlar. Bir derinlik ölçer yardımıyla aşınma izinin deneyden önceki ve sonraki
derinliği belirlenir. Standard bir deney, döşemenin değişik yerlerinde yapılan üç adet on beş
dakikalık deneyden oluşur.
Aşınmanın derinliği milimetrenin yüzde biri ile ifade edilir. Yüksek değerler düşük aşınma
direncinin göstergesidir. Çoğu beton döşemede 0,05-1,00 mm arasında aşınma derinliği
oluşur.
Chaplin deney aleti Đngiliz standardının bir parçası olmamasına karşın BS 8204’deki
aşınma direnci sınıflandırmasında kullanılmıştır (Tablo 5.12) Resmi statüde bir deney
olmaması, Chaplin aşınma deneyi, aşınma direncine bağlı olarak performans
belirlenmesinde kullanılan en iyi yöntemdir. Đngiltere ve Amerika’da uygulanmaktadır.
Deneyde birkaç sınırlandırma mevcuttur. Yuvarlanan tekerlekler söz konusu olduğu için
aşınmanın esas nedeninin tekerlekli trafik olduğu döşemelerde kullanılması daha uygundur.
Deney, ayrıca kayma aşınması ve yıpratıcı aşınmaya maruz kalan döşemelerde de
kullanılabilir. Döşemelerin çoğu zaten bu kategoriler dahilindedir, ancak dahil olmayan
döşemeler de mevcuttur. Chaplin deneyi; yüzeyi aşınmasının başlıca nedeni darbe,
korozyon veya hareketli sıvıların neden olduğu erozyon olan döşemelere uygun
olmayabilir.
Bir başka sınırlandırma da deneyin çok fazla sert olan döşemelerde yeterince aşınma
oluşturamamasıdır. Bazı özel sınıftaki döşemelerde sadece 0,01 mm civarında aşınma
derinliği oluşmuştur, bu da deney hassasiyetinin sınırındadır. Bu nedenle de deney, aşınma
direnci çok yüksek iki döşemenin birbiriyle karşılaştırılmasında çok başarılı değildir. Bu
sınırlandırmayı aşmak için iki yol izlenebilir. Birincisi, deneyin süresini 15 dakikadan 30
dakikaya uzatmaktır. Diğer bir yol ise düzgün yüzeyli tekerlekleri dişli tekerleklerle
değiştirmektir. Belirtilen her iki yol da standard deney olarak uygulanmadan önce daha
fazla araştırma ile desteklenmelidir.
5.8.4 Aşınma Dayanımının Belirlenmesi
Chaplin deney aletini kullanarak aşınma direnci için performans belirlemesi yapmak
oldukça kolaydır. Çoğunlukla sadece iki adımda bu sağlanabilir:
1) BS 8204 veya ACI 302’de, bir zemin betonu sınıfının seçilmesi,
2) Tablo 5.1’de belirtilen, 28 günlük veya daha ileri yaştaki bir zemin betonunun 15
dakika Chaplin deneyine maruz kalması durumunda izin verilen maksimum
aşınma derinliğinin belirlenmesi.
Hiçbir standard sınıfa dahil olmayan zemin betonlarında ise benzer zeminler için belirtilen
aşınma derinliğinin kabul edilmesi uygundur.
Maksimum aşınma derinliği en az 28 günlük beton için ifade edilmiştir. Çünkü, betonun
yaşı arttıkça mukavemeti ve buna bağlı olarak aşınma direnci artar. Beton mukavemeti
standard olarak 28 günlükken ölçülür, aynı yaklaşım aşınma deneyleri için de uygundur.
Bazen döşeme işlemi çok ileri seviyelere ulaşıp tamamlanmadan problemlerin tespit edilip
önlenmesi için 28 günden önceki yaşlarda da deney uygulanır.
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5.8.5 Aşınma Dayanımını Etkileyen Faktörler
Tasarımcılar, performans belirlenmesi yaklaşımını kullandıkları takdirde aşınma direncini
etkileyen her detay ile ilgilenmek zorunda değildir. Sadece temel faktörler hakkında bilgi
sahibi olup, belirlenme sırasında değişik parçaların birbiriyle çelişmesini engellemekle
yükümlüdürler.
Chaplin deney aleti ve diğer deney aletleri ile sürdürülen araştırmalara dayanarak, aşınma
dayanımını etkileyen en önemli faktörlerin, i) son düzeltme yöntemleri, ii) ince agrega, iii)
kür, ve iv) bazı yüzey işlemeleri olduğu söylenebilir. Betonun dayanımı ve iri agreganın
sertliği daha az önem taşımaktadır [1].
Burada, aşağıdaki faktörler incelenmektedir [1, 2]:
-

Betonun basınç mukavemeti,
Son düzeltme yöntemleri,
Đnce agrega,
Đri agrega,
Serpmeli son düzeltmeler,
Yüzey sertleştiricileri,
Reçine kaplaması,
Kür,
Karbonatlaşma.

5.8.5.1 Betonun basınç mukavemeti
Betonun basınç mukavemetinin aşınma dayanımında önemli bir faktör olduğu
bilinmektedir. Hatta bazı tasarımcılar tarafından tek faktör olarak kabul edilir. Beklenmedik
bir şekilde, araştırmalarda beton mukavemeti ve tamamlanmış döşemenin aşınma direnci
arasında özellikle çok güçlü bir bağlantı bulunamamıştır. Buradaki problem aşınmanın
döşeme yüzeyinde gerçekleşmesi ve bu yüzeyin, altındaki betondan çok daha güçlü veya
zayıf olabileceğidir. Normal mukavemet sınırları (25-40 MPa) içindeki bir betonla üretilmiş
döşemeler Nominal’den Özel’e kadar her aşınma direnci sınıfında olabilir.
5.8.5.2 Son düzeltme yöntemleri
Son düzeltme yöntemleri çoğunlukla beton mukavemetinden daha önemlidir. Pek çok
zemin betonu yapımcısı betonun üst yüzeyinin tekrarlı malalamayla yoğunlaştırılabildiği
inancındadır. Bu, doğru kabul edilebilir. Đngiltere’de yapılan aşınma deneylerinde
makinayla uygulanan tekrarlı malalama ile yine makine ile perdahlama (helikopter
uygulaması) uygulanmış döşemeler karşılaştırılmıştır. Makinayla malalama uygulanmış
döşeme üç kat daha fazla aşınma direncine sahiptir (Şekil 5.20). Amerikan deneylerinde de
tekrarlı malalamanın faydaları daha az olmakla beraber tespit edilmiştir.
Son düzeltme yöntemleri önemli olmakla beraber, uygulayıcının yeteneğine çok bağlı
olduğu için belirlenmesi güçtür. Her malalamanın süresi önemlidir fakat önceden
belirlenmesi mümkün değildir. En iyi uygulama, tamamlanmış yüzeyin ulaşması gereken
aşınma direncini belirleyip, uygulanacak düzeltme yönteminin seçimini uygulayıcıya
bırakmaktır.
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Ancak tasarımcılar, başarısız son düzeltme uygulanmış bir döşemenin iyi malalanmış bir
döşemeden çok daha düşük bir aşınma direncine sahip olduğunu bilmelidir. Başarısız bir
son düzeltme BS 8204’teki sınıflardan sınıf AR2 veya daha iyi bir sınıfa dahil
edilmemelidir [1].
Son Düzeltme Metodu
elle
malalama

makinayla
düzeltme

makinayla
tekrarlı
malalama

Aşinma Derinliği
0.20 mm

0.40 mm

0.60 mm

0.80 mm

1.00 mm

Şekil 5.20 Son düzeltme yönteminin aşınma direncine etkisi

5.8.5.3 Đnce agrega
Đnce agreganın önemli bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada, kırma kalker
taş tozu değişik tipte doğal kumlarla karşılaştırılmıştır. Chaplin deney aleti ile sürdürülen
testlerde, kırmataş incesi ile üretilen döşemelerde doğal kumlara göre üç kat daha fazla
aşınma derinliği oluşmuştur.
Ancak aynı çalışmada, aşınma direnci ve ince malzemenin boyutu arasında bir bağıntı
kurulamıştır. Kırma kalker taşının verdiği kötü sonuçlardan yola çıkarak ince malzemenin
şeklinin daha önemli olduğu öne sürülmüştür.
BS 8204’te Sınıf AR1 ve daha yüksek sınıflardaki döşemeler için doğal kum kullanımının
gerekliliği belirtilmiştir. Kırma bir kumun iyi sonuçlar vereceği testlerle belirlenmediği
takdirde BS 8204’te belirtilen bu kural uygulanmalıdır.
5.8.5.4 Đri agrega
Genel kanıya göre sert agregaların, zemin betonlarının aşınma direncini arttırdığı iddia
edilir. Ancak araştırmalar bunu desteklememektedir. Aşınma deneylerinde, yumuşak ve sert
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iri agrega ile üretilmiş benzer betonlar arasında hiçbir belirgin fark tespit edilmemiştir.
Buradaki problem (beton mukavemeti ile ilişkide de olduğu gibi) döşemenin yüzeyi ile
altındaki betonun farklı oluşudur. Normal son düzeltme metodlarında iri agrega alta itilerek
yüzeyde harçtan oluşan bir tabaka oluşturulur. Bu nedenle de aşınmaya direnç gösteren iri
agrega değil, harçtır. Đri agrega, harç tabakası tahrip olduktan sonra aşınma direncinde etkin
hale gelir ancak bu durumda döşeme pek çok kullanıcıya göre zaten özelliklerini
kaybetmiştir.
5.8.5.5 Serpme son düzeltmeleri
Serpme son düzeltmeleri aşınma direncine olan etkilerine göre farklılıklar gösterirler ve iki
şekilde bulunurlar: ametal ve metal. Ametal serpmeler mineral agregalardır (genellikle
korund ve/veya kuvartz). Metal serpmeler ise metal parçacıklardan oluşur (genellikle
demir). Ametal olanlar daha ucuz olmalarına karşın çok daha az etkilidirler. Araştırmalarda
kırılgan mineral agregalardan çok az fayda sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu serpmeler
döşeme yüzeyinde çimento yönünden zengin bir harç oluştururlar ancak iyi uygulanmış bir
son düzeltmeyle yalın betona da bunu sağlamak mümkündür.
Buna karşın, metal serpmeli son düzeltmeler yalın betonun aşınma direncinden birkaç kat
fazla direnç sağlar. Chaplin deneyinde, metal serpmeli zemin betonları 0,01 mm den daha
küçük aşınma derinliği vermiştir.
Bu sonuçlar nedeniyle metal serpmeler tercih edilen bir son düzeltme tipidir ancak bazı
sakıncaları vardır. En önemli sakınca hem malzeme hem de işçiliğin maliyetinin yüksek
oluşudur. Diğer bir sakınca serpmenin uygulamasının iyi işçilik gerektirmesidir. Eğer
malzeme iyi bir zamanlamayla uygulanmazsa ve iyi yerleştirilemezse betonla olan
bağlantısı başarısız olabilir. Bunun sonucu da hiç serpme kullanılmayan bir yüzeyden çok
daha kötü olur. Bir diğer sakınca da serpmeli son düzeltme yapılan bir yüzeyin daha az düz
oluşudur [1-3].
Tüm bu sakıncalarına karşın, metal serpmelerin normalin üstünde aşınma direnci gerektiren
döşemelerde kullanımı çok fayda sağlayabilir. Aşınma direnci açısından bakıldığında, BS
8204 sınıf AR1 ve daha altındaki sınıflar için metal veya ametal serpme uygulaması gerekli
olabilir.
5.8.5.6 Yüzey sertleştiricileri
Yüzey sertleştiricileri genellikle tuzlardır. Tipik olarak suda çözülmüş sodyum silikat veya
magnezyum florosilikat kullanılır. Aşınma dayanımı üzerinde az miktarda fakat ölçülebilir
etkileri vardır. Örneğin bir deneyde, silikat sertleştiriciler iyi kürlenmemiş bir döşemenin
aşınma direncini %15-35 oranında iyileştirmiştir.
Sertleştiricilerin maliyeti düşüktür ve orta seviyede bir aşınma direnci iyileştirmesinin
gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir. Örneğin 0,23 mm aşınma derinliği veren bir
zemin betonun, standardın maksimum 0,20 mm’ ye izin verdiği bir durumda silikat
sertleştirici ile uygun dirence ulaştırılabilir. Ancak, daha fazlası beklenmemelidir.
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5.8.5.7 Reçine kaplaması
Bu uygulamada polimer reçinesinin döşeme yüzeyinin içine işlemesi sağlanır. Epoksi,
poliüretan ve benzeri ticari ürünler mevcuttur. Bazı kaplamalar aşınma deneylerinde çok iyi
sonuçlar verirler. Örnek olarak bir deneyde, nem kürü ile birlikte uygulanmış poliüretan
kaplama, döşemeyi nominal veya daha aşağı sınıflardan AR2’ye yükseltmiştir. Reçine
kaplamaları iki sakıncanın varlığı dışında yararlıdır. Birincisi, bu ürünlerin maliyetinin
yüksekliğidir. Đkincisi ise yanlış uygulandıkları takdirde yüzeyden soyulmalarıdır.
5.8.5.8 Kür
Kürün aşınma direnci üzerindeki etkisi büyüktür. Đngiltere’de yapılan çalışmalar, polietilen
örtü kullanılarak kürlenmiş bir zemin betonun aşınmaya karşı, hava kürü uygulanmış bir
zemin betonundan çoğu kez daha dirençli olduğu gösterilmiştir (Şekil 5.21). Amerika’da da
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bazı kür bileşenleri çok iyi deney sonuçları vermiştir.
Burada çifte etki söz konusudur; nemi korumanın dışında, bu bileşenin betondaki
gözenekleri doldurması ile yüzey daha dirençli hale gelir. Kür, tüm beton döşemeler için
önemlidir fakat minimum aşınma direncinden daha fazla aşınma direnci gerektiren
döşemelerde özellikle önem taşır [1].
Kullanılan kür yöntemi
Kür
Polieten
uygulanmamış 7 gün

Polieten
21 gün

reçine
kaplama

Aşınma derinliği
0.20 mm
0.40 mm
0.60 mm
0.80 mm
1.00 mm
1.20 mm

Şekil 5.21 Kürün aşınma direncine etkisi
5.8.5.9 Karbonatlaşma
Karbonatlaşma yeni üretilmiş bir döşemeye zarar verebilir. Havadaki karbondioksitin taze
betonla reaksiyona girmesi ile oluşur. Genellikle sebep, hava çıkışı olmayan ısıtıcılardır. Bu
konuda aşınma deneyi kaydı yoktur. Bazı kür metodlarında karbondioksiti uzak tutmak
denenir, ancak uygun çözüm, hava çıkışı olmayan ısıtıcılardan ve diğer karbondioksit
kaynaklarından uzak durmaktır.
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Söz edilen erken karbonatlaşma sertleşmiş betonda görülen uzun zamanda oluşan
karbonatlaşmadan farklıdır. Erken karbonatlaşma her zaman zararlıdır, ancak uzun
zamanda oluşan karbonlaşma beton yüzeyini biraz sertleştirebilir.
5.8.6 Aşınma Direncinin Geliştirilmesi
Mevcut bir döşemenin aşınma direncinin geliştirilmesi için pek çok yöntem vardır fakat bu
yöntemler her zaman gecerli değildir. Aşağıdaki yöntemler incelenecektir[1]:
•
•
•
•
•

zımparalama,
geç kür,
yüzey işlemesi,
topingler,
temizlik.

5.8.6.1 Zımparalama
Zayıf aşınma direncinin nedeni genellikle betondan daha zayıf yüzeylerdir. Bu; kötü
uygulanmış son düzeltme, kür eksikliği veya erken yaşta maruz kalınan donma sonucunda
olur. Döşemenin direncini arttırmak için uygulanan bazı yöntemler de buna sebep olabilir.
Örneğin, serpmeli son düzeltme yanlış bir zamanlamayla uygulandığında, kullanım
sırasında zarar gören, bağlantısı olmayan ince bir tabaka oluşur.
Yüzeyin zayıf olduğu durumlarda, zımparalama iyi sonuçlar verir. Zımparalanan derinlik
genel olarak 1,5-3,0 mm arasındadır. Büyük ölçekli bir zımparalama işlemine başlamadan
önce bu işlemin istenen düzeyde aşınma direnci sağlayıp sağlamayacağı denenmelidir.
Genellikle bir metre kare üzerinde denenmesi yeterlidir.
5.8.6.2 Geç kür
Yetersiz kür çok zayıf döşemenin nedeni olabilir. Son düzeltmenin ardından yüzeyin
kuruması sertleşme işleminin durmasına neden olur ve beton potansiyel dayanımının sadece
bir kısmına ulaşır. Bazı durumlarda kür, beton ıslatılarak tekrar uygulanabilir ve bu “geç
kür” olarak adlandırılır.
Đngiliz araştırmacılar geç kürün etkisini aşağıdaki üç çeşit yüzeye aşınma deneyi
uygulayarak tespit ettiler:
1.
2.
3.

7 gün polietilen örtülerek kürlenen zemin betonları,
28 gün havaya maruz bırakılan zemin betonları,
28 gün havaya maruz bırakıldıktan sonra ıslatılarak 7 gün polietilen örtülerek
kürlenen zemin betonları.

Sonuçlar Şekil 5.22’de görülmektedir. Beklenildiği gibi Grup 1, Grup 2’den daha yüksek
aşınma direnci göstermiştir. Geç kür uygulanan 3. grup ise 2. gruptan daha iyi sonuçlar
vermekle beraber 1. grubun değerlerine de ulaşamamıştır.
Bu sonuçlar, yetersiz kür uygulanmayı teşvik etmemelidir. Son düzeltmenin hemen
ardından uygulanan kür en iyi sonucu verir, ancak bunun gerçekleşememesi durumunda geç
kür uygulanabilir [1].

319

Kür
uygulanmamış Đyi kür

Geç kür

Aşınma derinligi
0.20 mm
0.40 mm
0.60 mm
0.80 mm
1.00 mm
1.20 mm
1.40 mm

Şekil 5.22 Kürün aşınma direncine etkisi
5.8.6.3 Yüzey işlemesi
Silikat tipi yüzey sertleştiriciler kullanımı kolay olmalarına karşın aşınma direncini az
miktarda geliştirirler. Araştırmalara göre sertleştiricilerin en etkili olduğu durum, düşük suçimento oranlı bir beton ile beraber dökülmeleridir, fakat bu duruma düşük aşınma
dayanımlı zemin betonlarında fazla rastlanmaz.
Reçine yapıştırıcıları daha etkilidir, fakat maliyeti daha yüksektir ve beton yüzeyinin
yapılacak işleme iyi hazırlanmadığı durumlarda bağlantı kopukluğu olabilir. Önceden
üretilmiş döşemelerde döşemeyi işleme hazırlamak oldukça zordur.
5.8.6.4 Topingler (Aşınma tabakası)
Beton topingleri istenilen seviyede aşınma direnci elde etmede kullanılabilir. Yapıştırmalı
veya yapıştırmasız olarak kullanılabilirler. Ancak topingler en son başvurulacak yöntem
olmalıdır. Çünkü hem maliyeti yüksektir, hem de sakıncaları vardır. Yapıştırmalı topingde
her zaman bağın kopma riski vardır. Yapıştırmasız olması durumunda ise yeni tabakanın
yüksekliği eski tabakadan en az 100 mm yüksek olacaktır.
5.8.6.5 Temizlik
Yüzeyi temiz olan döşemeler temiz olmayanlara kıyasla çok daha dayanıklıdırlar. Trafikle
döşeme yüzeyi arasında dolaşan parçacıklar döşemeye zarar verirler. Döşemeler buna
dayanıklı olarak üretilmelidir. Ancak, kirliliğin çok fazla olduğu durumlarda temizlik
yapılması yüzey aşınmasını azaltmak yönünden faydalıdır.
5.9 KĐMYASAL ETKĐLERE DAYANIKLILIK
Özelikle fabrika zeminleri kimyasal etkilere maruz kalabilir. Bu etkiler genelde zemin
betonu üzerine dökülen kimyasallar yoluyla olur. Ancak bu etkilerin sürekli olduğu
durumlar da söz konusudur.
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5.9.1 Betonun Kimyasal Etkilere Dayanıklılığı
Normal betonun alkalilere ve yağlara dayanıklılığı genelde yüksektir. Ancak; beton, asit,
çeşitli sıvı ve katı yağlar ile şeker çözeltileri ile hasara uğrayabilir. Hasar yapıcı bu etkiler
gıda işleme endüstrisinde sıkça görülür. Bunun yanında, depolama yapılarında benzer
etkilerle karşılaşılması mümkündür. Betonun kimyasal etkilerine dayanıklılığını artırmak
için çimento dozajını arttırmak, su/çimento oranını azaltmak, betonu iyi sıkıştırmak ve iyi
kür etmek alınması gerekli önlemlerdir. Bu önlemler betonun boşluk miktarını azaltarak
geçirimsizliğini artırır ve oluşacak hasarı düşürür.
5.9.2 Betonun Korunması
Beton bazı kimyasal etkilere dayanıklı yapılamadığı için, böyle zararlı kimyasallarla teması
önlenmelidir. Bunun için, beton yüzeyin kaplanması ve derzler ile çatlakların kimyasal
etkilere karşı doldurulması gereklidir [1].
5.9.2.1 Yüzey kaplama malzemeleri
Döşemeyi kimyasal etkilere karşı korumak için en yaygın yöntem yüzeyin kimyasallara
dayanıklı bir mazleme ile kaplanmasıdır. Poliüreten kaplamalar, epoksi esaslı kaplama
malzemeleri, lateks katkılı harç ve betonlar kimyasal etkilere karşı döşeme yüzeyini
kaplamak için kullanılmaktadır. Kaplama için kullanılacak malzemenin, zeminin maruz
kalacağı kimyasallara dayanıklı olduğundan emin olunmalıdır.
Gıda işleme tesislerinde zemin betonunun yüzeyleri seramik karolarla kaplanabilir. Böyle
uygulamalarda seramik kaplama sürekli olmalı ve seramikler arasındaki derzler uygun bir
malzeme ile doldurulmalıdır.
5.9.2.2 Derz ve çatlakların doldurulması
Zararlı kimyasalların derz ve çatlaklardan sızarak beton döşemeye ulaşması önlenmelidir,
aksi takdirde döşeme yüzeyini dayanıklı bir malzemeyle kaplamanın bir yararı olmaz. Derz
ve çatlakları doldurmak için kullanılacak malzeme en az kaplama malzemesi kadar
kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
5.9.2.3 Temizlik
Kimyasal etkinin derecesi, betonun zararlı kimyasal ile temas süresine bağlıdır. Beton için
çok zararlı kimyasallar bile döşeme üzerine döküldüklerinde hemen ve iyice temizlenirse
betona az zarar verirler.
Beton döşemenin kimyasal etkilere karşı korunması ile ilgili kararı verirken şu sorulara
yanıt aranmalıdır; i) Zararlı kimyasalların beton yüzeyine dökülme sıklığı nedir? ve ii)
Dökülen kimyasallar hemen temizlenecek mi?
Kimyasalların yüzeye dökülme olasılığı nadir veya az ise, normal beton kullanıp,
gerektiğinde yüzeyi temizlemek daha pratik olabilir. Zararlı ortamlardaki döşemeler eğimli
yapılarak kimyasalın yüzeyde uzun süre kalması önlenebilir.
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5.9.2.4 Zeminden gelen etkiler
Döşeme yüzeyine dökülen kimyasalların etkileri dışında, döşemeye alttan etkiyen zararlı
kimyasallar da bulunabilir; Bunlar zemin suyunda çözülmüş olarak bulunabilen
kimyasallardır. Zeminden gelen zararlı etkilerden en yaygın olanı sülfatlı zemin sularıdır.
Sülfat etkisine karşı; i) Dayanımı yüksek beton, ii) Betonda sülfata dayanıklı çimento, iii)
Döşeme altında nem kesici bir örtü malzemesi kullanılabilir.
5.10 DÖŞEMENĐN KAPLAMALAR ĐÇĐN HAZIRLANMASI
Endüstriyel olmayan döşemelerin neredeyse tamamı, yüzeylerin güzel görünmesi için
çeşitli kaplama malzemeleriyle kaplanır. Gerekli olan bazı özeliklerin normal betonla elde
etmenin zor veya imkansız olduğu durumlarda fabrika veya depo yapılarında da döşemeler
çeşitli malzemelerle kaplanır. Kaplama yapılacak döşemelerde, nem yükselmesi,
kaplamanın döşemeye yapışması, yüzey düzgünlüğü ve betonun nemi gibi konular dikkate
alınmalıdır [1].
5.10.1 Nem Yükselmesi
Nemli zeminden su buharı yükselir, zemin üzerine bir beton döşeme yerleştirilirse bu nem
döşeme altında birikir. Nemin bir bölümü ise beton içinde yükselir. Eğer kaplama
malzemesi betondan daha geçirimsiz ise, betondan geçen nem kaplama altında birikir ve
kaplama nemli hale gelir. Yüzey kaplamalarının birçoğu ise neme karşı dayanıksızdır.
Kullanılan malzemenin neme dayanıklı olup olmamasına bağlı olarak koruma gerekli
olabilir.
5.10.2 Nem Kesici Örtü Malzemeleri
Döşeme kaplamasını neme karşı korumak için nem kesici örtü malzemelerinin kullanılması
yaygın bir uygulamadır. Bunun için en çok kullanılan malzeme ise polietilen örtülerdir.
Polietilen örtüler alt temel ile kum tabakası arasına, taşıyıcı döşemenin altına veya döşeme
ile aderanssız kaplama arasına yerleştirilebilir. Bu örtüler dikkatli yerleştirilmeli, beton
dökümü sırasında hasar görmesi önlenmelidir. Nem kesici olarak bitümlü örtüler veya
döşeme üzerine uygulanan sıvı malzemeler de kullanılmaktadır. Zeminin çok nemli
olmadığı yerlerde döşeme altına iri kırmataş serilmesi de yapılan uygulamalardandır.
5.10.3 Yapışma
Döşeme üzerine uygulanacak kaplamaların iyi yapışması için beton yüzeyi pürüzlü ve
temiz olmalı yüzeyde zayıf bölgeler bulunmamalıdır. Yeterli pürüzlülüğü sağlamak için
yüzey çeşitli yöntemlerle biraz aşındırılabilir veya beton dökülürken yüzey pürüzlü
bırakılabilir.
5.10.4 Yüzey Düzgünlüğü
Kaplama malzemesinin ince olması durumunda yüzey düzgünlüğü oldukça önemlidir, en
küçük bir düzensizlik bile fark edilebilir. Bu nedenle, ince kaplama malzemesi kullanılması
durumunda beton yüzeyindeki küçük pürüzler zımparalanabilir veya yüzey üzerine
çimento-kum şap uygulanabilir.
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5.10.5 Betonun Nemi
Yüzey kaplamasını etkileyen nem, betonun kendisinden veya çimento ve kum ile yapılan
şaptan da kaynaklanabilir. Kalıba yerleştirildiğinde suya doygun olan beton, kür işleminden
sonra kurumaya başlar ve nem miktarı sonunda çevre nemiyle dengeye gelir. Bu durum
birkaç ay sürer. Beton veya şap kurumadan önce neme hassas bir kaplama kullanılması
halinde kaplama zarar görebilir.
Bazı uygulayıcılar betonun yaşına bağlı olarak nem içeriğini tahmin ederler. Soğuk ve
nemli iklimlerde beton kuruma süresi çok daha uzundur, sıcak iklimlerde ise dış
mekanlarda dökülen döşemelerin kuruma süresi oldukça kısadır.
5.11 ZEMĐN BETONUNDA KURUMANIN TAHMĐNĐ ĐÇĐN ĐSVEÇ YÖNTEMĐ
Betonun kuruması karmaşık olup, karışım suyunun ve geçirimliliğin bir fonksiyonudur.
Birbiriyle ilişkili etkenler; hidratasyon için gerekli olan su (kimyasal olarak bağlı su),
yerleştirme için gerekli su, betonu geçirimliliği, ve nem gradienti. Betonun kuruması
yüzeyden başlar ve iç kısma doğru devam eder. Betonun kurumasını etkileyen faktörler
aşağıdaki gibi sıralanabilir [2]:
•
•
•
•
•
•

betonun su/çimento oranı,
beton elemanın kalınlığı,
betonun bir veya iki taraftan kuruyup kurumadığı,
havanın bağıl nemi (BN) ve sıcaklığı,
istenilen beton bağıl nemi (kaplamanın uygulandığı sırada betonun nem koşulu),
uygulanan kür.

Đsveç yönteminde betonda kurumanın tahmini için Tablo 5.13-Tablo 5.17 arasındaki
tablolardan yararlanılmaktadır. Bu bölümde ayrıca bir örnek de verilmektedir.
Tablo 5.13 Betonun kuruma süreleri
Su/çimento oranı

Betonun bağıl
nemi, %

0,4

0,5

0,6

0,7

85

50 gün

90 gün

135 gün

180 gün

90

20 gün

45 gün

65 gün

95 gün

Tablo 5.13’ de görüldüğü gibi beton bağıl neminin %85’e erişmesi için geçen süre %90
neme düşmesi için gerekli olan süreden iki kat daha fazladır.
Beton plak kalınlığı arttıkça kuruma süresi artmaktadır. Tablo 5.14’de görüldüğü gibi
yüksek su/çimento oranına sahip zemin betonlarında kuruma süresindeki artışı bir çarpanla
düzelterek bulmak gerekmektedir.
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Tablo 5.14 Döşeme kalınlığı için düzeltme katsayıları
Kalınlık (mm)
100
150
180
200
250

0,4
0,4
0,8
1,0
1,1
1,3

Su/ çimento oranı
0,5
0,6
0,4
0,4
0,8
0,8
1,0
1,0
1,1
1,1
1,4
1,5

0,7
0,4
0,7
1,0
1,2
1,8

Kuruma beton elemanının bir veya iki tarafından olabilir; hızlı kuruma her iki taraftan olur
(Tablo 5.15). Yere oturan döşemelerde kuruma bir taraftan asma döşemelerde ise kuruma
iki taraftan olur.
Tablo 5.15 Kuruma türüne (tek taraflı veya çift taraflı) bağlı olarak düzeltme katsayıları
Kuruma
Şekli
Tek taraflı
Çift taraflı

0,4
2,0
1,0

Su/çimento oranı
0,5
0,6
2,3
2,6
1,0
1,0

0,7
3,2
1,0

Kuruma koşulları bağıl nemin ve hava sıcaklığının bir kombinasyonudur. Sıcak ve kuru
hava, soğuk ve nemli havadan daha hızlı kurumaya neden olur. Tablo 5.16 iklime bağlı
olarak kuruma koşulları için gerekli düzeltme katsayılarını vermektedir.
Tablo 5.16 Đklim (bağıl nem ve sıcaklık) için düzeltme katsayıları
Havanın bağıl
nemi,%
50
60
70
80

10
1,2
1,3
1,4
1,7

Hava sıcaklığı oC
18
25
0,9
0,7
1,0
0,8
1,1
0,8
1,2
1,0

30
0,6
0,7
0,7
0,9

Kür koşullarına bağlı düzeltme katsayıları ise Tablo 5.17’de verilmektedir.

Tablo 5.17 Kür koşulları için düzeltme katsayıları

%85
1,0

Su/çimento oranı
0,6
0,7
%90
%85 %90 %85 %90
0,5
1,0
0,5
1,0
0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,4

0,5
1,0

1,0
1,4

0,7
1,3

1,0
1,4

0,8
1,3

Kür koşulları
Bağıl neme göre betonun kuruması
Kısa kür süresi
Đki hafta yağmur iki hafta nemli
hava
Dört hafta nemli hava
Dört hafta yağmur

0,5
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Kuruma süresinin tahminine örnek:
Bir beton zeminin başarılı bir biçimde kaplanabilmesi için Đsveç yöntemine göre kuruma
süresi için Tablo 5.13 – Tablo 5.17 arası kullanabilir [2].
Beton

Kür koşulları
Đklim
Çözüm

: Buhar geciktirici üzerine yerleştirilmiş 100 mm kalınlıktaki betonun
yüzeyi kaplanmadan önce %85’lik bir bağıl neme sahip olması
istenmektedir. Betonun su/çimento oranı 0,60’dır.
: 4 hafta nemli hava,
: %70 bağıl nem ve 250C sıcaklıktaki hava.
:
• %85’lik bağıl nem ve su/çimento oranı 0,60 için beton kuruma süresi
135 gündür (Tablo 5.13’den).
• kalınlık düzeltme katsayısı 0,4’dür (Tablo 5.14’den).
• Zeminin sadece bir taraftan kuruma söz konusu olduğu için kuruma
çarpanı 2,6’dır (Tablo 5.15’den).
• Birleşik sıcaklık ve nem 0,8’lik bir çarpan vermektedir (Tablo
5.16’dan).
• Kür için düzeltme çarpanı 1,0’dir (Tablo 5.17’den).

Böylece bu plak için gerekli kuruma süresi = 135 × 0,4 × 2,6 × 0,8 × 1,0=112 gün (16 hafta)
bulunur.
Silis dumanı kuruma süresini azaltmak için kullanılır:
su/çimento oranı 0,50 veya daha azına sahip betona %5’lik silis dumanı eklenmesi
kuruma süresinde %50’lik bir azalma sağlamaktadır. Daha yüksek silis dumanı
içeriği kuruma süresinde daha büyük azalmalar verir.
5.12

ZEMĐN KAPLAMA MALZEMELERĐ

Zemin kaplama malzemelerinin neme karşı dayanıklılığı Tablo 5.18’de özetlenmektedir
[12]. Bu tabloda görüldüğü gibi su buharı hareketine karşı geçirimli olan çimento esaslı
malzemeler (çimento bazlı terrazo, çimento groutu ile bağlı beton topingler) dayanıklıdır.

