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ÖZET

Ulaşım ağlarının önemli bir parçasını oluşturan köprülerin ekonomik ömürleri
boyunca güvenli bir şekilde servis sağlayabilmeleri için periyodik olarak
muayenelerinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir.  Bu çalışmanın amacı,
herhangi bir hatta yer alan ve daha önce periyodik olarak muayene edilmemiş
mevcut köprülerin ekonomik ömrünün sadeleştirilmiş istatiksel yöntemler kullanarak
tespitini yapmaktır.  Bu sistem içerisinde köprülerin yaşları ve durum puanları temel
alınarak bakım öncelikleri belirlenebilir. Bu amaçla, Çanakkale-Bursa hattında yer
alan bir dizi köprü önerilen bir puanlama yöntemiyle muayene edilerek durum
tespitleri yapılmıştır. Elde edilen verinin ana yapı, zemin yapıları, servis elemanları
ve toplam durumları için durum puanlarına karşı yaşlarının bir grafik ortamında
karşılaştırılmasıyla kalan ömürleri için bir tespit yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: köprü, muayene, bakım, ekonomik ömür

ABSTRACT

Bridges, part of the transportation network system, need to be inspected and
maintained periodically to remain in service.  The aim of this study is to determine
the service life of uninspected bridges on a route using simple statistical methods.
The proposed method uses the condition rating and the age as its parameters. To this
end, a case study has been carried out in which several bridges on the route
Çanakkale-Bursa have been inspected using a grading system. The findings of this
study, when plotted grades of main body, earth retaining components, and
serviceability components with respect to age, the remaining life of bridges can be
estimated.

Keywords: bridge, inspection, maintenance, service life



1. GİRİŞ

Köprülerin kalan ekonomik ömürlerini tespit edebilmek için genellikle yıpranma
modelleri veya güvenilirlik analizleri kullanılmaktadır.  Bu amaçla uzun yıllar
boyunca geliştirilmiş ileri düzeyde zamana bağlı analiz teknikleri oluşturulmuştur.
Fakat bu tip analizlerin başarılı neticeler verebilmesi için uzun bir süre içerisinde
köprülerin periyodik olarak muayenelerinin yapılmış ve ilgili verinin toplanmış
olması gerekmektedir.  Bu bildiride ise daha önce periyodik olarak muayene
edilmemiş köprülerin mevcut muayene kaydını kullanarak ekonomik ömrünün
tespitini sağlamayan bir yaklaşım sunulmaktadır.  Bu bağlamda, köprünün
bulunduğu hattaki yaş ve durum puanlarına istatiksel bir açıdan bakarak köprülerin
genel yıpranma durumları tespit edilebilmektedir.

Ramey ve Wright [1] Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Alabama
eyaletindeki köprülerin yıpranma analizleri üstüne çalışmışlardır.  Bu çalışma
esnasında diğer ABD eyaletleri ve ülkelerdeki araştırmaları da özetlemişlerdir.
Köprülerin yıpranma oranı durum puanlarının yıllık azalması olarak tanımlanmıştır.
Genelde durum puanları yeni köprüler için ya 9 ya da 7 üzerinden verilmekte olup,
bu değerler ABD içinde eyaletten eyalete veya ülkeden ülkeye değişmektedir.  Yeni
köprüler için tipik yıpranma oranları 0,01 ve 0,1 arası; 40 yaş üstü köprüler için 0,1
ve 0,7 arasında değişebilmektedir.  Bu yıpranma oranları eşdeğer 7 puan sistemine
göre tanımlanmıştır. Bu çalışmanın kapsamında, Massachussets, Virginia,
Wisconsin, New York ve Alabama Karayolları köprülerinin verileri kullanılmıştır.
İngiltere, Danimarka, İsviçre, Japonya, Finlandiya ve İsveç gibi OECD ülkelerinde
yapılan araştırmalarda köprülerin yıllara göre ortalama yıpranma oranları 0,024
olarak belirlenmiştir.

Ramey ve Wright [1] istatiksel yöntemlerin tek başlarına irdelendiğinde bazen
gerçekçi neticeler vermediğini tespit etmişlerdir.  Köprü yıpranmasının, tasarım
aşamasından başlayarak yapım sırasında meydana gelebilecek hataları dahi göz
önüne almasının faydalı olacağını savunmuşlardır. Bu çalışmada ayrıca Alabama’
daki köprülerin ekonomik ömrünün yaklaşık olarak 60 yıl ve OECD ülkelerindeki
köprülerin ekonomik ömürlerinin yaklaşık olarak 80 yıl olduğu belirtilmiştir.

Köprülerin yapısal durumlarını sürekli kontrol etmek için zamana bağlı köprü işletim
sistemleri geliştirilmiştir [2], [3], [4]. Bu sistemlerin güvenilirliği için köprüler iki
yıllık dönemlerde muayene edilmelidir.  Köprü işletim sisteminin güvenilirliliğini
korumak için süreklilik şarttır. Morcous [5], köprü işletim sistemlerinde gelecekteki
hasarların tespitini yapabilmek için Markov zincir yöntemini kullanmayı
önermektedir. Bu sistem içerisinde bugüne kadar olmuş toplam hasarlar göz önüne
alınır. Köprüler belli dönemlerde muayene edilmeye devam edilmezse köprü
ekonomik ömür hesapları yüzde 22 mertebesinde hatalı çıkabilmektedir.

Köprü muayenelerindeki hataları daha az seviyeye indirgeyebilmek için hasarsız test
yöntemlerinden de yararlanılabilir [6]. Yeni köprülerde bu yöntemler yapıda erken
kimyasal bozulmalar olup olmadığını tespitte kullanılabilir.  Orta yaşta olan
köprülerde yıpranmanın aktif olup olmadığı ve biraz daha yaşlı köprülerde çatlaklar
ve bozulmaların etkinliği hasarsız test metotları kullanarak daha etkili ve detaylı bir
şekilde tespit edilebilir.



2. KÖPRÜ MUAYANE PUANLAMASI

Ülkemizde resmi olarak kullanılan köprü muayene değerlendirmesi A, B, C ve D
olmak üzere harf sistemine dayalı dört dereceden oluşmaktadır.  Bu sistemde en kötü
not A ve en iyi not da D olarak kabul edilmiştir.

Berk [7], yüksek lisans tez çalışmasında bu sistemin 7 kademeye çıkarılmasını ve
harf yerine rakam sisteminin köprü muayene değerlendirmesinde kullanılmasını
önermiştir. Bu sistemdeki puanlama Çizelge 1’de gösterildiği gibi önerilmektedir.
Bu yeni sistem ABD’de Parsons Brinckerhoff [8] firması tarafından New York
eyaleti için kullanılan muayene değerlendirmesine benziyorsa da Berk [7] tarafından
bu çalışmada yapılan değerlendirmede köprünün değişik parçalarına farklı ağırlıklar
verilmiş ve toplamda da köprü değerlendirmesi için eşit ağırlıklı bir sistem
kullanılmıştır. Yeni sistem, Yanmaz ve diğerleri [9] tarafından Ankara civarındaki
köprülere uygulanmış ve mevcut durumları birer puanla belirlenmiştir. Hangi
parçaların köprünün ekonomik hayatını daha fazla etkileyeceği göz önüne
alındığında ağırlık puanı ana yapı ve zemin yapıları için 1,0 ve servis elemanları için
ise 0,5 olarak alınmıştır. Bu sayısal ağırlıkların belirlenmesinde yazarların pratik
mühendislik deneyimleri göz önüne alınmıştır. Alternatif olarak bu çalışma
kapsamında yapılmamış olmasına rağmen ana başlıklar altında belirlenen ara
başlıkların ağırlık puanları da değiştirilebilir. Servis elemanlarına gelebilecek bir
hasarın köprünün yapısal güvenliğini çok etkilemeyeceği varsayımı ile servis
elemanlarının ağırlık puanı diğer elemanlara göre daha az alınmıştır.  Servis
elemanlarına gelebilecek hasarlar daha çok köprünün kullanım konforunu
etkilemektedir.

Çizelge 1. Muayene durum puanlaması [7]

Durum Puanı Tanım
1 Tam hasar
2 1 ve 3 arası ara not
3 Çok hasarlı ve fonksiyonunu kaybetmiş
4 3 ve 5 arası ara not
5 Az hasarlı fakat fonksiyonel
6 5 ve 7 arası ara not
7 Yeni
8 Köprüye ait değil
9 Bilinmiyor

Köprü muayeneleri sırasında verilen durum puanları maalesef çok gerçekçi bir
şekilde verilmeyebilir [10], [11].  Bunun başlıca nedenleri arasında muayene eden
kişinin günlük duygu değişimlerinin istikrarsız bir puanlamaya neden olabileceği
gösterilebilir.  Aynı zamanda değişik kişilerin aynı köprüyü puanlaması da değişik
sonuçlara yol açabilir.  Bunun içindir ki köprü puanlamasının düzgün yapılabilmesi
için muayene ekibinin çok tecrübeli olması, olabildiğince çok köprüye ait veri
toplayıp daha sonra sahada verilen puanları yeniden gözden geçirmesi
gerekmektedir.  Bu veriler, değişik açılardan köprü fotoğrafları ve hasarsız köprü test
doneleri olabilir.

Örnek köprü muayene formu Çizelge 2’de gösterilmiştir. Bu form Berk [7]
tarafından geliştirilmiştir.



Çizelge 2. Köprü muayene formu

Köprü Adı: ULUBAT SAĞ (ESKİ)
Yapım Senesi : 1951
ANA YAPI PARÇALARI ZEMİN YAPILARI
Döşeme Mesnet Kenar Ayak
Çatlaklar 4 Metal(M) /Elastomer(E) (M) Deformasyon 5
Beton bozulması 3 Mesnet Hasarı 4 Çatlaklar 6
Donatı görünmesi 5 Mesnet Yatağı 4 Beton bozulmaları 6
Boşluklar 5 Eleman Kaybı (M) 5 Donatı görünmesi 7
Su akması 4 Ankraj (M) 5 Boşluklar 6
NOT 4,20 Yüzey ayarlamaları (E) 9 Su akması 9
Kirişler Deformasyon (E) 9 Oyulma-temel 9
Çelik (Ç) /Beton(B) B NOT 4,50 NOT 6,00
Deformasyon 5 Ayaklar Yaklaşım Dolgusu
Çatlaklar 4 Deformasyon 6 Çökme 5
Pas (Ç) 9 Çatlaklar 6 Yol- erozyon 5
Civatalar (Ç) 9 Beton bozulmaları 6 Dolgu-erozyon 5
Kaynak (Ç) 9 Donatı görünmesi 6 NOT 5,00
Beton bozulmaları (B) 3 Boşluklar 5 Stabilizasyon
Donatı görünmesi (B) 3 Su akması 5 Çökme 6
Boşluklar (B) 4 Oyulma - temel 6 Erozyon 5
NOT 3,80 NOT 5,71 Oyulma 9

NOT 5,50
SERVİS ELEMANLARI
Kaplama Korkuluk Derz
Dalgalanma 4 Beton (B) / Çelik (Ç) Ç Gürültü 4
Lastik izi 5 Çatlak (B) 9 Su akması 4
Çatlaklar 4 Beton bozulma (B) 9 Deformasyon 4
Boşluklar 5 Donatı görünmesi (B) 9 Boşluklar 4
NOT 4,50 Deformasyon (Ç) 5 Eleman kayıbı 5
Su Tahliyesi Paslanma (Ç) 4 Fonksiyon kayıbı 5
Boru 6 Hatalar (Ç) 5 NOT 4,33
Tıkaç 6 NOT 4,67
Temizleme Çıkışı 9
NOT 6,00

PARÇA NOT
ANA YAPI PARÇALARI 4,55
ZEMİN YAPILARI 5,50
SERVİS ELEMANLARI 4,88
TOPLAM AĞIRLIKLI NOT 5,00

3. SADELEŞTİRİLMİŞ EKONOMİK ÖMÜR HESABI VE ÇANAKKALE-
BURSA ARASI KÖPRÜLERE UYGULAMASI

Zamana bağlı ileri düzeyde gelişmiş yıpranma ve güvenilirlik analiz metotlarının
daha önce muayeneleri hiç yapılmamış veya periyodik olarak yapılmamış köprülerin
kalan ömür hesaplamalarında kullanması uygun olmayabilir.  Bu nedenle bu tip
köprülerin kalan ömür hesabını yapabilmek için aşağıda adımları sunulmuş
sadeleştirilmiş yöntemin kullanılması önerilmiştir.



a) Köprü puanının, ana yapısı, zemin yapıları ve servis elemanlarının puanlarını
Çizelge 2’deki formu kullanarak tespit edilmesi önerilmektedir.  Örnek olarak Ulubat
Sağ köprüsünün muayene sonrası ana yapısının 4,55; zemin yapılarının 5,50 ve
servis elemanlarının 4,88 puana sahip oldukları tespit edilmiştir.

b) Bu bölgedeki bütün köprülerin yaşlarının ve değişik durum puanlarının grafik
olarak çizilmesi önerilir. Bu grafiklerde R2[12], ilgileşim katsayısı da kullanılır ise
verinin ne kadar güvenilir olduğu da ortaya çıkar.

c) Köprülerin yıpranma oranını belirleyebilmek için doğrusal olan en küçük üstikiler
yöntemi [12] kullanılarak ortalama yıpranma eğilimi bulunabilir. Bu sistem için
köprü verisinin fazlalığı önemlidir.  Bu eğilimleri tayin edebilmek için aynı zamanda
kullanılan verileri fazlalaştırmak için Ankara’da bulunan üç değişik köprünün verisi
de katılmıştır.

d) Bir köprünün puanı 3’ün altına düştüğü zaman artık fonksiyonunu kaybetmiş
anlamına geldiğinden köprülerin ömürlerinin sonuna geldiği ve bundan sonraki
hasarların yaşam riskini çoğaltacağı düşünülebilir.  Bu tür hesaplama teknikleri
Ramey ve Wright’ın [1] çalışmalarında da bulunmaktadır.  Kalan ömür hesabı için
aşağıdaki denklem kullanılabilir.

Y
DO 3
 (1)

Burada; O, kalan ömür, D ise mevcut durum puanı, Y ise bir önceki aşamada hesap
edilen bölge köprülerinin yıpranma eğilimleridir.  Türkiye’deki köprüler içinde en
fazla yıpranmanın 0,0403 ile ana yapılar üstünde olduğu incelenen köprüler arasında
tespit edilmiştir [13].  OECD ülkelerinde genel yıpranma eğilimi 0,025 olarak
bulunmuştur [1].  Örnekte verilen Ulubat Sağ köprüsü için ekonomik ömrünü
tamamlaması kritik olan ana yapılar için hesaplanmış ve (4,55 – 3,00)/0,0403=39 yıl
olarak tespit edilmiştir. Şekil 1’de diğer köprüler içinde benzer hesaplar yapılmış ve
köprülerin mevcut yaşı ve kalan ömürleri grafik ile gösterilmiştir.
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Köprü muayeneleri Temmuz 2006’da 4 kişilik bir ekip tarafından yapılmıştır.
Muayeneler sırasında köprülerin beton basınç dayanımları Schmidt Hammer hasarsız
test yöntemi ile belirlenmiş ve 28 günlük olması gereken beton dayanımdan ortalama
olarak yaklaşık 1,5 kat fazla değerler elde edilmiştir.  Köprülerdeki gözüken çatlaklar
çatlak metresi ile ölçülmüş ve kaydedilmiştir.  Gerekli görülen yerlerde beton
içindeki donatıyı tespit etmek için profometre (donatı tespit eder) kullanılmıştır.

Genellikle köprülerde yıpranma beton bozulması, su akmasının getirdiği hasarlar,
derzlerin işlevini yitirmesi, yapısal elemanlarda çatlaklar ve paslanma olarak
adlandırılabilir. Resim 1’le 4 arasında çeşitli köprülerde gözlenen bazı sorunlar
gösterilmiştir.

Resim 1. Bahçelideresi Köprüsü – Orta ayak oyulma

Resim 2. Canbolu Köprüsü – Çatlaklar



Resim 3. Karadere Köprüsü – Mesnet bozulması

Resim 4. Hanife Köprüsü – Kenar ayak oyulma

Gelecekteki çalışmalarda köprü muayene verilerinin fazlalaşması ile bu bildiride
sunulan çalışmadan elde edilen yıpranma eğilimleri kontrol edilmelidir. Bu çalışma
kapsamında önerilen yöntemde köprülerin yine aynı şekilde yıpranacağı varsayımı
kullanılmıştır.  İleride olabilecek herhangi olağan dışı bir nedenden dolayı olabilecek
bir hasar, hesaplamalarda göz önüne alınmamıştır.

Bu sadeleştirilmiş hesaplamalar kullanmak yerine, zamana ve periyodik muayenelere
bağlı ileri ve gelişmiş bir hesap yöntemin seçilmesi de hatalı neticeler verebilir.  Bu
tip hataların kaynağı olarak köprülerin periyodik muayenelerinin olmaması ve
muayene ekibinin deneyimlerindeki farklılıklar gösterilebilir. Bu çalışmada sunulan
sadeleştirilmiş yöntem kolaylığı ve anlaşılabilirliği açısından diğer yöntemlere karşı
biraz daha avantaj sağlamaktadır [13].



OECD ülkeleri için yapılan benzer bir çalışmada köprü ortalama ömrü 80 yıl olarak
tespit edilmiştir [1].  Bu çalışma içerisinde her ne kadar köprü verisi az da olsa
incelenen köprüler için ortalama yaşın ana yapı elemanları yıpranmaları olarak
bakıldığında 76 yıl civarında olduğu tespit edilmiştir.  Bu kıyaslamada kullanılan
sadeleştirilmiş yöntemin, köprü ömür hesaplamaları için kullanılabileceği açıktır.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir.

 Periyodik muayeneleri olmayan veya düzensiz aralıklarla muayene edilmiş
köprüler için sadeleştirilmiş ekonomik ömür hesabı uygulaması makul
sonuçlar vermiştir.

 İncelenen köprülerin yaş ortalaması ana yapısal elemanların yıpranmaları göz
önüne alındığında ortalama olarak 76 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu değer,
OECD ülkelerinde bulunan köprülerin ortalama ömür hesaplarına çok
yakındır.

 Yapılan inceleme sonucunda ana yapısal elemanların, zemin yapısal
elemanlarına ve servis elemanlarına göre daha fazla yıprandığı ve köprü
ömrünü etkileyen en önemli unsur olduğu görülmüştür.
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SİSMİK İZOLASYONLU VE TERS T BAŞLIK KİRİŞLİ
STANDART KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM

DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ
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ÖZET

Bu çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak kullanılan ters T başlık kirişli
standart karayolu köprülerinin daha önce derinlemesine araştırılmamış olan deprem
performansı incelenmiş ve bu tip köprülerin sismik izolasyona uygunluğu
araştırılmıştır. Doğrusal dinamik analiz kolaylığı ve pratikliği nedeniyle tasarım
mühendisleri tarafından köprülerin deprem tasarımında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu tip doğrusal analizlerin ters T başlık kirişli köprülerdeki
çarpma etkilerini tam temsil edememesinden dolayı bazı durumlarda güvensiz
neticelere ulaşılabildiği yapılan doğrusal olmayan tasarım deprem spektrum uyumlu
zaman tanım alanı analizlerinde görülmüştür.  Bu tarz köprülerde sismik izolasyon
yönteminin ekonomik olarak kullanılabilmesi için çarpma nedeniyle altyapıya
aktarılan tesirleri azaltacak veya ortadan kaldıracak uygulama detayları seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Sismik İzolasyon, Çarpma

ABSTRACT

Seismic performance of typical Turkish bridges with inverted T cap beams and
application of seismic isolation to these bridges, which were not studied in depth
until now has been examined in this study. Practicing design engineers prefer to use
elastic response spectrum analysis to design this kind of bridges even if the analysis
may not account for seismic pounding properly. In this study, it has been
demonstrated that elastic response spectrum analysis can sometimes significantly
result in undermining the design forces when its results are compared to the results of
non-linear time history analysis performed with response spectrum compatible
earthquake records.  In this type of bridges, the pounding effect should be mitigated
by use of different design details in order to use seismic isolation method
economically.
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1. GİRİŞ

Deprem sonrası kurtarma operasyonlarının başarı ile sonuçlanabilmesi için
karayollarının ve onların üzerindeki köprülerin açık ve kullanıma hazır durumda
olması gerekmektedir.  Yabancı ülkelerde günümüz deprem şartnamelerine göre
tasarımı yapılmamış önemli eski köprülerin yıkılıp yeniden yapılması yerine
ekonomik metotlar ve sismik izolasyon kullanarak onarımı mümkün olmuştur.
Türkiye’deki karayolları köprü tasarımları Amerika Birleşik Devletleri Köprü
şartnamelerini temel alarak yapılmasına rağmen tasarım detayları açısından büyük
farklılıklar gözetmektedir.

Bu güne kadar ters T başlık kirişlerinin köprünün deprem performansına etkisi çok
fazla araştırılmış bir konu değildir. Bu çalışmanın amacı sismik izolasyonlu ve ters T
başlık kirişli köprülerin deprem performansını etkileyen faktörleri incelemektir.
Köprülerde yaygın olarak iki tip mesnet kullanılmaktadır.  Bu iki tip performansları,
kaymaya ve sürtünmeye bağlı olanlar ve kauçuk esaslı olanlar olarak
sınıflandırılabilir. Birinci tipte kayıcı mesnet ve sürtünme sarkacı sayılabilirken
ikinci tipte, yaygın olarak kullanılan düşük sönümlü kauçuk mesnetler, yüksek
sönümlü kauçuk mesnetler ve kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler sayılabilir. Kayıcı
mesnetlerin geri getirici kuvveti olmaması, yüksek sönümlü kauçuk mesnetlerin ise
modellenmesinin zor olması ve köprülerde yaygın olarak kullanılmaması nedeni ile
bu çalışma kapsamına alınmamasına karar verilmiştir. Çalışma için tipik bir karayolu
köprüsü seçilirken, Türkiye’de tasarımda yaygın olarak kullanılan detayların
modelde yer almasına özellikle dikkat edilmiştir. Ülkemizde ters T başlık kirişleri,
köprü kirişlerinin yerine yerleştirilmesinde kolaylık sağlamak ve komşu kirişlerin
deprem esnasında birbirine çarpmasına engel olmak amacı ile seçilmektedir.

Şekil 1. Standart Ters T Başlıklı Karayolu Köprüsü - Bursa

Hesaplarda hem doğrusal dinamik, hem de zaman tanım alanında doğrusal olmayan
analizler yapılarak iki tip analizden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Doğrusal
dinamik analizin, doğrusal bir analiz olması dolayısı ile bir takım dezavantajları
olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kolaylığı nedeni ile tasarımda sıkça
kullanılmaktadır.

Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizinde ise, histeretik veya viskoz enerji
sönümleyen elemanlar tanımlanabildiğinden, çarpma etkileri ve deprem etkisi daha
iyi temsil edilebildiğinden ötürü doğrusal dinamik analize göre daha gerçekçi
sonuçlar elde edilebilmektedir. Analizler için Larsa 4D Structures programı
kullanılmıştır.



2. KÖPRÜ TANITIMI, MODELLEMESİ VE ANALİZİ

Köprü özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir. Köprünün üst yapısı 9 adet öngermeli
hazır I-kirişlerden oluşmaktadır. İncelenen köprüde 6 tane orta ayak ve 2 tane kenar
ayak bulunmaktadır. Köprünün boyutları belirlenirken kenar ayak yüksekliği kalkan
duvarı ile beraber 3,0 m olarak düşünülmüştür. Köprü üstyapısını deprem esnasında
enine yönde tutmak ve aşağı düşmesini engellemek için deprem takozları yaygın
olarak kullanılmıştır. Köprü zeminin sağlam olduğu kabul edilmiş ve zemin-yapı
etkileşimi göz önüne alınmamıştır [1].  Şekil 2’de köprü modeli gösterilmiştir.

Çizelge 1. Köprünün Özellikleri

Tanım Özellik
Orta ayak 2 Yükseklik 4 m
Orta ayak 3 Yükseklik 6 m
Orta ayak 4 Yükseklik 15 m
Orta ayak 5 Yükseklik 15 m
Orta ayak 6 Yükseklik 4 m
Orta ayak Kolonları Dairesel Çap 2,5 m
Tipik Açıklık Uzunluğu 30 m
Köprü Kirişleri Öngermeli I140 (140 cm ara ile)
Başlık Kirişi Ters T (Alanı 4.6m2)
Genleşme Derzi 4 aksında
Açıklık Sayısı 6
Platform Genişliği 12 m

Şekil 2. LARSA 4D Köprü Modeli

Sürtünme sarkacı ve kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler zaman tanım alanı
analizinde Şekil 3’de gösterildiği gibi doğrusal olmayan biçimde tanımlanmıştır.
Doğrusal dinamik analizde ise mesnetler efektif bir rijitlik ile tanımlanmış ve analiz
sonucunda tanımlanan efektif rijitliğe yakın bir rijitlik bulunamamış ise eski analizin
denge durumundan yeni bir rijitlik bulunup, analiz istikrarlı bir dengeye ulaşana
kadar yeni efektif mesnet rijitlikleri ile tekrar edilmiştir. Çizelge 2’de, kullanılan



mesnet tiplerinin özellikleri özetlenmiştir. Bu üç duruma ek olarak orta ayaklarda
kurşun çekirdekli kauçuk mesnet kenar ayaklarda ise düşük sönümlü kauçuk mesnet
olduğu bir durum daha incelenmiş ve karma olarak adlandırılmıştır.

Şekil 3. Sismik İzolatör Modellemesi

Çizelge 2 Mesnet Özellikleri

Tanım Kauçuk Mesnet

(ELAS)

Kurşun Çekirdekli
Kauçuk Mesnet

(LRB)

Sürtünme
Sarkacı
(FPS)

Boyutlar 400mmx400mmx125mm 350mm107mm -
Kauçuk Yüksekliği 96 mm 77 mm -

Sertlik 60 - -
Kayma Modülü 1.06 MPa 0.62 MPa -

Sabit Düşey Yük 340 kN 340 kN 340 kN
Hacim Modulu 2.000 MPa 1.500 MPa -

Birinci Yatay Rijitlik 1.750 kN/m 7.350 kN/m 11.400 kN/m
İkinci Yatay Rijitlik - 735 kN/m 670 kN/m

Elastik Dayanım - 42,7 kN 27,2 kN
Akma Dayanım - 47,5 kN 28,9 kN
Düşey Rijitlik 550.000 kN/m 425,000 kN/m 3,865,000 kN/m

Akma Ötelenmesi - 0.0065m 0.0025
Yırtılma Birim Def. 400% 500% -

Kurşun Çekirdek Çap - 80mm -
Yatay Kuvvet, d=20cm 350 kN 190 kN 161 kN
Konkavlık Yarıçapı - - 50.8 mm
Sürtünme Katsayısı - - 0.08

Orta Top Çap - - 100 mm

Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizlerinde kirişlerin ters T başlık kirişine
çarpması tanımlanmıştır. Aynı zamanda tabliyenin kenar ayaklara çarpması da analiz
içine katılmıştır. Çarpma gerginlik almayan ve derz aralığı kadar bölgede basınca
çalışmayan bir yay elemanı ile Şekil 4’de gösterildiği gibi tanımlanmıştır.  Bu tür
modellemenin detayları Sevgili’nin [2] çalışmasında bulunabilir. Bu yay
elemanlarının basınç dayanımının beton basınç dayanımının yaklaşık %45’i kadar
olduğu kabul edilebilir. Çarpma anında beton paspayının kırılacağı düşünülmüş ve
yay elemanın içinde bu şekilde tesir ettirilmiştir. Şekil 5’de çarpma elemanları
modelde gösterilmiştir. Çarpma elemanları doğrusal dinamik analizde doğrusal
olmayan davranışları sebebi ile kullanılamamıştır.



Şekil 4. Tipik Çarpma Elemanı Davranışı

Şekil 5. Modelde Çarpma Elamanları

Köprü modellemesinde deprem takozları da çarpma elemanlarına benzer bir şekilde
tanımlanmıştır. Deprem takozunun taşıyabileceği en fazla yük AASHTO’de [3]
belirtilen takozun kesme kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Buna alternatif
tanımlamalar Bozorgzadeh’ün [4] çalışmalarında bulunabilir. Kirişler ile takoz
arasındaki boşluk 10 cm olarak düşünülmüştür.  Doğrusal analizlerde deprem takozu
modellenmemiştir.

Doğrusal dinamik analizde AASHTO’de [5] belirtilen spektrum kullanılmıştır.
Düşük sönümlü kauçuk mesnetler haricindeki mesnetler yatay yönlerde doğrusal
olmayan davranış gösterdikleri için efektif rijitlikler kullanılarak hesap yapılmıştır.
Literatürdeki formüller [5] kullanılarak bu mesnetlerin histeretik enerji sönümlemesi
eşdeğer viskoz enerji sönümlemesine çevrilmiştir. AASHTO’de [5] verilen formüller
ve yöntem kullanılarak deprem spektrumunda, enerji sönümlenmesi oranında
Şekil 6’da gösterildiği gibi hakim periyodun %80’ininden sonra bir azaltmaya
gidilmiştir. Sismik izolatörlerin enerji sönümlemesinin ve yatay ötelenmelerinin
periyoda, periyodun da bunların ikisine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle
enerji sönümleme kapasitesine sahip kurşun çekirdekli kauçuk mesnetlerde ve
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sürtünme sarkacı mesnetlerinde, iteratif bir prosedür izlenmiştir. Modelde her mesnet
tek tek tanımlandığından ötürü iki aşama arasında, bütün mesnetlerin efektif
rijitliklerinin ortalaması arasındaki fark %10’dan az olana kadar analizler yeni veriler
ile tekrar edilmiştir.
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Şekil 6. Enerji Sönümlenmesi Neticesinde Azaltılmış Tasarım Spektrumu

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizin deprem analiz türleri içinde en
doğru sonuçları verdiği bilinmektedir. Burada önemli olan sahada beklenen depremin
karakteristik özelliklerinin doğru tahmin edilebilmesi ve analizlerde hesaba
katılabilmesidir. AASHTO’de [5] zaman tanım alanında analiz için üç deprem kaydı
seçildiği durumda bunların sonuçlarından maksimum olanlarının hesaba katılması
gerektiği belirtilmiştir. İlk aşamada, seçilen deprem kayıtlarının tasarım spektrumuna
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bir deprem kaydının birbirine dik iki yatay
yönündeki kayıtlarının deprem spektrumu değerlerinin karelerinin toplamının
karekökünün alınması ilk aşamayı oluşturmaktadır. Daha sonra seçilen üç deprem
kaydı için karelerin toplamının kareköküyle elde edilen değerlerin ortalamasının
tasarım spektrumunun 1,3 katından az olmaması sağlanacak şekilde, zaman tanım
alanında doğrusal olmayan analizlerde kullanılacak deprem kayıtlarına bir düzeltme
katsayısı uygulanır. Bu çalışma kapsamındaki analizlerde 17 Ağustos ve 12 Kasım
depremlerinde İzmit, Yarımca ve Gebze’den elde edilen kayıtlar kullanılmıştır.  Bu
kayıtların özellikleri Çizelge 3’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Deprem Spektrumu Uyumlu Deprem Kayıtları
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Çizelge 3.  Kullanılan Deprem Kayıtlarının Özellikleri

Kayıt Saha Fay Hattına
Uzaklık

(km)

Kuvvetli Yer İvmesi (g)

Kuzey-
Güney

Doğu-Batı Düşey

İzmit Kaya 4.26 0.167 0.227 0.149
Yarımca Kaya 3.28 0.322 0.230 0.291
Gebze Kaya 7.74 0.269 0.143 0.195

3. ANALİZLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Sismik izolatör kullanılan köprülerdeki tesirler ve üstyapı ötelenmeleri sadece
kauçuk mesnetler (elastomer) kullanılan duruma oranla doğrusal dinamik analizlerde
daha az olmaktadır. Fakat örneğin 1.0EQX+0.3EQY yük birleşiminde, sismik
izolatör kullanıldığı durumlarda köprü enine yönündeki tesirlerin kauçuk mesnetli
duruma nazaran daha yüksek olduğu durumlar gözlenmiştir. Burada EQX’in köprü
boyuna doğrultusundaki deprem analizi, EQY’ın da köprü enine doğrultusundaki
deprem analizi olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu durumun nedeni, 0,3 ile
çarpılan yöndeki deprem kuvveti altında iki parçalı doğrusal yatay kuvvet ötelenme
özelliğine sahip olan kurşun çekirdekli kauçuk ve sürtünme sarkacı mesnetlerinde
akma kuvvetine ulaşılamamaktadır. Bu mesnetlerin birincil rijitlikleri ikincil
rijitliklerine oranla çok daha fazla olduğu için de büyük tesirler ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki şekillerdeki sonuçlar değerlendirilirken bu sonuçların seçilen mesnet
özelliklerine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, kurşun çekirdekli kauçuk
mesnette tesirin veya ötelenmenin sürtünme sarkacına oranla belli bir durumda daha
az çıkması kurşun çekirdekli kauçuk mesnetin bu köprüde sürtünme sarkacına
nazaran daha uygun bir sismik izolatör olduğu anlamına gelmemektedir. Sismik
izolatör kullanıldığı durumlarda tesirlerin ve ötelenmelerin kauçuk mesnetli duruma
nazaran zaman zaman %50’den daha fazla azaldığı gözlenmiştir.  Doğrusal dinamik
analizlerden elde edilen, tasarım açısından önemli olan ve zaman tanım alanında
doğrusal olmayan analiz sonuçlarıyla karşılaştırılacak olan tesirler çıktı fazlalığı
dolayısı ile sadece bazı durumlar için Şekil 8 ve Şekil 9’da sunulmuştur.

Şekil 8. 1.0 EQX + 0.3EQY Kombinasyonunda Boyuna Kesme Kuvvetleri
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Şekil 9. 0.3 EQX + 1.0 EQY Kombinasyonunda Enine Kesme Kuvvetleri

Düşük sönümlü kauçuk (elastomer) mesnetli durumdaki tesirler diğer üç durumdaki
(kurşun çekirdekli kauçuk, sürtünme sarkacı, karma) tesirlerden ciddi oranda
fazladır. Diğer üç sistemin yaklaşık olarak aynı tesirleri verdiği gözden
kaçmamalıdır. Ülkemizde ters T başlık kirişli köprülerin tasarımında, bazı
tasarımcılar mesnetlerin boyuna yöndeki rijitliğinin çok üzerinde rijitlikler
kullanarak ters T başlık kirişinin etkisini modellemektedirler. Aynı şekilde, deprem
takozlarının etkisini modellemek için de mesnetlerin yatay yöndeki rijitlikleri
arttırılmaktadır. Düşük sönümlü kauçuk mesnet kullanıldığı durum için bu
modelleme metodu denenmiştir. Orta ayaklardaki mesnet rijitlikleri boyuna ve enine
yönde, hesaplanan değerin yaklaşık 20 katı alınmıştır. Kenar ayaklarda ise boyuna
yöndeki mesnet rijitliği değiştirilmemiş fakat enine yöndeki rijitlik gerçek rijitliğin
20 katı alınarak doğrusal dinamik analiz tekrarlanmıştır. Çizelge 4’de doğrusal
dinamik analizler ile zaman tanım alanındaki analiz sonuçları sunulmuştur.  Mesnet
rijitliklerinin arttırıldığı durum “ankast.dda” olarak adlandırılmıştır. Çizelge 4’deki
değerlerin karşılaştırılmasından da anlaşılacağı üzere bu yöntemle bazı ayaklardaki
tesirler birkaç kat artarken bazı ayaklardaki tesirlerde ise azalma olmaktadır. Bu
nedenle bu metodun geçerliliği sorgulanabilir.

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizin deprem etkisini en iyi temsil eden
analiz olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu analizin bilgisayarda
gerçekleştirilme süresinin saatlerle ifade edilmesinden dolayı bu analiz pratikte çok
yaygınlaşmamıştır. Larsa 4D programında analiz zamanı oldukça hızlandırılmıştır.
Bu analizde önemli olan sahadaki zemin koşullarının etkisini, yapının faya olan
uzaklığını, deprem kaynağının özelliklerini ve beklenen depremin şiddetini temsil
eden uygun deprem kayıtlarını seçmektir. Aksi takdirde, bu analiz tipinin diğer analiz
tiplerine göre olan avantajı kaybolmaktadır. Şartnamelerde, analizlerde üç deprem
kaydı kullanıldığı zaman üç analizden elde edilen sonuçların maksimumunun, yedi
deprem kaydının kullanıldığı durumda ise yedi analizden elde edilen sonuçların
ortalamasının tasarımda kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Aşağıdaki şekillerde
zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçlarından bazıları sunulmuştur.



Çizelge 4. Mesnet Rijitliklerinin Arttırıldığı Doğrusal Dinamik Analiz İle Diğer
Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

AKS NO:2
NORMAL
DDA

ANKAST.
DDA YARIMCA İZMİT GEBZE

Boyuna Moment 17443 kN.m 42624 kN.m 82301 kN.m 112942 kN.m 11370 kN.m

Enine Moment 16021 kN.m 40072 kN.m 20213 kN.m 13537 kN.m 17856 kN.m

Enine Kesme 2533 kN 6368 kN 3429 kN 2213 kN 2903 kN

Boyuna Kesme 3539 kN 8462 kN 13565 kN 18979 kN 2210 kN

AKS NO:3
Boyuna Moment 23754 kN.m 40775 kN.m 49679 kN.m 88015 kN.m 16281 kN.m

Enine Moment 28848 kN.m 71757 kN.m 51143 kN.m 40759 kN.m 28373 kN.m

Enine Kesme 3501 kN 8767 kN 6196 kN 4761 kN 3460kN

Boyuna Kesme 3503 kN 5939 kN 6718 kN 11762 kN 2354 kN

AKS NO:4
Boyuna Moment 38850 kN.m 21400 kN.m 45315 kN.m 51744 kN.m 19861 kN.m

Enine Moment 71946 kN.m 79713 kN.m 119737kN.m 72973 kN.m 52550 kN.m

Enine Kesme 4410 kN 5006 kN 7442 kN 4611 kN 3302kN

Boyuna Kesme 2542 kN 1551 kN 3328 kN 3650 kN 1295 kN

AKS NO:5
Boyuna Moment 44929 kN.m 29435 kN.m 41617 kN.m 36906 kN.m 20461 kN.m

Enine Moment 59364 kN.m 50475 kN.m 72307 kN.m 51498 kN.m 32522 kN.m

Enine Kesme 3628 kN 3140 kN 4656 kN 3351 kN 1971 kN

Boyuna Kesme 3225 kN 2355 kN 3218 kN 2795 kN 1465 kN

AKS NO:6
Boyuna Moment 22040 kN.m 74989 kN.m 127177 kN.m 94969 kN.m 35639 kN.m

Enine Moment 22000 kN.m 47814 kN.m 53814 kN.m 20341 kN.m 13714 kN.m

Enine Kesme 3425 kN 7682 kN 8387kN 3153 kN 2203kN

Boyuna Kesme 4481 kN 14610 kN 20915 kN 15501 kN 6257 kN

Şekil 10. FPS Yarımca Boyuna Kesme Kuvveti – Ayak 5
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Şekil 11. FPS Gebze Boyuna Kesme Kuvveti – Ayak 5

Yukarıdaki Gebze ve Yarımca kayıtlarından elde edilen sonuçların birbirinden bu
kadar farklı olmasının nedeni Yarımca depreminde üstyapının depremin belli
anlarında başlık kirişlerine büyük bir hızla çarpmasıdır. Çarpma anındaki ivmenin
yerçekimi ivmesinin birkaç katı olduğu göz önünde tutulmalıdır. Üstyapının başlık
kirişlerine çarpmasının altyapıyı, bir başka deyişle kolonları, temeli ve varsa eğer
kazıkları çok fazla zorladığı da açıkça görülmektedir. Çarpma esnasında kabuk
ezilmesi ve benzeri hasarlarla belli miktarda enerji sönümlenmekle birlikte,
analizlerden elde edilen sonuçları çok da fazla değiştireceği düşünülmemektedir.
Türkiye’de, genleşme derzi olmayan ayaklarda, yaygın olarak döşeme ile başlık
kirişi arasına strafor veya takviyesiz elastomer konulmakta ve başlık kirişinden
döşemeye donatı geçişi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, yatay yükler altında
döşemenin başlık kirişine göreceli olarak hareket etmesine müsaade edilmektedir.
Böylece deprem esnasında üstyapının başlık kirişine çarpmasına göz yumulmaktadır.

Çarpma kuvvetleri değerlendirilirken, bu kuvvetlerin altyapıya kesme kuvvetine
ilave olarak moment koluyla çarpılmış haliyle eğilme momenti olarak da etkidiği
unutulmamalıdır. Özellikle 5-6m’den daha yüksek ayaklarda çarpma kuvvetlerinden
kaynaklanan eğilme momentleri ciddi değerlere ulaşmaktadır. Mevcut köprüdeki
kolon enkesitinin yönetmeliklerde izin verilen maksimum boyuna donatı yüzdesi
olan %4 donatı kullanılıp, malzeme dayanımlarına da ülkemizde tasarımda yaygın
olarak kullanılmayan dinamik büyütme katsayısı uygulandığı durumda bile eğilme
momenti kapasitesi 100000kN.m’dir. Dolayısıyla, deprem spektrumu analizinin
tersine, zaman tanım alanı analizlerinde çarpma olduğu durumda sismik izolasyonun
verimli olmayabileceği sonucu çıkmaktadır.

Deprem esnasında üstyapının kalkan duvarına çarparak kalkan duvarını kırması ve
böylece altyapıya aktarılan kuvvetlerin azaltılması arzu edilen bir durumdur.
Şekil 12’de örnek bir durumda kalkan duvarındaki çarpma kuvvetlerinin zamana
bağlı değişimi gözükmektedir.
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Şekil 12. LRB İzmit Deprem Kayıdı Kalkan Duvarı Çarpma Kuvvetleri (Üç Yayda
Yaklaşık Olarak Aynı Kuvvetler)

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerde İzmit kaydıyla Yarımca kaydı
genellikle benzer sonuçlar verirken, Gebze kaydı daha küçük sonuçlar vermektedir.
Üç deprem kaydı kullanıldığı için maksimum değerlerin dikkate alındığı daha önce
belirtilmişti. Bu bağlamda, genellikle Yarımca ve İzmit kayıtları hakim çıkmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, doğrusal olmayan analizde doğrusal olmayan
özellikler tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki şekilde, kurşun çekirdekli kauçuk bir
mesnetin köprü enine doğrultusundaki kuvvet ötelenme grafiği örnek olması amacı
ile konulmuştur.

Şekil 13. LRB Yarımca Histeretik İzolatör Davranışı



4. SONUÇLAR

Bu çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak kullanılan ters T başlık kirişli ve
basit mesnetli sistemin sismik izolasyona uygunluğu araştırılmıştır.

 Doğrusal dinamik analiz ile çarpma gibi doğrusal olmayan etkileri tam olarak
modellemek ve incelemek mümkün olmayabilir.

 Üstyapının deprem takozlarına ve özellikle başlık kirişlerine çarpması bu
köprünün deprem performansını etkileyen en önemli parametredir. Çarpma
durumunda altyapıya büyük kuvvetler aktarılma ihtimali vardır.

 Çarpma olduğu durumda sismik izolatörler tam verimli olamayabilmektedir.
Düşük sönümlü kauçuk mesnet kullanıldığı duruma göre tesirler azalmakla
beraber sismik izolasyon ekonomik olmayabilir.

 Bu tip köprülerde sismik izolasyon yönteminin ekonomik olarak
kullanılabilmesi için çarpma nedeniyle altyapıya aktarılan tesirleri azaltacak
veya ortadan kaldıracak detaylar seçilmelidir. Örnek olarak kiriş aralığı
açılabilir veya dikdörtgen başlık kirişleri kullanılabilir.

 Doğrusal dinamik analizlerde, düşük sönümlü kauçuk (elastomer) mesnetli
durumdaki tesirler diğer üç durumdaki (kurşun çekirdekli kauçuk, sürtünme
sarkacı, karma) tesirlerden ciddi oranda fazladır. Diğer üç sistemin yaklaşık
olarak aynı tesirleri verdiği gözden kaçmamalıdır.

Teşekkür: Bu çalışmayı maddi olarak 106M165 nolu proje ile destekleyen
TÜBİTAK’ a teşekkür ederiz.  Bu çalışmanın oluşumunda katkıları olan RUA
Mühendislikten Barbaros Sarıca’ya, Larsa USA’den Ali Karakaplan’a, ODTÜ’den
Doç. Dr. Uğurhan Akyüz’e ve Karayolları Genel Müdürlüğünden Köprü Proje
Grubu’na desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz.
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SİSMİK İZOLASYONLU VE TERS T BAŞLIK KİRİŞLİ
STANDART KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM
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* Yüksel Proje, Ankara
**Orta Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara

ÖZET

Bu çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak kullanılan ters T başlık kirişli
standart karayolu köprülerinin daha önce derinlemesine araştırılmamış olan deprem
performansı incelenmiş ve bu tip köprülerin sismik izolasyona uygunluğu
araştırılmıştır. Doğrusal dinamik analiz kolaylığı ve pratikliği nedeniyle tasarım
mühendisleri tarafından köprülerin deprem tasarımında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu tip doğrusal analizlerin ters T başlık kirişli köprülerdeki
çarpma etkilerini tam temsil edememesinden dolayı bazı durumlarda güvensiz
neticelere ulaşılabildiği yapılan doğrusal olmayan tasarım deprem spektrum uyumlu
zaman tanım alanı analizlerinde görülmüştür.  Bu tarz köprülerde sismik izolasyon
yönteminin ekonomik olarak kullanılabilmesi için çarpma nedeniyle altyapıya
aktarılan tesirleri azaltacak veya ortadan kaldıracak uygulama detayları seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Sismik İzolasyon, Çarpma

ABSTRACT

Seismic performance of typical Turkish bridges with inverted T cap beams and
application of seismic isolation to these bridges, which were not studied in depth
until now has been examined in this study. Practicing design engineers prefer to use
elastic response spectrum analysis to design this kind of bridges even if the analysis
may not account for seismic pounding properly. In this study, it has been
demonstrated that elastic response spectrum analysis can sometimes significantly
result in undermining the design forces when its results are compared to the results of
non-linear time history analysis performed with response spectrum compatible
earthquake records.  In this type of bridges, the pounding effect should be mitigated
by use of different design details in order to use seismic isolation method
economically.

Keywords: Bridge, Seismic Isolation, Pounding



1. GİRİŞ

Deprem sonrası kurtarma operasyonlarının başarı ile sonuçlanabilmesi için
karayollarının ve onların üzerindeki köprülerin açık ve kullanıma hazır durumda
olması gerekmektedir.  Yabancı ülkelerde günümüz deprem şartnamelerine göre
tasarımı yapılmamış önemli eski köprülerin yıkılıp yeniden yapılması yerine
ekonomik metotlar ve sismik izolasyon kullanarak onarımı mümkün olmuştur.
Türkiye’deki karayolları köprü tasarımları Amerika Birleşik Devletleri Köprü
şartnamelerini temel alarak yapılmasına rağmen tasarım detayları açısından büyük
farklılıklar gözetmektedir.

Bu güne kadar ters T başlık kirişlerinin köprünün deprem performansına etkisi çok
fazla araştırılmış bir konu değildir. Bu çalışmanın amacı sismik izolasyonlu ve ters T
başlık kirişli köprülerin deprem performansını etkileyen faktörleri incelemektir.
Köprülerde yaygın olarak iki tip mesnet kullanılmaktadır.  Bu iki tip performansları,
kaymaya ve sürtünmeye bağlı olanlar ve kauçuk esaslı olanlar olarak
sınıflandırılabilir. Birinci tipte kayıcı mesnet ve sürtünme sarkacı sayılabilirken
ikinci tipte, yaygın olarak kullanılan düşük sönümlü kauçuk mesnetler, yüksek
sönümlü kauçuk mesnetler ve kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler sayılabilir. Kayıcı
mesnetlerin geri getirici kuvveti olmaması, yüksek sönümlü kauçuk mesnetlerin ise
modellenmesinin zor olması ve köprülerde yaygın olarak kullanılmaması nedeni ile
bu çalışma kapsamına alınmamasına karar verilmiştir. Çalışma için tipik bir karayolu
köprüsü seçilirken, Türkiye’de tasarımda yaygın olarak kullanılan detayların
modelde yer almasına özellikle dikkat edilmiştir. Ülkemizde ters T başlık kirişleri,
köprü kirişlerinin yerine yerleştirilmesinde kolaylık sağlamak ve komşu kirişlerin
deprem esnasında birbirine çarpmasına engel olmak amacı ile seçilmektedir.

Şekil 1. Standart Ters T Başlıklı Karayolu Köprüsü - Bursa

Hesaplarda hem doğrusal dinamik, hem de zaman tanım alanında doğrusal olmayan
analizler yapılarak iki tip analizden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Doğrusal
dinamik analizin, doğrusal bir analiz olması dolayısı ile bir takım dezavantajları
olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, kolaylığı nedeni ile tasarımda sıkça
kullanılmaktadır.

Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizinde ise, histeretik veya viskoz enerji
sönümleyen elemanlar tanımlanabildiğinden, çarpma etkileri ve deprem etkisi daha
iyi temsil edilebildiğinden ötürü doğrusal dinamik analize göre daha gerçekçi
sonuçlar elde edilebilmektedir. Analizler için Larsa 4D Structures programı
kullanılmıştır.



2. KÖPRÜ TANITIMI, MODELLEMESİ VE ANALİZİ

Köprü özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir. Köprünün üst yapısı 9 adet öngermeli
hazır I-kirişlerden oluşmaktadır. İncelenen köprüde 6 tane orta ayak ve 2 tane kenar
ayak bulunmaktadır. Köprünün boyutları belirlenirken kenar ayak yüksekliği kalkan
duvarı ile beraber 3,0 m olarak düşünülmüştür. Köprü üstyapısını deprem esnasında
enine yönde tutmak ve aşağı düşmesini engellemek için deprem takozları yaygın
olarak kullanılmıştır. Köprü zeminin sağlam olduğu kabul edilmiş ve zemin-yapı
etkileşimi göz önüne alınmamıştır [1].  Şekil 2’de köprü modeli gösterilmiştir.

Çizelge 1. Köprünün Özellikleri

Tanım Özellik
Orta ayak 2 Yükseklik 4 m
Orta ayak 3 Yükseklik 6 m
Orta ayak 4 Yükseklik 15 m
Orta ayak 5 Yükseklik 15 m
Orta ayak 6 Yükseklik 4 m
Orta ayak Kolonları Dairesel Çap 2,5 m
Tipik Açıklık Uzunluğu 30 m
Köprü Kirişleri Öngermeli I140 (140 cm ara ile)
Başlık Kirişi Ters T (Alanı 4.6m2)
Genleşme Derzi 4 aksında
Açıklık Sayısı 6
Platform Genişliği 12 m

Şekil 2. LARSA 4D Köprü Modeli

Sürtünme sarkacı ve kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler zaman tanım alanı
analizinde Şekil 3’de gösterildiği gibi doğrusal olmayan biçimde tanımlanmıştır.
Doğrusal dinamik analizde ise mesnetler efektif bir rijitlik ile tanımlanmış ve analiz
sonucunda tanımlanan efektif rijitliğe yakın bir rijitlik bulunamamış ise eski analizin
denge durumundan yeni bir rijitlik bulunup, analiz istikrarlı bir dengeye ulaşana
kadar yeni efektif mesnet rijitlikleri ile tekrar edilmiştir. Çizelge 2’de, kullanılan



mesnet tiplerinin özellikleri özetlenmiştir. Bu üç duruma ek olarak orta ayaklarda
kurşun çekirdekli kauçuk mesnet kenar ayaklarda ise düşük sönümlü kauçuk mesnet
olduğu bir durum daha incelenmiş ve karma olarak adlandırılmıştır.

Şekil 3. Sismik İzolatör Modellemesi

Çizelge 2 Mesnet Özellikleri

Tanım Kauçuk Mesnet

(ELAS)

Kurşun Çekirdekli
Kauçuk Mesnet

(LRB)

Sürtünme
Sarkacı
(FPS)

Boyutlar 400mmx400mmx125mm 350mm107mm -
Kauçuk Yüksekliği 96 mm 77 mm -

Sertlik 60 - -
Kayma Modülü 1.06 MPa 0.62 MPa -

Sabit Düşey Yük 340 kN 340 kN 340 kN
Hacim Modulu 2.000 MPa 1.500 MPa -

Birinci Yatay Rijitlik 1.750 kN/m 7.350 kN/m 11.400 kN/m
İkinci Yatay Rijitlik - 735 kN/m 670 kN/m

Elastik Dayanım - 42,7 kN 27,2 kN
Akma Dayanım - 47,5 kN 28,9 kN
Düşey Rijitlik 550.000 kN/m 425,000 kN/m 3,865,000 kN/m

Akma Ötelenmesi - 0.0065m 0.0025
Yırtılma Birim Def. 400% 500% -

Kurşun Çekirdek Çap - 80mm -
Yatay Kuvvet, d=20cm 350 kN 190 kN 161 kN
Konkavlık Yarıçapı - - 50.8 mm
Sürtünme Katsayısı - - 0.08

Orta Top Çap - - 100 mm

Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizlerinde kirişlerin ters T başlık kirişine
çarpması tanımlanmıştır. Aynı zamanda tabliyenin kenar ayaklara çarpması da analiz
içine katılmıştır. Çarpma gerginlik almayan ve derz aralığı kadar bölgede basınca
çalışmayan bir yay elemanı ile Şekil 4’de gösterildiği gibi tanımlanmıştır.  Bu tür
modellemenin detayları Sevgili’nin [2] çalışmasında bulunabilir. Bu yay
elemanlarının basınç dayanımının beton basınç dayanımının yaklaşık %45’i kadar
olduğu kabul edilebilir. Çarpma anında beton paspayının kırılacağı düşünülmüş ve
yay elemanın içinde bu şekilde tesir ettirilmiştir. Şekil 5’de çarpma elemanları
modelde gösterilmiştir. Çarpma elemanları doğrusal dinamik analizde doğrusal
olmayan davranışları sebebi ile kullanılamamıştır.



Şekil 4. Tipik Çarpma Elemanı Davranışı

Şekil 5. Modelde Çarpma Elamanları

Köprü modellemesinde deprem takozları da çarpma elemanlarına benzer bir şekilde
tanımlanmıştır. Deprem takozunun taşıyabileceği en fazla yük AASHTO’de [3]
belirtilen takozun kesme kapasitesi ile sınırlandırılmıştır. Buna alternatif
tanımlamalar Bozorgzadeh’ün [4] çalışmalarında bulunabilir. Kirişler ile takoz
arasındaki boşluk 10 cm olarak düşünülmüştür.  Doğrusal analizlerde deprem takozu
modellenmemiştir.

Doğrusal dinamik analizde AASHTO’de [5] belirtilen spektrum kullanılmıştır.
Düşük sönümlü kauçuk mesnetler haricindeki mesnetler yatay yönlerde doğrusal
olmayan davranış gösterdikleri için efektif rijitlikler kullanılarak hesap yapılmıştır.
Literatürdeki formüller [5] kullanılarak bu mesnetlerin histeretik enerji sönümlemesi
eşdeğer viskoz enerji sönümlemesine çevrilmiştir. AASHTO’de [5] verilen formüller
ve yöntem kullanılarak deprem spektrumunda, enerji sönümlenmesi oranında
Şekil 6’da gösterildiği gibi hakim periyodun %80’ininden sonra bir azaltmaya
gidilmiştir. Sismik izolatörlerin enerji sönümlemesinin ve yatay ötelenmelerinin
periyoda, periyodun da bunların ikisine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle
enerji sönümleme kapasitesine sahip kurşun çekirdekli kauçuk mesnetlerde ve
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sürtünme sarkacı mesnetlerinde, iteratif bir prosedür izlenmiştir. Modelde her mesnet
tek tek tanımlandığından ötürü iki aşama arasında, bütün mesnetlerin efektif
rijitliklerinin ortalaması arasındaki fark %10’dan az olana kadar analizler yeni veriler
ile tekrar edilmiştir.
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Şekil 6. Enerji Sönümlenmesi Neticesinde Azaltılmış Tasarım Spektrumu

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizin deprem analiz türleri içinde en
doğru sonuçları verdiği bilinmektedir. Burada önemli olan sahada beklenen depremin
karakteristik özelliklerinin doğru tahmin edilebilmesi ve analizlerde hesaba
katılabilmesidir. AASHTO’de [5] zaman tanım alanında analiz için üç deprem kaydı
seçildiği durumda bunların sonuçlarından maksimum olanlarının hesaba katılması
gerektiği belirtilmiştir. İlk aşamada, seçilen deprem kayıtlarının tasarım spektrumuna
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bir deprem kaydının birbirine dik iki yatay
yönündeki kayıtlarının deprem spektrumu değerlerinin karelerinin toplamının
karekökünün alınması ilk aşamayı oluşturmaktadır. Daha sonra seçilen üç deprem
kaydı için karelerin toplamının kareköküyle elde edilen değerlerin ortalamasının
tasarım spektrumunun 1,3 katından az olmaması sağlanacak şekilde, zaman tanım
alanında doğrusal olmayan analizlerde kullanılacak deprem kayıtlarına bir düzeltme
katsayısı uygulanır. Bu çalışma kapsamındaki analizlerde 17 Ağustos ve 12 Kasım
depremlerinde İzmit, Yarımca ve Gebze’den elde edilen kayıtlar kullanılmıştır.  Bu
kayıtların özellikleri Çizelge 3’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Deprem Spektrumu Uyumlu Deprem Kayıtları
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Çizelge 3.  Kullanılan Deprem Kayıtlarının Özellikleri

Kayıt Saha Fay Hattına
Uzaklık

(km)

Kuvvetli Yer İvmesi (g)

Kuzey-
Güney

Doğu-Batı Düşey

İzmit Kaya 4.26 0.167 0.227 0.149
Yarımca Kaya 3.28 0.322 0.230 0.291
Gebze Kaya 7.74 0.269 0.143 0.195

3. ANALİZLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Sismik izolatör kullanılan köprülerdeki tesirler ve üstyapı ötelenmeleri sadece
kauçuk mesnetler (elastomer) kullanılan duruma oranla doğrusal dinamik analizlerde
daha az olmaktadır. Fakat örneğin 1.0EQX+0.3EQY yük birleşiminde, sismik
izolatör kullanıldığı durumlarda köprü enine yönündeki tesirlerin kauçuk mesnetli
duruma nazaran daha yüksek olduğu durumlar gözlenmiştir. Burada EQX’in köprü
boyuna doğrultusundaki deprem analizi, EQY’ın da köprü enine doğrultusundaki
deprem analizi olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu durumun nedeni, 0,3 ile
çarpılan yöndeki deprem kuvveti altında iki parçalı doğrusal yatay kuvvet ötelenme
özelliğine sahip olan kurşun çekirdekli kauçuk ve sürtünme sarkacı mesnetlerinde
akma kuvvetine ulaşılamamaktadır. Bu mesnetlerin birincil rijitlikleri ikincil
rijitliklerine oranla çok daha fazla olduğu için de büyük tesirler ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki şekillerdeki sonuçlar değerlendirilirken bu sonuçların seçilen mesnet
özelliklerine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, kurşun çekirdekli kauçuk
mesnette tesirin veya ötelenmenin sürtünme sarkacına oranla belli bir durumda daha
az çıkması kurşun çekirdekli kauçuk mesnetin bu köprüde sürtünme sarkacına
nazaran daha uygun bir sismik izolatör olduğu anlamına gelmemektedir. Sismik
izolatör kullanıldığı durumlarda tesirlerin ve ötelenmelerin kauçuk mesnetli duruma
nazaran zaman zaman %50’den daha fazla azaldığı gözlenmiştir.  Doğrusal dinamik
analizlerden elde edilen, tasarım açısından önemli olan ve zaman tanım alanında
doğrusal olmayan analiz sonuçlarıyla karşılaştırılacak olan tesirler çıktı fazlalığı
dolayısı ile sadece bazı durumlar için Şekil 8 ve Şekil 9’da sunulmuştur.

Şekil 8. 1.0 EQX + 0.3EQY Kombinasyonunda Boyuna Kesme Kuvvetleri
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Şekil 9. 0.3 EQX + 1.0 EQY Kombinasyonunda Enine Kesme Kuvvetleri

Düşük sönümlü kauçuk (elastomer) mesnetli durumdaki tesirler diğer üç durumdaki
(kurşun çekirdekli kauçuk, sürtünme sarkacı, karma) tesirlerden ciddi oranda
fazladır. Diğer üç sistemin yaklaşık olarak aynı tesirleri verdiği gözden
kaçmamalıdır. Ülkemizde ters T başlık kirişli köprülerin tasarımında, bazı
tasarımcılar mesnetlerin boyuna yöndeki rijitliğinin çok üzerinde rijitlikler
kullanarak ters T başlık kirişinin etkisini modellemektedirler. Aynı şekilde, deprem
takozlarının etkisini modellemek için de mesnetlerin yatay yöndeki rijitlikleri
arttırılmaktadır. Düşük sönümlü kauçuk mesnet kullanıldığı durum için bu
modelleme metodu denenmiştir. Orta ayaklardaki mesnet rijitlikleri boyuna ve enine
yönde, hesaplanan değerin yaklaşık 20 katı alınmıştır. Kenar ayaklarda ise boyuna
yöndeki mesnet rijitliği değiştirilmemiş fakat enine yöndeki rijitlik gerçek rijitliğin
20 katı alınarak doğrusal dinamik analiz tekrarlanmıştır. Çizelge 4’de doğrusal
dinamik analizler ile zaman tanım alanındaki analiz sonuçları sunulmuştur.  Mesnet
rijitliklerinin arttırıldığı durum “ankast.dda” olarak adlandırılmıştır. Çizelge 4’deki
değerlerin karşılaştırılmasından da anlaşılacağı üzere bu yöntemle bazı ayaklardaki
tesirler birkaç kat artarken bazı ayaklardaki tesirlerde ise azalma olmaktadır. Bu
nedenle bu metodun geçerliliği sorgulanabilir.

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizin deprem etkisini en iyi temsil eden
analiz olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu analizin bilgisayarda
gerçekleştirilme süresinin saatlerle ifade edilmesinden dolayı bu analiz pratikte çok
yaygınlaşmamıştır. Larsa 4D programında analiz zamanı oldukça hızlandırılmıştır.
Bu analizde önemli olan sahadaki zemin koşullarının etkisini, yapının faya olan
uzaklığını, deprem kaynağının özelliklerini ve beklenen depremin şiddetini temsil
eden uygun deprem kayıtlarını seçmektir. Aksi takdirde, bu analiz tipinin diğer analiz
tiplerine göre olan avantajı kaybolmaktadır. Şartnamelerde, analizlerde üç deprem
kaydı kullanıldığı zaman üç analizden elde edilen sonuçların maksimumunun, yedi
deprem kaydının kullanıldığı durumda ise yedi analizden elde edilen sonuçların
ortalamasının tasarımda kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Aşağıdaki şekillerde
zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz sonuçlarından bazıları sunulmuştur.



Çizelge 4. Mesnet Rijitliklerinin Arttırıldığı Doğrusal Dinamik Analiz İle Diğer
Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

AKS NO:2
NORMAL
DDA

ANKAST.
DDA YARIMCA İZMİT GEBZE

Boyuna Moment 17443 kN.m 42624 kN.m 82301 kN.m 112942 kN.m 11370 kN.m

Enine Moment 16021 kN.m 40072 kN.m 20213 kN.m 13537 kN.m 17856 kN.m

Enine Kesme 2533 kN 6368 kN 3429 kN 2213 kN 2903 kN

Boyuna Kesme 3539 kN 8462 kN 13565 kN 18979 kN 2210 kN

AKS NO:3
Boyuna Moment 23754 kN.m 40775 kN.m 49679 kN.m 88015 kN.m 16281 kN.m

Enine Moment 28848 kN.m 71757 kN.m 51143 kN.m 40759 kN.m 28373 kN.m

Enine Kesme 3501 kN 8767 kN 6196 kN 4761 kN 3460kN

Boyuna Kesme 3503 kN 5939 kN 6718 kN 11762 kN 2354 kN

AKS NO:4
Boyuna Moment 38850 kN.m 21400 kN.m 45315 kN.m 51744 kN.m 19861 kN.m

Enine Moment 71946 kN.m 79713 kN.m 119737kN.m 72973 kN.m 52550 kN.m

Enine Kesme 4410 kN 5006 kN 7442 kN 4611 kN 3302kN

Boyuna Kesme 2542 kN 1551 kN 3328 kN 3650 kN 1295 kN

AKS NO:5
Boyuna Moment 44929 kN.m 29435 kN.m 41617 kN.m 36906 kN.m 20461 kN.m

Enine Moment 59364 kN.m 50475 kN.m 72307 kN.m 51498 kN.m 32522 kN.m

Enine Kesme 3628 kN 3140 kN 4656 kN 3351 kN 1971 kN

Boyuna Kesme 3225 kN 2355 kN 3218 kN 2795 kN 1465 kN

AKS NO:6
Boyuna Moment 22040 kN.m 74989 kN.m 127177 kN.m 94969 kN.m 35639 kN.m

Enine Moment 22000 kN.m 47814 kN.m 53814 kN.m 20341 kN.m 13714 kN.m

Enine Kesme 3425 kN 7682 kN 8387kN 3153 kN 2203kN

Boyuna Kesme 4481 kN 14610 kN 20915 kN 15501 kN 6257 kN

Şekil 10. FPS Yarımca Boyuna Kesme Kuvveti – Ayak 5
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Şekil 11. FPS Gebze Boyuna Kesme Kuvveti – Ayak 5

Yukarıdaki Gebze ve Yarımca kayıtlarından elde edilen sonuçların birbirinden bu
kadar farklı olmasının nedeni Yarımca depreminde üstyapının depremin belli
anlarında başlık kirişlerine büyük bir hızla çarpmasıdır. Çarpma anındaki ivmenin
yerçekimi ivmesinin birkaç katı olduğu göz önünde tutulmalıdır. Üstyapının başlık
kirişlerine çarpmasının altyapıyı, bir başka deyişle kolonları, temeli ve varsa eğer
kazıkları çok fazla zorladığı da açıkça görülmektedir. Çarpma esnasında kabuk
ezilmesi ve benzeri hasarlarla belli miktarda enerji sönümlenmekle birlikte,
analizlerden elde edilen sonuçları çok da fazla değiştireceği düşünülmemektedir.
Türkiye’de, genleşme derzi olmayan ayaklarda, yaygın olarak döşeme ile başlık
kirişi arasına strafor veya takviyesiz elastomer konulmakta ve başlık kirişinden
döşemeye donatı geçişi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, yatay yükler altında
döşemenin başlık kirişine göreceli olarak hareket etmesine müsaade edilmektedir.
Böylece deprem esnasında üstyapının başlık kirişine çarpmasına göz yumulmaktadır.

Çarpma kuvvetleri değerlendirilirken, bu kuvvetlerin altyapıya kesme kuvvetine
ilave olarak moment koluyla çarpılmış haliyle eğilme momenti olarak da etkidiği
unutulmamalıdır. Özellikle 5-6m’den daha yüksek ayaklarda çarpma kuvvetlerinden
kaynaklanan eğilme momentleri ciddi değerlere ulaşmaktadır. Mevcut köprüdeki
kolon enkesitinin yönetmeliklerde izin verilen maksimum boyuna donatı yüzdesi
olan %4 donatı kullanılıp, malzeme dayanımlarına da ülkemizde tasarımda yaygın
olarak kullanılmayan dinamik büyütme katsayısı uygulandığı durumda bile eğilme
momenti kapasitesi 100000kN.m’dir. Dolayısıyla, deprem spektrumu analizinin
tersine, zaman tanım alanı analizlerinde çarpma olduğu durumda sismik izolasyonun
verimli olmayabileceği sonucu çıkmaktadır.

Deprem esnasında üstyapının kalkan duvarına çarparak kalkan duvarını kırması ve
böylece altyapıya aktarılan kuvvetlerin azaltılması arzu edilen bir durumdur.
Şekil 12’de örnek bir durumda kalkan duvarındaki çarpma kuvvetlerinin zamana
bağlı değişimi gözükmektedir.
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Şekil 12. LRB İzmit Deprem Kayıdı Kalkan Duvarı Çarpma Kuvvetleri (Üç Yayda
Yaklaşık Olarak Aynı Kuvvetler)

Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerde İzmit kaydıyla Yarımca kaydı
genellikle benzer sonuçlar verirken, Gebze kaydı daha küçük sonuçlar vermektedir.
Üç deprem kaydı kullanıldığı için maksimum değerlerin dikkate alındığı daha önce
belirtilmişti. Bu bağlamda, genellikle Yarımca ve İzmit kayıtları hakim çıkmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, doğrusal olmayan analizde doğrusal olmayan
özellikler tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki şekilde, kurşun çekirdekli kauçuk bir
mesnetin köprü enine doğrultusundaki kuvvet ötelenme grafiği örnek olması amacı
ile konulmuştur.

Şekil 13. LRB Yarımca Histeretik İzolatör Davranışı



4. SONUÇLAR

Bu çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak kullanılan ters T başlık kirişli ve
basit mesnetli sistemin sismik izolasyona uygunluğu araştırılmıştır.

 Doğrusal dinamik analiz ile çarpma gibi doğrusal olmayan etkileri tam olarak
modellemek ve incelemek mümkün olmayabilir.

 Üstyapının deprem takozlarına ve özellikle başlık kirişlerine çarpması bu
köprünün deprem performansını etkileyen en önemli parametredir. Çarpma
durumunda altyapıya büyük kuvvetler aktarılma ihtimali vardır.

 Çarpma olduğu durumda sismik izolatörler tam verimli olamayabilmektedir.
Düşük sönümlü kauçuk mesnet kullanıldığı duruma göre tesirler azalmakla
beraber sismik izolasyon ekonomik olmayabilir.

 Bu tip köprülerde sismik izolasyon yönteminin ekonomik olarak
kullanılabilmesi için çarpma nedeniyle altyapıya aktarılan tesirleri azaltacak
veya ortadan kaldıracak detaylar seçilmelidir. Örnek olarak kiriş aralığı
açılabilir veya dikdörtgen başlık kirişleri kullanılabilir.

 Doğrusal dinamik analizlerde, düşük sönümlü kauçuk (elastomer) mesnetli
durumdaki tesirler diğer üç durumdaki (kurşun çekirdekli kauçuk, sürtünme
sarkacı, karma) tesirlerden ciddi oranda fazladır. Diğer üç sistemin yaklaşık
olarak aynı tesirleri verdiği gözden kaçmamalıdır.

Teşekkür: Bu çalışmayı maddi olarak 106M165 nolu proje ile destekleyen
TÜBİTAK’ a teşekkür ederiz.  Bu çalışmanın oluşumunda katkıları olan RUA
Mühendislikten Barbaros Sarıca’ya, Larsa USA’den Ali Karakaplan’a, ODTÜ’den
Doç. Dr. Uğurhan Akyüz’e ve Karayolları Genel Müdürlüğünden Köprü Proje
Grubu’na desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz.
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ÖZET

Bu çalışmada, Elazığ-Malatya arasındaki Fırat nehri üzerinde bulunan 135 metre ana
açıklığı olan Kömürhan köprüsünün 2002–2005 yılları arasındaki nivelman ölçümleri
incelenmiştir. Bilindiği üzere Türkiye’de taşımacılığın çok büyük bir bölümü karayolu
üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca bu köprü Türkiye’de doğu ile batıyı bir birine bağlayan
bir köprüdür. Köprünün bulunduğu bölge deprem bölgesidir. Bu yüzden köprü inceleme
gereği duyulmuştur. Bu önemli özellikler incelediğimiz köprünün önemini daha da
artırmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, Kömürhan köprüsü nivelmanlarının
aylara göre değişim gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kömürhan köprüsü, Karayolu, Nivelman.

INVESTIGATION OF LEVELING CHANGES OF KOMURHAN
BRIDGE

ABSTRACT

In this study, leveling measurements of Kömürhan bridge which has a main span of 135 m
across the Euphrates river between Malatya and Elazig have been investigated between
2002 and 2005. We know that highway is one of the most common transportation mean
used in Turkey. Furthermore, it ties west side and east side of Turkey. This bridge is
located in earthquake region. Because of this, it is needed to be examined. Due to these, the
bridge importance increases. The results show that leveling of Kömürhan Bridge changes
according to months.

Keywords: Kömürhan Bridge, Highway, Levelling.