5.13 NEM KONTROLÜ VE BUHAR GEÇĐŞĐNĐ ÖNLEYĐCĐLER
Đyi kaliteye sahip bir beton suyu geçirmez ancak su buharının yavaşca geçişine izin verir.
Zemin betonlarının çoğu basınçlı su etkisinde olmadıkları için nem kontrolü için su buharı
geçirimliliği ve kılcal geçirimlilik önem kazanır. Düşük geçirimliliğe sahip yüzey
kaplamaları veya suya karşı hassas kaplama yapıştırıcıları kullanıldığında beton plaktaki
nem hareketleri sorun oluşturabilir.
Yüzey kaplaması olmayan zemin betonlarında nem hareketi sorun oluşturmaz; çünkü
yüzeydeki buharlaşma, betondan geçen su buharından daha hızlıdır. Yüzey kaplaması
olmayan zemin betonları üzerinde neme dayanıksız bir malzeme depolanması (örneğin
karton depolanması) sorunlara yol açabilir.
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Yüzeyi kaplanmış beton plaktaki nem hareketleri yapılarda şu sorunlara yol açabilir;
• Kaplamanın kıvrılması, soyulması veya lekelenmesi,
• Kaplama yapıştırıcısının bozulması,
• Kaplama – beton aderansının kaybolması,
• Koku ve diğer hava kalitesi sorunları,
• Elektrik kablo sistemlerinde hasar.
Nem problemlerinin önlenmesi için yapının tasarımı ve yapımı sırasındaki ayrıntılara özen
gösterilmelidir.
Tablo 5.18 Zemin kaplamalarının neme karşı dirençleri
Malzeme
Akrilik terrazzo
Tuğla
Polimer tabanlı halı
Seramik karo
Beton toping
Epoksi boya ve kaplama
Epoksi harç ve beton
Epoksi yapıştırıcı
Linoleum
Linoleum yapıştırıcı
Poliüreten kaplama
Polyester kaplama
Harman tuğlası
Esnek karolar
Esnek karo yapıştırıcıları
Kauçuk zemin kaplamaları
Terrazo (çimentolu)
Vinil örtü malzemeleri
Vinil yapıştırıcı
Ahşap kaplama

Dayanıksız
X

Dayanıklı
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.13.1 Nem Kaynakları
Beton plaktan geçen nemin nedeni doğal veya yapay kaynaklar olabilir. Bu kaynaklar şu
şekilde sınıflandırılabilir;
5.13.1.1 Zeminden kaynaklanan nem
Beton plak suyla temas halinde olmasa bile nem problemleri oluşabilir. Alt zemin sınıfına
bağlı olarak kılcal yolla nem betona ulaşabilir. Zemindeki yeraltı su seviyesi plağın veya alt
temelin çok altında bile olsa beton plağı etkileyebilir. Zeminden plağa doğru kılcal yolla su
yükselmesini önlemek için iri taneli alt zemin malzemesi kullanılabilir. Drenajın olması
yetersiz durumunda yağmurlar da zemin nem içeriğinin artmasına yol açabilir.
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5.13.1.2 Yapay kaynaklar
Yağmurlama veya sulama sistemleri zemine oturan plaktaki nem sorunlarının nedeni
olabilir. Yapının çevre düzeni, bahçe veya yeşil alan için gerekli olan sulama, yetersiz
drenajla birlikte doğal zemin neminin yükselmesine neden olabilir.
5.14 ZEMĐNE OTURAN BETON PLAKTAKĐ NEM HAREKETĐNĐN KONTROL
EDĐLMESĐ
5.14.1 Ön Tasarım
Tasarım öncesi ve tasarım sırasında çeşitli kaynaklardan yapı zemini hakkında bilgiler
toplanmalıdır. Saha incelemesi ve zemin deneyleri sırasında zemindeki su hareketleri
hakkında bilgi sağlanabilir. Zeminin geoteknik inceleme raporunda şu bilgiler
bulunmalıdır; Zemin sınıfı, özelikleri, zemin su seviyesi ve suyun hareketi, mevsimlik
değerler ve geçmişteki olaylar (örneğin yaşanmış taşkın olayları gibi).
Uygun bir drenaj için, yapının yanındaki zemin yüzeyi, döşeme alt temel seviyesi ile aynı
veya daha alçakta olmalıdır. Bu durum Şekil 5.23’de gösterilmektedir. Eğer iri taneli alt
temel, hemen yanındaki doğal zemin kotundan daha alçakta olursa bu alt temel suyun
toplandığı bir yer haline gelebilir. Yapı yanındaki zemin yüzeyi yapı temelinden yaklaşık 3
metre mesafeye kadar en az 40 mm/m’lik bir eğimle devam etmelidir [2].
Minimum Eğimli mesafe
2,5 - 3 m

Duvar
Buhar önleyici
Beton plak

Eğim: 40mm/m

Temel
pabucu

Sıkıştırılmış alt zemin
Alt temel
(tercihe bağlı)

Şekil 5.23 Yapı yanında uygun drenajı sağlamak için yüzey eğimi
5.14.2 Alt Zemin ve Alt Temel Tasarımı
Alt temel kotu zemin kotundan düşükse özel önlemler almak gereklidir. Kot farkı fazla
değilse Şekil 5.24’de gösterilen tasarım kullanılabilir.
Beton döşemenin üzerine inşaa edileceği zemin kumlu veya çok ince (75 mikron elekten
geçen % 45’den fazla) ise, sıkıştırılmış temiz bir iri agrega tabakası kılcal su yükselmesini
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önleyici olarak döşeme altına yerleştirilir. Kılcal su yükselmesini önleyici tabaka genellikle
10 – 20 cm aralığında tane boyutuna sahip, yıkanmış agregadan oluşur. Uniform agrega
boyutu taneler arasında hava boşlukları oluşmasını sağlayarak suyun yukarıya doğru
yükselmesini önler [2].
Minimum
Egimli
mesafe
Minimum
Eğimli
mesafe

Duvar

2,5 - 3 m

Buhar önleyici
Beton plak

Egim:40mm/m
40mm/m
Eğim:

(tercihe bağlı)

Iri taneli
dolgu
Drenaj borusu

Temel
pabucu

S k st r lm salt
altzemin
zemin
Sıkıştırılmış
Alt temel
(tercihebağlı)
bagl )
(tercihe

Şekil 5.24 Alt zeminin doğal zemin kotundan az miktarda aşağıda olması durumunda
tasarım detayı
5.14.3 Buhar Geçişini Önleyicilerin Tasarımı
Herhangi bir yüzey kaplaması kullanılacak zemine oturan döşemelerde plak altına buhar
önleyici uygulanmalıdır. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu alanlarda da böyle bir
uygulama gerekli olabilir.
Buhar geçişini önleyicileri iki gruba ayırmak mümkündür; buhar kesiciler buharın alt
temelden beton plağa geçişini durdurur, buhar geciktiriciler ise bu geçişi azaltır, ancak
tamamen önleyemez. Yeraltı su seviyesinin altında kalan tüm yapılarda buhar kesici
kullanmak gereklidir. Yapım sırasında bu malzemelerin hasar görmemesine, yırtılmamasına
veya delinmemesine dikkat edilmelidir [2].
5.14.4 Buhar Geçişini Önleyiciler Üzerinde Đri Taneli Tabakaların Kullanımı
Đnşaa edilecek zemin betonu için buhar geçişini önleyici kullanımına karar vermek için
Şekil 5.25’deki akış şeması kullanılabilir. Bazı şartnameler buhar geçişini önleyici üzerine
de iri taneli bir tabaka yerleştirilmesini öngörmektedir. Böyle bir tabaka kullanılmasının
üstünlükleri şöyle sıralanabilir [2]:
•
•
•
•
•

Buhar geçişini önleyicinin korunması,
Terlemenin azaltılması, böylece yüzey düzeltme işlemlerinin erken bitirilmesi,
Donatılar üzerinde oluşan oturma çatlaklarının azaltılması,
Kıvrılmanın azaltılması,
Plastik rötre çatlaklarının azaltılması.
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Buhar önleyici üzerinde taneli tabaka kullanılmasının yukarıda belirtilen üstünlükleri
bulunmakla birlikte, bu tabakanın kullanılmamasının da bazı üstünlükleri vardır;
•
•
•

Maliyetin azaltılması,
Plak alt kısmının daha iyi kür görmesi,
Beton ve buhar önleyici arasında düşük sürtünme sonucunda çatlamanın azaltılması.

Betonun doğrudan buhar önleyici üzerine yerleştirilmesi durumunda düşük su/çimento
oranlı beton kullanılması önerilmektedir.
Yapıda; su buharına duyarlı
kaplama veya nem kontrollü Hayır
bir alan var mı ?

Buhar geciktirici
gerekli değildir.

Evet

Plak
B

Kuru, taneli
malzeme

B

Buhar geciktirici/kesici gereklidir.

Plak
Nem kontrollü
alanlarda bulunan

C

Betondaki su
içeriği düşük

Kuru, taneli
malzeme

plaklar
Hayır

D

D

Evet

Plak membranı mı
yerleştirilecek

Hayır

C

Plak
Kuru, taneli
malzeme

Buhar geciktirici

Buhara hassas
kaplama
bulunan plaklar

C

Evet

D

Şekil 5.25 Buhar önleyici kullanımına ve nereye yerleştirileceğine karar vermek için akış
şeması
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.

Garber, G., Design and construction of concrete floors, Edward Arnold, London, 1991,
287 p.
Farny, J.A., Concrete floors on ground, EB 075, Portland Cement Association, Skokie,
Illinois, 2001, 136 p.
The Concrete Society, Concrete industrial ground floors- A guide to design and
construction, Technical Report 34, Third Edition, Berkshire, 2003, 139 p.
ACI, Committee 302, Guide for concrete floor and slab construction, ACI 302.1R,
American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 1997, 64 p.
The Concrete Society, Concrete industrial ground floor, Technical Report 34, Concrete
Society, London, 1987, 104 p.
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BÖLÜM 6. ÇATLAKLAR VE DERZLER
6.1 ÇATLAKLAR
Zemin betonundaki şekil değiştirme betonun çekme şekil değiştirme kapasitesini aşarsa
beton çatlar. Bazı çatlaklar önemsizken bazıları döşeme kullanıcısı için önemli sorunlara
neden olabilir. Çatlaksız bir döşeme garanti edilemez. Ancak, birçok çatlak önlenebilir,
önlenemeyen çatlaklar ise kontrol edilebilir ve kullanıcı için sorun oluşturmaması sağlanır
[1-5].
Döşeme gibi yüzey betonlarında oluşan çatlaklar şunlardır:
• plastik haldeki betonda: - plastik rötre çatlakları,
- plastik oturma çatlakları,
•

sertleşmiş betonda:

- ağ şeklindeki çatlaklar,
- kuruma rötresi ve yükleme koşullarının birlikte etkisi
sonucu oluşan çatlaklar,
- sıcaklık değişime bağlı çatlaklar,
- kapasitenin üzerinde yükleme sonucu oluşan yapısal
çatlaklar.

6.1.1 Plastik Rötre Çatlakları
Yeni yerleştirilmiş beton hızlı kuruma etkisinde kaldığında, üst yüzeyden aşağıya doğru
çatlar. Yüzeydeki çatlak en geniştir ve tüm döşeme derinliği boyunca nadiren devam eder.
Kuru iklimlerde daha yaygın görülür. Ancak, taze beton üzerine kuvvetli rüzgarların estiği
yerlerde de sıkça görülür [1-4].

En büyük
şekil
değiştirme,
En büyük
ekil
degi
tirme, %%

Şekil 6.1’de görüldüğü üzere taze betonun başlangıçtaki şekil değiştirme kapasitesi
sonsuzdur. Ancak ilk saatlerde (yaklaşık ilk 6 saat içinde) betonun çekme şekil değiştirme
kapasitesi en düşüktür. Beton dayanım kazandıkça çekme şekil değiştirme kapasitesi bir
miktar artar [6].
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2 4 6 8 10
1
Saat
Beton
ya
Beton
yaşı

7
Gün

Şekil 6.1 Beton yaşı- çekme şekil değiştirme kapasitesi ilişkisi

330

28

Çekme şekil değiştirme kapasitesi, x10-6

Şekil 6.2’de görüldüğü gibi yüksek dayanımlı betonlarda çekme şekil değiştirme kapasitesi
daha fazladır. Bu nedenle betonun çekme şekil değiştirme kapasitesi arttıkça çatlamaya
karşı risk azalmaktadır [7].
YDHB

NDB
YDB

220
180
140
100
60
20

-εt=(1.01(ft/E) + 8.4) x 10-6
20

50

80

110

140

Çekme dayanımı / elastisite modülü, x10

170

200

-6

Şekil 6.2 Çekme şekil değiştirme kapasitesi çekme dayanımı/Elastisite modülü ilişkisi
(NDB: Normal Dayanımlı Beton, YDB: Yüksek Dayanımlı Beton, YDHB: Yüksek
Dayanımlı Hafif Beton)
Beton daha plastik halde iken ikinci mastarlamayla bu çatlaklar kapatılabilir. Plastik
rötrenin azaltılması için şunlar yapılabilir:
• Rüzgar kırıcı engeller kullanarak zemin betonu rüzgardan korunmalı,
• Kuru ve rüzgarlı havalarda beton dökümünden kaçınılmalı,
• Taze beton üzerine bir nozulun ucundan sis oluşturacak biçimde su püskürtülmeli,
• Yapı iskeleti bittikten sonra zemin betonlarının iç mekanda dökülmesi tercih
edilmelidir.
Bu çatlaklar geniş yüzeyli olan döşeme, yol, park ve havaalanı betonlarında oluşabilir.
Beton yüzeyindeki suyun buharlaşma hızı, beton içindeki suyun yükselme hızından fazla
ise, beton yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye başlar (Şekil 6.3). Alttaki beton bu
büzülmeye uyum sağlayamadığı için, üst tabakasında çekme gerilmeleri oluşur ve çekme
şekil değiştirme kapasitesinin de düşük olması nedeniyle beton çatlar (Şekil 6.4).
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Buharlasan Su

Terleyen Su

Şekil 6.3 Sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda zemin betonunda terleme suyu yüzeyden
buharlaşan suyu karşılayamaz.
Beton Yüzeyindeki Suyun Buharlaşma Hızını Arttıran Etkenler
1- Betonun sıcaklığı,
2- Düşük bağıl nem oranı,
3- Yüksek rüzgar hızı,
4- Ortam sıcaklığıdır.
Beton ve hava sıcaklığının, ortamdaki bağıl nem ve rüzgar hızının beton yüzeyinden
buharlaşan su miktarına ortak etkileri Şekil 6.5’ de görülmektedir.
• Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma artar. Beton havadan daha sıcaksa buharlaşma daha
da artar. Buharlaşan su miktarı 0,5 kg/m2/saat değerini aşınca, plastik rötre
çatlaklarının oluşma olasılığı vardır, bu da önlem almayı gerektirir. Sıcaklığı 5 oC
artması buharlaşmayı % 100 arttırabilir
• Şekil 6.5’de görüldüğü üzere hava sıcaklığı 20 oC, havadaki bağıl nem %60, beton
sıcaklığı 24,5 oC ve esen rüzgar hızı 25 km / saat ise buharlaşan su miktarı yaklaşık 1
kg/m2/saat olur.
• Havadaki rutubetin % 90’dan % 50’ye düşmesi buharlaşmayı yaklaşık %100 arttırır.
Rüzgarın hızı saatte sıfırından 20 km’ye çıktığında buharlaşma yaklaşık dört kat artar.
Beton yüzeyi güneş ışınlarına açıksa, betonun yüzeyindeki sıcaklıkla beraber
buharlaşma da artar
• Plastik rötre sonucu oluşacak çatlak yoğunluğunun suyun buharlaşma hızı ile orantılı
olacağı beklenir.

Şekil 6.4 Dikdörtgen biçimli plak yüzeyinde oluşan plastik rötre çatlakları
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Şekil 6.5 Beton yüzeyinden buharlaşan su miktarına hava sıcaklığının, havanın bağıl
neminin, beton sıcaklığının ve esen rüzgarın etkisi
Taze Beton Çatlaklarına Karşı Alınacak Önlemler
a) Beton bileşenleri bakımından alınacak önlemler
Betonda yüzey/hacim oranı yüksek olan ince malzemeler fazla ise betonda plastik rötre
riski vardır. Belirli bir su/çimento oranı için, ince malzeme ve çimento dozajı arttıkça,
plastik rötrenin arttığı deneylerle kanıtlanmıştır. Betonda yeteri kadar ince malzeme var ve
beton az boşluklu ise beton terleme suyunun yukarı çıkması güçleşir. Yüzeyden buharlaşan
suyun yerine terleme suyu gelemeyince beton yüzeyi kurur ve çatlaklar oluşur. Böyle bir
durumda başka etkileri de gözönüne alarak, ince malzeme ve gereğinden fazla çimento
kullanımına sınırlama getirilebilir [8].

b) Beton döküm ve bakımında alınacak önlemler
Gölgede 32 oC’ yi aşan sıcaklıklarda beton döküm ve bakımında önlem almak gerekir.
• Betonun döküleceği zemin, donatı ve kalıpla göllenmeye meydan vermeyecek şekilde
ıslatılır, ıslatma suyu buharlaşır buharlaşmaz döküm yapılır. Böylece sıcak bir havada
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•

•
•
•
•

•

hem donatıların hem de kalıbın sıcaklığı düşürülür, ayrıca zemin ve asmolen gibi su
emici yüzeylerin de beton suyunu emmesi önlenir. Aşırı sıcak havalarda beton
dökümünün geceleri yapılması, taze betonun sıcaklığının düşürülmesi, malzemelerin
(su, agrega) soğutulması, hidratasyon ısısı düşük çimento kullanılması ve geciktirici
katkı kullanılması tercih edilebilir.
Taze beton çatlaklarına karşı alınacak en önemli önlemlerden biri, betonun dökümü
sırasında iyi işlenmesi ve daha sonra gerekli bakımın yapılmasıdır. Beton aşırı akışkan
olmamalı ve vibrasyonu gerektirecek bir kıvamda olmalıdır. Beton kalıbına vibratörle
yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılır. Daha sonra bir insan beton
üzerine çıktığında yaklaşık 3 mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama işlemi
yapılır. Bunun için tercihen metal tabanlı bir mastar kullanılmalıdır. Mastarlama
işlemlerinin yavaş ve düzgün yapılmasına özen gösterilmelidir.
Rüzgara karşı korumak için rüzgar kırıcı engeller oluşturulur. Beton yüzeyini doğrudan
güneş ışınlarından korumak için beyaz renkli yansıtıcı plastik örtüler ile kaplamak
gerekir.
Betonda, hidratasyon için gerekli olan suyun buharlaşmasını önlemek için yüzeye
“curing compound” adı verilen maddeler de sürülebilir. Bu işlem betonun yüzeyindeki
parlaklık sona erinceye kadar beklendikten sonra yapılmalıdır.
Diğer bir yöntem ise, spreyle su püskürtülerek veya suya doygun talaş, ıslak kum gibi
maddeler ile kaplayarak yüzeyin nemli tutulmasını sağlamaktır [8].
Taze betonun kür süresi de değişik etkenlere bağlıdır. Ancak normal betonarme
yapılarda bu süre yaz aylarında en az bir hafta olmalıdır. Bu süre içinde ise günde en az
üç kez sulama yapılmalıdır. Beton yüzeyi ıslak çuvallarla sürekli nemli tutulmaya
çalışılmalıdır. Suyun buharlaşmasını önlemek için ıslak çuvallar üzerine naylon
örtünün serilmesi yararlı olur (Şekil 6.6).
Sulama için kullanılacak su, şehir suyu değilse, içinde betonarme elemanlar için zararlı
olacak sülfat, asit, tuz gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır.

Şekil 6.6 Zemin betonunun yüzeyindeki rutubetin uzaklaşmasını önlemek için ıslak çuval
üzerine naylon örtü serilmesi
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6.1.2 Plastik Oturma Çatlakları
Yeni yerleştirilmiş betonda, agrega ve çimento gibi ağır malzemelerin dibe doğru
çökmesiyle oluşur. Böyle bir duruma daha çok ince malzemesi yetersiz, su/çimento oranı
yüksek betonlarda rastlanır. Donatıların yeri sabit olduğu için çatlaklar donatıların hemen
üzerinde oluşur. Kritik durumlarda her donatı üzerinde çatlak oluşabilir.
Donatıların yüzeye yakın veya kalın olmaları durumunda plastik oturma çatlakları daha
yaygındır. Kalın döşemelerde çatlamalar daha fazladır, çünkü bunlarda beton daha çok
çöker.
Plastik oturma çatlağı riskini azaltmak için;
• beton paspayı arttırılabilir,
• donatı çapı küçültülebilir,
• beton bileşimi gözden geçirilebilir.
Bu konudaki bazı ayrıntılar Paragraf 4.1.4’de verilmiştir.

6.1.3 Ağ Çatlaklar
Bunlar derin olmayan bir çatlak ağıdır (Şekil 6.7) . Döşeme yüzeyi bir haritaya benzer.
Döşeme yüzeyi alttaki betona göre rötre yapması nedeniyle oluşur. Ağ çatlakları genelde
yetersiz yüzey düzeltme ve kür sonucu oluşur. Bu çatlaklar, kullanıcı için çoğunlukla sorun
yaratmaz, ancak görünüşleri kötüdür. Ağ şeklindeki çatlamaları azaltmanın bazı yolları
şunlardır:
• yüzeyde terleme suyu varken malalama yapılmamalı,
• daha etkili bir kür yöntemi kullanılmalı,
• en son yüzey düzeltme işleminden hemen sonra kür başlatılmalı.

Şekil 6.7 Uygun olmayan düzeltme ve yetersiz kür nedeniyle oluşan ağ şeklinde çatlaklar
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6.1.4 Kuruma Rötresi Çatlakları
Beton kurudukça rötre sonucu oluşur. Eğer, döşemenin serbestçe rötre yapması
sınırlandırılmışsa döşeme içinde çekme gerilmeleri oluşur ve bu gerilmeler beton çekme
gerilmesini aştığında döşeme çatlar. Kuruma rötresi çatlakları genellikle tüm döşeme
boyunca ve döşeme yüksekliğince oluşur. Bunları tamamen önlemenin en etkili yöntemi
her beton plağa öngerme uygulanmasıdır, ancak bu yöntem yerinde dökülen döşemeler için
pratik değildir. Bu çatlakları tamamen önlemek yerine tasarımcıların çoğu donatı ve
derzlerle bunları kontrol etmeyi tercih eder. Çatlakların kontrol edilmesi için başka yollar
da vardır.
Betonun kuruma rötresini azaltmak için şunlar yapılabilir:

•
•
•
•
•

daha büyük agrega kullanımı ve agrega içeriğinin arttırılması,
karışım suyunun azaltılması (işlenebilme ve yüzey düzeltmeye olan etkileri
dikkate alınmalı),
çimentonun azaltılması (dayanıma ve yüzey düzeltmeye olan etkileri dikkate
alınmalı),
düşük çökme (düşük slump),
iyi granülometriye sahip beton agregası.

Zemine oturan plakların serbestçe rötre yapmasını sağlamak için kısıtlamalar azaltılabilir.
Bunun için;

•
•
•

zemin betonu, yapının kolon, duvar gibi sabit elemanlarından ayrılabilir,
zemin betonunun altına plastik örtüler serilebilir,
alt temel dikkatli sıkıştırılır.

6.1.5 Sıcaklık Değişimine Bağlı Rötre Çatlakları
Beton soğudukça büzülme yapar. Kuruma rötresi çatlaklarına benzerdir. Beton dayanımının
düşük olduğu ilk günlerde oluşurlar. Kuruma rötresine benzer şekilde donatı ve derzlerle
kontrol edilebilirler. Bu rötreyi sınırlandırmak için ilk yaşlarında bazı önlemler alınabilir;

•
•
•

beton gece dökülebilir,
zemin betonu battaniyelerle örtülerek çabuk soğuması önlenebilir,
yapı iskeleti tamamlandıktan sonra, zemin betonları iç mekanda dökülebilir.

Genel zemin betonunda rötreye bağlı çatlakların azaltılması için aşağıdaki önlemler alınır:
• Uygun alt zeminin hazırlanması; zeminde uniform taşıyıcılığın sağlanması ve
yeterli rutubete sahip alt temel malzemenin olması,
• Düşük rötreye neden olabilecek agregaların kullanılması, agrega boyut ve
içeriğinin olabildiğince arttırılması ve su içeriğinin en aza indirilmesi,
• Yeterli karışım suyu, yerleştirme güçlüğünden de kaçınma,
• Kalsiyum klorürlü katkı maddelerinin kullanımının önlenmesi,
• Yüzeyden hızlı buharlaşma ile su kaybının önlenmesi, örtülerle betonun
korunması, plastik rötreden kaçınma.
• Makul düzeyde derz aralıkları; yaklaşık olarak plak kalınlığının (24-30) katı kadar.
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•
•
•

•
•
•

Kısıtlanmış rötreye karşı kolonların, temellerinin, duvar ve perdelerin çatlamaya
karşı izole edilmesi,
Sıcaklıktaki aşırı değişmeler,
Buhar geciktiricilerin üzerindeki çatlamayı azaltmak için 1.00 m kalınlığındaki
hafif rutubetli bir tabaka sıkışabilir ve iri taneli drenaj malzemesi kullanılabilir.
Eğer beton doğrudan polietilen bir örtü veya buhar geciktirici üzerine
yerleştirilirse, düşük su içerikli bir beton karışımı kullanılabilir.
Zemin betonu taze halde iken uygun biçimde yerleştirilmeli, sıkıştırılmalı,
düzeltilmeli ve kür edilmeli,
Kuruma rötresini azaltmak için gerektiğinde rötreyi azaltıcı katkı maddesi
kullanılmalı,
Plastik rötre çatlaklarını azaltmak için gerektiğinde polipropilen lifler de
kullanılmalıdır.

6.1.6 Yapısal Çatlaklar
6.1.6.1 Asma döşemelerdeki yapısal çatlaklar
Betonarme bir asma döşemedeki yapısal çatlak beklenenden geniş olmadıkça sorun yoktur,
ancak geniş bir çatlak ciddi bir problemin göstergesi olabilir. Döşeme yapısal olarak
yetersiz olabilir veya yükler çok fazla olabilir. Bu durum yetersiz veya yanlış inşaat sonucu
da oluşabilir. Đzin verilen çatlak genişliği ise tasarım yöntemine göre değişir. Örneğin
sonradan germeli bir döşemede kılcal çatlaklar bile önemlidir.

6.1.6.2 Zemine oturan döşemelerde yapısal çatlaklar
Asma döşemelerden farklı olarak, zemine oturan döşemelerin çoğu yapısal donatı içermez
ve yük altında çatlamamaları için tasarlanmıştır. Zemine oturan döşemeler çeşitli
nedenlerden dolayı çatlayabilir; yükler beklenenden çok daha fazla olabilir veya döşeme
tasarımı yetersiz kalır. Bazen döşeme kalınlığı çok azdır ve bazı çatlaklar ise alt zemin
göçmesinin işaretidir. Eğer beton yeterli dayanıma ulaşmadan önce yükler döşemeye etkirse
çatlaklar oluşabilir. Đnşaat sırasında yapısal çatlakların oluşmasını önlemek için izin verilen
maksimum yükler belirlenip, beton yeterli dayanıma ulaşmadan önce herhangi bir yükleme
yapılmamalıdır.

Şekil 6.8’de görüldüğü gibi, zemin betonuna basınç yükü uygulandığında basınç ve çekme
gerilmesi oluşur. Oluşan basınç gerilmesi betonun basınç dayanımından çok daha küçük
olmasına karşın, yükleme ile oluşan eğilme-çekme gerilmesi basınç dayanımından daha
önemlidir. Çoğu zemin plağı eğilme-çekme dayanımını kaybederek göçer [2].
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Şekil 6.8 Zemin beton plağına uygulanan yük kritik olan eğilme-çekme gerilmelerini
oluşturur.
Betonun eğilme dayanımı ile basınç dayanımı arasında Şekil 6.8’ deki deney verilerine de
uygun olan aşağıdaki bağıntı vardır.

f c′

feğ = k

Eğilme dayanımı,MPa

burada feğ = eğilme-çekme dayanımı (MPa),
k = bir katsayı (yuvarlak iri agregalar için 0,7, kırılmış iri agregalar için 0,8)
f c′ = beton basınç dayanımı (MPa)

Standart kürlenmiş silindirler,
Ø 150x300 mm
(1 gün - 5 yıl yaş aralığında)

Basınç dayanımının karekökü

Şekil 6.9 Beton basınç dayanımının karekökü ile eğilme dayanımı arasındaki ilişki
Betonun basınç dayanımı ile eğilme dayanımı arasındaki yaklaşık ilişki Tablo 6.1’ deki gibi
gösterilebilir [2].

338

Tablo 6.1 Beton basınç dayanımı ile eğilme dayanımı arasında yaklaşık ilişki
Basınç Dayanımı, MPa
28
31
34
38
41
45
48

Eğilme Dayanımı, MPa
3,9
4,1
4,3
4,6
4,7
5,0
5,1

6.1.7 Çatlakların Tamir Edilmesi
Döşeme çatlamadan önce çatlak tamiri konusu düşünülmeli ve her döşeme şartnamesi
çatlak tamiriyle ilgili bir bölüm içermelidir. Tamirat pahalı bir işlem olduğu için, tamiratın
kullanıcıya sağlayacağı yarar, maliyetten fazla olduğu durumlarda yapılmalıdır. Onarım ile
ilgili detaylar Bölüm 8’de verilmektedir.
Çatlakların çoğu zararsızdır, ancak şu koşullardan biri veya birkaçı sağlanıyorsa tamirat
gündeme gelir:

•
•
•

çatlak 1 mm’den geniş ve sert tekerlekli araç trafiği mevcut ise,
trafik altında görülebilir kabarma ve dökülme varsa,
yük aktarımı yetersizliğinin göstergesi olan, trafik altında farklı hareket varsa.

Tüm bu üç koşulun döşeme trafiği ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Üzerinde trafik
olmayan bölgelerdeki çatlaklara tamirat gerekli değildir. Ancak, gıda işleme veya
elektronik alet üretim tesislerinde veya kimyasal maddelere maruz döşemelerde her türlü
çatlağın tamiri gerekebilir.

6.1.7.1 Tamir yöntemleri
Tamir yöntemi çatlağın durumuna göre ve döşemenin kullanım şekline göre belirlenir.
Çatlak tamirine karar verildikten sonra bunların tamir şekilleri belirlenmelidir. Çatlak
tamirinde kullanılan dört temel yöntem şunlardır;

•
•
•
•

çatlağın elastomerik bir malzemeyle doldurulması,
çatlağın yarı rijit bir epoksi ile doldurulması,
çatlak içine yapıştırıcı enjekte edilmesi,
çatlak boyunca yük aktarma çubuğu yerleştirilmesi.

6.2 KIVRILMA
Kıvrılma beton plağın kenarlarının orta kısmından yüksekte kalarak bükülmesi durumudur.
Bu durum tamamiyle anlaşılmamakla birlikte, temel neden döşeme kalınlığı boyunca farklı
kurumadır. Beton plak yukarıdan aşağıya doğru kurursa, üst kısım alta göre büzülür ve bu
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durum kenarları yukarı doğru çeker. Kıvrılma zemine oturan döşemelerde en önemli
sorunlardan birisidir. Tahmin edilmesi güçtür, aylar sonra belli olabilir [1-5].
Kıvrılma en çok yapım (inşaat) derzlerinde görülür. Ayrıca donatısız 6-7 cm kalınlığında
bir şapın betonarme plağa yapıştırılmaması ve çatlak kontrol derzlerinin şap kalınlığını
katetmesi sonucu her bir plakta kıvrılma olabilir. Kıvrılma şu sorunlara neden olabilir:

•
•
•
•

Kaplama betonu aderansının kaybolması ve kırılması,
Alt temelle bağlantının kaybolmasına bağlı olarak zemine oturan döşemelerde
yapısal çatlaklar,
Derzlerde yetersiz yüzey düzgünlüğü,
Derzlerde farklı hareketler.

6.2.1 Kıvrılmanın Önlenmesi
Kuruma rötresini azaltacak yöntemler kıvrılmayı da azaltacaktır. Kuruma rötresinin
azaltılması için şunlar yapılabilir:

•
•
•

daha büyük agrega kullanımı,
daha az su kullanımı (işlenebilme ve düzeltilmeye olan etkilerine dikkat edilmeli),
daha az çimento kullanımı (dayanım ve düzeltilmeye olan etkilerine dikkat
edilmeli).

Diğer yöntemler ise sadece toplam büzülmeyi değil, döşemenin alt ve üst kısımları
arasındaki farklı büzülmeyi azaltır. Bu yöntemler iyi kür ve beton altında rutubet
geçirmeyen örtülerin kullanılmamasıdır.

6.2.2 Önlenemeyen Kıvrılmalar
Yukarıda belirtilen yöntemler döşemede kıvrılma olmayacağını garanti etmez. Tüm
çabalara karşı bazı döşemelerde kıvrılma oluşur. Bu nedenle, döşemede kıvrılma
oluşabileceği kabul edilmeli ve tasarım buna göre yapılmalıdır. Bu ise genellikle yapım
derzlerinin doğru yerleştirilmesiyle olur.

6.2.2.1 Derz yerleşimi
Az sayıda yapım derzine sahip döşemelerde kıvrılma ile ilgili problemler de azdır. Bu
durum geniş alan dökümlerinin bir üstünlüğüdür. Bazı uygulamacılar geniş alan dökümüyle
tek seferde 2000-3000 m2 alanı betonlayabilmektedir. Bu ise daha küçük birçok zeminin
yapım derzi olmadan yapılabileceği anlamına gelir. Ancak geniş alan dökümü tüm zemin
betonları için pratik değildir. Birçok zemin betonu şeritler halinde dökülür. Đyi bir
planlamayla kıvrılmanın etkisi azaltılabilir. Örneğin bir depo yapısında, yapım derzlerinin
birçoğu rafların altına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

6.2.2.2 Derzlerde yük aktarımı
Yapım derzlerini trafikten uzak bölgelere yerleştirmek en iyi çözümdür, ancak bu her
zaman mümkün değildir. Tekerlekli araç trafiğine maruz yapım derzlerinde yük aktarma
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çelik çubuğu ve bağlantı çubukları kullanılması kıvrılmadan dolayı oluşacak sorunları
azaltacaktır. Yük aktarma çubuğu ve bağ çubukları kıvrılmayı sınırlandırır, derzin yük
aktarmasını sağlayarak bir araç geçişi sırasında derzin iki tarafının farklı hareketler
yapmasını önler.

6.2.3 Kıvrılma Oluşmuş Plakların Tamir Edilmesi
Kıvrılma, sadece kullanıcı için bir sorun yaratıyorsa tamir edilir. Tamir yöntemi sorunun
türüne dayanır. Tek sorun yetersiz yüzey düzgünlüğü ise kıvrılmanın olduğu bölgeler
zımparalanarak sorun çözülebilir.
Eğer sorun kaplama betonunun kıvrılması ve kırılmaya başlaması ise kaplamanın bir
kısmının sökülerek yeni bir kaplama betonu dökülmesi gerekir. Yapıştırılmış bir beton
kaplaması kıvrılmaya başlamış ancak daha kırılmamış ise kaplama ile alttaki yüzey arasına
epoksi enjeksiyonu yapılabilir. 150 mm’den kalın plaklar için kıvrılmış derz boyunca yük
aktarma çelik çubuğu yerleştirilerek yük aktarımı ve trafik altında farklı derz hareketleri
önlenebilir.

6.3. DERZLER
Derzler, beton zeminlerin sürekliliği içinde planlanmış aralıklardır. Planlanmamış aralıklar
ise çatlaklardır. Derz terimi düşey aralıklar için geçerlidir. Çok tabakalı döşemelerde
katmanlar arası yatay aralıklar için geçerli değildir. Zemine oturan beton plaklarda derzler
gereklidir, ancak zemin betonu kullanıcıları için birçok soruna yol açabilir [1-3].

6.3.1 Derzlerin Görevleri
Derzler zemine oturan döşemelerde iki temel nedenden dolayı kullanılırlar;
• inşaatı kolaylaştırmak,
• çatlamalara yol açabilecek gerilmeleri azaltmak.

Đnşaatı kolaylaştırmak için zemin betonlarının çoğu farklı günlerde yapılan çeşitli plaklara
bölünür ve bu plaklar arasındaki derzlere yapım (inşaat veya iş) derzi denir. Bu derzlere ek
olarak zemin betonu gerilme azaltıcı derzler de içerir.
6.3.2 Zemine Oturan Beton Plaklar ve Asma Döşemeler
Zemine oturan beton plaklarda derzler çok önemlidir. Bu zemin betonlarının çoğu donatı
içermez veya çok az donatı bulunur, bu nedenle betondaki gerilmelerin azaltılması için
derzlere büyük ihtiyaç vardır. Asma döşemelerde ise derzler çok önemli değildir, çünkü bu
döşemelerdeki donatılar oluşacak gerilmeleri taşır. Asma döşemelerin çoğunda yapım
derzlerinden başka derz bulunmaz. Bu bölümde verilecek olan bilgiler zemine oturan beton
plaklarla ile ilgili olacaktır.

6.3.3 Derz Türleri
Görevlerine göre derzler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
• izolasyon derzleri,
• yapım (inşaat veya iş) derzleri,
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•
•
•

genleşme derzleri,
büzülme (rötre) derzleri,
bükülme derzleri.

Tipik bir derz yerleşimi Şekil 6.10’de gösterilmektedir [2].

12 m
Đzolasyon
derzi
Makina
temeli
24 m
Büzülme
derzi

Yapım
derzi

Đzolasyon
derzi
Kolon

Şekil 6.10 Farklı derzlerin yerleştirilmesine tipik bir örnek
6.3.3.1 Đzolasyon derzleri
Đzolasyon derzleri, zemin betonunu diğer yapı elemanlarından ayırarak döşemenin serbestçe
hareketine izin verir. Zemine oturan betonda, rötre yapmayı engelleyen kısıtlama
yaratabilecek duvar, kolon, makina temelleri gibi yapı elemanlarından ayrılmalıdır.
Duvarlardaki izolasyon derzi duvara en az 20 mm kalınlığında derz dolgusu yerleştirilerek
yapılır. Kolonlardaki izolasyon derzi üç farklı şekilde yapılabilir (Şekil 6.11). En kolay ve
en ucuz yöntem kolonun en az 25 mm kalınlığında yumuşak bir stiropor köpük
malzemesiyle sarmaktır. Çelik tel donatılı betonlarla üretilen bir zemin betonunda kolon
civarına farklı şekillerde yerleştirilen ek donatılar (Şekil 6.12). Kolonlarda ve makina
temellerinde derz detayları ise Şekil 6.13a, Şekil 6.13b ve Şekil 6.13c’de verilmektedir.
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Şekil 6.11 Kolonların üç farklı yolla izole edilerek çatlak kontrolünün sağlanması ve açılan
çatlak kontrol derzleri

Şekil 6.12 Çelik tel donatılı endüstriyel zemin betonu durumunda kolonların civarında
kullanılan klasik ek donatılar
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Kolonlar ölü
ölü yük
yüktaşırken
tas rken
Kolonlar
ve zemin betonu döküldükten
sonra uygulanan kolon
çevresi dolgusu

Bina kolonu
Baklava şekilli
sekilli
Baklava
derz dolgusu
Önceden şekil
sekil verilmiş
verilmis
Önceden
derz dolgusu

Rötre veya
is derzi
iş

Plan
Kolonlar ölü yük taşırken
tas rken ve
ve
zemin betonu döküldükten sonra
uygulanan kolon çevresi dolgusu

Bina kolonu

Rötre veya
is derzi
iş

Önceden şekil
sekil verilmiş
verilmis
Önceden
derz dolgusu

Plan
Elastomerik
s zd rmaz conta
conta
sızdırmaz
Önceden
sekil
verilmis
Önceden şekil verilmiş
derz dolgusu

Kolon

Taban
Çelik
çevresindeki beton

Temel

Kesit
Şekil 6.13a Betonlardaki kolonlar için derz detayları [4]

344

Zemin

Rötre veya
iisş derzi
Kolon
Önceden sekil
şekil verilmis
verilmiş
derz dolgusu

Rötre veya
is
iş derzi

Plan
Elastomerik
s zd rmazconta
conta
sızdırmaz
Öncedenşsekil
verilmis
Önceden
ekil verilmi
ş
derz dolgusu

Kolon
Beton astar
Zemin

Taban
Çelik çevresindeki
beton

Soguk derz (mala ile
(düzeltilmis yüzeyde)
Temel

Kesit
Şekil 6.13b Kolon derz detayları [4]

Elastomerik
Elastomerik
Sızdırmaz
s zd rmazconta
conta

Zemin
Zemin

Ekipman Temeli
temeli
Ekipman
Önceden şekil
ş
Önceden
sekilverilmi
verilmis
derz
dolgusu
derz dolgusu

Şekil 6.13c Makine temeline yapılan derzin detayı [4]

345

6.3.3.2 Yapım (inşaat) derzleri
Yapım derzleri farklı zamanda dökülen döşeme plaklarını birbirinden ayırır. Beton dökümü
yan kalıpların bir tarafına yapılır, beton sertleştikten sonra yanındaki plağın betonu
dökülerek yapım derzi oluşturulur.
Bu derzlerin asıl amacı döşeme yapımını kolaylaştırmaktır, ancak bunlar gerilme azaltıcı
derzler olarak da görev yaparlar. Bazı tasarımlarda ise bunlar genleşme, büzülme veya
bükülme derzi olarak da görev yaparlar. Şekil 6.14a’da dar şerit, Şekil 6.14b’de geniş şerit
ve Şekil 6.14c’de ise geniş alan dökümlerinde oluşturulan derzlerin şematik gösterimleri
verilmektedir.

10m

10m

10m

4,5m

a) Dar şerit dökümü

b) Geniş şerit dökümü

10m

Derzler
10m

Genlesme
Genle
şmederzi
derzi
Soguk
b rakma
derzi)
So
ğukderz
derz(Is(Đş
bırakma
derzi)
Kesme derzi
derz)
Kesme
derzi(Yalanc
(Yalancı
derz)

c) Geniş alan dökümü

Şekil 6.14 Çeşitli döküm durumlarında genleşme derzi, soğuk derz ve kesme derzleri
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Tekerlekli araç taşıyan döşemelerde yapım derzleri sorunlar yaratabilir. Sorunları azaltmak
için iyi işçilik gereklidir. Aşağıdaki öneriler iyi derzler oluşturmak için yararlıdır;

•
•
•
•
•

Düzgün, kare kenarlı yan kalıp kullanımı,
Kalıplar yerleştirilirken kalıbın iç ve dış kenarlarının yükseklikleri aynı olmalı,
Beton iyi sıkıştırılmalı,
Döşeme kenarının düzeltilmesi özenle yapılmalı,
Đkinci döşeme plağı dökülürken beton yüksekliğine özen gösterilmeli.

Geniş alan dökümlerinde Omega derzler yaygın biçimde kullanılmalıdır (Şekil 6.15).
Donatısız beton zeminlerde, izin verilebilen en geniş derz aralıkları başlıca şu etkenlere
bağlıdır [2]:
• plak kalınlığı,
• sıcaklığın düşmesi ile büzülme ve potansiyel kuruma rötresi,
• kür ortamı.

6

5

1

4

2

3

Omega Derz Detayları
1- Đlk dökülen beton
2- Alt zemin
3- Plastik Örtü
4- Çelik omega derz levhası
5- Derz levhalarını birlikte tutan plastik civata (Betonun büzülmesiyle kopacaktır.)
6- Derz levhalarının tutturulmasını ve betona ankrajını saglayan demir çubuklar.

Şekil 6.15 Geniş alan dökümlerinde bir omega derz detayı
6.3.3.3 Genleşme derzleri
Genleşme derzleri betonun sıcaklık etkisiyle genleşmesi için bırakılmış boşluklardır ve
zemin betonlarında sıkça kullanılmazlar. Genelde yol ve hava alanı betonu uygulamalarında
kullanılırlar. Genleşme derzinde yük transferi gerekli ise bir çelik yük aktarma çubuğunun
kullanılması pratik bir yöntemdir Şekil 6.17. Zemin betonlarının çoğu genleşme derzleri
gerektirmez.
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L propil 50 x 50 x 5

Şekil 6.16 Bir genleşme derzi detayı
6.3.4 Derzlerde Yük Aktarımı
6.3.4.1 Bağlantı çubukları
Bağlantı çubukları derzin içinden geçen betonarme donatı çubuklarıdır. Bunlar derzin fazla
açılmasını önledikleri için büzülme veya genleşme derzleri için uygun değildir.
Bağlantı çubukları yük aktarma çubuklarına benzese de çalışma ilkeleri farklıdır. Yük
aktarma çubuğu içeren bir derzde beton yüzeyler birbirlerinden birkaç milimetre uzak
olabilir, düşey yükler yük aktarma çubukları tarafından aktarılır. Bağlantı çubuklarının
kullanıldığı derzlerde ise iki beton yüzeyi kısmen birbirlerine değer ve yük bunlar
arasındaki sürtünmeyle aktarılır. Bu çubukların temel görevi beton yüzeylerini bir arada
tutmaktır.
Yük aktarma çubukları eğilme ve kesme gerilmelerine dayanmalıdır. Ancak bağlantı
çubukları sadece derzi açmaya çalışan çekme gerilmelerine dayanmalıdır. Betonla
aderansının iyi olması için bağlantı çubukları yeterince uzun olmalıdır. Bağlantı çubukları,
genelde 18 ila 24 mm çarpanlarında olup yerleştirilmeleri yaklaşık 3 adet/m şeklindedir.

6.3.4.2 Anahtar derzleri
Bu tür derzler sadece yapım derzlerinde kullanılabilir (Şekil 6.17). Anahtar derzleri yük
aktarımı için betonun betona temasına dayanır, bu nedenle sürekli donatı, veya bağ
çubuklarına göre daha az güvenilir bir yöntemdir. Đngiliz Beton Birliği bu derzin
kullanımını önermemektedir.
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Şekil 6.17 Anahtar derzi; bu tür bir derz betonun betona teması esasına dayanır
6.3.4.3 Agrega kenetlenmesi
Derz yeterince dar ise her iki yüzdeki agregaların sürtünmesi sonucu yük aktarımı olur.
Ancak geniş bir derzde hiç yük aktarımı olmaz.

6.3.4.4 Yük aktarımının yapısal etkileri
Yük aktarımını sağlamanın en önemli nedeni, üzerlerinden tekerlekli araçlar geçtiğinde
derzlerin kırılmalarını önlemektir. Bazı tasarımcılar zemine oturan döşemelerin kenar ve
köşelerine yakın tekil yüklerin etkisini azaltmak için de yük aktarımını kullanırlar.
Zemine oturan döşemeler, palet rafları gibi tekil yüklere göre tasarlandığında döşeme
kalınlığı yüklerin döşeme kenarında veya köşesinde bulunmasına bağlıdır. Kenar veya köşe
yükleri için daha kalın bir plak gereklidir. Yük aktarımı mevcut ise kenar ve köşe yükleri
daha az gerilme oluştururlar.

6.3.5 Yalancı Derzlerin Yapımı
Kısalma ve bükülme derzlerinin çoğu yalancı derzlerdir, aslında bunlar planlanmış
çatlaklardır. Zemin beton plağına çentik yapılarak veya bir miktar kesilerek zayıf bir
düzlem oluşturulur ve çatlak oluşumunun döşemenin başka yerinde değil, zayıflatılmış olan
bu noktalarda oluşması sağlanır. Beton taze halde iken bu çentikler oluşturulabildiği gibi,
beton sertleştikten sonra kesilerek de derz yapılabilir. Beton taze halde iken çentik
oluşturmak için el aletleri, ahşap çıtalar ya da metal veya plastik parçalar kullanılabilir.

6.3.5.1 Elle derz oluşturulması
Bu geleneksel yöntemde, işlem için özel bir el aleti kullanılarak plastik haldeki beton
üzerinde bir çentik oluşturulur. Bu yöntem sadece ince döşemeler için uygundur. Derz
derinliği döşeme kalınlığının en az dörtte biri olmalıdır ve 10 cm’den kalın döşemeler için
bu yöntem pratik değildir.

6.3.5.2 Ahşap çıtalar
Ahşap çıta derzler sadece hafif trafik için uygundur. Bunlar bazen dekoratif amaçlı da
kullanılırlar. Genellikle 40 mm’ye 80 mm’lik çıtalar yerleştirilir ve etrafı betonlanır.
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6.3.5.3 Metal veya plastik parçalar
Çok çeşitli tiplerde malzemeler mevcuttur. Bunlar ince, sert malzemeden yapılmış
çıtalardır, taze betonun içine oturtulur ve kalıcı olarak orada bırakılırlar. Bu malzemeler çok
düz döşemelerde veya yüksek derecede yüzey düzgünlüğü istenen durumlarda
kullanılmamalıdır.

6.3.5.4 Kesme derzler
Endüstriyel zemin betonları için kesmeyle daha düzgün ve durabilitesi daha iyi derzler elde
edilir. Düzgün olması gereken döşemeler için derz kesimi daha iyi bir seçimdir çünkü
kesmenin yüzey düzgünlüğüne etkisi yoktur.
Standart kesim derinliği plak kalınlığının yaklaşık dörtte biridir (Şekil 6.18). Kesim
genişliği derinliği kadar önemli değildir. Beton kesme bıçaklarının çoğu 3 ile 6 mm arası
kalınlığa sahiptir.
priz almadan önce veya sonra sekillendirilmis derz

t/4

t

Şekil 6.18 Kesme derzine tipik bir örnek. Plak kalınlığının ¼’ü kadar kesilmiş bir derz
Kesme işleminin etkili olabilmesi için doğru zamanda yapılmalıdır; kesme çok erken
yapılırsa kenarları düzgün olmayan bir derz elde edilir, kesme çok geç yapılırsa döşemede
rastgele çatlaklar ortaya çıkmış olabilir. Kesmenin zamanı betonun durumuna göre
belirlenmelidir. Beton kesmeye izin verecek kadar sertleşir sertleşmez derz kesme işlemine
başlanmalıdır. Şekil 6.19’da derz kesme makinasıyla derz kesimi görülmektedir.

Örnek: Kesilmiş bir çatlak kontrol derzinde çatlak genişliği hesabı
Sıcaklığa bağlı kısalma ve kurumaya bağlı büzülme toplamı aşağıdaki gibi hesaplanabilir
[2]. Betonun tipik genleşme katsayısı 9,9 ×10 −6 / 0C ’dir.
Derz aralığı = 4,575 metre = 4575 mm (L)
Sıcaklık düşüşü (betonun yerleştirilmesinden yüzey işlemine kadar) = 11,10C (∆T)
Uzun süreli kuruma rötresi = 200 x 10-6
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Sıcaklığa bağlı kısalma miktarı = ∆LT = 0,0000099⋅ ∆T ⋅ L
Kurumaya bağlı büzülme = ∆L =  200  ⋅ L (mm)
D
 1000000 
Toplam çatlak genişliği =

 200 
= ∆LT + ∆LD = [0,0000099 ⋅11,1 ⋅ 4575] + 
 ⋅ 4575 = 0,502 + 0,915 = 1,42 mm
 1000000 

Şekil 6.19 Makina ile derz kesilmesi
Plak kalınlığının ¼’ü kadar kesilen derzlerin maliyeti fazla oldugundan, uygulamada bazen
sığ derzler yapılır ve sığ derzin altına plastik veya ahşap benzeri malzemeyle sivrilikler
oluşturulur. Böyle bir uygulama Şekil 6.20’de görüldüğü gibi iki farklı çatlağın oluşmasına
ve plağın daha da olumsuz bir davranışı sergilemesine neden olur.

Şekil 6.20 Zemin beton plağının altında ahşap veya plastik ile oluşturulan keskin tepeli
yaklaşık üçgen tabanlı prizma ile sığ kesilmiş yalancı derzin plağın istenmeyen
çatlamaya neden olması
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6.3.6 Derz Dolguları
Derz dolguları doğru kullanılırsa döşemelerin daha iyi hizmet etmesini ve uzun ömürlü
olmalarını sağlarlar. Yanlış kullanılan derz dolguları ise ekonomik değildir. Derz
dolgularının çoğu uygulandıklarında sıvı haldedir, derzin içine dökülür veya enjekte edilir.
Bu malzemelerin kullanılma nedenleri şunlardır [1-3]:

•
•
•
•
•

derz kenarlarının kırılmasını önlemek,
döşemeyi kimyasal etkilere karşı korumak,
derzlerin atık malzemelerle dolmasını önlemek,
yapının daha kolay temizlenmesini sağlamak,
derzlerin güzel görünmesini sağlamak.

Her derzin doldurulması gerekmeyebilir. Derz eğer darsa veya döşeme trafik alanının
dışında ise endüstriyel döşemelerdeki bu derzler doldurulmadan bırakılabilir. Bazı
yapılarda ise derzlerin doldurulması çok önemlidir. Gıda işleme tesislerinde hijyenik
koşullar tüm derzlerin doldurulmasını gerektirebilir veya sert tekerlekli araçların döşeme
üzerinde dolaştığı fabrika benzeri yapılarda derzlerin kırılmasını önlemek için uygun bir
malzeme ile doldurmak gerekli olabilir (Şekil 6.21).

Şekil 6.21 Bir endüstriyel zemin betonunda açılan derzlerin doldurulmaları
Kullanım ihtiyacına göre dolgu malzemesinden farklı özelikler beklenebilir; örneğin uygun
maliyet, uzun ömür, derz hareketine izin verecek elastiklik, derz kenarlarını destekleyecek
dayanım, kimyasal etkilere dayanıklılık veya boyanabilme özeliği.
Derz dolgularını şu sınıflara ayırmak mümkündür;

•
•

sıcak dökülen dolgu malzemeleri,
elastomerik dolgu malzemeleri,
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•
•

yarı rijit epoksiler,
yüksek dayanımlı epoksiler.

6.3.6.1 Sıcak dökülen dolgu malzemeleri
Derz eritilmiş bitüm veya benzeri malzemeyle doldurulur. Bu malzemeler ucuzdur ancak
çeşitli sakıncaları vardır; böyle malzemeler dar derzlere uygulanamazlar, kısa ömürlüdürler,
dayanımları düşüktür, çoğu kimyasallara karşı dayanıksızdırlar.

6.3.6.2 Elastomerik dolgu malzemeleri
Aılıp kapanması beklenen derzlerde kullanılır. Yüksek elastikliğe sahip olanları derz
genişliğinin m %12’sinden fazla sıkışıp genişleyebilir. Bu malzemeler oda sıcalığında
uygulanabilir. Elastomerik derz dolgularının yararları şunlardır;

•
•
•

derz hareketine olanak verirler,
bazıları uzun ömürlüdür,
bazı tipleri kimyasal etkilere dayanıklıdır.

Bu malzemelerin temel sakıncası ise sert tekerlekli araç trafiği altında derz kırılmalarının
önlenememesidir.

6.3.6.3 Yarı rijit epoksiler
Bu malzemeler sert tekerlekli araç trafiği altında derz kenarlarının kırılmasını önlemek için
kullanılırlar. Elastomerlerden daha sert olsalar da yarı rijit epoksilerin betona aderansı zayıf
olacak şekilde imal edilmişlerdir aksi takdirde derz çok iyi yapıştırıldığı için döşeme başka
noktalardan çatlayabilir. Bunlar pahalı malzemelerdir, trafik olmayan kısımlarda kullanmak
gereksizdir.
Bu malzemeler sadece çok küçük derz hareketlerine izin verirler. Yarı rijit epoksilerin
uygulanmasından sonra betonun kuruma rötresi sonucu derzlerin açılması riski vardır, bu
nedenle derzleri doldurmadan önce rötre için gereken süre kadar beklenmelidir.

6.3.6.4 Sert epoksiler
Bu malzemeler sadece, hiçbir hareketin beklenmediği derzlerde kullanılırlar. Gerilme
azaltıcı derzlerde kullanılırsa sorunlara neden olur. Kullanılan epoksinin aderans dayanımı
betonun çekme dayanımından yüksekse derzin hareket etmesini önleyerek döşemenin başka
yerlerden çatlamasına neden olabilir.

6.3.6.5 Derz dolguların uygulanması
Değişik derz dolguları farklı uygulama teknikleri gerektirir. Öncelikle derz temiz ve
kullanılacak malzeme derz genişliğine uygun olmalıdır. Dolgu malzemesinin görevini
yapabilmesi için en az 2 cm derinlikte uygulanmalıdır.
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6.4 ZEMĐNE OTURAN DÖŞEMELERDE ÇATLAK KONTROLÜ
Beton döşemeler çok değişik şekilde çatlayabilir ancak zemine oturan döşemelerde ençok
görülen ve ençok sorun yaratan çatlaklar kuruma rötresi ve sıcaklık değişimine bağlı
kısalma sonucu oluşan çatlaklardır. Bu bölümde bu tür çatlaklara kısaca çatlaklar adı
verilecektir.
Asma döşemelerde de çatlaklar oluşur ancak yapı şartnameleri bu döşemelerin çatlaklara
karşı yeterince donatı bulundurmalarını sağlar. Zemine oturan döşemeler ise yapı
şartnamelerinde yoktur ve bazı döşemeler hiç donatı içermezler. Zemine oturan
döşemelerde; derzlerle, donatılarla ve öngerme uygulanarak çatlaklar kontrol edilir.
Derzlerle, çatlakların belirlenmiş noktalarda oluşmaları sağlanır. Donatılar ise çatlakları
önlemez ancak genişliklerini sınırlandırır. Öngerme ise betonu basınç altında tutarak
çatlakları önler. Bu yöntemler ayrı ayrı kullanıldığı gibi ilk iki önlem beraber de
uygulanabilir [1-3].

6.4.1 Donatısız Derzli Döşemeler
Yük aktarımı veya derzlerin doldurulması gerekli değilse, inşaa edilmesi en ucuz
döşemelerdir.

6.4.1.1 Derz yerleşimi
Derzler birbirine dik iki yönde, bir ağ şeklinde yerleştirilir. Çatlamayı kontrol edecek donatı
bulunmadığı için derzler yeterince yakın yerleştirilerek rastgele çatlamalar önlenir. Đngiliz
Beton Birliği maksimum derz aralığı olarak 6 metreyi önermektedir. Amerikan
uygulamasında ise derz aralıkları döşeme kalınlığının 36 katından fazla olamaz. Bazı
tasarımlar ise 4 metrelik derz aralıklarını kullanmaktadır. Her iki yöndeki derz aralıkları
yaklaşık eşit olmalıdır. Şekil 6.22’de görüldüğü gibi derz kesimleri zemin betonu içinde
köşe oluşan yerlerde; diğer bir deyişle gerilme yığılmasının yüksek olduğu köşelerde
oluşturulmalıdır [1].

Şekil 6.22 Bir zemin betonunda çatlamayı önlemek için içteki köşelerde iki tane çatlak
kontrol derzi (kesme derzi) oluşturulabilir.
Şekil 6.23’de ise kesme derzlerinin açılacağı doğrultulara dik doğrultuda bağlantı donatıları
konursa zemin plağının derinlik boyunca çatlamalar önlenebilir.
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Şekil 6.23 Açılan çatlak kontrol derzlerinin kesme derz donatıları yardımıyla
açılmalarının önlenmesi
6.4.1.2 Derz türleri
Bu döşemeler genellikle hem yapım derzlerini hem de yalancı derzlerini içerir. Dar şerit
dökümünde boyuna yöndeki derzler yapım derzleri iken diğer yöndeki derzler yalancı
derzlerdir. Geniş şerit dökümünde ise her iki yöndeki derzler yalancı derzlerdir. Geniş olan
dökümünde de tüm derzler yalancı derzlerdir. (Şekil 6.10, Şekil 6.11 ve Şekil 6.14)

6.4.1.3 Donatısız derzli döşemelerin üstünlükleri ve sakıncaları
Donatısız derzli zeminlerin üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• donatı maliyeti yoktur,
• yapımı basittir,
• plastik oturma riski yoktur.
Bu zeminlerin sakıncaları ise şöyledir;
• rastgele oluşan çatlaklar kontrol edilemez,
• derzlerde yük aktarımını sağlamak masraflı olabilir,
• derzleri doldurmak pahalı olabilir,
• çok sayıdaki derz uzun dönemde bakım sorunları oluşturabilirler.
Bu tür döşemeler trafiğin az olduğu yapılarda uygundur. Ağır trafik yüklerinin etkisindeki
yapılarda ise, derzlerin doldurulması ve bakımı nedeniyle donatısız döşemeler pahalıya
malolabilir.

6.4.2 Sürekli Donatılı Derzsiz Zemin Betonları
Kullanılan donatılar oluşacak çatlakların küçük kalmalarını sağlar. Yapım ve izolasyon
derzlerinden başka derz içermezler.
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6.4.2.1 Donatı miktarı
Döşeme kesit alanının % 0,5 ila % 0,7’si kadar boyuna donatı miktarı beton yol
inşaatlarında başarıyla kullanılmaktadır. Zemin beton plakları ise çok daha az sıcaklık
değişimlerinin etkisinde kaldığı için sürekli donatılı bir zemin betonuna kesit alanının % 0,5
oranında donatı kullanmak güvenli bir yaklaşım olacaktır.
Kesitin %0,5 'i oranında donatı kullanmak küçük bir zemin plağı için çok fazla olabilir, bu
nedenle uzunluğu 100 metreden az zeminler için donatı miktarını veren aşağıdaki bağıntı
kullanılabilir;
Qs =

1,57 FL
fy

Burada Qs : zemin kesit alanı yüzdesi olarak gerekli donatı miktarı,
F : zemin ile alt temel veya alt zemin arasındaki sürtünme katsayısı,
L : zemin uzunluğu (m),
fy : donatı akma sınırı (MPa).
Sürtünme katsayısı döşeme altındaki malzemeye göre değişir. Aşağıdaki tabloda bazı
malzemeler için sürtünme katsayıları verilmektedir.
Tablo 6.2 Döşeme ve alt temel veya alt zemin arasındaki sürtünme katsayısı (F)
Döşemenin hemen altındaki malzeme

Sürtünme katsayısı (F)

Polietilen örtü
Kum tabakası
Taneli alt temel
Plastik zemin

0.5-0.9
0.7-1.0
0.9-1.7
1.3-2.1

Zemin betonunun uzunluğu L, zeminin toplam uzunluğu veya büzülme (rötre) derzleri
arası mesafeden küçük olandır. L uzunluğu her iki yönde de ölçülmelidir.

Örnek: Döşeme genişliği: 30 metre, uzunluğu: 80 metre, beton 15 m genişliğinde iki
şerit halinde dökülecek, ve şeritler arası derz yük aktarma çubuklu büzülme derzi olacak.
Döşeme altına plastik örtü serilecek. Kullanılacak donatı: BÇ III çeliği olacaktır.
Verilen bu bilgilere göre bir yönde uzunluğu 80 m, diğer yönde serbest büzülme derzleri
arası mesafesi 15 m olan iki plak vardır.
Tablo 6.2 den plastik örtü malzemesi için sürtünme katsayısı 0.9 olarak seçilebilir. BÇ III
çeliği için akma dayanımı 420 MPa dır.
Boyuna doğrultuda Qs = 1,57 x 0,9 x80 = %0,27
420
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Yanal doğrultuda Qs = 1,57 x0,9 x15 = %0,05
420
Amerikan Beton Enstitüsü (ACI)’ne göre, hesap sonuçları daha az bulunsa bile donatılı
zemin betonlarda, donatı miktarı hiçbir zaman 1,3 kg/m² den az olmamalıdır.

6.4.2.2 Donatı yerleşimi
Zemine oturan betonlarda donatı genellikle yüzeyin 50 mm altında yerle ştirilir. Bu
uygulama Đngiliz Beton Birliği ve Amerikan Beton Enstitüsü tarafından önerilmektedir.
Donatının yüzeye yakın yerle ştirilmesinin nedeni yüzeydeki çatlak genişliğini
sınırlandırmaktır. Amerikan Beton Enstitüsüne göre, dö şeme içindeki donatı dö şeme
kenarına 50-150 mm mesafe kalana kadar devam eder.

6.4.2.3 Sürekli donatılı zeminlerin üstünlükleri ve sakıncaları
Sürekli donatılı zeminler şu yararları sağlar;
• zemin çok az derzle yapılabilir,
• kenar ve köşe yüklerden kaçınılarak yapısal tasarım basitleştirilebilir ve daha ince
bir plak kullanılabilir,
• uzun dönemli bakım maliyetleri birçok derz içeren bir zemine göre daha düşüktür.
Bu döşemelerin sakıncaları ise;

•
•
•

donatısız döşemelere göre inşaatı daha zordur.
donatı maliyeti vardır.
çatlak oluşumları estetik sorunlar yaratabilir.

6.4.3 Donatılı Derzli Zemin Betonları
Donatısız zemin betonlarında çatlaklar sadece derzlerle, donatılı zemin betonlarındaki
çatlaklar ise sadece donatı ile kontrol edilir ancak tasarımcıların çoğu bu iki yöntemin bir
karışımını kullanır. Zemine oturan bir döşeme çatlak kontrolü için hem derz, hem de donatı
içerir.

6.4.3.1 Nominal donatı
Bazı tasarımcılar donatısız bir zemin döşemesine göre derz dağılımı yapıp ardından çok
küçük bir miktar donatıyı çatlaklara karşı önlem olarak projeye dahil eder. Bu kadar az
miktardaki donatının çatlaklar üzerinde belirgin bir etkisi olması beklenemez.

6.4.3.2 Daha büyük derz aralıklarına olanak veren donatı
Derz sayısını azaltmak için donatı kullanmak iyi bir yaklaşımdır. Çatlakları kontrol etmek
için donatı kullanarak 10 metreye kadar kısalma derz aralıkları uygulanmaktadır. Donatı
miktarı yukarıda sürekli donatılı derzsiz döşemeler bölümünde verilen formülden
hesaplanabilir.
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6.4.3.3 Çelik tel donatılı zemin betonları
Derzler arasındaki mesafeyi arttırmak için lifler kullanılabilir. Đki temel lif türü vardır; çelik
tel ve polipropilen lifler.
Polipropilen liflerin beton dayanımına etkileri yoktur. Ancak, bu lifler plastik haldeki
betonun çatlamasını kontrol etmede yardımcı olurlar.
Çelik lifler, çeşitli çap ve uzunluklarda, uçları genelde kancalı tellerdir. Bu lifler, zemine
oturan döşeme betonlarında oldukça önemli olan eğilme dayanımına büyük etki yaparlar.
Eğilme dayanımındaki büyük artışla birlikte tasarım yükleri arttırılabilir veya daha ince
plak kalınlığı mümkün olur. Ancak, eğilme dayanımlarındaki bu artış kiriş eğilme
deneyleriyle kontrol edilmelidir. Çelik lif kullanılarak derz aralıklarını genişletmek
mümkündür. Lifler geleneksel donatı yerine kullanıldığ ında bu betonu yerle ştirmek
daha kolaydır. Daha detaylı bilgiler Bölüm 3, 7 ve 9’da verilmektedir.

6.4.3.4 Donatılı derzli zeminlerin üstünlükleri ve sakıncaları
Çok yaygın olan bu zemin türü, zemine oturan beton plaklar için standart uygulama
olarak kabul edilebilir. Bu tür zeminlerin iki temel üstünlü ğ ünün oldu ğ u söylenebilir;
birincisi derz sayısı azaltılabilir, ikincisi ise bu tür yapım ş ekliyle kullanıcıların
dö ş emenin çatlamayaca ğ ını dü ş ünmeleridir. Bu dö ş eme türünün sakıncası ise artan
i ş çilik ve malzeme maliyetleridir, ayrıca derzlerin bakımı da gereklidir.

6.4.4 Öngerme
Bu i şlem, kuruma rötresi veya ısıl kısalma yapmadan önce dö ş emeye basınç
gerilmesi uygulanarak sonradan çekme gerilmeleriyle olu ş acak çatlakların
önlenmesidir.
Dö şeme yük ta ş ımaya ba ş lamadan önceden basınç kuvveti uygulaması iki ş ekilde
olabilir; genle ş en çimento kullanılması veya dö şeme betonu döküldükten sonra
ardgerme uygulanmasıdır. Ardgerme uygulanması zayıf zemine oturan küçük boyutlu
dö ş emeler için Amerika’da kullanılmaktadır. Bu uygulamada detaylara ayrı bir özen
gösterilmelidir [1, 2].

6.4.5 Alt Zemin ve Plak Arasındaki Sürtünme
Çatlak kontrolündeki önemli etkenlerden birisi beton plak ile pla ğ ın hemen altındaki
yüzey arasındaki sürtünmedir. Sürtünme azaltılabilirse çatlama da azaltılabilir.
Dü ş ük bir sürtünme katsayısı ş u yararları sa ğ lar;

•
•

donatısız dö şemelerdeki rastgele çatlak olu ş umu azalır.
donatılı dö ş emelerdeki donatı miktarı azalır.

Dö şeme altında kullanılan malzemeler için sürtünme katsayıları Tablo 6.2 de
verilmi ş tir. Polietilen örtü malzemeler en dü ş ük sürtünme katsayısına sahiptir. Đki
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kat polietilen örtü kullanılarak sürtünme katsayısını daha da dü ş ürmek mümkündür.
Đ ki katlı plastik örtünün düzgün olması durumunda 0.4 gibi dü ş ük bir sürtünme
katsayısı elde etmek mümkündür. Dü ş ük bir sürtünme katsayısı elde etmek için
i ş çilik önemlidir. Sıkı ş tırması yetersiz bir zemin, hangi malzemeden yapılmı ş olursa
olsun sürtünme katsayısı daha yüksek olur. Burada söz konusu edilen, kalınlı ğ ı
yeterli olan yüzen dö şemedir, kalınlı ğ ı dü ş ük yapı ş tıma ş apı de ğ ildir.
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BÖLÜM 7. KALĐTE DENETĐMĐ
7.1 YALIN BETONDA KALĐTE DENETĐMĐ
7.1.1 Giriş
Yalın betonda kalite denetimi; agrega, çimento, su ve katkı maddelerinin denetimi ile
başlar. Bu bileşenlerden oluşan betonun kalitesi taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerin
ölçülmesi ile sürdürülür. Bir beton üretim tesisinde kalite denetimi aşağıda belirtildiği gibi
yapılır:
i)

Agrega üretim sahalarından ve kum ocaklarından alınan agregalar üzerinde gerekli
olan uygunluk deneyleri yapılır.
Kalite kontrol sürecinden geçmiş agregalar sınıflandırılarak taşınır ve beton
santralinde depolanır.
Üretim tesisindeki mevcut laboratuvarda TS-EN standartlarına göre agregalar
üzerinde gerekli deneyler yapılır ve bulunan sonuçlar kaydedilir.
Kullanılan su üzerinde de düzenli aralıklarla analizler yapılır.
Çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri sürekli izlenip kaydedilir.
Bütün beton bileşenleri üzerinde yapılan deney sonuçlarından elde edilen değerler
ilgili TS-EN standart sonuçlarıyla karşılaştırılır ve sonuç olumlu ise beton karışım
hesabına geçilir. Diğer bir anlamda betonun tasarımı yapılır.
Üretilen betonlarda ilgili standartlara göre numuneler alınır, gerektiği biçimde
saklanır ve kür uygulanır.
Beton üretim tesisinde betonların sürekli denetlenmesi, tesisten ve şantiyeden
alınan beton örnekleri üzerinde standart basınç deneyleri yapılarak gerçekleştirilir
ve her bir parti betonda kabul – red kriterleri kullanılır. Tüm sonuçlar ise istatistik
yöntemlerle değerlendirilir. Böylece betonda kalite denetimi aşağıdaki süreçlerden
oluşur:

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)
viii)

1)
2)
3)
4)

Tasarım (betonu oluşturan malzemelerin hesaplanması),
Üretim,
Numune alınması, bakım ve kür,
Đstatistiksel değerlendirme ve kabul kriterlerinin uygulanması.

Eğer beton uygun bir biçimde üretilerek yerine yerleştirilmiş ve gereken kür uygulanmış ise
kaliteli beton elde edilebilir. Bunun anlamı şöyle özetlenebilir:
-

Amaca uygun malzeme seçimi,
Kaliteli malzemelerin kullanılması,
Su da dahil olmak üzere malzemelerin uygun bileşimi ve karışımı,
Minimum su kusma ile sağlanan uygun sıkıştırma,
Betonun olgunlaşmasını sağlamak için uygun kür,
Đlk sertleşme sürecinde beton içindeki yüksek sıcaklık ve sıcaklık farklarından
kaçınmak.
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7.1.2 Đstatistiksel Kalite Denetimi
Beton özelliklerinin bir çok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermesi beton kalitesinin
belirlenmesinde belirli bir güvenlikle olasılığa dayalı istatistiksel yaklaşımı zorunlu
kılmaktadır. Beton sınıfını belirlemek için sadece ortalama dayanımı hesaplamak yeterli
değildir [1-3]. Dünya standartları ve ilgili Türk standartlarında ( TS 500 ve TS EN 206-1)
karakteristik dayanım kavramı vardır.
Günümüzde beton kalite denetimi istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılır ve elde edilen
sonuçlar bir güvenlik derecesi ile değerlendirilir. En yaygın kullanılan istatistiksel
parametreler ise aritmetik ortalama ve standart sapmadır. fcm ile gösterilen aritmetik
ortalama basınç dayanımı aşağıdaki gibi hesaplanır:
n

f cm =

∑f
i =1

i

(7.1)

n

Burada fi her bir deney sonucunu ve n deney sayısını gösterir. Standart sapma ( σ ) ise
karesel sapma toplamları ortalamasının karekökü olup aşağıdaki gibi ifade edilir:
n

σ =

∑( f
i =1

i

− f cm ) 2
n

(7.2)

Numune sayısı (n) < 25 ise n yerine n-1 alınır. Proje hesaplarında esas alınan dayanım
sınıfları, betonun 28 günlük karakteristik silindir basınç dayanımı (fck) ile tanımlanır.
Karakteristik dayanım tek bir beton silindir veya küp numunenin dayanımı olmayıp bir
grup numuneden hesaplanan değerdir.
TS EN 206-1’e göre taşıyıcı beton sınıfları şöyledir: C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45, C
40/50, C 45/55, C 50/60, C 60/75, C 70/85, C 80/95, C 90/105 ve C 100/115. Burada C
beton sınıfı olup izleyen sayılar N/mm2 cinsinden sırasıyla 28 günlük silindir ve küp basınç
dayanımı değerleridir. Uygulamada ve geçmişte yaygın kullanımı olan BS 18 (C 18) TS EN
206-1’de mevcut değildir, bu sınıfın TS 500 de karşılığı yoktur. Ayrıca, TS EN 206-1’de
mevcut olan, TS500 de olmayan beton sınıfları C 8/10 ve C 12/15’dir. Yine söz konusu bu
iki standartta (TS 206-1 ve TS 500) mevcut olan fakat yeni deprem yönetmeliğine göre
çerçevelerde kullanılması öngörülmeyen bir diğer beton sınıfı da C 16/20’dir. Öte yandan
Đngiliz standardı BS 8204 zemin betonlarında hafif trafik yükü için C 30’ u ağır trafik yükü
için C 35’i öngörmektedir [4]. TS 500 ve TS EN 206-1’e göre beton sınıflarının eşdeğer
küp basınç dayanımı karşılıkları aşağıdaki tablodaki gibi gösterilir.
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Tablo 7.1 TS EN 206-1 ve TS 500’e göre betonların basınç dayanımlarına göre
sınıflandırılması
Beton
sınıfı

C 8/10
C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
C 35/45
C 40/50
C 45/55
C 50/60
C 55/60
C 60/75
C 70/85
C 80/95
C 90/105
C 100/115

TS EN 206-1'e göre karakteristik
basınç dayanımı, fck (min)
(28 günlük)

TS 500'e göre karakteristik basınç
dayanımı, fck (min) (28 günlük)

Silindir
(N/mm2)

Küp
(N/mm2)

Silindir
(N/mm2)

Küp
(N/mm2)

8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

10
15
20
25
30
37
45
50
55
60
67
75
85
95
105
115

16
20
25
30
35
40
45
50
-

20
25
30
37
45
50
55
60
-

Eşdeğer küp numunenin bir kenarı 150mm dir. TS EN 206’daki karakteristik dayanım (fck),
proje dayanımı olan fcd’den büyük veya en az ona eşit olmalıdır ( fck ≥ fcd).
Şekil 7.1’de gösterildiği gibi, beton küp basınç deney sonuçlarının dağılımı Normal Gauss
Dağılım eğrisine uygun olan bir beton biriminin ortalama basınç dayanımı fcm ise beton
birimi için karakteristik dayanım (fck) aşağıdaki gibi hesaplanır:

f ck = f cm − 1,48σ ≥ f cd

(7.3)

Karakteristik dayanımı ifade eden denklemdeki 1,48 sayısı TS EN 206-1’de öngörülen %93
güvenliğe karşı gelen bir parametredir. σ ise beton üretim tesisinin belirlenen standart
sapması olup, üretim araçlarına, kullanılan malzemelere ve firmanın uyguladığı üretim
tekniğine, kalite denetimine ve personelin nitelik ve deneyimine bağlıdır.
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Şekil 7.1 Normal dağılım eğrisi

2 2
HerN/mm
N/mm
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say s
sayısı

Şekil 7.2’de 50 adet beton küpten oluşan iki deney serisinin sonuçlarına ait histogramlar
çizilmiştir. Her iki eğri altında kalan alanların aynı olmasına karşın A eğrisi iyi bir kalite
kontrollü üretime, B eğrisi ise kötü bir kalite denetimini göstermektedir. A eğrisinde
dayanım daha yüksek ve dağılımı daha küçüktür, B eğrisinde ise dayanım daha düşük ve
dağılım daha fazladır.
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Şekil 7.2 Kalite kontrol histogramları A eğrisi iyi denetim, B eğrisi kötü denetim
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7.1.3 Taze Betondan Numune Alma ve Sertleşmiş Betonda Kalite Denetimi Hakkında
TSEN 206-1, TS 500 ve ACI 318’ in Karşılaştırması
Taze betondan numune alınması ve kalite denetimi konusunda TS EN 206-1, TS 500/2000
ve ACI 318’ de farklılıklar vardır ve her birinde değişik kriterler öngörülmüştür.