1. GİRİŞ

Öngerilmeli beton klasik betonarmenin çeşitli yetersizliklerini ve eksikliklerini
giderebilmek için ortaya çıkan bir teknolojidir. Modern mühendisliğin en önemli
gelişmelerinden biri olan öngerilmeli beton bir malzeme ve aynı zamanda da bir
teknolojinin adıdır. Öngerilmeli beton kısa bir süre içerisinde geleceğin yapı malzemesi
olarak süratle ön sırayı almış bulunmaktadır. Bu yapı malzemesi yönetimi; ekonomi, hız,
uzun ömürlülük, yangına dayanıklılık, enerji tasarrufu ve mimari esneklik sağlar.
Öngerilmeli beton, enerji sağlayan izolasyonlu öngerilme beton duvar olarak üretiminden,
kiriş ve kolonların modüler eleman olarak monte edilmesine, ağır sanayi tesislerine ve
geniş açıklıklı zarif köprülere kadar çok çeşitli olabildiği gibi, büyük veya küçük her tip
binanın yapısal ve mimari gereksinimlerini de karşılayabilmektedir. Öngerilmeli beton
çeşitli işletme yükleri altındaki davranışını ve dayanımını geliştirmek üzere, bir yapı
elemanına bilinçli olarak kalıcı gerilmeler verilmesidir. Bir başka tarife göre, bir yapı
elemanında, işletme yüklerinin meydana getirdiği eğilmeye zıt yönde eğme sağlayabilen
kuvvetlerin uygulanmasıdır. Daha basit olarak öngerilmeli betonun tanımı, yüksek
dayanımlı beton ile yüksek dayanımlı, haddelenmiş, yüksek elastik sınırlı çelik donatıların
bir arada kullanılmasıyla elde edilen, çeliğe yapay olarak verilen gerilmenin aderans
yoluyla betona iletilmesiyle kesitte oluşacak çekme gerilmelerinin yok edilmesi işlemidir.
Beton malzemesinin çekme dayanımı çok düşük olduğu, basınç dayanımının 1/8–1/14’ ü
arasında bir değer aldığı bilinmektedir. Betonda yapay olarak bir ön basınç yaratıldığı
takdirde işletme sırasında doğacak çekme gerilmeleri bu basınç gerilmeleriyle yok edilir
[1–6].

1940' larda öngerilmeli betonun gelişmesiyle, betonun düşük çekme gerilmesi mahzuru
önlenmiştir. Öngerilme, köprülere beton dökümünden önce gerilen ve betonun dökülmesi
ve sertleşmesinden sonra serbest bırakılan çelik çubuklarla verilebilir. Diğer bir tür
öngerilme verme şekli de betonun dökülüp sertleştikten sonra, yerleştirilen öngerilme
kablolarına kuvvet tatbik edip bunun uçlarından ankre edilmesidir. Öngerilme de, betonun
yüksek basınç mukavemeti, çeliğin yüksek çekme mukavemetiyle birleştirilmektedir. İlk
öngerilmeli beton köprüler 1936' da Almanya'da ve daha sonra Fransa' da yapılmıştır [7].

Öngerilmenin uygulandığı bütün yapılar içinde muhakkak ki köprüler, bu usulün
kullanılışını en fazla yaygın hale getiren inşaatlardır. Şüphesiz, bu yapıların büyüklüğü,
zati ağırlıklarının önemi, masraflı iskele ve kalıplardan kaçınmak için prefabrikasyona sık
sık başvurmak eğilimi, öngerilmeli tatbikini avantajlı kılan sebeplerdendir [8].

Köprülerin son durumları hakkında bilgi edinmek için nivelman ölçümlerinden
yararlanılmaktadır. Nivelman ölçümleri devamlı yapılmalıdır. Çünkü nivelman ölçümleri
köprü hakkında sağlıklı bilgi edinmemizi sağlayan ve hayati önem arz eden ölçümlerdir.
Bu çalışmada, Doğu Anadolu’yu batıya bağlayan hem stratejik hem de jeopolitik öneme
sahip olan kömürhan köprüsünün nivelman değişimleri incelenmiştir.

2. KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE NİVELMAN ÖLÇÜMLERİ

2.1. Kömürhan Köprüsünün Özellikleri

Kömürhan köprüsü öngerilmeli olarak Elazığ-Malatya Devlet yolunun 45. km.sinde Fırat
nehri üzerinde inşa edilmiştir. Orta açıklık 135 metre, kenar açıklıklar 76 şar metre olmak



üzere 3 açıklık ve toplam boyu 287 metredir. Eni ise 11.50 m’ dir. Yapımı 11.040.000
USD mal olmuştur. Köprünün yapımına 23.02.1983 tarihinde başlanılmış 08.04.1986
tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Köprünün üst yapısı dengeli konsol, öngerilmeli
kutu kiriş sistemiyle inşa edilmiştir. Mevcut dengenin muhafazası için, orta ayaklarda her
iki tarafa doğru aynı zamanda inşa edilen segmentlerin yan yana getirilip, öngerilme ile
bağlanmaları sonucu yapılmıştır. Kömürhan köprüsünün, Elazığ taraf kenar ayak 60 adet
25 m. boyunda; Malatya tarafı kenar ayağı 60 adet 40 metre boyunda Ø 36’ lık kaya ankraj
çubukları ile kayaya ankre edilmiştir. Köprüde proje yükü olarak H30 S24 ağır kamyon yükü
alınmıştır. (Yaklaşık/25 ton). Kömürhan köprüsünün orta ayak temelleri 24x13.5 metre
ebadında 5 metre derinliğinde demirli kitle betondur. Orta ayaklar 59.50 metre yükseklikte
kutu kesitli ve 3 gözlüdür. Köprüde 1340 ton inşaat demiri, 143 ton ön germe çeliği
kullanılmış ve 11.000 m3 beton dökülmüştür. 1986 Birim fiyatlarıyla köprü için 630
Milyon TL. + 2 Milyar $ harcanmıştır. Kömürhan köprüsünün yapımı sırasındaki
fotoğrafları Şekil 1 ve Şekil 2’ de görülmektedir.

Şekil 1. Kömürhan köprüsün inşa’sı



Şekil 2. Kömürhan köprüsünün bitmiş hali

Kömürhan köprüsünün başka bir önemli yani Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Van,
Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Batman gibi illerin batıya bağlayan D300
karayolunun üzerinde olmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye’de taşımacılığın çok büyük bir
bölümü karayolu üzerinden olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. D 300 Karayolu haritası

2.2. Kömürhan Köprüsünün Nivelman Ölçümleri
Bir noktanın yüksekliği (kotu), o noktanın ortalama deniz yüzeyine veya kabul edilen
itibari bir yatay yüzeye olan düşey uzaklığıdır. Buradaki düşey deyimi çekül doğrultusu
anlamındadır. Yatay ölçümlerde belirli büyüklükteki alanları düzlem kabul etmek mümkün



ise de, yükseklik ölçülerinde yerin küreselliğinin dikkate alınması gerekir. Bu dikkate alma
ya ölçü sırasında ya da hesap sırasında olur.

Uygulamada çoğunlukla noktaların yükseklikleri ölçülmeyip noktalar arasındaki yükseklik
farkları belirlenmektedir. Belirli noktalar arasındaki yükseklik farklarının veya bu
noktaların yüksekliklerinin bulunması için yapılan ölçme ve hesap işlemine yükseklik
ölçüsü denmektedir. Belirlenen yükseklik farkları yüksekliği önceden belli olan diğer
noktaların yüksekliklerine eklenerek ya da çıkarılarak diğer noktaların yükseklikleri
bulunur [9]. Bu işlemler genel olarak, geometrik, trigonometrik ve barometrik olmak üzere
üç türlü yapılır.

Geometrik yükseklik ölçümünde, noktalar arasındaki yükseklik farkları, bu noktaların
yatay bir düzleme olan düşey uzaklıkları ölçülerek bunların farkı alınmak suretiyle
bulunur.

Trigonometrik yükseklik ölçümünde ise, noktalar arasındaki yatay uzunluk ile düşey açı
ölçülür ve yükseklik farkı bu değerler yardımıyla trigonometrik olarak hesaplanır.

Barometrik yükseklik ölçümünde, yükseğe çıkıldıkça hava basıncının düşmesi özelliğinden
yararlanılır. Ölçülecek noktalar arasındaki hava basıncı farkından yükseklik farkı
hesaplanır [10].

Bu çalışmada, Elazığ Malatya devlet karayolunun 45. kilometresinde Fırat nehri üzerinde
inşa edilmiş olan Kömürhan köprüsünün 2002 yıllından 2005 yılına kadar olan nivelman
ölçümleri incelenmiştir. Bunun için Karayolları 8. Bölge müdürlüğünden nivelman
ölçümleri temin edilmiştir. Nivelman ölçümleri Şekil 4–8’ de verilmiştir.
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Şekil 4. 2002–2005 yılları arası Kömürhan köprüsü girişi nivelman değişimi grafiği
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Şekil 5. 2002–2005 yılları arası Kömürhan köprüsü 1. ayak nivelman değişimi grafiği
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Şekil 6. 2002–2005 yılları arası Kömürhan köprü mafsalı nivelman değişimi grafiği
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Şekil 7. 2002–2005 yılları arası Kömürhan köprü 2. ayağı nivelman değişimi grafiği
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Şekil 8. 2002–2005 yılları arası Kömürhan köprü çıkışı nivelman değişimi grafiği

Şekil 4–8’ de görüldüğü gibi nivelman ölçümleri yapıldıkları aylara göre değişim
göstermiştir. Bu aylar arasında sıcaklık değişimleri bir hayli fazladır. Bu yüzden bu
değişimlerin sebebi sıcaklık farkı olabilir. Şekil 4’ de köprü girişi nivelmanları
incelendiğinde, 2002 mart ayı ile nisan ayı arasında % 11.36’ lık bir artış, 2002 nisan ayı
ile eylül ayı arasında % 0, 2002 eylül ayı ile 2003 temmuz ayı arasında % 12.93’ lük bir
düşüş, 2003 temmuz ayı ile 2004 nisan ayı arasında % 3.13’ lük bir düşüş, 2004 nisan ayı
ile haziran ayı arasında %  5.6’ lık bir artış ve 2004 haziran ayı ile 2005 mayıs ayı arasında
% 25.95’ lik bir düşüş görülmüştür.

Şekil 5’ de köprü 1. ayak nivelmanları incelendiğinde, 2002 mart ayı ile nisan ayı arasında
% 12.14’ lük bir artış, 2002 nisan ayı ile eylül ayı arasında % 2.06’ lık bir düşüş, 2002
eylül ayı ile 2003 temmuz ayı arasında % 3.68’ lik bir düşüş, 2003 temmuz ayı ile 2004
nisan ayı arasında % 7.65’ lik bir düşüş, 2004 nisan ayı ile haziran ayı arasında % 0.6’ lık
bir düşüş ve 2004 haziran ayı ile 2005 mayıs ayı arasında % 11.31’ lik bir düşüş
görülmüştür.

Şekil 6’ de köprü mafsal nivelmanları incelendiğinde, 2002 mart ayı ile nisan ayı arasında
% 3.33’ lük bir artış, 2002 nisan ayı ile eylül ayı arasında % 25.81’ lik bir düşüş, 2002
eylül ayı ile 2003 temmuz ayı arasında % 43.48’ lik bir düşüş, 2003 temmuz ayı ile 2004
nisan ayı arasında % 0, 2004 nisan ayı ile haziran ayı arasında % 0 ve 2004 haziran ayı ile
2005 mayıs ayı arasında % 0’ lık bir artış görülmüştür.

Şekil 7’ de köprü 2. ayak nivelmanları incelendiğinde, 2002 mart ayı ile nisan ayı arasında
% 8.5’ lik bir artış, 2002 nisan ayı ile eylül ayı arasında % 4.22’ lik bir artış, 2002 eylül ayı
ile 2003 temmuz ayı arasında % 19.1’ lik bir düşüş, 2003 temmuz ayı ile 2004 nisan ayı
arasında % 16.43’ lük bir artış, 2004 nisan ayı ile haziran ayı arasında % 4.3’ lük bir artış
ve 2004 haziran ayı ile 2005 mayıs ayı arasında % 4.71’ lik bir düşüş görülmüştür.

Şekil 8’ de köprü çıkış nivelmanları incelendiğinde, 2002 mart ayı ile nisan ayı arasında
% 0’ lık bir artış, 2002 nisan ayı ile eylül ayı arasında % 0.8’ lik bir artış, 2002 eylül ayı ile
2003 temmuz ayı arasında % 4’ lük bir düşüş, 2003 temmuz ayı ile 2004 nisan ayı arasında
% 0’ lık bir artış, 2004 nisan ayı ile haziran ayı arasında % 5’ lik bir artış ve 2004 haziran
ayı ile 2005 mayıs ayı arasında % 0.8’ lik bir düşüş görülmüştür.



3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesinde hem stratejik hem de jeopolitik öneme sahip ve
doğu ile batı arasındaki karayolu taşımacılığının büyük bir bölümünü üstlenmiş olan
Kömürhan Köprüsünün aylara göre nivelman değişimleri incelenmiştir. Kömürhan
köprüsünün en önemli özelliği, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Van, Muş, Bitlis, Siirt,
Bingöl, Tunceli, Elazığ, Batman gibi illeri batıya bağlayan D 300 karayolunun üzerinde
olmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye’de taşımacılığın çok büyük bir bölümü karayolu
üzerinden yapılmaktadır. Bu önemli özellik incelediğimiz köprünün önemini daha da
artırmaktadır. Bu inceleme sonucunda köprünün belirli noktalarında alınan nivelman
ölçümleri aylara göre değişim göstermiştir. Nivelman ölçümlerinde ki bu değişimler bu
aylardaki sıcaklık farkından olabileceği düşünülmektedir. Daha sağlıklı bir sonuç elde
edebilmek için Kömürhan köprüsü nivelmanları düzenli olarak her ay ölçülmelidir.

Teşekkür

Bu çalışmada, nivelmanları temin ettiğim Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına
teşekkür ederim.
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ÖZET

Demiryollarında artan ulaşım talebine paralel olarak işletme hızları ve taşınan yükler
de artmaktadır.  Bir çok Avrupa Ülkesinde yolcu taşımacılığında maksimum hızlar
250-300 km/saat’e ulaşmış ve yük taşımacılığında aks yükleri 22,5 tona çıkmıştır.
Hızın ve trafik yüklerinin artması bazı sorunların yanısıra titreşim ve gürültü
sorununa da neden olmaktadır. Potansiyel ve kinetik enerji içeren tüm sistemler
dinamik yüklerle tahrik edilmesi halinde titreşim hareketi yaparlar. Demiryolu
üstyapısında da, ray ile tekerlek arasındaki temas sırasında bir çok düzensizlik ve
pürüzlülükten dolayı dinamik yükler ve titreşim hareketi ortaya çıkar. Titreşimler her
üç eksende hem taşıta hem de üstyapıya iletilir. Üstyapıya gelen titreşimler ray
boyunca iletilir veya travers ve balast aracılığıyla zemine iletilir.

Ray ile tekerlek arasındaki dinamik ilişkiden dolayı ortaya çıkan titreşim frekansları
demiryolu sisteminin öz frekanslarına yaklaştıkça dinamik yükler ve deformasyonlar
da artmaktadır. Taşıtın tahrik frekanslarından biri veya birkaçı demiryolu sisteminin
doğal frekanslarına eşit olduğu zaman “rezonans”olmakta ve bu durumda hem taşıtı
hem de yolu ciddi ölçüde deforme eden  dinamik yükler oluşmaktadır. Bu nedenle,
istenmeyen dinamik problemlerin oluşmaması için, taşıt ve yol elemanlarının
dinamik karakteristikleri çok iyi tanımlanmalı ve demiryolunun tasarım aşamasında
statik analiz ile birlikte dinamik analiz de yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek hızlı demiryolu, köprü, rezonans

ABSTRACT

In this paper, the mechanism involved in the phenomena of resonance in the train-
induced vibrations of railway bridges is explained. The present results indicate that
under certain conditions, resonances of much higher peaks can be excited on simply
supported beams by moving trains at much lower speeds. In the design of railway



bridges, it is important that the phenomenon of resonance not be overlooked, as it is
harmful not only to the riding comfort of passengers, but to the maintenance of
railway tracks.

Keywords: High speed railway, bridge, resonance

1. GİRİŞ

Demiryollarında artan ulaşım talebine paralel olarak işletme hızları ve taşınan yükler
de artmaktadır. Hızlı demiryolu taşımacılığına sahip ülkelerde yolcu taşımacılığında
maksimum işletme hızı 250-300 km/saat’e ulaşmış ve yük taşımacılığında aks
yükleri 22,5 tona çıkmıştır.  Hızın ve trafik yüklerinin artması titreşim ve gürültü
sorununa da neden olmaktadır.

Potansiyel ve kinetik enerji içeren tüm sistemler dinamik yüklerle tahrik edilmesi
halinde titreşim hareketi yaparlar. Demiryolu üstyapısında da, ray ile tekerlek
arasındaki temas sırasında bir çok düzensizlik ve pürüzlülüklerden dolayı dinamik
yükler ve titreşim hareketi ortaya çıkar. Titreşimler her üç eksende hem taşıta hem de
üstyapıya iletilir. Üstyapıya gelen titreşimler ray boyunca iletilir veya travers ve
balast aracılığıyla zemine iletilir.

Şekil 1. Ray-tekerlek temasından titreşim ve gürültü iletimi

Ray ile tekerlek arasındaki dinamik ilişkiden dolayı ortaya çıkan titreşim frekansları
demiryolu sisteminin öz frekanslarına yaklaştıkça dinamik yükler ve deformasyonlar
da artmaktadır. Taşıtın tahrik frekanslarından biri veya birkaçı demiryolu sisteminin
doğal frekanslarına eşit olduğu zaman “rezonans” denilen olay olup, bu durumda
hem taşıtı hem de yolu ciddi ölçüde deforme eden  dinamik yükler oluşmaktadır. Bu
nedenle, istenmeyen dinamik problemlerin oluşmaması için taşıt ve yol
elemanlarının dinamik karakteristikleri çok iyi tanımlanmalı ve demiryolunun
tasarım aşamasında statik analiz ile birlikte dinamik analiz de yapılmalıdır.

Yüksek hızlı hatlarda, demiryolu viyadük ve köprülerinde (çalışmada sadece köprü
denilecektir) trenin tahrik frekansı ile yapının öz frekansı eşit olduğu zaman rezonans
denilen fenomen ortaya çıkmakta ve dinamik yüklerin artmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle rezonans olayından kaçınmak için tren ve köprü tasarımı aşamasında
dinamik analiz yapılmalıdır.



2. YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNDE DİNAMİK ETKİLER

2.1 Yüksek hızlı köprülerde dinamik analiz

Demiryolu taşıtlarının güvenli, konforlu ve ekonomik olarak seyrini sağlayan ve
altyapı üzerine döşenmiş bulunan malzeme  ve elamanların tümüne üstyapı denir.
Demiryolu üstyapısı basit olarak ray ve traversler tarafından  çerçevelendirilmiş ve
balast tarafından desteklenmiştir. Çerçeveler yolun en küçük birimi olup, ardarda
gelmeleri ile yol güzergahı oluştururlar. Klasik balastlı üstyapının 150 yıl önceki
tasarımı, Mc Adam tarafından geliştirilen ve 50 ile 60 mm dane iriliğinde 25 cm
kalınlıkta tokmaklanmamış balast yatağından oluşan balastlı yapım tarzıydı.
Rayların, traverslerin ve ray bağlantılarının sürekli daha iyi ve daha güçlü hale
getirilmesi sayesinde artan dingil yükleriyle hızlar uyum sağlayabilmiştir; ama ana
prensip hala o eski yol yapım tarzından kaynaklanmaktadır. Ayrıca genelde kent içi
raylı sistemlerde ve bazı yüksek hızlı hatlarda balastsız üstyapı denilen balast yerine
elastik malzemelerin kullanıldığı beton döşemeli yollar da yapılmaktadır. Balastsız
üstyapının en önemli avantajı, bakım ihtiyacının az olması, işletme sürekliliği ve
daha yüksek konfordur.

Şekil 2. Demiryolu enkesiti, [1]

Taşıtta, yolda ve çevrede salınımlara, titreşimlere ve gürültüye neden olan çok fazla
sayıda tahrik kaynağı vardır. Yoldan kaynaklanan nedenler arasında yol geometri
bozuklukları, ray ve tekerlek yüzeyindeki düzensizlikler, cebireli ray contaları,
makas ve kruvazman geçişleri, eşit travers aralıkları, yol rijitliğinin değişmesi gibi
bir çok neden sayılabilir. Taşıtla ilgili olarak ise eşit dingil veya boji aralığı
önemlidir. Dingil aralığının eşit olması nedeniyle, periyodik olarak tekerlek yükü
demiryolunu tahrik etmektedir. Dingil aralığına ve taşıt hızına bağlı olarak V taşıt
hızı  (m/sn),  dingil aralığı (m) olmak üzere harmonik tahrik frekansı,

f=V/ (Hz) (1)

olup, yüksek hızlı trenlerde dingil aralığı genelde 13-20m arasındadır. Bazı yüksek
hızlı trenlerin dingil aralığı ve değişik hızlar için tahrik frekansı Çizelge 1’de
verilmiştir. Alman Demiryollarında (DB-AG) köprü dizaynları statik tren yüklerine
göre yapılırdı. Ancak yüksek hızlı trenlerin ortaya çıkması ile birlikte, yapının
rezonans problemi yüzünden dinamik analiz ihtiyacı doğmuştur. İlk defa Paris-Lyon
yüksek hızlı TGV hattında kısa köprülerde beton taşıyıcı elemanlarda çatlaklar,
balastın aşırı parçalanması, hızlı hat bozulmaları gibi dinamik deformasyonlar
görülmüştür. Rezonans durumunda köprü tabliyesinde aşırı titreşimler meydana
gelir. Bu durumda, ray-tekerlek teması kaybolur, balast yatağının stabilitesi bozulur
ve malzeme dayanımlarını aşan gerilmeler meydana gelir, [1].



Çizelge 1. Bazı yüksek hızlı trenler için tahrik frekansları, [1]

Tren Talgo Thalys ICE 1
Dingil aralığı(m) 13,14 18,7 26,4

V=200km/sa için tahrik frekansı (Hz) 4,2 3 2,1
V=250km/sa için tahrik frekansı (Hz) 5,3 3,8 2,6
V=300km/sa için tahrik frekansı (Hz) 6,3 4,5 3,2

Rezonans riski olmadığı takdirde köprünün statik analizi yapılır ve hesap sonuçları
dinamik etki katsayısı ile çarpılır. Köprü tabliyesinin deplasmanı ve eğilme momenti
dinamik etki katsayısı ile çarpılarak dinamik değerler elde edilir. Dinamik dizaynla
ilgili olarak ERRI D214 çalıştayında dizayn kriterleri EC 1991-3 kodu ile
yayınlanmıştır, [2]. Buna göre basit mesnetli köprülerde 200 km/sa tren hızının
altında ve 40m’den daha büyük açıklığa sahip köprülerde rezonans riski yoktur. Bu
durumda dinamik etki katsayısını kullanmak yeterlidir. Ancak dinamik analiz gerekli
ise, taşıt ve köprü sonlu elemanlar programı ile modellenerek dinamik analiz
yapılmalıdır. Analiz sonucunda eğilme momentleri, gerilmeler ve köprü tabliyesinin
ivmeleri hesaplanır. Köprü tabliyesinin  maksimum titreşim ivmesinin balastlı hat
için 0,35g’den ve balastsız hat için 0,5g’den daha az olması gerekir, [1].

Alman Demiryolları DS 804 köprü dizayn standardına göre, dinamik etki katsayısı

  1 (2)

şeklinde hesaplanıp, burada  taşıt hızından kaynaklanan dinamik etkiyi ve  ise
demiryolu bozukluğundan kaynaklanan dinamik etkiyi ifade etmektedir. Basit
mesnetli bir köprü ortasındaki statik deplasman formülü;
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 (3)

olup, köprünün deplasmanı şu faktörlere bağlıdır:
 Tren hızına
 Köprü açıklığına
 Yapının kütlesine, rijitliğine ve sönüm oranına
 Trenin dingil yüklerine.

ERRI (European Rail Research Institute) tarafından dizaynlarda kullanılan tipik
L=15m boyunda basit mesnetli köprünün (eğilme rijitliği EI=7,694x106 kN/m2)
statik deplasmanı P=195 kN noktasal yük için (3) formülüne göre hesaplanırsa,
=1,78mm elde edilir. Tipik basit mesnetli köprünün dinamik analizine göre,
maksimum deplasman 220 km/sa tren hızında 2,8 mm ve 330 km/sa tren hızında 3,02
mm hesaplanmıştır. Bu durumda, dinamik deplasman değerleri statik deplasman
değerine oranlanarak dinamik etki katsayısı elde edilir. Buna göre 220 km/sa hız için
dinamik etki katsayısı =1,57 ve 330 km/sa tren hızı için dinamik etki katsayısı
=1,69 hesaplanır. Ancak (2) nolu ampirik formüle göre sadece taşıt hızından
kaynaklanan dinamik etki katsayısı =2,16 bulunmuştur. Buna göre, dinamik etki
katsayısının dinamik analiz sonucuna göre daha güvenli tarafta kaldığı için uygun
sonuç verdiği düşünülebilir. Ancak dinamik etki katsayısı rezonans olayını dikkate
almaz ve rezonans durumunda ise dinamik etkiler çok daha fazla olur.



2.2 Köprülerde rezonans riski

ERRI tarafından ICE 2 treni için değişik hızlarda dinamik hesaplamalar yapılmıştır.
ICE 2 treni eşit dingil yüklerine (P=195 kN) ve dingil aralığına (16m) sahip 10
dingilli bir trendir. Dinamik analiz sonuçlarına  göre, 220 km/sa tren hızı için
dinamik tepki davranışı Şekil 2’de ve  tren hızına bağlı olarak değişen maksimum
deplasman  Şekil 3’de gösterilmiştir. Ayrıca, ERRI tarafından 288 km/sa ve 360
km/sa taşıt hızları için maksimum deplasmanlar hesaplanmış ve Şekil 4’de
gösterilmiştir. Şekil 4’den görüldüğü gibi 288 km/sa taşıt hızında tabliye
deplasmanları 330 km/sa taşıt hızına göre çok daha fazla olmaktadır. Çünkü, 288
km/sa taşıt hızında rezonans olayı gerçekleşmektedir, [2]. V=288 km/sa (80m/sn)
taşıt hızında tahrik frekansı,

f=V/=80/16=5 Hz (4)

bağıntısı ile hesaplanır. Basit mesnetli köprünün temel öz frekansı,

m
EI

L
f 22


 (5)

köprünün eğilme rijitliğine (EI), köprünün birim kütlesine (m) ve açıklığına (L) bağlı
olarak formül (5) ile hesaplanır. ERRI tarafından dizaynlarda kullanılan tipik L=15m
boyunda basit mesnetli köprünün (eğilme rijitliği EI=7,694x106 kN/m2, birim kütle
m=15 ton/m) temel öz frekansı (5) formülüne göre hesaplanırsa, f=5Hz elde edilir.
Burada görüldüğü gibi, örnek verilen köprünün temel öz frekansı ile 288 km/sa hızda
hareket eden ICE-2 trenin tahrik frekansı eşit olduğu için rezonans olayı
gerçekleşmektedir. Rezonansa neden olan taşıt hızına kritik hız (Vkritik)
denilmektedir. Değişik taşıt hızları için maksimum deplasmanlar hesaplanarak elde
edilen sonuçlar Şekil 5’te sunulmuştur. Şekil 6’dan da görüldüğü gibi 260 km/sa ile
320 km/sa hız aralığı rezonansla ilişkili olduğu için dinamik deplasmanın çok artığı
hız aralığıdır. Rezonans olayından kaçınmak için, köprü tasarım aşamasında
köprünün öz frekansı, tasarım aşamasından sonra ise  taşıt hızı veya dingil
aralığıdeğiştirilebilir.

Şekil 3. 220km/sa hız ve P=195kN tek hareketli yük için basit mesnetli
köprüde dinamik tepki, [2]
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Şekil 4. L=15m ve sönüm oranı =2%için basit mesnetli köprüde tren
hızına bağlı köprü ortasının maksimum deplasmanı, [2]

Şekil 5. V=288km/sa ve V=360 km/sa tren hızları için köprü ortasının
maksimum deplasmanının zamana bağlı değişimi, [3]

Şekil 6. Tren hızına bağlı olarak köprü ortasının maks. deplasmanı, [3]
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Çin’de yüksek hızlı demiryolu köprüsünde yapılan  ölçüm ve hesaplama
çalışmalarına göre tren hızına bağlı olarak ray-tekerlek temas kuvvetinin arttığı
belirlenmiştir, (Şekil 7), [3].

Şekil 7. Tren hızına bağlı olarak ray-tekerlek temas kuvveti, [3]

Şekil 8. Demiryolu köprü analizinde kullanılan taşıt modeli, [4]

Şekil 9. Yol yatak katsayına bağlı olarak köprü ortasında rayın köprü
tabliyesine göre göreceli deplasmanı, [4]

Biondi ve ekibi tarafından 20m boyunda tek açıklıklı basit köprü için sonlu
elemanlar yöntemi ile analiz yapılmıştır. Birim uzunluk kütlesi 34,088 ton/m olan ön
germeli beton demiryolu köprüsünün her iki tarafından 40m uzunluğundaki yol dahil
olmak üzere toplam 100 mlik demiryolu modellenmiştir. Tren, hareketli kütlesi
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mv=22 ton ve sabit hızı 20m/sn (742 km/sa) olarak modellenmiştir, (Şekil 7). Trenin
akslar ara mesafesi ld=6m ve lv=18m dir. Visko-elastik balast yatak katsayısına bağlı
olarak köprü ortasında rayın tabliyeye göre göreceli deplasmanı hesaplanmıştır,
(Şekil 8). Şekil 8’den görüldüğü gibi, balast yatak katsayısı artıkça ray ve köprü tek
bir kiriş gibi hareket etmeye başlamaktadır ve relativ deplasman sıfıra doğru
yaklaşmaktadır. Buna karşın, köprü ortasındaki köprünün maksimum deplasmanı
(Şekil 9)   ve eğilme momenti (Şekil 10)   artmaktadır.  Daha yumuşak balast yatağı,
tren yüklerinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlayarak eğilme momentlerini
azaltmaktadır. Buna karşın, balast yatak katsayısı arttıkça taşıtın düşey ivmesi
artmakta ve bu nedenle yolculuk  konforu azalmaktadır, (Şekil 10),[4]. Burada
görüldüğü gibi balast yatak katsayısının değişimi, köprü eğilme momenti ile yolculuk
konforu arasında  farklı sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle optimum balast
yatağı rijitliği seçilmesi gereklidir. Balast yatak  katsayısı, zemin tipine, traversin yük
alanına ve alan şekline, balast tabakası içindeki boşluk oranına, trenin tahrik
frekansına ve balastın elastik özelliklerine bağlıdır, [5].

Şekil 10. Yol yatak katsayına bağlı olarak köprü tabliyesinin maks. deplasmanı, [5]

Şekil 11. Yol yatak katsayına bağlı olarak köprü tabliyesinin maksimum
eğilme momenti, [5]
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Şekil 12. Yol yatak katsayına bağlı olarak taşıtın maks. düşey ivmesi, [5]

Bazı araştırmacılar sonlu elemanlar programları kullanarak  basit mesnetli köprü ile
sabit  hızla hareket eden rijit kütle arasındaki dinamik temas kuvvetini
hesaplamışlardır. M, tekerlek kütlesi olmak üzere statik durumda temas kuvveti Mg
olmaktadır. Bu çalışmalarda tekerlek kütlesinin köprü kütlesine oranı (M/mL)  ve
taşıt hızının kritik hız oranına (V/Vkritik) bağlı olarak hesaplama yapılmıştır. Mansson
tarafından kütle oranı ve hız oranı  0,5 kabul edilerek  LS-DYNA programı ile
yapılan dinamik temas kuvveti hesap sonucu Şekil 13’de gösterilmiştir. Her üç
analize göre x/L=0.8 noktasında çok az farklarla en yüksek temas kuvveti elde
edilmiştir, [6]. Şekil 12’den görüldüğü gibi, tekerlek-köprü temas kuvveti köprünün
başında tekerleğin statik yüküne eşit iken, hemen daha sonra  temas kuvveti düşmeye
başlar. Çünkü köprü hareketli tekerlek  yükü altında aşağı doğru kayar. Temas
kuvvetinin azalmasından dolayı, kütlenin ölü yükü Mg reaksiyon kuvvetinden daha
fazla olur ve kütle aşağıya doğru hareket eder. Bir süre sonra kiriş deplasman yönü
yukarı doğru değişmeye başlar ve kütleyi de yukarı doğru ittirir. Bu nedenle kütle ile
kiriş arasındaki temas kuvveti Mg’den daha fazla olur. Tekerlek x=0.82L noktasına
geldiği zaman, tekerlek-kiriş kuvveti maksimum seviyeye ulaşır ve statik kuvvetinin
(Mg) 2.5 katına eşit olur.

Şekil 13. Basit mesnetli köprüde ray-tekerlek temas kuv. dinamik etki katsayısı,[6]

kf (kN/m2)

Taşıtın
maksimum
ivmesi
(m/sn2)



3. SONUÇ

Yüksek hızlı hatlarda, taşıtın dingil aralığından kaynaklanan tahrik frekansları ile
demiryolu köprülerinin öz frekanslarından biri eşit olduğu zaman rezonans olayı
gerçekleşmektedir.  Rezonans durumunda dinamik gerilmeler ve deplasmanlar çok
fazla artmaktadır. Rezonans olayından kaçınmak için köprü dizaynı ve taşıt dizaynı
değiştirilebilir. Bunun için köprünün tasarım aşamasında dinamik analiz yapılmalı ve
dinamik gerilme ve deplasmanlar belirlenmelidir. Ayrıca köprü tabliyesinin eğilme
momentini ve deplasmanını azaltmak ve  yolculuk konforunu artırmak için  optimum
balast yatak katsayısı seçilmelidir.

Ülkemizde inşası devam eden Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattı ve bunun
yanısıra planlanan yeni yüksek hızlı demiryolu projeleri bulunmaktadır. Bu hatların
üstündeki köprüler için statik hesaplar yerine dinamik analizlerin yapılması ve
muhtemel rezonans risklerinin belirlenmesi gereklidir. Çalışma bu konuda, yapılması
gerekenler hakkında ön bilgi vermektedir.
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KÖPRÜLERİN TETKİK VE İZLENMESİNDE HİDROLİK
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ÖZET

Geniş akarsuları geçen köprülerin aralıklı olarak tetkik edilmesi, izlenmesi ve gerekli
önlemlerin alınmasıyla, bu yapıların ekonomik ömürleri süresince daha emniyetli ve
güvenilir hizmet vermeleri sağlanmaktadır. Bu tip akarsu köprülerindeki alt yapı
elemanlarının su ile temas etmesi nedeniyle yapı dengesini olumsuz etkileyen faktörlerin
sayısı, akarsu geçmeyen köprülere oranla daha fazladır. Literatürde rastlanan tüm köprü
izleme sistemlerinde hidrolik değişkenlerin etkileri yeterince dikkate alınmamaktadır.
Halbuki yapılan istatistikler, köprü yıkımlarının en fazla hidrolik kaynaklı etkenlerden
oluştuğunu göstermektedir. Ülkemizde de genellikle alt yapı elemanları etrafındaki aşırı
taban oyulmaları, ayaklar arasındaki açıklıkların taşkınlar esnasında taşınan malzemeyle
tıkanması ve köprü civarındaki tabandan fazla miktarlarda agrega çekilmesi köprü
yıkılmalarının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca karayollarının zorunlu
güzergahları nedeniyle hidrolik açılardan yeterli derecede emniyetli olmayan bölgelere
yapılan köprülerde, yapısal tasarım hatası olmasa bile, hidrolik etkenli potansiyel
zaafiyetler bulunmaktadır. Bu nedenle yapı emniyetini etkileyecek hidrolik etkenlerin
detaylı olarak ayrıca ele alınması gerekmektedir. Bu bildiride, yukarıda bahsedilen hidrolik
etkenler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akarsu köprüsü, izleme, hidrolik

ASSESSMENT OF EFFECTS OF HYDRAULIC ASPECTS IN BRIDGE
INSPECTION AND MONITORING

ABSTRACT

Inspection, monitoring, and maintenance activities for river bridges lead to safer and
reliable service throughout physical life of bridges. Negative impacts on river bridges are
normally higher than those of bridges on constructed on land. Hydraulic aspects have not
been adequately taken into account in bridge inspection methodologies reported in the
literature. In fact, statistical surveys imply that the majority of bridge failures are induced
by hydraulic-oriented reasons. Main causes of failures of river bridges in Turkey are also



attributable to excessive local scouring at infrastructural elements, debris accumulation and
clogging problem around piers and abutments, and channel mining in close vicinity to
bridges. Moreover, alignment of the highway may sometimes restrict the location of a river
bridge such that site-specific hydraulic-oriented deficiencies may pronounce, even though
the structural design is satisfactory. That is why hydraulic aspects that may influence the
structural stability should be further considered in detail. This paper deals with
interpretation of such hydraulic aspects.

Key Words: River bridge, inspection, hydraulics

1. GİRİŞ

Geniş akarsuları geçen köprüler, tamamen kara üzerinde inşa edilmiş köprülere oranla daha
fazla dış etkenlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle bu tip köprülerin aralıklı olarak tetkik
edilmesi, izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla ekonomik ömürleri süresince daha
emniyetli ve güvenilir hizmet vermeleri sağlanmaktadır. Literatürde rastlanan köprü izleme
sistemlerinde hidrolik değişkenlerin etkileri yeterince dikkate alınmadığı için bu
yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu eksikliği telafi edecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.

Ülkelerin kendilerine özgü koşullarına paralel olarak, köprü tetkik ve izleme çalışmaları
değişik zaman aralıklarında yapılmaktadır. Tetkikler, hazırlanmış formlardaki esaslara göre
bir derecelendirme sistemiyle yürütülmektedir. Ülkemizde de Karayolları Genel
Müdürlüğü’nce hazırlanmış köprü izleme formu bulunmasına rağmen, tetkik ve izleme
işlemleri ödenek ve eleman yetersizliği nedeniyle etkin olarak yapılamamaktadır. Bu konu
hakkında daha detaylı bilgi Yanmaz ve diğerleri [1] tarafından sunulmaktadır. Belirli
aralıklarla yapılamayan tetkikler nedeniyle problemlerin etki dereceleri zamanla artmakta
ve bazen köprü emniyetini onarımı olanaksız bir şekilde zayıflatmaktadır. Bu bildiride
sadece köprü emniyetini etkileyen hidrolik esaslı faktörler irdelenecektir. Ülkemizde devlet
ulaşım ağları üzerinde yaklaşık 5500 köprü bulunmakta olup, bu köprülerin çoğu akarsu
geçmekte ve köprü hasar ve yıkılmalarının büyük bir kısmı hidrolik etkenli problemlerden
kaynaklanmaktadır [2].

Akım şartlarının zamanla değişkenlik göstermesi nedeniyle hidrolik esaslı problemlerin
düşük ve yüksek akım dönemlerinde ayrı ayrı irdelenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle
akarsu köprüleri anılan dönem etkilerini araştırmaya olanak sağlayacak sıklıkla tetkik
edilmeli ve gerekli notlar alınarak zayıf şartların ivedilikle iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Düşük akım dönemlerinde akarsu tabanında malzeme birikmesi nedeniyle oluşan
problemlerin irdelenmesi yanında, yüksek akım dönemlerinde oluşan taban seviyesi
alçalması, köprü açıklığında ve alt yapı elemanları etrafındaki aşırı taban oyulmaları, köprü
açıklığında malzeme birikmesi ve olası savak akımlarının etkileri araştırılmalıdır.

2. HİDROLİK ETKENLER

Daha önce bahsedildiği gibi akarsu köprülerinin emniyetini etkileyen hidrolik faktörler
yeterince değerlendirilmeli ve olumsuzluklar giderilerek servis güvenliği artırılmalıdır. Bir
akarsu köprüsünde hidrolik etkenli problemler başlıca iki kısımda incelenebilir. İlk
kısımda, su-yapı-zemin etkileşiminden kaynaklanan problemler; ikinci kısımda ise
akarsuların olumsuz kullanımı nedeniyle insan faktöründen kaynaklanan problemler
tartışılabilir. Bu problemler aşağıdaki paragraflarda kısaca irdelenmektedir.



Aşırı yükleme koşullarına göre emniyetli bir şekilde yapısal tasarımı yapılan bir betonarme
köprünün döşeme ve ayak kalınlıkları fazla olabilir. Dolayısıyla yapısal açıdan yüksek
emniyetli yapılmış bir köprü, hidrolik açıdan bazı problemler doğurabilir. Öncelikle kalın
döşeme nedeniyle köprü açıklığındaki hava payı azalmaktadır. Akım alanında fazla
daralma nedeniyle mansaba doğru bir kabarma oluşmakta ve akarsu kotu yükselmektedir.
Yine benzer şekilde daralma nedeniyle köprü açıklığında yerel hızlar, kayma gerilmeleri ve
dolayısıyla taban oyulma potansiyeli artmaktadır. Ayrıca daralmanın derecesine ve taban
eğiminin cinsine bağlı olarak köprü açıklığının hemen membaında veya mansabında
hidrolik sıçrama oluşabilir [3]. Tasarım aşamasında hidrolik, zemin ve yapısal faktörler
etkileşimli olarak ele alındığında, olumsuz hidrolik koşulların en aza indirilmesi mümkün
olabilir. Bu bağlamda köprü aksının değişmesi, köprü tipinin, ayak sayısının, boyutlarının
ve kesit alanı içindeki konumlarının gözden geçirilmesi ve mümkün olan yapısal
değişikliklerin yerine getirilmesi gerekebilir.

İnsan kaynaklı problemler, genellikle havza ve akarsu kullanımındaki olumsuzluklardan
kaynaklanmaktadır. Bu tip olumsuzluklar bilhassa taşkın dönemlerinde telafisi genellikle
mümkün olamayan hasarlara neden olmaktadır [4]. Akarsu köprüleri sadece taşkınlar
esnasındaki akımlardan değil, düşük akım dönemlerindeki olumsuz akarsu koşullarından
ve kullanımlarından da etkilenmektedir. Ülkemizde taşkın yataklarındaki yapılaşmaya
maalesef izin verilmesi nedeniyle artan pürüzlülük yüzünden yataktaki su seviyesi
yükselmektedir. Bu durum bilhassa taşkınlar esnasında köprü açıklığındaki hava payını
azaltmakta, yan şevleri yıkmakta ve akarsu yatağındaki alt yapı tesislerine ağır hasarlar
vermektedir. Ülkemizde diğer bir önemli problem de, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde
arazi şartlarının zorluğu nedeniyle akarsu yataklarından fazla miktarda taban malzemesi
çekilmesi olarak değerlendirilmektedir. Akarsu tabanından uzun sürelerle malzeme
alınması sonucunda akarsu yatağındaki denge, mansaba doğru ilerleyen taban seviyesi
alçalmasıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla bir köprünün yakın membaından taban
malzemesi çekilmesi, köprü açıklığında ek bir taban seviyesi alçalmasına neden olacaktır.
Köprü hidroliği literatüründe sadece bu nedenle yıkılmış birçok köprü örneğine
rastlanmaktadır [5]. Yine benzer şekilde akarsudan, bilhassa sulama amacıyla fazla
miktarlarda su çekilmesiyle bu kez memba yönünde ilerleyen taban seviyesi alçalma
problemi oluşmaktadır. Mevcut bir köprünün yakın mansabından su çekilmesiyle köprü
temel seviyesindeki emniyetin azalacağı açıktır. Düşük akım dönemlerinde köprü civarında
sürüntü maddesi birikmesi akımın açılı gelmesine neden olur; ayrıca taban pürüzlülüğü
artar. Akarsuların izinsiz olarak kişisel amaçlarla yoğun olarak kullanılması veya tahrip
edilmesi sonunda doğal denge bozulmakta ve güzergah üzerindeki akarsu yapıları hasar
görmektedir. Yukarıda sunulan etkenler nedeniyle temel seviyesinde zaafiyete uğramış
olan köprülerin taşkınlar esnasında daha düşük direnci olduğu açıktır. Bu nedenle, akarsu
kullanımlarının mahalli yetkililerce sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir [4].

3. AKARSU DENGESİNİN KÖPRÜ EMNİYETİNE ETKİLERİ

Akarsu köprülerinde üst yapı ve alt yapı elemanlarını doğrudan etkileyebilecek hidrolik
etkenlerin uygun bir yöntemle incelenmesi ve yapısal elemanlarda uygulanan puanlama
sistemine benzer şekilde bir sistemle sonuçlar sunulmalıdır. Böylece köprünün bakım ve
onarımını etkileyecek ilave bilgilere sahip olunabilir. Hidrolik etkenli problemler, akarsu
dengesinin araştırılması sonucunda daha belirgin bir şekilde ortaya konulabilir. Dengeli bir
akarsuda uzun zaman aralığındaki akarsu morfolojisinin hemen hemen değişmediği ve
yanal akarsu hareketinin çok az olduğu bir durum akla gelmektedir [6]. Akarsu dengesini
değerlendirme sistemi mümkün olduğu kadar basit olmalı ve yeteri kadar bilgi



verebilmelidir. Değerlendirme somut delillere dayanarak yapılmalı, gerektiğinde fotoğraf
çekerek desteklenmelidir. Yapısal tetkikler köprü yapısı üzerinde yoğunlaşırken, hidrolik
tetkiklerin sağlıklı yapılabilmesi için deneyimli gözlem ekibinin köprünün memba ve
mansap yönlerinde yeterli bilgiyi alacakları kadar bir mesafe boyunca gözlem yaparak veri
toplamaları gerekmektedir. Zamansal değişimlerin ve bilhassa yüksek akım ve düşük akım
koşullarının getirdiği olası değişimleri gözlemek için yersel hidrolojik değişkenlerdeki
önemli salınım dönemleri dikkate alınmalıdır.

Literatürde sunulan mevcut köprü değerlendirme sistemleri incelendiği zaman, hidrolik
etkenlerden biri olan ayaklar etrafındaki oyulmanın genellikle yapısal etkenler arasında ele
alındığı görülmektedir. Ancak yerel oyulma mekanizmasında akarsu koşullarının bir bütün
olarak etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, öncelikle detaylı olarak akarsu dengesi
araştırılmalı ve bunun köprü açıklığındaki yapısal dengeye olan etkisi incelenmelidir.
HEC-20 yazılımı, Akarsu Geçişlerindeki Denge konusunu kapsamaktadır [7]. Bu yaklaşım
üç aşamalı bir çalışmaya dayanmaktadır. Birinci aşamada akarsu jeomorfolojik özellikleri
incelenmekte; ikinci aşamada hidrolojik, hidrolik ve katı madde taşıma özellikleri
araştırılmakta, üçüncü aşamada ise matematiksel ve fiziksel modelleme çalışmaları
yapılmaktadır. Amerikan Ordusu Mühendisler Birliği tarafından yine benzer bir etüd
önerilmektedir. Ancak bu çalışmalar oldukça kapsamlı ve zahmetlidir. Johnson [8]
tarafından geliştirilen pratik akarsu denge değerlendirme sisteminde akarsuyun morfolojik
ve hidrolik özelliklerine bağlı olarak bir ön değerlendirme yapılmakta ve bulunan
sonuçlara göre daha detaylı incelemenin yapılacağı ileri safha önerilmektedir. Bu yaklaşım
13 parametrenin değerlendirilmesine bağlı olup, parametrelerin durum değerlendirmeleri
bir puanlama sistemiyle yapılmaktadır. Bu çalışmalar ABD’de ağırlıklı olarak Maryland ve
Pennsylvania eyaletlerindeki koşullar göz önüne alınarak geliştirildiği için tamamen farklı
yöresel koşullar içeren durumlarda ancak göreceli olarak bir bilgi edinmek olasıdır. Ancak
yöntemin pratikliği ve elde edilecek parametrelerin yersel gözlemlerle kolaylıkla
bulunabileceği düşünüldüğünde bu yöntemin Türkiye için önerilen köprü izleme sistemiyle
bütünleştirilebileceği kabul edilmiştir [1]. Yersel gözlemlerle değerlendirmeye alınacak
parametrelerin akarsu dengesi hakkında somut bir fikir vereceği düşünülmektedir.
Detayları ve puanlama esasları [8] kaynağında sunulan bu sistem Çizelge 1’de kısaca
özetlenmiştir. Bu sistemde değerlendirmeye esas alınacak parametreler ve bunların hangi
bilgiyi vereceği hususu aşağıda özetlenmektedir:

a) Şev malzemesi ve özellikleri: Şev dengesinin analizi için gereklidir.
b) Ortalama şev eğimi: Şev dengesinin analizi için gereklidir.
c) Şevdeki bitki örtüsü durumu: Şevin erozyona karşı mukavemetinin bir

göstergesidir.
d) Şev kesilmesi: Akımın bilhassa kurplu bölgelerde kısa yolu takip etme eğilimi

sonucunda karşısına çıkan şeve çarpma eğilimi.
e) Şev kayması: Yerçekimi etkisiyle gevşek toprak malzemenin şevden kayması

eğilimi.
f) Kum adacıklarının oluşması: Düzensiz akımlar sonucunda biriken ve kum

adacıklarının oluşmasını sağlayan koşulların taban oyulmalarını artırma eğilimi.
g) Akarsuyun sürüntü taşıma kapasitesi: Köprü açıklığında, bilhassa taşkınlar

sonrasında biriken kaba sürüntü malzemelerinin yerel oyulmaları artırma eğilimi.
h) Akım saptırıcı ve kum tutucular: Yerel oyulma potansiyelini artıracak şekilde akım

alanında olası olumsuz değişiklikler.
i) Taban malzemesi konsolidasyonu ve zırhlanma: Taban malzemesi taşınımına

etkisi.



j) Kayma gerilmesi oranı (τe): Herhangi bir andaki taban kayma gerilmesinin kritik
kayma gerilmesine oranı, akarsu tabanının direnç seviyesini ifade etmektedir.

k) Akımın köprü aksına açılı yaklaşım hali (α): Artan yaklaşım açısıyla yerel oyulma
potansiyeli artmaktadır.

l) Köprünün kurp merkezinden uzaklığı (Dm): Akımın merkazkaç kuvveti etkisiyle
dış bükey kıyıda erozyon, iç bükey kıyıda ise birikme potansiyelini artırması ve
yakındaki köprüye olası etkileri.

m) En kesit daralması yüzdesi: Daralma oyulması üzerindeki etkisi açısından
önemlidir.

Çizelge 1. Johnson ve diğerleri tarafından önerilen hidrolik kontrol listesi [8].

Parametre Ağırlık Çok iyi (1-3) İyi (4-6) Orta (7-9) Kötü (10-12)

-a- 0.6 Kil-siltli kil Killi tın-kumlu killi
tın

Kumlu kil-kumlu
tın

Tınlı kum-kum

-b- 0.6 <3Y:1D
(her 2 şevde)

<2Y:1D
(tek veya 2 şevde)

<1.7Y:1D
(tek veya 2 şevde)

>60°
(tek veya 2

şevde)

-c- 0.8 Sık maki tipi Orta sıklıkta maki
tipi

Düşük sıklıkta
maki tipi

<%50 bitki
örtüsü

-d- 0.4 Hiç veya az
(<15 cm)

Az
(<30 cm)

Sık ve fazla
(30-60 cm)

Sürekli kesme
(>60 cm)

-e- 0.8 Yok veya
potansiyel

Az miktarda Sık ve fazla
miktarda

Sık ve çok fazla
miktarda

-f- 0.6
Zararsız ve

ince
Üzerinde bitki
örtüsü ve çakıl

Genişlemeye
müsait

Genişliği akarsu
genişliğinin

yarısından fazla

-g- 0.2
İhmal

edilebilir Az miktarda Önemli miktarda

Çok fazla
miktarda ve

büyük
boyutlarda

-h- 0.2
Yok veya

çok az Mevcut Önemli sayıda ve
dengesiz

Çok sayıda ve
çok dengesiz

-i- 0.8 Sıralı ve sıkı
zırhlı

Yeterli sıkılıkta
zırhlı Gevşek zırhlı

Çok gevşek
zırhlı

-j- 1.0 τe< 1 1 τe<1.5 1.5 τe<2.5 τe ≥ 2.5
k 0.8 05 5<10 10<30 >30
-l- 0.8 Dm >35m 20< Dm ≤ 35m 10< Dm ≤ 20m 0< Dm ≤ 10 m
-m- 0.8 0-5 6-25 26-50 >50

Bu gözlemlere göre derecelendirilen parametrelerin objektif olarak değerlendirilmeleri için
araziye çıkan ekibin yeterince deneyimli olması, bazı durumlarda ölçüm veya gözlemleri
tekrarlamaları gerekmektedir. Çizelge 1’de sunulan parametrelerin birbirlerine göreceli
olarak önem derecelerini vurgulamak için ikinci kolondaki ağırlık faktörleriyle
çarpılmaları gerekmektedir. Akarsu dengesini olumsuz etkileyen parametrelerin ağırlıkları
problemin önem derecesine göre artmaktadır. Daha sonra tüm puanlar toplanarak ilgili
akarsu kesitinin ağırlıklı puanı elde edilir. Bu puanın hangi seviyeye karşı geldiğini
anlamak amacıyla Çizelge 2 kullanılacaktır. Çizelge 2’nin sonuçlarına göre kritik bir
durum çıkması halinde Çizelge 1’de sunulan parametrelerin hangilerinin yüksek puanda
oldukları tespit edilmelidir. Buna göre iyileştirme çalışmalarının hangi kalemlere ve hangi
yoğunlukta uygulanacağı hakkında da bir bilgi edinmek mümkün olacaktır.



Çizelge 2. Akarsu dengesi durum değerlendirme çizelgesi [8].

Toplam Puan Durum

< 32 Mükemmel

32 - 54 İyi

55 - 77 Orta

≥ 78 Kötü

4. UYGULAMA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada sunulan yöntem, Ankara civarındaki 6 farklı köprüye uygulanmıştır. Berk
[2] tarafından yapılan gözlemler, ilgili puanlamaya ışık tutacak sürede gerçekleşmiştir. Bu
bildiride sadece bir köprü bölgesindeki değerlendirme sunulacaktır. Ankara-Kırıkkale
devlet karayolunun yaklaşık 60. km’sinde yer alan çift Özçay (Kargılı) köprüsü üst ana
yapısı, alt yapı elemanları ve servis elemanları değerlendirilerek yapısal tetkiklerde
bulunulmuş, ayrıca dere yatağına inilerek yeterli mesafede memba ve mansap yönlerinde
inceleme yapılmıştır. Bu bağlamda taban ve şev malzemesi örnekleri alınıp, yeterli sayıda
fotoğraf çekilerek gözlemler tamamlanmıştır. Bu gözlem sonuçları Çizelge 3’te
sunulmaktadır.

Çizelge 3. Özçay (Kargılı) köprüsünde hidrolik  durum puanları.

Parametre Puan Ağırlık Ağırlıklı Puan
-a- 4 0.6 2.4
-b- 2 0.6 1.2
-c- 6 0.8 4.8
-d- 6 0.4 2.4
-e- 6 0.8 4.8
-f- 3 0.6 1.8
-g- 8 0.2 1.6
-h- 9 0.2 1.8
-i- 10 0.8 8.0
-j- 12 1.0 12.0
-k- 6 0.8 4.8
-l- 2 0.8 1.6
-m- 4 0.8 3.2

Özçay (Kargılı) köprü bölgesinde akarsu denge puanı toplam 62.4 olarak bulunmuş olup,
bu değer “orta derece” olarak kabul edilmektedir. Bu durumda köprü dengesini olumsuz
etkilemesi açısından bu puanın düşürülmesine yönelik ıslah çalışmaları yapılmalıdır. Bu
çalışmada başlıca 4 parametre kritik olarak saptanmıştır. Bunlar sırasıyla şev koruması,
kum adacıklarının oluşması, sürüntü malzemesi birikmesi ve yüksek kayma gerilmesi
oranıdır. Bu durumda akarsu boyunca şev tahkimatı güçlendirilmelidir. Tabanda ve köprü
açıklığında biriken malzemelerin, bilhassa yüksek akım dönemlerinden sonra kontrol
edilerek temizlenmesiyle net akım alanı artırılabilir. Akarsuyun katı madde taşıma
potansiyeli yüksek olduğu için biriken kum adacıklarının neden olabileceği açılı akım
yaklaşımını önlemek için köprü yaklaşım duvarlarının tekrar gözden geçirilmesi ve köprü
açıklığında ayaklar etrafına oyulmayı azaltıcı düzenlemelerin, örneğin yeterli miktarda ve
mesafede riprap döşenmesi gibi, düşünülmelidir.



5. SONUÇLAR

Bu bildiride akarsu köprülerinin yapısal dengesine olumsuz etkileri olan hidrolik faktörler
üzerinde durulmuştur. Akarsu dengesini etkileyen ana faktörler tartışılmış ve Johnson [8]
tarafından önerilen, kullanımı kolay ve yeterli düzeyde bilgi sunan bir durum
değerlendirme yöntemi sunulmuştur. Bu yöntem, 13 farklı parametrenin bir puanlamayla
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Faktörlere, akarsu dengesine olan etkileri açısından
birbirlerine göreceli olarak ağırlıklar verilmektedir. Toplam ağırlıklı puana göre başlıca
mükemmel, iyi, orta ve kötü derecede sıralanan akarsu dengesi için elde edilen puanın bir
değerlendirmesi yapılacaktır. Bu sistemde yüksek puan kötü, düşük puan iyi durum
gösterdiği için toplam puan içinde alt puanlar arasında en fazla olanların etkisini ve
dolayısıyla puanını azaltıcı önlemlerin değerlendirmesini yapmak olasıdır. Ancak sunulan
bu yöntem sonuçlarının zamanla değişim göstereceği açıktır. Dolayısıyla bilhassa çok
yüksek ve çok düşük akım dönemlerinde köprü bölgesinin aralıklarla ziyaret edilerek
durum değerlendirmesi yapılmasının ve bir önceki gözlemin ve çözüm önerilerinin yeniden
gözden geçirilmesinin önemi açıktır. Ancak hidrolik değerlendirmelerin yapısal
değerlendirmelerle birlikte ele alınmasında büyük yarar vardır. Fiziksel ömrünün sonuna
yaklaşmış bir köprü için çok önemli miktarda iyileştirme çalışması yapmak, yeni bir köprü
yapmaktan daha pahalı olabilir. Bu nedenle periyodik tetkiklerde yeterli done elde
edilebilirse net faydanın köprü yaşına göre değişiminin bulunması böyle bir karar verme
aşamasında önem kazanabilir.
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ÖZET

Hareketli kütle altındaki sistemlerin titreşim analizi, kullanım alanının yaygın olması
sebebiyle üzerinde çok çalışılan bir konudur. Bahsedilen sistemlere demiryolu yapılarında,
köprü yapılarında ve fabrikalarda vinç sistemlerinde rastlanılır. Bu çalışmada sabit hızlı ve
ivmeli hareketli aracın yükü dikkate alınarak matematik model düşünülmüştür. Problemin
matematik modeli hem tek bir hareketli yük için hem de iki tane hareketli yük için elde
edilmiştir.  Hareket denklemlerinin çözümleri sonlu farklar metodu ile yapılmıştır. Burada
sonlu farklar metodunun kullanılmasının amacı tamamen nümerik bir metot olması ve ileri
çalışmalarda karşılaşabilecek lineer olmayan denklemlerin çözümünde kullanılabilir
olmasıdır. Sayısal sonuçlara ulaşmak için sonlu farklar yöntemiyle elde edilen deplasman
eşitliği denklemi, problem verileri ve sınır şartları MAPLE 10 programı ortamına girilmiş ve
buradan gelen sayısal sonuçlar Grapher programına aktarılarak zaman-yer değiştirme
grafikleri çizilmiştir. Bu grafikler sayesinde hız ve ivme değişimlerinin hareket üzerindeki
etkisi incelenilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Titreşim, Hareketli Kütle, Sonlu Farklar, Değişken hız.

DYNAMIC RESPONSE OF A BEAM/BRİDGE SUBJECTED TO LOADS MOVING
WITH VARIABLE SPEEDS

ABSTRACT

The subject of vibration analysis of the beam under moving load/mass effect is widely
studied. This system is used as a bridge structure, plant structure and etc. In this study, two
cases are considered. Firstly, the concentrated load, moved with time-varying velocity,
secondly the vehicle (with wheelbase equal to 2d), moving also with time-varying velocity.
The mathematical model of equation of motions is derived. The solutions of the equation of
motion are obtained using finite differences method. The finite differences method is a
numerical solution technique and it can be used advanced studies. MAPLE 10 software is
used to obtain numerical result and Grapher software is used to illustrated numerical results in
a graphic form. The graphics are in time history form. The effects of variation of time and
acceleration are observed in the graphics.

Keywords: Bridge, Vibration, Moving Mass, Finite Differences, Variable Velocity.



1. GİRİŞ

Hareketli kütle altındaki sistemlerin titreşim analizi kullanım alanının yaygın olması
sebebiyle üzerinde çok çalışılan bir konudur. Bu sistemlere demiryolu yapılarında, köprü
yapılarında ve fabrikalarda vinç sistemlerinde rastlayabiliriz.

Michaltos’ un yaptığı çalışmada tek açıklıklı bir kirişin üzerindeki hareketli ve
değişken hızlı rasgele yüklerin etkisi incelenmiştir. Burada üç örnek olay dikkate alınmıştır.
İlk olarak nokta yük, ikinci olarak bir araç, son olarak da hafif sönümleme etkisi. Uygulama
Euler-Bernoulli’nin kiriş teorisine dayalıdır.[1] Hareketli kütle altındaki kiriş/köprü dinamiği
konusunda yapılan birçok çalışma vardır. Bu çalışmalarda genellikle araçlardan gelen
yüklerin farklı modellenmesi, yapı zemin etkileşimi ve çeşitli çözüm teknikleri üzerine
yoğunlaşılmıştır. [2,3,4,5,6]

Hareketli yük altındaki köprü/kiriş modellemelerinde çeşitli sönüm modelleri
kullanılmıştır. Sabit mesnette oluşan dönmeyi önlemek için mesnete konulmuş klasik
olmayan sönüm modeli ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. [7]

TMD tipi sönümleyici modelin köprülerde kullanımı da çok yaygın bir çalışma
konusudur. Birçok farklı TMD modelleri kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda farklı
konumlardaki TMD modelleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.[8,9]

Bu çalışmada sabit-sabit mesnetlenmiş bir kiriş üzerinden ivmeli hızla geçen bir
kütlenin atalet kuvvetleri dikkate alınmadan sisteme etki etmesi durumu ile ivmeli hareket
eden 2d aks boyundaki bir aracın etkisi incelenmiştir. İvmeli hareket eden araçtan kirişe etki
eden kuvvetler hesaplanmıştır. Euler-Bernoulli kiriş modeli dikkate alınmıştır. İç ve dış
sönüm parametreleri ihmal edilmiştir. Farklı iki durum için elde edilen hareket denklemleri
sonlu farklar metodu ile analiz edilmiştir. Bu problemlerde sonlu farklar kullanımı ilk defa
yapılmaktadır. Elde edilen nümerik sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir.

2. HAREKET DENKLEMİ

İki farklı durum için hareket denklemleri çıkarılacaktır: tekil yük ve iki yük olması
durumları. Bu iki farklı durum için hareket denklemde sadece eşitliğin sağ tarafındaki terimler
değişecektir. Eşitliğin sol tarafı temel Euler-Bernoulli kirişine ait hareket denklemidir. Her iki
durum için sınır şartları aşağıdaki gibidir

w(0,t)=(L,t)=w''(0,t)=w''(L,t)=0 (1)

2.1. İvmeli Hareket Eden Tekil Yük Olması Durumu

Şekil 1. İvmeli hareketli tek kütle olması durumu[1]



Şekil 1’ de görülen basit olarak mesnetlenmiş çelik köprü kirişin uzunluğu L, birim
boyunun kütlesi m, eğilme rijitliği EI’dir. Kiriş üzerinden geçen hareketli kütlenin ağırlığı
P=Mg ve hızı v’ dir.

Kütlenin herhangi bir t anındaki kirişin sol ucundan mesafesi olan α=s(t) ‘dir. t,
kütlenin kirişe girdi andan itibaren ölçülmeye başlanır. Buna göre hareket denklemi;

* * * *( , ) ( , ) ( )ıvEIw x t mw x t Mg x     (2)

Burada,  w düşey deplasmanı, g yerçekimi ivmesini,t zamanı, ( )x  dirac delta
fonksiyonunu ifade etmektedir. İvmeli hareket eden kütlenin konumu s,aşağıdaki ivme, hız ve
konum formülleri kullanarak hesaplanabilir.

* *s sabit  (3)

* * * *
0s v v t   (4)

* * * *2
0

1
2

s v t t  (5)

Burada γ hareketli kütlenin ivmesini, v=v(t) kütlenin hızını, v0 kütlenin t=0 anındaki
hızını göstermektedir.

2.2. İvmeli Hareket Eden Araç Problemi

Şekil 2. Hareketli aracın şematik gösterimi[1]

Şekil 2’deki aracın özellikleri; aks sayısı 2, kütlesi M; akslar arası mesafenin uzunluğu
2d, aracın ağırlık merkezinin köprünün üst yüzeyinden olan uzaklığı h’dir. Hareketli kuvvet
F=M * ve ivme, * olarak ifade edilmiştir.

İlk (ön) aksın kirişe t*=0 anında girdiği farz edilir ve bu bir araç için v=0
demektir.Aracın ağırlığı P=Mg iki aksı arasında eşit olarak bölünmüştür. Böylece köprü
kirişine etkiyen 1P ve 2P kuvvetleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

* *

1 *2 2
Mg M hP

d


  ,
* *

2 *2 2
Mg M hP

d


  , * 0  (6)



1 2 2
Mg M hP

d


  , 2 2 2
Mg M hP

d


  , * 0  (7)

Diğer taraftan ikinci (arka) tekerin köprüye girdiği td anında, ön teker 2d lik bir mesafe
kadar ilerlemiştir. Bu mesafe;

* * *2
02 / 2d dd V t t  (8)

ifadesi ile hesaplanır. Burada;

* 2 * *
0 01/ ( 4 )dt V V d     , * 0  (9)

* 2 * *
0 01/ ( 4 )dt V V d    , * 0  (10)

t=td anında, arka teker Vd hızıyla köprüye giriyor olacaktır.

*
0d dV V t  , * 0  (11)

*
0d dV V t  , * 0  (12)

Ön teker, t zamanında köprünün girişinden itibaren 1 uzaklığı noktasına ulaşacaktır;

* * *2
1 0 / 2V t t   , * 0  (13)

* * *2
1 0 / 2V t t   , * 0  (14)

Arka teker, dt t zamanında köprünün girişinden itibaren 2 uzaklığı noktasına
ulaşacaktır;

* * 2
* *

2 0
( )( )( )

2
d

d d
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    , * 0  (16)

Böylece hareket denklemi;

* * * *
1 1 2 2( ) ( )ıvEIw mw P x P x        (17)

olur.

2.3. Hareket Denklemlerinin Boyutsuzlaştırılması

Denklem sisteminin çözümünde kolaylık açısından ve çözüm yöntemine uygunluğu
sebebiyle, denklem parametrelerinin boyutsuzlaştırılması uygun görülmüştür.

Aşağıda, denklem parametrelerine ve bunların boyutsuzlaştırılmasına ilişkin bilgiler
verilmiştir [14].



* * * * *
*

2

., , , , ,x w t E I h d mx w t h d V V L
L L L m L L EI

      (18)

Öncelikle birinci noktasal yük problemindeki ifade boyutsuzlaştırmak için Denklem 2’deki
boyutlu ifadelerin yerine Denklem 18’daki boyutsuz ifadeler yazılırsa Denklem 19 elde edilir.

4 2

4 2 ( )w w M g x
x t m

 
 
  

 
(19)

Hareketli araç problemindeki ifadeyi boyutsuzlaştırmak için Denklem 18’deki
boyutsuz ifadeler Denklem 17’de yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa

4 2

1 24 2 ( ) ( )
2

w w M h hg x g x
x t m d d

 
   

                      
(20)

elde edilir.

3.Hareket Denklemlerinin Sonlu Farklar Metodu ile Hesaplanması

Sonlu farklar metodu diferansiyel denklemlerin birbirinden, sonlu farklı uzaklıklarda
ayrılmış sonlu noktalarda ayrıklaştırılması ile ortaya çıkan yaklaşık cebirsel denklemlere
dönüştürülüp çözülmesidir [13]

Yukarda tanımlanan boyutsuz denklemleri sonlu farklar ile çözmek için aşağıdaki
açılımları kullanırız [13].

2 1 1 2
4

4 6 4n n n n n
ıv i i i i iy y y y yy

dx
      


1 1

2

2n n n
i i iy y yy

dt

    (21.a ve b.)

Bu açılımlarla birlikte x=dx*i ve t=dt*n terimlerini de kullanırız. Köprü kirişi üzerinde
hareket eden noktasal yük problemini ifade eden Denklem 19’un yukarıdaki açılımlar
kullanılarak elde edilen sonlu farklar açılımı Denklem 22’de verilmiştir.

   
2

1 1 2
2 1 1 242 4 6 4 . . .n n n n n n n n

i i i i i i i i
dt My y y y y y y y dt g i dx v n dt
dx m

 
            (22)

elde edilir. Aynı şekilde köprü kirişi üzerinde hareket eden iki akslı bir araç problemini ifade
eden Denklem 20’nin yukarıdaki açılımlar kullanılarak elde edilen sonlu farklar açılımı
Denklem 23’te verilmiştir.

     
2

1 1 2 2
2 1 1 242 4 6 4 1 . . . 2 . . .n n n n n n n n

i i i i i i i i
dty y y y y y y y dt P i dx v n dt dt P i dx v n dt
dx

  
             

(23)

Aynı açılımlar sınır şartlarında uygulanırsa;



0 0ny  0n
Ny  1 1

n ny y   1 1
n n
N Ny y   (24)

elde edilir

4. NÜMERİK SONUÇLAR

Yapılan çözümlemelerde köprü kirişinin açıklığı L=40 m, kullanılan malzemenin
elastisite modülü E=2.1*108 kN/m2, kiriş kesitinin atalet momenti I=0.84 m4, birim boyunun
kütlesi m=150 kN olarak alınmıştır Köprü üzerinden geçen kütlenin(aracın) kütlesi M=600
kN, aks aralığı 2d=8 m, ağırlık merkezinin köprü yüzeyinden yüksekliği h=1.5m olarak
alınmıştır. Kütlenin(aracın),  boyutsuz hızı V=0.2 0.5 0.8 1 ve  boyutsuz ivmesi  =0 0.1 0.4
değerleri alınarak yapılan çözümlerin sonuçları grafik olarak aşağıda verilmiştir [1]. İvmeli
hareket için elde edilen bütün sonuçlarda ivme pozitif olarak alınmıştır.

4.1. Tekil Yük Olması Durumu

Şekil 3. Farklı ivme değerleri için zaman deplasman grafiği a.) v0=0.2 b.) v0=0.5

Farklı ivme değerleri için v0 hızında tek yük olması durumunda sistemin nasıl
davrandığı Şekil 3 ve 4’de görülmektedir. Özellikle ivmenin sıfır olduğu durum için aracın
köprüyü terk ettiği zaman çok net görülmektedir. İvme ve hız arttıkça araç köprüyü çok hızlı
geçmekte buda grafiklerde çok açık gözlenmektedir. İvme arttıkça (v0=0.5 hariç) genlik
büyümektedir. Ancak araç köprüyü geçtikten sonra devam eden salınımın ( hiç sönüm terim
olmadığı için beklenen sonuç) genliği en büyük ivme değeri 0.4 için yine en büyüktür. Ancak
v0=.8 de durum farklıdır. Bunları açıklamak için belki analitik başka yöntemlerle problemin
çözülmesi gerekebilir. Hareketli kütle köprüden geçerken oluşturduğu genliğin frekansı
köprünün doğal frekansı ve/veya katlarına yakın geldiği zaman buna benzer durumlarla
karşılaşılabileceği yorumunu yapabiliriz. Bir başka deyişle hareketli kütleden kaynaklanan
zorlama sistemin doğal frekansını uyarmış olabilir. Bu da ancak köprüyü geçme süresinin
sistemin periyoduna yakın olması ile mümkün olabilir.



Şekil 4. Farklı ivme değerleri için zaman deplasman grafiği a.) v0=0.8 b.) v0=1.0

Benzeri grafikler ivmeyi sabit tutarak farklı hız değerlerini kullanarak Şekil 5’te
görülmektedir.

Şekil 5. Farklı hız değerleri için zaman deplasman grafiği a.) γ=0.0 b.) γ=0.1



4.2 Hareketli Araç Olması Durumu

Şekil 6. Farklı ivme değerleri için zaman deplasman grafiği a.) v0=0.2 b.) v0=0.5

Şekil 7.Farklı ivme değerleri için zaman deplasman grafiği a.) v0=0.8 b.) v0=1.0

Hareketli araç probleminde de tek bir hareketli problemine benzer sonuçlar vardır.
Şekil 6 ve 7 de hızlar sabit tutulup farklı ivme değerleri için zaman-deplasman grafikleri
çizilmiştir. Bu grafiklerde de görüldüğü üzere büyük hızlarda büyük deplasmanlar olmaktadır.
Önceki durumdan farklı olarak burda araç geçtikten sonra ortaya çıkan en büyük genlik en
büyük hızlar için ortaya çıkmaktadır.