7.1.3.a TS EN 206-1’e göre numune alınması ve nitelik denetimi
EC 2 ( EN 1992)’nin de atıf yaptığı bu standarda göre numune alınmasında ve nitelik
denetiminde aşağıdaki esaslar izlenir:

•

•

Üretim kontrol belgesi olan tesisler için, i) 35 adet basınç deney sonucu elde
edilinceye dek ilk 50 m3 lük üretimden 3 adet ve izleyen her 200 m3 betondan en az 1
adet veya her üretim haftası için en az 2 adet numune alınması öngörülmektedir. ii) 35
adet deney sonucu elde edildikten sonra her 400 m3 veya her üretim haftası için en az 1
adet numune alınması zorunlu kılınmıştır.
Üretim kontrol belgesi olmayan tesisler için, her 150 m3 lük üretimde veya her üretim
gününde 1 adet numune alınması öngörülmektedir. Đlk 35 deney sonucundan standard
sapma hesaplandıktan sonra nitelik denetimi için aşağıdaki iki kriterin sağlanması
zorunlu kılınmıştır:
i) Ortalama: ( f cm ) ≥ f ck + 1,48σ (MPa)
ii) Tek değer: ( f c min ) ≥ f ck − 4 ( MPa)

Burada, fcm=35 deney sonucunun ortalaması, fck= karakteristik dayanım, ve σ =standard
sapmadır.
Son 15 numuneye dayanarak hesaplanan standard sapma S15 ise aşağıdaki koşulu
sağlamalıdır:
0,63 σ < S15 < 1,37 σ
Burada, σ başlangıçtaki standard sapmadır. S15’in bu aralığın dışına çıkması halinde en
son elde edilen 35 deney sonucu kullanılarak yeni σ değeri hesaplanır ve daha sonraki
değerlendirmelerde kullanılır.

•

Tesisin üretim kontrol belgesi olmaması halinde yukarıda belirtilen beton miktarları
için, her gruptan 3’ er numune olmak üzere 3 grupluk bir parti oluşturulur, partinin
uygunluğu aşağıdaki kriterlerin sağlanmasıyla gerçekleşir:
a) ortalama dayanım

≥

f ck + 4,0 MPa , ve

b) Tek dayanım değeri

≥

f ck − 4,0 MPa

7.1.3.b TS 500’e göre numune alma ve kalite denetimi

•

TS 500 1984’ de her 50 m3 betondan, veya binanın her katından bir deney için 3
numune alınması, BS 25 (C 25) den daha yüksek sınıflar için bu sayının iki katına
çıkarılması öngörülmüştü. TS 500 ün yeni baskısında (TS 500/2000) üretimin birimine
göre numune alınması esası getirilmiştir. Burada üretim biriminin tanımını yapmak
gerekir. Üretim birimi, aynı basınç dayanım sınıfı ve aynı bileşime sahip betondan aynı
günde dökülen beton miktarıdır.

Bu standarda göre bir üretim birimi 100 m3’ü veya 450 m2 alanı aşamaz. Böylece aynı gün
dökülmüş aynı sınıftaki bir beton için 100 m3 veya 450 m2 alandan 3 grup numune yani 9
numune alıp standard koşullarda tutmak gerekmektedir. Deney numunelerinin alınması,
364

bakımı ve hazırlanmasında TS EN 12 350-1 ( TS 2940, ISO 2736-1), TS EN 12 390-2 ( TS
3068, ISO 2736-2) ve TS 3351’e, deneylerin yapılmasında ise pr EN 12390-3/1999 ( TS
3114, ISO 4012)’e uyulmaktadır.
Alınan üçer küp veya silindir numuneler, alınış sırasına göre G1, G2 ,G3 ,...,Gn biçiminde
adlandırılır ve her grubun ortalama basınç dayanımı bulunur. Ardışık üçer grupluk partiler
P1(G1, G2 ,G3), P2(G2, G3 ,G4), P3(G3, G4 ,G5), ... biçiminde oluşturulur. TS 500/2000’ e
göre uygunluk kriterleri aşağıdaki gibidir:
a) Her parti ortalaması, f cm ≥ f ck + 1,0 MPa
b) Her partide en küçük grup ortalaması, f c min ≥ f ck − 3,0 MPa

7.1.3.c ACI 318’e göre numune alma ve kalite denetimi
ACI 318’e göre her döküm gününde her 115 m3 beton veya her 450 m2 beton döşeme veya
perdeden numune alınması öngörülmekte, iki numune alınmakta ve bu iki numunenin
ortalaması bulunmaktadır. ACI 318’de birbirini izleyen üç grup bir parti olarak
değerlendirilmektedir.Bu standartta aşağıdaki iki kriter gerçeklenmelidir.
a) Ortalama dayanım ( f cm ) ≥ f ck + 1MPa
b)Her partide en küçük grup ortalaması

≥ f ck − 3,5 MPa

7.1.4 Sonuçlar ve Öneriler
Standardlara ilişkin olarak varılan sonuçlar
TS EN 206-1, TS 500 ve ACI 318’in numune alma ve kalite denetimi bakımından
karşılaştırılmalarıyla aşağıdaki sonuçlara varılabilir
1) Yukarıda tanımlanan her üretim biriminden 28. günde basınç deneyi yapılmak üzere bir
grup için en az 3 numune (3 standard küp veya 3 standard silindir) alınmalıdır. Daha
erken yaşlarda (3 veya 7 gün gibi) basınç dayanımı elde etmek için istenirse numune
sayısı arttırılabilir. Ancak, bir grup için 28. günde denenecek numune sayısı 3’ün altına
düşürülmemelidir.
2) Đşin küçük olması ve dökümün bir veya birden fazla döküm gününde olması durumunda ,
üretim birimi küçültülerek alınan numune grubu üçe tamamlanır.
3) TS EN 206-1’ de numunelerin rastgele alınması esası getirilirken, TS 500 herbir
numuneyi ayrı bir transmikserden veya ayrı bir betoniyerden alınmasına, ACI 318 ise
iki numuneyi de aynı transmikser veya betoniyerden alınmasını öngörmektedir.
Böylece, sonuncu standardta numune alınması, bakımı ve deneye tabi tutulması
sırasındaki hataların giderilmesi düşünülmüş olabilir. TS 500’ e göre aynı
transmikserden birden fazla numune alınırsa ortalamaları alınır ve tek numune
varsayılır.
4) Numune alınmasındaki sıklık ile numune sayısı konusunda alıcı firma ve satıcı hazır
beton firması arasında mutabakat sağlanmalıdır.
5) Numunelerin hazırlanması ve bakımı sırasında aşağıdaki hususlara da dikkat etmek
gerekir:
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i)
ii)
iii)
iv)

Dökümü izleyen ilk 24 saat kalıplar içinde tutulan numuneler 160C-270C
sıcaklıktaki kapalı ortamda korunmalıdır.
Yaklaşık 24 saat sonra kalıbından alınan numuneler 230C ± 20C sıcaklıkta, kirece
doygun su içinde tutulmalıdır.
Numuneler şantiyeden laboratuvara taşınırken sarsıntıdan ve aşırı sıcaklık
değişimlerinden korunmalıdır.
Alınan numunelerin yapıdaki hangi eleman veya elemanları temsil ettiği
kaydedilmelidir.

Öneriler
Numune alma konusunu ikiye ayırmak gerekir:
1. Şantiyede beton verilen yapıyı denetlemek amacı ile numune almak,
2. Tesiste üretimi denetlemek üzere numune almak .

•

•

Birinci şekilde numune alma şantiye ekibinin görevi olup ne sıklıkta ve ne şekilde
alınacağı kendi işvereni ile yaptığı şartnamede belirtilmelidir. Bu konuda Hazır Beton
Firması müteahhit firmaya ancak yardımcı olabilir. Böyle numune alma Hazır Beton
Firmasının görevi değildir. Bu tür numune alma esasları TS 500’ de belirtilmiştir.

Đkinci şekilde numune alma Hazır Beton Tesisinde tesis elemanlarınca üretimi kontrol
etmek amacı ile alınır. TS EN 206-1’e göre bu şekilde numune alınırken, numune
sayısı ve sıklığının düşük tutulmuş olmakla birlikte Türkiye koşullarını da göz önüne
alarak, belirli bir basınç dayanım sınıfı ve bileşime sahip beton bir “ üretim birimi”
kabul edilerek her gün en azından 1 kez üretim biriminden en az 5 örnek (2’si 7 gün,
3’ü 28 gün için) alınması yerinde olacaktır.

7.1.5 Kontrol Kartları ile Denetim
Kontrol kartlarıyla basınç dayanımı ve eğilme dayanımı gibi mekanik özelikler
denetlenebileceği gibi agrega özelikleri ile çimentonun özelikleri de denetlenebilir. Bu
kartların yatay ekseni zaman, üretim birimi veya denetlenen özeliğin ölçü birimi olabilir.
Düşey eksen ise üretim biriminin aritmetik ortalamasını, uyarı ve eylem sınırını gösterir.
Aşağıda kontrol kartına bir örnek verilmektedir.
Proje dayanımı 30 N/mm2 olsun, %95 güvenlik öngörülsün. Standart sapma 6 N/mm2 ise
amaç dayanımı (fca) aşağıdaki gibi hesaplanır.
fca = fcd + t.σ = 30 + 1,64 x 6 = 39,84 N/mm2

≅ 40 N/mm2

Eğer deneylerde her bir parti için 4 numunenin ortalaması alınmış ise bu ortalamaların
standart sapması
Bireysel
Bireysel sonuçların
s tan dartstandart
sapmassapması
ı sapmas ı
Partideki
numune
Partideki numune
sayısısay ıay

=

6
= 3 N / mm
4
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2

Böylece 4’er numunenin ortalamasının %5’den azı 40-1,64x3=35 N/mm2’ın altında, yine
4’er numunenin ortalamsının %5’den fazlası da 40+1,64x3=45 N/mm2’ın üstünde
çıkmamalıdır.
Görüldüğü gibi 35 N/mm2 ve 45 N/mm2 eylem (işi durdurma) sınırlarıdır. Öte yandan
partilerden %90 olasılıklı güvenliğe karşı gelen üst ve alt sınırlar ise
40

± 1,28 x 3 = 43,8 N/mm2 ve 36,2 N/mm2’dır.

Şekilde görüldüğü gibi üretimin gidişi iyidir. Sonuçlar eylem (işi durdurma) sınırlarını
aşmamaktadır ve ortalama etrafında belirtilen sınırlar içerisinde yaklaşık olarak dengeli
dağılmaktadır. Eğer eylem sınırlarının dışına çıkılırsa üretimi durdurmak ve nedenini kesin
biçimde belirlemek gerekir. Öte yandan, %93 güvenliğe karşı gelen üst ve alt sınırlar da
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
40

± 1,48 x 3 = 44,4 N/mm2 ve 35,6 N/mm2’dır.

Eylem % 5
Uyarı % 10

Uyarı % 10
Eylem % 5

Şekil 7.3 Beton üretiminin gidişini gösteren kontrol kartı
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7.2 ÇELĐK TEL DONATILI BETONLAR ĐÇĐN KĐRĐŞ DENEYLERĐ VE TOKLUK
ÖLÇÜMÜ
7.2.1 Giriş
Çelik Tel Donalı Beton (ÇTDB)’ların eğilme veya çekme halinde yük-sehim eğrisi özelikleri
yalın betonunkilere göre önemli farklılık gösterir, kırılmadan önce çelik tellerin sağladığı büyük
şekil değiştirme söz konusudur. ÇTDB’lar sünek davranışla, yani daha iyi çatlama-sonrası
dayanım ve enerji yutma kapasitesi veya tokluk ile tanımlanır. ÇTDB yüksek çekme
dayanımına, sünekliğe ve tokluğa sahiptir. ÇTDB’ların mekanik davranışını daha iyi anlamak
için malzemenin gerilme-şekil değiştirme ilişkisini incelemek ve yapıdaki davranışı ile ilişki
kurmak gerekir. Çelik tellerin betona katılması gevrek olan betonun çekme şekil değiştirme
kapasitesini arttırarak yarı-sünek bir davranış gösterir. Böylece, çatlama dayanımında ve tokluk
özeliklerinde iyileşme beklenebilir. ÇTDB’ların analizinde en önemli parametreler çekme ve
eğilme dayanımları ve kırılma enerjisidir, çünkü bu parametreler malzeme davranışını temsil
eder [5].
Çelik teller betonun mekanik özeliklerini belirgin biçimde arttırmasına rağmen onun maliyetini
de arttırmaktadır. Bununla birlikte, çelik telin kullanılmasıyla artan maliyet geleneksel hasır
donatının montajı ve yerleştirilmesi için gereken maliyetten sağlanan tasarruf ile dengelenebilir.
Yapı elemanın kalınlığının azaltılması ile de tasarruf sağlanabilmektedir. Beton karışımının
optimum tasarımı yapılarak mekanik özeliklerle birlikte maliyeti de kontrol etmek mümkündür.
Ayrıca, hasır donatının montaj ve işçilik hataları da ortadan kalkmaktadır. Betonun çelik tellerle
donatılmasından elde edilen esas kazanç ise yapının uzun süreli servis ömrüdür. Çelik tel
donatılı elemanlarda, elemanın her bölgesinde çekme gerilmeleri çelik teller yardımıyla
karşılandığından taşıma ve montaj sırasında köşelerde ve birleşim yerlerinde çatlak oluşumu en
aza indirilir. ÇTDB ile; i) yüksek süneklik, ii) yapı elemanları kenarlarının kırılmalara karşı
dayanıklılığının arttırılması, iii) beton rötresinde azalma, iv) geleneksel donatı ile oluşabilecek
hataların ortadan kaldırılması, v) daha kısa inşaat süresi, vi) bütün doğrultularda eşit çekme ve
eğilme dayanımlarının arttırılması, vii) kolay çatlak kontrolü ve matris kırılmasından sonra
yutulan enerjide büyük artış gibi üstünlükler sağlanmaktadır [6].
Bu bölümde, betonun çelik tellerle güçlendirilmesinden, ÇTDB’un mekanik davranışı ve onun
performansına etki eden esas etkenlerden, ÇTDB’ların yalın betona kıyasla sahip oldukları diğer
üstün özeliklerinden ve yapı elemanlarının üretiminde kullanılan ÇTDB’lardan söz
edilmektedir.
Yapı elemanlarının üretimi için son yıllarda giderek daha değişik yüksek dayanımlı çimento
esaslı kompozitler üretilmekte, böylece betonda en zayıf halka olarak bilinen agrega-çimento
hamuru arasındaki boşluklar ile matristeki kusurlar minimum yapılabilmektedir.
Çelik teller, betonda erken plastik rötre ve uzun süreli kuruma rötresinden doğan çatlakların
oluşması ve gelişmesini azaltabilir ve çatlama-sonrası yük taşıma kapasitesini veya ilk çatlaktan
sonra yük taşıma yeteneğini arttırabilir. Bilindiği gibi, çelik teller beton içinde süreksiz bir
biçimde ve rasgele dağılmaktadır. Matris çatlaklarının dağılımı da rasgele olduğundan yük
uygulandığında beton matrisi içinde iyi dağılmış ve çok sayıda olan çelik teller matristeki çatlak
oluşumunu ve yayılmasını azaltmakta, başka bir deyişle mikro çatlakların makro çatlaklara
dönüşmesi veya katılması eğilimini durdurmaktadır. Ayrıca, beton matrisi çelik telleri bir arada
tuttuğundan teller vasıtasıyla gerilme transferi de yapılmaktadır.
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Beton çatladıktan sonra, kullanılan telin özeliği ve içeriğine bağlı olarak teller çatlağın
genişlemesini önleyerek geri kalan kalıcı yük-taşıma kapasitesinde artış sağlamaktadır.
Betonda matrisle yeterli bağı olan uzun ve düz teller çatlakları köprülemektedir. Genelde,
en kesit, biçim ve deformasyonlarına göre çeşitlendirilen çelik teller de uzun tellerdir.
Çelik tellerin sıyrılmaya karşı dayanıklılığını arttırmak için kancalı uçlu ve uzun teller
tercih edilmektedir. Çelik tellerin sıyrılma dayanımı betonun çatlama-sonrası çekme
dayanımını önemli ölçüde arttırmaktadır. Tipik olarak Şekil 3.35’de görüldüğü gibi, ÇTDB
kiriş numuneye yük uygulandığında çelik teller çatlakları köprülemektedir. Böyle
köprüleme davranışları ÇTDB’lara daha büyük çarpma dayanıklılığı, eğilme ve çekme
dayanımları, süneklik, ve kırılma tokluğu sağlamaktadır [7].
Çelik teller mikro çatlakların yolunu keserek betonun bazı mekanik özeliklerini önemli
derecede geliştirmektedir. Şekil 3.34’de tipik olarak ÇTDB ile yalın betonun sırasıyla, tek
eksenli çekmede gerilmesi-şekil değiştirme, basınçta gerilme-şekil değiştirme ve eğilmede
yük-sehim eğrileri karşılaştırılmaktadır. Bu şekillerden görüldüğü gibi, betona çelik tellerin
eklenmesinin betonun basınç dayanımını fazla artırmamakta, buna karşın tek eksenli çekme
dayanımını, tokluğunu, ve sünekliğini önemli derecede arttırmaktadır. Yalın betona kıyasla
ÇTDB’un basınç dayanımında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte eğilme dayanımı
belirgin biçimde artmakta, asıl büyük artış ise yutulan enerjide olmaktadır. ÇTDB’un
basınç dayanımı betonun matris fazının dayanımı ile kontrol edilmektedir. Yalın beton için
yüksek basınç dayanımı gerektiğinde, betona silis dumanı gibi mineral katkıların ilave
edilmesi ve karışım suyunu azaltıcı hiper akışkanlaştırıcıların kullanılması yoluna
gidilmektedir.
Yeni tasarım yöntemlerine göre, tokluk ÇTDB’larda önemli bir özeliktir. Tokluk artışı
çelik telin betona sağladığı en önemli özeliklerden biridir. Tokluk veya enerji yutma
kapasitesi yük-sehim eğrisinin altında kalan alan olup, yapı elemanlarının enerji yutma
özeliklerinin ölçüsünü ve tepe noktası sonrası davranışını göstermekte kullanılır. Tokluk,
genelde çentiksiz numuneler üzerinde yapılan dört noktalı eğilme deneyinden elde
edilmektedir. Değişik yaklaşımlar tokluğu farklı yöntemlerle belirlemektedirler: i)
Amerikan Standardı ASTM C 1018’da tokluk, belirli sehime kadar yük-sehim eğrisinin
altında kalan alana eşit olan enerji ile tanımlanır, ii) Japon Beton Enstitüsü (Japon Standardı
JCI) ise tokluğu, ÇTDB kirişin ortasındaki sehimin kiriş açıklığının 1/150’ine kadar
yutulan enerji ile tanımlamaktadır.
Bu bölümde, ASTM C1018 Standardında belirtilen tokluk indisleri ve kalan dayanım
faktörlerinden, Japon Standardı, Alman ve Đskandinav gibi kiriş deney yöntemlerinden
bahsedilmektedir. Literatürde mevcut deney verilerine dayanarak Bayramov ve diğ. [8, 9]
tarafından yapılan çalışmalarda, tel narinliği ve içeriğinin ÇTDB’ların tokluğu, kırılma
enerjisi ve diğer mekanik özelikleri üzerindeki etkisini içermektedir. Çelik tel narinliği ve
içeriğinin ÇTDB’ların tepe noktası sonrası davranışını önemli derecede etkilemekte ve
toklukta da büyük rol oynamaktadır. Deneysel sonuçlar, çelik telin narinliği ve içeriğinin
artmasıyla ÇTDB’nun tokluğunun da arttığını göstermektedir. Bölümdeki söz konusu
çalışmalarda kullanılan çelik teller kısa kesilmiş ve kancalı uçlu olup, ÇTDB’nun matrisi
ise normal dayanımlı bir betondur.
7.2.2 Amerikan Standardına Göre Eğilme Deney Yöntemi (ASTM C 1018)
ASTM C 1018 standardı deney yöntemi, üç noktadan yük uygulanan çentiksiz ÇTDB
kirişte ilk çatlak ve sehim için gereken enerjinin ve daha sonra ilk çatlağa karşı gelen
sehimin birkaç katı kadar olan sehimler için gereken enerjinin belirlenmesine
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dayanmaktadır. ASTM C 1018’e göre standart eğilme deneyi kiriş numuneler üzerinde
yapılır ve deney düzeneği Şekil 7.4’deki gibidir.
P/2

P/2

D
P/2

P/2
S/3

S/3

B

S/3

Şekil 7.4 ÇTDB kiriş numunesinde eğilme deney düzeneği
Bu deney yöntemine göre, ilk çatlak yük-sehim eğrisinde eğrinin yükselen kısmının
lineerlikten saptığı nokta ile belirlenmektedir. Şekil 7.5’de yük-sehim eğrisinde yükselen
kısımda eğriliğin yukarı veya aşağı doğru olması durumuna göre ilk çatlak tokluğu
belirlenir.

•
•
•

Yük-sehim eğrisinin lineer bölümden ilk kez ayrıldığı nokta (Şekil 7.5’deki A noktası)
tanımlanarak ilk çatlak belirlenir. Dış etkileri düzeltmek için deney eğrisinde T
noktasından itibaren yük-sehim eğrisinin lineer bölümünü temsil eden düz çizgi AT,
O′ noktasında yeni bir merkeze yerleştirilir. Böylece O′ TA çizgisi sonraki alan
hesaplamalarında OTA yerine kullanılır.
Yük-sehim eğrisinde ilk çatlağa karşılık gelen yükü kullanarak ilk çatlamayı oluşturan
gerilme N/mm2 cinsinden hesaplanır.
Đlk çatlama sehimi O′ B uzunluğuna karşılık gelen sehim (δ) olarak belirlenir.
Đlk çatlak sehimine kadar, yük-sehim eğrisinin altındaki alan belirtilir, (Bu alan O′ AB
üçgen alanı ilk çatlak için gerekli olan enerjidir).
Đlk çatlak

Yük

•

O'
Sehim (δ)
(a) Đlk çatlağa kadar eğrilik yukarı doğru.
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Yük

Đlk çatlak

O'

Sehim (δ)
(b) Đlk çatlağa kadar eğrilik aşağı doğru

Şekil 7.5 ASTM C1018’e göre ÇTDB’a ait yük-sehim eğrisinin önemli karakteristikleri
•

Đlk çatlak sehiminin 3 katına (3δ) kadar yük-sehim eğrisinin altındaki alan belirlenir.
Bu alan Şekil 7.5’deki O′ ACD alanıdır. O′ D ilk çatlak sehiminin 3 katına eşittir. Bu
alan, ilk çatlağa kadar olan alana bölünür, bulunan sayıya I5 indisi denir. Böylece,
hesaplanan I5 indisine benzer biçimde diğer indisler (I10, I20 ve diğ.) aşağıdaki gibi
yazılabilir:
I5 =

A (O′ACD) ,
A (O′AB)

I 10 =

A (O ′AEF ) , ve
A (O ′AB )

I 20 =

A (O′AGH )
A (O′AB)

(7.4)

Böylece, I5, I10 ve I20 tokluk indislerindeki 5, 10 ve 20 değerleri Şekil 7.6’da da görüldüğü
gibi, ilk çatlağa kadar olan lineer elastik kısma ve ondan sonra tam plastik sehimlere uygun
olmaktadır.

Şekil 7.6 Tam elasto-plastik malzemenin yük-sehim eğrisi
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Tokluk indisi değerinin düşük oluşu, çatlama sonrası dayanımdaki hasarın büyük, enerji
yutma yeteneğinin ise az olduğunu göstermektedir. Çelik telin tipi, içeriği, narinliği ve
matris parametrelerinin uygun seçilmesi ile tokluk indislerinin 5, 10 ve 20 gibi değerlere
ulaşması ve hatta aşılması da mümkündür. Böylece, tokluk indisleri çelik telin tipi, miktarı
ve uzunluğuna bağlıdır [10].
Çatlama-sonrasındaki farklı aşamalarda hasarın derecesi kalıcı dayanım faktörleri ile de
gösterilebilir. ASTM C1018’e göre kalan dayanım faktörleri aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır:
R5, 10 = 20 (I10 – I5)

(7.5)

R10, 20 = 10 (I20 – I10)

(7.6)

R5, 10 ve R10, 20 gibi kalıcı dayanım faktörleri, ölçülen ilk çatlak dayanımının yüzdesi olarak
ilk çatlaktan sonra belirli sehime karşı gelen ortalama kalıcı dayanımı göstermektedir. Kiriş
deneyinden elde edilen yük-sehim eğrisinde ilk çatlak oluştuktan sonra malzemenin yük
sehim eğrisi tam plastik davranış gösterirse R5, 10 ve R10, 20=100, yumuşama eğilimi
gösterirse R5, 10 ve R10, 20<100 olmaktadır. Yalın betonda ise kalıcı dayanım faktörleri
sıfırdır (R5, 10 ve R10, 20=0). ÇTDB’lar kalıcı dayanım faktörlerine göre Tablo 7.2’deki gibi
sınıflandırılmaktadır.
Tablo 7.2 Geleneksel ÇTDB’ların kalıcı dayanım faktörlerine göre sınıflandırılması
Sınıf
I
II
III
IV

Değerlendirme
Zayıf
Orta
Đyi
Mükemmel

Kalan Dayanım Faktörü
< 40
40-60
60-80
80-100

7.2.3 Japon Standardına Göre Deney Yöntemi (JCI)
Japon Standardı da çentiksiz kirişler üzerinde 4 noktalı eğilme deneyini öngörmektedir. Bu
standarda göre kirişin en kesiti 150mm x 150mm, açıklığı (S) ise 450 mm’dir. Şekil 7.6’da
gösterildiği gibi kiriş açıklığının 1/150’sine kadar olan sehim için alan hesaplanmakta,
böylece, hesaplanan tokluğa dayanarak eşdeğer eğilme dayanımı (fe) Denklem 7.7’deki gibi
hesaplanmaktadır:

fe =

Tb

δ tb ⋅ b ⋅ d 2

(7.7)

burada, δtb ve Tb sırasıyla, kiriş açıklığı (S)’nın 1/150’ne kadar olan sehim ve alan, b ve d
ise sırasıyla kiriş numunenin genişliği ve derinliğidir.
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Yük, kN

Eğrinin altında
kalan alan (Tb)

δtb

Sehim, mm

Şekil 7.6 Japon Standardına göre eşdeğer eğilme dayanımının bulunması (δtb=S/150)
Japon Standardına göre açıklığın 450 mm olması halinde 3 mm’lik bir sehim elde
edilmektedir. Bu da ASTM Standardına kıyasla çok daha fazla bir sehime karşı
gelmektedir. Böylece Japon Standardında çelik telin katkısı daha iyi değerlendirilmekte ve
ÇTDB daha rasyonel kullanılmış olmaktadır. Yeni hazırlanan Avrupa Standardlarında da
Japon Standardına benzer bir yöntem önerilmektedir.
7.2.4 Alman Deney Yöntemi
Çalışmanın bu kısmı, Falkner ve diğ. [11] tarafından yapılmış bazı deney sonuçlarının
Bayramov [12] tarafından kırılma enerjisi bakımından değerlendirilmesi ile elde edilen bazı
sonuçları içermektedir. Şekil 7.7’de şematik olarak gösterilen 150x150x700 mm
boyutundaki çentiksiz numuneler üzerinde dört noktalı eğilme deneyi yapılmıştır. Falkner
ve diğ. [11] tarafından yapılan araştırmaya ait eğilme deney düzeni Şekil 7.7’de
verilmektedir.
S/3

S/3
D=150mm

S/3

50 mm

S=600mm

50 mm

U=700mm

Şekil 7.7 ÇTDB kiriş numunelerin dört noktalı eğilme deney düzeneği
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B=150

Yük, kN

Şekil 7.8’de, ise ÇTDB kiriş eğilme deneyinden elde edilen yük-sehim eğrisinin altında
kalan alanı (malzemenin tokluğunu veya kırılma enerjisini) ve izin verilen sehimi (5 mm)
göstermektedir.

Eğrinin altında kalan alan =
tokluk
(veya kırılma enerjisi, joule)
Sehim, mm

5 mm

Şekil 7.8 ÇTDB’larda yük-sehim eğrisinin şematik gösterimi
Tablo 7.3’de tel içeriği ve tel narinliğinin özgül kırılma enerjisine etkisi verilmektedir. Bu
tablodan görüldüğü gibi, yük-sehim eğrisi 5mm’de kesilse de kirişin enerji yutma
kapasitesi yeterlidir. Belirli hacim oranında kancalı uçlu çelik telin betona eklenmesi ve tel
narinliğinin artması kırılma enerjisini önemli ölçüde arttırmaktadır. Özgül kırılma enerjisi,
Falkner ve diğ. [11] tarafından yapılan ve üç seriden oluşan eğilme deneyinin sonuçlarına
dayanarak hesaplanmaktadır. Daha fazla açıklama ve farklı tip çelik tellerle donatılmış
betonların karşılaştırılması yine Falkner ve diğ.[11] tarafından yapılmaktadır. Tablo 7.3’de
belirtilen karışımlar için yük-sehim eğrileri Bayramov ve diğ.[13] tarafından hesaplanarak
elde edilmiştir.
Tablo 7.3 ÇTDB’un özgül kırılma enerjisine (5 mm’lik bir sehim için) çelik tel narinliği ve
içeriğinin etkisi
Tel içeriği,
(Vf), kg/m3

Özgül kırılma enerjisi (GF), J/m2 (veya
N/m)

-

20

153
2780

80

30
40
25
35

2889
3158
2127
2563

45
30

3200
1468

40
50

1983
3035

Tel narinliği (L/d)

65

45

5 mm’lik bir sehim için yük-sehim eğrisi altındaki alandan hesaplanmış olan özgül kırılma
enerjisinin tel narinliği ve tel içeriği ile değişimi Tablo 7.3’de verilmektedir. Tablo 7.3 ve
şekil 7.9’dan görüldüğü gibi, çelik telin narinliği ve içeriğinin artmasıyla yüksek özgül
kırılma enerjisi ve sonuçta yüksek süneklik elde edilmektedir. Tel içeriği 20 kg/m3
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olduğunda narinliğin 45’den 80’e artmasıyla özgül kırılma enerjisi yaklaşık 2 kat artış
göstererek 1468 N/m’den 2889 N/m’e artmaktadır. Ayrıca, ÇTDB’ların sünekliği normal
betonunkine oranla yaklaşık 21 kat daha fazla olduğu Tablo 7.3’den görülebilir. Tel içeriği
ve tel narinliğindeki artışla özgül kırılma enerjisinin artmasının nedeninin; kırılma
sürecinde tellerin sıyrılmasından, çok sayıda ve rasgele dağılı tellerin çatlakların
birleştirilmesinde bir köprü rolü oynamasından ve böylece dolaylı çatlak yayılmasından
kaynaklandığı söylenebilir [8, 9].
Özgül kırılma enerjisi W·(L/d) değişkeni ile de ifade edilebilmektedir [12]. Burada,
W=(çelik telin ağırlığı x 100)/(betonun ağırlığı) ve L/d ise tel narinliğidir. Özgül kırılma
enerjisi W·(L/d) değişkeni ile GF=26.58W·(L/d)+153 gibi ifade edilebilir. Deneysel verilere
uydurulmuş bu doğrusal fonksiyonun korelasyon katsayısı ise 0,74 olup özgül kırılma
enerjisi 153 J/m2 (yalın beton) ile 3200 J/m2 arasında değişmekte ve Şekil 7.9’da
verilmektedir.
4000
Özgül kırılma enerjisi (GF), J/m

2

GF = 26,58 W.(L/d) + 153
r = 0,74
3000

2000

1000

0
0

30

60
90
W.(L/d)

120

150

Şekil 7.9 Özgül kırılma enerjisi (GF) - W·(L/d) ilişkisi
7.2.5 Đskandinav Deney Yöntemi (Nor-Test)
Norveç’te Nor-Test grubu tarafından ASTM C 1018 standardının öngördüğü yöntemde
düzenleme yapılarak kiriş açıklığı 450 mm’den 600 mm’e çıkartıldı. Đskandinav deney
düzeni Şekil 7.10’da gösterilmektedir [14].
S=550mm
S/3

S/3
d=100mm

S/3

b=120mm
U=600mm
700mm

Şekil 7.10 Đskandinav deney yöntemine ait deney numunesi [14]
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Đskandinav deney yöntemi uygulanan kiriş numunelerin yük-sehim eğrilerinden Tablo
7.4’de verilen ilk çatlak değerleri hesaplanmaktadır:
δ
P
σb

: ilk çatlak yüküne karşı gelen sehim, mm,
: ilk çatlak yükü (maksimum yük), kN,
: eğilme dayanımı, MPa.
P L
σ b = maks 2
b⋅d

(7.8)

burada, U, S, b ve d sırasıyla, kirişin uzunluğu, mesnetler arası açıklığı, genişliği ve
derinliğidir.
Sunulan deney serisi, tel narinliği L/d=60 ve 80, tel içeriği ise (Vf), 30 kg/m3, 40 kg/m3 ve
50 kg/m3 olmak üzere 5 karışımdan oluşmaktadır. Bu betonlara ait ilk çatlak değerleri, I5,
I10 ve I20 tokluk indisleri ve R5, 10 ve R10, 20 kalıcı dayanım faktörleri ASTM C 1018’e göre
hesaplanarak, tokluk değerleri de dahil (Şekil 7.11) olmak üzere Tablo 7.4’de
verilmektedir. Söz konusu ÇTDB’larda kullanılan çelik teller kancalı uçlu ve kısa
kesilmiştir.
Tablo 7.4 ÇTDB’lara ait tokluk, ilk çatlak değerleri, tokluk indisleri ve kalıcı dayanım
faktörleri [12,14]

Tel
Tel içeriği
Tokluk
narinliği
(Vf),
(T), Nm
3
(L/d)
kg/m

Đlk çatlak değerleri

Kalan dayanım
faktörleri

Tokluk indisleri

80

50

28.7

δ,
mm
0.23

6.4

4.29

8.53

17.03

84.9

85.0

80

40

26.0

0.21

13.8

6.1

4.21

8.32

16.54

82.1

82.3

80

30

19.5

0.29

14.8

6.6

3.67

6.23

11.23

51.2

50.0

60

50

16.9

0.23

11.5

5.1

3.65

6.63

12.59

59.5

59.6

60

30

12.4

0.28

11.9

5.4

3.28

5.30

9.07

40.3

37.7

P,
kN
14.4

σb, MPa

I5

I10

I20

R5,10

R10,20

Tablo 7.4 ve Şekil 7.11’de görüldüğü üzere tel narinliğinin 60’tan 80’e artmasıyla 30 kg/m3
ve 50 kg/m3 tel içeriği için tokluk artışı sırasıyla %58 ve %70’dir. Aynı şekilde, tel
içeriğinin 30 kg/m3’ten 50 kg/m3e artmasıyla 60 ve 80 tel narinliği için tokluk artışı
sırasıyla %47 ve % 36’dir. Böylece, çelik tel içeriği ve narinliğinin ÇTDB’ların tokluğuna
etkisi belirgindir. Ayrıca, normal betona oranda ÇTDB kiriş daha fazla enerji yutma
yeteneğine sahiptir.
Tablo 7.4 görüldüğü gibi, ÇTDB’ların kalan dayanım faktörleri de çelik telin narinliğine ve
içeriğine belirgin biçimde bağlı olup, çelik tel içeriği ve narinliğinin artmasıyla tokluk
indislerindeki gibi artış eğilimi sergilenmektedir. Yüksek narinlik ( L/d = 80) ve yüksek tel
içeriğinde (Vf = 50 kg/m3) R5,10 ve R10,20 kalıcı tokluk dayanımı faktörleri sırasıyla, 84,9 ve
85,0 değerini almaktadır. Bu da ÇTDB kiriş numunenin ilk çatlak sehiminin (δ) 5,5 ve 10,5
katı kadar sehim yapmasına rağmen ilk çatlak dayanımının ortalama % 85’ine sahip olduğu
anlamına gelmektedir. Bu ise ÇTDB’ların kalıcı dayanım faktörüne göre sınıflandırıldığı
Tablo 7.2’de sınıf IV’e (mükemmel) karşı gelmektedir.
376

30

Tokluk (T), Nm

25
20
15
0
50
80
40
Tel içeriği
(Vf), kg/m3

70
Tel narinliği (L/d)
30

60

Şekil 7.11 Tokluk (T) – tel narinliği (L/d)-tel içeriği (Vf) ilişkisi
Sonuç olarak; tel içeriğinin ve narinliğinin artmasıyla, tokluk, tokluk indisleri ve kalıcı
dayanım faktörleri artmaktadır. Bu bölümde söz konusu olan ÇTDB’ların matrisi normal
dayanımlı olup, akma dayanımı 1100 N/mm2 olan az karbonlu çelik telle donatılmıştır.
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7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ’DE YAPILAN
DENEYLER)
7.3.1 BTÜ’de Yapılan Deneyler
Braunschweig Teknik Üniversitesi’nde [15] ve Thames Polytechnic’de [16] Elastik zemine
oturan çelik tel donatılı plakların mekanik davranışı incelenmiştir. Braunschweig’deki
deneylerde, mantar veya kauçuk zemine oturan 3000 x 3000 x 150 mm boyutlarındaki çelik
tel donatılı ve hasır donatılı plaklar üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Döşemedeki mevcut
büyük çelik delikler

Şekil 7.12 Elastik zemine oturan plak deney düzeni [15]
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Şekil 7.12’de görüldüğü gibi plakların merkezinde 120 x 120 mm lik bir alana yük
uygulanmış ve 6 adet plakta mekanik davranışı yük-kıvrılma deformasyonları kaydedilerek
incelenmiştir [15]. Thames Polytechnic’de 9 adet ÇTDB ve hasır donatılı beton plak
üzerinde benzer biçimde karşılaştırılmalı deneyler yapılmıştır.
Braunschweig’de [15] yapılan araştırmanın plaklarında kullanılan betonun sınıfı C30,
çimento dozajı 325 kg/m3 ve Alman Beton Birliği esaslarına göre kıvamı (yayılma deney
sonucu) 29 cm’dir. Braunschweig’deki deneyler aşağıdaki 6 adet plak üzerinde yapılmıştır.
P1 – Donatısız plak
P2 – Düz çelik tel donatılı plak (tel dozajı: 30 kg/m3)
P3 – Kancalı uçlu (60/0.8) çelik tel (tel dozajı: 20 kg/m3) donatılı plak

Mantar
alt temel

P4 – Kancalı uçlu (60/0.8) çelik tel (tel dozajı: 20 kg/m3) donatılı plak
P5 – Düz çelik tel donatılı plak (tel dozajı: 30 kg/m3)
P6 – Donatısız plak

Kauçuk
alt temel

P1, P2 ve P3 plakları mantar alt tabana, P4, P5, ve P6 plakları ise kauçuk alt temele
oturtulmuştur.
Alt temel reaksiyon modülü mantar zemin için 0,025 N/mm3, kauçuk zemin için 0,05
N/mm3 dür. Alt zemin reaksiyon modülünden ve lif türünden bağımsız olarak plakta yük
taşıma ve deformasyon davranışı Şekil 7.13’de şematik olarak gösterilmektedir.