Benzeri sonuçlar Şekil 8’de ivme değerini sabit tutup bu ivme değerinde farklı hızlar
için verilen zaman-deplasman grafikleri verilmiştir. Bu grafiklerde de görüldüğü üzere büyük
hızlarla büyük deplasmanlar olmaktadır. Aracın köprü büyük hızlarda kısa sürede köprüyü
terk ettiği grafiklerde net izlenmektedir. Burada ivmenin hızı arttırmak dışında probleme
farklı pek etkisi olmamaktadır. Tek kütle hareketi ile araç hareketini karşılaştırdığımızda tek
kütlenin hareketinde daha büyük genlikler olduğu görülmektedir. İvmesiz harekette hız 0.2
için iki grafiği karşılaştırdığımızda tek kütle geçişinde köprünün doğal frekansından
kaynaklanan harekatın daha belirgin olduğu izlenmektedir.

Şekil 8. Farklı hız değerleri için zaman deplasman grafiği a.) γ=0.0 b.) γ=0.1

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada ivmeli hareket eden tek kütle ve araç problemleri ela alınmıştır. Bu
ivmeli hareketin köprü/kiriş üzerindeki etkileri incelenmiştir. Köprü Euler-Bernoulli kirişi
olarak idealize edilmiştir. Sistemde hiç bir sönüm yoktur. Mesnetler sabit-sabit olarak
düzenlenmiştir. Elde edilen hareket denklemi sonlu farklar nümerik metotla çözülmüştür.
Elde edilen grafikler zaman-deplasman şeklinde verilmiştir. Sonuç olarak büyük hızlarda
büyük genliklerin olduğu gözlenmiştir. İvmenin hızı arttırmaktan başka sistem üzerinde
büyük bir etkisi gözlenmemiştir. Hareketli tek kütle ile hareketli araç problemi
karşılaştırıldığında hareketli tek kütlede daha büyük genliklerin oluştuğu gözlenmiştir. Bazı
hızlar sonucunda kütle köprüyü terk ettikten sonra devam eden genliklerde diğerlerinden daha
büyük sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir. Bu konu analitik yöntemlerle analiz edilerek
karşılaştırmalı olarak ilerde incelenmelidir. Ancak bizim yorumumuz kütlenin köprü üzerinde
kaldığı sürenin sistemin doğal periyoduna ve katlarına yakın olduğu durumlarda daha büyük
genliklerin ortaya çıktığı şeklindedir. İlerki çalışma konuları olarak farklı yük
kombinasyonları araştırılabilir. Ayrıca hafif eğrili veya kadameli kirişler ile nonlineer
modellerin analizleri yapılabilir.
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ÖZET

Köprülerde dinamik etkiler çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Dinamik
etkilerin sönümlenmesi çok yaygın bir araştırma konusudur. Bu çalışmada köprülerde
kullanılan TMD (Turned Mass Damper) ve Friction Damper (sürtünme tipi sönümleyiciler)
tipi dinamik izolatörlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Dinamik yük olarak sabit hızlı tekil
bir yük etki ettirilmiştir. TMD tipi sönümleyici Euler-Bernoulli kirişi olarak modellenen
köprünün orta noktasına, sürtünme tipi sönümleyici mesnetlere monte edilerek matematik
modeller oluşturulmuş ve sonlu farklar yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar dinamik
etkilere maruz kalan köprülerde yer değişim- zaman eğrisi şeklinde hesaplanmış ve
grafiklerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hareketli kütle, Viskoz sönümleyici, TMD, Sonlu farklar, Titreşim.

COMPARISON OF DIFFERENT TYPES DAMPERS ON DYNAMIC
BEHAVIOUR OF A BEAM OF BRIDGE SUBJECTED TO LOADS MOVING

ABSTRACT

Dynamic effects on bridge are very important subject. To reduce effect of dynamic
force is widely studied. In this study, the effects of tuned mass damper TMD on the bridge
are compared with two rotational viscous dampers attached at its ends. The effects of
moving mass with constant velocity are considered dynamic load. In order to drive
equation of motion of TMD-installed bridge, the TMD is installed at the middle of Euler-
Bernoulli beam/bridge. The other system is composed of a uniform simply supported
nondissipative Bernoulli–Euler beam with two rotational viscous dampers, with damping
constant c, attached at its ends. The governing equations of motions are computed using
finite difference method. The results are given in a time-history graphics form.

Keywords: Moving mass, Viscous damper, Tuned mass damper (TMD), Finite
differences, Vibration.



1. GİRİŞ

Hareketli kütle altındaki sistemlerin titreşim analizi kullanım alanının yaygın
olması sebebiyle üzerinde çok çalışılan bir konudur. Bu sistemlere demiryolu yapılarında,
köprü yapılarında ve fabrikalarda vinç sistemlerinde rastlayabiliriz.

Michaltos’ un yaptığı çalışmada tek açıklıklı bir kirişin üzerindeki hareketli ve
değişken hızlı rasgele yüklerin etkisi incelenmiştir. Burada üç örnek olay dikkate
alınmıştır. İlk olarak nokta yük, ikinci olarak bir araç, son olarak da hafif sönümleme
etkisi. Uygulama Euler-Bernoulli’nin kiriş teorisine dayalıdır.[1] Hareketli kütle altındaki
kiriş/köprü dinamiği konusunda yapılan bir çok çalışma vardır. Bu çalışmalarda genellikle
araçlardan gelen yüklerin farklı modellenmesi, yapı zemin etkileşimi ve çeşitli çözüm
teknikleri üzerine yoğunlaşılmıştır. [2,3,4,5,6]

Hareketli yük altındaki köprü/kiriş modellemelerinde çeşitli sönüm modelleri
kullanılmıştır. Sabit mesnette oluşan dönmeyi önlemek için mesnete konulmuş klasik
olmayan sönüm modeli ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. [7]

TMD tipi sönümleyici modelin köprülerde kullanımı da çok yaygın bir çalışma
konusudur. Birçok farklı TMD modelleri kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda farklı
konumlardaki TMD modelleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.[8,9]

Bu çalışmada sabit-sabit mesnetlenmiş bir kiriş üzerinden sabit hızla geçen bir
kütlenin atalet kuvvetleri dikkate alınmadan sisteme etki etmesi durumunda farklı iki tip
sönümleyici kullanımının sistemin davranışı üzerinde etkileri ortaya konulmuştur. TMD
tipi pasif sönümleyici ile sabit mesnette dönmeyi önleyici klasik olmayan sönüm modelleri
incelenmiştir. Farklı iki model için elde edilen hareket denklemleri sonlu farklar metodu ile
analiz edilmiştir. Bu problemlerde sonlu farklar kullanımı ilk defa yapılmaktadır. Elde
edilen nümerik sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir.

2.PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELLERİ

Bu çalışmada iki farklı sönümleyici model incelenmiştir. Birinci modelde yer
değiştirmelerden kaynaklanan dönmeyi önleyici ve mesnetlere konan bir sönüm modeli
vardır. İkinci model ise TMD (tuned mass damper) olarak isimlendirilen bir pasif
sönümleyicidir. Köprü kirişinde farklı konumlarda, farklı sayıda ve farklı modellerde TMD
kullanılabilir. Bu çalışmada köprünün orta noktasına konan ve Kelvin-Voight model ile
köprüye bağlanan bir kütle ele alınmıştır. Bu problemlerde Euler-Bernoulli kirişi göz
önüne alınmıştır.

2.1. Dönme sönümleyici Sönüm Modeli

Sistem Şekil 1’ de görüldüğü gibi sabit-sabit mesnetten oluşmuştur.

Şekil 1. Dönmeyi sönümleyici model[7]



Ancak mesnetlerde düşey yer değiştirmeden kaynaklanan oluşan dönmeye karşı bir
sönüm konulmuştur. Bu klasik sönümleyicilerden farklı bir durumdur. Bu durum için
hareket denklemi aşağıdaki gibidir.

* * * * * * * *( , ) ( , ) ( )ıvEIy x t my x t Mg x    (1)

Burada E kirişin elastisite modülünü, I atalet momentini, y düşey deplasmanı, x
yatay ekseni, t zamanı, m kirişin birim boyunun kütlesini, M hareketli kütleyi, g yerçekimi
ivmesini, δ Direk delta fonksiyonunu göstermektedir. Hareketli yükten kaynaklanan
eşitliğin sağ tarafındaki görülen terimde problemi basitleştirmek için atalet kuvvetleri
(centripetal ve Coriolis kuvvetleri gibi) dikkate alınmamıştır.[1] Kütlenin herhangi bir t
anındaki kirişin sol ucundan mesafesi olan α=s(t*) ‘dir. t*, kütlenin kirişe girdiği andan
itibaren ölçülmeye başlanır. Bu durumda konum ve hız

* *s v , * * *s v t (2)

şeklindedir. Burada v kütlenin hızını göstermektedir.

Değişik durum için sınır şartı Oliveto, Greco ve Santini tarafından aşağıdaki şekilde
verilmiştir.[7][10] Ayrıca bu konuda İnan, çeşitli mesnet şartları durumlarını vermiştir.[11]
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2.2. TMD Tipi Pasif Sönümleyici

Bu modelde Kelvin-Voight cismi ile kirişe orta noktasından bağlı bir kütle vardır.

Şekil 2. TMD tipi pasif sönümleyici model[9]

Bu tür sönümleyicilerde kirişin doğal frekansına ve kütlesine bağlı olarak
sönümleyici modelin Kz yay katsayısı, Cz sönüm katsayısı ve mz kütlesi belirlenir. Hortog
de aşağıdaki çözümü önermiştir.[12]
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Burada εz TMD kütlesinin kiriş toplam kütlesine oranını, ωz ve mz ise sırası ile
TMD nin frekansını ve kütlesini göstermektedir. cc ve cz ise TMD sönüm katsayısını ve
kritik sönüm katsayısını, ωn ise kirişin doğal frekansını verir. Şekilde gösterilen hareket
denklemi ise aşağıdaki gibi verilebilir.

   * * * * * * *
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  (6.a)

   * * * * * * * 0z z zm z c z y k z y      (6.b)

Buradaki büyükler daha önce verildiği gibidir. Bilinmeyen sadece z vardır ve
TMD’ nin yaptığı deplasmanı göstermektedir. Denklem 6.b’yi aşağıdaki şekilde tekrar
düzenleyebiliriz

      * * * * * * * * * * * *
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3. HAREKET DENKLEMLERİNİN BOYUTSUZLAŞTIRILMASI

Yukarıdaki verilen matematik modellerin çözümüne başlamadan önce geometri ve
malzemeden kurtulmak için boyutsuzlaştırma yapıldı. Boyutsuzlaştırma yapmaya önce
bağımlı ve bağımsız büyüklükleri boyutsuzlaştırarak başlandı.

* * *

2

., ,x y t E Ix y t
L L L m

   (8)

Burada L, kirişin boyunu göstermektedir. Boyutsuzlaştırılan terimleri denklemde
yerlerine koyduğumuzda ve gerekli sadeleştirmeler uygulandığında Denklem 1 için
aşağıdaki boyutsuz denklem elde edilir

( )ıv My y g x vt
m

   (9)

Denklem 3’te verilen sınır şartlarının da boyutsuzlaştırılması gerekmektedir. Sınır
şartlarını boyutsuzlaştırdığımızda boyutsuz sönüm katsayısı C elde edilir.
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mEI

 (10.a)
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(10.b)

Benzer şekilde boyutsuzlaştırmaya TMD model için elde edilen hareket
denklemlerine de uygularsak aşağıdaki boyutsuz denklemleri elde ederiz.
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Burada boyutsuz büyükler aşağıdaki gibidir.
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4. HAREKET DENKLEMLERİNİN SONULU FARKLAR İLE ANALİZİ

Hareket denklemlerinin analizinde sonulu farklar yöntemi kullanılmıştır. Sonlu
farklar yöntemi tamamen nümerik bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajı her türlü lineer ve
nonlineer probleme uygulanabiliyor olmasıdır. Kararlılık sorununu açmak için dt=0.1*dx2

[14] değeri alınmıştır.

4.1. Dönme Sönümlü Problemin Sonlu Farklar İle Analizi

Denklem 8’ i sonlu farklar ile çözmek için aşağıdaki açılımları kullanırız [13].

2 1 1 2
4

4 6 4n n n n n
ıv i i i i iy y y y yy

dx
      


1 1

2

2n n n
i i iy y yy

dt

    (13.a ve b.)

Bu açılımlarla birlikte x=dx*i ve t=dt*n terimlerini de kullanırız. Denklem 8’in
sonlu farklar açılımı aşağıdaki gibi olur.
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            (14)

Benzer açılımları başlangıç ve sınır şartları içinde kullanabiliriz. Başlangıç şartı için

 1 1
1 1 1 1 1
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(15)

Elde ederiz. Benzer şekilde sınır şartına uygularsak
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(16)

elde ederiz.



Problemdeki denklem zamana göre ikinci mertebe türevler içerdiği için denklemin
çözülebilmesi için iki tane başlangıç şartı gerekmektedir. Başlangıç şartları sadece birinci
modu uyaracak diğer modları uyandırmaktan sakınılacak şekilde verilmiştir. t=0 anı için
hız sıfır alınmıştır.

4.2. Dönme Sönümlü Problemin Sonlu Farklar İle Analizi

Bu problemde de Denklem 13 deki açılımlar aynen kullanılmıştır. Ayrıca Denklem 11.b.
de kullanılmak üzere aşağıdaki sonlu farklar açılımları yazılmıştır
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dt

  


1n nz zz
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1n n

i iy yy
dt

  (17. a, b, c)

Problemde iki bilinmeyen yi
n+1 ve zn+1 olduğu ve denklemler ikinci mertebe türevler

içerdiği için denklemin çözülebilmesi için her bilinmeyen için iki tane başlangıç şartı
gerekmektedir. Kiriş için bu başlangıç şartları sadece birinci modu uyaracak diğer modları
uyandırmaktan sakınılacak şekilde verilmiştir. t=0 anı için hız sıfır alınmıştır. TMD sönüm
kütlesinin hareketini veren z için ise başlangıç şartları olarak deplasman, kirişin orta
noktasındaki başlangıç deplasmanına hız da sıfıra eşit olarak alınmıştır.
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5. SAYISAL SONUÇLAR

Bu bölümde yukarda sonlu farklarla açılımlarını yaptığımız hareket denklemlerinin
sayısal sonuçları grafik olarak verilmiştir. Her ne kadar boyutsuz büyüklükler kullanılmış
olsa da gerçek bir probleme örnek olması için aşağıda verilen değerler kullanılarak
boyutsuz değerlere geçilmiştir. Bu değerler Wang tarafından kullanılan değerlerdir.[8]

Köprü için
L=40 m, E=2,87.106t/m2, I=17,90m4, m=38,24t/m

TMD için
mz=7648kg, cz=16978Ns/m, kz=3,77.106 değerleri kullanılmıştır.

Dönme sönümlü problem için kullanılan sönüm teriminde farklı sönüm değerleri
kullanıldığı için onun boyutlu değerleri verilmemiştir. Ancak TMD deki ve dönme
sönümlü terimdeki sönüm terimleri için farklı boyutsuzlaştırma katsayıları geldiğine dikkat
edilmelidir. Elde edilen tüm sonuçlar kirişin orta noktasına içindir.



5.1. Dönme Sönümlü Kiriş Modeli
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Şekil 3. Hız v=0.8 için a.) her iki mesnette sönüm b.) tek mesnette sönüm olması durumu

Dönme sönümlü mesnete konulan sönümleyicilerin modellenmesinde tek bir hız
için sonuçları verdik. Farklı sönüm katsayılarını seçme şansımız olduğu için sönüm
katsayılarının çözüme etkisini görmek istedik. Şekil 1.a. da her iki mesnette de
sönümleyici olması durumu incelenmiştir. Burada boyutsuz sönüm katsayısı 0.1 eşit olunca
nerdeyse hiç salınım yapmadan sistem sönümlenmektedir. Dolayısıyla bu değere kritik
sönüm katsayısı denilebilir. Sönüm katsayıların hepsinde sönümün en baştan itibaren
genliği düşürdüğü gözlenmektedir ve hepsi konum sıfır olacak şekilde sönümleme yaptığı
görülmektedir. Şekil 1’in a ve b grafiklerini karşılaştırırsak, özellikle c=0.1 değeri için, her
iki mesnette sönümün olmasının çok hızlı sönüm yaptığı görülmektedir. Tek mesnette
sönüm olması durumunda, sönüm katsayısı ile genliğin küçülmesi arasında doğrusal bir
oran vardır. Her iki mesnette sönüm olması durumunda bu doğrusal oran kaybolur.
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Şekil 4. Hız v=0.8 için tek mesnette ve her iki mesnette sönüm olması durumu



Şekil 2 de her iki mesnette ve tek mesnette aynı sönüm katsayısı için sistemin nasıl
sönümlendiği görülmektedir. Tek mesnette olması durumunda sistem bir miktar salınım
yaparken her iki mesnette olunca çok ani sönümleme olmaktadır.

5.2. TMD Sönümlü Kiriş Modeli

Yukarda verilen değerler kullanılarak farklı hız değerleri için grafikler elde
edilmiştir.
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Şekil 5. Farklı hız değerleri için TMD’ siz çözümler

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere hız arttıkça genliğin büyüdüğü görülmektedir.
Örneğin hızın 1 eşit olduğu durumda genlik uzunluğun %0.53 kadar olmakta ama diğer
hızlarda ise %0.5 ulaşamamaktadır. Ancak daha düşük hızlarda aracın köprüyü geçme
süresi arttığı için büyük genliğin oluştuğu zaman daha uzundur. Örneğin v=0.3 ’te görülen
küçük salınımlar sistemin doğal frekansından kaynaklanmaktadır. v=0.8 hızında araç
köprüyü geçtikten sonra daha büyük genliklerin oluşması araştırılması gereken bir
konudur.
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Şekil 6. TMD’li zaman deplasman grafikleri a.) v=1.0 b.) v=0.8

TMD kullanıldıktan sonra elde eilen şekillerde de görüldüğü üzere sistem belli bir
zaman sonra sönümlenmektedir. TMD sönümün etkisinin net görülebilmesi için sisteme
başka sönüm parametresi konulmamıştır. TMD li sönümlerde ilk başta genlik biraz daha
artmakta ancak sonra sönüm oluşmaktadır. Fakat salınım sönümlendikten sonra bile kirişte
bir miktar deplasman kalacaktır. Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü TMD den kaynaklanan
bir deplasman olması beklenilir.
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Şekil 7. TMD’li zaman deplasman grafikleri a.) v=0.5 b.) v=0.3

TMD sönümlü çizimlere baktığımızda sönüm olduktan sonra hep aynı noktada
sönümlendiği görülecektir. TMD den kaynaklanan bu sönüm aynı çıkması yaptığımız
hesapların doğruluğunu da gösterir.



6. SONUÇLAR

Bu çalışmada sabit-sabit mesnetlenmiş bir kiriş üzerinden sabit hızla geçen bir
kütlenin atalet kuvvetleri dikkate alınmadan sisteme etki etmesi durumunda farklı iki tip
sönümleyici kullanımının sistemin davranışı üzerinde etkileri ortaya konulmuştur. Farklı
iki model için elde edilen hareket denklemleri sonlu farklar metodu ile analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda her iki mesnette sönüm olması durumunda C=0.1 boyutsuz sönüm
katsayısının salınıma çok fazla izin vermeden sönümlendiği gözlenmiştir. TMD kullanılan
modelde ise TMD kullanımın ilk başta genliği arttırdığı fakat zamanla sönümlediği
gözlenmiştir. Mesnetlere uygulanan sönüm sonunda zamanda sonsuza gittiğimizde
sistemin deplasmanın sıfıra gittiği fakat TMD’ li modelde böyle olmadığı gözlenmiştir.
Buda zaten beklenen bir sonuçtur. Çünkü TMD den kaynaklanan statik bir deplasman
olması beklenmektedir.

Sonlu farklar yöntemi kullanılarak bu çalışmalar yapılmıştır. Amaç bu çalışmaları
nonlineer sistemlerde de tekrarlayabilmektir. İleri çalışma konusu olarak hafif eğrili veya
nonlineer sistemlerin bu sönümleme modelleri altında sonlu farklar ile analizi önerilir.
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DÜŞÜK DÖŞEMELİ ÖNGERİLMELİ YAYA KÖPRÜLERİNİN YATAY ÇARPMA
YÜKLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞI
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*Atılım Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Ankara
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ÖZET

Örnek bir düşük döşemeli öngerilmeli yaya köprüsü sisteminin yatay çarpma yükleri altındaki
davranışı deneysel ve sonlu eleman analizleri ile incelenmiştir. Calışmanın deneysel kısmı, bu
çeşit köprülerde kullanılan bağlantı detaylarının ve birleşim elemanlarının dayanım ve
süneklik seviyelerinin belirlendiği üç grup statik yükleme testlerinden oluşmaktadır. Bu
testlerden elde edilen yük-deformasyon davranışları, köprü sisteminin üç boyutlu doğrusal
olmayan malzeme özelliklerinin kullanıldığı sonlu eleman modellerinde kullanılmıştır. Statik
sonlu eleman analizi sonuçları, öngerilmeli kirişlerin uçlarında kullanılan sınır koşullarının,
köprünün yatay yük altındaki davranışını önemli ölçüde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca,
yatay yüklerin uygulama bölgesine bağlı olarak, köprü elemanları arasında farklı yük aktarım
mekanizmaları olduğu gözlenmiştir. Statik sonlu eleman analizleri ile ayrıca çeşitli alternatif
bağlantı detaylarının performansları da incelenmiştir. Dinamik sonlu eleman analizleri ile
değişik çarpma hızları, çarpan cismin ağırlığı, ve öngerilmeli kirişlerin uçlarında kullanılan
sınır koşullarının etkileri incelenmiştir. Bu analizler, çarpan cisim ile köprü arasındaki çarpma
sürelerinin, incelenen bütün değişkenler için çok kısa süreli olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca, köprü sisteminin, dinamik analizlerde, statik analizlerde olduğundan farklı şekillerde
deformasyona uğradığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaya köprüsü, çarpma, öngerilme

ABSTRACT

The behavior of a typical prestressed concrete through-girder pedestrian bridge system under
vehicular impact loads has been investigated through an integrated experimental and
numerical study. Three series of tests have been performed on conection details, as well as
bridge subassemblages, to determine the strength and ductility characteristics. Information
obtained from the laboratory tests have been incorporated into the three-dimensional finite
element models of a typical bridge system. The static finite element analyses indicated
significantly different bridge response depending on whether or not the flexibility of the girder
supports were included in the models. Results from these anlayses also showed that the lateral
load and deformation capacities of the bridge system could be improved by modifying the
existing connection detail between the girders and the floor beams. The dynamic impact
analyses indicated relatively small impact durations. These analyses revealed a different
deformation pattern of the bridge system than those observed in the static analyses.

Keywords: Pedestrian bridge, impact load, prestressed concrete



GİRİŞ
Son yıllarda yayınlanan araştırma sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl
çok sayıda otoyol ve yaya köprüsünün aşırı yüksek araçların çarpma yüklerine maruz kaldığını
ortaya koymuştur. Bu tür kazalar yalnızca köprü sisteminde yapısal hasara sebep olmakla
kalmayıp çoğu durumlarda yaralanmalara ve ölümlere de yol açmaktadır. 1980 yılında
yayınlanan bir NCHRP raporuna göre sadece ABD’de yılda ortalama 200 öngerilmeli beton
köprü hasara uğramakta ve bu hasarların %80’i aşırı yüksek araçların yada yüklerin köprülere
çarpmasından kaynaklanmaktadır [1]. Wardhana ve Hadipriono, ABD’de 1989 ve 2000 yılları
arasında 503 köprünün hasara uğradığını ve bunlardan 59 tanesinin genel olarak araçların
köprülere çarpmasından, 14 tanesinin de aşırı yüksek kamyonların köprülere çarpmasından
kaynaklandığını belirtmiştir [2]. 1987 ve 1992 yılları arasında yapılan bir araştırmanın
sonuçları Feldman ve diğerleri tarafından yayınlanmıştır [3]. Bu çalısmaya gore yalnızca
ABD’nin Teksas eyaletinde çarpmaların yol açtığı köprü hasarları bir yılda %50 artış
göstermiştir. Maryland eyaletinde yapılan bir çalışmaya göre de, bu eyaletteki yaklaşık her beş
köprüden bir tanesi köprünün hizmet süresi boyunca en az bir kez aşırı yüksek araçların
çarpmasına maruz kalmaktadır ve bu köprülerin yaklaşık 1\6’sı onarım gerektirmektedir [4].
Feldman ve diğerlerine göre ABD’de aşırı yüksek araçların otoyol ve yaya köprülerine
çarpmalarından kaynaklanan kazaların sayısı son yıllarda artan bir eğilim göstermektedir [3].
Bu duruma sebep olarak otoyollarda yapılan köprülerin ve otoyolu kullanan araçların
sayısındaki artış gösterilmektedir.

Köprülerin, yüksek araçların çarpmalarından kaynaklanan hasara uğraması sorunu, ABD’deki
yerel karayoları departmanları tarafından basit önlemler alınarak azaltılmaya çalışılmaktadır.
Bu tür basit önlemlere örnek olarak; büyük boyutlarda uyarı levhaları kullanmak ve köprü
yüksekliklerini gerçekte olduğundan daha az göstermek sayılabilir. Ayrıca, köprülerin
yüksekliklerini arttırmak gibi daha pahalı yöntemler de alınabilecek önlemler arasında
sayılabilir. Ancak, bu sayılan önlemlerden hiçbiri köprülerin yüksek araç çarpmalarına maruz
kalmasını kesin olarak engellemediğinden, köprü sistemlerinin yatay çarpma yükleri altındaki
davranışlarının incelenmesi gerekmektedir.

Sengupta ve Breen, küçük ölçekli modelleri test etmek suretiyle değişik diyafram tiplerinin,
öngerilmeli beton otoyol köprülerinin yatay çarpma yükleri altındaki davranışı üzerindeki
etkilerini incelemiştir [5]. Bu çalışmanın sonucunda, diyaframların öngerilmeli beton köprü
kirişlerinin enerji soğurma kapasitelerini düşürdüğü ve kirişlerin daha kırılgan bir davranışa
sahip olmasına sebep olduğu belirlenmiştir. Değişik diyafram tip ve konumlarının öngerilmeli
beton otoyol köprülerin statik yatay yükler altındaki davranışları üzerindeki etkileri Abendroth
ve diğerleri tarafından araştırılmıştır [6]. Bu çalışmada, tek açıklıklı üç kirişten oluşan tam
ölçekli bir köprü modeli test edilmiş ve test sonuçları doğrusal malzeme özelliklerinin
kullanıldığı sonlu eleman modellerinin kalibre edilmesinde kullanılmıştır. Bu çalışma,
köprüye uygulanan yatay yüklerin kirişler arasındaki dağılımının, kullanılan diyafram tipine
önemli ölçüde bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Değişik diyafram tiplerinin yatay yükler
altındaki performansını belirlemek amacıyla, Andrawes mevcut iki adet öngerilmeli beton
otoyol köprüsünün sonlu eleman modellerini hazırlamıştır [7]. Modellerde yatay çarpma
yükleri ile birlikte doğrusal malzeme özellikleri kullanılmıştır. İncelenen bütün diyafram
tipleri için, yüklemenin diyaframların bulunduğu bölgelerde uygulandığı durumlarda
maksimum çekme zorlanmalarının kirişlerin alt başlıklarında ve diyaframların kirişlere
bağlandığı bölgelerde gerçekleştiği görülmüştür. Çelik diyaframlar yerine beton diyaframlar



kullanldığında yatay yük etkilerinin daha lokal kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, beton diyaframlar
kullanıldığında uygulanan yatay yükün diğer kirişlere daha yüksek oranda aktarıldığı
belirlenmiştir.

Otoyol köprülerinin yatay yükler altındaki davranışları üzerine yapılmış olan çalışmalar, bu
çeşit köprülerde, uygulanan yatay yüklerin köprüdeki diğer elemanlara aktarılabildiğini
deneysel ve analitik olarak ortaya koymuştur. Bu davranış sayesinde, yatay çarpma yüklerine
maruz kalan bir otoyol köprü sisteminde alternatif yük taşıma mekanizmaları oluşur ve
çarpmadan kaynaklanan yüklerin güvenli bir şekilde köprü ayaklarına aktarılması sağlanmış
olur. Otoyol köprülerinden farklı olarak, yaya köprüleri nispeten hafif yapılardır ve köprü
elemanları arasında nispeten daha basit ve az sayida bağlantı içerirler. Bu özelliklerinden
dolayı genel olarak yaya köprüleri, araç çarpmalarından kaynaklanan yatay yüklerin etkisi
altında kısmi yada tamami göçmeye karşı otoyol köprülerine kıyasla daha hassastırlar.

Düşük Döşemeli Öngerilmeli Yaya Köprüsu Sistemi
Şekil 1(a)’da görüldüğü üzere, düşük döşemeli öngerilmeli köprü sistemi temel olarak,
betonarme bağ kirişlerinin köprünün ekseni boyunca iki adet öngerilmeli beton kirişin alt
başlıkları tarafından taşınmasından oluşan bir sistemdir. Betonarme bağ kirişleri de daha sonra
üzerlerine yerleştirilen betonarme döşemeyi taşımaktadırlar. Bu tip köprülerde çoğunlukla
kullanılan öngerilmeli kirişlerin kesiti de Şekil 1(b)’de görülmektedir. Şekilde belirtildiği
üzere, kirişler 160 cm yüksekliğinde olup, öngerilme halatları kirişlerin alt başlığı ve gövdesi
içerisine yerleştirilir. Kiriş açıklıkları 40 metre civarında olup, iki öngerilmeli kiriş arasındaki
açıklık genellikle 3.5 ile 4.5 metre arasındadır. Bağ kirişleri, 30 cm genişliğinde ve 50 cm
yüksekliğindedir ve köprünün ekseni boyunca iki öngerilmeli kiriş arasında 4 ile 4.5 metre
aralıklarla yerleştirilir. Bu tip köprülerde kullanılan döşemenin kalınlığı da 15 cm ile 18 cm
arasındadır.

Şekil 1. Düşük döşemeli öngerilmeli kiriş yaya köprüsu sistemi: (a) tipik köprü sistemi; (b)
öngerilmeli kiriş boyutları (milimetre cinsinden)

Düşük döşemeli öngerilmeli köprü sisteminde, betonarme döşeme ile öngerilmeli prekast
kirişler arasında herhangibir bağlantı bulunmamakta, döşeme sadece bağ kirişlerine çelik
donatı vasıtası ile bağlanmaktadır. Betonarme bağ kirişleri ile öngerilmeli prekast kirişler
arasındaki bağlantı da öngerilmeli kirişlerin içerisine yerleştirilen çelik ankrajlar tarafından
sağlanmaktadır. Şekil 1(b)’de bu ankrajların öngerilmeli kiriş kesiti içerisindeki yerleri
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belirtilmektedir. Her bir bağ kirişinin öngerilmeli kirişlere bağlantı noktasında, iki tanesi
kirişin alt başlığında ve dört tanesi de kirişin gövdesinde olmak üzere toplam 6 adet çelik
ankraj bulunmaktadır.

Öngerilmeli kirişlerin bir ucunda kayar mesnet, diğer ucunda da destekli mesnet
bulunmaktadır. Bu iki mesnet çeşidi arasındaki farklardan biri kayar mesnette, destekli
mesnete oranla daha kalın bir elastomerik yastık kullanılmasıdır. Kayar mesnetle destekli
mesnet arasındaki ikinci fark ise, destekli mesnette öngerilmeli kirişlerin altında bulunan çelik
plakaların iki adet 38 mm çapında çelik çubuklarla köprü ayağına sabitlenmiş olmasıdır.

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı, düşük döşemeli öngerilmeli yaya köprüsü sisteminin yatay çarpma
yükleri altındaki dayanım ve süneklik davranışlarının fiziksel laboratuvar deneyleri tarafından
desteklenmiş sonlu eleman analizleri ile incelenmesidir. Yatay çarpma yükleri köprü
elemanları arasında aktarılırken, bu elemanlar arasındaki bağlantılar da yüksek zorlanmalara
maruz kalırlar. Bu bağlantıların yeterli seviyede dayanım ve süneklik değerlerine sahip
olmaması durumunda köprü sisteminin yapısal bütünlüğü azalır ve bu da köprünün kısmi yada
tamami göçmeye maruz kalmasına sebep olabilir. Bu çalışmada, mevcut yaya köprülerinde
kullanılan bağlantı ve kiriş mesnet detaylarını incelemek üzere üç seri laboratuvar deneyi
yapılmış ve bu deneylerden elde edilen yük-deformasyon davranışlarının sonlu eleman
modellerinde kullanılması suretiyle köprü sisteminin gerçeğe yakın davranışının modellenmesi
sağlanmıştır[8]. Tipik bir düşük döşemeli öngerilmeli yaya köprüsü sisteminin yatay çarpma
yükleri altındaki davranışı, üç boyutlu tam ölçekli doğrusal olmayan malzeme özelliklerinin
kullanıldığı sonlu eleman modelleri ile incelenmiştir.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Daha önceden belirtildiği üzere, deneysel çalışmaların amacı, sonlu eleman modellerinde
kullanılmak üzere köprü sisteminin değişik birleşim bölgelerinin ve kiriş mesnet detaylarının
yük-deformasyon eğrilerinin elde edilmesidir. Bu amaçla, (1) çelik ankraj çekme deneyleri, (2)
bağ kirişi-öngerilmeli kiriş bağlantı deneyleri ve (3) öngerilmeli kiriş mesnet deneyleri
yapılmıştır.

Çelik Ankaraj Çekme Deneyleri
Düşük döşemeli öngerilmeli köprü sisteminde bağ kirişleri ile öngerilmeli kirişler arasındaki
tek bağlantı, kirişlerin içerisine yerleştirilen çelik ankrajlar vasıtası ile sağlanir. Bu durumda
köprü sisteminin yatay yükler altındaki davranışı büyük ölçüde, kullanılan çelik ankrajların
davranışı tarafından belirlenir. Bu tür köprülerde kullanılan çelik ankraj tiplerinin dayanım ve
süneklik davranışlarını incelemek üzere, 32 adet çekme numunesi test edilmiştir [9]. Bu çekme
testlerinde, bir tanesi halen bu tür köprülerde kullanılmakta olan ankraj çeşidi olmak üzere
dört farklı tip ankraj test edilmiştir. Her bir deney numunesi, 51 cm genişliğinde ve 25 cm
yüksekliğinde beton blok içerisine yerleştirilmis bir yada iki çelik ankrajdan oluşmuştur.
Ankrajların beton blok içerisindeki yerlerini değiştirmek sureti ile beton kenar mesafesinin
ankrajların davranışları üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Numulerin 8 tanesi donatısız
beton bloklardan oluşurken, geri kalan numunelerde beton blokların içerisine 12 mm çapında
çelik çubuklar yerleştirilmiştir. Ayrıca, köprü kirişlerinin içerisindeki öngerilme kuvvetinin
çelik ankrajlar üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, çekme deneylerinde kullanılan



numunelere üç farklı seviyede eksenel basınç (0 MPa, 6.9 MPa ve 13.8 MPa) uygulanmıştır.
Deneyler statik yük altında 2mm/dakika yükleme hızı ile yapılmıştır.

Şekil 2. Çekme deneylerinde kulanılan ankrajlar

Şekil 3. Ankraj çekme deneyi sonuçları

Deneyler sırasında numunelerde beton, çelik ve kaynak hasarları gözlenmiştir. Genel olarak,
A-tipi ankraj içeren numuneler çelik ve kaynak hasarlarına maruz kalırken, diğer üç ankraj
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tipinde yük taşıma kapasitelerinin azalmasi beton bloklarda oluşan hasarlardan
kaynaklanmıştır. Test edilen dört tip ankrajın çekme deneylerinden önceki ve sonraki
durumlarını gösteren fotoğraflar Şekil 2’de verilmiştir. Bu fotograflarda görüldüğü üzere A-
tipi ankrajda, ankrajı oluşturan çelik çubuklar köşe bölgelerinde plastik deformasyona uğramış
ve kopma meydana gelmiştir. Ayrıca, donatısız beton blok kullanılan numunelerde oluşan
beton kırılma konilerinin eğim açıları ölçülmüş ve bu açıların 30 derece ile 45 derece arasında
değiştiği blirlenmiştir.

Test edilen dört tip ankrajdan elde edilen yük-deformasyon eğrileri Şekil 3’de verilmiştir. Bu
şekilde her bir ankraj çeşidi için, iki tanesi donatılı beton blok iki tanesi de donatısız beton
blok olmak üzere toplam dört numune gösterilmektedir. A-tipi ankraj içeren numunelerin,
diğerlerine göre daha sünek yük-deformasyon davranışına sahip oldukları şekilde
gözükmektedir. Bunun sebebi, daha önce belirtildiği gibi, A-tipi ankrajda, ankrajı oluşturan
çelik çubukların, köşe bölgelerinde yüksek düzeyde plastik deformasyona uğraması ve bu
bölgelerde kopma meydana gelmiş olmasıdır. Diğer üç çeşit ankrajda ise, numuneler
genellikle beton hasarına maruz kalmış ve ankraj çeliklerinde sınırlı miktarda plastik
deformasyon oluşmuştur. Bu davranışın bir sonucu olarak, A-tipi ankraj içeren numunelerde
beton bloklara donatı eklenmesi, numunenin yük-deformasyon davranışında ihmal
edilebilecek seviyede küçük değişikliklere sebep olmuştur. Diğer taraftan, D-tipi ankrajlarda
donatılı numuneler donatısız numunelere oranla yaklaşık iki kat daha daha fazla yük taşıma
kapasitesine sahip olmuşlardır.

Bağ Kirişi-Öngerilmeli Kiriş Bağlantı Deneyleri
Düşük döşemeli öngerilmeli yaya köprüsu sisteminde bağ kirişleri ile öngerilmeli ana kirişler
arasında kullanılan bağlantı detaylarının gerçeği yansıtan yüklemeler altındaki davranışlarının
incelenmesi amacıyla 6 adet tam ölçekli bağlantı numunesi statik yükleme altında test
edilmiştir [10]. Şekil 4(a)’da görüldüğü üzere, numuneler 305 cm uzunluğunda ve 137 cm
derinliğinde prekast öngerilmeli kiriş parçası ile 158 cm uzunluğunda ve 71 cm derinliğinde
betonarme bağ kirişi parçasının birleştirilmesinden oluşmuştur. Bağ kirişi ile öngerilmeli kiriş
arasındaki bağlantı, öngerilmeli kiriş içerisine yerleştirilen ankrajlar ile bağ kirişi içerisine
yerleştirilen ve bu ankrajlara bağlanan çelik bağlantı çubukları ile sağlanmıştır. Her bir
numune, iki tanesi öngerilmeli kirişin alt başlığında, iki tanesi de gövdesinde olmak üzere
toplam altı tane ankraj içerir (Şekil 4(b)).

Bağ kirişi-öngerilmeli kiriş bağlantı numuneleri ile üç farklı ankraj tipi iki farklı yükleme
altında incelenmiştir. Numunelerde kullanılan üç ankraj tipinden ikisi, çekme deneylerinde
kullanılan A-tipi ve D-tipi ankrajlardır. Daha önceden bahsedildiği üzere A-tipi ankrajlar,
çekme deneyleri ile test edilen ankraj tipleri içerisinde en sünek davranışa sahip olan ankraj,
D-tipi ankraj da en yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ankraj olarak belirlenmiştir.
Bağlantı numunelerinde kullanılan üçüncü çeşit ankraj ise A-tipi ankraja alternatif olarak
sunulmuştur ve ankrajın bağlantı çubuğuna bağlandığı bölge dışında A-tipi ankraj ile aynı
geometriye sahiptir.

Her bir ankraj tipi için iki farklı bağlantı numunesi test edilmiştir. Bu numunelerden
birincisinde bağ kirişinin ucunda aşağı yönde düşey yer değiştirme uygulanmıştır. İkinci
numunede ise bağ kirişinin ucunda yukarı yönde düşey ve dışarı yönde yatay olmak üzere eğik
yer değiştirme uygulanmıştır. Bu iki yükleme tipi, köprü sisteminin yatay yükleme altında



sonlu eleman modelleri ile incelenmesi sonucunda elde edilmiştir. Şekil 4(a)’da gösterildiği
üzere, numuneler test edilirken öngerilmeli kiriş parçasının iki ucu yer değiştirmeye ve
dönmeye karşı sabitlenmiş, ve bağ kirişinin ucuna yer değiştirmeleri uygulamak üzere bir adet
düşey ve iki adet yatay yük veren bağlanmıştır.

Şekil 4. Tam ölçekli bağlantı numunesi: (a) yükleme detayları; (b) numune boyutları

Deneyler sırasında,
öngerilmeli kirişlerde bağ
kirişlerinin bağlantılarına
yakın bölgelerde çatlamalar
gözlenmiş ve bağlantı
bölgelerindeki ankrajlarda
oluşan deformasyonlar
sunucunda numunelerin yük
taşıma kapasitelerinde ani
düşüşler oluşmuştur. Şekil
5’de, aşağı yönde düşey
yükleme altında test edilmiş
A-tipi ve D-tipi ankrajlar
içeren numunelerin yük-
deformasyon eğrileri
verilmiştir. Şekilde

görüldüğü üzere, iki numune de benzer yük taşıma kapasitelerine sahip olmalarına rağmen,
numunelerin deformasyon kapasitelerinde önemli farklılıklar kaydedilmiştir. Bir önceki
bölümde bahsedilen ankraj çekme deneylerinde elde edilen sonuçların aksine, bağlantı
deneylerinde D-tipi ankraj içeren numune, A-tipi ankraj içeren numuneden daha sünek bir
yük-deformasyon davranışı sergilemiştir. İki tür deneyden elde edilen davranışlar arasındaki
bu farklılığın, bağlantı numunelerinde kullanılan öngerilmeli kirişlerin yapımı aşamasında
takip edilen metoddan kaynaklandığı düşünülmektedir. Öngerilmeli kirişler fabrikada imal
edilirken, bağ kirişi-öngerilmeli kiriş bağlantı bölgelerinde kullanılan ankrajlardan kirişlerin
gövdesine yerleştirilen dört ankraja kısa çelik çubuklar kaynak yapılmış ve bu suretle ankrajlar
birbirlerine sabitlenmiştir. Aynı işlem, kirişlerin alt başlığına yerleştrilen iki adet ankraj icin de

0

20

40

60

80

100

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

Y
ük

, k
N

.

P

D

Ankraj-DAnkraj-A

Şekil 5. Bağ kirişi-öngerilmeli kiriş bağlantı deney
sonuçları

Horizontal actuators

Vertical actuator

Girder piece

Floor beam
piece

Öngermeli
ana kiriş

Betonarme
bağ kirişi

Düşey yük veren

Yatay yük verenler

(a)

3,5 in.

12 in. 28 in.

4 in.

4 in.
3 in.

3 in.

62 in.

30 in.

54 in.

26 in.

6 in.

9 in.

6 in.

7,5 in.

Bağlantı çubukları

Çelik ankrajlar

Öngerme halatları

76
815

137

158

71

66

15

19
10

10
8

(b)



uygulanmıştır. Bağlantı deneyleri sırasında, A-tipi ankrajlarda oluşan kopmaların, bu kisa
çelik çubukların kaynak yapıldığı noktalarda oluştuğu ve kopma bölgesinde gevrek kopma
belirtilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu gözlemler göstermiştir ki, çelik çubukların ankrajlara
kaynak yapıldığı noktalarda ankrajların kesit alanı küçülmüş ve ayrıca kaynak işleminden
dolayı ankraj çeliklerinin yapısı değiştiğinden A-tipi ankraj içeren numuneler beklenen sünek
davranışı gösterememiştir. Diğer taraftan, D-tipi ankraj içeren bağlantı numunelerinde,
ankrajlara kaynaklanan çelik çubuklar, ankrajların betona daha sağlam tutunmalarına imkan
vermiş ve D-tipi ankraj içeren numunelerin beklenilenden daha sünek bir yük-deformasyon
davranışı göstermelerini sağlamıştır. Eğik yükleme altında test edilen numunelerde de
ankrajlar kaynak işleminden benzer şekilde etkilenmiş ve numuneler yukarıda açıklanan
davranışa benzer davranış sergilemiştir.

Öngerilmeli Kiriş Mesnet Deneyleri
Köprü sistemleri yatay çarpma yüklerine maruz kaldıklarında köprü elemanlarında oluşacak
hasarların yanısıra, ana kirişlerin mesnetler üzerinde kayması da oluşması muhtemel
deformasyon çeşitlerinden biridir. Düşük döşemeli öngerilmeli yaya köprülerinde, köprünün
kendi ağırlığının az olması sebebi ile yatay yükler altında kiriş uçlarının mesnetler üzerinde
kayması diğer köprü sistemlerine göre bu deformasyon şeklinin daha önemle incelenmesini
gerektirir. Köprü ağırlığının küçük olmasının yanı sıra, düşük döşemeli öngerilmeli yaya
köprülerinde yatay çarpma yüklerine karşı koyacak sadece iki tane ana kiriş olduğundan, bu
tür köprülerde kiriş uçlarının mesnetler üzerinde kayma riski otoyol köprülerine oranla çok
daha yüksektir.
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Şekil 6. Kiriş mesnet deneyleri: (a) köprü
kirişi mesneti; (b) deney numunesi; (c) deney
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Kiriş uçlarında kullanılan mesnet detaylarının yatay yöndeki yük ve deformasyon özelliklerini
incelemek amacıyla, bir tanesi kayar mesnet diğeri destekli mesnet olmak üzere iki adet kiriş
mesnet numunesi statik yükleme altında test edilmiştir. Daha önceden açıklandığı üzere, kayar
mesnetle destekli mesnet arasındaki farklar kayar mesnette, destekli mesnete oranla daha kalın
bir elastomerik yastık kullanılması ve destekli mesnette öngerilmeli kirişlerin altında bulunan
çelik plakaların iki adet 38 mm çapında çelik çubukla köprü ayağına sabitlenmiş olmasıdır.

Kiriş mesnet numuneleri ve deney düzeneği Şekil 6’da gösterilmiştir. Her bir numune, üst
beton blok, mesnet bağlantısı ve alt beton blok olmak üzere üç parçadan oluşmuştur. Şekil 6(a)
ve 6(b)’de gösterildigi üzere, üst beton blok köprü kirişinin alt başlığını, alt beton blok da
köprü ayağını temsil etmektedir. Deneyler düşey yönde yükleme ve yatay yönde yükleme
olmak üzere iki aşamada uygulanmıştır (Şekil 6(c)). Birinci aşamada üst beton bloğa düşey bir
yükveren yardımıyla köprünün kendi ağırlığını temsil eden düşey yük uygulanmıştır. İkinci
aşamada ise üst beton bloğa bağlı iki adet yatay yükveren ile yatay çarpma yüklerini temsil
eden yatay yer değiştirmeler uygulanmış ve bu yüklemeye numunelerin yatay yük taşıma
kapasiteleri sone erinceye kadar devam edilmiştir.

Kayar mesnet numunesinde
alt ve üst beton bloklarda
herhangibir çatlama
gözlenmemiştir. Bu
numunede elastomerik yastık,
yatay yükleme etkisi altında
kesme deformasyonuna
uğramış ve deneyin sonlarına
yaklaşıldığında mesnet
bağlantısını oluşturan çelik
plakalarla elastomerik yastık
arasında kaymalar meydana
geldiği gözlenmiştir. Şekil
7’de görüldüğü üzere, kayar
mesnet numunesinin yatay

yük kapasitesi yaklaşık 100 kN olarak ölçülmüştür. Bu yük kapasitesine ulaşıldığında, üst
beton blok yaklaşık 4 cm yatay yer değiştirmeye uğramıştır.

Destekli mesnet numunesinde, üst beton bloğa uygulanan yatay yük, bu detayda kullanılan iki
adet çelik çubuk vasıtasıyla alt beton bloğa aktarılmış ve bunun sonucu olarak da deney
sırasında alt beton bloğun ön yüzünde çatlamalar ve beton kırılmaları oluşmuştur. Beton
kırılmasını takiben çelik çubuklarda önemli miktarda eğilmeler gözlenmiştir. Şekil 7’de
görüldüğü üzere, destekli mesnet numunesinde, mesnet bağlantısını köprü ayağına sabitlemek
için kullanılan iki adet çelik çubuk, bu numunenin yük ve deformasyon kapasitesini kayar
mesnet numunesine oranla büyük miktarda arttırmıştır.

SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Laboratuvar deneylerinden elde edilen köprü sisteminin değişik bölgelerinin yük-deformasyon
davranışları üç boyutlu tam ölçekli sonlu eleman modellerinde kullanılarak köprü davranışı
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Şekil 7. Kiriş mesnet deney sonuçları



yatay çarpma yükleri altında incelenmiştir. Modellerde, statik yatay yük analizleri ve dinamik
yatay çarpma analizleri olmak üzere iki farklı çeşit analiz uygulanmıştır.

Sonlu Eleman Modellerinin Tanımlanması
Modellerin oluşturulması, analiz edilmesi ve sonuçların incelenmesi MSC Marc/Mentat
programı ile IBM Power4 çalışma istasyonlarında çoklu işlemciler kullanılarak yapılmıştır.
Köprünün değişik bölgelerinin modellenmesi için kullanılan teknikler Şekil 8’de
gösterilmiştir. Öngerilmeli kirişler, bağ kirişleri ve döşeme birbirlerinden bağımsız parçalar
olarak tanımlanmış ve bu parçaların birbirlerine bağlantıları gerçek köprülerdeki bağlantılara
uygun olarak modellenmiştir. Şekilde gösterildiği üzere modellerde, bağ kirişleri ile
öngerilmeli ana kirişler arasındaki bağlantı tek boyutlu elemanlar kullanılarak yapılmıştır. Bu
bağlantı elemanlarının malzeme özellikleri, çelik ankraj çekme deneylerinden elde edilen yük-
deformasyon eğrileri göz önüne alınarak tanımlanmıştır. Öngerilmeli ana kirişlerin uçlarındaki
mesnetlerin davranışının modellenmesi her bir kiriş ucunda iki yönde tek boyutlu elemanlar
kullanılarak yapılmıştır. Kiriş uçlarında kullanılan elemanların malzeme özellikleri
tanımlanırken de, kiriş mesnet testlerinden elde edilen yük-deformasyon eğrilerinden
faydalanılmıştır. Ayrıca, öngerilmeli ana kirişler, bağ kirişleri ve döşeme elemanları için
kullanılan beton malzeme özellikleri, betonun basınç altında ezilmesi ve çekme altında
çatlaması özelliklerini içermektedir.

Şekil 8. Sonlu eleman modelleri
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Statik Yatay Yük Analizleri
Bu analizlerde, öngerilmeli ana kirişlerden birinin alt başlığına yatay yönde doğrusal olarak
artan statik yer değiştirme uygulanmış ve köprü sisteminin bu yükleme altındaki davranışı
değişik parametreler kullanılarak incelenmiştir. Bu analizler, yüklemenin birinci ana kirişin dış
yüzünde veya ikinci ana kirişin iç yüzünde uygulanması durumları arasında köprünün
davranışında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Buna göre, yüklemenin birinci kirişin
dış yüzüne uygulandığı durumda, ana kirişlerde ezilmeler ve ana kirişlerde ve döşemede
çatlamalar oluşmuştur. Yüklemenin, ikinci kirişin iç yüzüne uygulandığı durumda ise, köprü
elemanları arasındaki yük aktarımının genel olarak bağ kirişleri ile ana kirişler arasındaki
bağlantılar vasıtası ile olduğu ve köprü sisteminin davranışının büyük ölçüde bu bağlantı
elemanlarının davranışları tarafından kontrol edildiği gözlenmiştir. Bu durumda, köprü
sisteminin yatay yük taşıma kapasitesinin, birinci yükleme durumuna oranla büyük ölçüde
azaldığı da gözlenmiştir.

Köprü sisteminin, ikinci yükleme durumu altındaki yük taşıma ve deformasyon kapasitelerini
geliştirmek amacı ile, ana kirişler ile bağlantı kirişleri arasında değişik bağlantı detayları
incelenmiştir. Döşeme ile öngerilmeli ana kirişler arasında, bağ kirişleri ile ana kirişler
arasındaki bağlantılara benzer bağlantılar kullanılması, köprü sisteminin yatay yöndeki yük
taşıma kapasitesini arttırmış ancak yük-deformasyon eğrisinin şeklini değiştirmemiştir. İkinci
alternatif bağlantı detayı olarak iki ana kirişin, herbir bağ kirişi içerisinden geçen çelik
çubuklar yardimi ile birbirlerine bağlanması incelenmiştir. Bu bağlantı metodu ile, kullanılan
çubukların kesit alanları ve malzeme özelliklerine bağlı olarak, köprünün yatay yük taşıma ve
deformasyon kapasitelerinde önemli artışlar sağlanmıştır.

Statik yatay yük analizleri ile, kiriş uçlarındaki mesnet özelliklerinin, köprü sisteminin yatay
yük altındaki davranışına etkileri de incelenmiştir. Analizler sırasında, kiriş sınır koşulları,
kiriş mesnet testlerinden elde edilen yük-deformasyon davranışları kullanılarak
modellendiğinde, köprü sisteminin davranışı önemli ölçüde değişmiş ve kirişlerdeki ve
döşemedeki çatlamalar ve ezilmeler yerine, köprünün mesnetler üzerinde yatay yönde kaydığı
gözlenmiştir. Bu durumda, köprü sisteminin yatay yük taşıma kapasitesi, kiriş mesnet
bağlantılarının kapasitesi ile sınırlı kalmıştır.

Dinamik Yatay Çarpma Analizleri
Dinamik çarpma analizleri, köprü sisteminin, yatay çarpmaya maruz kaldığında sisteme
etkiyecek yükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu analizlerde, sabit bir ilk hiza sahip bir
rijit kütlenin öngerilmeli ana kirişlerden bir tanesinin alt başlığına çarpması sonucu oluşan
kuvvetler ve deformasyonlar incelenmiştir. Statik yatay yük analizlerinden farklı olarak,
dinamik modellerde ana kirişler, bağ kirişleri ve döşeme birbirlerine rijit bir şekilde bağlanmış
ve bütün malzemeler doğrusal-elastik olarak kabul edilmiştir. Bu basitleştirmeler, dinamik
analizler için gereken bilgisayar analiz sürelerini kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacı ile
yapılmıştır.

Dinamik analizlerde, köprüye çarpan kütle için iki farklı sabit hız değeri (97 km/h ve 48
km/h), üç farklı ağırlık değerinde (320 kN, 133 kN ve 44 kN) incelenmiştir. Bu analizlerde
ayrıca, ana kiriş mesnet özellikleri ve çarpma noktasının köprünün ekseni üzerindeki yeri de
değişken parametreler olarak kullanılmıştır.



Dinamik çarpma analizleri, statik analizlerden çok farklı deformasyon şekilleri ortaya
çıkarmıştır. Çarpmanın ilk oluştuğu anda, çarpan kütlenin öngerilmeli ana kirişlerde
oluşturduğu hasarın, çarpma bölgesine çok yakın sınırlar içerisinde kaldığı gözlenmiştir.
Belirli bir zaman sonra, çarpmanın etkisi hızlı bir şekilde ana kirişlerin uçlarına doğru
ilerlemiştir. Ayrıca, yine statik analizlerden farklı olarak, kiriş mesnetlerinin sahip olduğu
esnekliğin dinamik analizlerde önemli farklılıklara yol açmadığı anlaşılmıştır. Bunun sebebi,
dinamik analizlerde köprü elemanlarında oluşan hasarın çok bölgesel kalmasıdır. İncelenen
her hız ve kütle kombinasyonu için, köprü sisteminde oluşan maksimum dinamik kuvvetler
(PDF) belirlenmiştir. Ayrıca, PDF değerleri, dinamik analizlerden hesaplanan itki değerleri
kullanılarak eşdeğer statik yük değerlerine (EIF) dönüştürülmüştür. Bu analizler sonucunda,
PDF ve EIF değerlerinin, statik analizlerden elde edilen köprü sisteminin yük taşıma kapasite
değerlerinden önemli ölçüde büyük olduğu görülmüştür. Bu durumun sebeplerinden birisi
dinamik analizlerde doğrusal-elastik malzeme özelliklerinin kullanılması ve böylece köprü
sisteminde oluşacak hasarların yok sayılmş olmasıdır. Gerçek bir çarpma durumunda, köprü
elemanlarında oluşacak hasarlar ile çarpan kütlenin enerjisi soğurulur ve köprü sisteminde
oluşacak kuvvetler azaltılmış olur. Ayrıca, köprü elemanları arasında kullanılan bağlantıların
sahip olduğu doğrusal olmayan deformasyon kapasitesi, köprü sisteminin herhangibir
bölgesine etkiyen çarpma yüklerinin köprü elemanları arasında paylaşılmasını mümkün kılar.
Bu davranışın sonucu olarak, köprünün tamami yada kısmi göçmeye uğraması engellenmiş
olur.

SONUÇLAR
Bu çalışmada yapılan deneysel ve sayısal analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• Çelik ankrajlar üzerinde yapılan çekme deneyleri, halen Minnesota Eyaleti’ndeki öngerilmeli
beton köprülerde kullanılan ankraj tipinin test edilen bütün ankraj tipleri içerisinde en yüksek
süneklik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu tip ankrajın, akrajı oluşturan çelik
tellerin yüksek seviyede plastik deformasyona uğraması sonucu, yük kapasitesinde önemli
azalmalar olmaksızın yüksek deformasyon kapasitesine sahip olduğu gözlenmiştir.
• Öngerilmeli beton köprü kirişleri imal edilirken, çelik ankrajların donatı demirine
kaynaklanması işleminin, ankrajların yük-deformasyon davranışında önemli değişikliklere
sebep olduğu belirlenmiştir. Kaynaklama işlemi, test edilen birinci ankraj tipinde
deformasyon kapasitesinde önemli düşüşlere sebep olurken, diğer ankraj tipinde ankaraj ile
ankrajın etrafındaki beton arasındaki yük transferini arttırmak sureti ile yük ve deformasyon
kapasitelerinde artış sağlamıştır.
• Öngerilmeli kiriş mesnet deneyleri sırasında, sabit ve kayar mesnet bağlantılarının yüksek
miktarlarda yatay yer değiştirmeye uğradığı görülmüştür. Bu davranış göstermiştir ki,
öngerilmeli ana kirişlerin uçlarında, kirişlerin iki yanına beton duvarlar konulmak sureti ile
kirişlerin yatay çarpma yükleri altında köprü ayağı üzerinde kayması sonucu oluşabilecek
göçmeler önlenebilir.
• Statik sonlu eleman modelleri ile incelenen alternatif öngerilmeli kiriş-bağ kirişi bağlantı
detayları kullanıldığında, köprü sisteminin yatay yükler altındaki davranışının
geliştirilebileceği belirlenmiştir. Özellikle, iki ana kirişin herbir bağ kirişi içerisinden geçen
çelik çubuklar yardımı ile birbirlerine bağlanması durumunda, kullanılan çubukların kesit
alanları ve malzeme özelliklerine bağlı olarak, köprünün yatay yük taşıma ve deformasyon
kapasitelerinde önemli artışlar sağlanmıştır.
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ELASTOMERİK KÖPRÜ YASTIKLARININ DÜŞÜK
SICAKLIKLARDAKİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE DENEYSEL

BİR ÇALIŞMA
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara

ÖZET

Sıcaklık değişimi, betonun sünmesi/büzülmesi ve benzeri etkilerin köprüde
oluşturacağı hareketlere köprünün uyum sağlaması amacıyla köprü ayaklarına
yerleştirilen elastomerik yastıkların rijitliklerinin soğutuldukça arttığı bilinmektedir.
Düşük sıcaklıklarda, yastıkların rijitliklerinde gözlenen bu istenmeyen artış, hem
köprü ayaklarında hem de yastıklarda oluşacak kesme kuvvetlerinin artmasına neden
olur. ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarında, gerçek ölçekli köprü yastıklarına
AASHTO M251-97 şartnamesinde tanımlanan düşük sıcaklıkta kayma deneyi
uygulanmış, yastıklar daha sonra değişik deformasyon seviyelerine yüklendikleri
tersinir yinelenir kayma yüklerine tabi tutulmuştur. -29oC’de dört gün bekletilen
yastıkların rijitliklerinin, oda sıcaklığındaki rijitliklerinin yaklaşık iki katı olduğu
gözlenmiştir. Soğutulmuş yastıklarda gözlenen yüksek gerilmeler, yastıklar
şartnamede tanımlandığı gibi oda sıcaklığında 15 dakika bekletildiklerinde, hızla
azalmıştır. Gerilmedeki azalmanın en önemli nedenleri sıcaklık artışı, gerilme
gevşemesi ve sünmedir. Deney sonuçları, yastıkların kayma davranışlarının
incelenen deformasyon seviyelerinde hemen hemen doğrusal olduğunu ve yastıkların
rijitliklerinin yük geçmişine de bir miktar bağlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Elastomerik köprü yastıkları, Düşük sıcaklıkta kayma deneyi,
AASHTO şartnamesi.

AN EXPERIMENTAL STUDY ON LOW TEMPERATURE
BEHAVIOR OF ELASTOMERIC BRIDGE BEARINGS

ABSTRACT

Widely used in bridges to accommodate movements caused by temperature changes,
creep/shrinkage of concrete, etc, elastomeric bearings become stiffer as tempearure
decreases,which is undesirable in view of that as the stiffness of the bearings



increase, shear forces on both the bridge piers and bearings also increase. In the
research program conducted in METU Structural Mechanics Laboratory, full-size
bridge bearings were subjected, first, to the low-temperature shear test defined in
AASHTO M251-97 specification, then, to reversed cyclic shear loads to different
strain levels. The stiffnesses of the conditioned bearings were observed to increase
almost twice. On the other hand initial high stresses decreased considerably when the
bearings were kept in room-temperature, primarily due to temperature increase,
stress relaxation and creep. Test results also indicated that shear behavior of the
bearings is almost linear in the studied range of deformations and that their
stiffnesses are slightly sensitive to the load history.

Keywords: Elastomeric bridge bearings, Low temperature shear test, AASHTO
specification.

1. GİRİŞ

Köprülerde yaygın şekilde kullanılan çelik plakalı elastomerik yastıkların başlıca
görevi sıcaklık değişimi, betonun sünmesi ve/veya büzülmesi, ve köprünün
üzerindeki trafikten kaynaklanan fren ve sürtünme kuvvetleri gibi pek çok etkinin
köprüde oluşturacağı hareketlere ve dönmelere köprünün uyum sağlamasına
yardımcı olmaktır. Yumuşak ve esnek bir malzeme olan kauçuk (elastomer), bu tip
yalıtım amaçları için aslında ideal bir malzemedir. Fakat, kauçuğun oda sıcaklığında
çok düşük olan kayma modülü (yaklaşık G=1.0 MPa), sıcaklık azaldıkça artar [1-3].
Elastomerlerde düşük sıcaklıklarda gözlenen bu davranış değişikliği üretimlerinde
kullanıldıkları yastıkların davranışlarında da istenmeyen değişimlere yol açar.
Yastıkların rijitliğindeki artış, hem yastıklarda oluşan hem de köprü ayaklarına
aktarılan yatay kuvvetlerin artmasına neden olur [4]. Bu durumda köprü ayakları çok
daha yüksek yüklere göre tasarlanmalıdır. Daha ekonomik ve pratik bir çözüm ise
yastığın üretiminde düşük sıcaklıklardaki davranış değişikliğine daha dirençli bir
elastomer kullanarak, yastığın düşük sıcaklıklardaki davranışının iyileştirilmesidir
[5]. Fakat, elastomer bileşimlerinin tasarımını standartlaştıran bir yönetmelik henüz
geliştirilmediği için kauçuk üretici her firma, kendi özel bileşimini tasarlamakta ve
üretmektedir. Bu nedenle, köprü yastıklarının tasarımını içeren yönetmelikler,
üretilen her elastomer bileşiminin özelliklerinin, üretimden hemen sonra deneysel
olarak kanıtlanmasını şart koşmakta ve yastıklara, köprülere yerleştirilmeden önce
uygulanması gereken deneyleri tanımlamaktadır. Bu çalışmada deney yastıklarına
uygulanan düşük sıcaklıkta kayma deneyi, köprü tasarımı için geliştirilen ve dünyada
pek çok ülkede kullanılan AASHTO M251-97 malzeme ve deney şartnamesinde [6]
tanımlanan ve soğuk iklimli bölgelerde kullanılacak yastıklara uygulanması gereken
bu tip deneylerden biridir.

Çok katmanlı çelik plakalı elastomerik yastıkların mekanik özellikleri hakkında
ülkemizde yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle ODTÜ, Yapı
Mekaniği Laboratuvarında söz konusu yastıkların mekanik özelliklerinin tespiti ve
geliştirilmesini hedefleyen bir araştırma programı başlatılmıştır [7]. Bu çalışmada,
doğal kauçuktan üretilen gerçek ölçekli köprü yastıklarına önce AASHTO M251-97
şartnamesinde tanımlanan düşük sıcaklıkta kayma deneyi uygulanmış, yastıklar daha
sonra değişik deformasyon düzeylerinde tersinir yinelenir kayma yüklerine tabi



tutulmuştur. Çalışmanın temel amacı, deney yastıklarının değişik deformasyon
seviyelerindeki ve farklı sıcaklıklardaki kayma davranışlarının araştırılmasıdır.

2. DENEY YASTIKLARI, DÜZENEĞİ, PROSEDÜRÜ

2.1 Deney Yastıkları

Bu çalışmada 200400 mm dikdörtgen kesitli gerçek ölçekli köprü yastıkları deney
elemanı olarak kullanılmıştır. Her biri 5’er adet 2 mm’lik çelik plaka içeren bu
yastıkların toplam kalınlığı 52 mm’dir. Şekil 1’den de görülebileceği gibi
yastıklardaki kauçuk tabakaların kalınlığı, üst ve alt yüzeylerde 5 mm, iç
katmanlarda ise 8 mm’dir. Yani, yastıklardaki toplam kauçuk kalınlığı 42 mm’dir ki
bu da S=8.3 şekil faktörüne (bir yükleme alanının yanal şişmeye serbest alanların
toplamına oranı) karşılık gelmektedir.

Şekil 1 . Deney yastıkları

2.2 Deney Düzeneği, Yükleme ve Ölçüm Sistemleri

ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarında geliştirilen, Şekil 2’de görülen deney
düzeneği, aynı anda iki elastomerik yastığa bileşik sabit basınç ve tersinir yinelenir
kesme kuvveti uygulayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Düşey yönde 3000 kN yük
kapasitesine sahip olan deney düzeneğinin yatay yöndeki yük kapasitesi 600 kN,
yanal deplasman kapasitesi ±30 cm’dir.

Deney yastıkları için kullanılan yükleme ve ölçüm sistemleri Şekil 3’te
görülmektedir. Yastıkların yatay yöndeki deplasmanları orta kayma plakasına
yerleştirilen iki adet LVDT, düşey yöndeki toplam deplasmanları ise hareketli, alt
yükleme plakasının dört köşesine yerleştirilen komparatörler yoluyla kaydedilmiştir.
Benzer şekilde, yatay ve düşey yönde uygulanan yük verileri, yükölçerler vasıtasıyla
toplanmıştır.

5x2 mm çelik plaka

52 mm

üst ve alt kauçuk tabakalar: 2x5 mm
ara kauçuk tabakalar: 4x8 mm



Şekil 2 . Deney düzeneği

Şekil 3 . Yükleme ve ölçüm sistemleri

Şekil 4 . Yastıklara uygulanan deplasman kontrollü yükleme
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2.3 Deney Prosedürü

Deney yastıklarının sabit basınç (3.4 MPa) altındaki kayma davranışlarını
araştırabilmek amacıyla üç çift deney yastığına Şekil 4’te görülen deplasman
kontrollü yükleme uygulanmıştır. Şekilden de tahmin edilebileceği gibi, %25 birim
şekil değiştirmeye (bşd’ye) gidilen ilk iki yük döngüsünden sonra yastıklara
uygulanan yarı-döngü, AASHTO M251-97 [6] şartnamesinde tanımlanan düşük
sıcaklıkta kayma deneyine tekabül eder. AASHTO’da tarif edildiği üzere, bir
soğutucuda –29C  0.5C’de 961 saat bekletilen aynı türden iki yastık, belirtilen
sürenin sonunda deney düzeneğindeki yükleme plakalarının arasına Şekil 3’te
görüldüğü gibi, aralarına çelik yanal yükleme plakası konularak, üst üste
yerleştirilmiştir. Daha sonra yastıklara 3.4 MPa basınç uygulanmıştır. Yastıklara
uygulanan bu basınç sabit tutularak, toplam net kauçuk kalınlığının %25’ine tekabül
eden deplasman değerine (%25 bşd’ye) kadar itme kuvveti uygulanmıştır. Yastıklar
bu durumda 15 dakika bekletilerek yastıklardaki kesme kuvveti değişimi
gözlenmiştir. Denenen üç çift yastığın sadece iki çifti -29oC’de dört gün
bekletildikten sonra denenmiştir; “soğutulmuş” yastıkların davranışlarının oda
sıcaklığındaki davranışlarıyla kıyaslanabilmesi için kalan bir çift soğutulmadan
denenmiştir.

Şekil 4 tekrar incelendiğinde, deney yastıklarına AASHTO döngüsünden hemen
sonra da iki %25 bşd döngüsü uygulandığı görülebilir. Bu döngülerin temel amacı,
hemen öncesinde uygulanan AASHTO döngüsünün, yastıkların %25 bşd’deki
davranışlarına olan etkisini araştırmaktır. Bu döngülerin uygulanmasının diğer bir
hedefi de, AASHTO deneyinde, 15 dakikalık bekleme süresi sonunda ölçülen
gerilme değerlerinin gerilme gevşemesinden etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır.
Deney yastıklarına daha sonra sırasıyla %10, %20, %30, %40 ve %50 bşd
döngüleri uygulanmıştır (Şekil 4). Bu döngüler, yastıkların değişik deformasyon
seviyelerindeki kayma davranışlarını incelemek için uygulanmıştır. Deneyler, %25
bşd döngülerinin, %50 bşd döngülerinin ardından tekrarlanmasıyla son bulmuştur
(Şekil 4). Bu döngülerin de amacı yastıkların %25 bşd’deki rijitliklerinin önceki
yüklemelerden, özellikle %25 bşd’den büyük deformasyon seviyelerine çıkılan yük
döngülerinden, etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır.

3. DENEY SONUÇLARI

Deney yastıkların, Şekil 4’teki yükleme altında, kayma gerilmelerinin – uygulanan
bşd ile, kayma rijitliklerinin de zamanla değişimleri Şekil 5’te verilmiştir.



Şekil 5 . Deney yastıklarının kayma gerilmesi – birim şekil değiştirme ilişkileri
(yalnızca normalize edilmiş yükleme eğrileri gösterilmiştir) ve kayma modüllerinin

zamanla değişimi
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Şekil 5’ten farkedilebileceği gibi, gerilme-bşd grafiklerinde yalnızca “normalize
edilmiş” yükleme eğrileri verilmiştir. Bu, grafiklerin daha kolay kıyaslanabilmesi
için yapılmıştır. Literatürde elastomerik yastıkların kayma modülünün pek çok
değişik yöntemle hesaplandığı dikkate alınırsa [8], bu çalışmada kullanılan hesap
yönteminin bu noktada belirtilmesinde fayda vardır: Şekil 5’teki kayma modülü
değerleri, belirli bir bşd değerinde ölçülen gerilme değerinin o bşd değerine oranı
alınarak hesaplanmıştır. Son olarak, çalışmada incelenen deney yastıklarının
isimlendirilmesinin, yastıkların soğutulma durumuna göre yapıldığı da not
edilmelidir. Buna göre, soğutulmamış yastıklar için “OS” (Oda Sıcaklığı),
soğutulmuş yastıklar için ise “DS” (Düşük Sıcaklık) harfleri kullanılmıştır.

3.1. AASHTO Döngüsünden Önce Uygulanan %25 BŞD Döngüleri

Şekil 5’ten de kolayca görülebileceği gibi, AASHTO prosedüründen hemen önce
uygulanan bu döngüler, soğutulmuş yastıklarda (DS1 ve DS2) ölçülen gerilme
değerlerinin ciddi oranlarda azalmasına neden olmuştur. İlk +%25 bşd döngüsünün
başında 0.80 MPa olan gerilme değeri, döngünün sonunda 0.65 MPa değerine
düşmüş, ikinci döngüyle birlikte bu değer 0.55 MPa’a kadar azalmıştır. Beklendiği
gibi, yastıkların bu döngülerde ciddi şekilde kaydıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla,
Şekil 5’te bu döngüler için verilen bşd değerlerinin, gerçek bşd değerlerinden çok
farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu da, soğutulmuş yastıkların rijitliklerinin
aslında hesaplanan değerlerden çok daha yüksek olabileceğini açıkça göstermektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, bu deformasyon döngülerinin temel amacı AASHTO
deneyi sırasında yastıklarda gözlenen kaymayı minimuma indirmektir. Yastıkların
AASHTO döngüsünde, bu ilk döngülere kıyasla, çok daha az kaydığı düşünülürse,
bu ilk döngülerin amaçlarına ulaştıkları söylenebilir.

3.2. AASHTO Döngüsü

Deney yastıklarının AASHTO döngüsündeki, yani AASHTO M251-97’de
tanımlanan düşük sıcaklıkta kayma deneyindeki, davranışlarını daha iyi
inceleyebilmek ve karşılaştırabilmek amacıyla yastıkların bu döngüdeki gerilme-bşd
eğrileri ayrı bir grafikte çizilmiş ve Şekil 6’da sunulmuştur. Gerilme, bşd ve kayma
modülü değerlerinin 15 dakikalık bekleme süresi öncesi ve sonrası değerleri de
ayrıca Çizelge 1’de listelenmiştir. Şekil 6’dan ve Çizelge 1’den görülebileceği gibi,
viskoelastik yapısı nedeniyle, yastıklar maksimum bşd’ye maximum gerilmeye
ulaştıktan sonra ulaşmışlardır.

Çizelge 1’de verildiği gibi, DS1 ve DS2 yastık çiftleri için, AASHTO döngüsünün
başında 0.59 ve 0.51 MPa olan gerilme değerleri, 15 dakikalık bekleme süresinin
sonunda sırasıyla 0.17 ve 0.14 MPa değerlerine düşmüştür. Bu gerilme değerlerinden
başlangıçtaki ve 15-dakika-sonraki kayma modülü değerleri hesaplandığında, DS1
için 2.35 ve 0.94 MPa, DS2 için ise 2.02 ve 0.68 MPa değerleri bulunur. Sıcaklıktaki
artış, yastıkların rijitliklerindeki azalmanın tek nedeni değildir. Deney yastıkları aynı
zamanda ciddi miktarda gerilme gevşemesine maruz kalmıştırlar. AASHTO
döngüsünün hemen arkasından uygulanan +%25 bşd döngüsünde elde edilen gerilme
değerleri (yaklaşık 0.35 MPa), AASHTO döngüsünün sonunda elde edilen
değerlerden (0.17 ve 0.14 MPa) çok daha yüksektir. Şekil 6’dan da gözlenebileceği



gibi sadece soğutulmuş deney yastıklarında değil, soğutulmamış deney yastıklarında
(OS) da gerilme gevşemesi gözlenmiştir. Başlangıçta 0.26 MPa olan gerilme değeri
15 dakikalık bekleme süresinin sonunda 0.15 MPa’a kadar düşmüştür.

Şekil 6 . Deney yastıklarının AASHTO M251-97’de tanımlanan düşük sıcaklıkta
kayma deneyindeki davranışları

Çizelge 1 . Deney yastıklarının gerilme (MPa), birim şekil değiştirme (%) ve kayma
modüllerinin (MPa) AASHTO M251-97’de tanımlanan düşük sıcaklıkta kayma

deneyi süresince (15 dakika) değişimi

Yastık Maksimum    Maksimum Maksimum Maksimum   15 dak. 15 dak. 15 dak.
Çiftleri Gerilme       Gerilmedeki Gerilmedeki Bşd Sonraki Sonraki Sonraki

Bşd Modül Gerilme Bşd Modül
[max] [(max)] [Gmax] [max] [15] [15]          [G15]

OS 0.256 24.9 1.03 25.0 0.152 20.6 0.74
DS1 0.593 25.3 2.35 26.2 0.171 18.3 0.94
DS2 0.510 25.3 2.02 26.1 0.142 20.9 0.68

15 dakikalık bekleme süresince, yastıklardaki gerilmede gözlenen azalmanın bir
diğer nedeni de yastıklara uygulanan kayma deformasyonundaki gevşemedir.
Bekleme süresinin sonunda bşd değerleri tüm deney yastıklarında azalmıştır. Bu
azalma, OS yastıkları için %4.5 iken DS1 ve DS2 yastıkları için sırasıyla %8.0 ve
%5.2’dir. Bu nedenle, bu tip deneylerin sonuçlarının yorumlanmasında, kayma
gerilmeleri yerine kayma modüllerinin kulllanılması daha uygun görülmektedir.
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Soğutulmuş yastıkların AASHTO döngüsünün başındaki rijitliklerinin yastıkların
oda sıcaklığındaki rijitliklerine oranı Çizelge 1 kullanılarak hesaplanabilir. Buna
göre, bu oran DS1 için 2.29, DS2 için ise 1.97’dir. Bu oranlar AASHTO döngüsünün
sonunda sırasıyla 0.91 ve 0.66’ya düşmüştür. Diğer bir deyişle, yastıkların 15-
dakika-sonraki rijitlik değerleri oda sıcaklığı değerlerinden bile küçüktür. Fakat bu
beklenmedik bir sonuç değildir. Daha önceden de bahsedildiği gibi, deney yastıkları
AASHTO döngüsünde gerilme gevşemesine maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle,
soğutulmuş yastıkların 15-dakika-sonraki rijitliklerini soğutulmamış yastıkların 15-
dakika-sonraki rijitlikleriyle kıyaslamak daha uygundur. Bu oranlar, DS1 ve DS2
yastıkları için sırasıyla 1.27 ve 0.92’dir.

DS1 ve DS2 yastıklarının düşük sıcaklıktaki kayma davranışları birbirleriyle
kıyaslanacak olursa, DS1 yastıklarının ilk rijitliklerinin DS2 yastıklarınınkinden daha
yüksek olduğu gözlenir. Bu farkın, yastıkların deneylerinin yapıldığı “oda-sıcaklığı”
değerlerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, DS1
yastıklarının denendiği sıcaklık, DS2 yastıklarının denendiği sıcaklıktan 5oC daha
düşüktür.

3.3. AASHTO Döngüsünden Sonra Uygulanan %25 BŞD Döngüleri

AASHTO deneyinde sabit kayma deformasyonuna maruz kalan deney yastıklarının
gerilme ve rijitliklerinde gözlenen azalmanın tamamının kalıcı olmadığı, yastıkların
bu döngülerdeki davranışlarından anlaşılmaktadır (Çizelge 2). Çizelge 1 ve 2’den
görülebileceği gibi, 15 dakikalık bekleme süresinin sonunda, gerilme gevşemesi
nedeniyle oda sıcaklığı değerlerinin de altına düşen gerilme ve rijitlik değerleri, bu
döngülerde oda sıcaklığı değerlerinin yeniden üstüne çıkmıştır. Çizelge 2’de verilen
değerlerin, yastıklara aynı bşd değerine uygulanan ikişer döngüden (AASHTO
döngüsü hariç) elde edilen rakamların ortalamasının alınarak hesaplandığı not
edilmelidir.

Çizelge 2 .Değişik deformasyon seviyelerindeki ortalama kayma gerilmeleri ve
modülleri

Bşd Ortalama Kayma Gerilmesi Ortalama Kayma Modülü
Döngülerinin (MPa) (MPa)

Tanımı [RT] [LT1] [LT2] [GRT] [GLT1] [GLT2]

%25 0.2751 0.6214 0.6508 1.11 2.44 2.67
AASHTO 0.2557 0.5925 0.5101 1.03 2.35 2.02
%25 0.2726 0.2923 0.3032 1.09 1.17 1.19
%10 0.1134 0.1208 0.1227 1.16 1.11 1.23
%20 0.2190 0.2276 0.2347 1.09 1.15 1.20
%30 0.3238 0.3227 0.3409 1.09 1.10 1.16
%40 0.4064 0.4243 0.4317 1.01 1.06 1.08
%50 0.4731 0.5026 0.5321 0.95 1.10 1.07
%25 0.2476 0.2544 0.2633 0.99 1.03 1.05



Çizelge 2’den şu da açıkça görülmektedir ki -29oC’de dört gün bekletilen yastıkların
kayma davranışında gözlenen değişim, yastıklar oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika
beklediğinde neredeyse tamamen kaybolmaktadır.

3.4. %10, %20, %30, %40 ve %50 BŞD Döngüleri

Çizelge 2, deney yastıklarının değişik deformasyon seviyelerindeki kayma
gerilmeleri ve kayma modüllerini özetlemektedir. Benzer şekilde, yastıkların %10 ila
%50 bşd aralığındaki “ortalama” gerilme-bşd ilişkisi Şekil 6’da gösterilmiştir.
Şekilden de görülebileceği gibi, deney yastıklarının incelenen deformasyon
seviyelerindeki kayma davranışı hemen hemen doğrusaldır. Tahmin edilebileceği
gibi, soğutulmuş yastıkların rijitlikleri, oda sıcaklığındaki yastıkların rijitliklerinden
biraz büyüktür; fakat aradaki fark çok değildir. Çizelge 2’den de anlaşılabileceği
gibi, yastıkların rijitlikleri artan deformasyonla bir miktar azalmaktadır. OS
yastıklarının %10 bşd’deki rijitlik değeri 1.15 MPa iken bu değer %20-30 bşd’de 1.
10 MPa’a, %40 bşd’de 1.00 MPa’a ve %50 bşd’de 0.95 MPa’a düşmüştür.

Şekil 6 . Deney yastıklarındaki kayma gerilmesinin birim şekil değiştirme ile
değişimi

3.5. Son %25 BŞD Döngüleri

Soğutulmuş yastıkların Çizelge 2’de verilen, %25 bşd döngülerindeki, gerilme ve
rijitlik değerleri birbirleriyle kıyaslandığında, yastıkların bu bşd’deki kayma
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davranışlarının zamanla ne kadar çok değiştiği görülebilir. Tabiki bu değişimin en
önemli nedeni sıcaklığın artmasıdır. Ancak, aynı çizelgede soğutulmamış yastıklar
için listelenen değerler de dikkatle incelenirse, yastıkların davranışının aslında yük
geçmişine de bağlı olduğu görülür. Soğutulmamış yastıkların %25 bşd’deki
rijitlikleri, %10-%50 bşd döngüleri öncesinde hemen hemen sabittir (1.10 MPa).
Bunun en önemli nedeni, yastıkların bu deformasyon seviyesine daha önce
“önyüklenmiş” olmasıdır [3]. Diğer taraftan, yastıklar daha yüksek deformasyon
seviyelerinde, yani %30, %40 ve %50 bşd’de, “önyüklenmemiş” durumdadır.
Yastıklara %50 bşd döngüleri sonrası uygulanan %25 bşd döngülerinde elde edilen
değerler, önceki değerlerle kıyaslandığında, yastıkların hemen hemen sabit olan
rijitlik değerinin (1.10 MPa) yüksek deformasyon seviyelerinde yapılan önyükleme
nedeniyle bir miktar azaldığı görülür (yaklaşık 1.00 MPa). Bu da, yastıkların düşük
deformasyon seviyelerindeki rijitliklerinin, yüksek deformasyon seviyelerine yapılan
yüklemelerden kısmen etkilendiğini göstermektedir.

4. SONUÇLAR

Bu bildiride sunulan deneysel çalışma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı
Mekaniği Laboratuvarı’nda elastomerik köprü yastıklarının mekanik özelliklerinin
incelenmesi amacıyla başlatılan araştıma programının ikinci aşamasını
oluşturmaktadır. Bu aşamada, gerçek ölçekli köprü yastıklarına (S=8.3) önce
AASHTO M251-97 şartnamesinde tanımlanan düşük sıcaklıkta kayma deneyi
uygulanmış, deney yastıkları daha sonra değişik deformasyon düzeylerine
yüklendikleri tersinir, yinelenir kayma yüklerine tabi tutulmuştur.

Deney sonuçları açıkça göstermiştir ki deney yastıklarının rijitlikleri AASHTO
şartnamesinde tanımlandığı gibi -29oC de dört gün bekletildikleri zaman, oda
sıcaklığındaki rijitliklerinin yaklaşık iki katına çıkmaktadır. Bu artışın, yastıkların
doğal kauçuktan üretilmiş olduğu göz önüne alındığında, beklendiği gibi
gerçekleştiği söylenebilir. Araştırma programının ilk aşamasında da gösterildiği gibi,
sentetik kauçuklardan üretilen yastıklarda düşük sıcaklıklarda gözlenen davranış
değişikliği doğal kauçuktan üretilen yastıklara kıyasla çok daha fazla olabilmektedir
[7].

Soğutulmuş yastıklarda gözlenen yüksek gerilmeler, yastıklar şartnamede
tanımlandığı gibi % 25 birim şekil değiştirme ve 3.4 MPa sabit basınç altında 15
dakika bekletildiklerinde, hızla azalmıştır. Yastıklardaki gerilme azalmasının tek
nedeni sıcaklık artışı değildir. Sabit yükler altında bekletilen yastıklar aynı zamanda
gerilme gevşemesine de maruz kalmaktadır. Deney sonuçları 15 dakikalık bekleme
süresinde yastıklara uygulan kayma deformasyonunun da zamanla azaldığını
göstermiştir. Dolayısıyla bu tip deneylerin sonuçlarının yorumlanmasında, kayma
gerilmeleri yerine kayma modüllerinin kulllanılması daha uygun görülmektedir.

Oda sıcaklığında, %10’dan %50’ye değişen farklı birim şekil değiştirmelere
yüklenen yastıkların gerilme-birim deformasyon ilişkilerinden, yastıkların kayma
davranışlarının, incelenen deformasyon seviyelerinde hemen hemen doğrusal olduğu
gözlenmiştir. Deney sonuçları yastıkların düşük deformasyon seviyelerindeki
rijitliklerinin yüksek deformasyon seviyelerine yapılan yüklemelerden de kısmen
etkilendiğini göstermiştir.
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Antalya bölgesinde tarihi köprüler tanıtılmıştır.
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1. COĞRAFYA

Adalar Denizi Ege Denizi ile, ada yoksulu Akdeniz, Antalya kıyılarında buluşur.

Antalya Körfezi’nin batı yakasındaki Teke Yarımadasının güneyinde, üzerindeki antik
kalıntıların iskan gördüğünü haber verdiği Kekova Adası, Demre ile Kaş arasında yer alır.
Kekova Adası bu konumuyla, Ege’nin bittiğini, Akdeniz’in başladığını haber verir gibidir.
Kekova Adası’nın doğusunda uzanan yaklaşık bin km.lik kıyı şeridi boyunca Kıbrıs’ ın
dışında kayda değer ada olmaması, iki denizi tanımlarken kullanılan “ada varlığı” ölçüsünü
de açıklar.

Antik Çağ’dan bu yana, Alpler’ de battığına ve Rodos Adasında yeniden yüzeye çıkarak,
Antalya Körfezinin iki yakası ve Göller Bölgesi boyunca doğuya doğru uzandığına
inanılan Toros Dağları, Güneybatı Anadolu’nun kıyı şeridi boyunca, ayrılmaz bir eş gibi
denize paralel bir seyir izler.

Ege’ye göre daha girintisiz uzanan kıyının hemen gerisinde birden yükselen Toroslar, yer
yer üçbin metrelere ulaşan zirveleri ile hem kıyı şeridinin, hem de daha içerlerde kalan
bölgelerin iklim özelliklerini de belirler. Kıyılar ılıman, iç bölgeler sert kara iklimi.

Toros Dağlarının Antalya ve kıyısı boyunca uzandığı tüm Akdeniz’e sağladığı, yaşamı
kolaylaştıran, böylece yurt tutup yerleşmeyi özendiren iklimi kadar önemli bir başka
özellik daha kazandırır; bol akarsu varlığı. Çukurova’dan Muğla’ya uzanan kıyı şeridi,
akarsu varlığını Toros Dağlarına borçludur.

Ortalama bin metre yüksekliklerden itibaren kar yağışı alan ve bu yağışı yılın altı ayı
boyunca zirvelerinde tutan Toros Dağları, bu özelliği ile kıyı ovalarının hem yaratıcısı,
hem de bereketidir. Pamphylia’ nın Perge, Side, Aspendos, Sillion, Attelia (Antalya),
Lykia’ nın  Phaselis, Limyra (Finike), Myra (Demre), Patara, Ksanthos (Kınık) gibi antik
ve sonraki çağların varsıl ve bayındır kentleri, varlıklarını büyük ölçüde akarsuların
dağlardan alıp kıyılara yığdığı alüvyonların oluşturduğu kıyı ovalarının bereketine
borçluydular.

Ancak bu kentler görkemlerini borçlu oldukları bir başka özellik daha vardı; Doğu ve Orta
Toros Bölgelerinde İç Anadolu ile kıyıdaki limanlar arasında ulaşıma olanak veren dağ
geçitlerinin uzun ve zor oluşlarının aksine, Antalya yöresinde İç ve Batı Anadolu’ya
ulaşım sağlayan geçitlerin hem daha kısa, hem de ulaşıma elverişli olmasıydı.

Doğu Akdeniz’de Çukurova’yı İç bölgelere bağlayan Gülek Boğazı ile Antalya Bölgesini
İç ve Batı Anadolu’ya bağlayan Yenice ve Döşeme Boğazları arasında, topografyadan
kaynaklanan ulaşım kolaylığını ve buna bağlı zaman avantajını harita üzerinde yapılacak
gözlemle bile görmek mümkündür.

2. AKARSULAR/LİMANLAR

Antalya’nın doğusunda uzanan düzlük alan, Antik Çağda Pamphylia, günümüzde Antalya
Kıyı Ovaları olarak, batıda ise Körfez’ in kuzey ucundan Fethiye’ye çekilecek hayali
çizginin güneyinde kalan bölge, antik çağda Lykia, günümüzde Teke Yarımadası olarak
anılmaktadır.



Körfezin iki yakasındaki Pamphylia ve Lykia bölgeleri gerek yüzey şekilleri, gerekse su
olanakları bakımından zıt özellikler gösterir. Lykia’ nın engebeli ve sert/dağlık
coğrafyasında bir/iki önemsiz iç ova varlığına karşılık Pamphylia, geniş ve bereketli kıyı
ovalarına sahiptir. Lykia’ nın akarsu varlığının yok denecek denli az olmasına karşın,
Pamphylia’ da, üzerinde sulama ve enerji amaçlı çok sayıda baraj kurulabilen debileri
yüksek akarsular mevcuttur.

Anadolu’nun Ege ve Bütün Akdeniz kıyıları boyunca yapılacak bir gözlem bize, Antalya
Körfezinin doğu yakasındaki kadar akarsuya sahip başka bir bölgenin olmadığını
gösterecektir. Antik ve sonraki çağların varsıl Pamphylia’ sının nedeni olan kıyı ovalarını
yaratan bölgenin akarsu varlığıdır.

Pamphylia sözcüğünün iki anlamı olduğu öne sürülür; biri, “her yerden gelenlerin yurdu”,
diğeri, “sular ülkesi”. Bölgenin yaşam ve coğrafi olanakları dikkate alındığında, her iki
sözcüğün de yerli yerince olduğu görülecektir. Bizim konumuz, yani sempozyumumuzun
konusu da daha çok “Sular Ülkesi” tanımıyla örtüşmektedir.

Alanya’daki Dim Çayı, bölgenin de aşağı yukarı doğu sınırını çizer.

Batıya doğru, Oba Çayı, Kargı Çayı, Alara Irmağı, Kapız (Karpuz) Çayı, Manavgat
(Melas) Irmağı, Köprüpazarı (Euromedon) Irmağı, Aksu (Kestros) Irmağı, Düden
(Kataraktes) Çayı gibi belli başlı olanlarının yanında, çok sayıda küçük akarsu, Bölgenin
“Sular Ülkesi” olarak anılmasının nedenini açıklar. Batıdaki Lykia’ nın ise, Ksanthos
(Eşen Çayı), Myra/Andriake (Demre/Çayağzı), Acıçay, Tatlıçay ve Limyros olarak bilinen
Alakır Çayı.

Batı Akdeniz’in geçmişte iyi işlediği bilinen varsıl limanları akarsuların ya kıyısında, ya
denize ulaştıkları yerlerde ya da yakınlarında kuruldular.

Antik çağdan bu yana ünlü bir liman kenti olarak bilinen Alanya, ününü ve liman olarak
varsıllığını sırtını dayadığı Toroslar’ da yetişen, Mısır ve Suriye’nin tarihin her çağında
alıcı olduğu sedir/karaçam gibi değerli ağaç varlığına borçludur. Dağlardan kesilen ağaçlar
Dim Çayı, Oba Çayı, Kargı Çayı, Alara Irmakları yoluyla kıyıya indiriliyordu. Roma
çağından beri önemli bir liman kenti olarak bilinen Alanya’yı 13.yüzyıl başlarında ele
geçiren Selçuklular hem kışlık başkent, hem de deniz üssü olarak değerlendirdiler, tersane
ve başkaca tesislerle güçlendirdiler.

Daha batıda Manavgat Irmağının denize kavuştuğu yerde kurulmuş olan Side,
sosyoekonomik olarak sustuğu 8/9.yüzyıllara kadar, Medlerin, Perslerin, İskender’in, her
devirde Roma’nın, Kartacalı Hannibal’ in, Arapların, özetle uzak yakın tüm Akdeniz’in
gözü üzerinde olan, varsıl bir liman kenti olarak varlığını ve ününü korudu.

Side’nin kuzey batısındaki Aspendos bugün olduğu gibi antik çağda da kıyı yerleşmesi
değildi. Ancak antik adıyla Euromedon (Medlerin suyu) olarak bilinen bugünün
Köprüpazarı Çayı, teknelerin kıyıdan içerilere kadar girmesine olanak veren akış rejimi
sayesinde liman kenti olarak anılmayı hak ediyordu.

Aspendos’ un batısındaki Perge de aynı özelliğe sahiptir. Hatta Perge kent planı
incelendiğinde, kentin doğuya açılan kapısının “Liman Kapısı” olarak anıldığı



görülecektir. Perge’ ye liman özelliği kazandıran doğusundan akan, ancak zaman içinde
doğuya doğru yatak değiştiren özelliği ile Kestros (Aksu) Irmağı’ ydı.

Akdeniz’in, gemi yanaşmasına olanak vermeyen korunaksız kıyıların neden olduğu
“limansızlık sorunu”, uygun yerlerde mendirekler inşa edilerek çözülmüştü. Başta Side
olmak üzere, Antalya, Magydus, Phaselis gibi kentler, inşa edilen mendirekler sayesinde,
antik ve sonraki zamanlarda iyi işleyen limanlar olarak ün kazandılar.

Henüz Antalya kenti kurulmadan önce önemli bir liman kenti olduğu antik kaynaklarda
yazılı olan Magydos (Lara/Karpuzkaldıran)’un önünde açık denize karşı inşa edilen
mendirek kalıntısı varlığını bugün de korumaktadır. Bölgenin batıdaki son akarsuyu olan
Kataraktes (Düden Çayı), bugün olduğu gibi dün de Magydos yakınlarından denize
dökülmekteydi. Geçmişte sık sık yatak değiştirdiği bilinen Düden Çayı, bugün Barınaklar
ile Lara arasındaki falez(yalıyar)in üstünden denize bir köpük sütunu halinde düşer.

İ.Ö 2.yüzyıl ortalarında Attelia adıyla kurulan bugünkü Antalya, görece korunaklı ve kum
tutmayan yanaşma yeri, bol su kaynaklarıyla ideal bir liman kenti olarak gelişti. Limanın
önünde inşa edilen antik ve sonraki çağlarda da kullanılan mendirek, yakın zamanlarda
inşa edilen bugünkü dalgakıranın güney kanadının altında kaldı. Bugünkü mendireğin
doğu kanadından liman içinde kalan deniz tabanına bakıldığında eski mendireğin kalıntıları
görülebilmektedir.

Körfezi batıdan sınırlayan kıyıdaki Phaselis (Tekirova) sahip olduğu üç liman ile anılmaya
değer özelliktedir. Phaselis coğrafi konumu nedeniyle çevre ile bağlantısı büyük ölçüde
Antalya Düzlüğü üzerinden sağlanıyordu. Antalya’nın batısındaki Atatürk Parkında
Phaselis’ ten uzanan kıyı yolunun bir parçası koruma altına alınmış olarak varlığını
sürdürmektedir.

Finike ile Kumluca kuzeyden kuşatan bey dağlarının güney eteklerinden doğan Alakır
Çayı Salur Boğazını geçip düzlüğe çıktıktan sonra yayılarak akar ve denize ulaşır. Alakır,
ulaşıma el verişli olmasa da, Finike/Kumluca Düzlüğünün antik çağdaki önemli kenti
Rhodiapolis (Hacıveliler)’i denize bağlıyordu.

Rhodiapolis’ in ve Alakır Çayı’nın batısındaki Tocak Dağının eteğindeki su kaynaklarının
başında kurulmuş Limyra (Yuvalılar) bu su kaynaklarının eserdir. Kentin hemen her
yanından kaynayan sular birleşerek Tatlıçay adıyla Finike’nin hemen doğusunda denize
ulaşır. Bölgeye ilişkin antik kaynaklarda, Tatlıçay’ ın teknelerin gidiş gelişlerine imkan
verdiğini, hatta daha batıdaki Myra (Demre) ile Limyra arasında tarifeli gemi seferleri
yapıldığını ilişkin bilgiler vardır.

Bölgede 13.yüzyıl sonu ve 14.yüzyılda bölgede yaşamış olan, türbesi Elmalı’nın Tekke
köyünde bulunan Abdal Musa Velayetnamesi’ nde Tatlıçay’ ın Limyra ile Kıyıdaki Finike
arasında ulaşım sağlayan bu özelliğine ilişkin bir efsane yer alır.

Bölgenin az sayıdaki akarsuyundan biri olan Akçay, Elmalı yakınlarındaki Akdağ’ dan
doğar, güneybatıdaki Avlan Gölü’ne boşalır. Avlan Gölü suları çevredeki düdenlerde
batar, güneydeki Arykanda (Arif) yakınlarında yeniden doğar ve Arykandos (Aykırtça)
adıyla Finike Düzlüğüne akar ve ilerde Finike’nin 2/3 km. kuzeyindeki Hallaç Köyü
yakınlarından doğan Acıçay ile birleşerek ilerde denize ulaşır.



Yukarda belirtilen Tatlıçay ve özellikle Acıçay’ ın kıyı ile iç bölgelere arasında ulaşıma
olanak veren özellikleri yüzünden Finike, liman kenti olarak bilinir. Oysa Finike’nin
gerçek anlamda limanı, teknelerin ilerlemesine olanak tanıyan Acıçay’ ın, içinden geçtiği,
bugün mahallesi konumundaki eski İskele Köyü idi.

3. KÖPRÜLER

Alanya’(Korecosion)dan, Side’den, Aspendos’ tan, Sillion’ dan, Perge’ den çıkan ve
Antalya’ya, Batı ve İç Anadolu’ya kuzeye ulaşan ticaret yolları, yukarda sayılan akarsuları
aşmak zorundaydı. Tamamı kuzey/güney doğrultusunda akan bu suların aşılması
köprülerle mümkün olmuştur.

Bölgenin, Antik ve Orta Çağlardaki ulaşım sistemi üzerinde sürdürdüğüm bir bölümünü
yayınlanan çalışmalar, ta Antik Çağdan bu yana, oldukça yoğun bir ticari geliş/gidişin
olduğu ticaret yollarını kesen akarsuların üzerinde inşa edilen, bazılarının yaşı iki binli
yıllara varan olağanüstü sağlamlıktaki köprülerin bir bölümü, varlıklarını ve işlevlerini
bugün de sürdürmektedir.

Alara Irmağı üzerinde halen ayakta olan, Gündoğmuş İlçesi’nin Ortakonuş Köyü önündeki
Selçuklu yapımı Kemer (Alaaddin) Köprü  ve güney/batıdaki Güneycik Köyünün altında
Karaman dönemi eseri Ali Köprüsü ve Selçuklu eseri Alara Hanın önünde, bugün sadece
ayak kalıntıları duran -muhtemelen Roma çağına ait- Alara Köprüleri suyun iki yakasını
birleştiriyorlardı.

Alanya, Seydişehir/Beyşehir yolu üzerindeki Murtiçi’ de, Selahaddin Derbendi girişinde
yakın dönem Osmanlı eseri, Selahaddin Köprüsü .

Beyşehir’den çıkan, Gembos/Eynif üzerinden Manavgat Irmağının batısı yakasını
izleyerek Side’ye inen antik yolu kesen Naras Suyu üzerinde Selçuklu eseri, Naras
Köprüsü.

Köprüpazarı Çayı üzerinde bugün Beşkonak köyünün yedi km. kuzeyinde, Irmağın
doğusunu antik Selge kentine bağlayan Roma Çağı eseri Oluk Köprü, batıdaki liman kenti
Side’yi yine Selge’ ye bağlayan, Gökçesu üzerindeki Roma çağı eseri Büğrüm Köprü,
Aspendos Kenti önlerinde eski ve oldukça yüksek olduğu belli olan Roma Köprüsünün
temelleri üzerinde inşa edilen, ırmağın adını taşıyan Selçuklu eseri Köprüpazarı Çayı
Köprüsü suyun iki yakasını bir araya getiriyordu.

Perge Antalya arasındaki küçük Soğucak Su üzerinde, aslında Perge’ ye Kataraktes
(Düden) Çayından su taşıyan kemerin bir parçası olan, ancak yakın dönemlere kadar yaya
ve hayvan gidiş/gelişinde kullanılan üzerinden geçtiği Soğucak Su Köprüsü.Antalya
yakınlarındaki Düden Çayı üzerinde, Cırnık yada Düden Çayı Köprüsü.

Antalya’nın kuzeyindeki Kırkgöz Gölünden yirmi km. güneydeki Eudocia’(bugün Yukarı
Karaman)ya su taşıyan Roma çağı kanalının üzerindeki iri kaba taşlarla örülmüş küçük,
sevimli Roma Köprüsü.



Kırkgöz Gölü üzerinde toplam uzunluğu 700metre, kemer sayısı 41 olduğu bildirilen iki
ayrı köprüden oluşan ünlü Kırkgöz Köprüsünden bugün ne yazık ki yöredeki yaşlılardan
derlediğimiz anıların ötesinde bilgi yok.

Bölgenin kuzeyinde, Isparta İl sınırları içinde bulunan Çandır yakınlarında, Karacaören
Baraj suları altında kalan Göksu Çayı üzerindeki Selçuklu Dönemi yapımı Çandır
Köprüsü.

Finike Düzlüğünü Elmalı’ya bağlayan eski yolun izlerine beli aralıklarda izlenebilen konak
ve gözetleme kulelerinden başka kalıntı yoktur. Arykandos(Aykırtça) suyunu sık sık
geçmesi gereken bu yol üzerindeki köprülerden de ne yazık ki kalıntı yoktur. Ancak
Aykırtça ’ya Çatallar yakınlarında batıdan kavuşan Yazır Deresi üzerindeki Köprünün her
yıl biraz daha küçülen birkaç kemeri halen ayaktadır.

Antalya Körfezinin batısındaki Doğu Likya’ nın tek akarsuyu olan Alakır Çayı üzerinde,
Anadolu’nun en uzun Roma Köprüsü unvanını elinde tutan Kırkgöz Köprüsü, yukarıda söz
edildiği gibi bölgenin iki önemli kenti, Rhodiapolis ve Limyra’ yı önce birbirine, sonra
uzak ötelere bağlıyordu.

Antalya’nın doğusundaki Pamphylia’ yı ve batısındaki Lykia’ yı birbirine ve uzak ötelere
bağlayan yolları kesen akarsular, halen el ve gözümüzün altındaki yukarda sayılan
köprülerle ve yıkılıp yok olan isimleri, hatta yerleri unutulmuş nice başka köprüyle
aşılıyordu.
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ÖZET

Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisi’nin ana ulaşım yapısı olan Kızılırmak üzerindeki köprü, 1977
yılında inşa edilmiştir. Yeterince granüler zemine gömülen dairesel kesitli köprü ayakları,
sürtünme ve uç reaksiyonu ile gelen yükü dengeliyecek biçimde projelendirilmiştir. Köprü
menbaanda daha yukardaki kesimlerde inşaa edilen barajlara ek olarak 1987 de tamamlanan
Kapulukaya barajı, havzadan gelen sedimanı tamamen kesmiştir. Diğer taraftan, köprü
mansabında kalan nehir yatağından çıkarılan kum – çakıl, köprü yakın alanındaki nehir
rejimini olumsuz etkilemiştir. Sediman bütçesi oldukça değişen kesimdeki ayakların etrafında
genel oyulma yanında yerel oyulma gözlenmiş ve 1994 de ayakların civarında taban kotu
ortalama 3.65 m alçalmıştır. Bu köprü için teorik analizler ve fiziksel deneylerle desteklenen
bir nehir yatağı  düzenleme ve köprü rehabilitasyon çalışması tavsiye edilmiştir. Geliştirilen
projeye göre, 50 metre köprü mansabında yer alan bir düşüm yatağı ile köprü kesimindeki
gido duvarları 1995 de inşa edildikten sonra köprü ayakları etrafı orijinal seviyeye kadar yerel
sedimanla doldurulup üzeri de daha iri malzemeyle kaplanmıştır. Bu düşüm yatağı, oluşan sel
rejiminden nehirdeki doğal sakin rejim şartlarına sorunsuz geçişi sağlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Genel oyulma, yerel oyulma, düşüm yatağı, nehir düzenlemesi

ABSRTACT

The bridge on the Kizilirmak River being the main connection structure to Kirikkale
TUBRAS Rafinary, has been constructed in 1977. The circular bridge piers that have been
embeded enough in a granular bed, were designed to support the load by end bearing and
surface friction. In addition to previously constructed dams on far upstream of the site, the
Kapulukaya dam constracted in 1987 has completely cut the sediment load generated from the
catchment area. On the other hand, sand and graval extraction from the downstream river bed
of this bridge disturbed the sediment budget of the river, especially nearby the bridge. Around
the bridge piers where the sediment regime has been disturbed very much, a general erosion
has started besides the erosion due to contraction and local scour just around the bridge piers,
and it was observed that the lowering of the bottom elevation at the bridge section exceeded
3.65 m in 1994. After conducting theoretical and experimantal studies, it was proposed a river
training and rehabilitation work for this bridge. According to the developed project, a stilling
basin 50 m downstream area and guide walls around the bridge were constructed in 1995,
then the upstream bottom elevation was increased to the original level by filling with local
sediment and by covering areas around the piers by courser materials. This stilling basin
provides a smooth passage from supercritical flow conditions to the natural subcritical ones at
the downstream section.

Key words: General erosion, local scour, stilling basin, river training



1. GİRİŞ

Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisi’nin ana ulaşım yapısı olan Kızılırmak üzerindeki köprü, 1977
yılında ayrık taneli genç alüvyon sedimandan oluşan bir yatak içinde inşa edilmiştir. İlk 4
metrelik zeminde sediman dane iriliği 3 ile 30 mm arasında değişmektedir. Ana tablayı
taşıyan altı eksen üzerinde sıralanmış 4 + 4 sayıda gruplardan oluşan dairesel kesitli ayaklar,
yeterince zemine gömülerek sürtünme ve uç reaksiyon ile gelen yükü dengeliyecek biçimde
projelendirilmiştir.

Kızılırmak üzerinde ve köprü yukarısında yer alan Hirfanlı, Kesikköprü ve Kapulukaya
Barajları havzadan gelebilecek sedimanı kesmiştir. Bilhassa köprü inşaatından 10 yıl sonra
işletmeye alınan ve sadece 5.5 km menbaadaki Kapulukaya barajının etkisi yanında köprü
mansabında işletilen kum – çakıl ocakları ile nehir sediman rejiminin bozulması sonucu
tabanda genel oyulma meydana gelmiştir. Ayrıca, Kızılırmak nehri, köprünün 1 km
yukarısında 90 derecelik bir dönüş yapmakta ve ikincil akımlarla nehir rejimi köprü civarında
bile düzensizlik sergilemektedir. Bu tür olumsuzluklara ek olarak köprü kesitinde nehir
daralması nedeniyle bir taban erozyonu söz konusudur. Köprü ayaklarının akımı engellemesi
sonucu oluşan çevrintiler ile meydana gelen yerel oyulma, gözlemlenen genel oyulmaya
eklenmiştir. Bu üç tür oyulma etkisi sonucu ayaklar etrafında bazı yerlerde ölçülemeyen derin
çukurlar yanında taban kotunun ortalama 3.65 m lik alçalması ayakların yüzeyindeki
sürtünme kuvvetini önemli düzeyde azaltmıştır. Stratejik önemdeki bu köprünün ayaklarının
zeminle olan sürtünmesi azalırken burkulma boyunun uzaması sonucu yıkılma riski artmıştır.

Dolu tankerler bu köprüden geçerken yapıdaki sarsıntılar ürkütücü boyutlara çıktığından
TÜPRAŞ yetkilileri, acil önlemler almaya karar vermişlerdir. Köprünün güçlendirilmesi ve
nehir yatağının düzenlenmesi için hızla bir proje geliştirilmiştir. Teorik ve deneysel çalışmalar
için yeterli veri sağlanamadığından bazı kabuller yapılmıştır. Örneğin, yukarı havzada
bulunan 3 baraj nedeniyle 1000 yıllık debi yerine, 100 yılda bir olasılıklı değer olarak
deneylerde proje debisi için 572 m3/s benimsenmiştir [4]. Teorik ve deneysel çalışmalar
sonunda, yapılan öneriler doğrultusunda 1995 yazında proje uygulaması yapılmıştır. Kurumun
İnşaat Dairesi kontrolünde, su seviyesini artırıp hızı veya tabandaki kayma gerilmesini
azaltacak bir önlem olarak, önce köprüden 50 m mansabda düşü yatağı oluşumu iki etapta
tamamlanmıştır. Daha sonra köprü ayakları etrafı yerel malzeme ile 1977 deki proje nehir
taban kotuna yükseltilmiştir. Proje raporunda belirtilen ve yerel oyulmaların oluşabileceği
kesimler ise daha iri malzemelerle kaplanmıştır. Köprü ayakları oyulmaya karşı etkili biçimde
korunurken sağ ve sol sahili hem membaada hem de mansabda koruyacak şev koruma yapıları
inşaa edilmiştir. Köprü etrafında uygulanan ilgili koruma ve nehir düzenleme yapıları ile bu
köprü görevini sorunsuzca yerine getirmektedir.

2. OYULMANIN TEORİK İNCELENMESİ

Yatağı ayrık daneli (kohezyonsuz) sedimandan oluşan nehirlerde, akım ve sediman
özelliklerine bağlı olarak, “oyulma – yığılma – denge hali” üçlüsünden biri gözlenir [3, 11].
Başka bir deyişle, bu üç rejim halinden birinin geçerli olduğu nehir yatağındaki durumu akım
hızı, su derinliği, sediman yükü, taban eğimi, taban ve şev malzemesinin fiziksel özellikleri,
akıma karşı gelen yapay ve doğal engeller belirler. Akımın erozyon gücü, genelde akım hızı
(veya taban kayma gerilmesi) ile orantılı olarak artarak tabanda aşınmaya neden olur ve bir
denge durumu oluşuncaya kadar erozyon devam eder. Diğer taraftan, akım hızının (veya



kayma gerilmesinin) kritik değerlerin altına düştüğü yerlerde ise yığılma gözlenir. Hidrolik
şartların yerel şartlarla dengelendiği kararlı durumda, gelen sediman miktarı ile giden sediman
miktarı eşitlendiğinden taban kotunda değişim olmaz. Ancak, TÜPRAŞ Köprüsü’nde olduğu
gibi, nehirde denge hali hüküm sürerken; mansabda bir baraj inşaatı, nehir yatağını daraltarak
yapılan bir köprü inşaatı, hemen mansabda veya menbaada nehirden kum çıkarma şeklinde
sonradan yapılan müdehaleler akarsu rejimini bozmaktadır. Bu tür etkinliklerden
kaynaklanacak olası değişimler doğru tasarlanmış akarsu düzenlemeleri ile azaltılabilir.

2.1. Nehir Tabanında Genel Oyulma

Ayrık daneli bir nehir yatağı, taşkınlar esnasında aynı anda hem oyulma hem de yığılma
sergileyebilir. Taşkın debisi artarken akımın erozyon gücü de artarak, menbaadan yeterli
malzeme gelmiyorsa taban oyulur. Taşkın debisinin azalma safhasında ise genelde yığılma
söz konusudur. Buradan anlaşılacağı gibi nehir debisindeki değişimlere bağlı olarak nehrin
belirli kesiminde üç tip akım rejimi de gözlenebilir.

Nehir tabanındaki malzemenin fiziksel özelliklerine bağlı olarak bir “aşınabilirlik indeksi”
vardır. Silt ve çakıl arasındaki taban malzemesinin oyulmaya karşı direncini temsil eden bu
indeks için Annandale (1995) [1]

K = Ms * Kb * Kd * Js (1)

bağıntısını vermiştir. Burada
K = aşınabilirlik indeksi,
Ms = taban malzemesinin içsel sürtünme parametresi,
Kb = malzeme dane iriliği parametresi,
Kd = kayma gerilmesi parametresi, ve
Js = göreli pozisyon parametresi.

Ms için “Mega Pascal” (MPa) olarak ayrık malzemenin 10 MPa dan büyük olan basınç
dayanım değeri alınır. Kb ise ayrık daneli malzemenin ortalama dane büyüklüğünün bir
fonksiyonu olarak belirlenir. Kd için içsel sürtünme açısının tanjantı kullanılır. Taş ve iri
malzeme için önemli olan Js her bir parçanın akım yönüne karşı konumu ile alakalıdır. Bu
parametreler arazi ve laboratuvar deneyleri ile bulunur.

Aynı araştırmacı akarsuyun erozyon gücü için de

P = γ * q * ΔE (2)

bağıntısını teklif etmiştir. Burada
P = akarsuyun erozyon gücü (kW/m2),
γ = suyun özgül ağırlığı (9.81 kN/m3),
q = birim debi (m3 s-1 m-1), ve
ΔE = akımın birim uzunluğu içinde enerji yükselti kaybı (m/m).

Buradan anlaşılacağı gibi, taşkın esnasında birim debinin artması ile taban malzemesinin
erozyon direncini aşan akarsu erozyon gücü, tabanda oyulmaya neden olur. Akarsu erozyon
gücünün de



Pc = (K) ¾ (3)

ifadesi ile verilen bir kritik değeri vardır. Eğer akım şartları bu kritik değerden büyükse,
tabanda kesin oyulma var demektir. Ancak, aynı akım şartlarında, oyulma sonucu erozyon
gücü tedricen azalacağından giderek denge durumuna yaklaşılır. Ayrıca, üniform dane iriliği
olmayan bir ortamda, ince malzemenin erozyonla mansaba taşınması sonucu geriye kalan iri
sedimanın aşınması da giderek zorlaşabilir. Önlem olarak, tabana doğal malzemeden daha iri
sediman serilirse, K değeri artacağından daha büyük erozyon gücü gerekir.

Akım türbülanslı olduğu zaman, kritik dane iriliği için Shields parametresi de kullanılabilir
[9]. γs sedimanın ve γ suyun özgül ağırlığını temsil ederse ilgili bağıntı

τc / [(γs – γ) Dc] = 0,06 (4)

şeklindedir. “τ = γ Y S0” yazılıp “γs = 2,650 t/m3” ve “γ = 1 t/m3” olarak alınarak Dc değerleri
bulunur. Örneğin, Kırıkkale TÜPRAŞ Köprüsü etrafında n = 0.04 ve S0 = 0.004 değerleri söz
konusu olduğundan; Kapulukaya barajından bırakılan (çalışan türbin sayısına bağlı olarak) 60
– 120 – 180 m3/s değerlerindeki debiler için sırasıyla, su derinlikleri 0,70 – 1,06 – 1,35 m,
akım hızları 1,32 – 1,74 – 2,05 m/s, ve kritik dane çapları 0,03 – 0,05 – 0,06 m olarak
hesaplanmıştır [4]. Bu değerler tabana kaplanacak koruyucu örtü tabakasının seçimi için
önemlidir.

Dane iriliği 0,03 ve 0,05 m olan tabandaki malzeme için kritik hızlar sırayla 1,10 ve 1,50 m/s
olur. Köprü kesitindeki genişlik 103 m ve 1,94 m lik proje su derinliğine karşı gelen akım hızı
2,193 m/s ve su derinliği 2,616 m değerleriyle genel oyulma olacağını gösterir. İlgili
oyulmanın değeri için Maza Alvarez (1989) [7] da verilen ve 0,0026 m ≤ D84 ≤ 0,182 m için
geçerli olan

Y3 = [(a* Y2
5/3) / (4,7*b*D84

0,28) ] [D
84

0,092 / (0,223 + D
84

0,092)] (5)

bağıntısında “a = Q / (Y2
5/3 *B) = 1,118” ve “b = 0,8416” değerleri kullanılırsa Y3 = 2,4858

m bulunur. Bu durumda, genel oyulma derinliği, Y3 – Y2 = 0,54 m hesaplanır.

2.2. Nehir Daralması Sonucu Taban Erozyonu

Bir akarsu üzerinde tasarlanan köprü inşaası esnasında nehir genişliği kontrollü biçimde
daraltılır. Aynı debiyi daha dar kesitten geçirerek q değerinin artması ile P değeri büyür.
Neticede, daralma nedeniyle Pc aşılınca da tabanda fazladan bir oyulma gözlenir.

Baraj inşaası öncesi nehir yatağı; Q0 debisinde B0 yatak genişliği, Y0 su derinliği ve S0 taban
eğimi ile bir denge durumu sergilediğini düşünelim. Baraj işletmeye alındıktan sonra (feyazan
dışında) debi, 60 - 120 - 180 m3/s değerlerini almaktadır. Nehir yatak eğimi aynı kalırsa, yeni
debi Q1 için denge durumundaki yeni yatak genişliği B1 ve su derinliği Y1 [7] aşağıdaki
bağıntılarla verilen değerleri alması beklenir

B1 = B0 (Q1 / Q0) 0.466 (6)
ve

Y1 = Y0 (Q1 / Q0) 0.327 (7)



Rejimdeki (denge durumundaki) akarsular için Lacey bağıntıları [7] tavsiye edilmektedir.
İlgili bağıntılar kullanılarak TÜPRAŞ Köprüsü için (Q = 572 m3/s ve Dm = 0,030 m alınarak)
aşağıdaki değerler bulunmuştur:

n = Dm
1/8 / 16,27 = 0,04

f = 55,66 Dm
½ = 9,64

S0 = 302*10 -6 * f 5/3 / Q 1/6 = 0,004576
Y0 = 0,4725 (Q / f) 1/3 = 1,843 m
U = 2 Q 5/36 Dm

13/72 = 2,56 m/s

Rejimdeki akarsuların yatak genişliği için Simons ve Albertson [7]

B = 0,90 K1 * Q 0,512 (8)

bağıntısını önermişler. Denge yatak genişliği katsayısı olan K1 çarpanı için kumlu zeminlerde
6,30 ve çakıllı zeminler için bu değerin yarısı önerilmektedir. Proje debisi için Kızılırmak
yatak genişliği 146,34 m veya 73,40 m olarak hesaplanır. Bu değerler tam dikdörtgen kesitler
için geçerlidir. Ancak, nehir yatağı ilgili kesitte hemen hemen üçgene yakın durumdadır ve bu
değerlerin geçerliliği tartışılır. Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi taban malzemesinin iriliği
artarken kesit yarım elipse ve hatta yarım daireye dönüşmeye meyleder.

Kızılırmak doğal yatak genişliği (B1) 146 metre iken [n = 0,04 ve S0 = 0,004 ve Q = 572 m3/s
için Y1 = 1,943 m ve U1 = 2.016 m/s, H1 = Y1 + U1

2/2g = 2,150 m] köprü kesitinde (B2) 103
m ye daraltılmıştır [Y2 = Y1 (B1 / B2)0.857 = 2,620 m, U2 = 2,120 m/s, H2 = Y2 + U2

2/2g =
2,849 m]. Bu durumda köprü civarında daralmadan kaynaklanan beklenen oyulma (2.849 –
2.150 =) 0,70 m kadardır.

2.3. Köprü Ayakları Etrafında Yerel Oyulma

Akarsu içinde sonradan yer alan köprü ayağı ve diğer yapılar etrafında oldukça şiddetli ikincil
(vortex) akımlar oluşarak ilgili yapının yakınında fazladan bir yerel oyulma gözlenir. Köprü
ayaklarının şekli, akıma göre eksenel konumu, bireysel kazıklar arasındaki mesafe, akım hızı,
su derinliği, taban malzemesinin dane iriliği ve granülometresi, sediman özgül ağırlığı ve
menbaadan sediman yükü gelip gelmemesi gibi çok sayıda etmene bağlı olan yerel oyulma
köprü ayaklarının tasarımında önemlidir. Yani, tasarımcı yerel oyulma değerini doğru tahmin
etmek zorundadır. Ancak, birbirinden oldukça farklı değerler veren ve genelde laboratuvar
şartlarında geliştirilen literatürdeki ampirik bağıntılarla tahmin yapmak her zaman risk
içermektedir [5, 6, 10].

Deneysel çalışmalar, temiz su yerel oyulmasında en büyük değerin kritik hıza karşı geldiğini
göstermiştir. Ortalama dane çapı Dm olan sedimanın hareket başlangıcını temsil eden kritik
hız için Maza Alvarez (1989) [7] aşağıdaki bağıntıları önermiştir:

Uk =  1 / [1,321- 12,5*Dm] eğer 0,00263 m ≤ Dm ≤ 0,0303 m ise (9)

Uk =  2,248 – 0,0366 / Dm eğer 0,0303 m ≤ Dm ≤ 0,0865 m ise (10)

Uk =  Dm / [0,259*Dm + 0,0247] eğer Dm > 0,0865 m ise (11)



Bu bağıntılar ve Manning denklemi kullanılarak herhangi bir debide nehir akımının ortalama
hızı ve buna karşı gelen kritik dane çapı hesaplanabilir.

Colorado Devlet Üniversitesi, temiz su oyulması halinde göreli yerel oyulma derinliği (ds / Y)
için

ds / Y = 2* k1 * k2 * k3 * (b / Y) 0.65 * Fr
0.43 * L (12)

bağıntısını önermiştir [8]. Burada
ds = yerel oyulma derinliği,
Y = ayak menbaasındaki nehir su derinliği,
k1 = ayak burun şekline bağlı düzeltme katsayısı (Tablo 1),
k2 = akımın yaklaşım açısına bağlı düzeltme katsayısı (Tablo 2),
k3 = taban şartlarına bağlı düzeltme katsayısı (Tablo 3),
b = ayak genişliği,
Fr = gelen akımın Froude sayısı (U0/ √ (g Y)), ve
L = ayak uzunluğu.

Tablo 1 . Ayak burun şekline bağlı düzeltme katsayısı, k1 [8]

Ayak burun şekli k1
Köşeli uçlu dikdörtgen ayak 1.1
Yuvarlak uçlu dikdörtgen ayak 1.0
Dairesel kesitli silindirik ayak 1.0
üçgen uçlu dikdörtgen ayak 0.9
Silindirik ayak grubu 1.0

Tablo 2 . Akımın yaklaşım açısına bağlı düzeltme katsayısı, k2 [8]

Yaklaşım açısı (derece) L/b = 4 L/b = 8 L/b = 12
0 1.0 1.0 1.0
15 1.5 2.0 2.5
30 2.0 2.75 3.5
45 2.3 3.3 4.3
90 2.5 3.9 5.0

Tablo 3 . Taban şartlarına bağlı düzeltme katsayısı, k3 [8]

Taban şartları Eksibe yüksekliği, H (m) k3
Temiz su oyulması 0 1.1
Düz yatak veya ters eksibe 0 1.1
Küçük eksibeler 3 > H > 0.6 1.1
Orta yükseklikte eksibe 9 > H > 3 1.2
Büyük eksibeler H > 9 1.3



TÜPRAŞ Köprüsü için çapı 90 cm olan silindrik 4 lü ayak grupları kullanılmıştır. Nehir akımı
eksenel doğrultuda gelirse (yaklaşım açısı, α = 0), Y0 = 1.94 m alınarak ve Günyaktı (1988)
[5] deki zarf eğrisi kullanılarak ds = 2,07 m hesaplanır. Ancak, yaklaşım açısı 15 derece bile
olsa etkin ayak genişliği “bt =  L*Sin α + b*Cos α = 9*0,2588 + 0,90*0,969 = 3,20 m” ve “Y0
/ bt = 1,94 / 3,20 = 0,606” için ilgili zarf eğrisinden “ds / bt = 1,50” elde edildiğinden yerel
oyulma değeri 4,80 m ye yükselir. İlk sıradaki ayak grubu önünde yukardaki değer
hesaplanırken müteakip gruplar için sırayla 1,63 m (veya α = 15 derece için 3,80 m), 1,30 m
(veya 3,02 m) ve 1,10 m (veya 2,60 m) bulunur. Arka sıradaki ayaklar için yerel oyulmalar
hesaplanırken Başak ve arkadaşları (1977) [2] de verilen oranlar kullanılmıştır. Buradan
anlaşıldığı gibi, yerel oyulmayı azaltmak için yapısal önlemlerle (gido duvarları gibi) akımı
hep eksenel doğrultuda yaklaşacak biçimde yönlendirmek esastır.

Genel oyulma, daralma etkisinde oyulma ve yerel oyulma birlikte hesaba katılırsa TÜPRAŞ
Köprüsü için toplam oyulma değeri 3,31 m ve 6,05 m arasında bulunur. Ancak, yerel
ölçümlerin hiç olmadığı ilgili köprü için yapılan bu hesaplamalarda yaklaşık değerler
kullanıldığından bazı sapmalar beklenebilir. Ancak, köprüyü riskten kurtarmak için önerilen
nehir düzenlemeleri bu olumsuzlukları geçersiz kılmaktadır.

3. KORUYUCU TABAKA TASARIMI

Su derinliğinin 4 m den az olduğu durumlarda tabana döşenecek koruyucu taş tabakası için (γs
kg/m3 olması halinde) Maza Alvarez (1989) [7]

Dm = [135*U2] / [(γs
1,03) (Y2

0,25 – 0,15 U2)] (13)

bağıntısını önermektedir. Proje debisi için kaplama tabakası taş iriliği ve ağırlığı için sırayla

Dm = [135*2,123] / [(26501,03) (2,6160,25 – 0,15* 2,123)] = 0,081 m (14)
ve

W = [(4/3) π R3] γs = 0,75 kg (15)

bulunur. Yakın alandan kolayca sağlanabilecek bu malzeme, en az 3 taş sırasında ve köprü
izdüşümü altında kalan tabana serilmesi halinde genel oyulmaya da engel olabilir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

5,5 km menbaada bir baraj inşaatı ve köprü çevresinden nehir yatağı sedimanının alınması ile
nehir yatak dengesi bozulmuştur. Zaten köprü inşaası ile nehir yatağı daraltıldığından bir
genel oyulma ve ayaklar etrafında yerel oyulma varken, barajın sediman tutma etkisi ve
yataktan kum–çakıl çıkarılması taban kotunun projedeki değerinin çok altına inmesine neden
olmuştur. Havza sedimanı baraj gölünde tutulduğu için temiz su olarak köprüye gelen nehir
suyunun aşındırma gücü artmakta iken debinin de sıkça en az 3 değer arasında değişmesi
yanında hemen menbaadaki 90 derecelik kıvrımdan kaynaklanan ikincil akımlar yatağın
dengeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Herşeyden önce, inşaat sektörü için kum–çakıl
çıkarılması durdurulmalıdır. Köprü yatağında olası akımları köprüye dik gelecek biçimde
düzenliyecek her iki sahilde gido duvarlarının ve köprünün 50 m mansabında oluşturulan



düşüm havuzunun bakım-onarım işlemleriyle fonksiyonlarının devamı sağlanmalıdır. Tabanın
doldurularak ulaşılan projedeki kotu (678.00 m) ve ayaklar etrafına koruyucu malzeme sergisi
sürekli gözlenmelidir. Proje önerileri doğrultusunda 1995 yazında uygulanan yapısal
düzenlemeler ile köprü son 12 yılda sorunsuz olarak hizmet vermektedir. Ayaklar etrafındaki
yerel oyulma sorunu da sona ermiştir.

KAYNAKÇA

[1] G. W. Annandale, 1995, “Erodibility”, Journal of Hydraulic Research, 33, 4, 471 – 494.
[2] V. Başak ve arkadaşları, 1977, Doğrusal eksenli ve dairesel kesitli kazık grubu etrafındaki
yerel oyulma derinlikleri. DSİ Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi, Ankara.
[3] M. Bayazıt, 1971, Hareketli Tabanlı Akımlar Hidroliği. T. C. İstanbul Teknik Üniversitesi
Kütüphanesi, Sayı 835.
[4] M. Göğüş ve A. Günyaktı, 1994, Kırıkkale Rafinerisi Kızılırmak Köprüsü nehir yatağının
düzenlenmesi. Final Rapor, ODTÜ, Ankara.
[5] A. Günyaktı, 1988, “Köprü ayakları etrafında oyulma derinliğinin grafik yöntemle
tahmini”, DOĞA, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 12, 1, 69 – 109, Ankara.
[6] A. Günyaktı, 1989, “Köprü ayakları için yerel oyulma bağlantılarının mukayesesi”,
Akdeniz Üniversitesi, Isparta Müh. Fakültesi Dergisi, İnşaat Müh. Seksiyonu, 4, 63 – 75.
[7] J. A. Maza Alvarez, 1989, Introduction to River Engineering. Advanced Course on Water
Resources Management, Perugia, İtalya.
[8] U.S. Federal Highway Administration, 1995, Evaluating scour at bridges. Hydraulic
Engineering Circular No. 18, USA.
[9] V. A. Vanoni, 1975, Sediment Engineering. ASCE – Manuals and Reports on
Engineering Practice – No. 54, New York,  USA.
[10] A. M. Yanmaz, 2001, “Uncertainty of local scouring parameters around bridge piers”,
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25 (2), 127 -137.
[11] A. M. Yanmaz ve H. D. Altınbilek, 1991, “Study of time dependent local scour around
bridge piers”, Journal of Hydraulic Engineering Divivsion, ASCE, 117, 10, 1247 – 1268.



1

BAĞLANTI DÖŞEMELERİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇOK
AÇIKLIKLI BASİT MESNETLİ VEREV KÖPRÜLERİN DEPREM

PERFORMANSI

Gizem SEVGİLİ *,  Alp CANER **

*ZTM Müh., Müş. LTD. ŞTİ, Ankara
** Orta Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara

ÖZET

Yetmişten fazla otoyol köprüsüyle yapılan araştırma sonucunda, Türk mühendislik
pratiğinde çok açıklıklı basit mesnetli verev köprülerin çok yaygın olduğu ortaya
konulmuştur. Büzülmeye, sünmeye ve ısıl etkilere karşı döşemenin genleşmesini
sağlayabilmek için kullanılan derzler akan sulardan, darbe yüklerinden ve biriken kirlerden
dolayı maliyeti yüksek bakım masrafları yaratırlar. Bu nedenle, derzlerin kaldırılması
köprülerdeki bakım masraflarını azaltmaktadır. Betonarme bağlantı döşemeleri sayesinde
derzler çıkartılarak döşeme seviyesinde devamlılık sağlanır. Bu çalışma, Türkiye’deki çok
açıklıklı basit mesnetli verev köprülerin sismik davranışlarını incelemektedir. Ayrıca,
betonarme bağlantı döşemelerinin sismik güçlendirme metodu olarak kullanılmaları da
irdelenmiştir. Bağlantı döşemelerinin ve farklı verev açılarının köprü performansı
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, bağlantı döşemeleri
için yeni bir tasarım metodu önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Verev, Derz

ABSTRACT

IMPROVED SEISMIC RESPONSE OF MULTISIMPLE-SPAN SKEW
BRIDGES RETROFITTED WITH LINK SLABS

Investigation of more than seventy highway bridges revealed that multisimple-span skew
bridges with expansion joints were very common in Turkish practice. The expansion joints,
used to provide deck expansion against shrinkage, creep and thermal effects, create costly
maintenance problems due to leaked water, impact loads and accumulated debris in the
joints. Therefore, elimination of expansion joints decreases the maintenance cost for the
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bridges. Reinforced concrete link slabs provide continuity at the deck level with the
elimination of expansion joints. This study aims to address the improvements in seismic
response of skew bridges in terms of forces and displacements when link slabs are added
as a retrofit tool.  Based on the findings of this study, a new reinforcement design for link
slabs is proposed.

Keywords: Bridge, Skew, Expansion joint
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GİRİŞ

Çok açıklıklı, basit mesnetli verev köprüler Türk karayolları sisteminde çoğunlukla
kullanılan köprülerdendir. Tipik bir açıklık öndökümlü öngermeli I-kirişlerinin üzerinde
betonarme döşemeye sahiptir. Sıcaklık, sünme ve büzülme etkilerinin yol açtığı döşeme
deplasmanlarına izin vermek için, ardışık açıklıklar arasına genellikle genleşme derz
elemanları yerleştirilir. Genleşme derzi kullanımı pahalı bakım problemlerine neden
olabilir. Bu problemler, derzlerde oluşabilecek su sızıntılarından dolayı betonun bozulması,
derzlerde biriken kir ve ağır kamyonların geçişinde oluşabilecek darbelerden kaynaklanır
[1].

Genleşme derzleri çıkarılarak köprü döşemesi sürekli hale getirilebilir. İki ardışık basit
mesnetli açıklığı birbirine bağlayan döşeme parçasına “bağlantı döşemesi” adı verilir [2].
Caner ve Zia (1998) sürekli döşemeli köprülerin hareketli yükler altındaki davranışını
incelemişlerdir. Araştırmacılar bağlantı döşemelerine sahip köprülerde hareketli yük
testleri yaparak bağlantı döşemeleri için bir tasarım metodu geliştirmişlerdir. Bu tasarım
metodunda, bağlantı döşemesi yüzeyinde oluşabilecek çatlak genişlikleri 0.03 mm ile
sınırlandırılmıştır. Bahsedilen bu çalışma, aynı zamanda, zamana dayalı etkileri ve sıcaklık
yüklerini göz önünde almaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, bağlantı döşemeleriyle sürekli
hale getirilmiş döşemenin mevcut kesit boyutları ve donatısıyla, genleşmeden, zamana
dayalı etkilerden ve düşey yüklerden dolayı oluşan zorlamalara karşı yeterli olduğu
belirtilmiştir.

2002’de bağlantı döşemeleriyle güçlendirilmiş köprülerin deprem performansları yalnızca
düz köprülerde boyuna etkiler göz önüne alınarak incelenmiştir [3]. Yapılan çalışma
sonunda, düz köprüler için bağlantı döşemeleriyle elde edilen sürekliliğin, açıklıkların
ayrılması ve oturma bozulmalarından oluşan hasarları ortadan kaldırabileceği sonucuna
varılmıştır. Araştırmacılar, bağlantı kirişlerinin tasarımı için, köprünün enine
doğrultusunda sabit bir donatı oranı önermişlerdir. Araştırmacılar, aynı zamanda, bağlantı
döşemesine sahip köprülerin Ağustos 1999 Depremi’ndeki deprem performanslarının
tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir.

Wing ve diğerleri (2005) [4], makalelerinde ABD, North Carolina’da bağlantı döşemesi ile
güçlendirilen ilk köprü ile ilgili gerçekleştirilen araştırma projesinin sonuçlarını
sunmuşlardır. Bu köprünün güçlendirilmesi Caner ve Zia (1998) makalesinde önerilen
tasarım metoduna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar köprüye hareketli yük
testi uygulayarak mevsimlik yükleme durumlarına karşı köprünün perfomansını araştırmak
için uzun süreli gözlem yapmışlardır. Araştırmacılar, bu çalışmanın sonunda önerilen
tasarım metodunun fazla güvenli sonuçlar vermesine rağmen tatbik edilebilir olduğu
sonucuna varmışlardır.

Verev köprüler, boyuna doğrultuları boyunca asimetrik geometrilerinden dolayı çeşitli
dezavantajlara sahiptir. Verev köprüler, yalnızca boyuna doğrultularında değil aynı
zamanda enine doğrultularında da genişleyip büzülebilirler [5] [6]. Sismik etkinlik sırasında
oturma bozulmasını önlemek amacıyla döşeme deplasmanlarının kontrol edilmesi,
özellikle verev köprüler için, çok önemlidir. Verev köprülerin, deprem sırasında oturma
bozulmasından dolayı oluşan hasarlara maruz kalma ihtimali, düz köprülerinkine göre daha
yüksektir. Bu çalışma çok açıklıklı, basit mesnetli verev köprülerin deprem davranışlarına,
bağlantı döşemeleri kullanılarak güçlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine
odaklanmaktadır.
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ANALİZ METODU

Mevcut Köprüler Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Oluşturulan Modeller

Türkiye’deki otoyol köprü özelliklerini belirleyebilmek için, Türkiye’de mevcut yetmiş altı
otoyol köprüsü incelenmiştir. Bu köprülerden 2000 ve 2005 yılları arasında inşa edilmiş
olan elli beş tanesinin özellikleri, bir tasarım firması aracılığıyla temin edilmiştir. Geriye
kalan köprülerin özellikleri ise Çanakkale – Bursa otoyolu üzerindeki mevcut köprülerde
yapılmış olan gözlem sonucu elde edilmiştir [7]. Bu köprüler, verev açıları, maksimumum
açıklık uzunlukları, açıklık sayıları, başlık kirişi atalet momentinin kolon atalet momentine
oranı (Icb/Ic), kolonlar arası mesafenin kolon yüksekliğine oranı (L/H )gibi özellikler
dikkate alınarak sınıflandırılmışlardır. Bu özellikler Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1: Köprü özellikleri

İncelenen köprülerin verev açıları 0° ve 60° arasında değişmektedir. Açıklık uzunlukları,
çoğunluğu 15 ve 30 metre arasında olmakla birlikte, 10 ile 40 metre arasında değişiklik
göstermektedir. Açıklık sayısı 1 ile 9 arasında değişmektedir. Çoğunluğu 2 ile 4 arasında
değişen açıklıklara sahiptir. %50’sinden fazlasında başlık atalet momentinin kolon atalet
momentine oranı 0,1 civarındadır. L/H değeri ise genellikle 1 ile 2 arasında değişmektedir.

Bilgisayar Modellemesi
Verev açısı ve bağlantı döşemesinin köprülerin deprem performansına etkilerini
araştırabilmek için, Türkiye’de kullanılan köprülen üzerine yapılan bu araştırmaya
dayanarak, LARSA 4D Yapı ve Deprem Mühendisliği Analiz ve Tasarım programı
kullanılarak 112 (yüz on iki) farklı bilgisayar modeli oluşturulmuştur. Bu köprü modelleri,
standart ve standart dışı köprüleri temsil etmek üzere verev açısı, açıklık sayısı, açıklık
uzunluğu, L/H, Icb/Ic ve bağlantı döşemelerinin kullanılması gibi özelliklerin değişik
kombinasyonları kullanılarak oluşturulmuşlardır. Bu özellikler Tablo 1’de
özetlenmişlerdir.
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Tablo 1: Model özellikleri
Özellik Değer

1) Verev Açısı 0º, 20º, 40º, 60º
2) Açıklık Sayısı 2, 4
3) Açıklık Uzunluğu 18 m., 25 m.
4) Icb/Ic 0.1, 1.5
5) L/H 1.0, 1.5
6) Bağlantı Döşemesi Evet, hayır

Oluşturulan yüz on iki köprü adları A, B, C ve D olmak üzere dört farklı gruba
ayrılmışlardır. Otuz iki farklı modelden oluşan A Grubu aynı altyapıya, farklı verev açıları,
açıklık sayısı ve açıklık uzunluğuna sahip köprülerden oluşmaktadır. Bunlardan sadece on
altısında, döşemede, köprü ayakları hizasında bağlantı döşemeleri kullanılmıştır. Grup D
köprüleri, Grup A köprülerinden farklı olarak hem köprü ayakları hizasında hem de kenar
ayaklar hizasında bağlantı döşemesine sahiptirler. Bir başka deyişle, Grup D köprüleri,
kenar ayaklar arası sürekli, tek parça döşemeye sahiptirler. Bu çalışmada, yalnızca Grup A
ve D köprülerinin analiz sonuçları sunulacaktır. Daha detaylı bilgi Sevgili (2007)
çalışmasında bulunabilir [5].

Üç boyutlu bir köprü modelinin elemanları Şekil 2’de verilmektedir. Köprü döşemesi ve
bağlantı döşemeleri plaka elemanları ile modellenmiştir. Öngermeli I-kirişler nötral
eksenlerinde çerçeve elemanları olarak modellenmişlerdir. Döşeme ve kirişler rijit bağlantı
elemanları vasıtasıyla kompozit hale getirilmişlerdir. Tüm modeller 13 metre genişliğe ve
eşit aralıklı yerleştirilmiş sekiz adet öngermeli I-kirişe sahiptir. Açıklık uzunluğuna bağlı
olarak Türkiye’de uygulanan iki farklı I-kiriş kesiti kullanılmıştır.

Şekil 2

Kirişler arasındaki yük paylaşımını sağlayabilmek amacıyla açıklıkların iki ucunda ve
ortalarında olmak üzere bir açıklık için toplam üç enleme kullanılmıştır.  Verev köprülerde
enlemeler verev çizgisine paralel olarak yerleştirilmişlerdir.

Köprüler, zemin seviyesinde ankastre mesnetli kabul edilmişlerdir. Köprüler boyuna yönde
sabit mesnetlere sahip değildir. Diğer taraftan, enine yönlerinde, mesnet deplasmanlarını
sınırlamak ve sismik aktivite sırasında oluşabilecek oturma bozulmasını önlemek amacıyla,
dikdörtgen kesitli deprem takozları kullanılmıştır.



6

Servis Yüklemeleri Analizleri

Servis yüklemeleri kombinasyonunda ölü yükler (DL), hareketli yükler (LL) ve sıcaklık
yükleri (TL) kullanılmıştır. Hareketli yük olarak, modellere H30-S24 kamyon yükü
uygulanmıştır. Darbe etkisi de, AASHTO (1996)’ya göre hareketli yükün bir parçası olarak
analizlere eklenmiştir [8]. Sıcaklık düşüşü, soğuk hava koşullarına göre 25°C olarak
seçilmiştir.

Genleşme derzleri çıkartılıp sürekli bir döşeme kullanıldığında, bağlantı döşemelerinde
ince çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, kiriş uçlarında hareketli yüklerden kaynaklanan
dönmelerden ya da sıcaklık değişiminden kaynaklanan yüklerden dolayı meydana
gelebilirler [1]. Servis yükleme durumunda bağlantı döşemesi yüzeyindeki çatlak genişliği
AASHTO (1996) Şartnamesine göre kontrol edilmelidir. AASHTO (1996) çatlak kontrol
kriteri bağlantı döşemesi yüzeyindeki çatlak genişliğini 0,33 mm. ile sınırlandırır.

Yanıt Spekturumu Analizi

Tüm modeller için, üç ortogonal yönde en az %90 kütle katılım oranı elde edebilmek için,
altmış titreşim modu analiz edilmiştir. Analiz için, AASHTO (1996)’da verilen yanıt
spektrumu kullanılmıştır.

Araştırılan köprülerin büyük çoğunluğu yüksek riskli sismik alanlarda bulunmaktadır. Bu
nedenle, ivme katsayısı (A) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik (1997)’de verilen en büyük değer olan 0.4 olarak alınmıştır.
Bütün köprülerin kaya zeminde oldukları kabul edilmiştir. AASHTO (1996)
Şartnamesi’nde kaya zeminler için kullanılan I. zemin profil tipi seçilerek zemin profili
katsayısı 1.0 alınmıştır. İki yatay deprem kuvvetinin yanı sıra, dikey deprem kuvveti de,
deprem yükü kombinasyonlarına dahil edilmiştir.

Doğrusal Zaman Tanım Alanı Analizi

Doğrusal zaman tanım alanı analizi için, en uzun ve hasara en yatkın köprüler oluşu
dolayısıyla, 25 m’lik dört açıklığa sahip köprüler seçilmiştir. Köprü verev açısının etkisini
araştırabilmek için iki düz köprü ve verev açısı 60° olan iki köprü analiz edilmiştir.
Araştırılan dört köprüden ikisinde bağlantı döşemeleri mevcuttur.

Akkar (2001) [9] çalışmasındaki 1999 Marmara depremlerine ait beş değişik faya yakın
deprem kaydı kullanılmıştır. AASHTO, 1996 aktif fayların çok yakınında bulunan
yapıların spektral ivmeleri için yükseltme katsayısı kullanmaz. Bu nedenle, yanıt
spektrumu analizinden farklı olmak üzere, doğrusal zaman tanım alanı analizi sonuçları
modellerin deprem davranışlarındaki aktif faya yakınlığın etkilerini kapsayacaktır.