250
FU
200
FıR
150
Radyal çatlak oluşumu
100
FR
50

0
0

5

10

15

20

Şekil 7.13 Farklı bölgeler için yük-deformasyon eğrileri
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II. Bölgede radyal çatlaklar artmakta, III. Bölgede plastik mafsal (akma doğrusu)
şekillenmektedir. Şekil 7.14’de ise plaklara ait yüksek taşıma kapasitesinin ve ilk çatlak
yüklerinin yatak katsayısının fonksiyonu olarak değişimi gösterilmektedir.

eş d. fft,fl=2,1 N/mm2
eş d. fft,fl=0,7 N/mm2
eş d. fft,fl=0,0 N/mm2

Şekil. 7.14 Plaklarda yük taşıma kapasitesi (Fu) ve ilk çatlak yükünün (Fcr) yatak
katsayısının (k) fonksiyonu olarak gösterilmesi
7.3.2 Değerlendirme
Bu şekil teorik ve deneysel sonuçlar arasında iyi bir uyumun olduğunu göstermektedir.
Alman Beton Birliği önerileri göz önüne alınarak Braunschweig’de yapılan araştırma iki
farklı kavrama göre yapılmıştır:
• Elastik teoriye göre değerlendirme (Durum 1)
• Çatlamış durumu göz önüne alarak değerlendirme (Durum 2)
7.3.2.1 Deney sonuçlarının teorik yaklaşımlarla karşılaştırılması
Elastik alt tabana oturan plakların dayanımını değerlendirmek için Elastik Teoriye
dayanarak aşağıda verilen Westergaard bağıntısı kullanılmaktadır.

σT =


E ⋅ h3
0,275 
.F .log c *4 − 0,436
⋅
h
k
r



(7.9)

burada, ν = Poisson oranı (0,15) , F = yük, Ec = betonun elastisite modülü, h = plak
kalınlığı ve r* = yük alanının yarıçapı
r*’ın hesaplanmasında, gerçek yük temas alanının yarıçapı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.
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r=

A

(7.10)

π

Eğer r>1,25.h ise r* = r
r<1,25.h ise plağın merkezindeki yük temas alanı 45o lik yük dağılım esasına göre
hesaplanabilir.
A

r* =

π

− 0,675.h

(7.11)

Eğilme çekme dayanımı fft,fl Denklem 7.9’daki σ T için yerdeğiştirilebilir ve F’ye göre
dönüşüm yaparak, Fcr ilk çatlak yükü aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
f ft , fl .h 2

Fcr =

(7.12)



E .h
0,275.(1 + ν ).log c *4 − 0,436
k
.
r


Böylece, Westergaard’a göre plaklar için teorik çatlak yükü Tablo 7.5’deki gibi
hesaplanabilir
3

Tablo 7.5 Deney plaklarının teorik ilk çatlak yükü değerleri

Çatlak yükü (kN)

P1

P2

69,98

89,08

Plak numuneleri
P3
P4
77,76

89,72

P5

P6

81,03

81,30

7.3.2.1.a Elastisite teorisine göre değerlendirme (Durum I)
Elastik bir zemine oturan çelik tel donatılı beton plak için kesit zorları (Nu, Mu) belirlenmiş
ve aşağıda güvenlik katsayısı ile arttırılmış yükler için hesaplama yapılmıştır.

KN .

NU M U
+
≤ hesapf ft , fl
A0
A0

(7.13)

Plakta normal kuvvet etkisi olmadığından Denklem 7.13 aşağıdaki gibi yazılabilir:
MU
≤ hesapf ft , fl
W0

(7.14)

Denklem (7.9) ve (7.14)’i kullanarak, göçme yükü aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
FU =

hesapf ft , fl .h 2


E .h 3
0,275.(1 + ν ).log c *4 − 0,436
k .r
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(7.15)

ve servis yükü ise

Fserv =

FU

olur. Alman Beton Birliğine göre güvenlik katsayısı

γ

γo

γ =

1+ KD.
burada,

γ

= güvenlik katsayısı,

(7.16)

nomf ft , fl
hesf ft , fl

γ o = güvenlik katsayısının temel değeri, K D

= düzeltme

katsayısı ve

nomf ft , fl
hesf ft , fl

≤ 1,0

(7.17)

Gerekli güvenlik katsayısı aşağıdaki endüstriyel zeminlerin koşullarına bağlı olarak Tablo
7.6’dan alınabilir.
I
II
III

: normal endüstriyel zemin
: çatlak genişliği sınırlı endüstriyel zemin
: çatlak açılmasına göre arttırılmış gereksinimler.

Tablo 7.6 Endüstriyel zemin uygulama alanına göre güvenlik katsayısı

I

Uygulama alanı
II

III

1,5

2,0

2,5

0,10

0,25

0,40

Güvenlik katsayısı
Esas değer

γo

Düzeltme katsayısı

KD

Kancalı uçlu çelik tel donatılı plakta Alman Beton Birliği’nin önerisine göre servis yükü ve
gerçek göçme yük arasındaki güvenlik katsayısı 5’den büyük çıkmıştır [15].

7.3.2.1.b Yük taşıma kapasitesine göre değerlendirme (Durum II)
Kesit zorlarının hesaplanması için elastik bir yataklanma ve akma çizgisinde azaltılmış bir
kesit alanı rijitliği varsayılmaktadır. Çatlamamış plağın rijitliği akma çizgileri arasında
uygulanmaktadır. Akma çizgisi teorisine göre değerlendirme için akma çizgisinde en büyük
gerilme eğilme deneylerinden türetilen eşdeğer eğilme dayanımının ( nom fft,fl) hesap
değeridir. Gerilme tahkiki aşağıdaki gibi yapılabilir.

K⋅

Nu Mu
+
≤ nom
Ao Wo

f

(7.18)
ft , fl

Normal kuvvetin olmaması halinde
Mu
≤ nom
Wo

f

(7.19)
ft , fl
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Ayrıca kesit zorları elastik teoriye göre de hesaplanabilir. Böyle bir durumda çatlamamış
plak rijitliğinin en az 1/3’ ü hesapla göz önüne alınmalıdır. Aşağıda Alman Beton Birliği
önerilerine dayanılarak ve sonlu eleman yöntemi kullanılarak akma çizgisi teorisi esasına
uygun bir yaklaşımla çelik tel donatılı plaklar için böyle bir tasarım yöntemi yapılmaktadır.
Denklem (7.9) ve (7.13)’ü kullanarak göçme yükü aşağıdaki gibi yapılabilir:

Fu =

nom

f

ft , fl

⋅h

(7.20)

2

3


Ec. h
0,275(1 + γ ) log
− 0,436
 3kr ∗ 4


r

*

=

A"

π

(7.21)

− 0,675h

r*, A′′ yük temas alanına göre saptanmalıdır ancak, yük plağın yüzeyine kadar 450’lik açı
altında yük dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır. Hesaplarda fft = 0,37 eşdeğer fft,fl
alınmalıdır.

Şekil 7.15’de çelik tel donatılı ve donatısız plaklara ait deneysel yük-merkezdeki düşey yer
değiştirme eğrileri teorik eğrilerle karşılaştırılmaktadır.
F(KN)

Deneysel
Teorik

S(mm)
Şekil 7.15 Çelik tel donatılı ve donatısız plaklara ait deneysel yük - merkezdeki düşey yer
değiştirme eğrilerinin teorik yöntemlerle karşılaştırılması
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Deneylerde sayısal sonuçların karşılaştırılmasından ilk yöntemin (Durum 1) bu yapı
elemanlarının yük taşıma kapasitesini gerçekçi biçimde tanımlayamadığı bilinmektedir.
Böyle bir güçlük çatlamış kesit hesaba katılarak yük taşıma kapasitesi yöntemi yardımıyla
aşılabilir. Đkinci yöntem (Durum 2) deney sonuçlarıyla iyi bir uyum sergilemektedir. Đkici
yöntem, sadece endüstriyel zeminlerin tasarımında değil aynı zamanda beton yollar, hava
alanı betonları, depolar ve benzeri yapıların tasarımında da kullanılabilir.

7.4 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (Đ.T.Ü.’DE YAPILAN
DENEYLER)
7.4.1 Giriş
Elastik zemine oturan çelik tel donatılı beton plakların merkezine etkiyen zımbalama yükü
altındaki davranışı Đ.T.Ü.’de son üç yıl boyunca detaylı biçimde incelenmiştir [17-20]. Plak
merkezine etkiyen bu tekil yük, endüstriyel zeminin kullanım amacına bağlı olarak tekerlek
yükünü, raf ayağının ilettiği yükü veya bir makine elemanının aktardığı yükü temsil
etmektedir.

7.4.2 Plak Deneyleri
Deneylerde 3000 mm x 3000 mm x 150 mm boyutunda 8 adet çelik tel donatılı beton plak
kullanılmıştır. Çelik tel içeriğinin ve plağın oturduğu elastik zeminin yatak katsayısının
mekanik davranışa etkisinin incelenebilmesi amacıyla, dört farklı zemin yatak katsayısı ve
üç farklı çelik tel içeriği kullanılmıştır. Deneye tabi tutulan plakların oturduğu zemin kesiti
Şekil 7.16’da görülmektedir. Kesit, plak orta çizgisinde Y eksenine paralel alınmıştır.
Donatılı
Numunebeton plak
Yatak
malzeme
Yataklık
Yapacak Zemin

Donatılı Beton
Çelik Çerçeve Alt Kısmı
Gro-beton
Şekil 7.16 Donatılı beton plak altında kalan zeminin kesiti [17]
P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P9 plaklarının altında yatak olarak kullanılan Ekstrüde Polistiren
Köpük (Styrofoam) levhalarının ve P7’nin altında kullanılan kauçuğun özellikleri Tablo
7.7’de verilmektedir. Tablo 7.8’de ise önemli bazı zemin türleri için ortalama yatak
katsayısı değerleri verilmiştir.
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Tablo 7.7 Donatılı beton plak altında yatak olarak kullanılan malzemelerin özelikleri [1720]
Plak altında
yatak olarak
kullanılan
malzeme

Donat
ılı
beton
plak

Elastisite
modülü
(N/mm2)

0,081

40-48

Basınç
dayanımı
(%10
deform.
için)
500 kPa

0,039

32-38

300 kPa

80

0,018

30-36

200 kPa

120

0,0138

1250

*

60

Yatak
Yoğunluk
katsayısı
(kg/m3)
3
(N/mm )

Styrofoam
P1,
4,85
(Floormate
P2
500 SL-T)
Styrofoam
P3,
3,10
(Roofmate
P4 ve
300 SL)
P9
Styrofoam
P5,
2,16
(Floormate
P6
200 SL-T)
Kauçuk
P7
8,28
(Arsan)
(*) Kauçuğun Shore sertliği 60 ± 5 dir.

Yatak
kalınlığı
(mm)
60

Tablo 7.7 ve Tablo 7.8’in karşılaştırılmasından görüldüğü gibi Floormate 500 SL-T “sıkı
kum”, Roofmate 300 SL “orta sıkılıkta kum”, Floormate 200 SL-T “dolgu toprak” veya
“gevşek kum”, ve Kauçuk ise “sıkı kum ve çakıl” türü zemine karşı gelmektedir.
Tablo 7.8. Önemli zemin türleri için ortalama yatak katsayıları
Zemin Türü

Ortalama Yatak Katsayıları (N/mm3)

Balçık, turba
Plastik kil
Yarı sert kil
Sert kil
Dolgu toprak
Gevşek kum
Orta sıklıkta kum
Sıkı kum
Sıkı kum ve çakıl
Sağlam şist
Kaya

< 0,002
0,005 – 0,010
0,010 – 0,015
0,015 – 0,030
0,010 – 0,020
0,015 – 0,030
0,020 – 0,050
0,050 – 0,100
0,100 – 0,150
> 0,5
>2
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Tablo 7.9’da deneye tabi tutulan plaklar ile bunlara ait çelik tel içerikleri, plak merkezinde
ortalama düşey yerdeğiştirmeler, köşelerde ölçülen düşey yerdeğiştirme miktarları, ölçülen
en yüksek çatlak genişliği değerleri ile göçme yükleri verilmektedir.
Tablo 7.9 Plakların taşıdığı en büyük yükler, ölçülen büyük çatlak genişliği ile en yüksek
düşey yerdeğiştirme değerleri [17-20]

Plak
No.

Çelik tel
içeriği
(kg/m3)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9

30
20
30
20
30
20
15
15

Plağın
taşıdığı en
büyük yük
(kN)
552
456
424
373
369
302
671
372

Köşelerde ölçülen
ort. en büyük
yerdeğiştirmeler
(+), mm
15,66
13,69
19,84
22,10
30,50
26,37
36,18
27,00

Plak ortasında
ort. en büyük
çökme (-)
(mm)
11,60
13,48
14,31
17,32
16,01
17,44
8,10
16,60

Ölçülen en
büyük çatlak
genişliği
(mm)
1,8
2,0
2,0
2,3
2,3
2,3
2,7
3,0

Đlk çatlak yükleri ise tüm plaklarda 100-110 kN arasında değişmiştir.
Đlk altı plakta (P1-P6) kullanılan betonun ortalama silindir basınç dayanımı ve elastisite
modülü sırasıyla 32,7 N/mm2 ve 26,8 kN/mm2, son iki plakta (P7 ve P9) ise söz konusu
mekanik özelikler sırasıyla 50,6 N/mm2 ve 29,2 kN/mm2 dir. Plak deneyleri üretimden
sonra yaklaşık 120 gün içinde yapılmıştır. Mekanik özelikler plak deneyleriyle eşzamanlı
olarak elde edilmiştir. Plakların üretiminde tek tip çelik tel kullanılmıştır. Teller kancalı
uçlu olup narinliği 80, boyu 60 mm ve çekme dayanımı 1100 N/mm2 dir. Deneylerde düşey
yerdeğiştirmeleri ölçmek için (1/1000) mm duyarlıklı 16 adet transdüser Şekil 7.17’de
görüldüğü gibi plağa monte edilmiştir. Şekil 7.17’de ölçüm yapılan noktalar, yükleme
çerçevesi transdüserleri taşımak için tasarlanmış olan bir ölçüm çerçevesi ve buna bağlı
transdüserler ile işaretlenen X-Y eksen takımı görülmektedir. Ölçme kapasitesi 50 mm’ye
kadar olan transdüserlerin 4 adedi (11, 12, 13 ve 14) merkeze ve 4 adedi (23, 24, 25 ve 26)
köşelere ve geri kalan 8 adet 25 mm’lik transdüser ise X-Y doğrultularında (15, 16, 17, 19,
20, 21 ve 22) yerleştirilmiştir. Tüm plaklarda merkezde 150 mmx150 mm’lik bir kesite
zımbalama yükü uygulanmıştır. Yük vereninin civarında merkeze yerleştirilen transdüserler
Şekil 7.18’de görülmektedir.
Şekil 7.19’da P1 plağında X eksenindeki düşey yerdeğiştirmeler görülmektedir. Şekilde,
ölçülen şekil değiştirmelerin negatif olanları çökmeyi, pozitif olanları kıvrılmayı
(kalkmayı) göstermektedir.
Şekil 7.20’de kenarlarda oluşan çatlaklar görülmektedir. Deneyler sırasında her 100 kN’luk
yükleme adımında plak kenarlarında oluşan çatlakların genişlikleri ölçülmüştür. Şekil
7.20’de, tipik iki çatlak gösterilmektedir. Her plak için ölçülen en büyük çatlak genişlikleri
Tablo 7.9’da verilmektedir.
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Y
X

Şekil 7.17 Deney düzeninin genel görünüşü, transdüserlerin yerleştirildiği ve düşey
yerdeğiştirmelerin kaydedildiği noktalar ve eksenlerin plak üzerinde gösterimi
[18]
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Şekil 7.18 Yük vereninin yerleştirildiği plak merkezi ve monte edilen transdüserler [17]

P1 Plağının X Eksenindeki Yerdeğiştirme Grafiği
10

d (mm)

5
0
-5
-10
-15
-15

-10

-5

0

5

10

15

X (dm)
10,50 ton

20,25 ton

30,65 ton

40,00 ton

50,75 ton

Şekil 7.19 P1 plağında X eksenindeki düşey yerdeğiştirmeler [17]

388

56,25 ton

Şekil 7.20 a) P2 plağında X eksenine paralel kenarın ortasında gelişen çatlak [17]

Şekil 7.20 b) P9 plağında Y eksenine paralel kenarın ortasında gelişen çatlak [20]

Çatlak, plak kenarlarında gelişmiş, göçme olduktan sonra plak yüzeyinde
belirginleşmemiştir. Ancak plak, deneyden sonra kenara çekici ile alındıktan sonra plak
altındaki çatlaklar Şekil 7.21’de görüldüğü gibi üst yüzeyde belirginleşmiştir.
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Şekil 7.21 P2 plağının üst yüzeyinde çatlağın yayılış biçimi [17]
Deneyler sırasında düşey yönde en yüksek yerdeğiştirmelerin beklendiği üzere köşelerde
olduğu görülmüştür (Şekil 5.22).

Şekil 7.22 P2 plağının köşesinde düşey yerdeğiştirme (kıvrılma) bölgesinin yakından
görünüşü [17]
7.4.3 Ansys ile Çözüm
Çalışmada, plaklar Ansys sonlu eleman programı kullanılarak doğrusal olmayan analiz
yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Kullanılan eleman tipi Solid 65’dir. Bu, yapısal analiz
problemlerinde betonarme ve çimento esaslı kompozit malzemelerin modellenmesinde
kullanılan elemandır. Tüm plaklarda X ve Y yönündeki düşey yerdeğiştirmeler Ansys ile
elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalardan tipik iki örnek Şekil 7.23 ve
7.24’de gösterilmektedir.
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P3 Plağı / 43,25 ton / Karşılaştırma
20

d (mm)

10
0
-10
-20
-15

-10

-5

0

5

10

15

merkeze olan uzaklık (dm)
X

Y

Ansys

Şekil 7.23 P3 plağının 424 kN’luk yük altında X ve Y yönündeki düşey yerdeğiştirmelerin
Ansys ile yapılan hesapla karşılaştırılması [17]

P7 Plağı / 68,40 Ton / Karşılaştırma

d ( mm )

20
10
0
-10
-20
-15

-10

-5

0

5

10

15

merkeze olan uzaklık (dm )
X Ekseni

Y Ekseni

ANSYS

Şekil 7.24 P7 plağında 671 kN’luk yük altında X ve Y yönündeki düşey yerdeğiştirmelerin
Ansys ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması [20]
Şekil 7.23’ün incelenmesinden görüldüğü gibi Ansys ile yapılan hesaplama ile transdüserle
yapılan deneysel ölçme değerleri arasında özellikle X doğrultusundaki düşey
yerdeğiştirmeler arasında iyi bir uyum vardır.
Şekil 7.24’de görüldüğü gibi Ansys ile yapılan hesaplardan hem X hem de Y yönünde
ölçülen düşey yerdeğiştirmelere yakın sonuçlar verdiği görülmektedir.
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Şekil 7.25’de plağın yatak katsayısı ile taşıdığı maksimum yük arasındaki ilişki tüm plaklar
için verilmektedir. Bu şeklin incelenmesinden görüldüğü gibi yatak katsayısı yükseldikçe
plağın taşıdığı en büyük yük artmaktadır.

Göçme Yükü (Ton)

80

60

Donatı

15 kg/m3

40

20 kg/m3
30 kg/m3

20

0
0,00

0,05

0,10

0,15
3

Yatak Katsayısı (N/mm )

Şekil 7.25 Yatak katsayısı – Göçme yükü ilişkisi [20]
Ansys ile modellemede P6 plağının deforme olmuş hali Şekil 7.26’da, maksimum ve
minimum düşey yerdeğiştirme değerleri ise Şekil 7.27’de verilmektedir.

Şekil 7.26 P6 plağının deforme olmuş hali [19]
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Şekil 7.27 P6 plağının maksimum ve minimum deplasman değerleri [19]

7.4.4 Sonuçlar
Sekiz plak üzerinde yapılan deneylerin sonuçları ile gerçekleştirilen Ansys modellemesi
sonucu elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
i)
ii)
iii)
iv)

Ansys ile yapılan hesaplamalarla deneysel olarak transdüserlerle ölçülen
düşey yerdeğiştirme değerleri arasındaki uyum yeterlidir.
Plaklarda kaydedilen en büyük çatlak genişlikleri 1,8 ila 3,0 mm arasında
değişmiştir.
Plakların ilk çatlak yükleri 100 ila 110 kN arasında kalmıştır.
Karşılaştırılabilen deney sonuçlarına göre, aynı miktar çelik tel içeren
plaklarda zemin yatak katsayısının etkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Zemin yatak katsayısının yükselmesi plağın yük taşıma kapasitesini
arttırmaktadır.
• Yük seviyeleri aynı iken, yatak katsayısı büyük olan zemine oturan
plaklardaki düşey yerdeğiştirme değerleri diğerlerine kıyasla daha düşüktür.
• Aynı yük seviyesi için, yatak katsayısı büyük olan zemine oturan
plaklardaki çatlak genişlikleri diğerlerine göre daha küçüktür.
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•

v)

Maksimum yükte, diğer bir deyişle göçme durumunda, yatak katsayısı
büyük zemine oturan plaklardaki en büyük çatlak genişlikleri diğerlerine
kıyasla daha düşüktür.
Aynı tür zemine oturan plaklarda tel içeriğinin artması aşağıdaki sonuçları
doğurmaktadır.
• Tel içeriğindeki artış yük taşıma kapasitesini arttırmaktadır.
• Aynı yük seviyesinde, tel içeriği fazla olan plaktaki düşey yerdeğiştirme
değeri daha küçüktür.
• Aynı yük düzeyinde, tel içeriği fazla olan plakta çatlak genişlikleri daha
düşüktür.
• En büyük yükte, diğer bir deyişle plağın göçmesi sırasında, ölçülen en
büyük çatlak genişlikleri daha küçüktür.
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BÖLÜM 8. BAKIM VE ONARIM
8.1 GĐRĐŞ
Zeminlerde kullanılacak beton gereksinimlere yanıt verebilmelidir. Tasarım ve yapım
süresindeki her adım beton özeliklerini etkilediğinden tüm aşamalara özen gösterilmelidir.
Uygun yapım teknikleriyle, istenen özelikler elde edilirken, sorunlar da en aza indirilebilir.
Oluşan tüm kusur ve hasarlar nedenleriyle ele alınarak çözüm bulunmalıdır. Bunun için üç
önemli hususun izlenmesi gerekir.
•
•
•

Hasar nedenlerinin belirlenmesi,
Tamir yöntemlerinin seçilmesi,
Aynı hasarların gelecekte tekrar ortaya çıkmasını engellemek için önlem alınması.

En çok karşılaşılan hasarlar ve nedenleri Tablo 8.1’de özetlenmektedir.
Tablo 8.1 Hasar nedenleri ve özen gösterilmesi gerekli hususlar
Hasarın türü
Soyulma
Tozlanma
Plastik rötre
çatlakları
Yüzey düzeltme
kusurları
Yetersiz
toleranslar
Harita şeklinde
çatlaklar
Sertleşmiş
betonda çatlaklar
Kıvrılma, derz
hasarı

Hasarın temel nedenleri
Yüzeyin çok erken kapatılması.
terleme suyu olmaması
Yüzeyde yüksek su/çimento
oranı. Yetersiz kür
Buharlaşma hızının terleme
hızından fazla olması
Betonun zayıf yüzey
düzeltilebilme özeliği. Yanlış
zamanlama
Yanlış prosedürler. Yüzey
düzeltmenin yanlış zamanlanması
Yetersiz kür, yüzeyde fazla
miktarda ince malzeme
Hızlı kuruma ve rötre, uygun
olmayan tasarım
Fazla rötre, yetersiz kür, yetersiz
detaylar

Özen gösterilmesi gereken hususlar
Betonun priz yapması, işçilik, hava
etkisiyle oluşan değişiklik
Şartname, terleme, işçilik
Betonun terlemesi, hava etkisiyle
oluşan değişiklik
Beton
malzemelerinin
seçimi,
işçilik, denetim
Đşçilik, beton, hava etkisiyle oluşan
değişiklik
Şartname, hava etkisiyle oluşan
değişiklik, denetim
Beton rötresi, şartname, tasarım
Şartname, denetim, işçilik

8.2 YAPIM SIRASINDAKĐ YÜZEY KUSURLARI VE SORUNLAR
Yüzey kusurlarının birçoğu yüzey düzeltme ve kür sırasındaki sorunlarla ilgilidir. Yüzey
kusurları ile ilgili tüm konularda, yapım sorunları dikkate alınmalıdır. Yüzey
bozukluklarının nedenlerinin bilinmesi, önlemlerin alınmasını kolaylaştırır. Ele alınan
sorunlar şunlardır [1,2]:
•
•
•
•

fazla miktarda terleme,
beton priz süresinin gecikmesi,
yüzeyde kabarma ve soyulmalar,
plastik rötre çatlakları,
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•
•
•
•
•

harita şeklinde çatlaklar,
karbonatlaşma ve yüzeyde tozlanma,
yüzeyden parça kopması,
rastgele çatlamalar,
renk değişikliği.

Bu konular çeşitli bölümlerde ayrı ayrı gözönüne alınmıştır ancak bu bölümde hepsi bir
arada irdelenecektir.
8.2.1 Terleme ve Priz Gecikmesi
Fazla terleme betonun yüzey düzeltme işlemlerinin gecikmesine neden olur. Birçok
durumda fazla terlemenin nedeni aşağıdakilerden biri veya birkaçıdır;
•
•
•
•

yüksek su/çimento oranı,
yetersiz agrega granülometrisi,
yavaş priz,
yüzeyden su buharlaşmasını azaltan hava koşulları; örneğin düşük sıcaklık, yüksek
rutubet, rüzgarın olmaması.

Taze beton yüzeyindeki fazla terleme suyunu çeşitli yöntemlerle azaltmak mümkündür.
Beton karışım oranlarının değiştirilmesi terlemeyi azaltabilir. Karışımdaki çimento ve diğer
ince malzeme miktarları arttırılabilir. Terlemeyi azaltmak için hava sürüklemek de
mümkündür, ancak bu işlem beton yüzeyinde kabarma ve soyulmalara yol açar.
Soğuk havalarda sıcaklık veya katkı uyumsuzluğu gibi nedenlerle betonun priz süresi
uzayabilir. Bu durumlarda yapılabilecek en iyi yol prizin başlamasını beklemektir. Çimento
dozajı veya türü değiştirilerek veya uygun katkı kullanılarak priz süresi kısaltılabilir [1].
8.2.2 Beton Yüzeyinde Kabarma ve Soyulmalar
Beton yüzeyinde oluşan kabarma beton halen plastik durumdayken yüzeydeki harç
tabakasının kabarmasıdır. Kabarmalar tüm terleme suyu ve hava çıkmadan döşeme
yüzeyinin düzeltilmesi sonucu oluşmaktadır. Yetersiz perdahlama sonucu da bu kabarmalar
oluşabilir. Beton priz yapmadan önce fark edilirse tahta bir malayla yüzey açılarak
hapsolmuş terleme suyu ve havanın yüzeye çıkması sağlanabilir. Betonun sertleşmesinden
önce farkedilmezse su ve hava yüzeyin altında hapsolmuş olarak kalır. Bu kabarcıklar trafik
altında kırılır ve birkaç mm’lik çukurlar oluşur [2].
Kabarmalara benzer şekilde yüzey harcında soyulmalar da terleme suyu ve havanın harç
yüzeyi altında hapsolması sonucu oluşur. Soyulmalar daha geniş alanları etkiler ve yüzey
düzeltme işlemleri sırasında tespit etmek çok zordur, etkilenen bölge trafik altında
kırılmaya başladığında fark edilir (Şekil 8.1). Soyulan harcın kalınlığı 1 cm’ye kadar ve
etkilenen alan birkaç cm2’den birkaç m2’ye kadar olabilir [1,2].
Terleme ve beton prizini etkileyen faktörler yüzey soyulmalarını da etkiler Bunlar;
•
•

soğuk alt zemin,
plağın hemen altındaki buhar önleyici,
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•
•
•
•
•
•
•
•

kalın plak,
yüksek su içeriği,
sürüklenmiş hava, toplam hava içeriği,
bazı kimyasal katkılar,
bazı uçucu küller ve cüruflar,
yüksek rüzgar hızı,
düşük bağıl nem,
doğrudan güneş ışığı ve yükselen hava sıcaklığı.

Tüm plak kesiti kalınlığı boyunca beton prizinin, yüzeydeki betonun priz hızıyla yakın
olması sağlanmaya çalışılmalıdır. Bunun için alt zemin ıslatılabilir. Plak kalınlığını
değiştirmek mümkündür. Ancak, kalınlık yapısal tasarım sonucu belirlendiği için kalınlığı
değiştirmek oldukça zordur.
Rüzgar hızının yüksek olduğu durumlarda beton yukarıdan aşağıya doğru sertleşir ve plak
yüzey işlemleri terleme tamamlanmadan çok erken bitirilebilir. Alttaki beton plastik halde
iken ve terlemeye devam ederken yüzeydeki bitirme işlemleri hava ve suyun yüzeye
çıkmasını engeller, yüzey altında hapsolan bu hava ve su yüzey soyulmalarına neden olur [2].

Şekil 8.1 Beton yüzeyinde soyulmalar
8.2.3 Plastik Rötre Çatlakları
Bölüm 6’da belirtildiği gibi plastik rötre çatlakları beton plastik haldeyken yüzeyin hızlı
kuruması sonucu oluşur. Plastik rötre yüzey işlemleri sırasında veya sonrasında, terleme
suyu hızla buharlaşmaya devam ederken oluşur. Düşük bağıl nem, yüksek hava sıcaklığı,
hızla esen rüzgar ve yüksek beton sıcaklığı gibi hızlı su buharlaşmasına neden olan etkenler
plastik rötreyi arttırır. Bu çatlaklar yüzeyde oluşur ve sertleşmiş betona doğru iner (Şekil
8.2). Çatlak oluşur oluşmaz beton plak yüzeyi malalanırsa plastik rötre çatlakları
kapatılabilir. Bu çatlakların oluşumunu önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir [1-6]:
•
•
•
•
•

bağıl nemi arttırmak için bir nozulun ucunda çok ince tabakalar halinde su serpilmesi,
tercihen sis oluşturulması,
güneş ışınlarına karşı koruyucu engeller,
rüzgara karşı koruyucu engeller,
beton karışım sıcaklığının azaltılması,
polipropilen liflerin kullanılması.
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Yağmurlama şeklinde yüzeye çok ince su tabakaları serpilirken beton yüzeyinde su
birikintilerinin oluşmamasına dikkat edilmelidir, çünkü bu durum yüzeyde su/çimento
oranının yükselmesine neden olur, bu da zayıf bir yüzeyin oluşmasına yol açar.
Buharlaşmayı azaltıcı kimyasal katkılar da kullanılabilir; bunlar kür malzemelerinden
farklıdır ve düzey düzeltme işlemleri sırasında yüzey suyu ve terleme suyunun hızlı
buharlaşmasını önler.

Şekil 8.2 Plastik rötre çatlakları
8.2.4 Harita Şeklinde Çatlaklar
Harita şeklinde çatlaklar beton yüzeyde oluşan gelişi güzel ince çatlaklardır (Şekil 8.3).
Genellikle derinlikleri 3 mm’den azdır. Çimento hamurunun fazla olduğu yüzey harcında
oluşurlar. Harita şeklindeki çatlaklar beton yüzeyinin kurumasına neden olan yetersiz kür
sonucu meydana gelir. Bu tür çatlaklar genellikle plağın servis koşullarını ve durabilitesini
etkilemeyen estetik kusurlardır [1,2].

Şekil 8.3 Harita şeklindeki çatlaklar
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8.2.5 Tozlanma
Yüzeyde tozlanmaya (Şekil 8.4) neden olan etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

yüzey düzeltme sırasında su uygulanması,
yüzey düzeltme sırasında plağın yağmur etkisinde kalması,
düzeltmeyi işlemlerini hızlandırmak için yüzeye çimento yayılması,
düşük çimento dozajı,
fazla su içeren beton karışımı,
yetersiz veya uygun olmayan kür,
yüzeyin donma olayı etkisinde kalması,
çamurlu agrega kullanılması ve bunun sonucu olarak agrega-çimento hamuru temas
yüzeyinin zayıflaması [1,2].

Yüzeyde tozlanma olan bir betonun özeliklerini iyileştirmek için yüzey sertleştirici
uygulanabilir. Yüzey sertleştirici uygulanmamış böyle yüzeylerde toz oluşması çeşitli
şekillerde önlenebilir;
•
•
•
•
•
•

Zımparalama ve beton içine nüfuz eden bir malzeme uygulanması,
Reçine uygulanması,
Kendiliğinden yayılan bir malzeme uygulanması,
Đnce bir çimentolu katman uygulanması,
Zımparalama ve ince bir kaplama püskürtülmesi,
Uygun bir kaplama malzemesiyle kaplanması.

Onarım yönteminin seçimi betonun kalitesine ve mevcut ekipmana bağlıdır.