Bütün köprülerin kaya zeminlerde olduğu varsayıldığı için, kaya zeminlerde ölçülmüş olan
kayıtlar kullanılmaya çalışılmıştır. Kullanılan kayıtlardan üçü kaya zeminde, diğer ikisi ise
toprak zeminde kaydedilmiştir.  Analizlerde kullanılan deprem kayıtlarının özellikleri
Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2: Kullanılan deprem kayıtları
Deprem Büyüklük

(Mw)
Kaydedildiği

Yer
Faya Uzaklık

(km)
Zemin
Sınıfı

1999 İzmit 7.4 Yarımca 3.28 kaya
1999 İzmit 7.4 İzmit 4.26 kaya
1999 İzmit 7.4 Gebze 7.74 kaya
1999 İzmit 7.4 Düzce 17.06 toprak
1999 Düzce 7.2 Bolu 20.41 toprak

Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanı Analizi

Elastik analiz yöntemlerinde, ardışık açıklıkların ve açıklık ile kenar ayak ricat duvarı
arasındaki çarpışma göz önüne alınmaz. Çarpışma etkilerini analizde göz önüne almamak
altyapı tasarımı için güvenli tarafta, kenar ayak tasarımı için ise güvenli olmayan tarafta
sonuçlar vermektedir. Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizi kullanılarak yapı
üzerindeki çarpışma etkileri araştırılmıştır.

Kayada kaydedilmiş olan üç deprem kaydı içinde en fazla döşeme deplasmanı oluşturan
Yarımca deprem kaydı doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizi için kullanılmıştır. Bu
analiz için, 25 m. açıklığa ve 60°  verev açısına sahip iki dört açıklıklı model kullanılmıştır.
Bu modellerden birinde orta ayaklar üzerinde genleşme derzleri, diğerinde ise orta ayaklar
üzerinde bağlantı döşemeleri kullanılmıştır. Çarpışma etkilerini inceleyebilmek için ardışık
açıklıklar arasına ve açıklık uçları ile kenar ayak arasına doğrusal olmayan basınç
özelliklerine sahip yaylar yerleştirilmiştir. Bu yayların özellikleri belirlenirken beton pas
payının ezilmesi durumu göz önüne alınmıştır. Yayların yalnızca basınç altında çalışmasını
sağlamak amacıyla her yaya deplasman-kuvvet grafiği tanımlanmıştır [5].

ANALİZ SONUÇLARI

Servis Yüklemesi Analiz Sonuçları

Genleşme derzlerinin çıkarılıp, yerlerine bağlantı döşemelerinin eklenmesinin, kiriş
kesitinin alt kısmında oluşan hareketli yük gerilmelerini %25’e kadar azalttığı
gözlenmiştir. Dört açıklıklı ve 60° verev açısına sahip olan köprülerde bu azalma daha
fazladır. Grup D köprülerinde oluşan hareketli yük gerilmeleri, Grup A köprülerinde
oluşan hareketli yük gerilmelerinden daha küçüktür. Dolayısıyla, kenar ayak bölgelerinde
bağlantı döşemeleri kullanımı, bir başka deyişle kenar ayaklar arasında döşemenin tümüyle
sürekli olması, kirişlerde oluşan hareketli yük gerilmeleri dikkate alındığında, daha
avantajlıdır.

Ayrıca, verev açısının kirişlerde oluşan maksimum hareketli yük gerilmelerinde önemli
rolü olduğu gözlenmiştir. Artan verev açısıyla, kirişlerin altında oluşan hareketli yük
gerilmelerinin önemli miktarda azaldığı gözlenmiştir. 20°, 40° ve 60° verev açısına sahip
olan modellerde bu azalım sırasıyla 10%, 25% ve 45%’e varabilmektedir. Benzer sonuçlar
Ebedio ve Kennedy (1996) çalışmasında da elde edilmiştir [10].
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Bağlantı döşemelerinde Φ 16/150 mm uzunlamasına alt ve üst donatı kullanılmıştır.
Oluşturulan her modelde, uzunlamasına üst ve alt donatıların AASHTO, 1996’nın çatlak
kontrol kriterlerini karşıladığı ve bununla beraber çatlak genişliklerinin 0,33 mm’den
küçük olduğu tespit edilmiştir.

Yanıt Spekturumu Analizi Sonuçları

Bağlantı döşemelerinin kullanımı, köprülerin boyuna ve enine yönlerindeki temel
periyotlarını azaltmaktadır. Verev açısı arttıkça boyuna yöndeki periyotlar azalmakta ve
enine yöndeki periyotlar artmaktadır. Genleşme derzine sahip olmayan modeller, boyuna
ve enine yönlerindeki en düşük temel periyot değerlerine sahiptirler.

Verev açısındaki artışla köprülerdeki boyuna yöndeki döşeme deplasmanları azalmaktadır.
Sisteme bağlantı döşemesinin eklenmesi döşeme deplasmanlarını azaltmaktadır. Köprü
enine yönündeki döşeme deplasmanları artan verev açısıyla birlikte artar. Bağlantı
döşemelerinin kullanımı, enine yönde oluşan döşeme deplasmanlarını da azaltmaktadır.

Bağlantı döşemelerinin kullanımı, kolon, başlık kirişi ve enlemelerde deprem
yüklemelerinden dolayı oluşan kuvvetleri azaltmaktadır. Daha detaylı bilgi Sevgili (2007)
çalışmasında bulunabilir [5].

Şekil 3 ve 4’te basit mesnetli, çok açıklıklı ve genleşme derzi olan bir köprünün mod
şekilleri gösterilmiştir. Şekil 6’da açıklıkların ayrılması, Şekil 7’de ise açıklıkların
çarpışması problemleri gözlenmektedir. Şekil 5’te ise aynı köprünün bağlantı döşemesiyle
güçlendirildikten sonraki mod şekli gösterilmektedir. Bağlantı döşemesinin eklenmesi
açıklıkların ayrılması probleminin oluşma olasılığını azaltmaktadır. Bununla beraber,
açıklıklar döşeme seviyesinde birbirlerine bağlandıklarından açıklıkların çarpışması
problemi de bağlantı döşemesinin eklenmesiyle ortadan kalkar.

Şekil 3: Genleşme derzli köprüde açıklıkların ayrılması problemi

Şekil 4: Genleşme derzli köprüde açıklıkların çarpışması problemi
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Şekil 5: Aynı köprünün bağlantı döşemeleriyle güçlendirilmiş hali

Doğrusal Zaman Tanım Alanı Analizi Sonuçları

İncelenen düz köprülerin yanıt spektrumu analizleri doğrusal zaman tanım alanı analizi
sonuçları ile karşılaştırıldığında güvenli tarafta sonuçlar vermektedir. 60 derece verev açısı
olan köprülerde ise, doğrusal zaman tanım alanı analizi sonuçları yanıt spektrumu analizi
sonuçlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla, aktif fayların
yakınında bulunan köprülerin tasarımında, aktif faya yakınlık etkisi de göz önüne
alınmalıdır. Daha detaylı bilgi Sevgili (2007) çalışmasında bulunabilir [5].

Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanı Analizi Sonuçları

Doğrusal olmayan zaman tanım alanı analiziyle hesaplanan döşeme deplasmanları, ve
kolon momentleri, doğrusal zaman tanım alanı analiziyle hesaplananlardan daha küçüktür.
Köprünün kenar ayakları ile açıklık sonları arasında meydana gelen çarpışma, döşeme
deplasmanlarını sınırlandırarak, oluşan kolon momentlerini azaltmaktadır. Tablo 3’te
doğrusal ve doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizi sonuçlarının karşılaştırması
verilmektedir.

Tablo 3: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizi sonuçları

Model
No.

Analiz
Tipi

Kolon Momenti (kN-m) Döşeme Desplasmanları (m)
Boyuna
Yönde

Enine
Yönde

Boyuna
Yönde

Enine Yönde

1 Doğrusal 13135 14712 0.124 0.108
1 Doğrusal

olmayan 10570 11544 0.119 0.054

2 Doğrusal 8853 10640 0.108 0.059
2 Doğrusal

olmayan 6226 8658 0.109 0.033

Önerilen Bağlantı Döşemesi Sismik Donatı Tasarımı

Sadece Türk inşaat pratiğinde değil, diğer ülkelerde de bağlantı döşemeleri için genellikle
köprünün eni boyunca sabit bir donatı oranı kullanılmaktadır. Ancak, aşağıdaki Şekil 6’da
görüldüğü gibi, köprünün eni boyunca deprem yüklemelerinden kaynaklanan bağlantı
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döşemesi eksenel kuvvetinin sabit bir şekilde dağılmadığı gözlenmiştir. Bağlantı
döşemelerinin uç bölgelerinde oluşan eksenel kuvvet orta alanlarda oluşanlara oranla daha
yüksektir. Bu durum, Şekil 7’de de görülebileceği gibi, döşemenin özellikle enine yönde
deprem yüklemesi aldığı durumlarda kendi güçlü ekseninde eğilmesinden
kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, köprünün enine doğrultusunda bağlantı döşemeleri için
sabit bir donatı oranı kullanmak yerine, bağlantının uç bölgelerinde orta alanlara oranla
daha yüksek bir donatı oranı kullanılabilir. Bağlantı döşemelerinin uç ya da orta
bölgelerinde kullanılacak donatı miktarı oluşan bütün gerilme kuvvetinin bağlantı
döşemesi donatıları tarafından taşınacağı varsayılarak belirlenebilir.

Şekil 6: Bağlantı döşemesi eksenel yük dağılımı

Şekil 7: Döşeme bağlantılı tipik döşeme planı
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ÖZET VE SONUÇLAR

Bu çalışmada analiz edilen toplam yüz on iki köprü modelinin servis yükleri ve deprem
yükleri kombinasyonları altındaki davranışı verev açısının köprü davranışı üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla irdelenmiştir. Ayrıca, güçlendirme metodu olarak bağlantı
döşemeleri eklenmesi de incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları şöyle özetlenebilir:

- Genleşme derzlerinin çıkartılıp yerlerine bağlantı döşemesi yerleştirilmesi
genleşme derzlerinin yol açtığı pahalı bakım masraflarını ortadan kaldırmaktadır.

- Deprem yüklemelerinden kaynaklanan köprünün enine yönünde döşeme
deplasmanları verev köprülerde düz köprülere göre daha yüksektir. Ardışık
açıklıklar arasına bağlantı döşemeleri eklenmesi köprünün hem enine hem de
boyuna yönündeki döşeme deplasmanlarını azaltmaktadır.

- Bağlantı döşemeleri eklenmesi, açıklıkların ayrılma eğilimini azaltmaktadır.
Bağlantı döşemeleri kullanıldığında, ardışık açıklıklar birbirlerine bağlandığı için
aralarında çarpışma gerçekleşmez.

- Bağlantı döşemeleri eklenmesi deprem yüklemelerinden kaynaklanan altyapı
kuvvetlerini azaltabilir.

- Bağlantı döşemelerinin uçlarında oluşan eksenel kuvvetin, ortasında oluşan eksenel
kuvvetten daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bağlantı döşemelerinin uç kısımlarında,
bağlantının orta bölgelerine oranla daha yüksek donatı oranı kullanılabilir.

- Bağlantı döşemesi eklenmesi hareketli yüklerden oluşan kiriş gerilmelerini
azaltabilir.

- Verev açısı arttıkça kirişlerdeki hareketli yük gerilmeleri azalabilir.

- İncelenen düz köprülerin yanıt spektrumu analizi sonuçları doğrusal zaman tanım
alanı analizi sonuçları ile karşılaştırıldığında daha küçüktür. 60° verev açısı olan
köprülerde ise doğrusal zaman tanım alanı analizi sonuçları yanıt spektrumu analizi
sonuçlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla, aktif
fayların yakınındaki köprülerin tasarımında yalnızca yanıt spektrumu analizi
kullanılması güvenli sonuçlar vermeyebilir.

- Bütün köprü modelleri içerisinde genleşme derzi olmayan modellerin deprem
yüklemesinden kaynaklanan altyapı kuvvetlerinin en az olduğu saptanmıştır. Sonuç
olarak, kenar ayaklar arasında tümüyle sürekli bir döşemeye sahip olmanın daha
ekonomik bir tasarıma yol açacağı söylenebilir.
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MEVCUT BİR VİYADÜĞÜN DEPREM PERFORMANSININ
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ÖZET

Sunulan çalışmada İstanbul – Edirne istikametinde Km:16+862 de bulunan
“Yarımburgaz Viyadüğü”nün deprem performansı değerlendirilmiştir.Doğrusal
elastik yöntemlerden çok modlu spektral analiz yöntemi kullanılmıştır. Dayanım
esaslı doğrusal performans analizi yöntemi ile yapının tasarım depremi olarak
tariflenen deprem altındaki davranışı incelenmiştir. Aynı viyadüğün doğrusal olmayan
yöntemle şekil değiştirme esaslı analizi yapılmıştır. Bu aşamada statik itme analizi ve
zaman tanım alanında hesap yolu izlenmiştir. Doğrusal elastik hesap ve doğrusal
olmayan hesap sonuçları karşılaştırılarak mevcut viyadük için bir performans esaslı
bir değerlendirme yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Viyadük, Doğrusal ve doğrusal olmayan performans analizi

ABSTRACT

In this study, Seismic Performance of Yarimburgaz Viaduct, which is on Km:16+862
of Istanbul – Edirne Highway, is evaluated. Multimodal spektral analysis is performed
by linear methods for strength based evaluation under the seismic effect of design
earthquake.  Same viaduct is evaluated by deformation based nonlinear methods
under seismic effects of simulated minimum and maximum earthquake loads.
Pushover analysis and time – history analysis have been applied to the model of the
structure. A detailed performance evaluation of an existing structure is clarified by
comparing the conclusions of those analysis.

Keywords: Viaduct, Linear and nonlinear performance analysis

Bu bildirinin tam metni değerlendirilmek üzere İMO Teknik Dergi Yayın Kurulu’ na
gönderilmiştir.
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ÖZET

Bu çalışmada deprem hareketi değişim bileşenlerinin etkilerini incelemek amacıyla uzun
açıklıklı köprü sistemlerinin rasgele titreşim analizi gerçekleştirilmektedir. Deprem
hareketindeki değişime neden olan korelasyon, dalga yayılma ve zemin etkilerinden her
birinin köprü sistemlerinin dinamik davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye
çalışılmaktadır. Uzun açıklıklı köprü sistemlerine örnek olarak asma köprü, kablolu köprü ve
çelik kemer köprü sistemleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda uzun açıklıklı köprü sistemlerinin
dinamik analizi için deprem hareketinin değişim bileşenlerinin dikkate alınmadığı üniform yer
hareketi modelinin pek gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ve uzun açıklıklı köprü sistemlerinin
dinamik analizlerinde deprem hareketinin değişim bileşenlerinin dikkate alınmasının gereği
vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rasgele titreşim, Deprem hareketi değişim bileşenleri, Uzun açıklıklı
köprü.

ABSTRACT

In this paper, random vibration analyses of long-span bridges subjected to spatially varying
ground motions are performed. The spatially varying ground motion is represented by the
components of incoherence, wave-passage, and site-response effects and the effect of each
indivudual comonent on the dynamic behaviour of the considered long-span bridge models are
investigated. To underline the significance of the spatially varying ground motions on long-
span bridges, three different long-span bridge models are considered; a suspension bridge
model, a cable-stayed Bridge model and a deck-type arch bridge model. The  results obtained
from the study of long-span bridges clearly show that while calculating the dynamic bridge



responses, the assumption of uniform ground motion at the supports of these horizontally
extended structures cannot be considered valid. Therefore, the components of the  earthqauke
ground motion that characterize the spatially varying ground motion should be considered in
the dynamic response analysis of long-span bridges.

Keywords: Random vibration, Spatially varying ground motion, Long-Span bridge.

1. GİRİŞ

Son yıllarda uzun açıklıklı köprü sistemler de yüksek dereceden sismik bölgelerde inşa
edilmektedir. Bu bakımdan söz konusu köprülerin dinamik analizleri büyük önem kazanmıştır.
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda genellikle deprem hareketinin sonsuz hızla yayıldığı
kabul edilmiş ve analizler deterministik yöntemlerle yapılmıştır. Ancak deprem hareketi
rasgele olduğundan, dinamik yüklerin tamamen belirli olduğu deterministik yaklaşım ile
dinamik analiz yapılması pek gerçekçi olmamaktadır. İstatistik ve olasılık terimleriyle ifade
edilen rasgele titreşim analizi bu aşamada daha doğru bir çözüm yoludur. Rasgele titreşim
analizi yapı tepkileri için istatistiksel bir değerlendirme imkanı sağlamaktadır ki, bu durum
deprem hareketinin rasgele seçimine bağlı değildir. Söz konusu durum özellikle gelecekte
olması muhtemel deprem hareketlerinin de düşünülmesi gereken projelendirme aşamasında
oldukça önemli olmaktadır.

Bir yapı sisteminin deprem hareketinden kaynaklanan dinamik davranışını belirlemek
amacıyla dinamik analiz yapılırken, genellikle yapının tüm mesnet noktalarının aynı anda ve
aynı deprem hareketine maruz kaldığı kabul edilmektedir. Söz konusu dinamik analiz klasik
dinamik analize karşılık gelmektedir ve deprem dalgalarının dalga boylarının yapının boyutları
yanında büyük olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşımda deprem dalgalarının sonsuz hızla
yayıldığı kabul edilirken, yayılma esnasında deprem hareketindeki değişim de dikkate
alınmamaktadır. Ancak, uzun açıklıklı köprü gibi zeminle etkileşim noktaları arasındaki
uzaklık fazla olan yapılarda mesnet noktalarına etkiyen deprem hareketlerinin farklı olacağı
açıktır. Başka bir ifade ile deprem dalgasının sonsuz hızla yayılması durumunda dahi farklı
mesnet noktalarındaki deprem hareketleri farklı olacaktır. Dolayısıyla, deprem dalgasının
yayılması esnasında frekans içeriği ve genliği değişmekte ve farklı mesnet noktalarına farklı
zamanlarda ulaşmaktadır. Bu değişimin yapının dinamik davranışı üzerinde etkili olup
olmayacağı veya etkisinin ne kadar olacağı yapı-zemin etkileşim noktalarının konumuna
bağlıdır.

Rasgele titreşim analizinde deprem hareketi rasgele işlem olarak spektral yoğunluk fonksiyonu
ile ifade edilirken, deprem hareketinin değişimi dalga yayılma etkisi, korelasyon etkisi ve
zemin etkisi ile dikkate alınmaktadır. Korelasyon etkisi, deprem hareketinin düzgün olmayan
faylar boyunca çok değişik kaymalar sonucunda meydana gelmesi ve ortaya çıkan
yerdeğiştirme dalgalarının rasgele sayılabilecek sayısız yansıma ve kırılmaya uğraması ile
açıklanmaktadır. Dalga yayılma etkisi, deprem hareketinin bir mesnetten diğerine ulaşıncaya
kadar geçen zaman farkından doğmaktadır. Zemin etkisi ise farklı mesnet noktalarındaki yerel
zemin şartlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Deprem hareketinin belirtilen değişim
etkilerinin son yıllarda fark edilmesi ile birlikte, deprem hareketi etkisindeki büyük
mühendislik yapılarının deprem güvenliği sorgulanmaya başlanmıştır [1-2]. Böylece, deprem



hareketinin belirtilen değişim bileşenleri büyük yapıların dinamik analizinde üniform deprem
hareketi modelini geçersiz kılmaktadır.

Uzun açıklıklı köprü sistemlerinin dinamik analizinde deprem hareketinin değişimini dikkate
alan rasgele titreşim yöntemleriyle gerçekleştirilmiş çalışmalar olmasına rağmen [3-7], deprem
hareketinin belirtilen değişim bileşenlerinin her birinin ayrı ayrı etkilerinin incelendiği bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada deprem hareketinin belirtilen değişim bileşenleri ayrı
ayrı dikkate alınarak uzun açıklıklı köprü sistemlerinin rasgele titreşim analizi
gerçekleştirilmektedir. Böylece deprem hareketi değişim bileşenlerinin, dikkate alınan uzun
açıklıklı köprü sistemlerinin dinamik davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye
çalışılmaktadır.

2. RASGELE TİTREŞİM ANALİZİ

Deprem hareketinin değişim bileşenlerinin dikkate alınması durumunda herhangi bir yapı
tepkisi zahiri-statik, dinamik ve her iki bileşen arasında ortaya çıkan kovaryans bileşenlerinin
toplamından oluşmaktadır [8].

)z,z(Cov2 ds
2
z

2
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2
z sd
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Burada 2
zs
 ve 2

zd
 sırasıyla zahiri-statik ve dinamik varyans değerlerini, )z,z(Cov ds zahiri-

statik ve dinamik bileşenler arasındaki kovaryans bileşenini göstermek üzere aşağıdaki
denklemler mevcuttur.
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Burada, n dikkate alınan mod sayısını, r deprem hareket ivmesinin etkidiği mesnet serbestlik
derecesi sayısını, kA k mesnet serbestlik derecesinin birim hareketinin neden olduğu z
tepkisini, ki k. mesnet serbestlik derecesine ve i. moda karşılık gelen katkı faktörünü, j j.
modun neden olduğu z tepkini, 1

jj
22

jj )wiw2ww()w(H  modal frekans davranış
fonksiyonunu ve

lküüS k ve l mesnet serbestlik dereceleri arasındaki karşıt spektral yoğunluk
fonksiyonunu göstermektedir.



Rasgele titreşim analizinde yapı sisteminin mesnetlerine etkiyen deprem hareketi, mesnet
noktaları arasındaki deprem hareket ivmesinin karşıt spektral yoğunluk fonksiyonuna bağlı
olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır [9].

  2/1
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llkklk   (5)

Deprem hareketindeki değişimi frekans alanında tanımlayan uygunluk fonksiyonu kl(w)
aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır [9].
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Burada k
kl w)( korelasyon etkisini, d

kl w)( dalga yayılma etkisini ve z
kl w)( zemin etkisini

göstermektedir. Mesnetlere etkiyen yer hareketleri arasındaki korelasyon etkisi için
Harichandran ve Vanmarcke [8] tarafından belirlenen model kullanılmaktadır.
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Burada kld mesnetler arasındaki mutlak yatay uzaklığı göstermektedir. A, , k, f0 ve b model
parametreleri olup, Harichandran vd. [4] tarafından önerilen değerler kullanılmaktadır
(A=0.636, =0.0186, k=31200, f0 =1.51 Hz, b=2.95).

Deprem hareketinin bir mesnetten diğerine ulaşıncaya kadar geçen zaman farkından doğan
dalga yayılma etkisi

app

L
kld

kl v
wdw )( (9)

şeklinde ifade edilmektedir. Burada appv görünen dalga yayılma hızını gösterirken, L
kld dalga

yayılma doğrultusunda mesnetler arasındaki yatay izdüşüm uzaklığını göstermektedir.

Farklı mesnet noktalarındaki yerel zemin şartlarının farklılığından kaynaklanan zemin etkisi
ise
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denklemi ile dikkate alınmaktadır. Burada )(wHk k mesnet noktasındaki zemin frekans
davranış fonksiyonunu göstermektedir.

Deprem hareketini frekans alanında tanımlayan spektral yoğunluk fonksiyonu için Clough-
Penzien [10] tarafından geliştirilen filtre edilmiş beyaz gürültü modeli kullanılmaktadır.
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Burada S0, spektral yoğunluk fonksiyonunun ordinat değerini gösterirken, wg ve g sırasıyla
birinci filtreye ait doğal frekansı ve sönüm oranını, wf ve f ise ikinci filtreye ait parametre
değerlerini ifade etmektedir.

Filtre edilmiş beyaz gürültü modeli için zemin cinsini tanımlamak amacıyla Der Kiureghian ve
Neuenhofer [11] tarafından önerilen filtre parametre değerleri kullanılmaktadır. S0 değeri ise
filtre edilmiş beyaz gürültü modeline ait varyans değeri her zemin cinsi için 1999 ChiChi,
Tayvan depremine ait yer hareketi bileşeninin enerjisine eşitlenmek suretiyle elde
edilmektedir. Böylece elde edilen değerler, S0(sert)=4.85E-5 m2/s3, S0(orta)=1.28E-4 m2/s3,
S0(yumuşak)=9.33E-5 m2/s3 şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 1).

Dinamik yüklerin etkisi altındaki yapıların dinamik analizinde en çok aranılan parametre yapı
tepkilerinin ortalama maksimum değerleridir. Rasgele titreşim analizinde ortalama maksimum
değer maksimum büyüklük faktörüne (p) ve z(t) işleminin standart sapmasına (z ) bağlı
olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

zp (12)
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Şekil1. Farklı zemin cinsleri için ivme spektral yoğunluk fonksiyonları



3. UZUN-AÇIKLIKLI KÖPRÜ SİSTEMLERİ

Bu çalışmada uygulama amaçlı olarak İstanbul Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüsü, Güney
Kore’de inşa edilen Jindo Kablolu Köprüsü ve Batı Virginia’da inşa edilen New River Gorge
Kemer Köprüsü seçilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1090 m’lik ana açıklığa ve 210 m’lik kenar açıklıklara sahiptir
[7]. Kenar açıklıklarda tabliye bulunmamaktadır. Köprü 110 m yüksekliğinde çelik kulelere,
düşey askılara ve aerodinamik forma sahip çelik kutu kesitli tabliyeye sahiptir. Düşey kuleler
ikişer adet yatay kiriş ile birbirine bağlanmış olup, köprünün taşıyıcı ana kabloları, her bir
kulenin en üstünde yer alan kablo semeri üzerinden geçirilmiştir. Nihai durumda ana kablo
çapı orta açıklıkta 0.77m, kenar açıklıklarda ise 0.80 m’dir. Tabliye Boğaziçi köprüsünde
olduğu gibi ortotropik, berkitmeli panellerden oluşan aerodinamik enkesitli kapalı kutu
şeklindedir. Projelendirme aşamasında deprem hesabı için deprem ivmesi yatayda 0.1g,
düşeyde 0.05g olarak alınmıştır. Deplasmanların maksimum olduğu tabliye uçlarında yol
yüzeyinin sürekliliği özel genleşme derzleri ile sağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Koprusu 2-
Boyutlu sonlu eleman modeli 145 adet düğüm noktasından, 142 adet kiriş elemandan ve 60
adet kafes elemandan oluşmaktadır. Seçilen sonlu eleman modeli 418 serbestlik derecesi ile
temsil edilirken, sönüm oranı %5 olarak alınmıştır (Şekil 2).

(a) Orta-Orta homojen zemin cinsi
O O O O

(b) Sert-Yumuşak heterojen zemin cinsi
S S Y Y

Şekil 2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonlu eleman modeli

Jindo köprüsü, 344 m olan merkez açıklık ve 70’er m olan iki kenar açıklık olmak üzere,
toplam üç açıklıktan oluşmaktadır. Kablolar yelpaze şeklinde düzenlenmiş olup, A-Çerçeve
tipindeki kulelerin tepelerinde toplanmışlardır. Her bir kule 28 kablo taşımaktadır ve kulelerin
mesnetlendikleri ayaklar üzerindeki yükseklikleri 69 m’dir [12]. Çelik asal kiriş altıgen
biçimlidir ve köprünün bir ucundan diğer ucuna kadar sürekli olarak uzanır. Jindo köprüsü
için, ana kıtadaki ayak üzerinde köprü ekseni doğrultusundaki hareket engellenirken, Jindo
adası tarafındaki ayak üzerinde ve diğer mesnetlerde söz konusu doğrultudaki hareket serbest
bırakılmıştır. Jindo kablolu köprüsüne ait asal kiriş ve kuleler çelik malzemeden inşa
edilmiştir. Hesaplarda Jindo kablolu köprüsü için sönüm oranı % 2 olarak alınmıştır. Seçilen
iki boyutlu sonlu eleman modeli 420 tane serbestlik derecesi ile temsil edilmetedir. Asal kiriş
ve kuleler 139 kiriş ile, kablolar 28 kafes elemanla gösterilmiş olup, kabloların lineer olmayan
özellikleri eşdeğer elastisite modülü ile dikkate alınmıştır (Şekil 3).

Avrupa
Yakasi

Asya
Yakasi



O O O              O

(b) Sert-Yumuşak heterojen zemin cinsi

S                 S Y               Y

Şekil 3. Jindo Köprüsü sonlu eleman modeli

Çelik kemer köprü açıklıkları 60-600m arasında değişebilmektedir. NRGB kemer köprüsü
kutu kafes sistemine sahip çelik bir kemer köprüdür. Tabliye ve kemer kafes kutu kesitli olup,
yatay ve düşey kafes elemanlarla birleştirilmiş dört kutu kesitli kiriş çubuktan oluşmaktadır.
NRGB köprüsü kuzey kenar açıklığı 175m, güney kenar açıklığı 193m ve merkez açıklığı
554m’dir. Toplam köprü açıklığı 924m olurken, toplam kemer açıklığı 518m’dir. Kenar
açıklık tabliye bölümleri merkez açıklık tabliye bölümlerinden, merkez açıklık sonundaki
genleşme derzleri ile izole edilmiştir [13]. Köprü modelinde kenar açıklıklar ötelenme ve
dönme yayları ile modellenmektedir. Her bir panel noktasında kemer ve tabliyeye ait düşey
ötelenmeler eşit kabul edilerek, serbestlik derecesi sayısı azaltılmaktadır. NRGB kemer köprü
modeli 81 serbestlik derecesi ile modellenirken, sönüm oranı %5 olarak seçilmiştir (Şekil 4).

(a) Orta-Orta homojen zemin cinsi
O O

(b) Sert-Yumuşak heterojen zemin cinsi
S Y

Şekil 4. NRGB Köprüsü sonlu eleman modeli
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4. NÜMERİK ÇÖZÜMLER

Bu çalışmada deprem hareketi değişim bileşenlerini tanımlayan (6) denklemiyle korelasyon
etkisi, dalga yayılma etkisi ve zemin etkisinin köprü davranışı üzerindeki etkileri ayrı ayrı
incelenmektedir. Bu amaçla yer hareketinin aşağıda verilen özel durumları incelenmektedir.

A. Üniform Yer Hareketi: Zemin ortamı homojen olduğu kabul edilerek köprü sisteminin
mesnet noktaları aynı yer hareketlerine maruz kalırken, yer hareketinin sonsuz hızla
yayıldığı düşünülmektedir. (6) denkleminde 1)w()w()w( z

kl
d

kl
k

kl  eşitliği vardır.

B. Dalga Yayılma Etkisi: Sadece dalga yayılma etkisi dikkate alınmaktadır. Zemin
ortamının homojen kabul edildiği bu durumda 1)w()w( z

kl
k

kl  eşitliği vardır.

C. Korelasyon Etkisi: Sadece korelasyon etkisi dikkate alınmaktadır. Zemin ortamının
homojen kabul edildiği bu durumda 1)w()w( z

kl
d

kl  eşitliği yazılabilmektedir.

D. Zemin Etkisi: Sadece zemin etkisi dikkate alınmaktadır. Köprü sistemine ait mesnet
noktalarının oturduğu zemin ortamının farklı olduğu kabul edilen bu durumda

1)w()w( d
kl

k
kl  eşitliği mevcuttur.

Çalışmada dalga yayılma hızı vapp=700 m/s alınırken, korelasyon etkisi olarak Harichandran
ve Vanmarcke [8] korelasyon modeli kullanılmaktadır. Üniform yer hareketi, dalga yayılma
ve korelasyon etkileri için çözüm yapılırken zemin ortamı homojen kabul edilmiş olup, zemin
cinsi olarak orta zemin cinsi düşünülmüştür. Düşey doğrultuda uygulanan deprem hareketinin
kemer köprü sisteminde güney mesnetlerden kuzey mesnetlere doğru, kablolu körü sisteminde
Jindo Adası mesnet noktalarından Ana kıtadaki mesnet noktalarına ve asma köprü sisteminde
Avrupa yakası mesnet noktalarından Asya yakası mesnet noktalarına doğru yayıldığı kabul
edilmektedir. Ayrıca dikkate alınan asma köprü sisteminin Avrupa yakası mesnet noktalarının
sert zemine, Asya yakası mesnet noktalarının yumuşak zemine oturduğu, kablolu köprü
sisteminin Jindo Adası mesnet noktalarının sert zemine, Ana Kıta mesnet noktalarının
yumuşak zemine oturduğu ve kemer köprü sistemi güney mesnet noktalarının sert zemine ve
kuzey mesnet noktalarının yumuşak zemine oturduğu düşünülmektedir.

Deprem hareketi değişim bileşenlerinin ayrı ayrı dikkate alındığı analizler ile Fatih Sultan
Mehmet Asma Köprüsü için (12) denklemi ile hesaplanan ortalama maksimum tabliye düşey
yerdeğiştirmeleri Şekil 5’de karşılaştırılmaktadır. Korelasyon etkisi dikkate alınarak elde
edilen yerdeğiştirmeler genellikle en büyük olurken, zemin cinsinin yumuşak kabul edildiği
Asya Kıtasındaki mesnet noktalarında zemin etkisi dikkate alınarak elde edilen çözümlerin en
büyük olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında zemin etkisinin dikkate alınması durumunda
zemin cinsinin sert olarak kabul edildiği Avrupa Kıtası tarafındaki yerdeğiştirmeler genellikle
en küçük olmaktadır. Dalga yayılma etkisi için elde edilen yerdeğiştirmeler ise genellikle
üniform yer hareketi kabulü ile elde edilen yerdeğiştirmelerden daha büyük, korelasyon etkisi
için elde edilen yerdeğiştirmelerden daha küçük olmaktadır. Bu karşılaştırmada deprem
hareketi değişim bileşenlerinin ihmal edildiği ve zeminin homojen orta zemin cinsi kabul



edildiği üniform yer hareketi modeli referans model olarak dikkate alınmaktadır. Köprü
açıklığı boyunca en büyük yerdeğiştirmenin elde edildiği noktada korelasyon ve dalga yayılma
etkileri için elde edilen yerdeğiştirmeler üniform yer hareketi modeli için elde edilen
yerdeğiştirmeden sırasıyla %21.2 ve %12.8 daha büyük olurken, zemin etkisi için elde edilen
yerdeğiştirme %19.7 daha küçük olmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüsü kule eğilme
momenti değerleri ise Şekil 6’da karşılaştırılmaktadır. Burada korelasyon etkisi için elde
edilen tepki değerleri en büyük olurken, zemin etkisi için elde edilen tepki değerleri en küçük
olmaktadır. Dalga yayılma etkisi için elde edilen tepki değerleri ise üniform yer hareketi için
elde edilen sonuçlardan daha büyük çıkmaktadır. Kule taban noktasında korelasyon ve dalga
yayılma etkisi için elde edilen eğilme momenti değerleri üniform hareket için elde edilen
eğilme momentine oranla sırasıyla %87 ve %46 oranlarında artış gösterirken, zemin etkisi için
elde edilen yerdeğiştirme değeri %28 oranında azalmaktadır.

Jindo Kablolu Köprüsü için belirlenen ortalama maksimum tabliye düşey yerdeğiştirmeleri
Şekil 7’de karşılaştırılmaktadır. Korelasyon etkisi dikkate alınarak elde edilen
yerdeğiştirmeler, dalga yayılma etkisi için elde edilen yerdeğiştirmelere yakın olmakla birlikte
genellikle en büyük olurken, zemin cinsinin yumuşak kabul edildiği Ana Kıtadaki mesnet
noktaları civarında zemin etkisi dikkate alınarak elde edilen çözümlerin en büyük olduğu
gözlenmektedir. Bunun yanında zemin etkisinin dikkate alınması durumunda zemin cinsinin
sert olarak kabul edildiği Jindo Adası tarafındaki yerdeğiştirmeler en küçük olmaktadır.
Üniform yer hareketi kabulü ile elde edilen yerdeğiştirmeler ise dalga yayılma ve korelasyon
etkisi için elde edilen yerdeğiştirmelerden daha küçük olmaktadır. Tabliye orta noktasında
korelasyon ve dalga yayılma etkisi için elde edilen yerdeğiştirmeler üniform hareket için elde
edilen yerdeğiştirmeden sırasıyla %11 ve %9 daha büyük olurken, zemin etkisi için elde edilen
yerdeğiştirme %4 daha küçük olmaktadır. Jindo Köprüsü kule eğilme momenti değerleri Şekil
8’de verilmektedir. Burada zemin etkisi ve üniform yer hareketi modeli için elde edilen tepki
değerleri birbirine yakın olurken, genellikle en küçük olmaktadırlar. Korelasyon etkisi için
elde edilen eğilme momenti değeri en büyük olurken, dalga yayılma etkisi için belirlenen
eğilme momenti değeri biraz daha küçük olmaktadır. Kule taban noktasında korelasyon ve
dalga yayılma etkisi için elde edilen eğilme momenti değerleri üniform hareket için elde
edilen eğilme momentine oranla sırasıyla %30 ve %25 daha büyük olurken, zemin etkisi için
elde edilen eğilme momenti değeri %5.6 daha küçük olmaktadır.

NRGB Kemer Köprü sistemi kemer ortalama maksimum eğilme momenti değerleri Şekil 9’da
karşılaştırılmaktadır. Burada zemin etkisi  için elde edilen eğilme momentleri genellikle en
küçük, üniform yer hareketi için elde elden eğilme momentleri ise genellikle en büyük
olmaktadır. Bunun yanında korelasyon etkisi için elde edilen eğilme momenti değerleri
genellikle dalga yayılma etkisi için elde edilen eğilme momentlerinden daha büyük
olmaktadır. Kemer orta noktasında korelasyon, dalga yayılma ve zemin etkisi için elde edilen
eğilme momenti değerleri üniform yer hareketi modeline oranla sırasıyla %6, %26 ve %52
oranlarında azalmaktadır. Kemer Köprü sistemi normal kuvvetleri için elde edilen değişim
Şekil 10’da karşılaştırılmakta olup, zemin etkisi için belirlenen normal kuvvetler en küçük,
üniform yer hareketi modeli için ede edilen normal kuvvetler en büyük olmaktadır. Bunun
yanında korelasyon etkisi için elde edilen normal kuvvet değerleri, dalga yayılma etkisi için
elde edilen normal kuvvetlerden daha büyük olmaktadır. Köprü orta noktasında korelasyon,
dalga yayılma ve zemin etkisi için elde edilen normal kuvvet değerleri üniform yer hareketi
modeline oranla sırasıyla %9, %23 ve %45 oranlarında azalmaktadır.
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5. SONUÇLAR

Bu çalışmada deprem hareketi değişim bileşenleri için asma, kablolu ve kemer köprü
sistemlerinin rasgele titreşim analizi gerçekleştirilmiştir. Deprem hareketindeki değişime
neden olan korelasyon, dalga yayılma ve zemin etkilerinden her birinin köprü sistemlerinin
dinamik davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir köprü sistemi için
tabliye ve kulelerde elde edilen ortalama maksimum tepki kuvvetleri yer hareketinin özel
durumları için deprem hareketi değişim bileşenlerinin ihmal edildiği ve zeminin homojen
kabul edildiği üniform yer hareketi modeli için elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Dikkate alınan asma köprünün dinamik davranışı incelendiğinde, deprem hareketi değişim
bileşenlerinin dinamik davranış üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlenmektedir. Özellikle
korelasyon etkisinin dinamik davranış üzerindeki etkisi ön plana çıkarken, dalga yayılma
etkisinin de tepki bileşenlerini referans analiz olarak dikkate alınan üniform yer hareketi
modeline oranla artırdığı gözlenmektedir. Bunun yanında zemin etkisi için elde edilen tepki
değerleri üniform yer hareketi modeline oranla azalma göstermektedir.

Kablolu köprü sisteminin dinamik davranışı incelendiğinde, asma köprü için elde edilen
değişime benzer olarak, deprem hareketi değişim bileşenlerinin kablolu köprü dinamik
davranışı üzerinde önemli etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle korelasyon ve dalga
yayılma etkilerinin dinamik davranış üzerindeki etkileri ön plana çıkarken, zemin etkisi için
elde edilen tepki değerleri genellikle üniform yer hareketi modeli için elde edilen tepki
değerlerine yakın olmaktadır. Ayrıca zemin etkisi için zeminin yumuşak olarak dikkate
alındığı mesnet noktalarında yerdeğiştirme değerleri en büyük olurken, zeminin sert olarak
belirlendiği mesnet noktalarında yerdeğiştirme değerleri en küçük olmaktadır.

Kemer köprü sisteminin dinamik davranışı incelendiğinde, deprem hareketi değişim
bileşenleri için elde edilen değişimin asma ve kablolu köprü sistemleri için elde edilen
değişimden biraz daha farklı olduğu anlaşılmaktadır. Kemer Köprü sistemi için deprem
hareketi değişim bileşenleri için elde edilen tepki değerlerinin, referans analiz olarak dikkate
alınan üniform yer hareketi modeli için elde edilen tepki değerlerine oranla daha küçük olduğu
ortaya çıkmaktadır. Zemin etkisi için belirlenen tepki değerlerinin ise yine diğer köprü
sistemlerinde olduğu gibi en küçük olduğu, bunun yanında korelasyon etkisi için elde edilen
tepki değerlerinin genellikle dalga yayılma etkisi için elde edilen tepki değerlerinden daha
büyük oluğu gözlenmektedir.

Deprem hareketi değişim bileşenleri dikkate alınarak elde edilen tepki değerleri, üniform yer
hareketi modeli için elde edilen tepki değerlerinden daha küçük veya daha büyük
olabilmektedir. Deprem hareketi değişim bileşenlerinin genellikle daha büyük tepki
değerlerine neden olacağı ortaya çıkarken, dikkate alınan köprü sisteminin dinamik özellikleri,
tepki değerinin hesaplandığı köprü bölümü, dikkate alınan tepki cinsi ve köprü sisteminin
doğal frekanslarının deprem hareketi doğal frekanslarına yakınlığı üniform yer hareketi modeli
için en büyük tepki değerlerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Deprem hareketi
değişim bileşenleri için elde edilen tepki değerlerinin üniform yer hareketi modeline oranla
%87 mertebelerine varan oranlarda daha büyük ve %52 mertebelerine varan oranlarda daha
küçük tepki değerleri verdiği ve dolayısıyla deprem hareketinin değişim bileşenlerinin uzun
açıklıklı köprü sistemlerinin tasarımında oldukça önemli olabileceği gözlemlenmektedir. Bu



nedenle dikkate alınan uzun açıklıklı köprü sistemlerinin dinamik analizlerinde deprem
hareketinin değişim bileşenlerinin dikkate alınması daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
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GÜMÜŞOVA-GEREDE OTOYOLU İÇİN DEPREM SİGORTA
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ÖZET

Bildiride Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişindeki yapıların deprem sigortası
primleri, stokastik yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Kullanılan stokastik modelin
uygulanması için iki değişik türde çalışmaya gerek vardır. Bunlardan birincisi otoyolun
bulunduğu bölgedeki değişik şiddetteki depremlerin hangi olasılıklarla olacağının
bulunmasını sağlayan olasılıksal sismik tehlike analizi (OSTA), ikincisi de  otoyol
sisteminde yer alan yapıların değişik şiddetteki depremlerde uğrayacağı hasar oranlarının
olasılık dağılımını veren hasar olasılık matrislerinin (HOM) elde edilmesidir. Sayısal
hesaplamalar, elde edilen sismik tehlike sonuçları ve HOM’lerine dayanılarak yapılmış ve
otoyol sisteminde yer alan her yapı türü için ve yapının tamamlanmış ya da inşa halinde
olmasına bağlı olarak beklenen yıllık hasar oranları (BYHO) bulunmuştur. İnşaat iş
programında yer alan yapıların parasal değerlerinin BYHO’ları ile çarpımları ile yıllık safi
deprem sigorta primi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sismik tehlike, Deprem sigortası, Bolu viyadüğü

COMPUTATION OF THE EARTHQUAKE INSURANCE PREMIUM
FOR THE GUMUSOVA-GEREDE MOTORWAY

ABSTRACT

The earthquake insurance premiums for the structures taking place in the Bolu Mountain
Crossing in the Gümüşova-Gerede Motorway Section are computed by utilizing stochastic
methods. The proposed stochastic model requires two types of study, namely: probabilistic
seismic hazard analysis and estimation of potential damage to structures. The assessment
of seismic hazard is based on the time-dependent renewal model. The damage that may
occur during future earthquakes is described by damage probability matrices (DPM).The
computations are carried out according to the proposed model by using the seismic hazard
results and the best estimate DPM’s developed in the study and the expected annual
damage ratios (EADR’s) are obtained for the different components of the motorway



system by making a distinction between sections completed and sections under
construction. The annual pure risk premium is computed by multiplying the monetary
values of the facilities listed in the construction schedule by the corresponding EADR’s.

Keywords: Seismic hazard, Earthquake insurance, Bolu viaduct.

1. GİRİŞ

Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi (GGOBDG)’nde yer alan ve 2.3 km
uzunluğundaki Viyadük-1, Düzce depreminden önce inşaatı tamamlanmış fakat henüz
trafiğe açılmamıştı. 12 Kasım 1999 Düzce depremi sırasında, Viyadük-1 ve GGOBDG’nde
yer alan diğer yapılar zarar görmüş, 3.3 km uzunluğundaki tünelin de Elmalık (Ankara)
tarafında, yaklaşık 350 metrelik bölümünde önemli hasarlar oluşmuştur. Meydana gelen
hasarlar nedeni ile, Otoyolu sigortalamış olan şirket 105 milyon dolarlık hasar ödemesi
yapmak zorunda kalmıştır.  Böyle büyük bir ödemeyi yapan sigorta şirketi, Otoyol ile ilgili
deprem sigortasını devam ettirmek istemeyince başka şirketlerden teklif alınması yoluna
gidilmiştir. Ancak uluslararası sigortacılık sektörünün, (özellikle 11 Eylül 2001’deki
olayda İkiz Kulelerde meydana gelen hasar ödemeleri sonucunda) yaşadığı sıkıntılar
nedeni ile tek bir şirket teklifte bulunmuştur. Bu teklifte yer alan sigorta primleri çok
yüksek olduğundan, nihai kararı vermeden önce  söz konusu otoyol sistemindeki yapılara
ilişkin deprem sigorta primlerinin gerçekçi bir biçimde saptanması gerekmiştir.

Deprem sigortası priminin tahmini için önerilen istatistiksel modelin uygulanması, iki
değişik türde çalışmayı gerektirmektedir. Bunlardan birincisi otoyolun bulunduğu
bölgedeki değişik şiddetteki depremlerin hangi olasılıklarla olacağının bulunmasını
sağlayan olasılıksal sismik tehlike analizi (OSTA), ikincisi de  otoyol sisteminde yer alan
yapıların değişik şiddetteki depremlerde uğrayacağı hasar oranlarının olasılık dağılımını
veren hasar olasılık matrislerinin (HOM) elde edilmesidir. Deprem sigortasının 1 Ocak
2003 ile otoyol inşaatının bitim tarihi olarak planlanan 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki
dört yıllık süre için geçerli olacağı ve onarımı yapılan Viyadük 1’in haricindeki tüm
yapıları kapsayacağı varsayılmıştır. Kesim-2 olarak adlandırılan ve toplam uzunluğu 27.2
km olan Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi’nde yer alan yapıların konumunu
gösteren plan Şekil 1’de verilmiştir.

2. DEPREM SİGORTA PRİMİ TAHMİN MODELİ

Önerilen model için gerekli ana girdiler, göz önünde tutulan yapı türünün değişik
şiddetteki depremlerde uğrayacağı hasar oranlarının olasılık dağılımını veren hasar olasılık
matrisi (HOM) ile yapının bulunduğu bölgede değişik şiddetteki depremlerin hangi
olasılıklarla olacağının bulunmasını sağlayan olasılıksal sismik tehlike analizi (OSTA)
sonuçlarıdır. Söz konusu modelin gerektirdiği sismik tehlike analizi ve hasar olasılık
matrisleri ile ilgili kısa bir bilgi aşağıda verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi ve modelin
uygulaması için Yücemen [1, 2]’e bakılabilir.

2.1 Sismik Tehlike Analizi
Sismik tehlike analizinde amaç belirli bir bölgedeki depremlerin zaman ve mekan içindeki
oluşumları ile ilgili tarihi ve jeolojik bilgileri bölgenin sismik etkinliği ve deprem
parametrelerinin azalımına ilişkin bilgilerle birleştirerek, ileride beklenebilecek sismik



Şekil 1. Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi’nde (Kesim-2)  yer alan yapıların konumunu gösteren plan



etkinlik hakkında belirli olasılık değerlerini saptamaktır. Sismik tehlike analizinin çıktısı,
göz önünde tutulan bir inşaat sahasındaki belirli bir zemin hareketi değişkeninin ya da
deprem şiddetinin olasılık dağılımıdır.

Deprem tehlikesinin tahmini için birçok istatistiksel yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada,
sismik tehlikenin bulunmasında, yakın geçmişte meydana gelen depremlerin etkisini içeren
zamana-bağımlı yinelenme (renewal) modeli kullanılmıştır. Zamana bağımlı olmayan
Poisson modelinden elde edilen sonuçlar da göz önünde tutulmuştur.

2.2 Hasar Olasılık Matrisi

Deprem sigorta primlerinin tahmininde, deprem tehlikesinin yanında, otoyol sisteminde
yer alan yapıların değişik büyüklükteki depremlere maruz kaldığında ne oranda hasar
göreceğinin de tahmini gerekir. Bir yapının belirli bir şiddetteki bir depremde ne kadar
hasar göreceğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Aynı tip ve aynı şiddette bir
depreme maruz yapılarda bile zemin etkisi, işçilik ve malzeme farklılıkları ya da deprem
süresinin farklı olması gibi nedenlerden dolayı, ortaya çıkacak hasar aynı oranda
olmayacaktır. Dolayısı ile yapıların depremlerde maruz kalacakları hasarları olasılık
kuramları çerçevesinde inceleyerek bir olasılık dağılımı ile ortaya koymak en gerçekçi
yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşıma uyan modellerden biri hasar olasılık matrisidir.

Hasar olasılık matrisi (HOM), belirli bir yapının değişik şiddetteki depremlerde uğrayacağı
hasar oranlarının (HO) olasılık dağılımını göstermektedir [3]. Hasar olasılık matrisinin
herhangi bir elemanı, örneğin P(HD,I), I şiddetindeki bir depremin, göz önünde tutulan
yapı tipinde HD hasar durumunu yaratma olasılığını vermektedir. Burada I, depremin
büyüklüğü ya da kuvvetli yer hareketi ile ilgili, örneğin modified Mercalli şiddeti (MMI),
magnitüd, en büyük yer ivmesi (PGA), gibi bir parametredir. Hasar oranı (HO), hasar
onarımı için yapılacak harcamaların yapının yeniden inşası için yapılacak harcamalara
oranı olarak alınmış ve yıkık (Y), ağır (H), orta (O), az hasarlı (A) ve sağlam (S) olmak
üzere beş ayrı hasar durumu tanımlanmıştır. Burada belirtilen niteliksel hasar durumu
sınıflandırmasının önerilen modelde kullanılabilmesi için sayısal değerlere dönüştürülmesi
gerekmektedir. %0 ile %100 arasında değişen hasar oranlarının bu beş hasar durumuna
karşılık gelen bölümleri ile her bölümü temsil eden ve merkezi hasar oranı (MHO) olarak
adlandırılan değerler Çizelge 1’de verilmiştir.

Yapıların türlerine ve depreme dayanıklılık durumlarına bağımlı olarak değişik hasar
olasılık matrisleri ortaya çıkacaktır. HOM’lerini geçmişteki depremlerle ilgili deprem hasar
değerlendirmelerinden yararlanarak ya da kuramsal çalışmalara dayanarak ya da tümü ile
mühendisin kendi tecrübe ve yargısına dayanarak yapacağı tahminler sonucunda elde
etmek mümkündür. Hasar olasılık matrisinin genel şekli, deprem büyüklüğünün modified
Mercalli şiddeti (MMI) olarak alındığı durum için Çizelge 1’de gösterilmiştir.

2.3 Safi ve Ticari Deprem Sigorta Primlerinin Saptanması

Belirli bir deprem bölgesindeki k-tipi bir yapının deprem nedeni ile uğrayacağı hasarın
ölçüsü için, aşağıda matematiksel olarak ifade edilen, beklenen yıllık hasar oranı (BYHO)
kullanılmıştır:

    
I

ISTIkOHOkBYHO (1)



Çizelge 1. Hasar olasılık matrisi
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Denklem 1’de, ST(I) = yapının bulunduğu bölgede bir yılda I şiddetinde bir deprem olma
olasılığı  (yıllık sismik tehlike), OHOk(I) =  k-tipi bir yapının I şiddetindeki bir depremde
uğrayacağı ortalama hasar oranıdır ve aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

      
HD

HDMHOI,HDkPIkOHO (2)

Burada, MHO(HD) = HD hasar durumu için belirlenen merkezi hasar oranıdır.

Denklem 1’de görüldüğü gibi, k-tipi bir yapıda beklenen yıllık hasar oranı, her deprem
şiddeti için tespit edilen ortalama hasar oranlarının, o şiddet aralığında bir depremin
yapının bulunduğu yerde bir yıl içinde olma olasılığı ile çarpımının, tüm şiddet değerleri
için bulunacak toplamına eşittir. Yıllık safi deprem sigortası primi (SP), yapının sigorta
bedeli (SB) ve yapı için geçerli olan BYHO’na dayanılarak aşağıda verilen ilişkiden
bulunur.

SBBYHOSP kk  (3)

Sigorta şirketlerinin deprem sigortası için uygulayacağı “ticari” prim (TP), safi sigorta
priminin belirli bir oranda artırılması ile şöyle bulunacaktır:

YK1
SP

TP k
k 
 (4)

Denklem 4’de, SPk ve TPk, sırası ile, k-tipi bir yapı için yıllık safi ve ticari deprem
sigortası primlerini simgelemektedir. YK ise çeşitli belirsizliklerden doğan riskleri ve
şirketin işletim masraflarını karşılamak ve belirli bir kârı sağlamak için safi prime
uygulanan yükleme katsayısıdır.

3. GÜMÜŞOVA-GEREDE OTOYOLU BOLU DAĞI GEÇİŞİ’NDEKİ YAPILARIN
DEPREM SİGORTASI PRİMİNİN TAHMİNİ

3.1 Sismik Tehlike Analizi
Önerilen modelin Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi’ndeki yapıların deprem
sigortası priminin tahmininde kullanılması için ilk önce otoyol sisteminin bulunduğu
bölgeye ilişkin deprem tehlikesinin istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir.
Çalışmada, zamana-bağımlı yinelenme (renewal) modeline dayanılarak elde edilen sismik



tehlike analizi sonuçları esas olarak alınmıştır. Bölgede yakın geçmişte meydana gelen
depremlerin etkisini içermesi nedeni ile yinelenme modeli yakın gelecekteki  sismik
tehlikeyi daha gerçekçi bir şekilde tahmin etmektedir. Hesaplanan yıllık sismik tehlike
sonuçları en büyük yer ivmesi (PGA) ve modified Mercalli şiddeti (MMI) için
gösterilmiştir. Otoyol sisteminin yer aldığı bölge için zamana-bağımlı yinelenme (renewal)
modeline dayanılarak gerçekleştirilen sismik tehlike analizi ile ilgili kapsamlı bilgi Çetin,
v.d. [4]’de verilmiştir. Burada sadece zamana-bağımlı yinelenme modeli kullanılarak elde
edilen sonuçlar sunulmuştur. Daha önce gerçekleştirilmiş olan ve Poisson yaklaşımı
kullanılarak bulunan sonuçlar [5], Çizelge 2’de özetlenmiştir. Aynı tekerrür süreleri için
zamana-bağımlı yinelenme modeli kullanılarak elde edilen sonuçlar ise Çizelge 3’de
verilmiştir. Bu çizelgede 2000 yıllık tekerrür süresi için verilen  değerler, 12 Kasım 1999
Düzce depreminden sonra emniyet düzeyinin yükseltildiği, düzeltilmiş yeni projedeki
değerlerdir. Bu çizelgelerde yer alan ortalama tekerrür süreleri kullanılarak, otoyol
sisteminin yer aldığı bölge  için en büyük yer ivmesi (PGA)’ne göre yıllık sismik tehlike
değerleri hesaplanmıştır. Ancak çalışmada kullanılan model ve HOM’leri, MMI’ye
dayandığı için, sismik tehlikenin MMI cinsinden belirtilmesini gerektirmektedir. En büyük
yer ivmesinin (PGA; cm/s2)  modified Mercalli şiddetine (MMI) dönüşümünde Trifunac ve
Brady [6] tarafından verilen ilişki, bazı öznel ayarlamalar yapılarak  kullanılmıştır. Bu
şekilde MMI için elde edilen yıllık sismik tehlike değerlerinden de bir yıl içinde söz
konusu bölgede değişik düzeydeki modified Mercalli şiddetine eşit deprem olma
olasılıkları hesaplanmıştır.

Çizelge 2. Zamandan bağımsız (hafızasız) Poisson sürecinden
hesaplanan sismik tehlike sonuçları

Önceki rapor sonuçları (Haziran, 1992) Son sismisite dahil (Ocak,  2000)
Ortalama
Tekerrür

Süresi (yıl)

En Büyük
Yer İvmesi

(g)

Ortalama
Tekerrür

Süresi (yıl)

En Büyük
Yer İvmesi

(g)
10 0.115 9.5 0.084
50 0.346 47.5 0.239
110 0.506 95 0.324
500 0.603 475 0.557
1050 0.620 950 0.673
5720 0.650 4750 0.985
10530 0.655 9500 1.137

Çizelge 3. Zamana-bağımlı (yinelenme) modelden hesaplanan sismik tehlike sonuçları
Ortalama
Tekerrür

Süresi (yıl)

En Büyük Yer
İvmesi (g) MMI

9.5 0.02 IV-V
47.5 0.06 VI
95 0.09 VI-VII
475 0.26 VIII
950 0.36 VIII-IX
2000 0.54 IX
4750 0.60 IX¼
9500 0.70 IX-X



3.2 Hasar Olasılık Matrisleri

Beklenen yıllık hasar oranlarının (BYHO), Denklem 1’den hesaplanması için otoyol
sisteminde yer alan başlıca yapılar (viyadükler, tünel, aç-kapa) ve “diğer” yapılar (toprak
setler, yol kaplaması, menfezler, çevre düzenlemesine ve yol emniyetine ilişkin yapılar,
v.b.) için geçerli olan HOM’lerinin elde edilmesi gerekmektedir. Gözlemsel HOM’lerini
çıkartmak için yeterli sayıda deprem hasar verisi olmaması ve kuramsal bir çalışmanın da
zorluğu ve uzun süre gerektirmesi nedeni ile, çalışmada kullanılan HOM’leri uzman
görüşüne dayanılarak çıkartılmış, ancak başka kaynaklardan ve çalışmalardan elde edilen
bilgilerle desteklenmiştir.

Çalışmada deprem büyüklüğünün ölçüsü olarak modified Mercalli şiddet ölçeği
kullanılmış ve metin içinde ve çizelgelerde MMI olarak simgelenmiştir. Yer sarsıntısının
kuvvetini gösterme bakımından çok geçerli bir ölçü olmamakla birlikte, MMI’nin
seçilmesinin başlıca nedeni yapıların depremlerde uğrayacağı hasarla, MMI arasındaki sıkı
ilişkiden dolayı hasar olasılık matrislerinin elde edilmesinin daha kolay olmasıdır. Burada,
beklenen sismik etkinlikle uyumlu olarak V-IX arasındaki şiddet düzeyleri göz önünde
tutulmuştur.

3.2.1 Öznel Hasar Olasılık Matrisleri
Gözlemsel hasar verilerinin her şiddet düzeyindeki hasar olasılık dağılımını gösteren bir
HOM’ni çıkartmak için yeterli olmaması nedeni ile HOM’lerinin deneyimli mühendislerin
tahminlerine dayanılarak öznel yöntemle ortaya çıkartılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla
hazırlanan bir anket, otoyol sisteminin tasarım ve inşaat işlerinde görev almış tecrübeli
yedi mühendise yollanmıştır. Her mühendis boş bir HOM formunu doldurarak, söz konusu
yapının değişik şiddetteki depremlerde göreceği değişik hasar düzeylerine ilişkin öznel
olasılık tahminlerini belirtmiştir. Her ne kadar değişik hasar durumları için bu mühendisler
tarafından verilen hasar durumu olasılıkları tartışmaya açıksa da, bu matrislerden Denklem
2’ye göre hesaplanan OHO’larının gerçek durumu daha iyi yansıttığı düşünülmektedir. Bu
HOM’lerinde, UC ve NUC başlıkları altında iki değişik öznel hasar durumu olasılıkları
verilmiştir. İnşaat halinde olan (under construction, UC)  yapıların hasar görebilirliğinin
inşaat halinde olmayan (not under construction, NUC) yapılara göre daha  yüksek çıkması
beklenir. Bu farklılık, HOM’lerinde her şiddet düzeyi için iki ayrı hasar durumu olasılığı
verilerek göz önünde tutulmuştur. Yedi mühendisin verdiği OHO’larının ortalamaları
alınarak “en iyi” tahmin öznel OHO’ları hesaplanmıştır.

3.2.2 Benzer Araştırmalardan Elde Edilen Ortalama Hasar Oranları
Önceki bölümde elde edilen öznel OHO’larını irdelemek ve tamamlamak üzere benzer
çalışmalar incelenmiştir. Bu konu üzerinde en yararlı bilgi Applied Technology Council
(ATC) tarafından yayımlanan ATC-13 [7] ve ATC-25 [8] raporlarıdır. Bu raporların
dayandığı araştırmalar Federal Emergency Management Agency (FEMA) tarafından
desteklenmiştir. ATC-13 raporunda 78 değişik yapı türü için elde edilen hasar olasılık
matrisleri sunulmaktadır. Raporda yer alan Çizelge G.1’de, uzmanların tahminine göre
önemli köprüler, tüneller, aç-kapa, yol kaplamaları ve toprak setlerinin değişik deprem
şiddet düzeylerinde görecekleri hasara ilişkin OHO’ları verilmektedir. ATC-13 raporunda
değişik MMI düzeyleri için OHO’ları doğrudan doğruya verilirken ATC-25 raporunda
beklenen hasarlar en büyük yer ivmesine dayalı kırılganlık eğrileri şeklinde sunulmuştur.
Ancak köprüler ve karayolu tünelleri için hasar ile şiddet arasındaki ilişkiyi gösteren
grafikler de verilmiştir. Bu grafiklerden yararlanarak, köprüler ve tüneller için değişik
MMI değerlerine karşılık gelen OHO’ları bulunmuştur.



3.2.3 “En İyi” Tahmin Ortalama Hasar Oranları
İnşaat halinde olan (UC) yapılar için tek bilgi kaynağı uzman mühendislerin yaptığı
tahminler olduğundan, verilen averaj OHO’ları, inşaat halinde olan yapılar için
kullanılacaktır. Ancak bu değerler inşaat süresi ile sigorta süresi arasındaki farklılık göz
önünde tutulmadan verilmiştir. Astaldi S.p.A. tarafından verilen bilgiye göre otoyol
sisteminde yer alan yapılar bölümler halinde inşa edilmekte ve ortalama olarak yapıların
inşaat halinde (UC) olduğu kritik süre tüm yapılar için yaklaşık 4 aydır. Buna karşın
sigorta süresi bir yıldır ve uzman mühendislerin UC durumu için yaptıkları tahminlere göre
hesaplanan averaj OHO’ları 4/12 oranında azaltılmalı, diğer bir deyimle 1/3’e eşit olan bir
katsayı ile çarpılarak ayarlanmalıdır. Tünelde ise durum biraz farklıdır. Zira tünelde
depremde ortaya çıkan masraf tünelin hasar gören kısmının yeniden inşasının yanında,
yıkıntıların da temizlenmesini içermektedir. Bu ek masrafın yeniden inşa harcamasının
%35’i olarak alınırsa, tünel için düzeltme katsayısı 1.35x1/3 = 0.45 olur. Uzman
mühendislerce UC durumu için verilen OHO’larının bu düzeltme katsayıları ile çarpımı ile
inşaat halindeki yapılar için, Çizelge 4’de verilen ve koyu renkle yazılmış olan “en iyi”
tahmin ayarlanmış OHO’ları elde edilmiştir. Aynı çizelgede, uzman mühendislerce UC
durumu için verilen “gerçek” averaj OHO’ları parantez içinde tekrar gösterilmiştir. Diğer
yapılar için ise aç-kapa için verilen OHO’larının geçerli olduğu varsayılmıştır.

Çizelge 4. İnşaat halinde (UC) yapılar  için ayarlanmış ve “gerçek” ortalama hasar
oranları (%) için  “en iyi” tahmin değerleri (not: parantez içinde verilen değerler

uzman mühendislerin tahminine dayanan “gerçek” OHO’larıdır.)

Yapı Türü MMI=V MMI=VI MMI=VII MMI=VIII MMI=IX
UC UC UC UC UC

Viyadükler 0.003 (0.01) 0.014 (0.04) 0.66 (1.99) 3.91 (11.72) 15.26 (45.78)
Tünel 0 (0) 0.81 (1.79) 1.79 (3.98) 4.53 (10.07) 13.87 (30.82)

Aç-Kapa 0 (0) 0 (0) 0.83 (2.50) 3.26 (9.78) 14.01 (42.04)
“Diğer” Yapılar 0 (0) 0 (0) 0.83 (2.50) 3.26 (9.78) 14.01 (42.04)

Tamamlanmış ya da inşaat halinde olmayan (NUC) yapılar için üç tür bilgi mevcuttur:
uzman tahminleri,  ATC-13 ve ATC-25 . Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde,
Federal Emergency Management Agency tarafından desteklenen ve çok daha kapsamlı
çalışmalar sonucunda hazırlanan ATC-13 raporunda [7] MMI için verilen OHO oranları en
güvenilir bilgi olarak değerlendirilmiştir. Bu üç tür bilgiden de yararlanmak için ağırlıklı
ortalama hasar oranları hesaplanmıştır. Yukarıda sunulan bilgiler ışığında, viyadükler ve
tünel için otoyol inşaatında görevli yedi mühendisin yaptığı tahminlere dayanan “öznel”
OHO’larına 0.25, ATC-13 ve ATC-25 raporlarında verilen OHO’larına sırası ile, 0.50 ve
0.25 ağırlık verilmiştir. Aç-kapa ve diğer yapılar için ATC-25’den alınma değerler
olmadığı için, bu bilgi için verilen 0.25 ağırlık uzman görüşü ve ATC-13 arasında eşit
olarak paylaştırılmış ve uzman görüşüne 0.375, ATC-13 raporundaki değerlere 0.625
ağırlık verilmiştir. Bu şekilde bulunan ağırlıklı ortalama hasar oranları, inşaat halinde
olmayan (NUC) yapılar için “en iyi” tahmin OHO’larını oluşturmuş ve Çizelge 5’de
gösterilmiştir.

Çizelge 4 ve 5’de verilen ortalama hasar oranları karşılaştırıldığında, inşaat halindeki (UC)
viyadükler için Çizelge 4’de parantez içinde verilen “gerçek” OHO’larının, Çizelge 5’de
inşaatı tamamlanmış (NUC) viyadükler için elde edilen OHO’larına göre ve deprem
şiddetine bağlı olarak 4.5-19 defa daha büyük olduğu görülmektedir. Bu fark tünellerde 6



ile 18  arasında değişmektedir. Ancak yukarıda da izah edildiği üzere, inşaat halindeki
yapılar için geçerli olan OHO’ları, yapıların inşaat halinde deprem tehlikesine maruz
bulunduğu süreye göre (ortalama 4 ay) ayarlandığında, bu fark viyadükler için ortalama 4,
tüneller için ise ortalama 5 kata inmektedir.

Çizelge 5. İnşaat halinde olmayan  (NUC) yapılar için “en iyi” tahmin
ortalama hasar oranları (%)

Yapı Türü MMI=V MMI=VI MMI=VII MMI=VIII MMI=IX
NUC NUC NUC NUC NUC

Viyadükler 0 0.0021 0.146 1.023 10.19
Tünel 0 0.10 0.325 1.16 5.20

Aç-Kapa 0 0 0.19 1.22 5.72
“Diğer” Yapılar 0 0.02 0.25 1.30 6.03

3.3 Beklenen Yıllık Hasar Oranlarının Hesaplanması
Otoyol sisteminde yer alan değişik yapılarla ilgili beklenen yıllık hasar oranları (BYHO),
“en iyi” tahmin ortalama hasar oranları (UC için Çizelge 4’deki ayarlanmış değerler, NUC
için Çizelge 5) ve zamana-bağımlı yinelenme modelinden bulunan sismik tehlike değerleri
(Çizelge 3) kullanılarak, Bölüm 2’de verilen modele göre hesaplanacaktır. Otoyol
sisteminin incelenen kısmının yer aldığı bölgenin her yerinde sismik tehlikenin aynı
olduğu varsayılmıştır. Denklem 1’den bulunacak olan BYHO’nı sigortalanan her bir
milyon dolarlık yapı için bir yılda ödenecek safi sigorta primi (SP) olarak da tanımlamak
mümkündür. Hesaplanan BYHO’ları Çizelge 6’da verilmiştir.

Çizelge 6. Otoyol sisteminde yer alan yapılar için yinelenme ve Poisson
modellerine göre hesaplanan beklenen yıllık hasar oranları (BYHO)

Yapı
Türü

BYHO (İnşaat Halinde Değil / NUC)
(1/1 000 000)

BYHO  (İnşaat Halinde /UC)
(1/1 000 000)

Yinelenme
Modeli

Poisson
Modeli

Yinelenme
Modeli

Poisson
Modeli

Viyadükler 134.11 428.92 298.84 954.06
Tünel 127.37 376.58 576.59 1591.45

Aç-Kapa 99.39 320.13 276.07 879.10
“Diğer” Yapılar 113.49 358.52 276.07 879.10

Hesaplamalar, Poisson modelinden elde edilen sismik tehlike değerleri (Çizelge 2; Ocak
2000 değerleri) kullanılarak da yapılmış ve bulunan BYHO değerleri Çizelge 6’da
gösterilmiştir. Beklenildiği gibi “hafızasız” Poisson modelinden elde edilen sonuçlar
zamana-bağımlı yinelenme modelinden elde edilenlere göre, otoyol sisteminde yer alan
tüm yapılarda ve inşa halinde olup olmama durumuna bakılmaksızın daha büyük (yaklaşık
3 katı) çıkmıştır. Her iki sismik tehlike analizi modelinde de, viyadükler, tünel, aç-kapa ve
“diğer” yapılar için hesaplanan BYHO, inşaat halindeki bölümlerde, inşaat halinde
olmayanlara göre, sırası ile, 2.2, 4.4, 2.8 ve 2.5 defa daha büyüktür. Bunun sebebi, bu
yapıların inşaat sırasında depreme daha az dayanımlı olmalarıdır.



Çizelge 6’da gözlendiği üzere BYHO’ları (dolayısı ile de deprem sigorta primleri) sismik
tehlike analizi yöntemine duyarlıdır. Zamana-bağımlı yinelenme modelinin yakın
zamandaki beklenen sismik tehlikeyi zamandan bağımsız Poisson modeline göre daha
gerçekçi bir biçimde tahmin ettiğine inanılmaktadır. Bunun sebebi, Poisson modelinin,
hafızasız stokastik yapısı nedeni ile 1999 yılında bölgede meydana gelen büyük
magnitüdlü Düzce depremini tamamı ile dışlaması, buna karşılık yinelenme modelinin
geçmiş sismik etkinliği göz önünde tutmasıdır. Zamana-bağımlı yinelenme modelinin
tercih edilmesine yönelik karar, yakın geçmişte olmuş depremleri de göz önünde tutarak
bölgenin depremselliğini inceleyen Lettis ve Barka [9] tarafından hazırlanan raporda yer
alan görüşlerle de desteklenmektedir. Bu görüşler ışığında BYHO’larının ağırlıklı ortalama
değer olarak alınması kararlaştırılmıştır. Diğer bir deyimle, yinelenme modelinin tercih
edilmesine rağmen, daha emniyetli tarafta sonuçlar veren Poisson modelinden elde edilen
sonuçlar da göz önünde tutulmuştur. Zamana-bağımlı yinelenme modelinden elde edilen
BYHO’larına %80, Poisson modelinden hesaplananlara ise %20 ağırlık verilerek ağırlıklı
ortalama BYHO’ları bulunmuştur. Bu ağırlıklı ortalama değerleri “en iyi” tahmin
BYHO’ları olarak adlandırılmış ve Çizelge 7’de inşaat halinde ve inşaat halinde olmayan
viyadükler, tünel, aç-kapa ve “diğer” yapılar için gösterilmiştir.