Şekil 8.4 Tozlanma
8.2.6 Kıvrılma
Bölüm 6’da belirtildiği gibi zemine oturan beton döşemelerin kenar ve köşelerinin, her
hangi bir yük olmadığı halde, yukarıya kalkmasına kıvrılma denir. Plak betonu sertleşirken
alt ve üst kısımlarındaki nem içeriği ve sıcaklık farklarından dolayı kıvrılma oluşur. Üst
yüzey kurur ve soğurken alt kısım rutubetli ve sıcak kalır ve plak kenar veya köşesi yukarı
doğru kıvrılır. Kıvrılmış kenar veya köşe üzerinden geçen yüklü bir forklift beton plağın
çatlamasına neden olur [1,7].
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Zamanla plağın alt ve üstündeki nem içeriği ve sıcaklık eşitlendikçe kıvrılma da
kaybolabilir, bunun yanında betonun rötresi de zamanla kıvrılmayı azaltır.
Kıvrılan kısmın altındaki boşluk doldurulduktan sonra yüzey zımparalanarak kıvrılan
bölgeler düzeltilebilir. Kenar kıvrılmasına karşın yüzeyin altında donatı kullanılması da
mümkündür.
8.2.7 Yüzeyden Parça Kopması
Yüzeyden konik şekilli bir parça koparak yüzeyde çukur oluşmasına neden olur (Şekil 8.5).
Çukurluğun boyutu 5 mm’den 5 cm’e kadar değişebilir, daha büyük olması da mümkündür.
Đç mekanlardaki parça kopmaları alkali-silis reaksiyonu sonucunda da oluşabilir. Bazen dış
ortamlardaki plaklarda yüzeyden parça atmaları, özellikle kum içinde kömür veya odun
parçaları gibi hafif maddelerin olması halinde yüksek su emme ve düşük özgül ağırlığa
sahip boşluklu agregalar sonucu veya alkali agrega reaksiyonu ile oluşabilir. Rutubeti alan
agrega şiştikçe, beton yüzeyini çatlatacak yeterli basınç oluşur. Nemli durumdayken donma
etkisinde kalması da kırılma ve çatlamalara yol açabilir. Rutubet kaynaklı şişme sonucu
oluşan parça atmaları plastik durumdaki beton suyunun emilmesine bağlı olarak, betonun
yerleştirilmesinden kısa bir süre sonra görülür veya yüksek rutubetli bir süreçte, örneğin bir
yağmur sonrası ortaya çıkabilir.
Parça atmaları küçük yamalarla tamir edilebilir. Parça atan kısım uygun tamir malzemesiyle
doldurulur. Yüzeydeki parça atmalar çok sayıda ise ince bir yapıştırmalı beton kaplama
uygulanabilir.

Şekil 8.5 Beton yüzeyinden parça kopması

8.2.8 Rastgele Çatlamalar
Rastgele çatlamalar çoğunlukla derz kesimi sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda
oluşabilir. Eğer çatlaklar geç oluşuyorsa nedeni beton rötresi ve yetersiz derz uygulaması
(az sayıda derz, derz yerlerinin yanlış planlanması, kötü işçilik) olabilir. Alt zeminin
yetersiz olmasından dolayı plağın farklı oturmalar yapması da rastgele çatlamanın nedeni
olabilir. Şekil 8.6’da zemin betonunda oluşan rastgele çatlaklar görülmektedir [1,2].
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Şekil 8.6 Zemin betonunda oluşan rastgele çatlaklar
Yeni yerleştirilmiş bir beton plakta rastgele çatlamalar oluşuyorsa bunun nedeni genellikle
derz kesim zamanının uygun olmamasıdır. Derz kesimin amacı çatlağın kesim yeri altında
oluşmasını sağlamaktır. Ancak, kesim bölgesi dışındaki yerlerin çatlaması da mümkündür.
Derz kesimine başlamadan önce beton yeterli dayanıma ulaşmış olmalıdır. Derz oluşturmak
için yapılan kesim plak kesit alanını azaltır, bu ise kesilen kısmın altındaki betonda çekme
gerilmelerinin artmasına neden olur. Bu kesitteki gerilmeler betonun çekme gerilmesinden
fazla olması halinde, diğer bir deyişle çekme şekil değiştirme kapasitesinin aşılması
durumunda beton çatlar. Derz kesim bölgeleri altında çatlayan betonda gerilmeler azalır ve
böylece istenmeyen rastgele çatlamalar önlenmiş olur. Taze beton her zaman rötre yapar.
Derz kesimi başladığında betonun rötresine bağlı olarak oluşan gerilmeler büyükse ve
betonda yeterli çekme dayanımı oluşmamışsa kesim işlemleri sırasında çatlaklar kesme
bıçağının önüne geçebilir ve istenmeyen yerlerde çatlamalar olabilir.
Islak kesim sırasında kullanılan kesme bıçağı soğutma suyu sıcak beton plağa temas ederse,
oluşacak termal şoklar da rastgele çatlama riskini arttırır.
Rastgele çatlamayı önlemek için derz kesimi; beton kuruma ve soğumaya başlamadan önce
ancak bir miktar çekme dayanımı kazandıktan sonra yapılmalıdır. Çatlağın kesim altında
oluşmasını sağlamak için kesim derinliği yeterli olmalıdır. Plak kalınlığının yaklaşık

1
’ü
4

kadar bir derinliğinde kesim genellikle yeterlidir. Rastgele çatlamayı azaltmak için derz
aralıkları yaklaşık olarak plak kalınlığının 25 ila 30 katı olmalıdır [1].
Daha dar derz aralıkları daha iyi çatlak kontrolü sağlar; ancak derz sayısı arttığı için bakım
sorunları da artar. Derz aralıklarının arttırılması durumunda ise rastgele çatlaklıkları kontrol
etmek güçleşir.
8.2.9 Renk Farklılıkları
Zemin ve döşeme betonları gibi satıh betonlarının yüzeylerinde gözlenen renk
değişikliğinin tek bir nedeni yoktur (Şekil 8.7). Aşağıdaki nedenlerin birkaçının bileşkesi
olabilir [1, 2, 8]:
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•

Renk değişikliği, çimento veya ince agrega kaynaklarındaki değişiklikler nedeniyle
oluşabilir.

•

Çimento tümüyle hidrate olduğu zaman rengi genelde açıktır; yetersiz karıştırma süresi
ve uygun olmayan düzeltme işlemi yüzeyde renk değişikliğine yol açabilir.

•

Çimento bileşimindeki bazı değişmelerden dolayı yüzeyde sarımsı-yeşilimsi renk
oluşabilir ancak bu renk değişimi zamanla kaybolur.

Bununla birlikte, aşağıdaki etkenler de satıh betonu yüzeyinde renk değişikliğine yol
açabilir:
i) kalsiyum klorür kullanımı,
ii) çimento hamurunun gecikmiş hidratasyonu,
iii) çimento alkali miktarındaki değişme,
iv) uygun olmayan kür süreci,
v) beton döküm işlemi,
vi) su-çimento oranının yüzeyde değişimi,
vii) yüzey düzeltme işlemleri,
viii) beton bileşimindeki değişmeler.

Şekil 8.7 Renk farklılıkları
Zemin ve döşeme betonları gibi satıh betonlarının
yüzeylerinde gözlenen renk
değişikliğinin oluşmaması için alınması gerekli önlemler aşağıda belirtilmektedir;
i) Yüksek alkali içeren çimentoların kullanımından sakınmak,
ii) Betonda kalsiyum klorür renk değişikliğine neden olabileceğinden kullanımını
sınırlandırmak veya hiç kullanmamak,
iii) Yüzey düzeltme işlemlerinin zamanında ve uygun yapılmasını sağlamak; eğer yüzeyi
geç düzeltilirse yüzeyde su-çimento oranı düşer ve çimento ferritlerinin hidratasyonları
etkilenir, bu da koyu renge neden olur. Eğer beton yüzeyleri erken düzeltilirse yüzeyde suçimento oranı artar ve yüzey rengi açık olur,
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iv) Kür işlemi çimento hidratasyonunun derecesini etkilediğinden, düzgün ve üniform
olmayan kür uygulaması betonda renk değişimine neden olur,
v) Döküm sırasında beton tabakanın altı ıslatılırsa renk değişikliği en aza indirilebilir;
bundan sonra uygun bir yüzey düzeltme işlemi, uygun bir kür süreci, betonun güneş ve
rüzgar etkisinde kurumaya karşı korunması gibi önlemlerin alınması gereklidir.
Satıh betonu yüzeyinde yukarıdaki nedenlerle ortaya çıkan renk değişiklikleri zamanla
kaybolabilir. Suyla yıkama ve ıslanma kuruma süreçlerinde rengin kaybolmaması halinde
denetimli olarak çok düşük konsantrasyonlu bazı çözeltilerle renk değişikliğinin giderilmesi
mümkündür. Tek nedeni olmayan söz konusu renk değişikliğinin betonun dayanımını
etkilemeyeceği bilinmektedir [8].
8.2.10 Çiçeklenme
Çiçeklenme olayı, betonun yerleştirilmesinden sonra yüzeyde beyaz lekelerin oluşmasıdır.
Çiçeklenme aşağıdaki üç etkenin bileşimi sonucu oluşur;
•
•
•

malzemede çözünebilir tuzlar bulunması,
bu tuzları çözecek rutubet,
rutubetin yüzeye doğru çıkmasını sağlayacak buharlaşma veya hidrostatik basınç.

Kış aylarında çiçeklenme daha yaygın görülür; çünkü, yavaş buharlaşma hızıyla birlikte
tuzlar yüzeye çıkabilir. Sıcak havalarda ise buharlaşma çok hızlı olduğu için yüzeye
çıkabilen tuzlar nispeten daha azdır. Çiçeklenme olayını önlemek için kum yıkanmalı ve
karışım suyu zararlı miktarlarda asit, organik maddeler, mineraller içermemelidir.
Kalsiyum hidroksit havadaki karbondioksitle reaksiyona girerek çözünmeyen bir kalsiyum
karbonat oluşturmadan önce yüzey uygun şekilde temizlenerek çiçeklenme önlenebilir.
Đyi granülometriye sahip agrega, uygun çimento dozajı, düşük su /çimento oranı ve iyi kür
ile düşük su emme oranına sahip, geçirimsiz bir beton elde edilir, bunun sonucu ise
çiçeklenme olasılığı en aza indirilmiş olur.
Beton yüzeyindeki çiçeklenme kuru halde fırçalama, tazyikli su ile yıkama veya ince kum –
su karışımı ile temizlenebilir. Bu işlemlerin tüm zemin betonu yüzeyinde uygulanması
uygun olabilir böylece yüzey renginde oluşabilecek renk farklılıkları önlenmiş olur [1, 2, 9,
10].
8.3 ONARIM MALZEMELERĐNĐN SEÇĐMĐ
8.3.1 Onarım Malzemeleri ve Onarımın Süreci
Đyi bir onarım için yapılması gereken; uygun onarım malzemelerinin seçilmesi ve uygun
onarımın yapılmasıdır. Aşağıda sırasıyla bu iki önemli noktaya değinilmektedir.
Onarım için gerekli olan tamir harçları üç ana gruba ayrılabilir:
a) Çimento bağlayıcı olanlar,
b) Polimer ile modifiye edilmiş çimento bağlayıcı olanlar ve
c) Polimer bağlayıcılar.
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Çimento bağlayıcılı onarım harçları portland çimentosu dışında değişik boyutlarda ince
agrega (kum) ve filler içerebilirler. Ayrıca bu harçların bileşimine kimyasal ve mineral
(silis dumanı ve uçucu kül gibi) katkılar ile lif de katılabilir.
Polimer ile modifiye edilen çimento esaslı harçlarda ise birinci grup harçlardan farklı olarak
emülsiyon ya da lateks türü suda dağılabilen bir polimer ilave edilir.
Bağlayıcısı polimer olan harçlarda ise çimento bulunmaz, ancak diğer bileşenlerden kum ve
filler ile mineral katkılar yer alabilir [11,12].
Đyi bir onarım, bir yapının fonksiyon ve performansını geliştirir, dayanım ve rijitliğini artırır
ve yeniler, görünümü iyileştirir. Su geçirimsizliği sağlar, zararlı maddelerin donatıya
ulaşmasını önler ve dürabiliteyi artırır. Öte yandan onarım harçlarının içine korozyon
inhibitörleri de katılabilir. Değişik türleri bulunan inhibitörler, donatı üzerindeki mevcut
pasivasyon tabakasını güçlendirebilirler, ya da korozyona karşı ikinci bir engel
oluşturabilir. Klor iyonları ile reaksiyona girerek etkisiz hale getiren ya da beton boşluk
suyunda bulunan oksijeni yok eden inhibitör türleri de vardır. Bir onarım gerçekleştirilirken
Şekil 8.8’de verilen aşamalar gözönüne alınabilir.
Çimento esaslı onarım malzemeleri uzun süreli kür gerektirirken polimer ile modifiye
edilenlerde bu süre daha kısadır. Polimer ile modifiye edilmiş harçlar, normal harçlar gibi
çelik donatılara alkali posivasyon koruma sağlarlar. Bu polimerler aynı zamanda su azaltıcı
işlevi ile işlenebilirliği iyileştirir ve rötreyi azaltır; çünkü su/çimento oranı düşer. Polivinil
asetat, stiren butadien kauçuk ve polivinilklorürler en uygun polimerlerdir. Son yıllarda toz
şeklinde disperse olan polimerler geliştirilmiştir. Bu polimerler kum, çimento ve diğer
katkılarla hazırlanarak torbalanır ve şantiyede sadece su katılarak kullanılabilir [11,12].
8.3.2 Onarımda Uyum Özeliği
Onarım sistemlerinde mevcut zemin betonu ile onarım malzemesi arasındaki uyum ayrı bir
önem taşır. Onarım malzemesi seçilirken var olan zemin betonunun içinde bulunduğu çevre
koşulları ve hasar durumu iyi bir şekilde incelenmeli ve seçim yapılırken zemin betonunun
kullanım tipi, hasar miktarı, hasarın yeri ve yapısı göz önünde tutulmalıdır.
Mevcut beton ile onarım malzemesi bir bileşik sistem oluşturur ve bu sistemin uygulanan
gerilmeyi birlikte taşıması beklenir. Eski betonun onarım malzemesine yük aktarabilmesi
için, onarım malzemesinin elastisite modülünün yeteri kadar yüksek olması gerekir [14].
Ayrıca onarım sisteminin boyutsal kararlılığa sahip olması sağlanmalıdır. Bu nedenle
onarım malzemesi fazla miktarda rötre yapmamalıdır. Benzer şekilde onarım malzemesinin
sünme özelliği de alt yapı ile uyumlu olmalıdır. Oluşturulan onarım sistemi yapının içinde
bulunduğu çevre koşullarına karşı dayanıklılık özeliği göstermelidir. Bunun sağlanabilmesi
için hem onarım malzemesi yeterince geçirimsiz olmalı, hem de alt beton ile onarım
katmanı arasında oluşan arakesit geçirimsizlik özeliği taşımalıdır.
Onarımın amacı, zemin betonun eski haline getirilmesi, ya da özeliklerinin iyileştirilmesi ve
bu özeliklerin zemin betonunun servis ömrü boyunca bozulmadan, ya da çok az değişiklikle
korunabilmesidir. Bunun sağlanabilmesi için malzeme seçimi en önemli adımdır. Benzer
şekilde tasarım, uygulama ve kalite denetimi de eş önem taşır.

405

Etkiler
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arayüzeyin
karakteristikleri
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Çözüm
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c)
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çözümler

Onarımın
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Tasarım

Şekil 8.8 Đyi bir onarım için önerilen yaklaşımın şematik gösterimi [13]
Onarım malzemesi ile mevcut beton arasındaki uyum konusu belli başlı aşağıdaki
konulardan oluşur:
• Onarım malzemesinin rötre yapması,
• Onarım malzemesinin sünme yapması,
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•
•

Onarım malzemesi ile alt beton arasında ısıl genleşme farklılıklarının bulunması,
Đki malzeme arasında elastik şekil değiştirmelerin uyumsuzluğu.

Önceki beton ile tamir malzemesinin deformasyon uyumu ve uygulama tekniği büyük
önem taşır. Özellikle birlikte çalışma sırasında farklı şekil değiştirmeler kompozit sistemde
gerilmelerin artmasına yol açabilir. Şekil değiştirme kısıtlamaları nedeniyle oluşan
gerilmeler kompozit sistem tarafından absorbe edilemediği zaman tamir sistemini göçmesi
söz konusu olur. Đç ve dış yüklemeler nedeniyle oluşan şekil değiştirmeler tamir
malzemesinin deformasyon yeteneğinden (elastik (εEl), şekil değiştirme yumuşaması (εSs)
ve zamana bağlı şekil değiştirmesi (εCr)) küçük ise çatlama olmaz, büyük ise çatlama
oluşur. Onarım sistemine etkiyen iç ve dış yükler ile göçme kriteri Şekil 8.9’da
verilmektedir [13].
Đç ve dış etkiler

Kimyasal
• karbonatlaşma
• klor difuzyonu

Fiziksel
• sıcaklık değişimi
• iç ve/veya dış
kuruma

Güvenli

Hacim
değişimi

• Kısıtlanmış
deformasyon
derecesi εR
• Yük
deformasyon

Taşıyıcı sistem
• tasarım yükü
• deprem gibi aşırı
yükleme

<
>

Sistemin tepkisi

deformasyon
yeteneği
εEl + εSs + εCr

çatlama

Şekil 8.9 Onarım sistemini etkileyen başlıca yükler ve göçme kriteri (εEl =elastik şekil
değiştirme, εSs =şekil değiştirme yumuşaması, εCr = zamana bağlı şekil değiştirme
(sünme ve rötre) [13]
8.4 ZEMĐN BETONLARININ BAKIMI VE TAMĐRĐ
Zemin betonlarının genel bakımı bunların uzun süreli performanslarını sağlamak için
önemlidir. Zaman zaman bazı onarımlar da gerekli olabilir. Bakım ve onarımlar zamanında
yapılırsa zemin betonu taşıması gerekli yükleri taşıyabilir, üzerine depolanan malzemeleri
korur ve üzerindeki trafiğe etki etmeden görevini sürdürür. Şekil 8.10’de görüldüğü gibi,
zemin betonundaki onarımlar uzun süreli performansı arttırır.
Đyi tasarlanmış, iyi işçilik ve malzemeyle projesine uygun inşa edilmiş bir zemin betonu
için bakım sadece küçük tamiratlar ve temizlikten ibarettir.
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Performans
Onarımlar
Baslangıç

Minumum

Servis ömrü

Zaman

Şekil 8.10 Belirlenen minimum bir servis ömrü için performans – zaman ilişkisi
Tamir; plak kenarlarında veya derzlerdeki kırılma ve dökülmelerin onarılması, rastgele
oluşan çatlakların doldurulması, kimyasal etkilerden veya ağır malzeme darbelerinden
hasar gören alanların onarılmasıdır. Zemin betonunun düzenli olarak yıkanması,
yüzeyindeki aşındırıcı malzemeleri uzaklaştıracağı için yüzeyin aşınmasını azaltır.
Zemin betonu standartlara uygun tasarlanıp inşaa edilmiş olabilir, ancak beklenenden farklı
yüklemelere ve trafiğe maruz kalabilir. Zemin betonları tamir edilirken aşağıdaki hususlar
gözönünde bulundurulmalıdır [1];
•
•
•
•
•

zemin betonunun gelecekte maruz kalacağı yükleme ve trafik koşulları,
tamir sonrası beton yüzeyinin kotu,
bakım ve onarım bütçesi,
onarım süresi,
onarım alanlarının yakınlarındaki iş ve depolama alanlarının korunması.

Başarılı bir zemin betonu onarımı için; hasarın derecesi ve hasar nedenleri belirlenmeli,
eski betonun yüzeyi özenli şekilde hazırlanmalı, tamir malzemeleri yerleştirilmeli, kürüne
özen gösterilmeli ve uygun derzler sağlanmalıdır.
8.4.1 Zemin Döşemesindeki Hasarların Belirlenmesi
Hasar nedenlerinin belirlenmesi için zemin betonundaki hasarların durumları tespit
edilmelidir. Bunun yapılması durumunda uygun bir onarım yöntemine karar verilebilir.
Zemin betonunda yapılacak onarım işlerinin tasarım ve uygulanması için aşağıdaki etkenler
dikkate alınmalıdır; i) plak kalınlığı, ii) plak üzerindeki yükler, iii) gelişi güzel çatlaklar
(çatlak genişlikleri), iv) çatlaklarda dökülmeler, v) donatı durumu, vi) çatlakların rastgele
yayılması, vii) derzlerde dökülmeler (dökülmelerin derinlik ve genişliği, derzlerdeki yük
aktarımı), viii) aktif derzler, ix) derz dolguları, x) derz ve köşelerde kıvrılma, xi) yüzeyde
oluşan hasarlar, xii) yüzey düzgünlüğü ve yataylık [1, 2].
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8.4.2 Değerlendirme Yöntemleri
Zemin döşemesinin durumunu değerlendirebilmek için çeşitli deneyler yapmak gereklidir.
Yapılacak deneyler her döşeme için aynı olmayabilir. Doğru bir değerlendirme için
uygulanabileceklerin sırası aşağıdaki gibi olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gözle muayene,
yüzey düzgünlüğü ve yataylığını ve derzlerdeki kıvrılma deformasyonlarını belirlemek
için yüzey kotlarının ölçülmesi (ASTM E 1155),
yüzeydeki kabarmaları belirlemek için ses geçiş hızı deneyi (ASTM D 4580),
beton dayanımının belirlenmesi için karot basınç deneyleri,
çatlak ve derzlerde karot ile muayene (ASTM C 42)
beton kalitesinin, reaktif agregalarının, yüzeyde oluşabilecek bozulmaların derinliğinin
belirlenmesi için petrografik inceleme (ASTM C 856),
döşeme plağındaki boşlukların belirlenmesi,
klasik donatılı zemin betonu halinde paşometre kullanarak plak içindeki donatıların
yerlerinin belirlenmesi,
plak kalınlığının belirlenmesi (ASTM C 174),
plaka taşıma deneyleriyle alt zemin reaksiyon modülünün bulunması,
ultrases geçiş hızlarıyla boşluk ve çatlak yerlerinin belirlenmesi,
alt zemin sıkıştırma oranını bulmak için koni penetrasyon deneyinin yapılması.

8.4.3 Çatlak ve Derzlerin Tamiri
Çatlak kontrolü için beton döşemelerde derzler yapılmasına karşın bazı döşemelerde
gelişigüzel çatlamalar oluşabilir. Gelişigüzel çatlamaların nedeni aşağıdakilerden birisi
veya birkaçının bileşkisi sonucu olabilir [1];
•
•
•
•
•
•
•

derzler arasındaki mesafenin çok büyük olması,
derz kesiminin çok geç yapılması (rötre ve benzeri etkilerle oluşan çekme
gerilmelerinin betonun çekme dayanımını aştıktan sonra kesimin yapılması),
izolasyon derzlerinin uygun yapılmaması,
plak donatılarının derzlerde devam ettirilmesi,
yetersiz plak derinliği,
yük aktarma çubuğu yerleşiminin yetersiz olması sonucu plak kenar hareketinin
sınırlanması,
plağa etkileyen yüklerin plak taşıma kapasitesini aşması. Bu durumun nedenleri ise
yetersiz zemin taşıma kapasitesi, zemin sıkışması veya oturma; yetersiz tasarım,
yetersiz beton eğilme dayanımı veya yapım sırasındaki aşırı yükleme olabilir.

Derz ve çatlakların tamir edilebilmeleri için önceden hazırlanmaları gereklidir. Hafif trafik
etkisinde kalan ince çatlaklar servis durumunu etkilemiyorsa onarımı gerekmeyebilir ancak
bunların durumu sıklıkla kontrol edilmelidir. Beton rötre yaptıkça çatlaklar açılabilir.
Çatlaklar açılırsa veya çatlak kenarlarında kırılma ve dökülmeler başlarsa çatlaklar
doldurulmalıdır (Şekil 8.11).
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A

A

A

A

dökülme

dökülme

kesim

kesim

Planda çatlak civarında
Planda derz civarında
dökülme ve onarım için kesim
dökülme ve onarım için kesim
Maksimum
Minimum
50 mm
Kesilmiş kenar
13 mm

1. Aşama

Not*

2. Aşama

Kesit A-A
Şekil 8.11 Derz ve çatlakların onarımı
Not*: Sert veya çelik tekerlek etkisinde kalan geniş veya açılmış çatlaklarda kırılma ve
dökülmeler görülebilir [1].
Onarım, yarı rijit bir dolgu malzemesi kullanılarak yapılmalıdır. Kırılma ve dökülmeler fark
edildiğinde hemen onarılmazsa, trafik etkisiyle genişleyip derinleşir ve basitçe
yapılabilecek bir doldurma işlemi daha zor ve pahalı bir onarım yöntemi gerektirebilir
(Şekil 8.12).
Zemine oturan döşemelerde, sıcaklık veya rutubet hareketlerine bağlı olarak kısalma veya
genleşme oluşur. Çatlaklar onarıldıktan sonra da plaktaki hareketlerin dikkate alınması
gereklidir, aksi halde plaktaki hareketler tekrar başlayınca yapılmış onarımlar işlevini
kaybeder [1, 2].
Yarı rijit derz dolgularının genleşme yetenekleri oldukça azdır ve plakta çeşitli hareketler
oluştuğunda yapıştıkları yüzeylerden ayrılabilirler (Şekil 8.13). Dolgu malzemesi kırılma ve
dökülmeleri önlemede yetersiz kalırsa onarım gereklidir. Derz hareketleri sonucu
elastomerik derz dolguları da işlevlerini kaybedebilir. (Şekil 8.13c ve 8.13d)
Çatlak beton plakta kendiliğinden oluşmuş bir derz gibi düşünülebilir. Derz ve çatlaklar
birbirlerine benzediği için bunların onarımı da benzer şekilde yapılır.
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A

A

Kesim

Dökülme

Kesilen kenar
Minimum 25 mm

Dökülen kısım kaldırılır

1. Aşama
Sağlam beton

Tamir betonu

2. Aşama

Derz kesimi

3. Aşama
Kesit A-A
Şekil 8.12 Kısmi derinlik onarımı: Çatlayan ve dökülen kısımların kesilerek alınması,
tamiri, derz kesimi [1]
Su, toz vb.
girebilir

AGenişliğine oranla
oranla
A-Genisligine
çok
kesimi
çok derin onarım
onar m kesimi

Onarım
aşırı
B-Onar
m için as
r
geniş
genis kesim

Gerilme yyığılması
C-Gerilme
g lmas
olan kenarlarda soyulma

Su,
Su,toz
tozvb.
vb.yabancı
yabanc maddeler
maddeler
girebilir
girebilir

D-Aderans göçmesi

E-Kohezyon göçmesi

F-Darbesonucu
sonucu zayıf
zay f
F-Darbe
betonda
betondaköşe
köse kırılması
k r lmas
Şekil 8.13 Onarılmış bir derz veya çatlakta oluşabilecek hasarlar
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8.4.4 Aktif Olmayan Çatlak ve Derzlerin Onarımı
Hareketin olmadığı çatlak ve derzler için onarım, kırılmış dökülmüş betonun temizlenmesi
ve iki kısmın tekrar yapışması şeklinde yapılır. Sağlam olmayan beton, toz ve moloz
kaldırıldıktan sonra çatlak derzin iki yüzüne epoksi yapıştırıcı uygulanmasının ardından
epoksi esaslı bir tamir harcıyla temizlenmiş olan boşluklar doldurulur.
8.4.5 Aktif Çatlak ve Derzlerin Onarımı
Plak hareketlerine bağlı olarak derz veya çatlakta deformasyonlar olursa onarım yarı rijit
bir epoksi ile yapılmalıdır. Böylece düşey kenarlara yeterli destek sağlanırken kısalma veya
genleşme hareketlerine de izin verilmiş olur. Yarı rijit epoksi uygulanacak bölgenin
derinliği 13 ila 25 mm arasında ve genişliği ise mümkün olduğunca az olmalıdır [1, 15].
8.4.6 Kısmi Onarım ve Tüm Derinlik Boyunca Onarım
Derin ve geniş çatlaklar için yapılacak onarım da derin ve geniş olmalıdır. Yapılacak tüm
onarımlarda, onarım sağlam betona kadar devam etmelidir. Eğer sağlam beton plak
kalınlığının yarısından daha derinde ise, onarım plağın tüm kesit derinliğince yapılmalıdır.
Kısmi onarımlarda, onarılacak bölge işaretlenir ve beton 50 mm derinliğe kadar kesilir ve
kesilen bölgedeki beton kaldırılır. Sağlam betona ulaşıldıktan sonra, tamir edilecek olan
bölge pürüzlendirilir. Yüzey temizlendikten sonra yüzeye aderans sağlayıcı tercihen epoksi
esaslı bir malzeme uygulanır ve tabaka kurumadan önce tamir betonu yerleştirilir. Derzde
hareketler oluşacaksa derz tamir betonunda da devam ettirilmelidir. Derz üzerine
yerleştirilecek bir kalıp da bunun için kullanılabilir, tamir malzemesi yeterince sertleştikten
sonra kalıp çıkartılır.
Tüm derinlik boyunca onarımda, sağlam olmayan, kırılmış ve dökülmüş betonlar plağın
tüm kesit derinliğince kesilir. Yük aktarma çubuklarının yerleştirilmesi için tamir edilecek
alanın genişliği ve boyu her iki yönde en az 1 metre olmalıdır. Beton kesilip kaldırıldıktan
sonra Yük aktarma çubuklarını yerleştirmek için kesilmiş düşey kenarlara dik yatay delikler
açılır. Onarılacak alandaki alt zemin tekrar sıkıştırılmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
Aktif bir derz içeren tamir alanında derzin görevini yapmasını sağlayacak biçimde onarım
yapılmalıdır. Şekil 8.14’de gösterilen onarımda; önce derzin bir tarafının, ardından diğer
tarafın tamir edilmesi gösterilmektedir. Derzin iki yüzü arasındaki aderans bir kalıp
kullanılarak önlenebilir [1].
Tamir edilmiş alanın yüksekliği tamir görmemiş alanın aynı olmalıdır. Tamir malzemesi,
belirlenen dayanıma ulaşana kadar tamir bölgesi trafiğe açılmamalıdır.
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Şekil 8.14 Tüm plak derinliği boyunca onarım
8.4.7 Plağın Zemin Desteği Kaybı Đçin Onarım
Plağın oturduğu zeminin destek kaybı şu nedenlere bağlı olabilir;
•
•
•

plak kenar ve köşelerinde kıvrılma,
trafik etkisindeki plağın titreşimlerine bağlı olarak alt zemin ve alt temelin sıkışması,
yeraltı su seviyesinin azalması sonucu nem içeriğinin azalmasıyla birlikte zeminde
rötre ve oturma.

Yetersiz plak kalınlığı veya derzlerdeki yetersiz yük aktarımı sonucu plak kenarlarında
büyük çökmeler oluşabilir. Zemin desteğinin kaybolması veya tekrarlı büyük sehimler
sonucu plak kenarının altında boşluk veya yumuşak bir hacim oluşabilir. Bu durum
farkedilmeyip gerekli önlemler alınmazsa derze paralel bir çatlak oluşabilir.
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Plak altındaki boşluk doldurularak veya gerekli alanlardaki derzlerde yük aktarılması
sağlanarak plağın fazla sehim yapması önlenebilir. Yük aktarımını sağlamak için gerekli
derzlere yük aktarma çubukları eklenebilir.
Plak altındaki boşlukları doldurmak için ise boşluğa çimento ve su karışımı enjekte
edilebilir. Bu işlem sırasında plak yüzey kotu sürekli ölçülmeli ve plağın yükseltilmemesine
dikkat edilmelidir.
8.4.8 Zemine Oturan Beton Döşemelerin Yüzey Onarımı
Beton yüzey onarımının küçük alanlarda veya döşemenin tamamında yapılması gerekli
olabilir. Birçok durumda, döşeme yüzey kotu değiştirilmeden onarım yapılmalıdır.
Onarılmış yüzeyde istenen düzgünlük ve yataylık sağlanmalı, yüzeyde herhangi bir eğim,
rampa vb. kalmamalıdır.
Yüzey onarımı veya restorasyonu için karar verirken aşağıdaki hususlar gözönüne alınan
etkenlerdir;
•
•
•
•

yüzeyde hızlı aşınma ve tozlanma,
yüzeyde kabarma, soyulma vb. hasarlar,
tekerleklerin geçtiği kısımlarda aşınma,
kimyasal etkiler veya su akışı gibi nedenlerle yüzeyde erozyon.

Yüzey hazırlanması beton onarımı için çok önemlidir. Uygun mekanik kenetlenmeyi
sağlayacak, kir veya tozdan arındırılmış temiz ve sağlam bir yüzey elde etmek gereklidir.
8.4.8.1 Zemin betonunda yüzey hazırlanması
Yüzey onarımı yapılacak bir plakta yüzeyi hazırlamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Kullanılacak yöntemi belirlerken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
•
•
•
•
•

kaldırılacak tabakanın kalınlığı,
betonun durumu (sağlam, çatlak veya parçalanmış),
klasik donatılı plaklarda yüzeye yakın donatı bulunup bulunmaması,
yüzeye uygulanacak yeni kaplamanın türü ve kalınlığı,
onarım sırasında izin verilebilen gürültü, toz ve egzoz dumanı.

Yüzey tabakasının kaldırılması ve temizlenmesi için basıncı ayarlanabilen bir su jeti
kullanılabilir. Çeşitli asit çözeltileriyle de yüzey tabakası kaldırılabilir.
8.4.8.2 Beton kaplamalar
Beton yüzeyi yapıdaki servis durumunu etkileyecek bir duruma geldiğinde yüzey onarılarak
gerekli olan yüzey özelikleri elde edilmelidir. Onarım yönteminin seçimi maliyete, onarılacak
alanın büyüklüğüne, zeminin izin verilebilen kapalı kalma süresine, istenen dayanıma, kimyasal
dayanıma ve aşınma direnci ile onarım sırasındaki çevre koşullarına bağlıdır.
Yüzey onarımı için yapıştırmalı kaplamalar kullanılabilir. Bu kaplamalar normal beton veya
epoksi esaslı beton olabilir. Kaplama ile yüzey arasındaki yapışmayı sağlamak için aderans
arttırıcı malzemeler uygulanabilir.
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Onarım gerektiren alanlar küçükse yapıştırmalı yamalar kullanılabilir. Kendiğinden seviyelenen
şap ve harçların kullanımı da mümkündür.
8.5. DONATI KOROZYONUNA KARŞI ONARIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korozyona uğramış olan donatıların civarındaki gevşek parçalar alınır.
Donatılar üzerindeki pas tabakası uzaklaştırılır.
Korozyon sonucu donatılarda eksilme varsa donatı ilavesi yapılabilir.
Basınçlı hava tutularak tozlar ve kırılmış parçalar uzaklaştırılır. Yüzeyde yağ veya parafin
esaslı malzemelerin olmamasına da özen gösterilir.
Temizlenen yüzeye epoksi tamir harcı uygulamadan önce anti-korozif bir astar tabaka
sürülür.
Astar üzerine aderansı arttırmak için kumlu bir epoksi katmanı uygulanır.
Eğer çatlak varsa bunlar epoksi enjeksiyonu ile tamir edilmelidir.
Donatı civarındaki bütün boşluklar, tek bileşenli silis dumanı içeren polimer ile modifiye
edilmiş çimento esaslı bir tamir harcı ile doldurulur.
Söz konusu düzeltme ve bitirme harçların üzerine son tabaka olarak donatıyı korozyona
karşı korumak için tek bileşenli solvent içeren akrilik reçina esaslı bir koruyucu kaplama
malzemesi fırça veya rulo ile uygulanır.

8.6. YÜZEY SERTLEŞTĐRĐCĐDE OLUŞAN HASARLARIN ONARIMI
Yüzey Sertleştirici; çimento-korund, çimento –kuvars – korund veya çimento-kuvarsdan oluşur.
Eğer yüzey sertleştirici uygulandığında beton yüzeyinde yeteri kadar rutubet yoksa çimento
içeren yüzey sertleştiricinin hidratasyonu tamamlanamaz. Böylece, yüzey sertleştiricinin
uygulandığı zemin betonuyla aderansı yetersiz kalır. Sonuçta, Şekil 8.15 de görüldüğü gibi
yüzey sertleştiricide çatlaklar oluşur ve yer yer zeminden ayrılmalar başlar. Bu tür hasarların
onarımı aşağıdaki yöntemlerle yapılır;
1. Yöntem: Yüzey sertleştiricinin uygulandığı zemin düzgün ise.
• Çatlamış veya zemin betonundan ayrılmaya başlamış olan yüzey sertleştiricinin
temizlenmesi için küçük metal küreler saçarak zemin üzerinde yürüyen bir araçla (blasttruck) zemin betonundan yüzey sertleştiricinin ayrılması sağlanır.
• Yüzeye vakum uygulanarak beton zemini bütün kırıntılardan ve tozlardan arındırılır.
• Aderansı arttırmak için beton yüzeyine bir epoksi astar malzeme fırçayla uygulanır.
• 2 mm kalınlıkta düşük viskositeli epoksi ve kuvars içeren m2’ye yaklaşık 2 kg
kendiliğinden seviyelenen bir son tabaka uygulanır. Hava boşluklarını çıkarmak için
taraklı mala çekilir ve kirpi rulo kullanılarak havanın tamamen dışarıya atılması sağlanır.
2. Yöntem: Yüzey sertleştiricinin uygulandığı zemin düzgün değil ise;
• Yukarıda belirtildiği gibi yüzey temizlenir.
• Aderans arttırıcı düşük viskositeli bir epoksi astar yüzeye uygulanır.
• Düşük viskositeli ve epoksi ile aynı miktar kum içeren bir tabakayla bütün boşluklar
doldurulur.
• Ara kat olarak m2’ye 0,5 kg epoksi reçinaya aynı miktar 0.5 mm – 0.9 mm boyutunda
kuvars kumu ile birlikte yüzeye çekilir. Bu tabaka sertleştikten sonra yüzey zımparalanır.
• 2 mm kalınlıkta düşük viskositeli epoksi ve kuvars içeren m2’ye yaklaşık 2 kg
kendiliğinden seviyelenen bir son tabaka uygulanır. Hava boşluklarını çıkarmak için
taraklı mala çekilir ve kirpi rulo kullanılarak havanın tamamen dışarıya atılması sağlanır.
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Belirtilen tabakaların yeterli dayanımda olup olmadığını saptamak için aderans deneyi
yapılır. Aderans dayanımının şartnamesine bağlı olarak genelde 1,5 MPa üzerinde olması
istenir.