Çizelge 7. Otoyol sisteminde yer alan değişik yapılar için “en iyi” tahmin
beklenen yıllık hasar oranları (BYHO)

(NUC: İnşaat halinde değil; UC: İnşaat halinde)

Yapı Türü
“En İyi” Tahmin BYHO Değerleri

(1/1 000 000)
NUC UC

Viyadükler 193 430
Tünel 178 780

Aç-Kapa 144 397
“Diğer” Yapılar 163 397

3.4 Safi Deprem Sigorta Primlerinin Hesabı
Çizelge 7’de verilen “en iyi” tahmin beklenen yıllık hasar oranları (BYHO) ve depreme
karşı sigortalanacak yapıların sigorta bedelleri (SB) kullanılarak, Denklem 3’den safi
deprem sigorta primleri hesaplanabilir. Bu amaçla Astaldi S.p.A. tarafından otoyol
sisteminde yer alan yapılar için biçilen parasal değerler sigorta bedelleri olarak alınmış ve
yapıların inşaat halinde olup olmaması da göz önünde tutularak deprem sigorta primleri
2003-2006 devresindeki her yıl için hesaplanmıştır. 1 Ocak 2003 ile otoyol inşaatının bitim
tarihi olarak planlanan 31 Aralık 2006 tarihleri arası için safi deprem sigorta primi
(viyadük-1 hariç) toplamı, 473 811 Amerikan doları olarak hesaplanmıştır. Çizelge 8’de
inşaat halinde olmayan ve inşaatı devam eden, deprem riski altındaki tüm yapıların toplam
değerleri ve ödenecek olan toplam deprem sigorta primleri  her yıl için verilmiştir. Bu
çizelgenin son sütununda ise her yıl için geçerli olan ortalama yıllık safi sigorta prim
oranları yer almaktadır.  Bu değerler, o yıl ödenecek olan toplam sigorta priminin, aynı
yılda sigortalanacak (deprem riskine maruz) olan tüm yapıların toplam değerine bölünmesi
ile bulunmuştur. Yapılan hesaplamada yapının inşaat halinde olup olmaması ile ilgili bir
ayırım yapılmadığı için ortaya çıkan değerler o yıl için geçerli olan yıllık ortalama safi
prim oranlarıdır. Bu dört yıllık devre için bulunan ortalama safi prim oranı 0.245‰ dir.



Çizelge 8. 2003-2006 Devresi için ortalama yıllık safi prim (SP) oranları

Yıl Deprem Riskine Maruz
Toplam Değer  ($)

Toplam Safi Sigorta
Primi  ($)

Ortalama Yıllık SP Oranı
(1/1 000 000)

2003 326 846 698 76 769 235
2004 450 615 410 125 689 279
2005 569 511 456 147 750 260
2006 608 211 230 123 603 204

Toplam: $ 473 811 Averaj:   245

4. SONUÇLAR

Çalışmada sunulan modele göre Gümüşova-Gerede Otoyolu  Bolu Dağı Geçişindeki
yapıların deprem sigortası priminin tahmini için otoyolun bulunduğu bölgedeki sismik
tehlikenin belirlenmesi ve otoyol sisteminde yer alan yapıların değişik şiddetteki
depremlerde uğrayacakları hasar oranlarının olasılık dağılımlarının elde edilmesi
gereklidir. Sismik tehlike ve OHO’ları için en iyi tahmin değerleri kullanılarak 1 Ocak
2003 ile otoyol inşaatının bitim tarihi olarak planlanan 31 Aralık 2006 tarihleri arası için
ortalama yıllık safi deprem sigortası prim oranı, 0.245‰ ve safi deprem sigorta primi
(viyadük-1 hariç) toplamı da 473 811 dolar olarak hesaplanmıştır. Bu ortalama yıllık prim
oranı ve sigorta primi, muafiyetsiz sigorta uygulaması için geçerli olup, Astaldi S.p.A.
tarafından verilen iş programına göre 2006 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan ve 2003
yılı fiyatlarına göre toplam  608 211 230 dolar değerindeki otoyolun  deprem sigortasını
kapsamaktadır.

Yukarıda verilen sigorta prim değerleri sadece deprem riskini göz önünde tutmaktadır.
Sigorta şirketleri, çeşitli belirsizliklerden doğan riskleri ve şirketin işletim masraflarını
karşılamak ve kâr sağlamak için safi primi belirli bir oranda artırmaktadırlar. Denklem
4’deki yükleme katsayısı (YK), Gürpınar ve Yücemen [10] tarafından önerildiği gibi 0.40
olarak alınırsa , “ticari” deprem sigorta primini bulmak için, safi primin {1/(1-0.4)} = 1.67
katsayısı ile çarpılması gerekecektir. Bu yüzde 67.0’lik artırıma göre dört yıllık süre için
uygulanacak “ticari” deprem sigorta primi, 791 265 dolar ve ortalama yıllık ticari deprem
sigortası prim oranı da 0.409‰ olmaktadır. Bu ticari sigorta prim oranı, yapıların inşaat
halinde olup olmamasının yarattığı farklılık ihmal edilerek bulunan ortalama bir değerdir.

Deprem sigorta primlerinin hesabında, yakın geçmişte meydana gelen 12 Kasım 1999
Düzce depremini göz önünde tutmayan, zamandan bağımsız (hafızasız) Poisson
modelinden elde edilen sonuçların da prim hesabında kullanılması ve hasar olasılık
matrislerinin elde edilmesinde viyadük ve tüneller için ATC-13’de verilen yüksek hasar
tahminlerinin seçilmesi emniyetli taraftaki varsayımlardır. Bunun yanında, 12 Kasım 1999
Düzce depreminden sonra, otoyol sisteminin deprem ile ilgili tasarım kriterlerinin daha
emniyetli olacak şekilde değiştirilmesi ve çok yakın geçmişte meydana gelen 12 Kasım
1999 Düzce depreminde açığa çıkan enerji nedeni ile 2003-2006 yılları arasındaki dört yıl
içinde (inşaat süresi) büyük magnitüdlü bir deprem beklentisinin çok azalmış olması da
[9] otoyol sistemine ilişkin sismik riski, dolayısı ile deprem sigorta primini azaltıcı
faktörlerdir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan beklenen yıllık hasar oranları ve deprem
sigorta primleri mühendislik yargısı çerçevesinde makul değerlerdir.
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YÜKSEK DAYANIMLI BETON
KULLANILAN ELEMANLARIN EĞİLME TASARIMI

Halit Cenan MERTOL*

*Yüksel Proje Uluslararası A.Ş., Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, beton basınç dayanımı 124 MPa’ya kadar olan eğilme momenti
altındaki yüksek dayanımlı beton elemanların, basınç bölgelerindeki gerilme
dağılımının ana özelliklerini anlatılmaktadir. Beton basınç dayanımı 71.7 ile 110.3
MPa arasında değişen 21 adet donatısız beton deney elemanı, eğilme ve eksenel
basınç altında kırılmıştır. Deney elemanları, deney esnasında iki adet birbirinden
bağımsız kuvvete maruz bırakılmış ve bu kuvvetler, elemanın bir yüzünde basınç
gerilmesi yaratırken diğer yüzünde tarafsız eksen oluşturmuştur. Ölçülen basınç
gerilmesi - şekil değiştirme dağılımları ve basınç gerilmesi bloğu parametreleri,
literatürdeki benzer araştırmalarda elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırmalar sonucunda, basınç bloğu parametreleri için beton basınç dayanım
sınırı 69 MPa olan AASHTO LRFD Köprü Tasarım Şartnamesi’ne, bu sınırı 124
MPa’ya kadar çıkarabilmek için yeni bir model önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek dayanımlı beton, basınç bloğu parametreleri, eğilme.

DESIGN OF FLEXURAL
HIGH-STRENGTH CONCRETE MEMBERS

ABSTRACT

This paper describes the fundamental characteristics of the compressive stress
distribution in the compression zone of flexural members with concrete compressive
strengths up to 124 MPa. The proposed model is based on testing of 21 plain
concrete specimens subjected to combined flexure and axial compression up to
failure. The main variable considered was the strength of concrete that ranged from
71.7 to 110.3 MPa. Each specimen was subjected to two independent loads with a
specific configuration to induce maximum compressive strain at one face and zero
strain at the opposite. The measured stress-strain curves and stress block parameters
were compiled with the data found in the literature. The results were used to develop
recommended revisions for the AASHTO LRFD Bridge Design Specifications to
extend its current limitation of 69 MPa for concrete compressive strength up to 124
MPa.



Keywords: High-strength concrete, stress block parameters, flexure.

1. GİRİŞ

Köprülerde, yüksek dayanımlı beton (YDB) elemanların kullanılması günümüzde
gittikçe yaygınlaşmaktadır. YDB ile daha uzun açıklıklar, daha az yapısal eleman
kulanılarak geçilebilir ve bu da projenin karmaşıklığını, inşaat süresini ve maliyetini
azaltır. YDB sadece betonun dayanımının artması demek değil, aynı zamanda
yapının dayanıklılığının da artması ve buna bağlı olarak da ömrünü uzaması
demektir. Günümüzde kullanılan köprü tasarım şartnamelerinin çoğu, tasarımda
kullanılacak beton basınç dayanımına bir sınır getirmektedir. Bunun sebebi de, bu
şartnameler yazıldığında, bu konu üstüne yeterli araştırma verileri bulunmamasıdır.

Eğilme altındaki betonarme bir eleman çökme anına ulaştığında, basınç bölgesindeki
en dış lifin birim şekil değiştirmesi betonun ezilme birim kısalmasına eşittir. Bu anda
basınç bölgesindeki beton, genellenmiş basınç - birim şekil değiştirme ilişkisi diye
adlandırılan, betonun eksenel basınç altındaki basınç - birim şekil değiştirme
dağılımı etkisine maruz kalır. Bu makale, YDB elemanların eğilme altında
oluşturdukları genellenmiş basınç - birim şekil değiştirme ilişkisini irdelemektedir.
Bu çalışmadaki kullanılan beton basınç dayanımı 69 MPa’dan 124 MPa’a kadar
değişmektedir. Hognestad ve diğerleri [1] tarafından geliştirilen deney düzeneğinin
benzeri kullanılarak deney elemanı eksenel yüke ve momente maruz bırakılmıştır. Bu
şekilde deney elemanı kesitinde, eğilme altındaki beton bir elemanın basınç bölgesi
oluşturulmaya çalışılmıştır.

İlk olarak 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe giren AASHTO
(Amerikan Devlet Otoyolları ve Resmi Taşımacılık Birliği) LRFD (Yük ve Dayanım
Faktörü Tasarımı) Köprü Tasarım Şartnamesi’nin [2] içindeki bir bölüm, tasarımda
kullanılacak betonun basınç dayanımını 69 MPa ile sınırlamaktadır. Dayanımı 69
MPa’dan yüksek olan betonun tasarımı için, betonun basınç deneyleri yapılarak,
basınç - birim şekil değiştirme ilişkisin bulunmasını önşart koşmaktadır. LRFD
Şartnamesi [2] oluşturulduğu sırada YDB hakkındaki bilgi ve deneyim yeterli
olmadığından bu sınır oluşturulmuştu. Hatta, bu şartnamenin çoğu 41 MPa beton
basınç dayanımını geçmeyen deney sonuçları ışığında oluşturulmuştur. Böyle bir
sınır, ACI (Amerikan Beton Enstitüsü) 318-05’te [3] kenetlenme, aderans ve kesme
dayanımı bölümleri dışında olmamasına rağmen, YDB’nin kullanımı konusunda
yeterli bilgi sunmamaktadır.

2. DENEY PROGRAMI

Deney programı, 229×229×1016 mm boyutlarındaki 21 adet deney elemanından
oluşmaktadır. Deney elemanlarının genel görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Bu
çalışmadaki ana parametre beton daynımıdır. Üç değişik düzeyde, 69, 97 ve 124
MPa, beton hedef basınç dayanımı amaçlanmıştır. Elemanların beş tanesi 69 MPa,
altı tanesi 97 MPa ve 10 tanesi de 124 MPa beton hedef basınç dayanımına sahip
beton karışımından dökülmüştür. Deney günü beton basınç dayanımı, üç adet
100×200 mm beton silindirin kırılması ile elde edilmiştir. İlave beton silindirler, 28
günlük beton basınç dayanımını için kullanılmıştır.



(a) Genel görünüm (b) Çelik donatıların konumları
Şekil 1 . Genel görünüm ve çelik donatıların konumları

Erken oluşabilecek lokal çökmeleri engelleyebilmek için, elemanların her iki ucu da,
Şekil 1(b)’de gösterildiği gibi, 3 adet U şeklindeki ϕ 13 boyuna donatı ve 3 adet ϕ 10
enine donatı ile pekiştirilmiştir. Buna ilaveten, elemanın her iki ucu 13 mm et
kalınlığındaki ve 254 mm yüksekliğindeki çelik tüplerle sarılmıştır. Bu tüplerin
karşılıklı yüzlerindeki delikler gerekli moment transferi yapabilmeyi olağan kılmıştır.
Elemanının orta kesimindeki 406 mm uzunluğundaki deney alanı donatısız betondan
oluşmaktadır.

Deney elemanları ve beton silindirler, dökümden 24 saat sonra kalıplarından
çıkarılmış ve bir hafta boyunca nemli çuval ve muşamba altında örtülü olarak
bekletilmiştir. Elemalar daha sonra 22 °C sıcaklık ve % 50 bağıl neme sahip olan
laboratuvar ortamında, deney gününe kadar saklanmıştır. Silindirlerin alt ve üst
yüzeyleri deney yapılmadan önce düzleştirilmiştir.

Malzemeler: Üç farklı beton hedef basınç dayanımı elde etmek için kullanılan beton
karışımları Logan [4] tarafında tasarlanmış ve Çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1 . Hedef basınç dayanımları için kullanılan beton karışımları
Malzemeler Beton Hedef Basınç Dayanımı

69 MPa 97 MPa 124 MPa
Çimento - kg/m3 417 417 555
Silis Dumanı - kg/m3 44 44 44
Uçucu Kül - kg/m3 114 114 30
Kum - kg/m3 625** 780*** 736***
Çakıl - kg/m3 1,085 1085 1,085
Su - kg/m3 173 148 158
Akışkanlaştırıcı - mL/100 kg* 1,110 1,565 2,345
Geciktirici - mL/100 kg* 195 195 195
Su / Birleştirici Malzemeler
(Çimento + Silis Dumanı + Uçucu Kül) 0.30 0.26 0.25

28 Gün Beton Basınç Dayanımı – MPa 78.9 99.1 117.8
* Her 100 kg birleştirici malzeme için gereken mL, ** Dere kumu, *** Kırma kum

İri agrega olarak en büyük nominal boyutu 10 mm olan kırma taş seçilmiştir. Hedef
basınç dayanımına göre iki farklı çeşit ince agrega (dere kumu veya kırma kum)
kullanılmıştır. Bütün karişimlarda Tip I/II çimento, silis dumanı ve uçucu kül



kullanılmıştır. Akışkanlaştırıcı olarak Glenium 3030 ve geciktirici olarak da DELVO
dengeleyici kullanılmıştır.

Deney Metodu ve Düzeneği: Şekil 2’de deney düzeneği şematik olarak
gösterilmiştir. Tarafsız eksenin yerini koruyabilmek için uygulanan P1 ve P2 eksenel
yükleri deney esnasında elemanın dış yüzeyinde birim şekil değiştirme oluşmamasını
için ayarlanmış ve dengelenmiştir. Elemanın iç yüzeyindeki basınç bölgesinin en dış
liftinde ise monoton bir şekilde artan basınç birim şekil değiştirmesi oluşturulmuştur.
Yükleme sırasındaki her yük artışında ana eksenel yük, P1, daha önceden belirlenen
bir seyiyeye ulaşana kadar deney makinası tarafından elemana uygulanmış ve kesitte
düzgün yayılı basınç birim şekil değiştirmesi elde edilmiştir. Daha sonra eleman, bir
hidrolik kriko yardımıyla P2 tali yüküne maruz bırakılmış ve oluşturduğu moment
sayesinde kesitte bu sefer doğrusal değişen birim şekil değiştirme dağılımı
oluşmuştur. Bu dağılım ile ana eksenel yüklemeden elde edilen birim şekil
değiştirme dağılımı süperpoze edilince dış yüzeydeki birim şekil değiştirme
sıfırlanmış ve iç yüzeydeki basınç birim şekil değiştirme en yüksek değerine
ulaştırılmıştır.

Şekil 2 . Deney düzeneği

İki çelik moment kolu, elemana her iki uçta da çelik tüplerde bulunan deliklerden
geçen altı tane yivli çelik çubukla bağlanmıştır. Her iki çelik kol da 229×25×610 mm
ölçülerindeki çelik levhalara kaynaklanmış olan 600 mm uzunluğundaki C8×11.5 U
profilinden oluşmuştur. Çelik kollar için 13 mm’lik rijitleştiriciler kullanılmıştır.
Makina tarafindan uygulanan eksenel yükün oluşturabileceği eleman ucu
kısıtlanmalarını engellemek için özel olarak tasarlanmış iki kayar mesnet
kullanılmıştır. Her bir kayar mesnet, iç ve dış yönlere doğru incelen iki kavisli
levhadan ve 25 mm çapındaki altı adet silindirden oluşmuştur. Çelik kollar ve kayar
mesnetler, akmaya karşı güvenlik katsayılarının alt sınırı iki olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bunun amacı, kırılmanın deney bölgesinde oluşmasını sağlamaktır.



Yük Makineleri ve Ölçü Aletleri: Ana eksenel yük, P1, 1000 tonluk yük kontrollü
hidrolik basınç makinesiyle uygulanmış olup, makinenin kendi yük hücresiyle
ölçülmüştür. Tali yük olan P2 ise, 60 tonluk Enerpac hidrolik krikosu tarafından
uygulanmış ve 50 tonluk düz yük hücresi tarafından ölçülmüştür.

Elemanların yüzey birim şekil değiştirme ölçümleri için her elemanda toplam 9 adet
60 mm’lik birim şekil değiştirme ekstansometreleri kullanılmıştır. Bu
ekstansometrelerden iki tanesi elemanın tarafsız eksenli yüzeyine, dört tanesi iki
kenar yüzeyine ve üç tanesi de elemanın en yüksek basınca maruz kalan yüzeyine
monte edilmiştir. Bütün ekstansometreler, sadece basınç yüzeyindeki bir tane
haricinde (enine kullanılan), boyuna birim şekil değiştirme ölçmek için
kullanılmıştır. Ayrıca üç adet 25 mm’lik transdüserle eleman boyunca oluşacak şekil
değiştirme ölçülmüş ve tali moment etkisi hesaplarında kullanılmıştır. Ölçüm
aletlerinin yerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.

Deney Prosedürü: İlk olarak kayar mesnetler basınç kuvveti uygulayacak deney
makinesinin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra beton eleman, kayar mesnetin üzerine
yerleştirilmiş, ayarlanmış ve dengelenmiştir. Çelik moment kolları, elemanın alt ve
üst  tarafındaki delikler sayesinde, yivli çubuklar kullanılarak, elemana monte
edilmiştir. Tali yük uygulamakta kullanılan yük hücresi ve hidrolik kriko, üst
moment kollunun üzerine yerleştirilmiştir. Alt ve üst moment kollarının, çelik yivli
çubuk kullanılarak yük transferi yapması sağlanmıştır. Son olarak da üst taraftaki
kayar mesnet deney düzeneğine yerleştirilmiştir.

Deney esnasında, her bir ana eksenel yük derecesi artışında, elemana tali yük
uygulanarak tarafsız eksenin elemanın bir yüzünde tutulması sağlanmıştır. Yükleme
hızı olarak, elemanın basınç yüzeyinde saniyede 2 mikro birim şekil değiştirme
kullanılmıştır. Her bir deney beton eleman çökünceye kadar devam etmiş ve yaklaşık
25 dakika sürmüştür. Deney gününde elemanla birlikte dökülen beton silindirler de,
ASTM (Amerikan Malzeme ve Testleri Birliği) C 39 [5] Şartnamesine uygun olarak,
deneye tabi tutulmuştur.

3. DENEY SONUÇLARI VE DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ

Üç ayrı hedef beton dayanımı için, 28 günlük ortalama beton basınç dayanımı 76.4,
102.5 ve 106 MPa olarak ölçülmüştür. Bu çalışmada elde edilen en yüksek 28 günlük
ortalama beton basınç dayanımı 110 MPa’dır. Deney elemanlarının hepsi de benzer
şekilde patlayarak kırılmış ve kırılana kadar eleman üzerinde gözle görülebilen hiç
bir çatlak oluşmamıştır. Deney elemanların tipik çökme modu Şekil 3’te
gösterilmiştir. Her bir eleman için deney günü beton silindir basınç dayanımı,
elemanın yaşı, yükleme hızı ve beton ezilme birim kısalması Çizelge 2’de
gösterilmiştir.



(a) Deney öncesi (b) Deney sonrası
Şekil 3 . Deney elemanlarının tipik çökme modu (18EB6)

Çizelge 2 . Deney sonuçları
Eleman

No
f’cdeney

( MPa )

Beton
Yaşı

( gün )

Yükleme
Hızı

(/ s)

Ezilme Birim
Kısalması

( )
k1 k2 k3 1 1

10EB1 76.2 63 12.2 3,738 0.65 0.38 1.03 0.90 0.75
10EB2 78.7 109 2.0 3,138 0.62 0.36 1.12 0.95 0.72
10EB3 80.7 111 2.4 3,407 0.65 0.36 1.14 1.02 0.73
10EB4 71.4 63 2.1 3,102 0.64 0.36 1.20 1.06 0.73
10EB5 75.2 62 2.2 3,023 0.62 0.36 1.16 1.01 0.72
14EB1 100.9 49 2.3 3,316 0.63 0.37 1.00 0.85 0.74
14EB2 98.7 51 1.8 3,162 0.60 0.36 1.08 0.85 0.72
14EB3 101.2 52 2.2 3,177 0.61 0.36 1.09 0.93 0.71
14EB4 103.7 57 2.3 3,032 0.58 0.35 1.10 0.92 0.70
14EB5 105.9 100 5.3 2,868 0.57 0.34 1.10 0.92 0.68
14EB6 104.5 101 4.1 2,954 0.60 0.35 1.06 0.91 0.69
18EB1 109.1 76 2.2 3,684 0.69 0.38 0.82 0.74 0.77
18EB2 110.2 77 2.3 3,364 0.67 0.37 0.85 0.77 0.74
18EB3 107.5 81 2.4 2,914 0.63 0.37 0.81 0.69 0.73
18EB4 108.7 82 2.6 3,306 0.65 0.36 0.88 0.78 0.73
18EB5 110.6 83 2.1 3,144 0.65 0.36 0.85 0.76 0.72
18EB6 106.8 84 2.1 3,404 0.66 0.37 0.88 0.78 0.74
18EB7 103.7 96 2.5 3,585 0.64 0.37 1.05 0.90 0.75
18EB8 99.9 97 2.7 3,507 0.65 0.37 1.03 0.91 0.74
18EB9 102.8 99 2.2 3,494 0.62 0.36 1.06 0.91 0.72
18EB10 100.7 102 2.0 3,532 0.64 0.38 0.97 0.82 0.77

Gerilme Bloğu Parametreleri: Her deney eleman için gerilme - birim şekil
değiştirme ilişkisi, Hognestad ve diğerleri [1] tarafından kullanılan yöntemle elde
edilmiştir. Bu yöntemde, beton gerilmeleri elemanın en dış lifindeki birim şekil
değiştirmesi (c) ve uygulanan gerilmelerin (fo ve mo) bir fonksiyonu olarak
hesaplanmıştır. Aşağıdaki eşitlikler, iç-dış kuvvetlerin ve momentlerin eşitliğinden
elde edilmiştir. Elemanın şekil değiştirmesinden kaynaklanan dışmerkezlik ve ikincil
derecedeki momentler de toplam uygulanan moment (M) hesaplarına katılmıştır.
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da uygulanan gerilmelerdir. Bu tanımlardan bazıları Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu
eşitliklerin son terimlerinin elemanın en dış lifindeki birim şekil değiştirmesine (c)
göre türevi sonucu şu eşitlikler elde edilir.
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Bu eşitlikler kullanılarak her eleman için iki benzer gerilme - birim şekil değiştirme
ilişkisi elde edilmiş ve bunların ortalaması da o elemanın gerilme - birim şekil
değiştirme ilişkisi olarak sunulmuştur. Deney elemanları için tipik bir gerilme - birim
şekil değiştirme dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir. Her bir deney elemanı için elde
edilen basitleştirilmiş gerilme - birim şekil değiştirme ilişkileri Mertol [6]’da detaylı
olarak gösterilmiştir. Bu gerilme - birim şekil değiştirme ilişkileri, gerilme bloğu
parametrelerinin hesaplanmasında kullanılmıştır.
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Şekil 4 . Elemanlar için tipik gerilme - birim şekil değiştirme dağılımı (18EB9)

Eğilme altındaki bir elemanın basınç bölgesindeki genellenmiş gerilme bloğu, k1, k2
ve k3 parametreleri ile tanımlanır. İlk parametre, k1, ortalama basınç gerilmesinin en
yüksek basınç gerilmesine (k3 f’c) oranıdır. Bileşke kuvvetin (C), en dış basınç lifine
olan uzaklığının basınç bölgesi derinliğine (c) oranı k2 parametresi olarak tanımlanır.
Son parametre olan k3 ise elemanda elde edilen en yüksek basınç gerilmesinin, beton



silindir basınç dayanımına (f’c) oranıdır. Bu tasarım parametreleri, betonun basınç
bölgesindeki en dış lifinin ezilme birim kısalmasına (cu) ulaştığında hesaplanır. Üç
parametreli genelleştirilmiş gerilme bloğu, bileşke kuvvetin konumunun aynı kalması
şartıyla, iki parametre kullanılarak (1 ve 1) tanımlanan eşdeğer dikdörtgen gerilme
bloğuna dönüştürülebilir. Bu parametreler Şekil 5’te gösterilmiştir. Anlatılan
yöntemle elde edilen, her bir eleman için hesaplanmış gerilme bloğu parametreleri
Çizelge 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 5 . Dikdörtgensel kesitler için gerilme bloğu parametreleri

Normal dayanımlı betonun (NDB) basınç dağılımı Şekil 6’da gösterilen eğri şekil ile
gösterilebilir. Bu çeşit bir dağılım için k1 ve k2’nin değeri sırasıyla 0.85 ve 0.425’dir.
Eşdeğer dikdörtgen basınç bloğuna çevrilince, 1 ve 1‘in değeri sırasıyla k3 ve
0.85’e eşdeğerdir. Eğer YDB’nin basınç dağılımı üçgensel olarak varsayılırsa, k1 ve
k2’nin değeri sırasıyla 0.50 ve 0.333’dür. Bu şekilde hesaplanan 1 ve 1‘in değeri de
sırasıyla 0.75k3 ve 0.667’ye eşittir. Bu parametreler Şekil 6’da gösterilmiştir

Şekil 6 . Çeşitli basınç gerilme dağılımları için gerilme bloğu parametreleri
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Bu çalışmadaki ve literaturedeki deney sonuçlarınına göre, 69 ile 124 MPa
arasındaki beton basınç dayanımları için deneysel olarak elde edilen k1
parametrelerinin büyük çoğunluğu 0.58 değerinin üzerindedir. Bu yüzden 0.58 değeri
k1 parametresi için, 103 MPa beton dayanımı üstü için, alt sınır olması önerilmiştir.

LRFD Şartnamesi [2] ve ACI 318-05’te [3], 1 parametresinin 55 MPa üstü beton
basınç dayanımı için 0.65’e eşit olmasından dolayı, k2 parametresi de 0.33 olarak
belirlenmiştir. Bu hüküm, bu çalışmadaki ve literaturedeki, 55 ile 124 MPa beton
basınç dayanımı arasındaki deney sonuçlarınına tarafından da doğrulanmaktadır.

Ayrıca bu çalışmadaki ve literaturedeki deney sonuçlarınına göre, NDB ve YDB için
k3 parametresinin benzer olduğu saptanmış ve tasarımda kullanılam k3 parametresinin
124 MPa beton basınç dayanımına kadar 0.85 olarak alınması uygun bulunmuştur.

Yukarıda önerilen genelleştirilimiş gerilme bloğu parametrelerini kullanarak, eşdeğer
diktörtgen bloğu parametrelerin (1 ve 1) alt sınırı şu şekilde hesaplanır:

1 3
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2 2 0.33
k k

k



  


(7)

1 22 2 0.33 0.65k     (8)

Yukarıdaki veriler ışığında, 124 MPa’a kadar olan beton basınç dayanımı için
eşdeğer diktörtgen bloğu parametreleri, 1 ve 1, olarak şu ilişkiler önerilmiştir:

 1

0.85 ' 69
0.85 0.0029 ' 69 0.75 ' 69
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(9)

 1

0.85 ' 28
0.85 0.007252 ' 28 0.65 ' 28
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(10)

Önerilen ilişkinin derlenmiş deney verileri ile karşılaştirilmaları Şekil 7 ve 8’de
gösterilmiştir. Bu gerilme bloğu parametreleri deney verileri, Hognestad ve diğerleri
[1], Nedderman [7], Kaar ve diğerleri [8, 9], Swartz ve diğerleri [10], Pastor [11],
Schade [12], Ibrahim [13], Tan ve Nguyen [14] ve Sargin [15] araştırmalarından
derlenmiş ve detaylı olarak Mertol [6]’da verilmiştir.
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Şekil 8 . Eşdeğer gerilme bloğu parametresi, 1, için önerilen bağıntı

Ezilme Birim Kısalması: Deney elemanlarının kırılma anında, elemanların basınç
yüzeyinde ölçülen ezilme birim kısalma değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Mertol’da [6] verilen analizler sonucunda, tasarımda kullanılan 0.003 beton ezilme
birim kısalma değerinin, 124 MPa beton basınç dayanımına kadar geçerli olduğu
saptanmıştır. Şekil 9’da, önerilen beton ezilme birim kısalma değerinin bu
çalışmadaki ve literaturedeki deney sonuçları ile karşılaştırması gösterilmiştir.
Literatürdeki deney sonuçları, Nedderman [7], Kaar ve diğerleri [8, 9], Swartz ve
diğerleri [10], Pastor [11], Schade [12], Ibrahim [13], Tan ve Nguyen [14], Sargin
[15] ve Hognestad [16]’dan elde edilmiştir.
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3. BULGULAR

Eğilme momenti altındaki YDB elemanların basınç bölgelerindeki gerilme
dağılımını elde etmek için toplam 21 adet donatısız deney elemanı, eksenel yükü ve
momenti ayarlayarak, eksantrik basınca maruz bırakılmıştır. Deney elemaların
boyutları 229×229×1016 mm’dir ve beton basınç dayanımlarıda 71.7 ile 110.3 MPa
arasında değişmektedir. Elde edilen veriler, eğilme altındaki beton elemanların
basınç bölgelerindeki gerilme dağılımının ana özelliklerinin irdelenmesinde
kullanılmıştır. Sonuçlar, literatürdeki verilerle birleştirilmiş ve LRFD Şartnamesi’nin
[2] geçerliliğini 124 MPa’ya çıkarabilmek için gerekli öneriler yapılmasında
kullanılmıştır. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

1. Birim şekil değiştirme dağılımının doğrusal olma varsayımı basınç dayanımı 124
MPa’ya kadar betonlar için de geçerlidir.

2. LRFD Şartnamesi’nde [2] 69 MPa beton basınç dayanımına kadar kullanılan
beton ezilme birim kısalması değeri 0.003’ün, beton basınç dayanımı 124
MPa’ya kadar olan betonlar için geçerli olduğu saptanmıştır.

3. Bu araştırmada elde edilen ve literatüredeki deney sonuçları, LRFD
Şartnamesi’ndeki [2] gerilme bloğu parametresi 1’in 69 MPa basınç dayanımı
üzerindeki beton elemanlar için azaltılması gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle,
gerilme bloğu parametresi 1 için basınç dayanımı 124 MPa’ya kadar olan
betonlar için yeni bir bağıntı önerilmiştir.

4. LRFD Şartnamesi’nde [2] kullanılan gerilme bloğu parametresi 1’in, 124 MPa
beton basınç dayanımına kadar olan betonlar için geçerli olduğu saptanmıştır.
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DEMİRYOLU KÖPRÜLERİNİN SİSTEM GÜVENİLİRLİK
İNDİSLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN YAPI ANALİZ

PROGRAMI
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* TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara

** İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul

ÖZET
Köprü taşıyıcı sistemlerinin güvenilirlik analiz modellemelerinde kullanılan ve eleman
seviyesindeki güvenilirlik indislerinden sistem güvenilirlik indislerine geçişte yapılan
seri,paralel ve seri-paralel sistem kabullerinin geçerliliği, lineer olmayan gelişmiş analiz
metotları yardımıyla hesaplanacak sistem göçme modlarının (burkulma göçme modları,
plastik mekanizma modları, ...vb.) belirlenmesiyle mümkündür. Bu çalışmada,
karakteristik katar yükü pozisyonlarına göre köprü göçme oluşum dizilerini belirlemek
amacıyla; geometrik bakımdan lineer olmayan davranışın stabilite fonksiyonları ile ifade
edildiği, malzeme bakımından lineer olmayan davranışın etkilerinin ve sistemdeki düğüm
noktalarının yarı rijit davranış özelliklerinin dikkate alındığı ve köprü sistemleri üzerinde
katar yüklerinin her bir konumuna ait köprü göçme mekanizmalarını ve eleman göçme
sırasını yük arttırımı tekniği ile belirleyen yapı analiz programı (NONKIMS)
geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göçme Mekanizması, Yapı Analiz Programı, Katar

A STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM  TO  DETERMINE  SYSTEM
RELIABILITY  INDICES  OF  RAILWAY BRIDGES

ABSTRACT
Determination of whether a model for safety analysis in which a structural system is
modelled by a serial or parallel assumption represents actual behaviour of the structure is
only possible by providing that all failure modes of this structural system are determined
by used the nonlinear structural analysis methods. In this study, to determine bridge failure
mechanisms according to each position of train loads acting on bridge systems, a
Structural Analysis Program (NONKIMS), in which geometrically non-linear behaviour is
represented by stability functions, materially non-linear effects and characteristics of semi-
rigid behaviour of joints in the system are taken into consideration, determining bridge
failure mechanisms and order of failure of members for each position of train loads acting
on bridge systems by means of a load increment technique, has been formed in order to
determine actual behaviour and strengths of supporting systems of bridges.

Keywords: Failure Mechanism, Structural Analysis Program, Train Set
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GİRİŞ

Mevcut eski demiryolu köprülerinin artan dingil basıncı yükleri altında güçlendirilmeleri
veya yeniden inşaları için harcanacak maliyetler ile bu köprülerin artan dingil basıncı
yükleri altındaki yapısal güvenilirlikleri arasında optimum dengenin aranması, mevcut
problemin yaygın bir sorun haline getirmektedir. Bu problemin optimum çözümü, en az
rehabilitasyon veya güçlendirme maliyeti ile istenilen dingil yüklerinin yeterli
güvenilirlikte bu köprülerden geçmesini sağlamaktır.

Köprü taşıyıcı sistemlerinin yük taşıma kapasitesinin bir ölçüsü olan köprü sistemlerinin
güvenilirlik indisi, bu sistemleri oluşturan elemanların ve bunları düğüm noktalarında
bağlantısını sağlayan birleşim elemanlarının mukavemeti ile bu sistemlere etkiyen yüklere
bağlıdır. Köprü taşıyıcı sistemlerinin güvenilirlik  analiz modellemelerinde kullanılan ve
eleman seviyesindeki güvenilirlik  indislerinden sistem güvenilirlik  indislerine geçişte
yapılan seri,paralel ve seri-paralel sistem kabullerinin geçerliliği, bu ileri analiz metotları
yardımıyla hesaplanacak sistem göçme modlarının (burkulma göçme modları, plastik
mekanizma modları, ...vb.) belirlenmesiyle mümkündür [4-8].

Köprü taşıyıcı sistemlerinin geometrik ve malzeme bakımından lineer olmayan
davranışların dikkate alındığı ileri analiz (Advanced analysis) metotları ile ilgili çalışmalar
incelendiğinde, ikinci mertebe lineer olmayan analiz ( Second-Order Inelastic Analysis)
metotları  plastik mafsal (Plastic Hinge) ve Plastik Bölge (Plastic Zone) olmak üzere iki
ana gruba ayrılmaktadır. Kesin çözüm olarak bilinen Plastik bölge (Plastic Zone)
modellerine ait yöntemlerin kompleks ve yoğun hesap gerektirmesi nedeniyle bu
yöntemlerin pratik tasarımda uygulaması henüz gerçekleştirilememiştir[1-3].

Bu nedenle;narinlikleri yüksek olan çelik yapıların ileri analizlerinde (advanced analysis)
plastik mafsal modeller kullanılmakta, malzemenin lineer olmayan davranışı Column
Research Council (CRC)’ nin önerdiği tangent modül ile dikkate alınmakta, normal
kuvvetin etkin olduğu sistemlerde ikinci mertebe etkiler normal kuvvete bağlı olarak
hesaplanan stabilite fonksiyonları yardımıyla eleman rijitlik matrisleri oluşturulmakta,
normal kuvvet ve moment tesirlerinin birlikte etkin olduğu sistemlerde ise stabilite
fonksiyonları ile birlikte eleman uçlarındaki plastikleşme oranlarının dikkate alındığı
eleman rijitlik matrisleri oluşturulmaktadır[4-7]. Köprü taşıyıcı sistemlerini oluşturan
köprü elemanlarını, sistem düğüm noktalarında birbirine bağlayan birleşimlerin gerçek
davranışlarına uygun olarak modellenmesi, köprü sistemlerinin gerçek yük taşıma
kapasitesinin belirlemesi bakımından önemlidir [10-14].

Bu amaçla yapılan çalışmada; köprü taşıyıcı sistemlerinin geometrik ve malzeme
bakımından lineer olmayan davranışlarının analizini gerçekleştirilebilen ve köprü
üzerindeki katar yüklerinin her bir konumuna ait göçme mekanizmalarının yük arttırımı
tekniği ile belirleyen bir yapı analiz programı geliştirilmiştir.

2.GELİŞTİRİLEN YAPI ANALİZ PROGRAMININ ALGORİTMASI

Karakteristik katar yükü pozisyonlarına göre köprü göçme mekanizmalarını belirlemek
amacıyla, üç boyutlu yarı rijit çerçeve sistemlerin geometrik ve malzeme bakımından
lineer olmayan davranışlarının incelendiği [3-6] ’da geliştirilen yöntemden yararlanılmış
ve çeşitli mühendislik problemlerinin bilgisayar ile çözümü için [15]’de yer alan
FORTRAN programlama dilinde yazılmış program ve alt-programlar  incelenerek,
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geometrik ve malzeme bakımından lineer olmayan yarı rijit üç boyutlu çerçeve sistemlerin
analizini gerçekleştiren yapı analiz programı (NONKIMS) geliştirilmiştir. Bu programın
akış şeması  içerisinde yer alan ve eleman rijitlik matrislerinin oluşturulduğu STAB3D alt
programında, lineer olmayan davranış eleman rijitlik katsayılarında modifiye edilmektedir.

Geliştirilen yapı analiz programında, üç boyutlu sistemlerin geometrik lineer olmayan
davranışı eleman üzerindeki eksenel kuvvetin basınç veya çekme olmasına bağlı olarak
stabilite fonksiyonları ile ifade edilmektedir. Malzeme bakımından lineer olmayan davranış
ise, elastik sınır ötesinde elastisite modülünde oluşan tedrici azalışın, elemanda oluşan
eksenel kuvvetin akma gerilmesi anındaki eksenel kuvvete oranına bağlı olarak
hesaplandığı CRC’ nin (The Column Research Council) Tangent Modülü (Et ) ve artan
gerilme seviyeleri altında eleman uçlarında plaştik mafsal oluşumundan meydana gelen
tedrici rijitlik kayıplarının eleman uçlarındaki eğilme momenti ve eksenel kuvvete bağlı
olarak ifade edilmektedir.

Geliştirilen program kullanılarak yapılan analizlerde, köprü taşıyıcı  sisteminin maruz
kaldığı katar yükleri her bir konumda iteratif olarak arttırılarak, her bir yük arttırımında
elemanlarda oluşan iç ve dış kuvvetlerin belirli bir toleransla eşitliği sağlanıncaya kadar
sistem iteratif olarak çözülmekte ve her bir iterasyonda elemanlarda oluşan eksenel
kuvvete ve uç momentlerine bağlı olarak sistem rijitlik matrisi STAB3D alt-programı
yardımıyla modifiye edilmektedir.

Her bir yük artımında elemanlarda oluşan kesit tesirlerinin sınır değerler ile mukayesesi
yapılmakta, sınır değerleri aşılarak taşıma gücünü yitiren elemanların rijitlik kaybı sistemin
rijitlik matrisinde dikkate alınmakta ve sınır değerleri aşılan bu elemanlar eleman sıra
numarasına ve göçme sırasına göre aşılan sınır değer belirtilerek program çıktısında
verilmektedir.

Taşıyıcı sistemlerin orta noktasında her bir yük adımında oluşan deplasmanın, taşıyıcı
sistemin tren trafiği bakımından işlevini yitirerek göçme durumuna ulaştığı kabul edilen
maksimum deplasman değeri ile kıyaslaması yapılmakta ve deplasman değerinin bu değeri
aşması durumunda taşıyıcı sistemin göçmeye uğradığı program tarafından uyarılmaktadır.

Taşıyıcı sistemin orta noktasında oluşan deplasman değerinin maksimum sınır değerine
ulaşamadan sisteme ait rijitlik matrisinin diyagonel üzerinde bulanan değerlerden birinin
sıfır olmasıyla sistemin taşıma gücünün yitirildiği durum program tarafından ikaz
edilmektedir. Algoritması EK-1’de verilen programda yer alan altprogramlar ve işlevleri
EK-2 ’deki tabloda verilmiştir.

2.1. Stabilite Fonksiyonları

Eksenel kuvvet ve eğilme momentleri arasındaki etkileşim nedeniyle elemanlarda oluşan
rijitlik azalışı, ikinci mertebe etkilerin dikkate alındığı stabilite fonksiyonları ile ifade
edilmektedir. Geliştirilen yapı analiz programında (NONKIMS) geometrik lineer olmayan
davranış, [1-7]’de bağıntıları verilen stabilite fonksiyonları ile tanımlanmıştır.

2.2. Malzeme Bakımından Lineer Olmayan Davranış

Geliştirilen programda malzeme bakımından lineer olmayan davranış, eksenel  kuvvetteki
düzenli bir azalışın sonucu olan artık gerilmeye (residual stress) bağlı CRC‘ nin tangent
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modülü (Et) ve eğilmeden dolayı tedrici akmanın parabolik fonksiyon olarak dikkate
alındığı bir modelle ifade edilmiştir[4-7].

CRC’ nin tangent modülü ( E t )
CRC’ nin tangent modülü, eleman uçlarında oluşan plastik mafsallar arasında ekseni
doğrultusunda yüklenmiş elemanların, eleman uzunluğu boyunca artık gerilmelerden
dolayı oluşan tedrici akmanın etkisinin belirlenmesinde kullanılır. Elemanların elastisite
modülü (E),  elemanlardaki eksenel kuvvetin (P), akma gerilmesi anındaki eksenel kuvvete
(Py) oranına bağlı olarak tedrici olarak azalır. CRC’ nin tangent modülü( E t ) ;

P  0.5*PY ise;

Et =1.0 * E

P > 0.5*PY ise;

Et =[ 4 * ( P / Py )* E * ( 1 – (P / Py )) ]

Eğilmeden dolayı oluşan tedrici akmanın parabolik fonksiyonu
CRC’ nin tangent modülü, yukarıdaki ifadelerde belirtildiği gibi eksenel kuvvete maruz
elemanlar için uygun görülmektedir. Ancak eksenel kuvvet ile birlikte eğilme
momentlerine maruz kalan elemanlarda tanımlanan bu modül yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle, eleman uçlarında oluşan plastik mafsal oluşumundan dolayı meydana gelen
tedrici rijitlik azalış modelinde, kısmi plastikleşmenin eğilmeye etkisinin ifade edilmesi
gerekmektedir. Elemanların plastik moment kapasitesinin belirlenmesinde AISC-LRFD’de
tanımlanan etkileşim denklemleri ve eleman uçlarında meydana gelen plastik mafsal
gelişiminin parabolik fonksiyon olarak ifadesinde  ‘  ‘ parametreleri kullanılmıştır. Eğer
eleman elastik sınırlar içerisinde ise  = 1.0  , plastik mafsalın oluşması durumunda ise
= 0 ‘dır.

Eleman uçlarındaki eğilme momenti ve eksenel kuvvet büyüklüklerinin bir ölçü
parametresi olan ‘  ’ ‘ya bağlı olarak eleman uçlarındaki  ‘  ‘ parametreleri  denklem
(3–5)’ den belirlenmektedir.

P / Py  (2/9) * ( My / Myp ) + ( 2/9 ) * ( Mz / Mzp )

ise   ;

 = P / Py +  (8/9) * (My / Myp) + ( 8/9 ) * (Mz / Mzp )

P / Py < (2/9) * ( My / Myp ) + ( 2/9 ) * ( Mz / Mzp )

ise ;

 = P / 2*Py + (My / Myp) + (Mz / Mzp )

  0.5  ise;  = 1.0  > 0.5 ise  = 4 *  * ( 1 -  ) bağıntıları kullanılmıştır.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Yarı Rijit Bağlantı Elamanlarının Lineer Olmayan Davranışı
Yarı rijit bağlantı elemanları tarafından iletilen kuvvetler, eksenel kuvvet,kesme
kuvveti,eğilme momenti ve burulma momentidir. Yarı rijit bağlantı elemanlarındaki dönme
deformasyonları ile karşılaştırıldığında, eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve burulma
momentinden dolayı oluşan deformasyonlar çok küçük olduğundan bu kuvvetler ihmal
edilmiştir. Bu nedenle geliştirilen programda dönme deformasyonlarının dikkate alındığı
Kıshi-Chen tarafından geliştirilen üç parametreli güç modeli, yarı rijit bağlantı
elemanlarının lineer olmayan davranışlarının modellemesinde kullanılmıştır[14].
Geliştirilen programda yarı rijit bağlantılı elemanların bağlantı esnekliğinin eleman rijitlik
matrisindeki etkisi dikkate alınmaktadır [9-14].

Eleman Rijitlik Matrisinin Oluşturulması
Geometrik ve malzeme bakımından lineer olmayan yarı rijit çerçeve yapı sistemlerinin
analizi için geliştirilen yapı analiz programında (NONKIMS), üç boyutlu  elemanların
kuvvet-yerdeğiştirme bağıntılarını veren eleman rijitlik matrisi Şekil 1’de verilmiştir.

Fy , v

My , y
Fx, u

Mz , z Mx, x

Fz, w

Şekil 1. Eleman Rijitlik Matrisi

Şekil 1’de yer alan eleman rijitlik matrisindeki katsayılar; a=(ET*A)/ L , b=((C*IIZ + 2*C
*IJZ+C*JJZ) / L2), c=((C*IIZ+CIJZ)/ L), d=((C*IIY+2*C*IJY+C*JJY)/ L2), e=((C*IIY+C*IJY)/ L),
f=(GJ / L), g=C*IIY , h=C*IIZ , i=C*IJY , j=C*IJZ , m=C*JJY , n=C*JJZ hesaplanabilir ve bu

Ua Va W a Oxa Oya Oza Ub Vb W b Oxb Oyb Ozb

Fxa a - a

Fya b c - b c

Fza d - e - d - e

Mxa f - f

M ya - e g e i

Mza h - c j

Fxb - a a

Fyb - b - c b - c

Fzb - d e d e

Mxb - f f

M yb - e i e m

Mzb c j - c n

c
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katsayılardaki ifadeler [4-7, 14]’de yer almaktadır. Şekil 1’de yer alan eleman rijitlik
matrisi yanal ötelemeye karşı tutulmuş elemanlar için geçerlidir.

3. KÖPRÜ ELEMANLARININ SINIR DURUMLARI

Köprü sistemlerini oluşturan eleman kesitleri ‘’kompakt’’ yani kesitte herhangi bir lokal
burkulma olmadan önce kesitin tam plastik momente erişebildiği kesitlerdir. Köprü
elemanlarında oluşan kesit tesirlerinin LRFD-93 (Loads and Resistance Factor Design) ‘de
tanımlanan sınır değerlere eriştiklerinde elemanların taşıma güçlerini yitirerek göçtükleri
kabul edilmektedir.

4. KÖPRÜ TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN GÖÇME SINIR DURUMLARI

Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak yapılan göçme analizinde, köprü sisteminin
orta noktasındaki deplasman miktarının  = L / 900 değeri ile enleme ve boylama
elamanlarının yük taşıma kapasiteleri köprü taşıyıcı sistemleri için göçme sınır değeri
olarak esas alınmıştır. Bu sınır değerlerin aşılması halinde, köprü taşıyıcı sisteminin
kendisinden  beklenen işlevi yitirerek göçtüğü kabul edilmiştir.

5.UYGULAMA

Kayseri-Adana hat kesiminde  hizmet vermekte olan (Şekil 2), planı ve eleman kesitleri ile
numaraları Şekil 4 ’de verilen 31.20 m. hesap açıklığına sahip çelik kafes kirişli  demiryolu
köprüsünün mevcut projelerinden yararlanılarak geliştirilen bilgisayar programı yardımıyla
modellemeleri yapılmıştır. Kafes kirişli köprünün mevcut projelerinde yer alan eleman
birleşim detaylarından yararlanılarak eleman birleşim dayanımları hesaplanmıştır.

Hesap açıklığı 31.20 m. ve demiryolu hattının köprü üst başlığında olan çelik kafes kirişli
köprü üzerinde E43000 tipi katarın 20 farklı karakteristik konumu için, geliştirilen
bilgisayar programı yardımıyla göçme analizleri yapılmış ve E43000 tipi katarın (Şekil 3)
köprü üzerindeki her bir konumu için köprü sistemini göçmeye götüren göçme
mekanizmaları ile her bir göçme mekanizmasında sınır değerleri aşılarak göçmeye uğrayan
elemanların göçme sırası belirlenmiştir.

Şekil 2. Kafes Kirişli Çelik Köprü Şekil 3. E43000 Tipi Elektrikli Lokomotif
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U U U U U U U U
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E
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NP24
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             NP26 NP20

V1

24
00

15
00

DİKME  ELAMANLAR

V3

L 8
0.8

0.1
0L 80.80.10

L 80.80.10 L 8
0.8

0.1
0 V2

ALT STABİLİTE
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V1

15
00
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V3
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0

Şekil 4. Kafes Kirişli Çelik Köprü Eleman Kesitleri
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k = 2.2
KONUM 5

k = 2.4

KONUM 3
k = 2.5

KONUM 4

KONUM 1
k = 7

KONUM 2
k = 3

KONUM 13
k = 2.3

KONUM 14

KONUM 11
k = 2.5

KONUM 12
k = 2.3

k = 2.3

k = 2.3
KONUM 15

k = 2.4

KONUM 9

KONUM 10

k = 2.3

KONUM 6
k = 1.8

KONUM 7
k = 2.6

KONUM 8
k = 2.3

k = 2.1

k = 2.3

KONUM 20

KONUM 18
k = 2.3

KONUM 19

KONUM 16
k = 2.1

KONUM 17
k = 2.1

Şekil 5. 31.20 m. Mesnet Açıklı Köprünün Göçme Mekanizmaları
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Yapı analiz programı (NONKIMS) ile sistem başlangıçta verilen yüklemeler altında elastik
analizi yapılmakta ve bulunan eksenel kuvvetler ve uç momentleri başlangıç değer olarak
alınmakta ve sistemin maruz kaldığı yüklemeler belirli oranlarda arttırılarak, her bir yük
artırımında (k) elemanlarda oluşan iç ve dış kuvvetlerin belirli bir toleransla eşitliği
sağlanıncaya kadar sistem iteratif olarak çözülmekte ve her bir iterasyonda elemanlarda
oluşan eksenel kuvvete ve uç momentlerine bağlı olarak sistem rijitlik matrisi STAB3D
alt-programı yardımıyla modifiye edilmektedir.

Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak yapılan göçme analizinde, köprü sisteminin
orta noktasındaki deplasman miktarının  = L / 900 (L=31.20 m. için  = 3.47 cm) değeri
ile  enleme ve boylama elemanlarının yük taşıma kapasiteleri köprü taşıyıcı sistemleri için
göçme sınır değeri olarak esas alınmıştır. Bu sınır değerlerin aşılması halinde, köprü
taşıyıcı sisteminin kendisinden  beklenen işlevi yitirerek göçtüğü kabul edilmiştir.

Köprü tabliyesinde yer alan enleme-boylama ve enleme-altbaşlık kirişlerinin birleşim
dayanımlarının dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda E43000 tipi katarın köprü
üzerinde 20 farklı karakteristik konumu için elde edilen göçme mekanizmaları ve her bir
göçme mekanizmasında dayanım kapasiteleri aşılarak göçmeye uğrayan elemanların
göçme sırası Şekil 5’ de verilmiştir.

Köprü göçme mekanizmalarının yer aldığı Şekil 5’ de dayanım kapasiteleri aşılarak
göçmeye uğrayan elemanlar kesik çizgi ile gösterilmiştir.

6.SONUÇ

Demiryolu çelik kafes kirişli köprülerde olduğu gibi bazı köprü taşıyıcı sistemlerinin
yüzlerce elemanlardan teşkil olduğu ve içten hiperstatiklik özelliği bulunabildiği göz
önünde bulundurulduğunda, bu sistemlerin tüm göçme modlarının belirlenmesi çok detaylı
ve zaman alıcı bir çalışma gerektirir.

Bu göçme modlarının bir çoğunun göçme olasılıklarının, tüm taşıyıcı sistemin göçme
olasılığını etkilemeyecek kadar küçüktür. Bu çalışmada geliştirilen bilgisayar programı
yardımıyla;

1) Özellikle yüzlerce elemanlardan oluşan çelik demiryolu köprülerinin muhtemel katar
konumlarına göre göçme mekanizmaları etkin bir şekilde belirlenebilmektedir.

2) Her bir yük artımında elemanlarda oluşan kesit tesirlerinin sınır değerler ile mukayesesi
yapılmakta, sınır değerleri aşılarak taşıma gücünü yitiren elemanların rijitlik kaybı sistemin
rijitlik matrisinde dikkate alınmakta ve sınır değerleri aşılan bu elemanlar eleman sıra
numarasına ve göçme sırasına göre aşılan sınır değer belirtilerek program çıktısında
verilmektedir.

3) Taşıyıcı sistemlerin orta noktasında her bir yük adımında oluşan deplasmanın, taşıyıcı
sistemin tren trafiği bakımından işlevini yitirerek göçme durumuna ulaştığı kabul edilen
maksimum deplasman değeri ile kıyaslaması yapılmakta ve deplasman değerinin bu değeri
aşması durumunda taşıyıcı sistemin göçmeye uğradığı program tarafından uyarılmaktadır.
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ALT PROGRAM ADI
NULVEC
(KV,IR)
BMCOL3
(KM,A,SIY,SIZ,GJ,E,IP,STOREC,
IPROP)

İŞLEVİ
IR boyutundaki KV kolon vektörünün elamanlarını
sıfırlamaktadır.

Üç boyutlu bir elamanın global koordinat sistemine
göre rijitlik matrısını oluşturur.

FORMKV
(KV,KM,IKM,G,N,IR,IDOF)

BANRED
(KV,N,IW,IR)

BACSUB
(KV,LOADS,N,IW,IR)

MVMULT
(KM,IKM,ELD,IDOF,IDOF,,ACTION)

LOC3F
(LOCAL,ACTION,IP,STOREC,  IPROP)

STAB3D
(KM,A,SIY,SIZ,GJ,E,BG,WPY,WPZ,FY,A
SY,ASZ,RS,RKI,CMU,CNS,IP,STOREC,
IPROP,PAX,MY1,MY2,
MZ1,MZ2,TETAY,TETBY,TETAZ,
TETBZ)
VECCOP
(A,B,N)

VECADD
(A,B,C,N)

CHECON
(DISPS,OLDSPS,N,ICON)

Sistemin KV gobal rijitlik matrisini N*(IW+1)
boyutunda vektör olarak üst üçgen matris şeklinde
oluşturur.

N*(IW+1) boyutunda vektör olarak oluşturulan KV
rijitlik matrisinin Gauss indirgemesini yapar

Denklem sisteminin Gauss forwad-backward
yöntemiyle çözümünü yaparak, sonuçları LOADS
olarak verir.

Sistemi oluşturan elamanların kesit tesirlerini global
eksene göre belirler, sonuçları her bir elaman için
ACTION (IDOF) vektörü olarak verir.

Global eksene göre bulunan elaman kesit
tesirlerini(uç kuvvet ve moment) Lokal eksene
dönüştürür.

Stabilite fonksiyonları, Malzeme bakımında lineer
olmayan davranış ile yarı-rijit bağlantı özellikleri
dikkate alınarak üç boyutlu bir elamanın global rijitlik
matrisini (KM) oluşturur.

N boyutundaki A vektörünü B vektörü olarak
kopyalar.

N boyutundaki A ve B vektörlerinin toplamı olan C
vektörünü oluşturur.

İterasyon işleminde hesaplanan deplasmanlar
(DISPS ve OLDSPS ) arasında belirli bir toleransla
(TOL) yakınsamayı ve veri girişindeki max iterasyon
sayısını (ITS) kontrol eder.

EK-2: Yapı Analiz Programında Yer Alan Altprogramlar Ve İşlevleri



1

MEVCUT DEMİRYOLU KÖPRÜLERİNİ ETKİYEN SERVİS
YÜKLERİNİN İSTATİSTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Varol AKAR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZET
Köprü taşıyıcı sistemlerinin ve bunları oluşturan elemanların mevcut yük taşıma kapasitesi,
birçoğu deterministlik olmayan yük ve mukavemete ait parametreler ile köprü sisteminin
davranışının modellendiği yapı analiz metotlarında yer alan bazı kabullerden kaynaklanan
belirsizliklerin yapısal güvenilirlik teorisi yardımıyla hesaplanmasına bağlıdır. Yapılan bu
çalışmada, demiryolu hatlarında hizmet veren mevcut köprülerin maruz kaldıkları servis
yüklerine ait istatistik değerleri belirlemek amacıyla, TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü hatlarındaki (Haydarpaşa-Ankara ve Irmak-
Zonguldak hat kesimleri) yolcu ve yük trenlerinin teşkilleri incelenmiştir. Elde edilen
istatistik değerlerden yararlanılarak demiryolu köprülerine ait servis yüklerinin olasılık
dağılım fonksiyonları ile bu dağılımlara ait ortalama değer, standart sapma ve varyans
katsayısı istatistik parametreleri belirlenmiş ve bu servis yüklerinin S1950 ve UIC 71
standart tasarım yük katarları ile mukayeseleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Servis yükü, istatistik parametreler, demiryolu köprüsü

DETERMINATION  OF  STATISTIC PARAMETERS OF  SERVICE
LOADS  ACTING TO EXİSTING RAILWAY BRIDGES

ABSTRACT
Load carrying capacity of the supporting system of a bridge and its constituent members
are depend on calculation of load and strength parameters, mostly non deterministic, and
uncertainties arising from some assumptions in structural analysis methods modelled for
the behaviour of a bridge system. In this study, in order to define probability distribution
functions of railway service loads and statistical parameters (standard deviation, variation
coefficient, etc.) of these functions, freight and passenger train settings in operation at
TCDD Network line (Haydarpaşa-Ankara line and Irmak-Zonguldak line) have been
investigated. Types of probability distribution functions of service loads subject to railway
bridges and mean, standard deviation, variation coefficient of this probability distribution
functions have been determined by use of obtained these statistical parameters and
compared with standard design train loads (S1950 and UIC-71).

Keywords: Service Loads, Statistics Parameters, Railway  Bridges
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ÖZET

Bu çalışmada, ABD Michigan Eyaleti köprü envanteri içerisinde bulunan ve öngerilmeli
beton teknolojisi kullanılarak inşaa edilen köprülerin performansları değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme yirmi tane köprünün yerinde ve detaylı incelenmesi ile birlikte diğer
köprülerin periyodik inceleme kayıtlarını da içermektedir. Elde edilen veriler kullanılarak,
bu köprülerin öngerilmeli beton I-kirişlerinde gözlemlenen mesnet bölgesi hasarlarını
incelemek için bir yönetim prosedürü önerilmiştir.  Bu prosedür yerinde incelenen
köprüler, mevcut köprü envanteri ve diğer eyaletlerin Karayolları İdareleri kapsamında
yapılan bir anket çalışmasına dayanmaktadır. Bu yönetim prosedüründen umulan en
önemli beklenti öngerilmeli beton I-kirişlerinden mesnet bölgelerinde hasar oluşma ve
tendon korozyonuna uğrama riski olan kirişlerin belirlenebilmesidir. Çalışma sonucunda
öngerilmeli beton I-kirişlerde ortak olarak görülen on iki tip “mevcut durum”
değerlendirmesine ulaşılmış ve onarım gerektirenler için bakım ve onarım teknikleri
önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öngerilmeli beton, Köprü inceleme, Onarım

PERFORMANCE ASSESSMENT OF PRESTRESSED CONCRETE
(PC) I-GIRDER BRIDGES IN MICHIGAN

ABSTRACT

In this article, durability performance of U.S. state of Michigan’s bridges that are built
using the prestressed concrete (PC) technology is investigated.  The performance
investigation of those bridges is based on detailed field inspection of twenty bridges and
inspection records of other bridges.  Utilizing the data generated from performance
evaluation a management procedure is proposed.  The procedure is based on analysis of the
bridge inventory and condition data, a multi-state survey in the U.S., and a detailed field
inspection of twenty highway bridges. The primary expectation from the management
procedure is to identify the PC I-girders vulnerable to end deterioration and tendon
corrosion.  Protection and repair techniques corresponding to distress condition states are



recommended.  Utilizing the field inspection observations, twelve condition states are
established common to the PC I-girder bridges.  The maintenance and repair activity
required for each condition state is identified.

Keywords: Prestressed Concrete, Bridge Inspection, Repair

1. GİRİŞ

1928 yılında Fransız Eugene Freysinnet’nin yüksek çekme dayanımlı çelik kullanmasıyla
gelişimi hızlanan öngerilmeli beton teknolojisi, sadece kirişler ya da döşemeler gibi bilinen
bina yapı elemanlarının yanısıra beton borular, su tankları, silolar ve köprüler gibi
yapılarda da kullanılmaktadır [1]. ABD karayolu köprülerinde öngerilmeli beton
teknolojsinin ilk kullanımına 1951 yılında Pennsylvania Eyaleti’nde rastlanmaktadır.
Michigan Eyaleti’nde ise öngerilmeli beton teknolojisi kullanılan ilk köprü yapımı 1958
yılında gerçekleşmiştir. Michigan eyaleti gibi sert iklim koşullarına maruz karayolu
köprülerinde öngerilmeli beton kirişler artık yaygın olarak kullanılmaktadır.  Öngerilmeli
beton kiriş tipleri arasında I-kiriş kullanımı oldukça fazla tercih edilenidir. Bunun doğal
bir sonucu olarak, yoğun ağır taşıt trafiği taşıyan ABD karayolu ağının Michigan Eyaleti
sınırları içerisinde de öngerilmeli beton kullanılarak elde edilen I-kirişli çok sayıda köprü
bulunmaktadır. Bu köprüler için tasarım yükü 1960 ve 1970’lerde 33 tonluk ağır taşıtları
esas almaktaydı; 1975’ten sonra ise bu değer 41 tonluk ağır taşıtlar olarak kullanılmaktadır
[2].

Enright ve Frangopol’un [3] Michigan Eyaleti’nde öngerilmeli beton elemanların
kullanıldığı köprülerin mevcut durumu üzerine odaklı yaptıkları bir çalışma, bu özellikteki
köprülerin çoğunun iyi durumda olduğunu ortaya koymakta; ancak 1960’lı yıllarda inşa
edilen öngerilmeli beton köprü kirişlerinin mesnet bölgelerinde tahribat oluşumuna da
rastlandığını belirtmektedir. 1980’lerden sonra inşa edilenler köprülerde ise bu tahribatın
azaldığı gözlenmekte ve bunun temel nedeninin kiriş mesnet bölgelerinde birleşim
detayının inşasında gösterilen özen olduğu ifade edilmektedir.  1960’lı yıllarda inşa edilen
köprülerde karşılaşılan sorunlar öngerme çelik tellerinde meydana gelen korozyon ile
betondaki yüksek klor konsantrasyonu olarak iki temel grupta toplanmaktadır. Enright ve
Frangopol’un [3] çalışmasında tahribat düzeyini etkileyen unsurlar olarak köprünün
bulunduğu mevki, trafik hacmi, yük sınırları ve buz çözücü tuz kullanımının olup
olmaması da sayılmaktadır. Aynı çalışmanın bir diğer sonucu da öngerilmeli beton
köprülerin mevcut durumlarını değerlendirmede açık kılavuzlara ihtiyaç olduğudur.

2. ÇALIŞMANIN AMAÇLARI

Michigan Eyaleti’nde karayolu köprülerinin uzun vadeli yönetim hedefi bakım ve onarım
faaliyetlerinde planlama ve bir takvime bağlama çalışmaları için kullanılabilecek araçlar ve
prosedürler üretmektir.  Needham and Juntunen [4] ağ yönetimi için geliştirilen araçlarda
analitik modelleri kullanarak özellikle korozyondan kaynaklanan hasarlar nedeniyle
köprünün hizmet ömrünü tahmin etmeye çalışmaktadırlar.  Sosyal ve politik öncelikler,
trafik kontrolü, mevcut trafiğin bir başka hatta aktarılması gibi konular karayolu
köprülerinde yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarının bir güzergâh boyunca
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  Bu yaklaşıma göre, belli bir çalışma sezonunda, bakım
ve onarım çalışmaları yalnızca önceden belirlenmiş olan güzergâhtaki köprülerde



gerçekleştirilmektedir.  Bu güzergâh boyunca yapılan bakım ve onarım çalışmalarının
amacı ise bir köprüyü oluşturan tüm elemanların mevcut durumunu “tatminkâr” üstü bir
düzeye getirmektir.  Bu nedenle, önerilecek olan yönetim prosedürü, her hasar durumunun
kendine uygun bakım ve onarım tekniklerini tavsiye eden bir tabloyu da içerecektir.

Bu çalışmanın temel amacı öngerilmeli beton I-kirişli köprülerde gözlenen tahribatın
düzeyine bağlı olarak koruma ve onarım teknikleri önermek ve aynı zamanda bu köprüler
için bir de yönetim prosedürü hazırlamaktır.  Bu yönetim prosedüründen umulan en önemli
beklenti ise öngerilmeli beton I-kirişlerin mesnet bölgelerinde oluşması muhtemel hasarları
ve öngerme tendon korozyonunu tanımlayabilmesidir. Bu prosedürün hazırlanmasında şu
üç temel veri analizine dayanılmıştır: Mevcut köprü envanterindeki yapıların hâlihazır
durumlarını gösteren verilerin analizleri, diğer eyaletlerin konuya ilişkin deneyimlerinin bir
anket formunda hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar yardımıyla öğrenilmesi ve son
olarak da halen kullanımda olan yirmi tane köprünün yerinde oldukça detaylı bir
incelemesinden elde edilen verilerin analizi. Son olarak bu tür hasarlara karşı köprüleri
koruma ve onarım önerileri de bu çalışmanın hedeflerinden biridir.

3. METODOLOJİ

Bu çalışmanın ilk aşamasında, Michigan Eyaleti Karayolları İdaresince kullanılan ve köprü
envanterinin bulunduğu “Pontis” (Pontis 2001) [5] veritabanı taranarak öngerilmeli beton
I-kirişli köprüler belirlendi ve niteliklerine göre sınıflandırıldı. Daha sonra, bu grup
içerisinden yirmi tane köprü istatistiksel örnek grup olarak seçildi ve bu gruptaki her köprü
arazi çalışması ile oldukça detaylı olarak incelendi.  Ayrıca, detayları aşağıda verilen bir
anket hazırlanarak diğer eyaletlerin Karayolları İdarelerine gönderildi ve I-kirişli
köprülerle ilgili gözlemlerinin ve bunlara bağlı olarak yaptıkları çalışmaların neler olduğu
öğrenilmeye çalışıldı. Seçilen yirmi köprüye ait arazi çalışmaları tamamlandığında elde
edilen verilerden I-kirişlerin mesnet bölgelerinde gözlenen ortak hasar durumları
belirlendi.  Bu çalışmayla eşzamanlı olarak, Pontis veritabanındaki mevcut veriler de
incelendi ve tutulan kayıtlardan faydalanarak hasar oluşumları ve gelişimleri belirlenmeye
çalışıldı.  Son olarak da, kiriş mesnet bölgelerinde oluşan tahribatı azaltmaya yönelik
bakım, onarım ve iyileştirme teknikleri tanımlandı.

Diğer Eyaletlerin Öngerilmeli Beton I-Kirişli Köprülere İlişkin Deneyimleri

Köprü odaklı araştırmalarda anket kullanımı yeni bir uygulama olmayıp ABD eyaletlerinin
karayolları idarelerinde anket düzenleme yoluyla öngerilmeli beton köprülerde dayanıklılık
ve tahribat oluşumunu inceleyen çeşitli çalışmalar daha önce de yayınlanmıştır [6-8].  İyi
hazırlanmış sorular ve dikkatli cevaplarla, ilgi alanı içerisindeki geniş bir kitlenin konuya
ilişkin deneyimlerinin elde edilmesinde anket çalışması hızlı ve etkili bir araç
olabilmektedir.

Bu amaçla araştırma ekibi bir anket formu hazırlamıştır; anket soruları belirlenirken beş
hedef göz önüne alınmıştır: 1) ABD çapında bir geri bildirim elde etmek, 2) Köprü
mühendisliğinin çeşitli uzmanlık sahalarında yetkin kişileri belirlemek, 3) Kiriş uçları ile
ilgili detaylı bilgi ve aynı zamanda genel köprü değerlendirmelerine yönelik potansiyel
kaynaklara ulaşmak, 4) Öngerilmeli beton I-kirişlerin mesnet bölgelerinin
değerlendirilmesi ve onarımı ile ilgili ne tür uygulamaların mevcut olduğunu saptamak ve



5) Öngerilmeli beton I-kirişlerin mesnet bölgelerinin değerlendirilmesi ve onarımı ile ilgili
varsa hazırlanmış raporlara ulaşmak.

Toplam 50 eyalet karayolları idarelerine gönderilen ankete 20 eyaletten geri bildirim elde
edildi.  Ankete katılanların %70’i eyaletlerinde bulunan köprülerin güvenilirliği ile ilgili
bilgileri derlemek üzere kendilerine has bir bilgisayar yazılımı kullandıklarını
bildirmişlerdir. Ancak, ankete cevap veren eyaletlerin tamamı, öngerilmeli beton I-
kirişlerin mesnet bölgelerine yönelik özel bir kayıt tutmadıklarını bildirmişlerdir; ayrıca,
pek çok eyalette kiriş mesnet bölgelerinin onarımına yönelik bir çalışmaya da
rastlanmamıştır.  Ankete katılanların yaklaşık yarısı ise eğer beton I-kirişlerin uçlarında bir
onarım söz konusu olursa bu durumda İdarenin genel anlamda hazırladığı ve uyguladığı
onarım prosedürünün bu elemanlar için de uygulanacağını belirtmişlerdir.

4. VERİ ANALİZLERİ

4.1. Pontis Verileri

Michigan Eyaletinde köprü yönetimi “Pontis” olarak bilinen bir veritabanı yazılımı
yardımıyla yürütülmektedir. 2001 yılında bu veritabanında bulunan bilgilere göre, Ulusal
Karayolu Ağının Michigan Eyaleti sınırları içerisinde kalan kısmında 5902 tane köprü
bulunmaktadır; bunların 2632 tanesi öngerilmeli beton elemanlar kullanılarak imal
edilmiştir.  Bu köprülerin 699 tanesi de öngerilmeli beton I-kirişler kullanılarak inşa
edilmiştir, AASHTO tipi olarak bilinen I-kirişler kullanıldığında köprü uzunluğu 32 metre
olabilmektedir. Basınç dayanımı 48 MPa olan beton kullanımıyla üretilen ve Wisconsin
tipi olarak bilinen 1800 mm yüksekliğindeki I–kirişler kullanıldığında ise bu uzunluk 46
metreye ulaşabilmektedir.