Şekil 8.15 Yüzey sertleştiricide aderans yetersizliği nedeni ile oluşan hasarlar (koyu renkli
bölgeler yüzey sertleştirici tabakalar, açık renkli soyulmuş bölgeler ise zemin betonu)
Kaynaklar
1. Farny, J.A., Concrete floors on ground, Portland Cement Association, Engineering Bulletin
075, Skokie, Illinois, 2001, 136 p.
2. ACI, Committee 302, Guide for concrete floor and slab construction, ACI 302.1R, ACI,
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BÖLÜM 9. YÜKSEK PERFORMANSLI LĐF DONATILI
KOMPOZĐTLER
9.1 YÜKSEK DAYANIMLI /YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLAR (YDB-YPB)
Bu bölümde yüksek dayanım ve yüksek performans gerektiren bazı özel zeminler için
önemli kullanım potansiyeline sahip betonların mekanik davranışları üzerinde
durulmaktadır. Bu betonların çatlamaya karşı riski normal dayanımlı betonlardan daha
azdır. Bu nedenle özellikle ilk yaşlardaki erken rötreye karşı önlem alınması halinde
gelecekte bazı zemin uygulamalarında kullanılmaları söz konusudur.
Yüksek Performanslı beton (YPB) dürabilite koşulunu da sağlayan yüksek dayanımlı
betondur. Bununla birlikte değişik tanımlar da yapılmaktadır. ABD deki Stratejik Otoyol
Araştırma Programı’na (SHRP) göre Yüksek Performanslı Beton, dayanımı, dürabilitesi ve
su/bağlayıcı oranı bakımından aşağıdaki gibi tanımlanabilir [1]:
i) çok erken dayanımlı beton: 4 saatlik basınç dayanımı ≥ 17,5 MPa; çok yüksek erken
dayanımlı beton: 24 saatlik basınç dayanımı ≥ 35 MPa; çok yüksek dayanımlı beton: 28
günlük basınç dayanımı ≥ 70 MPa,
ii) dürabilite çarpanı ≥ %80 ( donma-çözülmenin 300 tekrarından sonra),
iii) su/bağlayıcı oranı ≤ 0,35.

Gerilme, MPa

100
80
60
40
20
0
0

0.2
0.4
Sekil degistirme, %

Şekil 9.1 Tek eksenli basınç altında normal ve yüksek dayanımlı yalın betonlarda gerilme şekil değiştirme eğrisi [2]
Şekil 9.1’de görüldüğü gibi tepe noktasına kadar yüksek dayanıma sahip yalın betonun
gerilme şekil değiştirme eğrisinin yükselen kısmı hemen hemen lineerdir.
Yüksek dayanımlı yalın betonlarda eksenel şekil değiştirme kapasiteleri artmakta ve tepe
noktası geçildikten sonra gerilme düşüşü ani olmakta ve daha gevrek kırılmaktadır. Şekil
9.1 elastisite modülündeki bağıl artışın basınç dayanımındaki bağıl artıştan daha az
olduğunu da göstermektedir. Yüksek dayanımlı betonlar için, en yüksek gerilmeye kadar
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yutulan bağıl enerji daha düşük dayanımlı betonlarınkinden düşüktür. Bu durum aşağıda
açıklanmaktadır [3].
Basınç altında enerji yutma kapasitesi, gerilme-şekil değiştirme eğrisi altında kalan alanın
tepe noktasına kadar kısmının hesaplanmasıyla belirlenir. Bu eğrinin yükselen kısmında
hem gerilme hem de şekil değiştirme normalize edilir. Bunun için Şekil 9.2’deki küçük
şekilde görüldüğü gibi ordinattaki gerilme değerleri basınç dayanımı (fc') ile, apsisteki şekil
değiştirme değerleri ise tepe noktasına karşı gelen şekil değiştirme (εu) ile bölünür. Böylece
normalize edilmiş eğriye dayanarak, yutulan bağıl enerji (Ur) aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
εu

0

(9.1)

f c′ . ε u

Bağıl kırılma enerjisi, Ur

Ur =

∫ σ (ε ) dε

Basınç dayanımı, MPa
Şekil 9.2 Bağıl kırılma enerjisi-basınç dayanımı ilişkisi [3]
Bu şeklin incelenmesinden görüldüğü gibi, OP doğrusu OAPB karesinin köşegenidir. Eğer
eğri OP’yi izlerse malzeme lineer elastik ve gevrek, OBP yolunu izlerse mükemmel plastik
olacaktır. Böylece, yutulan bağıl enerji, Ur, 0.5 ve 1 arasında olur. Eğer eğri OMP yerine
ONP’yi izlerse, bu betonun daha gevrek davranışa sahip olduğunu gösterir. Şekil 2’de,
basınç dayanımı arttıkça tepe noktasına kadar yutulan bağıl enerji belirgin biçimde
azalmaktadır. Böylece, tepe noktasına kadar yutulan bağıl enerji (Ur) aşağıdaki gibi ifade
edilebilir:

(

U r = 1.038 f c′ / f *

)

−0.134

(9.2)

burada f* = 1 MPa’dır. Denklem (9.2) ile gösterilen bağıntıda, korelasyon katsayısı çok
yüksektir (0,97) ve denklem basınç dayanımlarının 6 MPa’dan 100 MPa’a kadar olan bir
aralığı için geçerlidir. Yutulan bağıl enerjinin değerlendirilmesi için literatürden alınan ve
tek eksenli basınç yüklemesi altındaki sonuçları içeren 85 farklı beton deney verisi
kullanılmıştır. Bütün deney sonuçları silindirler veya prizmalar üzerinde kapalı çevrimli
deplasman kontrollü deney koşullarına dayanmaktadır [3].
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Çekme şekildeğiştirme kapasitesi (εu), x 10-6

Farklı yükleme koşullarında, dayanım arttıkça tepe noktasındaki şekil değiştirme
artmaktadır [4]. Betonun çekme şekil değiştirme kapasitesi için bir örnek burada
verilmektedir. Bu, çatlak kontrolü ve çatlama riskinin belirlenmesi için gereklidir [5].

Basınç dayanımı (

f c' ), MPa

Şekil 9.3 Çekme şekil değiştirme kapasitesi-basınç dayanımı ilişkisi [3]
Çekme-şekil değiştirme kapasitesi, bir malzemenin çatlamaksızın deformasyon yapabilme
yeteneği olarak tanımlanmış olup servis yükleri altında çatlama riskini azaltmak için esas
teşkil eder. Çekme şekil değiştirme kapasitesi verilerini değerlendirmek için, betonların çok
geniş bir aralığında daraltılmış veya daraltılmamış kesitli çentiksiz numuneler kullanan
Taşdemir ve diğ. [3] literatürde verilen deney sonuçlarının 90 adedine dayanan verileri
Şekil 9.3’teki gibi göstermişlerdir. Diğer gerilme hallerine ait şekil değiştirme kapasiteleri
Tablo 9.1’de verilmektedir.
Tablo 9.1 Tek eksenli basınç, tek eksenli çekme, eğilme ve burulma hallerinde basınç
dayanım – en yüksek gerilmedeki şekildeğiştirme ilişkisi [3]
Yükleme
durumu
Tek eksenli
basınç
Tek eksenli
çekme
Eğilme
Burulma

Şekil değiştirme kapasitesi (10-6) - Basınç dayanımı (MPa)
ilişkisi

ε cu = −0,009 ( f c′ / f *) 2 + 2,633( f c′ / f *) + 45,7

Basınç Korelasyon
dayanımı katsayısı
aralığı (MPa)
6-110
0,75

ε tu = −0,067 ( f c′ / f *) 2 + 29,9( f c′ / f *) + 1053

10-105

0,90

ε fu = −0,0007( f c′ / f *) 2 + 1,825( f c′ / f *) + 67,7

5-85

0,84

37-110

0,97

f su = − 0,0005 ( f c′ / f *) 2 + 1,05 ( f c′ / f *) + 245 ,6
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Şekil 9.3 ve Tablo 9.1’de görüldüğü gibi tek eksenli çekme, basınç, eğilme ve burulma
hallerinde tepe noktasındaki şekil değiştirme basınç dayanımında artışla artmaktadır.
Silis dumanı içeren betonlar üzerine ilk deneyler 1950’li yılların başlarında Norveç
Teknoloji Enstitüsü’nde yapılmıştır. Bir ilk uygulama olarak, silis dumanının betonda
kullanımı 1971’de yine Norveç’te gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, betonda silis dumanının
pratik kullanımında ve araştırmalarda giderek artış görülmüştür. Silis dumanı içeren bir
çimento hamurunda Şekil 9.4’te görüldüğü gibi sıkı bir diziliş elde edilir. 1980’li yıllardan
itibaren betonda süperakışkanlaştırıcıların ve silis dumanı gibi ultra incelikteki mineral
katkıların birlikte kullanılması dayanımlarda çok yüksek artışlar sağlamıştır (Şekil 9.5).
SD’li çimento hamuru
Çimento hamuru

Silis dumanı tanesi

Çimento tanesi

Çimento tanesi

Şekil 9.4 Silis dumanının çimento hamurundaki boşlukları doldurma etkisi [6]

Basınç dayanımı,

Son 15 yıl boyunca, yüksek dayanımlı beton üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu
araştırmalar, şartnamelerin kapsamının genişlemesine ve basınç dayanım sınıfları C100’ü
aşan betonarme yapıların tasarımına neden olmuştur [7].
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Su/çimento oranı
Şekil 9.5 Betonun evrimi kapsamında basınç dayanımı-su/çimento ilişkisi
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1

Silis dumanı (SD) içeren betonların özeliklerini gözönüne alarak SD’nın iki şekilde
kullanıldığını akılda tutmak gerekir:
•

Dürabilitenin yükseltilmesi ve hidratasyon hızının azaltılması gibi nedenlerde çimento
miktarında bir miktar azaltma yaparak, çimento ile yerdeğiştiren bir malzeme olarak
kullanılması,

•

Hem taze ve hem de sertleşmiş halde beton özeliklerini geliştirmek için bir mineral
katkı olarak kullanılmasıdır [8].

Silis dumanı yüksek performanslı beton ve harçların önemli bileşeni olup işlenebilmeyi
arttırır, kalsiyum hidroksitle reaksiyona girerek çimento hamuru ile agrega taneleri
arasındaki aderansı arttırır, sonuçta da betonun dayanımı ve dürabilitesi artar. Ancak,
SD’nın betonda kullanılmasındaki problem fiyatıdır; fiyatı, çimento fiyatının yaklaşık beş
katıdır ve her yerde bulunması güçtür. Diğer taraftan, bazı stratejik yapılarda kullanılacak
yüksek performanslı beton ve harçların uzun süreli performanslarında oluşan gelişme de
hesaba katılmalıdır [9, 10].
Yakın zamandaki gelişmelere dayanarak mineral katkıların boşlukları doldurma etkisinin
puzolanik etki kadar önemli olduğu veya bazı araştırmacılara göre boşlukları doldurma
etkisinin puzolanik etkiden daha önemli olduğu sonucuna varılabilir [11, 12]. Bazı stratejik
yapılarda olası kullanım için yeni çimento esaslı daha sünek malzemelere de gereksinim
vardır

9.2 YENĐ ÇĐMENTO ESASLI KOMPOZĐTLER
Yaklaşık yirmi yıl önce, homojen dağılı ultra incelikteki taneleri içeren yoğunlaştırılmış
sistemler (DSP) ve büyük boşluklarından arındırılmış (MDF) çimento gibi yeni malzemeler
geliştirildi. Đlki (DSP) sıkıştırılmış taneli yapıya sahip matris içeren beton olup çimento,
süperakışkanlaştırıcı, silis dumanı ve kalsine olmuş boksit veya granit gibi ultra sert
agregalar kullanılarak üretilir. Đkincisi (MDF çimento) ise 150 MPa’lık veya daha yüksek
çekme dayanımına sahip alüminli çimentolarla üretilmiş olan bir polimer hamurudur [13].
Yüksek dayanımlı betonlarda olduğu gibi bu malzemelerin sünekliği düşük olduğundan,
sünekliklerini arttırmak için çelik teller kullanılmaktadır. SIFCON (Slurry Infiltrated Fibered
Concrete) gibi ürünler ise çelik tellerle kalıbın doldurulması ve bir akıcı harç bulamacının
enjeksiyonu ile üretilirler.
Reaktif pudra betonları Fransa’da yaklaşık yedi yıl önce geliştirildi. Bu ultra yüksek
dayanımlı sünek betonların basınç dayanımları 200 MPa’dan 800 MPa’ya kadar değişmekte
ve kırılma enerjileri 40000 J/m2’ye varmaktadır [14].

9.2.1 Homojen Dağılı Ultra Đncelikteki Taneleri Đçeren Yoğunlaştırılmış Sistemler
(DSP)
Çimentolu malzemelerin bu yeni sınıfı Danimarka’daki Aalborg Portland Çimento Fabrikası
tarafından üretilmiştir [13, 15]. DSP bağlayıcılar Şekil 9.6’da gösterildiği gibi çimento
taneleri arasında kalan boşluklarda homojen olarak dağıtılan ultra incelikteki silis dumanını
içerirler. Mümkün olan en yoğun dizilişi elde etmek için, karıştırma ve döküm sırasında
çimento ve silis dumanının topaklanmasını önlemek için süperakışkanlaştırıcılar kullanılır.
Bu DSP esaslı kompozitler Densit adı altında söz konusu firma tarafından uygulayıcılara
sunulmaktadır.
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16 mm’lik kırılmış granit agregasına sahip normal DSP’nin basınç dayanımı yaklaşık 130
MPa’dır. Eğer kalsine olmuş boksit gibi dayanımı yüksek agregalar kullanılırsa basınç
dayanımı 270 MPa’ya kadar ulaşabilir. DSP esaslı malzemeler ise çok gevrek olup normal
Portland çimentosu hamurundan da gevrektir [13, 15].

Çimento
hamuru

Superakışkanlaştırıcılı çimento
hamuru

DSP
hamuru

Şekil 9.6 Homojen dağılı ultra incelikteki taneleri içeren yoğunlaştırılmış sistemler (DSP)
[13]
9.2.2 Büyük Kusurlarından Arındırılmış (MDF) Çimento
MDF çimentolu malzemeler Portland veya Yüksek Alüminli çimentoların yüksek
moleküler kütleli suda çözünen bir polimer ile birleştirilmesiyle oluşturulan kompozitlerdir.
Polimer, çimento tanelerinin topaklanmasını önler, düşük su/katı oranındaki karışımın
viskozitesi artar.

Eğilme Dayanımı, MPa

Yıllar önce, Griffith yaklaşımını kullanarak “büyük kusurlardan arınmış (MDF)”
çimentolarını geliştirdiler. Bu araştırmacılara göre, normal çimentolarda, yaklaşık 1mm’lik
kusur boyutuna kadar Griffith eğrisiyle iyi bir uyum sağlandı. Bu kusur boyutunun altında
dayanımlar aynı kaldı. Daha sonra, büyük boşlukları yok etmek için özel bir proses
tekniğini kullanarak çimentolar hazırladılar. Bu çimentolarda çok yüksek eğilme
dayanımlarına erişildi ve gözlenen en büyük boşlukların çapı yaklaşık 90 µm oluncaya dek
Griffith eğrisi uygulandı. Sonuçlar Şekil 9.7’de gösterilmektedir [16, 17].

MDF çimento
hamuru
Normal
çimento hamuru

Kusur boyutu, mm.
Şekil 9.7 MDF ve normal çimento hamurunun eğilme dayanımı [16, 17]
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9.2.3 Yüksek Performanslı Lifli Betonlar
Yüksek performanslı lifli betonlar da en büyük yük, ilk çatlak yükünü belirgin biçimde
aşmakta olup, ilk çatlak yükü ile tepe yükü arasında şekil değiştirme sertleşmesi
sergilemektedir [18]. Bunlara tipik örnek olarak Reaktif Pudra Betonu (RPC) verilebilir.
RPC ileri mekanik özeliklere, üstün fiziksel karakteristiklere, mükemmel sünekliğe ve çok
düşük geçirimliliğe sahip ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozitlerdir [19]. Bu
malzemeler, ilk kez 1990’lı yılların başlarında Paris’te Bouygues’in laboratuvarlarındaki
araştırmacılar tarafından geliştirildi. Reaktif Pudra Betonları küp basınç dayanımları 200 ve
800 MPa arasında, çekme dayanımları 25 ve 150 MPa arasında ve kırılma enerjileri
yaklaşık 30000 J/m2 ve birim ağırlıkları 2500-3000 kg/m3 aralığında değişen yeni kuşak
betonları temsil etmektedir [20]. Reaktif Pudra Betonunun iç yapısı daha sıkı tane düzenine
sahip olup, mikroyapısı yüksek performanslı betonlara kıyasla en kuvvetli çimentolu hidrate
ürünlerle güçlendirilmektedir.
Bu dikkate değer özeliklere aşağıdaki aşamalarla erişilmektedir:
• Optimum yoğunluktaki matrise varmak için karışımdaki bütün tanelerin dağılımının
hassas biçimde ayarlanması,
• Betonun homojenliği için agrega tanelerinin en büyük boyutunun azaltılması,
• Betondaki su miktarının azaltılması,
• Yüksek inceliğe sahip silis dumanının puzolanik özeliklerinin yoğun biçimde kullanımı,
• Bütün bileşenlerin optimum bileşimi,
• Süneklik için kısa kesilmiş çelik tellerin kullanımı,
• Çok yüksek dayanımlara erişmek için basınç altında ve yükseltilmiş sıcaklık koşullarında
sertleştirme [7, 20].
Reaktif pudra betonlarında kullanılan agregaların boyutları çimentonunkilere yakındır. Bu,
hidrate olmamış çimento tanelerinin de tane iskeletine uygun olması ve malzemenin
dayanımına katkıda bulunması demektir. Bu betonlarda su/çimento oranı çok düşük olup
0,15 mertebesindedir. Đşlenebilme fazla miktarda kullanılan bir süperakışkanlaştırıcı ile
sağlanmaktadır. Đstenilen dayanımlara erişmek için, hem bileşen malzemelerin özelikleri
hem de bunları mikserde karıştırma sırasının önemli olduğunu akılda tutmak gerekir.
Normal dayanımlı, yüksek dayanımlı ve reaktif pudra betonlarına ait bir karşılaştırma Tablo
9.2’de yapılmaktadır.
Tablo 9.2. Normal dayanımlı beton (NDB), yüksek dayanımlı beton (YDB) ve RPC’lerin
karşılaştırılması
Mekanik Özelikler

NDB

YDB

RPC

Basınç dayanımı (MPa)

20-60

60-115

200-800

Eğilme dayanımı (MPa)

4-8

6-10

50-140

100-120

100-130

10 000-40 000

20-30

35-40

60-75

2

Kırılma enerjisi (J/m )
Elastisite modülü (GPa)
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Bu tabloda görüldüğü gibi çelik tellerin eklenmesiyle eğilme dayanımlarında 50-140 MPa
arasında değişen değerler elde edilmektedir. Bu betonların kırılma enerjileri ise 10000
J/m2’den 40000 J/m2’ye kadar değişmektedir. Eğilme dayanımlarında ve kırılma
enerjilerindeki değişme eklenen çelik tellerin yüzdeleriyle orantılıdır [20]. Deneylerde
çentikli kiriş numuneleri kullanılmış olup, Şekil 9.8 normal bir harcın ve RPC 200’ün basit
kiriş halindeki mekanik davranışını göstermektedir. Reaktif pudra betonunun büyük bir
şekil değiştirme sertleşmesi sergilediği görülmektedir. Eğilme dayanımı ilk çatlamadaki
gerilmenin iki katı kadar yüksektir. Maksimum gerilmedeki deplasman ilk çatlaktaki
deplasmandan yaklaşık 10 kat daha büyüktür [20].

Eğilme gerilmesi, MPa

400 µm
50 40 µm
40

Şekil değiştirme yumuşaması
30

Đlk çatlak
20
Lineer elastik davranış
Normal harç

10
0

0

250

500 750
1000 1250
Sehim, µm

Şekil 9.8 Normal harç ve lif donatılı RPC 200’ün eğilme davranışı [20].
Kırılma enerjisi “gerilme-açıklığın ortasındaki sehim” eğrisi altında kalan alanın
hesaplanmasına dayanmaktadır. Ölçülen kırılma enerjisi RPC için 30000 J/m2 ve normal
harç için 110 J/m2’dir [20]. Böylece, reaktif pudra betonunun kırılma enerjisinin normal
harcınkinin yaklaşık 300 katı kadar olduğu sonucuna varılabilir.
Çok ağır trafiğin olduğu, çarpma etkilerinin bulunduğu, çatlaksız, enerji yutma yeteneği
yüksek ve üstün sünekliğe sahip olan özel zemin betonları için bu betonlar da önemli bir
potansiyele sahiptir.

9.2.4 Diğer Bazı Çelik Tel Donatılı Yüksek Performanslı Betonlar
Özyurt ve diğerlerinin yüksek performanslı çelik tel donatılı betonlar üzerinde elde ettikleri
sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir [21]:
Kullanılan çimento PÇ 42,5 olup 7 ve 28 günlük norm basınç dayanımları sırasıyla 40,3
MPa ve 54,6 MPa dır. Silis dumanı % 85 oranında SiO2 içermektedir. Agrega olarak; kum
(0-1mm) ve iki ayrı silis unu kullanılmıştır. Silis unlarının birisinde en büyük tane boyutu
500µm diğerinde ise 150µm dir. Kullanılan çelik tel Beksa’dan sağlanan OL teller olup
çapı 0,15mm, boyu ise 6 mm dir. Silis dumanı çimento ağırlığının % 25’i oranında
kullanıldı. Bu çalışmada 3 karışım çelik lif içermekte, bir karışım ise donatısız yalın harç
şeklindedir. Bütün bileşimlerde nominal çimento dozajı 950 kg/m3, su/çimento oranı 0,29
ve su/bağlayıcı oranı 0,23’te sabit tutuldu. Yalın harcın bileşimi çimento: silis dumanı : su :
kum (0-1mm) : silis unu 1 (0-0.5mm) : silis unu 2 (0-0,15mm) = 1 : 0,25 : 0,29 : 0,254 :
0,296 : 0,296’dır. Lif içeriği ise beton hacminin %1,5, %3,0 ve %4,5’ini oluşturacak
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biçimde değiştirildi. Süperakışkanlaştırıcı katkı maddesi % 1,0-%1,5 oranında kullanılarak
yaklaşık aynı işlenebilirlik sağlandı. Kırılma enerjisi deneyi için 100mm x 100mm x 500
mm’lik prizmatik numuneler kullanıldı.
Üretilen numuneler iki bölüme ayrıldı ve ilk bölümde yer alan numuneler 28 gün boyunca
sürekli olarak 20 oC ± 2 oC’de kirece doygun su içerisinde tutuldu. Isıl işlem uygulanan
numuneler ise ilk 7 günlük sürede 20 oC ± 2 oC’de kirece doygun su içerisinde tutuldu ve
ardından 2 gün 90 oC ± 2 oC sıcaklıkta kirece doygun su içerisinde bekletildi. Son olarak
tekrar yaklaşık 20 oC’de kirece doygun su içine alınarak burada 13 gün daha bırakıldı. 90
o
C sıcaklığa 6 saatlik bir sürede ulaşıldı. Numuneler 2 gün süreyle bu sıcaklıkta tutulduktan
sonra yine belirlenen bir düşüş hızıyla soğutularak yaklaşık 6 saatlik bir sürede 20 oC’lik
sıcaklığa inildi. Bu program oluşturulurken, her iki kür ortamında tutulan numunelerin
olgunluk derecelerinin aynı olması sağlandı. Böylece farklı kür uygulamaları sonucunda
olgunluk dereceleri aynı olan numunelerde lif içeriğinin ve ısıl işlemin etkileri araştırıldı.

Kırılma enerjisi, N/m

Şekil 9.9 ve 9.10’da görüldüğü gibi tel içeriğinin artmasıyla kırılma enerjilerinde ve eğilme
dayanımlarında önemli artışlar kaydedildi.

12000
8000
4000
Sıcak kür
Standart kür

0

0

1

2

3

4

5

Lif hacim oranı, %

Şekil 9.9 Yüksek perormanslı çelik tel donatılı çentikli kiriş numunelerde kırılma enerjisi
çelik lif hacim oranı ilişkisi [21].
Aynı bir olgunluk derecesinin gözönüne alınmasına karşın sıcak su kürünün mekanik
özeliklere etkisi standart kürün etkisinden daha belirgin oldu. Böyle bir artışın nedeni şöyle
açıklanabilir: 20oC de silisli malzemelerin çoğu reaktif olmayan davranış sergilerken,
yüksek sıcaklıklarda portlandit ile reaksiyona girmekte ve zayıf kalsiyum hidroksit
kristalleri yerine ince ve kuvvetli kalsiyum silikat hidratları oluşmaktadır. Sonuçta, mekanik
özeliklerde belirgin artışlar kaydedildi.
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Yük, kN

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

%
4.5

60mm
40mm

%
3.0

400mm
500mm

%
1.5

100mm

Sıcak kür
Standart kür

0

2

4

6

10
8
Sehim, mm

12

14

16

Şekil 9.10 Yüksek performanslı çelik tel donatılı çentikli kiriş numunelerde yük-sehim
eğrisi [21]
9.2.5 Yüksek Oranda Çelik Tel Đçeren Çimento Bulamacı (SIFCON)
SIFCON (Slurry Infiltrated Fibered Concrete); çimento, su, süperakışkanlaştırıcı, silis
dumanı ve çok ince kumdan oluşan bir bulamacın sertleşmesiyle oluşan bir matris içinde
hacmen % 20’ye varan oranda çelik tel içeren sünek bir betondur.
Çelik tel donatılı betonlarda çelik tel içeriğinin %2 - %3 olduğu düşünülürse yaklaşık 10 kat
fazla donatılan malzeme sünekliğinin mertebesi daha iyi anlaşılmaktadır.
Fritz [22] tarafından kancalı uçlu çelik tel (çap=0.5 mm, uzunluk= 30 mm) kullanılarak
üretilen SIFCON üzerinde tek eksenli çekme altında elde edilen deney sonuçları Tablo
9.3’de verilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden görüldüğü üzere SIFCON’un kırılma
enerjisi su/çimento oranına bağlı olarak değişmekte ve normal betonun kırılma enerjisinin
yaklaşık 1340 katına varan değerler elde edilebilmektedir. Şengül’ün [23] SIFCON kiriş
numuneler üzerinde yük-sehim davranışını incelediği çalışmada elde ettiği kırılma enerjisi
normal betona göre yaklaşık 650 kat daha yüksektir.
Tablo 9.3 Tek eksenli çekme halinde SIFCON üzerinde elde edilen değerler [22]
Su/çim.
oranı
w/c
0,45
0,35
0,45

Lif içeriği
(%)
8,5
8,5
13,5

Çekme
dayanımı
(N/mm2)
9,2
12,5
14,1

Ölçülen
deplasman
(mm)
19,0
14,1
34,9

Kırılma
enerjisi
(J/m2)
30 500
57 100
134 100

9.2.6 Geleneksel Çelik Tel Donatılı Betonlar (ÇTDB)
Çelik telleri betonda kullanmanın başlıca beş yararı vardır: a) Yüksek taşıma kapasitesine
sahip sünek beton, b)Donatı korozyonunun oluşmadığı düzgün beton yüzeyinin elde
edilmesi, c) Etkin çatlak kontrolü, d) Dayanıklılık, ve e) Donatı işçiliğinde belirgin azalma.
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Çelik teller beton içinde yüzey ve kenarlar da dahil olmak üzere homojen biçimde dağılır.
Betonun sertleşmesi sırasında, hidratasyon süreci malzeme içinde sayısız küçük boşluklara
ve çatlaklara neden olur. Çekme gerilmelerinin rastlantısal doğasına çelik teller karşı koyar;
rötre çatlakları oluşmadan, şekillenmeden ve daha fazla büyümeden önlenir.
Bayramov ve diğ. [24] tarafından Đstatistiksel Tepki Yüzey Modellemesi kullanarak yapılan
bir çalışmada geleneksel Çelik Tel Donatılı Betonların kırılma parametrelerine çelik telin
narinliğinin (uzunluk/çap=L/d) ve tel içeriğinin (Vf) aşağıda verilen sınırlardaki etkisi
incelenmiştir.
55 ≤ L/d ≤ 80
(9.3)
20 ≤ V f ≤ 50

kg/m3

Bu araştırmacılar Hillerborg ve diğ. [25] tarafından önerilen Fiktif Çatlak Modeline göre
sünekliğin bir ölçüsü olan karakteristik boyu (lch) aşağıdaki gibi tanımlamışlardır:

l ch =

GF E
f t′ 2

(9.4)

Burada, ft′, E, ve GF sırasıyla, yarma çekme dayanımı, elastisite modülü ve kırılma
enerjisidir. Şekil 9.11 ve 9.12’de görüldüğü gibi çelik tel içeriğinin ve narinliğinin
artmasıyla kırılana kadar yutulan enerjinin arttığı ve malzemenin daha sünek davranış
sergilediği sonucuna varılmıştır.

Kırılma enerjisi,
GF, N/m

Karakteristik
boy, lch, mm
4523
3592
2662
1731
800

4251
3413
2575
1738
900

50

50

80

80
35

Çelik tel içeriği,
Vf, kg/m3
20

35

65
55

Çelik tel içeriği,
Vf, kg/m3
20 55

Tel narinliği,
L/d

Şekil 9.11 Kırılma enerjisinin (GF) lif narinliği
(L/d) ve içeriği (Vf) ile değişimi [24]

65

Tel narinliği,
L/d

Şekil 9.12 Karakteristik boyun (lch) lif narinliği
(L/d) ve içeriği (Vf) ile değişimi [24]

Yarma-çekme dayanımı, eğilme dayanımı ve karakteristik boy gibi mekanik özelikler göz
önüne alındığında optimum değerlerin çelik tel hacim oranının (Vf) 0,64 ve narinliğin (L/d)
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76,44 değerinde gerçekleştiği görülmüştür. Buna karşın aynı mekanik özelikler ile çelik tel
fiyatı birlikte optimize edildiğinde optimum değerlerin Vf = %0,558 ve L/d=75.87 olduğu
belirlenmiştir [26]. Sonuçta betonun işlenebilirliğinin de optimizasyonda gözönüne
alınması gerektiği anlaşılmıştır.
Geleneksel çelik teller endüstriyel zemin betonları ve tünel uygulamalarında kullanıldığı
gibi aşağıda belirtilen prefabrike elemanların üretiminde de yaygın biçimde kullanılmaktadır:
Muayene bacaları, yağ ayırıcıları, transformatör kabinleri, yağmur suyu kolektörleri, atık su
tankları, atık madde tankları, cephe ve bölme duvar elemanları, kanalizasyon boruları, tünel
segmanları, monoblok garajlar, demiryolu sınır taşları, su drenaj blokları, atık depolama
kutuları, ev mahzenleri, kablo kanalları, yalıtılmış duvar panelleri, santral kabinleri, prekast
banyo kabinleri, çatı elemanları, öngerilmeli çatı olukları, otobüs durakları, yiyecek kilerleri, tren
tünellerindeki saklanma yerleri, baca elemanları, birleştirilmiş kanallar ve bakım yolu,
demiryolu traversleri, demiryolu taban döşemesi, refrakter prekast elemanlar, istinat duvar
elemanları, temel blokları, prekast banka kasaları ve kanaletler.

9.2.7 Karma Lifli Betonlar
Betonda tek tip ve boyutta lif kullanımı yerine birden fazla tip ve boyutta lif kullanılarak
üretilen yeni çimento esaslı kompozit malzemelerdir.
Karma lifli beton üretiminde amaç yük altında oluşan çatlakların mikro düzeyden
başlayarak kontrol edilebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda mikro, mezo ve makro
düzeydeki çatlakların kontrolü için yine mikro, mezo ve makro düzeyde lifler
kullanılmaktır. Mikro çatlak, uzunluğu numune veya yapının boyutlarına göre çok küçük
olan çatlak, makro çatlak ise uzunluğu bir numune veya yapının boyutlarına göre fazla
küçük olmayan çatlaktır [27]. Yüksek dayanımlı makro lifler (çelik), büyük çatlakları, zayıf
mikro lifler (polipropilen vb.) ise mikro çatlakların başlangıcını ve gelişimini kontrol eder
[28].
Mikro lifler; i) Boyutları nedeniyle matris içinde daha sık bir lif dağılımı oluştururlar, ii)
Çatlakları makro düzeye gelmeden durdururlar, iii) Elastik bölgedeki davranışı iyileştirirler.
Makro lifler; i) Elastisite modülünü, çekme ve eğilme dayanımlarını arttırırlar, ii) Makro
düzeydeki çatlakları kontrol ederler, iii) Maksimum yük sonrasında davranışı iyileştirirler.
Matristeki çatlaklar mikro düzeyde başlar. Büyük boyutlu lifler arasındaki mesafe fazla olduğu
için bu lifler mikro çatlaklar için etkili olamazlar. Büyük boyutlu lifler ancak çatlaklar
gelişip makro düzeye geldiği zaman etkili olur [28]. Buna karşın, mikro lifler çatlaklar
mikro düzeyde iken arada köprü vazifesi görerek çatlakları durdururlar. Mikro lifler
matrisin hemen hemen her bölgesine dağılabilecek kadar küçük oldukları için makro liflerin
bulunmadığı ara bölgelerdeki küçük çatlakların başlamasını ve gelişimini kontrol edebilirler.
Uzunluğu 10mm ve çapı 80 µm’den küçük mikro lifler kullanılarak 100 µm’den küçük
aralıkla bir lif dağılımı sağlanabildiği gösterilmiştir. Betterman ve diğ. [29] ve Banthia ve
diğ. [30] polivinilalkol (PVA) lifler kullanarak yaptıkları çalışmada çekme gerilmesi altında
lifler arası uzaklığın azalmasıyla tepe yükünün arttığını göstermişlerdir. Mikro lifler mikro
çatlakları kritik çatlak haline gelmeden durdururlar [31]. Şekil 9.13’de mikro ve makro
düzeydeki liflerin yine mikro ve makro düzeydeki çatlaklar arasında köprü oluşturması
gösterilmektedir [29].
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Mikro lifler

Gerilme

Mikro
çatlaklar

Uzun lifler
içeren beton

Kısa mikro lif
içeren beton

Uzun lif içeren beton

Yalın harç
Şekil değiştirme
Şekil 9.13 Çatlak köprülenmesine farklı lif boyutlarının etkisi [28]
Şekil 9.13’dekine benzer biçimde mikro lifler çimento hamurunu, mezo lifler (kısa kesilmiş
çelik teller) harç fazını ve uzun çelik teller ise betonu güçlendirmektedir. Bundan dolayı
betonda kırılma enerjisinin arttırılmasında uzun çelik tellerin narinliğinin de önemli katkısı
vardır.
Son yıllarda akma dayanımı 2000 MPa ve elastisite modülü 210 GPa olan çok yüksek
dayanımlı çelik lifler üretilebilmektedir. Yüksek dayanımlı bu liflerin kullanılmasının
sağladığı üstünlük şu şekilde açıklanabilir: Betonun dayanımı arttıkça, lif ile aderansı daha
yüksek olacağından çatlak oluştuğunda liflerin betondan sıyrılmaları güçleşir ve sıyrılarak
ayrılma yerine kopma ayrılması oluşur. Böylece, yüksek dayanımlı betonda, yüksek
dayanımlı lifler kullanılması ile tepe yükü sonrasındaki davranış büyük ölçüde
iyileştirilebilir [31-35].
Karma lifli betonlara ait bazı uygulama alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir: i) Hasarlı
binaların güçlendirilmesinde, ii) Kesiti küçük taşıyıcı elemanların yapımında, iii)
Zımbalamaya karşı kolon başlarının güçlendirilmesinde, iv) Zararlı radyoaktif ve
endüstriyel atıkların çatlaksız ve durabilitesi yüksek elemanlarda saklanmasında, v) Sünek
davranış gerektiren taşıyıcı yapı elemanları bileşim bölgelerinde, vi) Prekast çatı kaplama
elemanı yapımında, vii) Çarpma ve aşınmaya karşı dayanım gerektiren bölgelerde [31-34].
Ekincioğlu [34] tarafından hacmen % 0,05 polipropilen lif, ve yine hacımsal toplamı %3
olan üç farklı narinlikte çelik tel donatılı çentikli beton kirişlerde elde edilen kırılma enerjisi
değerleri Şekil 9.14’de gösterilmektedir. Sonuçta en yüksek süneklik, tamamı %3’lük ve
narinliği 65 olan çelik tel donatılı betonlarda elde edilmiştir.
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Kırılma enerjisi (GF), N/m

15285
12445
9606
6766
3926

(x2=0)

L/d=65
(x3=%3)

(x =0)

L/d=40
(x1=%3)

L/d=55
(x2=%3)
Şekil 9.14 Karma çelik tel donatılı betonda çelik tel narinliğinin(L/d) ve içeriğinin (xi)
kırılma enerjisine (GF) etkisi [35]
(x3=0)

9.2.8 Sentetik Lifli Yüksek Performanslı Betonlar

Çekme Dayanımı
(MPa)

Akkaya ve diğ. [36-38] tarafından yapılan çalışmalarda, lif katkılı betonlarda yüksek
performans sağlamak için kullanılan malzeme ve üretim tekniği seçiminin önemi ortaya
konmuştur. Liflerin etkili bir biçimde dağıtıldığı, kuvvet uygulanan yöne doğru
yönlendirildiği ve ekstrüzyon gibi özel üretim teknikleri ile lif-çimento hamuru
arayüzeyinin güçlendirildiği durumlarda yüksek performans elde edilmekte ve çok çatlaklı
kırılmalar gözlenmektedir. Yapılan incelemeler sonucu, liflerin çimento hamuru içinde
dağılmadığı bölgelerin büyüklüğü arttıkça, ilk çatlak gerilmesinin azaldığı görülmüştür.
Bunun yanında, lif topaklanması arttıkça şekil değiştirme sertleşmesinin azaldığı ve tokluğun
düştüğü anlaşılmıştır. Yüksek performanslı sentetik lif katkılı ekstrüzyon yöntemi ile
üretilen malzeme ile dökme yöntemi ile üretilen malzemenin gerilme şekil değiştirme
davranışları Şekil 9.15’de karşılaştırılmaktadır [37].
10
Ekstrüzyon
Yöntemi
8
6
4
Dökme Yöntemi

2
0

1
2
Şekil Değiştirme %
Şekil 9.15 Yüksek performanlı sentetik lif katkılı betonda üretim yönteminin gerilme-şekil
değiştirme davranışına etkisi [37]
0
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Şekil 9.15’de görüldüğü gibi ekstrüzyon yöntemi ile üretimde çekme dayanımı dökme
yöntemine göre yaklaşık 2,5 kat artmaktadır, Bu yöntemle üretilen bir eleman Şekil 9.16’de
görülmektedir.

Şekil 9.16 Yüksek performanlı sentetik lif katkılı ekstrüzyon yöntemi ile üretilen bir eleman
[36]
9.3 SONUÇLAR
Mevcut veriler değerlendirildiğinde, yeni çimento esaslı kompozit malzemeler ile ilgili
olarak aşağıdaki sonuçlara varılabilir [39]:
Normal ve yüksek dayanımlı yalın betonların büyük bir bölümü için, tek eksenli basınç, tek
eksenli çekme, eğilme ve burulma hallerinde, basınç dayanımı arttıkça en büyük
gerilmedeki şekil değiştirme kapasitesi artmaktadır. Yüksek dayanımlı yalın betonlar tipik
olarak gevrek davranış sergilemektedir.
Yüksek performanslı lif donatılı betonlar hem fiziksel hem de kimyasal etkilere karşı
normal betonlara kıyasla daha iyi bir dayanıklılığa sahiptir. Bir çok uygulamada kullanılan
yüksek performanslı lif donatılı betonların sünekliği ve dış etkilere dayanıklılığı mekanik
dayanımdan daha önemli olduğundan geleneksel çelik tel donatılı zemin betonlarına kıyasla
daha yüksek performans gerektiren bazı özel zemin betonlarının tasarımında bu unsurlar
öncelik taşıyabilir.
Çelik teller, beton gibi yarı gevrek bir malzemede sünekliği arttırmak için giderek daha
fazla kabul görmektedir. Yüksek dayanımlı beton normal betondan daha gevrek olduğundan,
bu malzemelerin kırılma enerjilerinin arttırılması gelecekte önemle ele alınmalıdır. Bu tür
betonlar, zemin betonları başta olmak üzere bir çok yapının onarım ve güçlendirilmesinde
de kullanılmaktadır.
Yüksek performanslı lif donatılı betonlar üzerine yapılmış birçok araştırmaya karşın
uygulamaları sınırlıdır. Laboratuvar deney sonuçları mühendislik uygulamasına doğrudan
transfer edilememiştir, çünkü mevcut teknoloji tüm uygulamalar için yeterli değildir.
Gelecekte hem doğrudan eleman üretiminde hem de onarım ve güçlendirmede bu durumun
değişeceği beklenmektedir [39].
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BÖLÜM 10. PERFORMANSA GÖRE TASARIM
10.1 GĐRĐŞ
Yüksek dayanımlı betonların en önemli sakıncaları; kırılırken gevrek davranış
sergilemeleri, otojen deformasyonun yüksek değerler alması ve yangına dayanıksız
olmalarıdır. Bu betonlarda, sünekliğin arttırılması çelik teller yardımıyla yapılabilmektedir.
Çelik telin narinliğinin, dayanımının ve içeriğinin betonun performansı üzerinde önemli
etkileri vardır. Gelecekte beton sadece dayanıma değil, aynı zamanda dürabilite ve
sünekliğe göre de tasarlanacaktır. Ayrıca tasarımda, yangına dayanıklılık, otojen rötrenin
azaltılması, serviste iken bakım içeren unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır.
Son yıllarda, yüksek performanslı betonların üretimi ve özeliklerinin belirlenmesi ile ilgili
konularda önemli gelişmeler kaydedildi. Bu betonlar, yüksek dayanımla birlikte üstün
durabiliteye sahiptir. Ancak, bu malzemeler normal betona göre daha gevrek davranış
gösterirler ve bu yüzden tokluğu arttırmak için çelik lifler eklenebilir. Bu betonların
potansiyel kullanımları henüz oluşmaktadır ve özellikle uzun dönem özeliklerini
değerlendirmek için daha fazla çaba gerekmektedir.
Günümüzde taşıyıcı yapı malzemeleri için şu ilkelerin sağlanması beklenmektedir: i)
Dayanımı, sünekliği (şekil değiştirme yeteneği) ve uzun süreli performansı daha yüksek, ii)
üretimi daha kolay, iii) çevre ile daha uyumlu, ve iv) daha ekonomik.
Yeni gelişmelerin ışığında yapı malzemesi ile ilgili olarak temel araştırmaların geleceği için
şunlar söylenebilir: a) Yapı malzemesi üretiminde atık malzemelerin de kullanılmasıyla
ekolojik dengenin korunmasına katkı, b) Malzemelerin dayanımdan başka uzun süreli
davranışının da modellenmesi, c) Đstenen performansa göre yapı malzemesi tasarımı.
Dünyadaki yeni gelişmelere göre, yapı malzemesi konusunda olduğu gibi zemin betonları
konusunda da temel gereksinimler şöyle özetlenebilir:
1) Sürdürülebilirlik: Zemin betonunun dayanımının, dayanıklılığının (dürabilitesinin),
ekolojik ve ekonomik performansının arttırılması,
2) Kullanılabilirlik:
geliştirilmesi,

Zemin

betonunun

amaca

uygun

olarak

kullanılabilirliğinin

3) Çok Đşlevsellik: Zemin betonunu kullananların beklentilerini karşılayacak çok işlevsel,
bilgiye ve yeniliğe dayanan bir sürecin işletilmesi.
Bu bölümde, betonun dürabilitesini yükseltmek ve artan dayanımla birlikte gevrekliğin
artışını önlemek, diğer bir deyişle sünekliği arttırarak performansın yükseltilmesine,
yangına karşı dayanıklılığın arttırılmasına ve otojen deformasyonun azaltılmasına yönelik
bazı değerlendirmeler yapılmaktadır.
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10.2 BETONDA DÜRABĐLĐTENĐN ÖNEMĐ
Betonun dürabilitesi ile geçirimliliği (basınçlı su geçirimliliği, kılcal su emme ve gaz
geçirimliliği) arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bundan dolayı, betonda geçirimsizliği
sağlamak için su/çimento oranının düşük olması ve agrega ile çimento hamuru arasındaki
temas yüzeyinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bakım ve küre de özen
gösterilmelidir.
Betonda hasar başlıca üç nedenle olur:
1) Beton hasarının fiziksel nedenleri: i) don etkisi, ii) agrega ve çimento hamuru arasındaki
termal uyumsuzluk, iii) betonda rötreye duyarlı agregaların kullanılması, iv) aşırı sıcaklık
farklarından ileri gelen çatlama, v) plastik rötre, plastik oturma ve rötre çatlağı, vi) don
etkisine duyarlı agregaların kullanılması, ve vii) yangın hasarı.
2) Beton hasarının fiziko-kimyasal nedenleri: i) betonda çelik donatının korozyonuna bağlı
çatlaması, ii) alkali silika reaksiyonuna bağlı hasar.
3) Beton hasarının kimyasal nedenleri : i) klor etkisi, ii) deniz suyu etkisi, iii) asit etkisi, iv)
yeraltı suyundaki veya yerel ortamdaki sülfat etkisi, v) alkali silika reaksiyonu, vi) betonda
ikincil etrenjit oluşumu, ve vii) mikro-organizmaların neden olduğu biyolojik korozyon.
Beton tasarlanırken yeni standartlarda belirtilen şu çevresel etkiler göz önünde
bulundurulur: i) Donatının korozyon riski veya zararlı ortam etkisinin olması, ii)
Karbonatlaşmadan kaynaklanan korozyon, iii) Klor nedeniyle oluşan korozyon, iv) Deniz
suyu, v) Deniz suyu dışındaki klorürler (buz çözücü tuzlardan kaynaklanan), vi)
Donma/çözülme, vii) Kimyasal etki, ve viii) Aşınma.
TS EN 206-1 gözönünde bulundurularak çevresel etki sınıfları ve dürabiliteye göre tasarım
Tablo 10.1’deki gibi verilebilir. Aynı yapının farklı kısımlarına etkiyen çevresel etki
sınıfları ise Şekil 10.1’de gösterilmektedir.
Çevresel etki sınıfları ve dürabiliteye göre tasarımında önemli iki etken su/çimento oranı ile
çimento içeriğidir. Betonun boşluk miktarı ve yapısı ile dürabilite arasında doğrudan bir
ilişki vardır. Su/çimento oranı betonun kılcal boşluk yapısını belirlediğinden çevresel etki
sınıfına bağlı olarak bu oranın belirlenen tasarım değerinin üzerine çıkmaması gerekir.
Çimentonun bağlayıcılık işlevi yanında boşlukları da doldurması nedeniyle belirlenen bir
minimum değerin altına inmemesi istenir.
Bir betonarme yapıda dürabilitenin arttırılması şu etkenlere bağlıdır: i) Çevresel etkilerin
uygun seçimi, ii) Uygun tasarım ve detaylandırma, iii) Hem beton hem de beton dökme
işlerinin yönetimi için uygun bir şartname, iv) Şartnameye uygun taze beton sevkiyatı, v)
Yerinde iyi işçilik (yerleştirme, koruma ve kür), ve vi) Pas payının yeterliliği için çaba.

435

Tablo 10.1 Çevresel etki sınıfları ve dürabiliteye göre tasarım
Çevresel etki sınıfı
Sınıf

Etki

Açıklama

X0

Betonun dürabilite koşuluna gore
tasarımı
Maksimum Minimum Minimum
su/çimento çimento dayanım
oranı
dozajı
sınıfı

Korozyon riski veya zararlı
etki yok
Sınır yok

Sınır yok

C 12/15

Kuru veya sürekli ıslak

0,65

260

C 20/25

Islak, bazen kuru

0,60

280

C 25/30

Orta derecede rutubet

0,55

280

C 30/37

Tekrarlı ıslanma - kuruma

0,50

300

C 30/37

0,55
0,55
0,45

300
300
320

C 30/37
C 30/37
C 35/45

0,50

300

C 30/37

0,45
0,45

320
340

C 35/45
C 35/45

0,55

300

C 30/37

0,55a

300

C 25/30

0,50a

320

C 30/37

0,45a

340

C 30/37

0,55
0,50

300b
320b

C 30/37
C 30/37

Çok zararlı kimyasal ortam

0,45

360b

C 35/45

Orta düzeyde aşınma
Ağır aşınma

0,50
0,50

320
320

C 30/37
C 30/37

Çok ağır aşınma

0,45

340

C 35/45

Zararlı etki yok
XC

1

H 2O

2
3
4
XD

XS

1
2
3
1

XF

2
3
1
2
3
4

XA

1
2
3

CO2
Karbonatlaşma

Orta derecede nemli
Islak, bazen kuru
Tekrarlı ıslanma - kuruma
H2O Deniz suyu ile doğrudan
temas etmeyen
Sürekli su içinde
Klorür
Tekrarlı ıslanma - kuruma
Buz çözücü madde içermeyen
suya orta derecede doygun
Buz çözücü madde içeren
suya orta derecede doygun
Buz çözücü madde içermeyen
suya yüksek derecede doygun
Buz çözücü madde içeren
Donma-çözülme+tuz veya deniz suyuna yüksek
derecede doygun
Az
zararlı kimyasal ortam
Asit
Orta derecede zararlı ortam
Cl

Kimyasal etki
XM

1
2
3

Aşınma
a
b

-

Betonda sürüklenmiş hava içeriği en az % 4 olmalıdır.
Sülfata dayanıklı çimento.
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Kara

Sahil
XC4, XS1, XF2
XC1

XF1, XC4

XC4, XF2, XS1, XD3

XC4, XF3
XM2, XD3, XF4
XS3, XF4, XA2, XC4

XC3
XD2

XO

XC2
Şekil 10.1 Aynı yapının farklı kısımlarına etkiyen çevresel etki sınıfları

10.3 ÇELĐK TEL DONATILI BETONLAR
10.3.1 Performansa Göre Tasarım
Alman Beton Birliği (ABB), çelik tel donatılı betonların sınıflandırılmasını eşdeğer eğilmeçekme dayanımına dayanarak yapmaktadır. Eşdeğer eğilme dayanımı iki duruma göre
tanımlanır [1]:
•
•

SLS (Kullanılabilirlik sınır durumu): küçük sehim durumu,
ULS (Taşıma gücü sınır durumu): büyük sehim durumu.

Tablo 10.2. Çelik tel donatılı betonlar için şekil değiştirme bölgeleri [1]
Şekil değiştirme bölgesi

Sınır durumu

Sehim sınır durumu

I

Kullanılabilirlik (SLS)

∆1 = δ0 + 0,65mm

II

Taşıma Gücü (ULS)

∆2 = δ0 + 3,15mm

Tasarım yapan mühendisler, çelik tel donatılı beton sınıflarının sadece seçiminden sorumlu
olup, çelik tel tipi ve içeriği için karar verme durumunda olmayabilir. Böyle bir işlevi hazır
beton üreticisi yerine getirebilir.

437

200

200

200

h
50 mm

50 mm

S= 600 mm
700 mm

b

Şekil 10.2 Çelik tel donatılı betonlar için eğilme deney numunesi

Şekil 10.3 Eşdeğer eğilme-çekme dayanımının hesaplanması için belirlenen deformasyon
bölgeleri
Alman Beton Birliği, çelik tel donatılı betonlar için performans sınıflarına bir örnek olmak
üzere aşağıdaki kodlamayı kullanmaktadır [1]:
C 30/37 F 0,9/0,7
Burada C betonu; 30 N/mm2 olarak 28 günlük silindir ve 37 ise aynı gündeki küp basınç
dayanımını, F 0,9/0,7 (SLS/ULS): şekil değiştirme bölgesi I için 0,9’luk tek eksenli çekme
dayanım sınıfındaki ÇTDB’u, 0,7 şekil değiştirme bölgesi II için 0,7’lik dayanım
sınıfındaki ÇTDB’u göstermektedir. Söz konusu kodlamaya çevresel etki sınıfı da şu
şekilde eklenebilir:
C30/37 F 0,9/0,7 XC4
Burada, XC4 ise EN 206-1’e göre tekrarlı ıslanma kurumada, “karbonatlaşma” çevresel etki
sınıfına karşı gelmektedir.
I. Bölgedeki dayanım sınıfı, normalde aynı betonun II. Bölgedeki dayanım sınıfından daha
büyüktür. Hafif beton için benzer bir örnek aşağıdaki gibi verilebilir.
LC 30/33 F 0,9/0,7 XA2
Burada, XA2 orta derecede zararlı ortamda, “kimyasal etki” çevresel etki sınıfına karşı
gelmektedir. II. Bölge için şekil 10.4’de görüldüğü gibi çelik tel donatılı beton performansının
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2
ÇTDB Çekme
Çekme Dayan
m (N/mm
ÇTDB
dayanımı
(N/mm2)

0,6 olması durumunda çelik tel dayanım sınıfı A’dan 15 kg/m3, B’den yaklaşık 18 kg/m3,
C’den ise 25 kg/m3 tel kullanmak gerekirken, en alttaki eğride görüldüğü gibi dayanım sınıfı
düşük bir başka liften 20 kg/m3’ün üstünde ne kadar kullanılırsa kullanılsın 0,6 N/mm2’lik
eşdeğer çekme dayanımını karşılamak olanaksızdır [2].
1,6
1,2

ÇTDB sınıfı
s n f : 0,6
S n fD
D
Sınıf

ÇTDB sınıfı
s n f : 0,6
S n f B ÇTDB sınıfı
Sınıf
s n f : 0,6
ÇTDB ssınıfı
n f : 0,6
S n fC
Sınıf
SnfA
Sınıf

0,8
0,4
ÇTDB sınıfı
s n f : 0,6
Olanaks z
Olanaksız
10

20

30

40

50

3

Çelik tel içerigi, kg/m

Şekil 10.4 ÇTDB’da II. deformasyon bölgesinde tek eksenli çekme dayanımı ile çelik tel
içeriği ilişkisi [3]
Karakteristik eşdeğer çekme dayanımı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır:
T S
f eq = i ⋅ 2
δ i bh
Burada, Ti Şekil 2’de gösterilen eğride kullanılabilirlik (SLS) veya taşıma gücü (ULS) sınır
durumuna göre yük-sehim eğrisinin altında kalan alan, δ i ilgili sehim durumu, b x h (150 x
150 mm): kiriş kesiti ve S de kirişin açıklığıdır (600 mm).
10.3.1.1 Performans sınıflarının belirlenmesi için çelik lif donatılı deney kirişlerinin
hazırlanması
Çelik lif donatılı betonun performansı çatlama sonrası dayanıma dayanır ve sehim kontrollü
kiriş deneyiyle elde edilir. Güvenilir sonuçlar elde etmek için deney makinesinin yüksek
rijitliğe sahip olması ve frekansı çok önemlidir. Betonun üretimi ve kirişlerin dökülmesi
bazı temel kurallara göre yapılmaz ise еn iyi deney makineleri kullanılsa bile yanlış
sonuçlar elde edilebilir. Yüksek performanslı liflerin kullanıldığı betonlara özel bir dikkat
gösterilmelidir. Deney kirişlerinin başarılı bir şekilde üretilebilmesi için dikkat edilmesi
gerekli hususlar aşağıda verilmektedir.
Koşullar
Belirlenmiş koşullara sahip iyi donanımlı bir laboratuvar kesinlikle gereklidir. Personel
çelik lif donatılı betonların üretilmesi ve kalıplara yerleştirilmesi konusunda yeterli
deneyime sahip olmalıdır. Laboratuar ekipmanı dışındaki ekipmanlar kullanılmamalıdır.
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Beton bileşimi
Beton bileşimi sonradan kullanılacak karışımla аynı olmalıdır. Agrega türü, çimento, katkı,
vb. değiştirilmemelidir. Nem içerigi bilinen veya önceden kurutulmuş agrega
kullanılmalıdır. Kullanılacak akışkanlaştıncı katkı daha önceden denenmelidir.
Laboratuarda beton üretimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton mikseri gereklidir.
Tüm malzemeler doğru tartılır.
Malzemeler (çimento, agrega) bir dakika kuru karıştırılır.
Suyun eklenmesi.
Bir dakika karıştırma.
Karıştırma devam ederken lifler eklenir. Birbirlerine yapışık durumdaki lifler tek
seferde eklenebilir, diğer lifler ise yavaş yavaş eklenmelidir. Birbirlerine yapışık
haldeki lifler agrega ile karıştırılıp ardından su eklenebilir.
Su eklendikten sonra karıştırma süresi;
- 15 lt'lik mikser için iki buçuk dakika,
- 50 lt'lik mikser için dört buçuk dakika,
Liflerin homojen bir şekilde dağıldığı kontrol edilmelidir. Homojenlik yoksa daha
uzun karıştırma süresi gerekebilir.
Akışkanlaştıncı ilave edilecekse mikser dönerken yavaşça ilave edilmelidir.
Mikserin sabit karıştırma paletleri varsa zaman zaman bunların kaldırılarak
üzerinde liflerin toplanması önlenmelidir. Karıştırmaya devam etmeden önce
mikser açılarak liflerin elle dağıtılması da gerekli olabilir. Lif dağılımının gözle
incelenmesi her zaman gereklidir.

Beton dökümü
Beton dökümü için еn iyi uygulama şu şekildedir;
• Kalıp tek seferde, deney numunesi yüksekliğinin % 110'u kadar doldurulmalıdır.
• Sıkıştırma sırasında fazla beton sıyrılır ve yüzey düzeltilir.
Sıkıştırma
•
•
•
•
•

Sıkıştırma dış vibrasyonla sağlanmalı, iç vibrasyon kullanılmamalıdır.
Titreşim masasının yüzeyinin yatay уе düzgün olması önеmlidir; böyleсе kalıp
masa yüzeyiyle sürekli temas halinde olur.
Liflerin ayrışmasının önlеnmеsi için sıkıştırma süresi maksimum 30 saniye ile
sınırlandırılmalıdır. Titreşim frekansı yaklaşık 50 Hz olmalıdır.
Sıkıştırma vе yüzey düzeltmeden hemen sonra beton yüzeyi plastik bir örtüуlе
kapatılmalıdır.
Kalıp içindeki numuneler klima odasında saklanmalıdır.

Numunelerin kalıplardan çıkarılması
Beton döküldükten sonraki 24 - 48 saat içinde numuneler kalıplardan çıkarlır.
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Saklama
Deney numuneleri su içinde vеуа 20oС sıcaklık vе % 95 bağıl nemе sahip klima odasında
saklanır.
Deney
Deney numuneleri mümkün olduğu kadar rutubetli ortamda tutulmalıdır. Deney için
beklerken numunelerin kuruması önlеnmеlidir.
10.3.2 Almanya, Đsviçre ve Avusturya’daki Deneyimler
Almanya’da resmi tasarım kılavuzu henüz bulunmamaktadır. Ancak, ABB’nin önerileri
vardır. Belirli yapı ve elemanlar için onaylar alınmış ve ABB ile uyumlu deneylere
başlanmıştır. 2005’de resmi kılavuza başlama girişimleri vardır. Kalan eğilme dayanımı
esasına göre performans sınıfları ile ÇTDB’lar konusunda onaylar beklenmektedir.
Đsviçre’de çelik tel donatılı betonlar ile ilgili birçok deney yöntemi vardır. Fakat performans
sınıfları henüz resmi olarak belirlenmemiştir. Ancak bazı firmaların özel performans
sınıfları mevcuttur. Mühendis geniş özgürlüğe sahiptir, ancak yüksek sorumluluğu vardır.
Hazır beton santrallerinde dürabilite ve sünekliğe dayalı beton bileşimleri bulunmaktadır.
Avusturya’da 2000’den beri ÇTDB’lar için bir kılavuz mevcuttur. Eşdeğer eğilme
dayanımı, yangın direnci, çatlamamış beton ve çatlak kontrolü için performans sınıfları
belirlenmiştir. Deney prosedürleri bütün sınıflar için tanımlanmıştır. Mühendisler
performans sınıflarını kullanmaktadırlar ve uygulamalarda artış vardır. Beton santrallerinde
performansa dayalı sınıflama için çabalar artmaktadır. Đnşaat yerinden çok santrallerde
ÇTDB üretimi gerçekleştirilmektedir. Tablo 10.3’de Avusturya’daki performans sınıfları
verilmektedir [1].
Tablo 10.3 ÇTDB’lar için Avusturya’daki mevcut performans sınıfları
Minimum eşdeğer eğilme dayanımı, N/mm2
Performans sınıfı

Temel sınıf
T5
T4
T3
T2
T1

Taşıma
gücü
durumu (ULS)
5,00
3,50
2,75
2,00
1,25
0,50

sınır

Kullanılabilirlik
durumu (SLS)
5,00
3,75
3,10
2,40
1,70
0,75

sınır

Tek eksenli eşdeğer çekme dayanımını hesaplamak için 2. sütunu (ULS) 0,37 ile, 3. sütunu
(SLS) ise 0,45 ile çarpmak gerekmektedir.
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10.3.3 Çelik Tel Donatılı Betonların Optimum Tasarımı
Çimento esaslı kompozitlerde kullanılan çelik tellerin narinliğine ve türüne bağlı olarak
maliyeti uygulama açısından önemlidir. Bu yüzden, ekonomik bir karışım elde etmek için
önce çelik lif hacmi minimize edilmelidir. Sayısal optimizasyon yöntemiyle bu gibi faktör
veya tepkiler kombinasyonu optimize edilebilir. Burada, yarma-çekme dayanımı (fst),
karakteristik uzunluk (lch), eğilme dayanımı (fflex) ve çelik lif hacmi (Vf) eşit önemde kabul
edilerek aynı anda optimize edilmiştir. fst, lch ve fflex maksimize edilirken Vf minimize
edilmektedir. Gevrekliği gösteren malzemenin karakteristik boyu, lch = EGF f st2 şeklinde
hesaplanmaktadır. Burada E betonun elastisite modülünü, GF ise betonun kırılma enerjisini
göstermektedir. Çok amaçlı optimizasyon çözümü Şekil 10.5’de gösterilmiştir. Bu şekil,
tasarım değişkenlerinin optimal değerlerinin Vf= % 0,558 ve L/d=75,87 (L=60 mm, d=
0,791 mm, ve Vf= %0,558) olduğunu yansıtmaktadır. Tahmin edilen tepki değerleri ve ilgili
belirsizlikler (% 95 güvenlik düzeyinde) Tablo 10.4’de verilmiştir [3].
Tablo 10.4 Tasarım değişkenlerinin optimal değerleri
Vf, %

L/d

lch, mm

fst, MPa

fflex, MPa

GF, N/m

E, GPa

f c′ , MPa

0,558

75,87

3359 ± 310

6,8 ± 0.1

9,4 ± 0,5

3125 ± 165

48,6 ± 0,3

65 ± 3,8

Kompozitten beklenti (D)

0,457
0,343
0,229
0,114
0

0,64
80

Lif içeriği 0,45
(Vf),%

0,26

55

65
Lif narinliği
(L/d )

Şekil 10.5 fst, lch ve fflex’nin maksimum, çelik lif hacminin (Vf ) ise aynı anda minimum
yapılması halinde kompozitten beklentiye (D) ait tepki yüzeyi [3]
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10.4.4 Çelik Tel Dayanımının ve Đçeriğinin Betonun Performansına Etkisi
YDB’nun Mekanik Davranışına Çelik Lif Dayanımının etkisi Şekil 10.6’da gösterilmiştir.
Alttaki eğri normal dayanımlı çelik lif (çekme-kopma dayanımı 1200 MPa) ile üretilen
Normal Dayanımlı Betonun (NDB) mekanik davranışını göstermektedir. Ortadaki eğri 80
kg/m3 normal dayanımlı çelik lif içeren YDB kirişinin davranışını göstermektedir. Üstteki
eğri ise 60 kg/m3 yüksek dayanımlı lif (çekme-kopma dayanımı 2000 MPa) içeren YDB
kirişinin davranışını göstermektedir. Buradan, yüksek dayanımlı çelik telli YDB kirişinin
belirgin bir biçimde yüksek performans ve sünek davranış gösterdiği sonucuna varılabilir [4].

10
60 kg/m3 YDÇT ile YDB

fct (MPa)

8

80 kg/m3 NDÇT ile YDB

6

4
NDÇT ile NDB
2

0
0

1

2

3

Sehim (mm)
Şekil 10.6 Farklı tipteki çelik tellerle üretilmiş beton kirişlerin yük-sehim eğrileri [4]
Şekil 10.7, üç farklı narinlik için lif içeriğinin kırılma enerjisine etkisini göstermektedir.
Uçları kancalı çelik tellerin belirli bir hacmi için, narinlik arttıkça kırılma enerjisi belirgin
biçimde artmaktadır. Bu deneysel sonuçların normal dayanımlı matris ve çekme-kopma
dayanımı 1100 N/m2 olan düşük karbonlu çelik teller için geçerli olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır [5,6]. Şekilde görüldüğü gibi, lif içeriği ve narinlik ana değişkenler
olarak alınmıştır. Deneyi sonlama noktasının 5 mm sehime karşılık gelen nokta olarak
alınmasına karşın, kirişin enerjiyi yutma yeteneğinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir.
Şekil 10.7’te narinliği 80 ve içeriği 20 kg/m3 tel ile yaklaşık 2700 J/m2’lik bir kırılma
enerjisi elde edilmektedir. Buna karşın, aynı miktar enerjiyi elde edebilmek için narinliği 65
olan telden yaklaşık 37 kg/m3 , narinliği 45 olan telden ise yaklaşık 47 kg/m3 tel kullanmak
gerekmektedir. Böylece, mühendisin yutulan enerjiye göre tasarım yapması halinde üretici
çelik tel içeriğini, narinliğini ve fiyatlarını göz önüne alarak performansa dayalı bir karışım
hazırlayacaktır.
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Şekil 10.7 Geleneksel ÇTDB’lar için Lif içeriği-kırılma enerjisi ilişkisi (Falkner ve diğ.
[5]’nin deney sonuçları Bayramov [6] tarafından değerlendirilmiştir)
10.4 DĐĞER PERFORMANS ÖLÇÜTLERĐ
Yüksek dayanımlı betonların en önemli sakıncalarından biri yangına karşı dirençlerinin
düşük oluşu, diğeri ise erken yaşta oluşan deformasyonların fazla olmasıdır. Bundan dolayı
söz konusu betonların performanslarını arttırmak için yangına karşı önlem almak ve otojen
rötreyi azaltmak gerekmektedir.
10.4.1 Yangına Karşı Polipropilen Lif Donatılı Yüksek Dayanımlı Beton
Yüksek dayanımlı betonların çok az boşluklu, diğer bir deyişle fazla yoğun bir yapıda
olması yangına karşı direnci düşürür. Yüksek sıcaklıklarda serbest su ve çimento
hamurundaki kimyasal olarak bağlanmış su buharlaşır. Ancak, bu su malzemenin yoğun
yapısından dolayı uzaklaşamaz. Sonuç olarak beton yüzeyinde dökülmeler olur, donatı
çeliğini yüksek sıcaklıktan koruyamaz hale gelir ve sonuçta betonarme elemanların taşıma
kapasiteleri azalır. Frankfurt’ta yakın zamanda inşaa edilen bir yapıda bu problemi çözmek
için polipropilen lif donatılı bir beton kullanılmıştır. Bunun için betona 1 m3 başına 2 kg
polipropilen lif katılmıştır. Yangın olduğunda yüksek sıcaklıkta bu lifler eriyerek su
buharının sınır bölgelerden çıkabileceği kanallar oluşturmaktadır (Şekil 10.8). Böylece,
yüzeylerdeki dökülmelerin engellenebileceği beklenmektedir.

Şekil 10.8 Yüksek sıcaklıklarda eriyen polipropilen lifler buharın boşluklar yardımıyla
dışarı çıkmasını sağlar [4]
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10.4.2 Erken Rötreye Karşı Yarı Hafif Betonlar
Yüksek dayanımlı betonlar, düşük su/çimento oranı, yüksek çimento dozajı kullanarak ve
silis dumanı gibi ultra incelikte yüksek reaktiviteye sahip puzolanların eklenmesiyle
üretilebilir. Sertleştikten sonra malzeme oldukça yoğun bir hale gelir. Ancak, bağlayıcı
maddelerin hidratasyonunun tamamlanması için gereken su yetersiz kalır. Çünkü, beton
elemanın dış bölgesinden iç bölgesine yeteri kadar su girişi olmamaktadır. Bundan dolayı
yüksek dayanımlı betonlarda ilk sertleşme sürecinde önemli ölçüde erken rötre (otojen
deformasyon) oluşur.
Agrega hacminin yaklaşık %25’inin önceden su emdirilmiş hafif agrega ile yer değiştirmesi
betonun içinde sürekli su kürü sağlayan bir kaynak oluşturur. Önceden ıslatılmış agreganın
katılması sonucunda daha az otojen rötre yapan bir beton elde edilebilir. Şekil 10.9’da
Taşdemir ve diğ., [7] tarafından incelenen yarı hafif betonlarda siyah yuvarlak taneler bu
amaç için de kullanılan Liapor hafif agregalarını göstermektedir. Yapılan bu çalışmanın
diğer bir amacı ise sürekli bir granülometriye sahip betonda agrega fraksiyonunun betonun
kırılma parametrelerine olan etkisini araştırmaktır. Bunun için A16 ve B16
granülometrilerine sahip betonlarda en büyük agrega boyutu, su/çimento oranı, çimento
içeriği ve mineral katkı olarak silis dumanı miktarı aynı tutulmuştur. Böylece, granülometri
eğrisi A16’ya uygun A grubu betonlarda normal agreganın 2-4 mm veya 8-12 mm arası
Liapor hafif agregası ile değiştirilmiştir. Betonda normal agreganın 2-4 mm arasındaki
bölümünü hafif agrega ile değiştirmenin otojen rötre, dayanım ve kırılma parametreleri
bakımından, 4-8 mm aralığını hafif agrega ile değiştirmeye kıyasla daha yararlı olduğu
görülmüştür. Bu konudaki ileri çalışmalar Akçay ve Taşdemir [8-10] tarafından yapılmıştır.

(a) 4-8 mm arası hafif agrega

(b) 2-4 mm arası hafif agrega

Şekil 10.9 Yüksek dayanımlı yarı hafif betonların kesitleri [7]
10.5 SONUÇLAR
Günümüzde betonun sadece dayanımına değil, dürabilitesine ve sünekliğine göre tasarım
yapmak gerekir. Dürabilitenin arttırılması için betonda çevresel etki sınıfına bağlı olarak,
su/çimento oranı düşürülüp kılcal boşluk miktarı azaltılacağından ve yeteri kadar da
çimento kullanılacağından dayanım da otomatik olarak sağlanacaktır. Böylece,
projelendirmede önce dürabilite sonra dayanım göz önüne alınmalıdır.
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Yüksek dayanımlı betonların en önemli üç sakıncası otojen rötre, yangına karşı düşük
direnç ve kırılma sırasında gevrek davranış sergilemeleridir. Günümüzde yukarıdaki
açıklamalardan da görüldüğü üzere bu sorunlar aşılabilmekte, istenen performans özelikleri
bu betonlara kazandırılmakta ve beklenen optimum çözümler elde edilebilmektedir.
Betonun gevrekliğini azaltmak diğer bir deyişle sünekliğini arttırmak için kullanılacak çelik
telin içeriğinin, narinliğinin ve dayanımının betonun performansı üzerinde önemli
etkilerinin olduğunu bilmek ve performansa dayalı tasarımları gerçekleştirmek
gerekmektedir.
Yakın gelecekte proje müelliflerinin; zemin betonu sahibinin, tüm ilgili tarafların ve
kullanıcıların gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde yapının sadece yük taşıma
kapasitesini değil, sünekliğini, dürabilitesini, yangına dayanıklılığını arttırarak, otojen
deformasyonu azaltarak performansa dayalı projeler geliştirmeleri beklenmektedir.
Böylece, gelecekte beton alıcısı sadece basınç dayanımını değil, kırılma enerjisini,
sünekliğini, şekil değiştirme kapasitesini, en büyük agrega boyutunu, agrega hacim oranını
ve söz konusu yapı için çevresel etki gibi birçok parametreyi bildirerek hazır beton
üreticisinden beton talebinde bulunacaktır.
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