Pontis kayıtları kullanılarak elde edilen ve Michigan Eyaleti’nde öngerilmeli beton
elemanların kullanıldığı köprülerin yıllara göre üretimini gösteren histogram Şekil 1’de
görülmektedir.  Bu köprülere ait yapısal ve operasyonel özelikler ise Şekil 2’de
görülmektedir.
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Şekil 1. Michigan Eyaletinde öngerilmeli beton elemanlarla üretilen köprüler
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Şekil 2. Michigan Eyaleti öngerilmeli beton köprülere ilişkin operasyonel özelikler

Michigan eyalet karayolları idaresi bir köprünün mevcut durumunun kayıt altına
alınmasında görsel inceleme ve değerlendirme metodu kullanılmaktadır. Köprünün
yapılan incelemesinde her bir elemanı ayrı ayrı değerlendirilerek o eleman için mevcut



durumu tanımlamak üzere bir numara verilir.  Bu sayı 1 (kötü)  ile 4 (çok iyi) arasında
değişmektedir.  Öngerilmeli beton I-kirişli köprü elemanlarının kayıtları incelendiğinde, bu
köprülerin kirişler, köprü tabliyesi, bırakılan derzler, bariyerler, diyaframlar, mesnet
plakaları, orta kolonlar, kenar ayağı ve drenaj sistemlerinin her birinin Pontis
numaralaması ile değerlendirildiğini, bunların yanı sıra inceleme ekibinin köprü
elemanlarının mevcut durumu hakkında aldığı yazılı notların da veritabanına kaydedildiği
görülmektedir.  Pontis verilerinin analizi sırasında öngerilmeli beton I-kirişli köprülerde
kayıt alınan hasarların çatlama, korozyon ve/veya korozyon lekesi, ayrışma ve dökülme
hasarları olduğu gözlenmiştir.  Çalışma sırasında bu kayıtlar teker teker incelenmiş ve her
hasar tipi sayılarak not edilmiştir.  Veri analizinin ortaya koyduğu ilk bulgu ise ayrışma
hasarına zaman harcamanın gereksiz olmasıdır, çünkü bu hasar daima dökülme ile beraber
bulunmaktadır.  Korozyon hasarının not edildiği durumlarda da çatlamanın mevcut olması
kaçınılmaz olduğundan kayıtlar incelenirken korozyon ve dökülme notları üzerine
odaklanılmıştır. Bu analiz sonucunda Şekil 3’te görülen histogram elde edilmiştir. Şekilde
verilen histogramda öngerilmeli beton I-kirişli köprülerin üretim yıllarına göre toplam
sayıları ve mevcut haliyle hasarlı olup olmadığı görülebilmektedir.  Kolaylıkla tahmin
edileceği üzere eski köprülerde hasar durumunun yenilere göre fazla olduğu
kaydedilmiştir.
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Şekil 3. Pontis verileri yardımıyla hasarlı I-kirişli köprü sayısının saptanması

4.2.  Saha İnceleme Verileri

Çizelge 1’de saha çalışması olarak seçilen köprüler ve bazı özelikleri görülmektedir.
Köprüler seçilirken saha incelemesine tabi tutulacak örnek sayısının en fazla yirmi tane
olabileceği göz önüne alınarak örnek grubunun mümkün olduğunca toplam köprü
envanterini temsil etmesine özen gösterildi.

Yerinde incelemenin hedefi özellikle kiriş mesnet bölgelerinin mevcut durumlarını detaylı
bir şekilde kaydetmekti. Bu amaçla kiriş uçlarındaki çatlakların yeri, boyu ve doğrultusu,
ayrışma ve dökülmeye ilişkin gözlemler daha önceden hazırlanan ve Şekil 4-c’de bir
örneği görülen formlara kaydedildi.



Çizelge 1. Yerinde incelenen köprülere ait çeşitli özelikler

Köprü No İnşa
yılı

Tabliye
sayısı

Uzunluk
(m)

En uzun
tabliye (m)

Kiriş
sayısı

GOATT*

Üstünde
GOATT
Altında

Açı
(Derece)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41029 S230 1972 3 35.5 18.0 24 2275 N.A** 3
41029 S163 1964 3 38.4 19.2 24 2295 N.A. 3
41029 S164 1964 3 38.4 19.2 24 2295 0 3
41027 S060 1963 3 42.0 18.0 36 2725 0 1
41025 S070 1961 4 64.3 21.3 24 337 3200 0
67016 S090 1984 1 33.8 33.8 6 518 621 0
67016 S100 1984 1 33.0 33.0 7 518 518 0
53034 S050 1986 4 93.2 33.0 24 N/A N.A. 0
83033 S060 1997 1 44.5 44.5 8 N/A N.A. 13
83033 S050 1998 2 72.4 38.0 8 N/A N.A. 23
25042 S128 1967 4 64.0 20.0 16 576 8040 20
25042 S123 1969 4 64.0 20.0 22 3000 8040 20
25042 S124 1969 4 64.0 20.0 22 3000 N.A. 20
25042 S127 1969 4 64.0 20.0 16 576 8040 20
06111 S110 1968 6 116.0 22.3 54 324 1600 27
25132 S340 1971 4 53.4 17.9 24 855 492 12
29011 S030 1961 3 34.7 13.4 27 700 57 2
06111 S040 1968 3 34.0 15.0 18 950 273 0
06111 S050 1968 3 47.5 16.7 15 N/A 800 38
06111 S060 1968 3 47.5 16.6 15 N/A 800 37

* Günlük Ortalama Ağır Taşıt Trafiği
** Bilgi elde edilemedi

Yerinde incelemenin nasıl yapıldığını bir örnek üzerinde görmek üzere 1971 yılında inşa
edilen ve genel görünüşü Şekil 4-a’da görülen köprü ele alınırsa, bu köprüyü taşıyan
öngerilmeli beton I-kirişlerden bir tanesinin ucu Şekil 4-b’de görülmektedir. Kiriş
uçlarındaki farklı hasar durumunu gösterebilmek amacıyla başka bir köprüden alınan diğer
bir resim de Şekil 4-d’de verilmektedir.  Her iki I-kiriş ucu mevcut durumları arasındaki
fark kirişlerin mesnetlenme şartlarına ve taşıdıkları tabliyenin hâlihazır durumuna
bağlanmaktadır. İncelenmekte olan köprü ucunun dört yüzündeki hasarları gösterecek
şekilde bütün çatlaklar ve korozyon emareleri forma işlenir.  Çatlaklar bulundukları yere,
uzunluklarına ve doğrultularına göre yaklaşık olarak forma işaretlenir. Korozyon, ayrışma,
dökülme, çiçeklenme ve açığa çıkmış donatılar dikkatli bir şekilde yaklaşık alanları ve
yerleri de göz önüne alınarak forma çizilir. Bu şekilde elde edilen bilgiler nitel olduğu için
bunların kaydedilebileceği ve nicel hale dönüştürülebileceği bir veri tabanı hazırlanarak
analizler bu veritabanı yardımıyla gerçekleştirildi.



a) Genel Görünüş (Köprü No: 25132 S340) b) Kiriş uçlarının durumu

c) İnceleme öncesi hazırlanan form d) Kiriş mesnetlenme örnekleri

Şekil 4. Saha inceleme verilerinin toplanması

Çizelge 2’de yerinde incelemenin sonuçları özetlenmektedir.  Sonuçlar köprü inşa yılına
göre gruplandırılmış ve tiplerine göre kaydedilen hasar sayılarının incelenen toplam kiriş
ucu sayısına oranı olarak sunulmuştur.  Analizlerde çatlama, korozyon, ayrışma ve
dökülme hasarları esas alınmıştır.  Tahmin edilebileceği gibi, eski köprülerde yenilere
oranla daha fazla tahribata rastlanmaktadır.  Ancak, iki ila yedi yaşındaki köprüler de iyi
durumda görünmekle birlikte çeşitli kiriş ucu problemi göstermektedirler; bunlar gövde
boyunca düşey ve çapraz çatlaklar ile flanşlar boyunca yatay çatlaklar olarak gözlenmiştir.
Çizelge 2 aynı zamanda kiriş uçlarında görülen tahribatın zaman içindeki ilerleyişini de
ortaya koymaktadır; yeni köprülerde çatlama ve korozyona uğrama hasarları gözlenirken,
eski köprülerde artık bu hasarların ayrışma ve dökülme düzeylerine ulaştığı not edilmiştir.



Çizelge 2. Kaydedilen hasarların analiz sonuçları

İnşa yılı Kiriş
sayısı

İncelenen
toplam

kiriş ucu
sayısı

Hasarsız
kiriş ucu

(%)

Çatlak
hasarlı

kiriş ucu
(%)

Hem çatlak
hem

korozyonlu
kiriş ucu

(%)

Ayrışmanın
mevcut

olduğu kiriş
ucu
(%)

Dökülme
olan

kiriş ucu
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1961 51 101 0 0 18 25 56
1963 36 71 0 0 7 12 81
1964 48 94 0 10 17 26 47
1968 102 157 0 10 18 24 48
1969 76 147 0 14 24 21 41
1971 24 48 4 4 18 14 61
1972 24 48 0 58 6 10 25
1984 13 25 0 41 16 31 12
1986 24 27 0 19 52 22 7
1997 8 16 0 94 6 0 0
1998 8 16 13 81 6 0 0

Toplam 414 750 0 17 18 20 44

5.  KORUMA VE ONARIM TEKNİKLERİ

Köprülerde bakım ve onarım çalışmaları önceden belirlenen bir güzergâh boyunca
gerçekleştirilmektedir. Bu güzergâh üzerinde olmayan ancak yine de acil onarıma ihtiyaç
duyulan köprülerde ise geçici bir takım önlemler alınarak köprünün onarılacağı zamana
kadar önemli bir güvenlik sorunu çıkarmasının önüne geçilmektedir.  Bir bakım ve onarım
güzergâhına dâhil edilen köprülerin I-kiriş uçlarında yapılması gerekli çalışmaları mevcut
hasarlarına göre sınıflamak ve önerilerde bulunmak üzere aşağıda verilen Çizelge 3
hazırlanmıştır.

Bu çizelgede sahada yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre on iki farklı mevcut
durum sınıflaması görülmektedir; her biri için de duruma uygun bakım ve onarım
teknikleri önerilmektedir.  Çizelge 3’de ayrıca ABD Federal Karayolu İdaresinin halen
uygulamakta olduğu mevcut durum sınıflaması ve açıklamaları da görülmektedir; bu
sayede yapılan çalışmanın Karayolu İdaresi tarafından yürütülmekte olan prosedürü nasıl
detaylandırdığı açıkça görülmektedir.

Öngerilmeli beton kullanılarak üretilen I-kirişlerin mesnet bölgelerinde hasar durumu çok
ağır olursa Michigan Eyaleti Karayolu İdaresi tarafından bu kirişlerin askıya alınarak
uçlarının yenilenmesini içeren detay projeleri bulunmaktadır [9].  Bu çalışma ile birlikte
kiriş uçlarına yeni diyaframlar da eklenmektedir.  Bu teknik eyaletin güney kısımlarında
1999 yılından itibaren uygulanmaya başlandı.  Saha uygulamaları esnasında bu teknikle
ilgili pek çok sorunla karşılaşılmakla birlikte, kirişi tamamıyla yenileme maliyeti ile
karşılaştırıldığında %35 ila %70 arası bir ekonomi de sağlanmaktadır [10].



Çizelge 3. Mevcut durum sınıflamaları ve onarım teknikleri

Mevcut Durum
Sınıflaması ve

Açıklaması

Federal Karayolu
İdaresi Mevcut

Durum
Sınıflaması ve

Açıklaması

Koruma ve/veya Onarım Teknikleri

1 – Herhangi bir çatlak
veya leke görülemedi

9 – Mükemmel
durumda Yok

2 – Çiçeklenme, nem
lekeleri ve/veya
korozyon

7 – İyi durumda

Yok

3 – Kılcal Çatlaklar.
Yatay, düşey ve/veya
diyagonal

Yüzey Yalıtım Metotları (Nüfuz edici, yüzey
yalıtıcıları, kaplamalar ve çatlak kapatıcılar)

4 – Harita Çatlakları

Yüzey Yalıtım Metotları
Elektron Kontrol Metotları (Yüzeye uygulanan
korozyon inhibitörleri, Harcanabilir anotlar, Dış
akım kaynaklı katodik koruma)

5 – Çiçeklenme, nem
lekeleri ve/veya
korozyonla birlikte kılcal
çatlakların ve ana
plakadan yatay bir
çatlağın ilerlemesi

Yüzey Yalıtım Metotları
Elektron Kontrol Metotları

6 – Çatlamış ve deforme
olmuş Neopren
malzeme, muhtemelen
fonksiyonunu kaybetmiş

6 – Kabul edilebilir
durumda

Elektron Kontrol Metotları
Yüzey Yalıtım Metotları
Donatı Yüzeyi Hazırlama (Epoksiler, sıvı korozyon
inhibitörleri, çinko oranı yüksek boya)7 – Alelade çatlaklar

8 – Çiçeklenme, nem
lekeleri ve/veya
korozyonla birlikte
alelade çatlaklar

İkincil Çerçeve Tadilatı (Diyaframların
değiştirilmesi)
Yüzey kaplamaları
Yeniden Alkali Özelik Kazandırma, Klor İyonu
ÇıkartılmasıBeton Yüzey Hazırlıkları (Basınçlı
Hava, Yüksek Basınçlı Su, Kumlama,  Tel Fırça ile
Temizleme)
Elektron Kontrol Metotları

9 – Çiçeklenme, nem
lekeleri ve/veya
korozyonla birlikte
büyük çatlaklar

Destek Elemanları Tadilatı (Guslerin ve Neopren
Mesnet Malzemelerinin Yenilenmesi)
Ana Çerçeve Tadilatı (İlave Kirişler, Komple Kiriş
Yenilenmesi),
Çevre Tadilatı Metotları (Yeniden Alkali Özelik
Kazandırma, Klor İyonu Çıkartılması)

10 – Ayrışmayla birlikte
alelade ve/veya büyük
çatlaklar 5 – İdare eder

durumda

Tabliye Tadilatları (Birleşim yerleri tamiratı, Yeni
birleşim yerleri, Kaplamalar)
Ana Çerçeve Tadilatı
Elektron Kontrol Metotları
Kısmi Kiriş Tamiratı (Betonun Kaldırılması, Beton
Yüzey Hazırlanması, Donatı Temizlenmesi, Donarı
Yüzeyi Hazırlanması)

11 – Dökülme, ayrışma,
korozyon ve çatlaklar

12 – Dökülme, paspayını
kaybetmiş donatı ve
korozyon

4 – Kötü durumda Köprü Üstyapısını ve Altyapısını Oluşturan
Elemanların Değiştirilmesi



6. SONUÇ VE ÖNERİLER

ABD Michigan Eyaletinde bir köprünün mevcut durumunu değerlendirme çalışması iki
yılda bir ve görsel inceleme bulgulularına dayandırılarak yapılır. Halen birbirinden
bağımsız iki değerlendirme aracı kullanılmaktadır, bunlardan ilki Pontis Köprü İnceleme
olarak bilinen ve temel amacı önleyici bakım-onarım çalışmalarını uygun bir takvime
bağlamak olan bir programdır.  Diğeri ise Michigan Yapı Envanteri ve Değerlendirme
Kılavuzu olarak bilinir ve amacı genel olarak yapıların güvenli olup olmadıklarını
belirlemektir. Pontis seçeneğinde önceden hazırlanmış değerlendirme kriterlerine uygun
olarak karar verilirken diğerinde tüm yapıya veya yapısal bir elemana genel bir sınıflama
yapılır. Her iki durumda da öngerilmeli beton I-kirişlerin mesnet bölgelerinde gözlenen
farklı tipte hasarlar için üniform sınıflama yapabilme imkânı bulunmamaktadır ve
değerlendirme büyük oranda incelemeyi yapan teknik elemanın tecrübesine bırakılmıştır.

Bu çalışma ile Pontis kayıtlarının yanı sıra yirmi adet köprünün mevcut durumu oldukça
detaylı olarak yerinde incelenmiş ve inceleme kayıtları bir veritabanına aktarılmıştır. Bu
veriler üzerinde yapılan analizlere göre, öngerilmeli beton kullanılarak elde edilen I-
kirişlerde trafik kazalarına dayalı hasarlar göz ardı edilirse I-kirişlerde gözlenen hasarlar
çok büyük çoğunlukla kiriş uçlarında yani mesnetlerde oluşmaktadır.  Bu da yapının
kullanım ömrünü önemli oranda etkilemektedir. Bu amaçla, I-kirişlerin uçlarına
odaklanmış ve yerinde inceleme kayıtlarına dayalı detaylı bir mevcut durum sınıflaması
elde edilmiştir. Kiriş uçlarında oluşan hasar tiplerine ve derecelerine göre koruma ve/veya
onarım teknikleri de önerilmiştir. Kiriş uç hasarlarını detaylı olarak sınıflamada amaç
yerinde yapılan incelemelerde üniform bir prosedür elde ederek teknik elemanlardan
kaynaklanabilecek bireysel hataları en aza indirmektir. Ayrıca, hasarların erken safhalarda
bertaraf edilmesi ile bakım-onarım çalışmalarının bir takvime bağlanması daha kolay
gerçekleştirilebilir ve uzun dönem maliyetleri de azaltılabilir.
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KÖPRÜLERDE KULLANILAN SİSMİK İZOLATÖR
PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Shahin NAYYERI AMIRI, Murat  DİCLELİ ve Semih ERHAN

Orta Doğu Teknik Üniv., Mühendislik Bil. Böl., Ankara

ÖZET

Köprülerde kullanılan deprem izolatörleri, genellikle çift doğrusal yük-deplasman
eğrileriyle modellenir. Bu çalışmada, deprem izolatörlerinde oluşan yük ve deplasmanı
asgariye indirmek için, sismik izolasyon sistemini tanımlayan parametrelerden
karakteristik mukavemetin optimizasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla,
öncelikle deprem izolatörlerinin optimum deplasman ve kuvvet değerlerini etkileyen
parametreler belirlenmiştir. Bu çalışmada göz önüne alınan parametreler, köprü alt yapı
rijitliği, sönüm oranı, en büyük yer ivmesi ve bu ivmenin en büyük yer hızına oranı,
izolatöün elastik ve elastik ötesi rijitlikleridir. Parametreler belirlendikten sonra, 15 adet
deprem kaydı kullanılarak 5000 den fazla doğrusal olmayan zaman-tanım analizi
yapılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, boyutsuzluk analizleri ve doğrusal olmayan
regresyon analiz yöntemleri kullanılarak, deprem frekans özelliklerine, en büyük yer
ivmesine  ve köprünün dinamik özelliklerine bağlı olarak, izolatör parametrelerinden
karakteristik mukavemeti veren bir formül geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: karakteristik mukavemet, optimizasyon, izolatör.

OPTIMIZATION OF THE SEISMIC ISOLATION PARAMETERS
FOR BRIDGES

ABSTRACT

For design purposes, the force-displacement relationship of the isolators is generally
modeled as bi-linear. This bilinear relationship is defined by the characteristic strength,
(Qd) elastic (ki) and post elastic (kp) stiffness of the isolator. In this study, the optimization
of the Qd is performed to minimize the isolator force and displacement. For this purpose,
the effects of several parameters, such as bridge substructure stiffness, damping ratio,
elastic and post-elastic stiffness of the isolator, peak ground acceleration and the ratio of
this acceleration to the peak ground velocity on the optimum value of Qd are determined.
Using only those parameters that are affecting the optimum value of Qd, more than 5000
non-linear time-history analyses are conducted to obtain a relationship between the
normalized optimum Qd and some dimensionless parameters. Finally, a formula which
gives the optimum value of Qd as a function of the isolator bridge and ground motion
properties is developed using non-linear regression and dimensionless analyses methods.

Key words: characteristic strength, optimization, isolator.
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İNTEGRAL KÖPRÜLERDE HAREKETLİ YÜK DAĞILIMINA YAPI-
ZEMİN ETKİLEŞİMİ VE UÇ-AYAK TABLİYE SÜREKLİLİĞİNİN

ETKİLERİ

Semih ERHAN ve Murat DİCLELİ

Orta Doğu Teknik Üniv., Mühendislik Bil. Böl., Ankara

ÖZET

Bu çalışmada, yapı-zemin etkileşiminin ve uç ayak tabliye sürekliliğinin köprülerdeki
hareketli yük dağılımına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, çeşitli yapısal, geoteknik ve
geometrik özelliklere sahip çok sayıda integral ve basit mesnetli köprülerin iki ve üç
boyutlu yapısal modelleri kurularak, AASHTO hareketli yükleri altında analizleri
yapılmıştır. İki ve üç boyutlu analiz sonuçlarından, temel zemini ve dolgunun ve ayrıca uç-
ayak tabliye sürekliliğinin köprülerin elemanları için hesaplanmış olan hareketli yük
dağılım katsayılarına etkileri saptanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda, yapı-zemin
etkileşiminin integral köprülerin uç ayağı için hesaplanmış olan hareketli yük dağılım
katsayılarını büyük ölçüde etkilediği ve uç-ayak tabliye sürekliliğinin özellikle kısa
açıklıklı köprülerdeki hareketli yük dağılım katsayıları üzerinde oldukça etkili olduğu
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yapı-zemin etkileşimi, integral köprü, hareketli yük dağılım katsayısı

EFFECTS OF SOIL BRIDGE INTERACTION AND ABUTMENT
DECK CONTINUITY ON THE LIVE LOAD DISTRIBUTION

FACTORS IN INTEGRAL BRIDGE COMPONENTS

ABSTRACT

In this study, the effects of soil bridge interaction and abutment deck continuity on the live
load distribution in integral bridge components are studied. For this purpose, 2-D and 3-D
structural models of typical integral and conventional bridges having various structural,
geometric and geotechnical properties are built. The analyses of the models are then
conducted under AASHTO live load. The analyses results revealed that soil-bridge
interaction has significant effects on the live load distribution in abutments and abutment
deck continuity has considerable effects on the live load distribution in girders in short-
span bridges.

Key words: soil bridge interaction, integral bridge, live load distribution
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KÖPRÜ-ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN, HAREKETLİ YÜKLERDEN
DOLAYI İNTEGRAL KÖPRÜ ELEMANLARINDA OLUŞAN

MOMENT VE KESME KUVVETLERİNE ETKİLERİ

Semih ERHAN ve Murat DİCLELİ

Orta Doğu Teknik Üniv., Mühendislik Bil. Böl., Ankara

ÖZET

Bu çalışmada, köprü zemin etkileşiminin, integral köprü elemanlarında hareketli yüklerden
dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetlerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, çeşitli
yapısal, geoteknik ve geometrik özelliklere sahip iki boyutlu integral köprü modelleri,
dolgu ve temel zemininin etkisinin dikkate alınıp alınmadığı durumlar için köprü
tasarımında standart olarak kullanılan kamyon yükleri altında analiz edilmiştir. Çalışma
sonucunda, köprü-zemin etkileşiminin, integral köprü elemanlarında hareketli yüklerden
dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetlerini (üst yapı kesme kuvveti hariç) büyük oranda
etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: yapı-zemin etkileşimi, integral köprü, hareketli yük.

EFFECT OF SOIL BRIDGE INTERACTION ON THE INTERNAL
FORCES OF INTEGRAL BRIDGE COMPONENTS DUE TO LIVE

LOAD EFFECTS.

ABSTRACT

In this study, the effect of soil bridge interaction on the magnitude of the internal forces in
the integral bridge components due to live load effects is studied. For this purpose,
structural models of typical integral bridges are built by including and excluding the effect
of backfill and foundation soil. The analyses of the models are then conducted under
AASHTO live load. In the analyses, the effects of the backfill and foundation soil on the
magnitude of the internal forces in integral bridge components are studied for various
structural, geometric and geotechnical parameters. The analyses results revealed that soil-
bridge interaction has significant effect (except girder shear) on the magnitude of internal
forces due to live load in the components of integral bridges.

Key words: soil-bridge interaction, integral bridge, live load.
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1.GİRİŞ

Köprülerin tasarımında, mühendisler genellikle üç boyutlu karmaşık ve zaman alıcı yapısal
modeller yerine, iki boyutlu, basitleştirilmiş yapısal modeller kullanmayı tercih ederler.
Mühendisler köprülerin analizi için bu iki boyutlu yapısal modelleri kullanırlarken,
hareketli yüklerden köprü elemanlarına gelen etkileri belirlemek için, tasarım
standartlarında mevcut olan hareketli yük dağılım katsayılarını kullanırlar. Köprü uç ayağı
ile tabliyesinin monolitik olarak inşa edildiği, integral köprülerin tasarımında da
mühendisler genellikle iki boyutlu yapısal modeller kullanırlar.  Bu iki boyutlu modellerde
çoğu zaman uç ayağın arkasındaki dolgu zemininin etkisi modellenmeyip tamamıyla ihmal
edilir. Kazık temeller ise zemin yüzeyinden belirli bir derinlikte ankastre eşdeğer kazık
boyu alınarak  modellenir ve temel zemininin etkisi göz önünde bulundurulmaz. Ancak,
integral köprülerin hareketli yükler altında, yukarıda bahsedilen yapısal model kullanılarak
yapılan analizlerinden elde edilen sonuçların doğruluk derecesi bilinmemektedir. Bu
sebepten dolayı, bu çalışmada, integral köprülerin hareketli yükler altında yapılan
analizlerinde kullanılan iki boyutlu modellerde, dolgu ve temel zemin etkilerinin dikkate
alınmasının integral köprü elemanlarında hesaplanan moment ve kesme kuvvetlerine
etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın bu aşamasından elde edilecek sonuçlarla, tasarım
mühendislerine, integral köprülerin hareketli yük analizlerinde kullanacakları iki boyutlu
yapısal modellerle ilgili olarak yol göstermek hedeflenmiştir.

2. PARAMETRELER

Köprü-zemin etkileşiminin hareketli yüklerden dolayı integral köprü elemanlarında oluşan
moment ve kesme kuvvetlerine olan etkilerini araştırmak için, çeşitli geometrik, yapısal ve
geoteknik özelliklere sahip çok sayıda integral köprü ele alınarak, parametrik bir çalışma
yapılmıştır. Bu parametrik çalışmada, temel zemininin yalnızca kil olduğu durum ele
alınmıştır. Eşdeğer kazık boyu alınmak suretiyle, temel zemininin etkisinin tamamen ihmal
edildiği duruma ek olarak, analizler dört farklı kil sınıfı (yumuşak, orta, orta-katı, katı) için
ve dolgu etkisinin yapısal modelde dikkate alınıp alınmadığı durumlar için tekrarlanmıştır.
Ayrıca, elde edilen sonuçlarının geniş çapta geçerli olabilmesi için, açıklık uzunluğu ve
sayısı, uç ayak yüksekliği, kazık ebadı ve eğilme ekseni yönü değiştirilmek suretiyle
analizler tekrarlanmıştır. Bu parametreler Çizelge 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Çizelge
1’de görüldüğü gibi, dünyada integral köprülerin inşasında yaygın olarak kullanılan
HP250x85 ve HP310x125 ebadında iki kazık seçilmiş, bu kazıkların zayıf ve kuvvetli
eğilme eksenlerine göre yerleştirildiği durumlar da ele alınmıştır. Ayrıca uç ayak
yüksekliğinin 3 m ve 5 m olduğu durumlar da düşünülmüştür. Bunlara ilaveten değişik üst
yapı rijitliğine ve uzunluğuna sahip olan iki adet (kısa ve uzun) integral köprü ele
alınmıştır. İki integral köprüden kısa açıklıklı olanının iki ve üç açıklıklı olarak
modellendiği durumlar da göz önünde bulundurulmuştur.

3. İNTEGRAL KÖPRÜLERİN ÖZELLİKLERİ

Dolgu ve temel zemininin hareketli yükler altında integral köprü elemanlarında oluşan
moment ve kesme kuvvetlerine etkilerinin araştırılması için iki farklı integral köprü ele
alınmıştır. Kısa köprü diye adlandırılan, ilk köprünün açıklığı 20 m ve kiriş aralığı 2.4
m’dir. Bu köprüde, kalınlığı 190 mm olan betonarme tabliye, W760x173 tipi çelik
kirişlerle desteklenmektedir. Uç ayak kalınlığı ise 1 m’dir.  Uzun köprü olarak adlandırılan



3

ikinci köprünün açıklığı 40 m ve kiriş aralığı 2.4 m’dir. Kalınlığı 225 mm olan köprü
tabliyesi, Amerikan Karayolları ve Ulaştırma Dairesi (AASHTO) tarafından standart
olarak kullanılan AASHTO VI tipi ön gerilmeli kirişlerle desteklenmiştir. Bu köprünün uç
ayak kalınlığı 1.5 m olarak alınmıştır.

Çizelge 1. Parametreler

4. YAPISAL MODEL

Bu çalışmada ele alınan köprülerin analizleri sonlu elemanlar yöntemi (SEY) tabanlı
yapısal analiz programı SAP2000 kullanılarak yapılmıştır. İki boyutlu olarak modellenen
köprülerde, üst yapı ve uç ayak genişlikleri, 2.4 m’lik kiriş aralığı esas alınarak
belirlenmiştir. Tabliye ile kiriş bağlantısının rijit olduğu ve birlikte çalıştıkları farz
edilmiştir. Ayrıca üst yapının kompozit kesit alanı ve atalet momenti, alan dönüştürme
yöntemi kullanılarak tabliyenin özellikleri cinsinden ifade edilmiştir. Üst yapı, uç ayaklar
ve çelik kazıklar iki boyutlu çerçeve elemanları kullanılarak modellenmiştir. Uç ayak-üst
yapı bağlantı bölgesi ise rijit elastik çerçeve elemanlar kullanılarak modellenmiştir.
Yapısal model Şekil 1’de gösterilmiştir. Dolgu ve temel zemini gerçekte doğrusal olmayan
davranış göstermesine rağmen, hareketli yüklerin etkisi altında köprünün yatay deplasmanı
küçük olduğundan, dolgu ve temel zemini doğrusal elastik yaylar kullanılarak
modellenmiştir. Dolgu-uç ayak ve temel zemini-kazık arasındaki etkileşimin
modellenmesiyle ilgili detaylar bir sonraki bölümde verilmiştir.

Parametreler Açıklama

Köprü Boyu Kısa köprü,   Uzun köprü
Açıklık sayısı 1, 2 ve 3 açıklıklı.
Dolgu zemini Dolgu etkisi var, Dolgu etkisi yok
Temel zemini Eşdeğer kazık boyu (zemin etkisi yok)

yumuşak, orta, orta-katı, katı
Kazık ebadı HP 250X85, HP 310X125
Kazık eğilme ekseni Zayıf eksen, Kuvvetli eksen
Uç ayak yüksekliği 3m, 5m.

Kamyon Yükü

0.2m

0.1m

Uç ayak

Kazık

3-5 m

2 m

4 m

6 m

Rijit

0.2 m

0.3 m

Üst yapı Üst yapı geo.
merkezi

Şekil 1. İntegral köprü yapısal modeli
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4.1 Temel Zemini-Kazık Etkileşimi Modeli

Kazıkları çevreleyen zeminin modellenmesi tipik bir yapı zemin etkileşimi problemidir. Bu
etkileşim doğrusal değildir. Doğrusal olmayan bu ilişki, P (Yük) , Y(Deplasman) eğrisiyle
tanımlanır (Şekil 2). Yükün düşük olduğu durumlarda, bu eğrinin eğimi yaklaşık olarak
doğrusaldır. Fakat, yük arttıkça, zemindeki deformasyon daha da fazla artmaya başlar ve
yük-deplasman ilişkisi doğrusal olmaktan uzaklaşır. Yük (P) ile deplasman (Y) arasındaki
bu doğrusal olmayan davranış, Şekil 2’de sürekli çizgiyle gösterilmiştir. Bu davranış basite
indirgenerek elasto-plastik olarak da tarif edilebilir. Bu elasto-plastik ilişki de Şekil 2’de
kesikli çizgiyle gösterilmiştir. Elasto-plastik eğrinin elastik kısmının eğimi sekant zemin
elastisite modülü, Es, olarak tarif edilir. Plastik kısmı ise, kazık boyunca birim uzunluktaki
zeminin taşıma gücü, Qu, olarak tanımlanır. Bu çalışmada ele alınan köprülerde, hareketli
yüklerin etkisiyle kazıkta oluşan yatay deplasmanlar düşük olduğundan, zeminin yük-
deplasman ilişkisini modellemek için, elasto-plastik modelin elastik kısmı için tanımlanmış
olan zemin elastisite modülü, Es, kullanılacaktır. Zemin elastisite modülü, birim
uzunluktaki zemin taşıma gücü, Qu’nun %50’sinin (0.5Qu)   ve bu taşıma gücünün
%50’sine (0.5Qu) karşılık gelen şekil değiştirmenin (Δ50) oranından elde edilir [1].

50

2/


 u
s

Q
E (1)

Yukarıdaki eşitlikteki Qu ve Δ50 aşağıdaki şekilde ifade edilir [1] ve [2].
puu dCQ  9 (2)

pd 5050 5.2  (3)

Bu ifadelerde dp kazık çapını, Cu drenajsız kayma mukavemeti, 50 ise %50 mukavemete
karşılık gelen birim şekil değiştirmeyi göstermektedir. Cu , yumuşak, orta, orta-katı, katı kil
çeşitleri için sırasıyla; 20, 40, 80 ve 120 kPa değerlerini alırken bu değerlere karşılık gelen
50 değerleri ise sırasıyla, 0.02, 0.01, 0.0065, 0.005 olmaktadır [3].

Kazık-zemin etkileşimi, kazık boyunca belirli aralıklarla yerleştirilen düğüm noktalarına
doğrusal yatay yaylar bağlanarak modellenmiştir. Bu modelde elastik yay sabiti, zemin
elastisite modülü ile düğüm noktaları arasındaki uzaklığın ve kazık çapının çarpımından
elde edilir.

Gerçek Davranış

Elasto-plastik model

0.5Qu

Y
ük

 (P
)

Deplasman, (Y)

Qu

Δ50

Şekil 2. Gerçek ve elosto-plastik model.
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4.2 Dolgu -Uç Ayak Etkileşimi Modeli
Hareketli yüklerin etkisi altında, uç ayak dönmeden dolayı, arkasında bulunan dolguya
doğru yatay bir deplasman yapar. Dolguda, uç ayağın hareketsiz olduğu durumlar için
sükunetteki zemin basınç katsayısı esas alınır. Fakat, uç ayak dolgu zeminine doğru
hareket ettiğinde, dolgu zemininde oluşan basınç uç ayağın deplasman seviyesine bağlı
olarak değişir. Bu durumda, zemin basınç katsayısı, uç ayakta oluşan deplasmana bağlı
olarak, sükunetteki basınç katsayısı K0 ile pasif zemin basınç katsayısı Kp arasında değerler
alır. Clough ve Duncan, deneysel yöntemler ve SEY kullanarak, zemin basınç katsayısını,
uç ayak tepesinde oluşan deplasmanın ayak boyuna oranının (Δ/H) bir fonksiyonu olarak
modellemişlerdir. Hareketli yüklerin etkisi altında, uç ayakta oluşan deplasmanlar
küçüktür. Genellikle bu deplasmanların uç ayağın boyuna oranı Δ/H=0 ile Δ/H =0.001
arasında olmaktadır. Bu iki noktanın birleştirilmesiyle elde edilen doğrunun eğiminden
yararlanarak, uç ayak deplasmanı ve pasif zemin basıncı arasındaki ilişki doğrusal bir
yaklaşımla tarif edilebilir. Bu amaçla, öncelikle zemin basıncının sükunetteki (Δ/H =0)
durumdan pasif duruma göre, z derinliğindeki değişimi 4. eşitliğe göre hesaplanır.

  zKKP p  0 (4)

Yukarıdaki denklem, öngörülen uç ayak deplasmanına bölünerek, dolgu zemini için yatak
katsayısı, ksh , aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 
H

zKK
k p

sh 




001.0
0 

(5)

Dolgu zemini için Kp’nin ve K0’ ın Δ/H =0.001 için değerleri Şekil 3’den sırasıyla 1.125
ve 0.4 olarak elde edilir. Dolgu zemininin birim ağırlığı (γ) 20 kN/m3 olarak alınırsa yatak
katsayısı, ksh, aşağıdaki gibi hesaplanır.

z
H

k sh 
14500 (6)

Dolgu zemini-uç ayak etkileşimini modellemek için, uç ayağın yüksekliği boyunca belirli
aralıklarda düğüm noktaları yerleştirilmiş ve bu noktalara yatay doğrusal yaylar
bağlanmıştır. Bu yayların rijitliği, uç ayağın yüksekliği boyunca yerleştirilmiş olan düğüm
noktalarında hesaplanan ksh ile düğüm noktaları arasındaki alanın çarpımıyla bulunmuştur.

0.5

0.25

2.0
4.0

1.0

0.001 0.009 0.0250.0010.0090.049
Uç ayak Deplasman / Yükseklik (/H)

8.0K

H

Δ

Pasif durum
0.40

Aktif durum
H

Δ

Şekil 3. Uç ayak deplasmanıyla zemin basıncı arasındaki ilişki



6

4.3 Hareketli Yük Modeli
Bu çalışmada yapılan analizlerde AASHTO HL-93 hareketli yükü kullanılmıştır. HL-93
yükü standart kamyonlardan ve standart araç katarlarına eşdeğer olan şerit yüklerden
oluşmaktadır. AASHTO’da belirtilen standart kamyon yükleri iki çeşit olup, birincisi
35 kN ağırlığında ön dingilden, bu dingile 4.3 m uzaklıkta olan 145 kN luk orta dingilden
ve orta dingile, 4.3 m ile 9.0 m arasında değişen mesafelerde bulunan, 145 kN luk arka
dingilden oluşur (Şekil 4a). İkinci tip standart kamyon ise, aralarında 1.2 m mesafe olan ve
ağırlıkları 110 kN olan eşit iki dingilden oluşur (Şekil 4b). Şerit yükü ise 9.3 kN/m’lik bir
düzgün yayılı yükten oluşmakta olup 3 m. lik bir genişliğe etkidiği farz edilir (Şekil 4c).
AASHTO Köprü Tasarım Standardında (2007), birinci ve ikinci tip standart kamyonlardan
her birinin ayrı ayrı şerit yükü ile birlikte etki ettirilmesi sonucunda elde edilen moment ve
kesme kuvveti değerlerinden en büyüklerinin tasarımda kullanılması tavsiye edilmektedir.
Ayrıca, kamyon yüklerinin dinamik titreşim katsayısı ile çarpılarak kullanılması tavsiye
edilmektedir.

Bu çalışmada, integral köprüler, maximum etkiyi meydana getiren birinci tip kamyonla ve
şerit yüküyle yüklenmiştir. Ayrıca, bu çalışma çeşitli parametreler göz önüne alınarak
yapılan karşılaştırmalı bir çalışma olduğu ve dinamik etkilerin alt yapı ve zemin tarafından
sönümlendiği göz önünde bulundurularak, analizlerde kamyon yüklerinin dinamik titreşim
katsayısıyla çarpılmasına gerek görülmemiştir.

Yukarıda bahsedilen hareketli yükler altında farklı yapı ve zemin özelliklerine sahip 200’e
yakın integral köprü analiz edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

5. BULGULAR

5.1 Temel Zemininin Moment ve Kesme Kuvvetlerine Etkisi

Temel zemininin, hareketli yükler altında integral köprü elemanlarında oluşan  moment ve
kesme kuvvetlerine etkileri, değişik kazık ebatlarına ve açıklık sayılarına göre çizilmiş olan
grafiklerde görülmektedir (Şekil 5-9). Bu grafikler, integral köprü elamanlarında hareketli
yüklerden dolayı oluşan moment ve kesme kuvvetlerinin kohezyonlu temel zemininin (kil)
drenajsız kayma mukavemetine (Cu) göre değişimlerini göstermektedir.

9.3 kN/m

(a)

1.2m
110kN 110kN

(b)

4.3 - 9.0m 4.3m
145kN 145kN 35kN

(c)

Şekil 4. (a) Birinci tip kamyon yükü, (b) İkinci tip kamyon yükü, (c) Şerit yükü.
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Şekil 6 üst yapı momentleri ve kesme kuvvetinin, Cu’nun bir fonksiyonu olarak çizilmiş
grafiklerini göstermektedir. Bu grafiklerden görüldüğü gibi, temel zemininin rijitliği
arttığında, pozitif üst yapı momenti azalmakta, bununla birlikte negatif üst yapı momenti
ise artmaktadır. Bu durum, artan zemin rijitliğinin köprü üst yapısının uç noktalarında
dönmeye karşı olan direncin arttırmasından kaynaklanmaktadır.

Dolgu zemininin etkisi göz önünde bulundurularak yapılan analizlerde, temel zemininin
rijitliği, uzun açıklıklı köprülerde üst yapı momentlerinde oldukça etkili olmasına rağmen,
kısa açıklıklı köprülerde bu etki azalmaktadır. Bunun ana sebebi, dolgu zemininin, üst yapı
uç noktalarında, üst yapı rijitlikleri daha az olan kısa açıklıklı köprülerde, uzun açıklıklı
köprülere göre göreceli olarak dönmeye karşı daha fazla rijitlik sağlamasıdır. Bu da, dolgu
etkisinin göz önüne alındığı kısa açıklıklı köprülerde, zemin rijitliğinin etkisini
kaybetmesine yol açmaktadır.

Temel zemininin rijitliği, üst yapı kesme kuvvetini etkilememektedir. Bu durum, üst
yapıdaki maksimum kesme kuvveti hesabında, tasarım kamyonuna ait arka dingilin tabliye
ile uç ayağın birleşim noktasına yerleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.  Bu yükleme
durumu, uç ayakta ve kazıklarda oldukça düşük bir deplasman oluşmasına sebep olur. Bu
da zemin-kazık ve dolgu-uç ayak etkileşiminin, üst yapıdaki maksimum kesme kuvvetinin
hesaplanmasında etkisini kaybetmesine yol açar.

Temel zemini rijitliği, uç ayak momenti ile kesme kuvvetini (Ma ve Va) ve kazık momenti
ile kesme kuvvetini (Mp ve Vp) kazık ebadına bağlı olmaksızın, önemli oranda
etkilemektedir. Ayrıca, zemin rijitliği arttıkça, birkaç istisna dışında, uç ayak ve kazıktaki
moment ve kesme kuvvetlerinin de arttığı grafiklerden görülmektedir.

Çok açıklıklı köprülerde, dolgu zemini rijitliğinin,  pozitif üst yapı momenti (Md
+) ve

negatif üst yapı momentine (Md
-) (orta ayaktaki negatif moment) etkisi ihmal edilecek

derecede azalmıştır. Bu durum, çok açıklıklı integral köprülerde, orta mesnetler üzerindeki
sürekliliğin üst yapı uç noktalarında dönme rijitliğini arttırarak uç ayak dolgu zemini
etkileşiminin yapı davranışı üzerindeki etkisini azaltmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca,
daha önce tek açıklıklı köprüler için bahsedilmiş olan sebepten dolayı, dolgu zemininin
yapısal modelde dikkate alınması, çok açıklıklı integral köprülerde de, üst yapıda oluşan
kesme kuvvetini etkilemez. Ancak Şekil 9’dan gözlendiği gibi, dolgu zemininin alt yapı
elemanlarında oluşan moment ve kesme kuvvetlerine etkisi, çok açıklıklı köprülerde de
oldukça fazladır.

5.2 Zemin Rijitliği-Eşdeğer Kazık Boyu Karşılaştırması

İntegral köprülerin hareketli yüklerin etkisi altında analizleri yapılırken, kazık boyu
genellikle kazık çapının on katı alınarak eşdeğer kazık boyu olarak modellenir ve temel
zemininin etkisi ihmal edilir [4] ve [5]. Bu basitleştirilmiş kabulün geçerliliğini araştırmak
için, bu çalışmada ele alınan integral köprüler eşdeğer kazık boyu alınarak ve dolgu
zemininin etkisi ihmal edilerek analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçları, temel zemini
etkisinin dikkate alındığı, ayrıca dolgu zeminin etkisinin olduğu ve olmadığı modellerin
analiz sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (Şekil 5).

Grafiklerden görüldüğü gibi, eşdeğer kazık boyu kullanılarak yapılan analizler bazı
durumlarda emniyetli sonuçlar verirken, bazı durumlarda emniyetsiz sonuçlar vermektedir.
Bu yüzden integral köprülerde hareketli yüklerden dolayı oluşan moment ve kesme
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kuvvetlerinin belirlenmesi için kurulan yapısal modellerde eşdeğer kazık boyu kullanmak
yerine, temel ve dolgu zeminlerinin etkilerinin yapısal modelde dikkate alındığı modeller
tercih edilmelidir.

5.3 Dolgunun Moment ve Kesme Kuvvetlerine Etkisi

Dolgu zemininin, hareketli yükler altında integral köprü elemanlarında oluşan  moment ve
kesme kuvvetlerine etkileri Şekil 5-9’daki grafiklerde görülmektedir. Bu grafiklerde
görüldüğü gibi, üst yapıdaki kesme kuvveti hariç, integral köprülerin diğer elemanlarındaki
moment ve kesme kuvvetleri, yapısal modelde dolgu etkisinin olduğu ve olmadığı
durumlarda, tek açıklıklı integral köprülerde büyük farklılıklar göstermektedir. Şekil 6’da
görüldüğü gibi, yapısal modelde dolgu etkisi olduğu durumlarda, Md

+ azalmakta, bununla
birlikte Md

- artmaktadır. Bunun ana sebebi, dolgu etkisinin var olduğu durumda uç ayak
rijitliği arttığından dolayı, tabliye uçlarının dönmeye karşı daha rijit bir davranış
göstermesidir. Ayrıca, analizlerde dolgu zemininin etkisinin yapısal modele eklenmesi,
temel zeminin rijitliğinin integral köprü elemanlarında oluşan moment ve kesme
kuvvetlerine olan etkisini azaltmaktadır. Köprü altyapı elemanlarında, dolgu etkisinin
yapısal modelde dikkate alındığı durumlarda, uç ayak momenti (Ma) ve kesme kuvveti (Va)
büyümekte, buna rağmen kazık momenti (Mp) ve kesme kuvveti (Vp) küçülmektedir.

Şekil 8’deki grafiklerden görüldüğü gibi, çok açıklıklı köprülerde, dolgu zemini rijitliğinin,
pozitif üst yapı momenti (Md

+) ve negatif üst yapı momentine (Md
-) (orta ayaktaki negatif

moment) etkisi ihmal edilecek derecede azalmıştır. Bu durum, çok açıklıklı integral
köprülerde, orta mesnetler üzerindeki sürekliliğin üst yapı uç noktalarında dönme rijitliğini
arttırarak uç ayak dolgu zemini etkileşiminin yapı davranışı üzerindeki etkisini
azaltmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, daha önce tek açıklıklı köprüler için
bahsedilmiş olan sebepten dolayı, dolgu zemininin yapısal modelde dikkate alınması, çok
açıklıklı integral köprülerde de, üst yapıda oluşan kesme kuvvetini etkilemez. Ancak Şekil
9’dan gözlendiği gibi, dolgu zemininin alt yapı elemanlarında oluşan moment ve kesme
kuvvetlerine etkisi, çok açıklıklı köprülerde de oldukça fazladır.

6. SONUÇLAR

Dolgu ve temel zeminlerinin, hareketli yüklerden dolayı integral köprülerin elemanlarında
oluşan moment ve kesme kuvvetlerine etkilerini araştırmak amacıyla parametrik bir
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 Analiz sonuçları, yapı-zemin etkileşimi davranışının yapısal modele eklenmesiyle,
hareketli yükler etkisi altında üst ve alt yapı elemanlarında oluşan momentlerin ve alt
yapı elamanlarında oluşan kesme kuvvetlerinin büyük oranda değiştiğini göstermiştir.
Ancak yapı-zemin etkileşiminin yapısal modele eklenmesi üst yapı kesme kuvvetini
etkilememektedir.

 Dolgu zemini etkisinin yapısal modelde dikkate alındığı durumlarda, üst yapıda oluşan
negatif moment artmakta ve pozitif moment azalmaktadır. Ayrıca kazık ve uç ayakta
oluşan momentler de artmaktadır.

 Çok açıklıklı integral köprülerde, dolgu ve temel zemininin üst yapı momentleri ve
kesme kuvvetine etkileri tek açıklıklı integral köprülere oranla oldukça azdır.
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 Hareketli yükler altında integral köprü elemanlarında hesaplanan moment ve kesme
kuvvetlerinin, zemin rijitliğinin bir fonksiyonu olarak değiştikleri görülmüştür.
Genelde, zeminin rijitliği arttıkça, pozitif üst yapı momentleri küçülürken, negatif üst
yapı momentlerinin ve kazık kesme kuvvetlerinin ise büyüdüğü gözlemlenmiştir.

 Yukarıda ifade edilen gözlemlere ek olarak, eşdeğer kazık boyu yöntemi kullanılarak
yapılan analizlerde, integral köprü elemanları için elde edilen moment ve kesme
kuvvetlerinin (üst yapı kesme kuvveti hariç) tutarsız olarak ya emniyetli yada
emniyetsiz tarafta olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, eşdeğer kazık boyu yöntemi
integral köprülerin tasarımında kullanılmamalıdır.

 Yapılan bu çalışmadan anlaşılmıştır ki, integral köprülerin hareketli yük analizlerinde
kullanılan iki boyutlu yapısal modellerde köprü zemin etkileşimleri mutlaka dikkate
alınmalıdır.

Teşekkür

TÜBİTAK’a 106M169 nolu proje kapsamında bu çalışmanın gerçekleşmesi için sağlamış
olduğu maddi destekten dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmadan elde edilen sonuç ve
öneriler sadece yazarlara aittir.
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Şekil 5. Alt yapı ve üst yapı momentleri ve kesme kuvvetleri - kil çeşidi;  kuvvetli dönme
eksenine göre yerleştirilmiş HP250x85 kazıklarla desteklenen 3m uç ayak yüksekliğine
sahip tek açıklıklı kısa köprüler için.
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UZUN KÖPRÜ KISA KÖPRÜ

Şekil 6. Üst yapı momentleri ve kesme kuvveti - kil çeşidi;  kuvvetli dönme eksenine göre
yerleştirilmiş çeşitli kazıklarla desteklenen 5m uç ayak yüksekliğine sahip kısa ve uzun tek
açıklıklı köprüler için.
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Şekil 8. Üst yapı momentleri ve kesme kuvveti - kil çeşidi;  kuvvetli dönme eksenine göre
yerleştirilmiş HP250x85 kazıklarla desteklenen 3m uç ayak yüksekliğine sahip çok
açıklıklı köprüler için.
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1. ÖZET

Türkiye’ de yapılmakta olan köprülerde, ülke şartlarından dolayı, üstyapı sistemi olarak
çoğunlukla öngermeli betonarme I kirişler kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda
yurtdışındaki uygulamalarda ardgerme betonarme kutu kesit üstyapı sistemlerinin tercih
edildiği gözlenmiştir. Öngermeli I kiriş üstyapı tipi köprülerde yaklaşık 30 - 35 m açıklık
geçilebilirken, bu açıklık ardgermeli kutu kesit sistemlerde 40 - 45 m ye kadar çıkabilmekte,
kullanılan mesnet sayısı I kirişli sistemlere göre büyük ölçüde azalmaktadır. Bu tip üstyapı
sisteminin en güncel örneği Tayvan’daki yüksek hızlı tren köprüleridir. Bu köprülerde 40 m
basit açıklıklar, ardgerme betonarme kutu kesitler ile geçilmiştir. Bu çalışmanın amacı,
yukarıda bahsi geçen iki tip üstyapı sisteminin, yolcu konforu & titreşim, fren – ivmelenme,
ısı tesirleri ve deprem etkileri göz önüne alınarak karşılaştırılmasıdır. Böylelikle bu iki farklı
üstyapı sisteminin avantajları ve dezavantajları gözlemlenecek ve yüksek hızlı tren
köprülerinde daha sağlıklı  üstyapı seçimine gidilecektir.

Anahtar Kelimeler: Köprü, üstyapı sistemleri, yüksek hızlı tren.

ABSTRACT

Multi-simple spans consisting of a reinforced concrete deck supported by precast prestressed
I-girders is a typical superstructure  preference in design of high speed railroad bridges in
Turkey. Based on the researches, it is observed that in practices of other countries,



posttensioned concrete box girders are preferred. Bridges with prestressed I girder systems,
maximum of 30-35 meters long spans can be utilized , on the other hand, span length can be
increased up to 40 to 45 meters using posttensioned box girders. In addition to that, number of
bearings used in box girders superstructure system is significantly less than the one used in I
girders superstructure system. Most recent practice of this type of superstructure system is
used in high speed railroad bridge project in Taiwan. In these bridges; 40 meters long simple
spans were passed with concrete box girders. The focus of this paper is the comparison of two
types of superstructure systems in terms of passenger comfort & vibration, traction and
braking forces, thermal effects and finally earthquake effects. In this way, advantages and
disadvantages of these two superstructure systems  are going to be  examined and a bettter
choice of superstructure system is going to be decided.

Keywords: Bridge, superstructure systems, high speed railroad.

2. GİRİŞ

Bilindiği üzere uzun yıllardan beri karayolu ve demiryolu köprülerinde üstyapı sistemi olarak
çoğunlukla öngermeli betonarme I kirişler tercih edilmiştir.Bu üstyapı sistemi; Türkiye
şartlarında kullanılmakta olan konvansiyonel karayolu ve demiryolu köprülerinde ihtiyacı
karşılamaktadır. Yalnız son zamanlarda yüksek hızlı tren ile ulaşımın gündemde olması
dolayısıyla bu hızlardaki trenlerin üzerlerinden geçebileceği köprülerin tasarımına ihtiyaç
duyulmuştur. Bu aşamada önceden beri var olan üstyapı sisteminin bu tip köprüler için gerekli
kriterleri sağlıklı ve ekonomik biçimde sağlayamadığı görülmüştür. Bu çalışma; öngermeli
betonarme I krişli üstyapı sistemine alternatif olarak ardgermeli kutu kesit üstyapı sisteminin
yüksek hızlı tren köprülerindeki kullanımına değinmektedir. Alternatif olarak öne sürülen bu
üstyapı sisteminin, EUROCODE yüksek hızlı tren köprüleri kriterlerine gore daha sağlıklı ve
daha ekonomik bir seçim olduğu gösterilmektedir.

Genel olarak öngermeli I kesit üstyapı sistemi, sayıları 10 ile 12 arasında değişen kirişin
bitişik yerleştirilmesi ile oluşur. Bu kirişler, fabrikada imal edildikten sonra köprünün
yapılacağı sahaya kadar taşınır. Sahada yerlerine yerleştirildikten sonra derinlikleri 1.30m ile
1.95m arasında değişen ayrı kirişleri birbirine bağlamak ve beraber çalışmalarını sağlamak
amacıyla 25cm ile 30cm arası tabliye betonu dökülür. Yerinde dökme işlemini daha kolay
gerçekleştirebilmek için kirişlerin üst flanşları bitişik nizamdır. Ayrıca mesnet bölgelerinde
kalınlığı 0.50m ile 1.0m arasında değişebilen enleme kirişleri ile üstyapı bütünlüğü
sağlanmaya çalışılır. Ancak bitişik yerleştirilen kirişlerde enleme kirişinin imalatı, özellikle
yüksek ayaklarda , büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Köprü platform genişliğinin
artması ya da hat sayısının artması durumunda, kullanılması gereken kiriş sayısı ve buna
paralel olarak mesnet sayısında artış görülmektedir. Şekil 1.’de bu tip üstyapı sistemiyle
tasarlanmış köprü görülmektedir. İlave olarak, öngermeli I kirişlerin üstyapı sistemi olarak
tercih edildiği köprülerde ayaklar arası mesafe 30 metreyi geçememektedir. Açıklığın 30
metreyi geçmesi durumunda kirişte oluşan gerilmeler, izin verilen değerlerin üzerine
çıkmakta, bunun sonucunda daha derin kiriş kullanımına gidilmesiyle beraber üstyapı sistemi
ağırlaşmaktadır.



Şekil 1.Öngermeli I kiriş köprü örneği

Ardgermeli kutu kesit köprülerde ise iki ayak arası mesafe 40-45m olabilmektedir. Ayaklar
arası kalıp kurulup kutu kesitin betonu döküldükten sonra yerinde germe işlemi
gerçekleştirilir. Ardgerme işlemi tamamlandıktan sonra kalıplar çıkartılıp bir sonraki açıklığa
geçilir. Tüm üstyapı betonu beraber döküldüğü için kesitin her türlü tesire karşı beraber
çalışacağı kabulü daha gerçekçi bir hal almaktadır. Şekil 2., ardgerme kutu kesit ile
tasarlanmış köprüye örnek olarak gösterilebilir.

Şekil 2. Ardgermeli kutu kesit köprü örneği

Bu iki üstyapı tipinin yüksek hızlı tren köprüleri için öngürülen tasarım kriterlerine
uygunluğunu saptamak ve bu kriterleri sağlıklı ve ekonomik olarak karşılayan üstyapı
tercihine varabilmek için İnönü-Köseköy hızlı tren projesi kapsamında revizyondan geçmiş
30’ar metrelik öngermeli I kirişlerle geçilmiş 6 açıklıklı köprü gözönüne alınmıştır. Aynı
köprü için 5 açıklıklı, her açıklığı 40 metrelik ardgerme kutu kesitten oluşacak şekilde ayrıca
bir düzenleme yapılmıştır. Her iki köprü analizi sonucu elde edilen değerler karşılaştırılmıştır.
Köprülerin uzunluğu I kesit için 195m, kutu kesit için ise 209.2m dir. Bu iki köprünün kiriş



açıklığı ve kesit tipi haricindeki parametreleri aynı kalmak kaydıyla tasarım kriterlerine
uygunluğu karşılaştırılmıştır. Bu kriterler kısaca servis durumu kontrolleri, köprü ray etkileşim
kriterleri ve deprem etkileridir. Bu kriterler aracılığıyla yolcu konforu, titreşim, fren
ivmelenme, ısı tesirleri ve yapıya etkiyecek deprem tesirleri, üstyapı tercihine bağlı olarak
karşılaştırmalı sonuçlarla gözlemlenmiştir.

3. ÖNGERMELİ I KESİT VE ARDGERMELİ KUTU    KESİT KÖPRÜLERİNİN
TANIMI VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Şekil 3. ve şekil 4.’de gösterilen köprüler sırasıyla 6 açıklı öngermeli I kesit köprü ve 5 açıklı
ardgerme kutu kesit köprülerdir. Kutu kesitli köprü, I kirişli köprünün uzunluğu ile benzer
olacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece birbirine çok yakın olan köprü uzunlukları elde edilmiş
ve köprü uzunluğu incelenmesi gereken bir parametre olmaktan çıkmıştır. Şekil 3’deki 3 nolu
aks haricinde her iki tip köprüde de tüm orta ayak kolon kesitleri ve yükseklikleri aynıdır.
Kolon kesiti olarak 3x6 lık H kesit kullanılmıştır. Köprülerin hızlı tren köprüsü olmalarından
dolayı fren ivmelenme ve ısı etkileri karşısında üstyapıda oluşacak deplasmanları karşılaması
amacıyla iki tür mesnet sistemi kullanılmıştır. Kenar ayaklarda hareketli mesnet olmak üzere
sırasıyla sabit-hareketli ve son orta ayakta sabit-sabit mesnet sistemleri kullanılmıştır. Her iki
tip köprüde de bu konfigürasyona uyulmuştur. (Bkz Şekil 3., Şekil 4.) Sabit mesnetin hareketli
mesnetten farkı, sabit mesnetin köprü uzun yönündeki yatay deplasmanlara izin vermemesidir.
Böylelikle oluşan zorlanmalar orta ayak kolonlarına doğrudan aktarılmaktadır.

Şekil 3. Öngermeli I kesit köprü boy profili

Şekil 4. Ardgermeli kutu kesit köprü boy profili

7654321



Her iki köprü de basit mesnetli köprülerdir. Orta ayak kolon yükseklikleri her iki köprüde aynı
olup yükseklikleri 6 metre ile 19 metre arası değişmektedir. Temel derinlikleri 2.5 metre olup
1.2 metre çapında 36 şar kazıkla sabitlenmiştir. Şekil 5.’de görüleceği üzere her iki köprüde de
platform genişlikleri 11.5 metrede sabit kılınmıştır. Bu genişliği sağlamak için 1.95 metre
yüksekliğindeki 12 öngermeli kiriş yanyana dizildikten sonra 30 cm döşeme betonuyla
kompozit kesit olarak çalışması sağlayacak şekilde bütünleştirilmiştir. Çizelge 1.’de üstyapıyı
oluşturan kesitlerin özellikleri verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere kutu kesit, I kesite
göre %25 daha hafif bir üstyapı sistemine imkan sağlamaktadır. Bu yüzde, köprünün dinamik
karakteristiğini etkileyebilecek mertebededir. Buna ilave olarak köprülerin eğilmeye çalışan
yöndeki ataletleri kutu kesit lehine %50 daha fazladır.

Şekil 5. Köprü enkesitleri

Çizelge 1. Kesit özellikleri

KUTU KESİT I KESİT 3x6 H KOLON
A (Alan) (m2) 9.00 11.69 13.50

Izz (Atalet momenti) (m4) 9.49 6.27 12.66
Iyy (Atalet momenti) (m4) 79.16 100.66 30.37

J (Burulma Ataleti) (m4) 21.44 0.79 12.78

4. TASARIM KRİTERLERİ

Yüksek hızlı tren köprülerinin tasarımıyla ilgili kriterler iki ana başlık altında toplanabilir.
Bunlardan ilki, köprünün servis durumunda incelenmesi gereken kontrollerdir. Bu kontroller,
trenden kaynaklanan dinamik etkilerin belirlenmesi, trafik güvenliği ve yolcu konforu ile ilgili
kriterlerle sağlanmaktadır. Bu kontroller için EN 1990 - A1 Annex A2 ve EN 1991-2
şartnameleri kullanılmıştır. İkincisi ise fren ivmelenme ve ısı tesirleri etkisi altında köprü-ray
etkileşiminden kaynaklanan ray gerilmesi ve üstyapı deplasman kriterleridir. Fren ve
ivmelenme kuvveti hesapları, EN1991-2:2003 şartnamesindeki Bölüm 6.5.3'e göre yapılmıştır.
Analizler sonucu çıkan değerler UIC 774-3’e göre kıyaslanmıştır. Ayrıca üstyapı farklılığının,
köprülerin deprem etkilerine karşı göstereceği davranışa etkisi de incelenmiştir.



Dinamik Analiz Hesapları: EN 1991-2 de yer alan Fig 6.9. akım şeması takip edilerek dinamik
analizin gerekli olup olmadığına karar verilecektir. Akım şeması izlenecek olursa 30 metre
açıklık geçilen öngermeli I kesit kirişli köprünün dinamik analiz gerektirdiği görülmektedir.
Dinamik analizin gerekli olduğu görüldükten sonra yük tipinin belirlenmesi gerekmektedir.
Buna göre dinamik analizde HSLM-A ve HSLM-B trenlerinin uygulama şartları EN 1991-2
Bölüm 6.4.6, Tablo 6.4'e göre belirlenecektir. Sözü edilen şartname gereği açıklık mesafesi 7
metreden büyük olduğu için HSLM-A treni yüklemesi esas alınmıştır. Şartnamede tanımlanan
10 adet HSLM-A treni içerisinden maksimum tasarım hızı dalga boyuna göre (Maksimum
Tasarım Hızı = 1.2 x Proje Hızı=250 x 1.2 =300km/h ) en fazla kritiklik arz eden HSLM-A
treni seçilmiştir. Tren yükünden kaynaklanan dinamik etki dikkate alınırken aşağıda belirtilen
iki durumdan en fazla etkiyi yaratan seçilmiştir.

-HSLM x (1 + dyn + '' )
-LM71 x 3

3 , EN 1991-2 Bölüm 6.4.5'te gösterildiği gibidir.
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V : Maksimum izin verilen hız değeri, m/s
no : Doğal titreşim frekansı
L : Basit mesnetli, üstyapı için kiriş açıklığı, m
 : Hız sabiti

V < 22 m/s için  = V / 22
V > 22 m/s için  = 1.0 alınacaktır.

Ardgermeli kutu kesitli köprüye bakıldığında, açıklığın 40 metre ve üstü olduğu durumlarda
akım şemasına göre dinamik analize ihtiyaç duyulmamaktadır. Ardgermeli kutu kesit köprü
için, rezonansta düşey ivmelenme kontrollerine gerek yoktur. Statik analizlerde yük katarı
(LM71); 3 ile beraber kullanılmıştır.



Trafik Güvenliği: Trafik güvenliği ile ilgili hesaplar EN1900-A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4'e
göre yapılmıştır. Bölüm A2.4.4' te Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için üstyapı düşey ivme
kontrolünün yapılması gerektiği belirtilmiştir. EN 1990 - A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4.2.1'de
izin verilen düşey ivme değeri ballastlı durum için 3.5 m/s² olarak belirlenmiştir. Trafik
güvenliği ile ilgili kontrolü yapılması gereken durumlardan biri de üstyapı düşey deplasman
kontrolüdür. EN 1990-A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4.2.3' e göre demiryolu trafik etkileri altında
izin verilen maksimum deplasman değeri L/600 olarak belirlenmiştir. Kritik tren yüklemesi
için elde edilen deplasman değeri, 3 dinamik etki faktörüne ilave olarak =1.4
sınıflandırılmış düşey yük faktörü ile çarpılmıştır. (EN 1991-2 Bölüm 6.3.2.3 )

Yolcu Konforu: Yolcu konforu ile ilgili hesaplar EN 1990 - A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4'e
göre yapılmıştır. Yolcu konforu trenin köprüye yaklaşımı, köprü geçişi ve ayrılışı aşamlarında
vagonda oluşan düşey ivme değeri, bv'ye bağlıdır. Şartnamede, sağlanacak yolcu konforunun
derecelerine göre bv değerleri sınırlarını belirlemiştir. (Tablo A2.9). Bu tabloya göre
vagondaki düşey ivmelenmenin 1 m/s2 den küçük olduğu değerlerde, konfor derecesi “çok iyi“
olarak nitelendirilmiştir.Verilen bv sınırları izin verilen maksimum deplasman değerlerine göre
belirlenmiştir. bv limitlerini sağlayabilmek için LM71 x 3 x  yüklemesi altında deplasman
limitlerini sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılmalıdır. (EN 1991-2 Bölüm 6.3.2(4)'e göre 
= 1 alınmıştır.) Üç yada daha fazla açıklıklı köprüler için açıklık ve hıza bağlı olarak değişen
deplasman değerleri EN1990 - A2 Annex A2 Fig. A2.3 grafiğinde sınırlandırılmaktadır.

Köprü-Ray Etkileşimi: Fren ve ivmelenme kuvveti hesapları, EN1991-2:2003 şartnamesindeki
Bölüm 6.5.3'e göre yapılmıştır. Bu kuvvetler, ray üst seviyesinden etki ettirilecek olup  ile
çarpılacak ancak  ile çarpılmayacaktır. İvmelenme kuvveti, maksimum 30 metre boyunca 3.3
t/m (toplamda maksimum 100 t)  olacak şekilde alınmıştır. Fren kuvveti, maksimum 300
metre boyunca 2 t/m (toplamda maksimum 600 t)  olacak şekilde alınmıştır. Isı tesirleri ise
sadece üstyapıya ±35 °C olacak şekilde etkittirilmiştir. UIC 774-3 ray-köprü etkileşimi
hesapları için öneriler kitapçığına göre fren ivmelenme yükleri sonucu rayda oluşabilecek
maksimum basınç ve çekme gerilmeleri ile birlikte ray, üstyapı ve kenar ayaklarda oluşacak
mutlak ve göreceli deplasman sınırları belirtilmiştir. Buna göre rayda oluşacak;

İzin verilebilir maksimum ilave basınç gerilmesi 72 MPa;
İzin verilebilir maksimum ilave çekme gerilmesi 92 MPa ’dır.

Fren ve ivmelenme yükleri sonucu üstyapıda görülecek mutlak yatay deplasman ise 5 mm’yi
aşmamalıdır.

Yukarıda belirtilen ray gerilmelerinin ve deplasman sınırlarının aşılması, ray çatlamasına ve
ballast stabilitesinin bozulmasına sebebiyet vermekte olup, yüksek hızlı tren köprüleri için
titreşim kriterleri ile beraber en önemli tasarım kriterleridir.



5. ANALİTİK MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Yukarıda bahsi geçen kriterlerin incelenmesi amacıyla LARSA 4D yapısal analiz programında
üç farklı model oluşturulmuştur. Modellerden ilki Şekil 6.’da görüleceği üzere titreşim
karakteristiklerinin belirlenmesi ve yüksek hızlı trenin dinamik etkilerinin statik etkileriyle
karşılaştırılması amacıyla kurulmuştur. Bu modelde üstyapı kirişleri ve döşeme birlikte tek bir
kesit olarak modellenmiştir. Kompozit olarak modellenen kesit, kendi tarafsız ekseni boyunca
tek bir  çubuk eleman olarak sisteme dahil edilmiştir. Sisteme etkiyecek olan hızlı tren yükünü
modelleyebilmek için rayların ekseni ve kotu da sisteme dahil edilmiştir. Ray ve üstyapı
elemanlarını birbirine bağlamak için ise rijit kütlesiz bağlantı elemanları kullanılmıştır. Köprü
basit mesnetli olduğu için köprü açıklığından bağımsız olarak tek açıklık modellenmiştir. Her
iki köprü tipi için üstyapı betonunun karakteristik basınç dayanımı 40 MPa ve 28 günlük
elastisite modülü 34000 MPa dir. Travers, ballast ve rayların kütleleri üstyapı çubuk
elemanına eşdeğer kütle olarak girilmiştir. HSLM dinamik yüklemesi, sadece tek yön hattı için
iki raya etki ettirilmiştir. HSLM statik ve LM71 tren yüklemeleri de eğilme rijitliği (EI) çok
düşük olan fiktif raya etki ettirilmiştir. Böylelikle katar yüklerinden kaynaklanan tesirler rijit
linkler vasıtasıyla üstyapıya aktarılmıştır.

Şekil 6. Kutu kesit LARSA 4D modeli kesit görünüşü

30 metre açıklıklı I kesit kirişli köprü için yapılan kritik tren hesabı sonucu HSLM-A5 treni
kritik bulunmuştur. Bu trenin dingilleri arasındaki mesafe ve her dingile etkiyecek kuvvet
EN1991-2:2003’de belirtilmiştir. Bu veriler kullanılarak lineer zaman tanım aralıklı analiz için
gerekli olan data üretilmiştir. EUROCODE, farklı tren hızları için analizlerin tekrarlanmasını
istemektedir. Böylelikle köprü için kritiklik arz eden tren hızı bulunmuştur. I kesit köprü için
rezonans hızı 300 km/h (83.33 m/s) dir.

İkinci model; köprü-ray etkileşimini incelemek amacıyla kurulmuştur. Bu model ilkinden
farklı olarak köprünün tüm elemanlarıyla beraber ( başlık kirişi, orta ayak kolonları)
modellenmiştir. Ray ile üstyapı elamanı arasındaki ilişkiyi tariflemek amacıyla da lineer
olmayan yaylar tanımlanmıştır. (Bkz Şekil 7.) Tanımlanan yaylar, rayın ballastlar üzerindeki
rijitliğini tarifler. Köprünün yüklü olup olmamasına göre rayın birim yatay deplasmana
göstereceği direnç farklı olacaktır. O halde fren ivmelenme tesirleri incelenirken yüklü ballast
rijitliği, ısı tesirleri incelenirken de yüksüz ballast rijitlikleri kullanılmıştır. Her iki durum için
kullanılacak rijitlik değerleri UIC 774-3 1.2.1.2  Fig.5. ’de belirtilmiştir. Lineer olmayan
yaylar, beşer metrelik ray uzunluğunu temsil edecek şekilde yerleştirilmiştir. İvmelenme
kuvveti 30m ile sınırlı olduğundan fren-ivmelenme etkisinin yarattığı en kritik sonucu



bulabilmek için ivmelenme yükü farklı yük durumları olarak birbirini takip eden 33m’lik
aralıklarla verilmiştir. Böylece köprünün geçtiği hat boyunca oluşacak kritik gerilmeler ve
deplasmanlar gözlemlenebilmiştir.

Şekil 7. I kesit ray-etkileşim LARSA 4D modeli görünüşü

Son olarak ise deprem modeli kurulmuştur. Bu modelde raylar ve ballast-ray ilişkisini
tarifleyen yaylar kaldırılmıştır. 1998 Deprem Yönetmeliğinde 1. deprem bölgesi ve Z1 zemin
sınıfına ilişkin olan tasarım spektrumu kullanılmıştır. Deprem analizi gerçekleştirilirken
"CALTRANS SEISMIC DESIGN CRITERIA (2004)" Bölüm 5.6’da belirtildiği üzere kolon
kesitleri için üstündeki eksenel yük miktarı ve donatı yüzdesine göre belirlenen bir oran ile
atalet momentleri düşürülmektedir. Her ne kadar CALTRANS bu oran için %50’nin üstüne
izin verse de hesaplarda bu oran %50 alınmıştır. Ayrıca aynı şartnamenin 5.6.2. nolu
bölümünde belirtildiği üzere kesitin burulma atalet momenti %80 azaltılmıştır. Bu sayede
sismik açıdan aktif bölgede bulunan bu iki köprü için doğal titreşim periyodları ve oluşacak
deplasmanlar gerçeğe daha yakın hesaplanmıştır.

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Yukarda detaylı olarak bahsedilen modeller aracılığıyla yüksek hızlı tren köprülerine ilişkin
tasarım kriterleri her iki üstyapı tipi için analiz edilip sonuçları karşılaştırılmıştır. Öngermeli I
kesit köprü için HSLM-A5 dinamik tren katarı kritik çıkmış olup en yüksek tesir yarattığı hız
köprünün rezonansa girdiği hız olarak da tanımlayabileceğimiz 300 km/h’de görülmüştür. 40
metre açıklık geçilebilen kutu kesit için dinamik analize ihtiyaç duyulmamasına rağmen tüm
HSLM trenleri için, I kesit köprü için hesaplanan rezonans hızında analizler yapılmıştır.
Çizelge 2.’de her iki üstyapıda görülen düşey ivme ve deplasman değerleri görülebilir.



Çizelge 2. Düşey ivme ve deplasman değerleri

HSLMA1 1280 3.63
HSLMA2 750 4.10
HSLMA3 1270 3.73
HSLMA4 430 3.84
HSLMA5 1200 3.52 2170 4.43
HSLMA6 1360 3.73
HSLMA7 1190 3.94
HSLMA8 790 3.89
HSLMA9 1310 4.35
HSLMA10 1590 4.35

Düşey
deplasman(mm)

ÖNGERMELİ I KESİT
Düşey ivme

(mm/s²)
Düşey

deplasman(mm)

ARDGERMELİ KUTU KESİT
Düşey ivme

(mm/s²)

Çizelge 2.’den anlaşılacağı üzere her iki kesitte de düşey ivme değerleri EN 1990 - A1 Annex
A2 Bölüm A2.4.4.2.1'de belirtildiği üzere 3500 mm/s2 ’yi geçmemektedir. Kutu kesitte oluşan
düşey ivme değerleri, I kesitte oluşanlardan çok daha az olduğu görülmektedir. Şekil 8. ’de bu
durum daha iyi gözlenmektedir. Soldaki grafik, rezonans hızında I kesitte oluşan zamana bağlı
düşey ivme grafiğidir. Zaman artımlarında ivme değerleri büyüyürek artmış, köprü rezonansa
girmiştir. Kutu kesite ait olan sağdaki grafikte ise ivme değerleri anlık sıçramalar şeklinde
görülmüş olup süreklilik göstermediğinden bir önceki duruma göre daha az kritiklik arz
etmektedir.



Şekil 8. Zaman düşey ivme grafikleri

Fren ivmelenme ve ısı tesirlerinden kaynaklanan ilave ray gerilmelerinin ve yatay üstyapı
deplasmanlarının izin verilen değerleri aşması, rayın çatlamasına ve ballast stabilitesinin
bozulmasına sebebiyet  verdiği çok açıktır. Her iki üstyapı tipi için ray gerilmelerine
bakıldığında ( Bkz. Şekil 9. ) ray gerilmelerinin EN1991-2:2003 de belirtilen sınırları sağladığı
görülmüştür. Grafikte, değerleri verilen gerilmeler fren ivmelenme yüklemesine ilave
ΔT = ±35 °C ısı tesirini içeren durumlardan en kritik olanıdır. Artı işaretli gerilme çekmeyi,
eksi işaretli gerilme ise basıncı göstermektedir. Üstyapıda oluşacak deplasmanlara
bakıldığında, limit değeri olan 5 mm’yi  aşmadığı görülmüştür. Gerilme değerlerinin ve
mutlak deplasmanların iki köprüde birbirine çok yakın olması, köprü ray etkileşim kriterleri
açısından bakıldığında üstyapı sisteminin çok önemli bir parametre olmadığı sonucunu
doğurmaktadır.
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RAY GERİLMELERİ
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Şekil 9. Ray gerilmeleri

Yapıların deprem etkilerine karşı davranışını belirleyen en önemli iki parametre kütle ve
yapının rijitliğidir. Kutu kesitin üstyapı olarak tercih edilmesinin sebeplerinden birisi de birim
uzunluk için kesitin kütlesi, I kesitin kütlesine nazaran %25 daha azdır.(Bkz. Tablo.1) Bu
farkın yarattığı sonucu diğer değişkenlerden bağımsız kılmak amacıyla her iki köprüde de aynı
yükseklikte ve aynı kesit özelliklerine sahip kolonlar kullanılmıştır. Bunun sonucunda köprü
kolonlarına etkiyen toplam kesme kuvveti köprü uzun yönü depremi için %10-15, köprü kısa
yönü depremi için ise %25-30 mertebelerinde kutu kesit lehine azalmıştır. Başka bir deyişle,
aynı uzunlukta iki köprüden biri diğerine göre ortalama %15-20 oranında daha az deprem
kuvvetlerine maruz kalmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak diğer tesirler de azalmış,
üstyapının deplasman değerleri düşmüştür. Şekil 10.’da görüleceği üzere her iki köprü için
orta ayak kolon momentleri, kutu kesit köprüde kolon sayısının diğerinden bir az olmasına
rağmen birbirlerine çok yakın yada daha azdır. Bunun tasarıma etkisi, kolonlarda kullanılacak
düşey donatı adedindeki azalmadır.
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Şekil 10. Kolon momentleri

AASTHO Division I-A Seismic Design kriterlerine göre, I kesitli köprüdeki orta ayak
kolonlarının düşey donatı gereksinimi, yapılan iki eksenli etkileşim analizine göre kesit
alanının %1.22’ si (16832) iken kutu kesitli köprüde bu oran ilgili şartnamede belirtilen
minimum donatının da (%1) altına düşmektedir.

Son olarak yolcu konforu ve trafik güvenliği için üstyapıdaki düşey deplasman kriterlerine
bakacak olursak, her iki kriter için de iki ayrı üstyapı sistemiyle projelendirilmiş köprülerin
şartnamede öngörülen sınırları geçmediği görülmüştür. Her iki köprü için de yolcu konforu
seviyesi “Çok İyi“ sınıfına girmektedir.



Yapılan tüm analizler ışığında yüksek hızlı tren köprülerinin tasarımında,  üstyapı sisteminin
seçimine ilişkin şu sonuçlara varılmıştır;

- 40 metre açıklıklı ardgermeli kutu kesit üstyapı sisteminin dinamik etkilere karşı
sergilediği performans 30 metre açıklık geçilebilen I kesit üstyapı sistemine göre
oldukça üstündür. Yüksek hızlarda seyredecek trenler için bu kriter, tren güvenliği
ve yolcu konforu için çok büyük bir önem arz etmektedir.

- Deprem etkileri göz önüne alındığında, kutu kesitli sistemin maruz kaldığı kuvvet I
kesitli sisteme nazaran daha azdır. Bu da kesitlerin daha ekonomik olacak şekilde
boyutlandırılmasını sağlamaktadır.

- Analizlerini yaptığımız köprülerde olduğu gibi 200 metrelik köprü için gerekli olan
orta ayak sayısı 40 metre açıklık geçilen köprüye göre bir adet daha azdır. Temel
boyutları ve kullanılan kazıklar düşünüldüğünde bunun köprünün maliyetine
olumlu bir katkı sağlayacağı şüphe götürmeyecektir. Daha uzun köprülerde maliyet
daha da düşecektir.

- Kutu kesit köprülerde, her mesnet ekseni için mesnet sayısı ikiye düşeceğinden
köprünün servis ömrü süresince yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli
zaman ve harcanacak eforun minimuma düşmesi söz konusu olacaktır.

- Ray etkileşim sonuçlarına bakıldığında her iki köprü için izin verilen değerlerin
aşılmadığı görülmekle beraber üstyapı tercihinin, köprü-ray etkileşim sonuçlarını
birinci dereceden etkilemediği görülmüştür.

Öngermeli I kesit kirişli üstyapı sistemine alternatif olarak öne sürülen ardgermeli kutu kesit
üstyapı sisteminin, yüksek hızlı tren köprüleri kriterlerine göre mühendislik açısından daha
doğru ve köprü ayakları düşünüldüğünde  daha ekonomik bir seçim olduğu gösterilmiştir.
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PREKAST KİRİŞLİ BETONARME KÖPRÜLERİN AASHTO’YA
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ÖZET

Türkiye’deki betonarme köprü ve viyadüklerin AASHTO’ya göre depreme dayanıklı
tasarımına ilişkin koşullar incelenmiştir. Bu bağlamda, yurdumuzda sıkça kullanılan,
elastomer mesnetlere serbestçe oturan prekast öngerilmeli kirişli köprü sistemi ele
alınmıştır. Özellikle depreme dayanıklı köprü tasarım aşamalarındaki belirsizlikler
açıklanmaya çalışılmış, AASHTO koşullarının uygulanmasında karşılaşılan
sorunlara çözümler geliştirilmiştir. Çalışma, tasarım aşamasında elastomer
mesnetlerin modellenme biçiminin deprem davranışına olan etkisine odaklanmıştır.
Bu amaçla, değişik tipteki elastomer mesnetlerin mekanik özelliklerine bağlı olarak
köprünün periyodlarında ve iç kuvvetlerdeki değişimler basitleştirilmiş modellerden
elde edilenlerle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: AASHTO, Elastomer mesnet, Prekast kiriş

EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF RC BRIDGES WITH PRECAST
CONCRETE GIRDERS ACCORDING TO AASHTO

ABSTRACT

The basic principles followed in seismic design of reinforced concrete bridges and
viaducts in Turkey are overviewed according to AASHTO. In this respect, highway
bridges with precast prestessed girders which are commonly encountered bridge
structural systems are investigated. The study focuses on the potential effects of
elastomeric bearings on these types of bridges’ seismic behavior. Depending on
mechanical properties of the selected bearings, fundamental period shifts and
changes in internal forces in the bridge members are compared with the results
obtained from simplified analysis models.

Keywords: AASHTO, Elastomeric bearing, Precast girder.



1. GİRİŞ

Prekast kirişli betonarme karayolu köprüleri, Türkiye’de en çok uygulanan köprü
tipidir. Uygulama ve üretim bakımından yükleniciye kolaylık sağlarlar. Ancak
ülkemizde köprü tasarım yönetmeliği olmaması, köprü projelendiren mühendisler
için belirsizlikler oluşturmaktadır. Deprem bölgelerinde yapılacak köprülerin
tasarımı için geçerliliğini kanıtlamış ve ülkemiz koşullarına uyabilecek bir
yönetmeliğin seçilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin depremsellik açısından konumu düşünüldüğünde, benzer depremsellik
özelliklerine sahip bir coğrafyadaki ülkenin yönetmeliğini kullanmak uygun
olmaktadır. Bu tür köprüler AASHTO, ATC ve Caltrans gibi pek çok yönetmelik
kullanılarak tasarlanabilmektedir, [1-3]. Türkiye’de köprü tasarımı için
kullanılabilecek en kapsamlı yönetmeliklerden biri Amerikan Eyalet Karayolları ve
Ulaştırma Kurumunun (AASHTO) yayınladığı yönetmeliktir; bu çalışmada bu
yönetmelik kuralları izlenecektir. AASHTO yönetmeliği genel olarak “Tasarım” ve
“İnşaat” olmak üzere iki bölümden oluşur, [1].

Tasarımda sonucu etkileyen en önemli etkenlerden biri köprünün taşıyıcı sisteminin
gerçeğe en yakın biçimiyle modellenmesidir. Buna yönelik olarak yapılan
çalışmalardan Yazdani ve diğerleri, AASHTO’daki yöntemler ile elastomer
mesnetlerin rijitliklerinin uygun biçimde hesaplandığını belirtmiştir, [4]. Dai ve
diğerleri, elastomerin periyodunu uzatarak köprüye etkiyen yükleri azalttığını
göstermiştir, [5]. Jangid mevcut deprem kayıtlarını kullanarak yaptığı çalışmada
elastomer mesnetlerin köprünün deprem davranışını önemli ölçüde etkilediği
sonucuna varmıştır, [6]. Dicleli ve diğerleri faya yakın inşa edilen izolasyonlu
köprülerde eşdeğer doğrusal çözüm yönteminin ön tasarımda kullanılmasını
önermiştir, [7]. Kikuchi ve diğerleri elastomer mesnetlerin analitik ve test sonuçları
arasında uygunluk olduğunu ve hesaplarda bu değerlere bağlı kalınabileceğini
belirtmiştir, [8].

Bu çalışmada prekast kiriş elastomer mesnetlerinin köprünün deprem davranışı
üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için gerçek bir köprü elastomerli ve
elastomersiz olarak modellenmiş, elde edilen sayısal sonuçlar basitleştirilmiş
modellerden elde edilenlerle karşılaştırılmıştır.

2. KÖPRÜ ÖRNEĞİ

Mevcut bir köprünün elastomersiz ve elastomerli olarak çubuk elemanlar ile
modellenmesi sonucunda elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilecektir;
böylece bu çalışmanın odaklandığı konu olan elastomerin deprem davranışına etkisi
belirlenmeye çalışılacaktır. Üç boyutlu olarak modellenen köprü bir sonraki aşamada
tek serbestlik dereceli sisteme indirgenen basitleştirilmiş bir model ile
hesaplanacaktır. Köprünün bu üç modeli deprem yükleri altında incelenecektir. Son
olarak köprünün iç kuvvetleri ve yerdeğiştirmeleri köprü efektif rijitliği kullanılarak
sunulan bağıntılar yardımıyla tekrar hesaplanacak ve modellemedeki sonuçlarla
yakınsaklığı belirlenecektir. Aynı işlemler köprünün daha kısa ve rijit ayaklara sahip
olması durumu için tekrarlanacaktır; böylece elastomer mesnetin deprem davranışına



olan etkisinin köprü geometrik özelliklerinin değişmesinden ne şekilde etkilendiği
ortaya konacaktır. Köprünün modellenmesinde SAP2000 kullanılmıştır, [10].
Örnekte kullanılan köprü, Ünye-Piraziz devlet yolu arasında yer alan Akçaova
köprülerinden biridir. Üç açıklıklı ve dairesel kolonları olan köprünün konumu Şekil
1’de, boy kesiti Şekil 2‘de, üstyapı en kesiti Şekil 3‘de verilmiştir. Bu bölümün
amacı Türkiye’de benzerleri çok olan bir köprü örneği kullanılarak elastomer
mesnetlerin hesaplarda dikkate alınmasıyla deprem anında davranışta ve iç
kuvvetlerdeki değişimleri açıklamaktır. Hesaplarda AASHTO’nun belirttiği tasarım
koşulları izlenmiştir.

Üstyapı, her açıklıkta 10 adet prekast kiriş ve 25cm kalınlığında yerinde dökme
döşemeden oluşmaktadır. Yüksekliği 120cm olan prekast kirişin kesiti Şekil 4‘de
verilmiştir. Prekast kiriş ve betonarme döşemenin kompozit kesit davranışı gösterdiği
varsayılmıştır. Köprünün altyapısı tekil dairesel kolonlarla oluşturulmuştur. Dairesel
betonarme kolonun çapı 280cm’dir. Kesit özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Köprü Elemanları Kesit Özellikleri

Kesit Özellikleri Orta Ayak Üstyapı
Alan (m2) 6.1575 7.921

Atalet Momenti
(m4)

3.0172 1.815
Kayma Alanı (m2) 5.5418 2

Şekil 1.: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve Örnek Köprünün Konumu[11]

Prekast kiriş dışında köprüde C25 sınıfı beton kullanılmıştır. Prekast kirişlerin beton
sınıfı C40’tır. Donatı çeliği olarak S420 seçilmiş olup prekast kirişte kullanılan
öngerilme donatısı 270-K düşük gevşemeli tiptir. Türk standartlarının belirttiği
malzeme özellikleri programda tanımlanmıştır.

KÖPRÜ
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Şekil 4. Kolon ve Prekast Kiriş Kesiti

2.1 Deprem Parametreleri

Köprünün bulunduğu bölge 3. derece deprem bölgesidir. Hesaplarda ivme önerildiği
şekliyle 0.23g alınacaktır. Zemin profil tipi II’dir ve yerel zemin koşullarına bağlı
olarak deprem davranış katsayısı 1.2 ile arttırılacaktır. Köprü önem sınıfı birincil
olarak belirlenmiştir. İvme ve önem sınıfından köprü deprem performans kategorisi
C olmaktadır. Tekil kolonların deprem yükü azaltma katsayıları AASHTO’da R=3



olarak verilmiştir. Spektrum eğrisi, AASHTO şartnamesinde belirtildiği gibi
oluşturulmuştur, Şekil 5. Belirlenen ivme katsayısı ve zemin etkisi spektrumda göz
önüne alınmıştır. Deprem davranış katsayısı (1) ile hesaplanmıştır. Deprem
parametrelerinin seçimi ile ilgili daha detaylı bilgi [11]’de bulunabilir.

3
2

3
2

2.123.02.12.1

T

gxx

T

AS
Cs  (1)

Şekil 5. AASHTO Spektrum Eğrisi

2.2 Elastomer Mesnet

Köprüde kullanılan elastomerin tipi Şekil 6‘da ve özellikleri Çizelge 2‘de verilmiştir.
Kayma modülü elastomerin şekil değiştirmesine bağlı olarak değişmektedir [12].
Örnekte elastomerin efektif kayma modülü AASHTO şartnamesinde tanımlanan
değerlerden Geff = 0.68MPa=680kN/m2 olarak seçilmiştir.
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Şekil 6. Kullanılan Elastomer Mesnetin Detayı

Köprü tasarımında elastomer mesnetin etkisi projenin başlangıcından sonuna kadar
dikkatle incelenmelidir. Üretici firmanın elastomer mesnet üstünde uyguladığı test
sonuçlarının kullanılması önemlidir. Başka bir deyişle elastomerin deprem

Spektrum Eğrisi

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

T (Periyod)

Sp
ek

te
al

 İv
m

e 
K

at
sa

yı
sı 

(C
s)



davranışındaki etkisinin testlerle kanıtlanması gerekmektedir. Link elemanı olarak
modellenen elastomerin yatay (KH), düşey (KV) ve dönme (Krijitlikleri Çizelge
2‘de verilen özellikler ve efektif kayma modülü kullanılarak 2a, 2b ve 2c‘de
hesaplanmıştır:

Çizelge 2. Elastomer Mesnet Özellikleri

Elastomer Mesnet Boyu L (cm) 35
Elastomer Mesnet Genişliği W (cm) 45
Elastomer Mesnet Yüksekliği H (cm) 8.5
Kauçuk toplam Kalınlığı hr (cm) 6.1
Tek bir Kauçuk Katman Kalınlığı hr (cm) 0.8
Çelik Plaka Kalınlığı hs (cm) 0.3
Elastomer Alanı A (cm2) 1575
Elastomer Atalet Momenti I (cm4) 1600
Şekil Katsayısı S 12.3
Mesnet Adeti n (Kiriş ucunda) 10
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 (2a)
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 (2b)
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0016.0617263
 (2c)

Elastomerin doğrusal olmayan davranışından dolayı yukarıda hesaplanan değerler
efektif rijitliklerdir. SAP2000’de link elemanı 6 yöndeki serbestliği tek eleman ile
tanımlanmaktadır. Elastomer, köprü boyuna doğrultusundaki ve düşeydeki
yerdeğiştirmeye karşı (2a), (2b) ve (2c)‘de verilen değerler doğrultusunda mesnetlik
yapacaktır, Şekil 7. Köprü, enine doğrultuda ise deprem takozları ile mesnetlidir. Bu
etkiler link modelinde göz önüne alınacaktır.

Link ElemanıKH: Yatay Rijitlik KV: Düşey Rijitlik KDönme Rijitliği

Şekil 7. Link Elemanı



2.3 Köprünün Modellenmesi

Köprü açıklıkları sırasıyla 28.7m, 30m ve 28.7m’dir. Modellemede bu açıklıklar
kullanılmış, köprü kütlesinin hesabı için üstyapı birim hacim kütleleri toplamda
gerçek kütleyi verecek şekilde değiştirilmiştir. Kolonların boyları temel kalınlığının
orta noktası ile üstyapının eşdeğer kesitinin ağırlık merkezi arasında kalan uzunluk
olarak seçilmiştir, Şekil 8a. Her iki orta ayak 22m boyunda çubuk ile modellenmiştir.
Kolonun temele bağlantısı tam ankastre varsayılmış, zemin ile olan etkileşim
terkedilmiştir. Orta ayaklardaki başlık kirişinin kütlesi hesapta dikkate alınmıştır.
Prekast kirişlerin başlık kirişlerine serbestçe oturması nedeniyle kolon kiriş birleşimi
mafsallı oluşturulmuştur. Böylece yatay deprem yükü etkisinde kolonda oluşan
momentler üstyapıya aktarılmamış olacaktır. Genleşme derzlerinin yalnızca kenar
ayaklarda olmasından dolayı köprü üstyapısı iki derz arasında sürekli kabul
edilmiştir. Deprem anında üstyapının düzlemde rijit diyafram hareketi yapması
sonucu üstyapıda şekil değiştirmeler oluşmadığı varsayılmıştır. Elastomer
mesnetlerin köprü boyuna doğrultusunda hareketleri serbest bırakılmıştır. Enine
doğrultuda ise her mesnet arasına betonarme deprem takozları konarak bu
doğrultudaki hareketleri tutulmuştur. Bu mesnet koşulları modelde gözönüne
alınmıştır.

Şekil 8: Orta Ayak Görünüşü ve Ayak Hesap Boyu

2.4 Elastomersiz Model

Elastomer mesnetlerin deprem anında yırtılarak dayanımlarını kaybettiği varsayılarak
oluşturulan model Türkiye’de köprü tasarımında günümüzde yapılan temel
varsayımdır. Bu modelde elastomerin deprem davranışına etkisi dikkate
alınmamaktadır. Altyapı ile üstyapının bağlantısı, kenar ayaklarda kayıcı mesnetlerle
ve kolon uçlarında ise üstyapıya düğüm noktası ile bağlanmasıyla oluşturulmuştur.
Kenar ayakların boyuna doğrultuda kayıcı mesnetle tanımlanması sonucu  üstyapının
yatayda hareketi yalnızca kolon ataletiyle karşılanır. Bu modelde kenar ayaklar
yalnızca üstyapı ağırlığından gelen düşey yükleri taşımaktadır ve tasarımı kenar ayak
perdesine etkiyen zemin yüklerine göre yapılmaktadır.

a) 22m’lik ayak b)11m’lik ayak



2.5 Elastomerli Model

Köprünün üstyapısıyla altyapısının bağlantısı elastomer mesnetler ile sağlanmıştır.
Bu mesnetlerin rijitliklerinin modelde dikkate alınmasıyla yapının toplam rijitliğinde
farklar oluşmaktadır. Elastomer mesnetler, modelde kenar ayak ve orta ayakların
üstyapıyla birleşimlerinde link elemanlar yardımıyla tanımlanmıştır, Şekil 9. Bu
rijitlik değişimi öncelikle yapının elastik titreşim periyodlarını, buna bağlı olarak
yapıya etkiyen deprem yükünü ve sonuç olarak köprü tasarımını büyük ölçüde
etkilemektedir. Kenar ayaklarda elastomer mesnetin rijitliğine bağlı oluşan yatay
kuvvetler kolonlardaki iç kuvvetleri değiştirmektedir.

Ankastre
Mesnet

Sürekli
Döşeme

Mafsallı
Birleşim

KH

KV

K

KH

KV

K

KH

KV

K

Elastomer Mesnet
KH: Yatay Rijitlik
KV: Düşey Rijitlik
KDönme Rijitliği

Üstyapı

Orta
Ayak

Şekil 9. Elastomerli Modelleme

2.6 Basit Model ve Kontrol Hesabı

Hesabı yapılan köprünün geometrisi göz önüne alındığında “düzenli köprü” sınıfına
girmektedir. AASHTO’nun hesap yöntemleri seçiminde 6’dan daha az açıklığa sahip
olan ve köprü önem sınıfı C olan köprülerde tek modlu spektral çözüm yöntemine
izin verilmektedir. Bu durumda köprünün basitleştirilmiş tek serbestlik dereceli bir
sistem ile çözümü yapılacaktır. Elastomerin depremde etkisini gözönüne alan sistem
tek bir çubuk eleman ve mesnetleri temsil eden link ve yay elemanlarıyla
oluşturulacaktır, Şekil 10. Köprünün deprem anında kütle katılımının önemli bir
bölümü üstyapıdan gelmektedir. Bu nedenle depremde diyafram davranışı gösteren
üstyapının kütlesi kolon ucunda toplandığı varsayımı yapılmıştır.

Kenarayak=Yay
(kyay)

Orta Ayak        + Elastomer =
Çubuk Eleman + Link
     (ksub)          (keff )

Şekil 10. Basit Modelleme



Kolon boylarının aynı olması nedeniyle iki orta ayak tek bir kolona dönüştürülerek
modellenmiştir. Bu örnekte birleştirilmiş orta ayak kesit özellikleri, bir orta ayak
kesit özelliğinin iki katı olmaktadır. Malzeme özellikleri değişmemektedir. Orta ayak
başlık kirişlerindeki elastomerler link elemanı, kenar ayaklardaki elastomer
mesnetler ise yay elemanı olarak tanımlanmıştır.

2.7 Çözümler

Oluşturulan üç köprü modeli SAP2000 yardımıyla çözülmüştür. Çözümde elde
edilen periyod, eleman iç kuvvetleri ve yerdeğiştirmeler karşılaştırmalı olarak
yorumlanacaktır. Modellerin  sırasına göre sonuçlar da aynı sırayla verilecektir.

 Elastomersiz model birinci elastik titreşim periyodu T=1.72sn hesaplanmıştır.
Birinci titreşim modu köprü boyuna doğrultusunda oluşmuştur. Bunun nedeni
boyuna doğrultudaki rijitliğin enine doğrultuya göre daha düşük olmasıdır. Birinci
moddaki kütle katılım %100’dür.
 Elastomer mesnetlerin köprü modellemesinde kullanılması sonucu köprünün
birinci elastik titreşim periyodu Te=1.36sn olmaktadır. Köprünün birinci modu
boyuna doğrultuda oluşmuştur. Bu moddaki kütle katılım %99’dur.
 Köprünün tek bir çubuk eleman ve elastomerler için doğrusal link ve yay elemanı
seçilmesiyle kurulan basit modelde birinci elastik titreşim periyodu Tb=1.36sn
bulunmuştur. Birinci moda boyuna doğrultudaki kütle katılımı %99’dur.

Kapsamlı bir modele bağlı kalmadan köprünün hesabı yapılarak elastomerli ve basit
modelden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Köprünün periyodunun hesabı
için yapı rijitliği ve kütlesi öncelikli olarak bulunmalıdır. Köprü orta ayaklarının
rijitliği (3) ile hesaplanmaktadır.
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Orta ayak üzerinde bulunan elastomer mesnetlerin toplam rijitliği aşağıdaki gibidir:
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Orta ayak rijitliği ve elastomerlerin yatay rijitlikleri efektif doğrusal rijitlik (Keff) ile
tek bir değere indirilir:
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 (5)

Kenar ayaklardaki elastomerin yatay rijitliği tek elastomerin (keff) mesnet adediyle
çarpılmasıyla bulunmuştur:
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Yapıdaki toplam yatay rijitlik orta ayağın efektif doğrusal rijitliği ve kenar ayak
mesnetlerinin rijitlikleri toplamıdır. Bu değer (7)’de hesaplanmıştır.

   mkNkKK yayeff /6.60664)175503.12782(2)( (7)

Üstyapı ve altyapının depremdeki kütleleri (8)’de verilmiştir.

tonMMM AltÜstT 76.30014.30036.27015.0  (8)

Yukarıda hesaplanan kütle ve rijitlik yardımıyla yapı birinci elastik periyodu (9)’de
elde edilmiştir.

sn
K

M
T T

k 398.1
6.60664

76.300122 


 (9)

2.8 Çözümlerin Değerlendirilmesi

 Elastomerli köprünün periyodu (Te), elastomersiz  köprünün periyodundan (T)
daha kısadır (Te = 1.36sn < T = 1.72sn). Bu durum şu şekilde açıklanabilir:

1- Köprü orta ayaklarının uzun ve buna bağlı yatay rijitlerinin düşük olması,
2- Elastomer mesnetlerin köprü orta ayaklarından daha rijit olması,
3- Elastomersiz modelde kenar ayaklar kayıcı mesnetken elastomerli modelde

kenar ayaklardaki elastomerlerin yapıya ek rijitlik katmasıdır.
Yukarıda verilen nedenlerin daha iyi değerlendirilebilmesi için orta ayak boyu yarıya
indirilmiş / %50 azaltılmış ve 2.9’da yeniden çözülmüştür.
 Elastomerli model ve basit modelin aynı periyod değerlerini verdiği
görülmektedir (Te = Tb =1.36sn). Üç boyutlu modelin çok modlu çözümü sonrasında
sağlama için basit bir model oluşturularak sonuçlar kontrol edilebilmektedir.
 Modellemeden bağımsız yapılan kontrol hesabı sonucunda yakın periyod değeri
elde edilmiştir (Te/Tk=0.98). İki periyod arasındaki fark, kütlenin ve rijitliğin daha
kapsamlı hesaplar sonucunda elde edilmesiyle ortadan kalkmaktadır. Ancak kontrol
hesabının kolay olması açısından en basit yaklaşımlar yapılmıştır.

2.9 Kısa Ayaklı Köprünün Modellenmesi

Modelleme aşamaları ve sonuçları önceki bölümlerde verilen köprü, daha kısa
(Hkolon = 11m) ve rijit orta ayaklar ile modellenmiş ve çözülmüştür, Şekil 8b.
Modelleme ve hesap aşamaları bu köprü için de geçerli olacaktır. Bu yüzden bu
bölümler tekrarlanmadan çözüm sonuçlarına geçilecektir.

 Elastomersiz köprünün birinci elastik titreşim periyodu T=0.60sn bulunmuştur.
Birinci titreşim modu köprü boyuna doğrultusunda oluşmaktadır. Birinci moddaki
kütle katılım %100’dür.
 Elastomer mesnetlerin köprü modellemesinde kullanılması sonucu köprünün
birinci elastik titreşim periyodu Te=1.08sn olmaktadır. Köprünün birinci modu
boyuna doğrultuda oluşmuştur. Bu moddaki kütle katılım %97’dur.



 Köprünün tek bir çubuk eleman ve elastomerler için doğrusal link ve yay
elemanı seçilmesiyle kurulan basit modelde birinci elastik titreşim periyodu
Tb=1.08sn bulunmuştur. Birinci moda boyuna doğrultudaki kütle katılımı %97’dir.

2.10 Çözümlerin Değerlendirilmesi

 Elastomerli köprünün periyodu (Te), elastomersiz  köprünün periyodundan (T)
daha uzundur (Te = 1.08sn < T = 0.60sn). Elastomerin yapıya kattığı esneklikten
dolayı periyodda uzama olmuştur. Elastomerin esnekliği kısa ve rijit ayaklı
köprülerde etkisini göstermektedir.
 Elastomerli model ve basit modelin aynı periyod değerlerini verdiği
görülmektedir (Te = Tb = 1.08sn). Üç boyutlu modelin çok modlu çözümü sonrasında
sağlama için basit bir model oluşturularak sonuçlar kontrol edilebilmektedir.
 Modellemeden bağımsız yapılan kontrol hesabı sonucunda yakın periyod değeri
elde edilmiştir (Te / Tk =0.96). İki periyod arasındaki fark, kütlenin ve rijitliğin daha
kapsamlı hesaplar sonucunda elde edilmesiyle ortadan kalkmaktadır. Ancak kontrol
hesabının kolay olması açısından en basit yaklaşımlar yapılmıştır.

2.11 Sonuçların Karşılaştırılması

Köprünün farklı orta ayak boylarıyla çözümünden elde edilen sonuçlar Çizelge 5’de
verilmiştir. İlk köprü modelinde (Hkolon=22m) elastomerli modelin Elastomersiz
modele göre daha rijit olduğu görülmektedir. Bundan dolayı elastomerli modeldeki
toplam taban kesme kuvveti daha fazladır (ΣVe/ΣV=1.16). Ancak elastomerli
modelde kesme kuvvetinin bir kısmının kenar ayaklara etkimesi sonucu orta
ayaklardaki kesme kuvveti (Ve/V=0.5) ve buna bağlı moment (Me/M=0.5) değerleri
önemli ölçüde azalmıştır. Kısa kolonlu köprü modelinde elastomerin esneklik
özelliği daha iyi anlaşılabilmektedir. Rijit ayakları olan köprünün periyodu elastomer
mesnetin hesapta dikkate alınmasıyla uzamıştır (Te/T=1.8). Rijit ayaklı köprü
modelinde elastomerin iç kuvvetlere olumlu etkisi daha belirginleşmiştir
(Ve/V=0.41). Basit modelleme ve kontrol hesaplarında elde edilen değerlerin çok
modlu çözüm ve üç boyutlu modellemeyle bulunan sonuçlarla çok yakın olduğu
görülmüştür.

Çizelge 5. Köprü Modellerinin Karşılaştırılması

Köprü (Hkolon = 22m) Kısa Kolonlu Köprü (Hkolon=11m)
Elastomer
Mesnetsiz

Elastomer
Mesnetli Basit Elastomer

Mesnetsiz
Elastomer
Mesnetli Basit

T (sn) 1.72 1.36 1.36 0.60 1.08 1.08
M (kNm) 74795 37778 37720 71635 29630 29615
V (kN) 3400 1712 1709 6512 2675 2673
Vk (kN) - 2234 2234 - 1613 1613
ΣV (kN) 6800 7892 7886 13024 8576 8572
dsub (cm) 17 8.6 8.6 4.2 1.7 1.7

di - 4.1 4.1 - 7.4 7.5
d 17 12.7 12.7 4.2 9.1 9.2



Burada:

T: Birinci Elastik Titreşim Periyodu, M: Kolon alt ucundaki Moment (R=1), V: Bir
Kolondaki Kesme Kuvveti, Vk: Bir Kenar ayaktaki Yatay Kuvvet, ΣV: Toplam
Taban Kesme Kuvveti dsub :Altyapının uç Yerdeğiştirmesi, di :Elastomer Mesnet
Yerdeğiştirmesi, d: Köprü toplam Yer değiştirmesidir.

3. SONUÇLAR

Prekast kirişli betonarme karayolu köprülerinde elastomerin deprem davranışına olan
etkisi elastomerin mekanik özelliklerine, köprü taşıyıcı sisteminin geometrik
özelliklerine, özellikle ayak rijitliklerine çok bağlıdır. Uzun ve esnek orta ayakları
olan köprüde elastomerlerin modellenmesi köprüyü daha rijit hale getirse de kolon
kesme kuvvetlerinde %50 azalma olmuştur. Bu durum, kenar ayakların elastomerli
modelde boyuna doğrultuda köprüye mesnetlik yaparak kesme kuvvetini orta
ayaklarla paylaşması şeklinde açıklanabilir. Elastomerin esneklik etkisi kısa ve rijit
orta ayakları olan köprüde belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Periyod elastomersiz
modele göre %80 uzamış, buna bağlı olarak köprüdeki tasarım yerdeğiştirmesi de
%90 artmıştır. İç kuvvetlerde ise  %60’a yakın azalma gözlenmiştir. Taşıyıcı sistemi
düzenli köprülerde basitleştirilmiş model oldukça uygun sonuçlar vermektedir.
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TEK AÇIKLIKLI KEMER SİSTEMLİ RİZE KÖPRÜLERİNİN
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
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ÖZET

Anadolu’da tarih öncesinden bu yana yaşayan insanlar, ulaşım amacıyla bir takım
yapılar inşa etmişlerdir. Bunlardan en önemlileri yollar üzerindeki geniş sulardan
geçebilmek amacıyla yapılan kemer köprüler olmuştur. Anadolu’da yüzyıllardır
yıkılmadan günümüze kadar gelmiş çok sayıda köprü bulunmaktadır. Bu köprüler
Türk kültür varlıkları arasındaki önemli yerini korumaktadır ve sağlam strüktürleri
ile daha yüzyıllar boyunca koruyacaklardır. Bu çalışmada, Anadolu’da bir çok örneği
olan tek açıklılı, kemer sistemli tarihi Rize köprülerinden ikisinin Franc 2d programı
ile gerilme analizleri yapılmış ve strüktürleri statik açıdan incelenmiştir. Sonuçlar
teknolojinin olmadığı çağlarda projelendirilen bu köprülerin kurusuz bir hesapla inşa
edildiğini ve daha yüzyıllar boyunca sağlamlıklarını koruyacaklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Köprüler, Mimari, Sonlu Elemanlar.

Analysis of Finite Elements Method of Rize Bridges with Single Span–Arc
System

ABSTRACT

People who lived in Anatolia since the prehistory build variety of constructions for
transportation purposes.  One of the most important structures of these is arch
bridges made of Stone to pass of wide water span.  Numerous bridges built have
been serving for ages to the transportation infrastructures. These bridges with strong
structure represents the Turkish cultural inheritance will last much longer in the
future.  In this work, a historical Rize bridge which is an arc bridges with a single
span were tested by Franc 2d computer program and made of stress strain analysis
and the structure was investigated in terms of static loading. It is very clear that
despite these bridges constructed in the time there were no high technology for
bridges design and construction, they were constructed with a perfect design method
which will help to these bridges to serve much longer time.

Keywords: Historical Bridges, Architectural, Finite Elements



1. GİRİŞ

Yollar üzerindeki büyük suları, derin vadileri geçebilmek amacıyla yapılmış olan
sanat yapıları köprü olarak adlandırılır[1]. Diğer bir tanımda, “iki ucunda  iki kenar
ayağa ve varsa arada orta ayaklara oturan bir tabliyeden ibaret sanat yapısıdır”
şeklindedir. Farklı bir kaynakta; aralarında su, çukur, arazi veya yol gibi engeller
bulunan iki yakayı birbirine bağlayarak yolu bir yandan ötekine eriştirmek için
yapılan ahşap, kargir veya maden yapı olarak tanımlanır [2]. Taşların ocaktan
çıkarılması, yontulması ve yerlerine konulması bakımından, taş kemer köprülerin
inşaatı büyük ölçüde kalifiye işçilik gerektirir. Günümüz için bu kalifiye işçilik hem
çok nadirdir ve hem de çok pahalıdır. Bu sebeplerden ötürü artık taş kemer köprüler
hemen hemen hiç yapılmamaktadır[1].

Anadolu, tarih öncesi çağlardan beri, çeşitli uygarlıkların doğduğu, ya da yayıldığı
alanlar içinde bulunması sonucu olarak, o çağlara egemen olan toplumların kendi
anlayışlarına ve dünya ticaretinin yönlerine göre değişen yollara sahip olmuştur. Bu
yol ağları siyasal etkenlerle olduğu kadar, ticaret gereklerine de uygun olarak, zaman
zaman şekil değiştirmiştir. Eski dünyada, Anadolu’nun coğrafi durumu, dünya
ticaretinin önemli kavşaklarından birinde bulunması nedeniyle, zamanın şartlarıyla
paralel bir yapıya ve yol ağına sahip olmasını etkilemiştir. Anadolu’daki Selçuklu
devri köprüleri, Selçuklular’a kadar gelen ve onlardan önceki devirlerin de
gereksinmesini karşılayan, ayrıca kendileri tarafından da yapılan yollar üzerinde
kurulmuşlardır. Anadolu’nun dört bir yanında yapılmış köprüler esas olarak iki tip
gösterirler :

 Ortadaki geniş ve yüksek ana kemere doğru, her iki yandan güçlü bir çıkışla
yükselen, dik köprüler.

 İki veya çok sayıdaki kemerler arasında , yükseklik ve genişlik bakımından,
büyük fark göstermeyen, köprü yolunun düz veya hemen hemen düz olduğu
köprüler.

Köprü tipini doğuran en büyük etken, nehir yatağının derinliği ve genişliği
olmaktadır. Geniş bir yatakda, yüksek, geniş açıklıklara gereksinme duyulmaz.
Aksine, yakın genişlikteki gözler, suyu rahatlıkla geçirebilirler. Esas yatağın yaygın
oluşu, köprü boyunu uzatır, göz adedi fazlalaşır. Bu kuruluşda, tabliye de, düz olur.
Derin yataklı sularda, ana yatak için, teknik bakımdan ayakları oturtmak olanaksız
veya çok güçtür.  Bu nedenle, zeminin yükseldiği sığ uçlara yerleştirilen ayakların
arası, geniş ve yüksek bir kemerle bağlanır. Böylece kurulan, ana göz veya gözler,
etrafındaki yardımcı küçük açıklıklarla, güçlü eğimlerle her iki sahilden yükselen dik
köprüleri doğurur[3].

Bu çalışmada Franc 2D programı vasıtasıyla sonlu elamanlar yöntemi kullanılarak
tek açıklıklı kemer sistemli Rize köprülerinden Çamlıhemşin Mikrun Kavak,
Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli köprülerinin statik gerilme analizleri yapılarak sonuçlar
incelenmiştir.



2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu kısımda iki farklı tek açıklıklı kemer sistemli tarihi Rize Köprülerin sonlu
elemanlarla bir boyutlu modellemesi yapılmıştır. Modelleme yapılmasında Casca ve
Franc 2d programları kullanılmıştır. Franc 2d programı, Cornell üniversitesinde
geliştirilen,  bir boyutlu çözümleme yapan sonlu elemanlar programıdır. Franc 2d
programında kullanılan data yapısı çok yüzlü geometri topolojisine göre, kanatlı-
kenar data yapısı olarak geliştirilmiştir. Bu data yapısının üç topolojik varlığı vardır;
köşeler, kenarlar ve yüzeyler. Köşe denklemlerinden sonlu elemanlar düğümlerine ve
yüzeylerin sonlu elemanlar modellenmesine geçilir [6-7].

3. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE GERİLME ANALİZLERİ

Bilgisayarla makine yada yapı elemanlarının dizayn ve optimizasyonu yanında çeşitli
fiziksel olayların modellenmesi ve teknolojik olarak faydalı hale getirilmesinde
kullanılan ve en etkin hesaplama tekniklerinden birisi olan Sonlu Elemanlar Metodu
bütün dünyada mühendislerin kullandığı bir sayısal çözümleme tekniğidir. Sonlu
elemanlar metodu; karmaşık olan problemlerin daha basit alt alt problemlere
ayrılarak her birinin kendi içinde çözülmesiyle tam çözümün bulunduğu bir çözüm
şeklidir. Metodun üç temel niteliği vardır: İlk olarak, geometrik olarak karmaşık olan
çözüm bölgesi sonlu elemanlar olarak adlandırılan geometrik olan basit alt bölgelere
ayrılır.İkinci olarak her elemandaki sürekli fonksiyonların, cebirsel polinomların
lineer kombinasyonları olarak tanımlanabileceği kabul edilir. Üçüncü kabul ise,
aranan değerlerin her eleman içinde sürekli olarak tanım denklemlerinin düğüm
noktalarındaki değerlerinin elde edilmesinin problemin çözümünde yeterli olmasıdır.
Kullanılan yaklaşım fonksiyonları interpolasyon teorisinin genel kavramları
kullanılarak polinomlardan seçilir. Seçilen polinomların derecesi ise çözülecek
problemin tanım denkleminin derecesine ve çözüm yapılacak elemandaki düğüm
sayısına bağlıdır. Sürekli bir ortamda alan değişkenleri (gerilme, yer değiştirme,
basınç, sıcaklık vs.) sonsuz sayıda farklı değere sahiptir. Eğer sürekli bir ortamın
belirli bir bölgesinin de aynı şekilde sürekli ortam özelliği gösterdiği biliniyorsa, bu
alt bölgede alan değişkenlerinin değişimi sonlu sayıda bilinmeyeni olan bir
fonksiyonla tanımlanabilir. Bilinmeyen sayısının az yada çok olmasına göre seçilen
fonksiyon lineer ya da yüksek mertebeden olabilir. Sürekli ortamın alt bölgeleri de
aynı karakteristik özellikleri gösteren bölgeler olduğundan, bu bölgelere ait denklem
takımları birleştirildiğinde bütün sistemi ifade eden denklem takımı elde edilir.
Denklem takımının çözümü ile sürekli ortamdaki alan değişkenleri sayısal olarak
elde edilir.  Sonlu elemanlar metodunu diğer nümerik metotlardan üstün kılan başlıca
unsurlar şöyle sıralanabilir:

 Kullanılan sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin değişkenliği
nedeniyle ele alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edilebilir.

 Bir veya birden çok delik veya köşeleri olan bölgeler kolaylıkla
incelenebilir.

 Değişik malzeme ve geometrik özellikleri bulunan cisimler incelenebilir.
 Sebep sonuç ilişkisine ait problemler, genel direngenlik matrisi ile birbirine

bağlanan genelleştirilmiş kuvvetler ve yer değiştirmeler cinsinden formüle



edilebilir. Sonlu elemanlar metodunun bu özelliği problemin anlaşılmasını
ve çözülmesini hem mümkün kılar hem de basitleştirir.

 Sınır şartları kolayca uygulanabilir.

Sonlu elemanlar metodunun temel prensibi, öncelikle bir elemana ait sistem
özelliklerini içeren denklemlerin çıkartılıp tüm sistemi temsil edecek şekilde eleman
denklemelerinin birleştirilerek sisteme ait lineer denklem takımının elde edilmesidir.
Bir elemana ait denklemlerin elde edilmesinde değişik metodlar kullanılabilir. Bunlar
içinde en çok kullanılan dört temel yöntem şunlardır: Direkt yaklaşım, varyasyonel
yaklaşım, ağırlıklı kalanlar yaklaşımı, enerji dengesi yaklaşımıdır.

Sonlu elemanlar metodu ile problem çözümünde kullanılacak olan yaklaşım çözüm
işleminde  izlenecek yolu değiştirmez. Çözüm yöntemindeki adımlar şunlardır:

 Cismin sonlu elemanlara bölünmesi,
 İnterpolasyon fonksiyonlarının seçimi,
 Eleman direngenlik matrisinin teşkili,
 Sistem direngenlik matrisinin hesaplanması,
 Sisteme etki eden kuvvetlerin bulunması,
 Sınır şartlarının belirlenmesi,
 Sistem denklemelerinin çözümü,

Sonlu eleman probleminin çözümünde ilk adım eleman tipinin belirlenmesi ve
çözüm bölgesinin elemanlara ayrılmasıdır. Çözüm bölgesinin geometrik yapısı
belirlenerek bu geometrik yapıya en uygun gelecek elemanlar seçilmelidir. Seçilen
elemanların çözüm bölgesini temsil etme oranında, elde edilecek neticeler gerçek
çözüme yaklaşmış olacaktır [4]. Sonlu elemanlar metodunda kullanılan elemanlar
boyutlarına göre dört kısma ayrılabilir:

 Tek boyutlu elemanlar,
 İki boyutlu elemanlar,
 Dönel elemanlar,
 Üç boyutlu elemanlar,

İlk olarak köprülere ait röleveler aslına uygun bir şekilde Casca programında
bilgisayar ortamına bir boyutlu olarak aktarılmışlardır.  Köprülerin tasviri ve
kullanılan malzeme ile ilgili özellikler şöyledir:

Şekil 1. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü ve Rölevesi



Çalıhemşin Mikrun Köprüsü 17. yüzyılda yapılmıştır. Köprü yapımında kesme taş ve
moloz taş kullanılmıştır. Kemerler kesme taş, duvarlar ve köprü yolu düzenli moloz
taş örgülüdür. Mikrun Köprüsü yuvarlak kemerlidir. Kemeri bir silme çevreler.
Kemer başlangıçlarında karşılıklı simetrik olarak yerleştirilmiş dikdörtgen biçiminde
ikişer niş mevcuttur. Memba ve mansap cepheleri birbirleri ile aynı biçimde
düzenlenmiştir. Her iki yanında korkulukları vardır [5]. Şekil 1 ve 2’de Çamlıhemşin
Mikrun (Kavak) Köprüsü ve rölevesi görülmektedir.

Şekil 2. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsünün Değişik Açılardan Görünümü

Mikrun Köprüsü için 10196 denklem çözümü yapılmıştır, köprü boy kesiti için
oluşturulan sonlu eleman ağları Şekil 3.de görülmektedir. Analiz sonucu elde edilen
σx ,σ y, σxy, τ max efektif gerilmeler ve yükleme sonrasında köprüde oluşan
deformasyonlar Şekil 4-9 de  görülmektedir.

Şekil 3. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü Sonlu Elemanlar Ağları

Şekil 4. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü σx Gerilmeleri (N/mm2)



Şekil 5. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak)Köprüsü σy Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 6. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü σxy Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 7. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü τ max Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 8. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü Efektif Gerilmeleri (N/mm2)



Şekil 9. Çamlıhemşin Mikrun (Kavak) Köprüsü Deformasyon Ağları

Köprü kitabesine göre Lıvık Çakeşli köprüsü 1797 yılında inşa edilmiştir. Halen
kullanımdadır. Bu köprü yuvarlak kemerlidir. Kemerde silme yoktur. Memba ve
mansap cepheleri birbirleri ile aynı biçimde düzenlenmiştir. Köprü ayakları doğal
kayalara oturmaktadır [5]. Şekil 10’da Çamlıhemşin Lıvık Çakesli Köprüsü ve
rölevesi görülmektedir.

Şekil 10. Çamlıhemşin Lıvık Çakesli Köprüsü ve Rölevesi

Çakeşli Köprüsü için 10196 denklem çözümü yapılmıştır, köprü boy kesiti için
oluşturulan sonlu eleman ağları Şekil 11’de görülmektedir. Analiz sonucu elde edilen
σx ,σ y, σxy, τ max, efektif gerilmeler ve yükleme sonrasında köprüde oluşan
deformasyonlar Şekil 12-17’de  görülmektedir.

Şekil 11. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü Sonlu Elemanlar Ağları



Şekil 12. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü σx Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 13. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü σy Gerilmeleri(N/mm2)

Şekil 14. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü σxy Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 15. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü τ max Gerilmeleri (N/mm2)



Şekil 16. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü Efektif Gerilmeleri (N/mm2)

Şekil 17. Çamlıhemşin Lıvık Çakeşli Köprüsü Deformasyon Ağları

4.SONUÇLAR

Tek açıklıklı kemer sistemli Rize köprülerinde yapılan statik gerilme analizi
sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 Kemer Köprülerin kritik noktası olan kilit taşı bölgesine uygulanan tekil
yüklerden dolayı, en yüksek gerilmelerin bu kısımlarda yoğunlaştığı
görülmüştür.

 Köprülerdeki σx, σy, σ1, σ2 gerilmelerin genelde açıklıktaki kesitin hemen
hemen her bölgesinde basınç gerilmeleri olduğu, elde edilen gerilme
diyagramlarda görülmektedir.

 Gerilmelere baktığımızda en çok zorlanan kesitler, kemerin kilit taşı denilen,
ve tekil yüklemenin yapıldığı bölgeler olmuştur. Köprülere pratikte nadir
geleceği düşünülen tekil yükler uygulanmıştır.

 Köprüler deplasmanları yükün uygulandığı orta bölgelerde, düşey eksende
gerçekleştirmişlerdir. Kesitin zayıf olduğu açıklıklardaki deplasmanlar
diğerlerine nazaran daha önemli boyutlardadır.

Kendi çağları içinde taşıdıkları hareketli yüklere göre düşününüldüğünde bu
köprülerin her biri oldukça dayanıklı yapılardır ve daha uzun yıllar hizmet vermeye



devam edeceklerdir. Bu çalışmanın sonuçları dinamik analiz yapmak suretiyle daha
da geliştirilebilir.
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DENEYSEL MODAL ANALİZ TEKNİĞİNİ KULLANARAK
KÖPRÜLERDE HASARSIZ DURUM TESPİTİ

Cemalettin DÖNMEZ*, Eyyüb KARAKAN*

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü., İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir

ÖZET

Deneysel modal analiz son 30 yıldır çeşitli araştırmacılar tarafından yapısal sistemlerin
durum tespiti/izlemesi ve hasar tanılaması amacıyla  kullanılmaktadır. Ölçüm ve
analizlerin tekniğine uygun olarak tasarlanıp uygulanması durumunda bu teknik ile
yapısal bir sistemin dinamik özellikleri (frekanslar, sönüm oranları ve modal şekilleri)
kestirilebilmektedir. Sistemde oluşacak herhangi bir hasarın sistemin sıkılığını ve aynı
zamanda dinamik özelliklerini değiştireceği gerçeğinden yola çıkılırsa, hasar öncesi ve
sonrası dinamik özelliklerin izlenmesi sayesinde yapıda oluşan hasarlar tahribatsız bir
biçimde tespit edilebilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nde bir TÜBİTAK projesi kapsamında deneysel modal analiz tekniğinin
kullanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiri kapsamında deneysel modal
analiz tekniklerinin köprülerin durum tespiti ve hasar tanılamasında ne şekilde
uygulanabileceği konusunda kısa bir özet verilecek ve İYTE’de bugüne kadar
öğrendiğimiz teknikleri uygulamada gösterebilmek amacı ile laboratuvarda imal,
basitleştirilmiş bir köprü maketi üzerinde modal analiz teknikleri kullanılacak ve
sonuçlar sergilenecektir. Ayrıca maket köprünün sonlu elemanlar modeli kurularak
analiz ve deney sonuçları karşılaştırılacak ve sonuçlar irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Modal analiz, sonlu elemanlar, köprü, yapısal tanılama.

ABSTRACT

Experimental modal analysis is used by researchers for the purpose of condition
assessment and damage detection of structural systems. If the experiment and analysis
are performed accordingly, it is possible to identify the dynamic parameters of the
systems such as natural frequnecies, damping ratios and the modal vectors. Since any
damage in the system changes the stiffness and at the same time dynamic parameters of
the system, it is possible to detect and locate the damage in the system. System
parameters should be identified before and after the damage for such an analysis.
Experimental modal analysis technique is under study in IYTE, Civil Engineering



Department. Through the paper a limited literature survey will be presented in relation
with the application of modal analysis techniques for condition assessment and damage
detection of bridges. Also a simple bridge model will be tested and analyzed with
techniques that we have acquired in IYTE up to now. In order to discuss the results of
the modal analysis results, a finite element model of the model bridge will also
provided.

Keywords: Modal analysis, finite elements, bridge, system identification.

Bu bildirinin tam metni değerlendirilmek üzere İMO Teknik Dergi Yayın Kurulu’ na
gönderilmiştir.



KABLOLU BİR KÖPRÜNÜN DEPREM ETKİSİNE KARŞI
µ-SENTEZLİ AKTİF KONTROLÜ

Gürsoy TURAN*, Petros Voulgaris** ve Lawrence Bergman**

*İzmir Yüksek Teknoloji Enst., İnşaat Müh. Böl., İzmir
**University of Illinois, Dept. of Aero. & Astro. Engineering, Urbana, ABD

ÖZET

Kablolu köprülerin sismik etkilere karşı kontrol uygulamalarının karşılaştırılması için bir
ortam yaratılmıştır [1, 2]. Bu amaçla, Cape Girardeau, MO, ABD'de inşaa edilen kablolu
köprü için bir sonlu eleman modeli oluşturulmuştur [4]. Bu model, köprünün deprem
etkisine karşı kontrol uygulamasında kullanılmıştır. Köprünün kritik bölgelerindeki iç
kuvvetlerin düşük tutulmasına özellikle önem verilmiştir. Bunlar arasında kontrolü en zor
olan, yol düzeyindeki kule kesme kuvvetleri olarak belirlenmiştir. Kontrol aygıtı olarak her
kule yanında altışar hidrolikli piston öngörülmüştür. Mevcut (gerçek) köprüde kolon
yanlarında dörder adet sismik iletici aygıt bulunmaktadır ve söz konusu olan kontrol
cihazları, bunların yerine monte edilebilecektir. Sismik iletici aygıtlar, sönümleme
katsayısı çok büyük olan amortisörler gibi düşünülebilir, ki bunlar yalnız yavaş harekete
izin verirler (örnek: sıcaklığa bağlı olarak köprü döşemesinin genleşmesi). Bu aygıtların
varlığı halihazırda köprünün depreme karşı davranışını iyileştirmektedir. Dolayısı ile
aygıtların, kontrol edilebilen hidrolikli pistonlarla değiştirilmeleri, daha işin başında bir
dezavantaj yaratmaktadır.

Köprünün kontrol yasasını oluştururken, köprünün sonlu eleman modeli yedide bir
(64 serbestlik dereceli) boyuta indirgenmiştir. Kontrol tasarımında; µ-sentez yöntemlerini
kullanarak ve tasarım modeli ile gerçek yapı arasında var olabilen farkı da düşünerek,
köprü davranışını iyileştirici bir kontrol yasası oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: aktif kontrol, model küçültülmesi, kablolu köprü

ABSTRACT

A benchmark control problem for seismic response of cable-stayed bridges is introduced to
compare (among others) the effectiveness of various control algorithms [1, 2]. A finite
element model for the CSB at Cape Girardeau, MO, U.S.A., is provided, and used in this
study for its control against earthquake excitation. Special attention is given to the control
of critical locations of the bridge response. Among these, the tower shear forces at the deck



level were the hardest to reduce by using hydraulic actuators for control. These actuators
are assumed to replace the shock transmission devices of the bridge, which can be assumed
to be hydraulic dampers with very large damping coeffïcients that only allow small
velocity movements of the deck (example: thermal deck expansion). The presence of these
devices already reduces the bridge response during an earthquake. Replacing them by
hydraulic actuators, therefore, becomes a harder task for control to obtain better
performance than the bridge with lock-up devices, only.

This paper presents an uncertainty tolerant design to account for the design model
difference from the evaluation model and the closed loop robustness test for a controller,
which is designed based on µ-synthesis.

Keywords: active control, model reduction, cable-stayed bridge

Bu bildirinin tam metni değerlendirilmek üzere İMO Teknik Dergi Yayın Kurulu’ na
gönderilmiştir.



ÇELİK KÖPRÜ I-KİRİŞLERİNE YANAL DESTEK SAĞLAYAN
TRAPEZ SAC KALIPLARIN MUKAVEMETİ

Oğuz Özgür EĞİLMEZ, Deniz ALKAN

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü., İnşaat Müh. Böl., İzmir

ÖZET

Trapez Sac Kalıplar (TSK) hem çelik bina hem de çelik köprü sektörlerinde beton
döşemenin kalıp sistemi olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar. TSK’ler her ne kadar
bina inşaatlarında çelik I-kirişlere yanal destek sağlayıcı elemanlar olarak işlev
görseler de, çelik köprü sektöründe trapez sac kalıplardan destek elemanları olarak
yararlanılmasına izin verilmez. Ancak, önceki çalışmalar birleşim detayının
geliştirilmesi durumunda TSK sisteminin kirişin yanal kararlılığına belirgin şekilde
destek sağlayabildiğini göstermiştir. Bu makale halen devam etmekte olan ve
TSK’lerin mukavemetinin incelendiği analitik bir çalışmanın ara sonuçlarını
içermektedir. Geçmişte, TSK sistemleriyle desteklenen köprü kirişlerin genel
burkulma davranışını irdeleyen basit sonlu elemanlar modelleri (SEM) kullanılmıştır.
Bu çalışmada TSK’leri hem birbirlerine hem de kirişlere bağlayan vidalardaki
kararlılık destek kuvvetlerini belilemek için kullanılan geliştirilmiş bir sonlu
elemanlar modelinin sonuçlarına yer verilmiştir. Bu çözümleme sonuçları TSK’lerin
içermesi gereken mukavemet ihtiyacını belirleyecek olan bir tasarım yönteminin
geliştirilmesinde kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Trapez Sac Kalıp, Kararlılık; Çelik I-Kiriş

STRENGTH OF PERMANENT METAL DECK FORMS USED TO BRACE
STEEL BRIDGE I-GİRDERS

ABSTRACT

Permanent metal deck forms (PMDF) are frequently used in the building and bridge
industries as concrete deck formwork. PMDF are not currently relied upon as a
bracing source for bridges due to eccentric connections that can dramatically reduce
the stiffness of the deck system. However, previous studies have shown that the
PMDF can provide substantial bracing against lateral torsional buckling to the bridge
girders by making simple modifications to connection details. This paper presents the
results of an ongoing analytical study on the PMDF strength requirements for steel
bridge girders. In the past, simplified finite element analytical (FEA) models were



used to investigate the global buckling behavior of the PMDF braced systems. This
paper focuses on results of modified FEA models to determine the stability brace
forces of fasteners used to connect the PMDF along the sidelaps of the sheets and
also to the girders. The results will be used to develop strength requirements for the
PMDF used in the bridge industry.

Keywords: Permanent Metal Deck Forms, Stability; Steel I-Girders

Bu bildirinin tam metni değerlendirilmek üzere İMO Teknik Dergi Yayın Kurulu’ na
gönderilmiştir.



KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN SONLU ELEMAN
MODELLERİNİN OPERASYONAL MODAL ANALİZ

YÖNTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Alemdar BAYRAKTAR*, Ahmet Can ALTUNIŞIK*, Temel TÜRKER*
Barış SEVİM* ve Şevket ATEŞ*

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh., Böl., 61080, Trabzon, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, karayolu köprülerinin sonlu eleman modellerinin Operasyonal Modal
Analiz yöntemi ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Trabzon’un Of ilçesinde
bulunan bir karayolu köprüsü örnek olarak seçilmiştir. Çalışmanın teorik kısmında
SAP2000 programı kullanılarak köprünün üç boyutlu sonlu eleman modeli proje
verileri üzerinden oluşturulmuş ve modal analizi gerçekleştirmiştir. 17 kanallı veri
toplama ünitesi ve üç eksenli ivmeölçerlere sahip ölçüm sistemi kullanılarak
köprünün Operasyonal Modal Analiz yöntemiyle dinamik karakteristikleri deneysel
olarak belirlenmiştir. Deneysel ve teorik analizlerden elde edilen dinamik
karakteristikler arasındaki farklılıkları minimize edebilmek için, malzeme
özelliklerindeki değişimler kullanılarak köprünün sonlu eleman modeli
iyileştirilmiştir. Sonlu eleman modelinde kullanılan malzeme özelliklerinin köprünün
dinamik karakteristikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dinamik karakteristikler, Karayolu köprüleri, Operasyonal modal
analiz, Sonlu eleman model iyileştirilmesi

FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF HIGHWAY
BRIDGES USING OPERATIONAL MODAL ANALYSIS

ABSTRACT

In this paper, finite element model updating of highway bridges are investigated by
Operational Modal Analysis. For this purpose, a highway bridge located at Of town
of Trabzon, Turkey, is selected as an application. In the theoretical part of the study,
3D finite element model of the bridge considering design drawings is modelled by



SAP2000 finite element program and modal analysis is carried out. Dynamic
characteristics of the bridge are determined experimentally using 17 channel data
acquisition system and three-axial accelerometers by Operational Modal Analysis.
Finite element model of the bridge is updated using material properties to minimize
the differences between theoretical and experimental results. It is clearly seen from
the results that material properties are very effective in the determination of dynamic
characteristics of highway bridges.

Keywords: Dynamic characteristics, Highway bridges, Operational modal analysis,
Finite element model updating

GİRİŞ

Günümüzde yığma köprülerin, asma köpülerin, kablolu köprülerin, yaya üst
geçitlerinin ve kemer köprülerin yanı sıra karayolu köprülerinin de dinamik
karakteristikleri deneysel ölçüm yöntemlerine dayalı olarak belirlenebilmektedir.
Yapının bilinen bir etki ile uyarıldığı Deneysel Modal Analiz yöntemi ve rüzgâr,
trafik, dış yük gibi çevresel etkiler ile uyarıldığı Operasyonal Modal Analiz yöntemi
deneysel ölçüm yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Uygulama basitliği, ölçüm
sırasında trafik akışının kesilmemesi, ucuz maliyet gibi sebeplerden dolayı
Operasyonal Modal Analiz yöntemi karayolu köprülerinin dinamik
karakteristiklerinin belirlenmesinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Operasyonal Modal Analiz yöntemi kullanılarak yığma köprüler, asma köprüler,
çelik köprüler, kablolu köprüler, yaya üst geçitleri ve karayolu köprüleri gibi önemli
mühendislik yapılarının dinamik karakteristikleri olarak adlandırılan doğal frekans,
mod şekli ve sönüm oranlarının belirlenmesi konusunda birçok çalışma mevcuttur.
Bu çalışmalarda, Paultre ve diğerleri [1] trafik yükü altında karayolu köprülerinin
dinamik testlerini gerçekleştirmişlerdir. Pang [2] “Karayolu Köprülerinin
Modellenmesi ve Deneysel Modal Analizi” adlı doktora tezinde Oklahama’da
bulunan Walnut Creek köprüsünü incelemiştir. Deneysel ölçümlerde frekans ve
zaman ortamındaki yöntemler dikkate alınmış, uyarıcı olarak sarsıcılar kullanılmıştır.
Ren ve diğerleri [3] yapmış oldukları çalışmada, Roebling asma köprüsünün doğal
uyarıcılar altında dinamik karakteristiklerini belirlemişler ve köprünün sonlu eleman
modelini kablo kesit alanlarında %40’lara varan azalmalar yaparak iyileştirmişlerdir.
Kwasniewski ve diğerleri [4] karayolu köprülerinin dinamik davranışını değişken
yükler altında deneysel olarak incelemişlerdir. Yapılan çalışmanın karayolu
köprülerinin gerçek yük kapasitesi ve performans değerlendirmesinin
belirlenmesinde etkili ve gerekli olduğu vurgulanmıştır. Bayraktar ve diğerleri [5, 6]
Operasyonal Modal Analiz yöntemi ile yığma köprülerin ve yaya üst geçitlerinin
dinamik karakteristiklerini belirlemişler, teorik ve deneysel olarak belirlenen dinamik
karakteristikleri karşılaştırarak köprülerin sonlu eleman modellerini iyileştirmişlerdir.
Ayrıca bu çalışmalarda, malzeme özellikleri ve sınır şartlarının köprülerin gerçek
durumunu yansıtan sonlu eleman modelini oluşturmada etkili olduğu vurgulanmıştır.

Bu çalışmada, Trabzon ili Of ilçesinde bulunan bir karayolu köprüsünün dinamik
karakteristikleri teorik ve Operasyonal Modal Analiz yöntemleri kullanılarak
belirlenmiş, teorik ve deneysel dinamik karakteristikler karşılaştırılarak karayolu



köprüsünün sonlu eleman modeli iyileştirilmiştir. Operasyonal Modal Analiz
yönteminde trafik yükü uyarıcı olarak dikkate alınmıştır.

FORMÜLASYON

Operasyonal Modal Analiz yönteminde yapının çevresel bir etki ile titreştirildiği
kabul edilmekte ve yapının bu titreşime göstermiş olduğu tepki ölçülmektedir.
Tepkilerin ölçülüp değerlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu
yöntemlere frekans ortamında Piklerin Seçilmesi (Peak Peaking-PP) yöntemi, zaman
ortamında Stokastik Altalan Belirleme (Stochastic Subspace Identification-SSI)
yöntemi ve doğal uyarma (NExT) yöntemi örnek olarak verilebilmektedir. Kullanılan
yöntemlerin temel esasları hemen hemen aynı olup, yöntemler arasında veri
kısıtlamaları, denklem çözümleri ve matris formları gibi birkaç uygulama farklılıkları
bulunmaktadır. Bu çalışmada karayolu köprüsünün dinamik karakteristiklerinin
Operasyonal Modal Analiz yöntemine bağlı olarak belirlenmesinde PP yöntemi
kullanılmıştır.

PP yöntemi frekans ortamına dayalı bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin teorik olarak
bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar; piklerin subjektif olarak seçilmesi, sadece
orantılı sönümlü yapıların gerçek modları elde edilebilmesi ve sönüm tahminlerinin
güvenilir olamaması gibi sıralanabilir [7]. Ancak, bütün dezavantajlara rağmen bu
yöntem uygulama basitliği, işlem hızı ve altyapı gibi nedenlerden dolayı çevresel
titreşim testlerine dayalı inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. PP yönteminde bilinmeyen etki ve ölçülen tepki arasındaki ilişki
denklem (1)’de verilmektedir [8].

    *

xx

T
yy H( ) G ( ) H( )G ( )       (1)

Burada; xxG ( ) etki sinyalinin güç spektral yoğunluk fonksiyonunu, yyG ( ) tepki
sinyalinin güç spektral yoğunluk fonksiyonunu ve H frekans davranış fonksiyonunu
göstermektedir. Denklemdeki * ve T sırasıyla ifadelerin kompleks eşleniğini ve
transpozunu göstermektedir. Matematiksel düzenlemelerden sonra tepki sinyaline ait
güç spektral yoğunluk fonksiyonu tek kutuplu artık değer fonksiyonu formunda
aşağıdaki gibi elde edilmektedir:

T * * H
k k k k k k

yy *
k Sub( ) k k

d dG ( )
j j 

            
 (2)

Burada, kd sabit bir değer ve k ise k. mod şekli vektörüdür. H kompleks eşleniğin
transpozunu göstermektedir. Tepki sinyali güç spektral yoğunluk fonksiyonu, tekil
değer ayrışımı gerçekleştirilerek ayrık değerler olarak denklem (3)’te verilmektedir.

H
yy i i i iĜ ( j ) U S U  (3)

Burada, iU , iju tekil vektörlerinden oluşan birim matrisi, iS , ijs tekil değerlerden
oluşan diyagonal matrisi göstermektedir. Spektrumlarda k. moda yakın bölgelerde k.



mod baskındır ve güç spektral yoğunluk fonksiyonu tek matris olarak denklem (4)’te
ki gibi verilebilmektedir.

H
yy i i i1 i1 i kĜ ( j ) s u u   ,     (4)

Bu yöntemde, doğal frekanslar tekil değerlerin dağılımında pikler olarak, mod
şekilleri ise tekil vektörler olarak elde edilmektedir. Modal sönüm oranları ise tekil
pik değerlerin hızlı fourier dönüşümü ile zaman ortamına aktarılması ve logaritmik
azalım yöntemi ile hesaplanmaktadır.

UYGULAMA

Bu çalışmada, ağır taşıt trafiğine maruz bir karayolu köprüsünün sonlu eleman
modelinin teorik ve Operasyonal Modal Analiz yöntemleri kullanılarak belirlenen
dinamik karakteristikleri dikkate alınarak iyileştirilmesi ve köprünün mevcut
durumunu yansıtan gerçek sonlu eleman modelinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Örnek olarak seçilen köprü Trabzon’un Of ilçesinde bulunmaktadır. Birçok köy yolu
üzerinde bulunan köprü, tersane şantiyeleri için gerekli olan malzemelerin elde
edildiği taş ocağı yolu üzerinde de bulunduğundan yoğun ağır taşıt trafiğine maruz
kalmaktadır. Seçilen köprü yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahiptir. Şekil 1’de karayolu
köprüsüne ait bazı görünüşler verilmektedir.

Şekil 1 . Karayolu köprüsüne ait bazı görünüşler

Karayolu Köprüsünün Sonlu Eleman Modeli

Seçilen karayolu köprüsünün toplam boyu ve eni sırasıyla 61,5m ve 8,5m olup,
tabliye kalınlığı 20cm’dir. Tabliyenin alt kısmında boyuna doğrultuda uzunluğu
20,5m ve yüksekliği 1m olan üç sıra betonarme I profili bulunmaktadır. Her bir
sırada enine doğrultuda yan yana dokuz adet I profili yer almaktadır. Profiller kıyıda
kenar, ortalarda ise kolon ayaklara oturmaktadır. Her bir kolon 10m yüksekliğinde ve
6,40mx0,50m kesitlidir. Tabliye kenarlarında 50cm genişliğinde ve 20cm
kalınlığında yaya geçişi bulunmaktadır. Köprü kenarlarında 80cm yüksekliğinde
korkuluklar mevcuttur. Yaya geçişleri ve kenarlardaki korkulukların kütleleri
köprünün iyileştirilmiş sonlu eleman modeli oluşturulurken tabliye kütlesine
eklenmiştir.



Çalışma kapsamında seçilen karayolu köprüsü için dikkate alınan malzeme
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1 Teorik analizlerde dikkate alınan malzeme özellikleri

Malzeme
Elastisite Modülü

(N/m2)
Poisson Oranı

Kütle Yoğunluğu
(kg/m3)

Tabliye 2,482E10 0,2 2403

I profilleri 2,482E10 0,2 2403

Ayaklar 2,482E10 0,2 2403

Köprünün sonlu eleman modeli SAP2000 programı [9] kullanılarak oluşturulmuştur.
Köprü kolon ayaklarının zemine oturduğu bölümlerin bütün hareketleri, köprü
tabliyesinin kıyıdaki kenarlarının ise hem yatay hem de düşey hareketi
engellenmiştir. Karayolu köprüsünün SAP2000 programı kullanılarak oluşturulan üç
boyutlu sonlu eleman modeli Şekil 2’de verilmektedir.

a) Köprünün sonlu eleman modeli b) Tabliye I pofili birleşimi

Şekil 2 . Karayolu köprüsünün üç boyutlu sonlu eleman modeli

Çevresel Titreşim Testi

Karayolu köprüsünün dinamik karakteristiklerinin titreşim testleri yapılarak
belirlenmesinde Operasyonal Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Ölçümler dört
adet üç eksenli ivmeölçer kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İvmeölçerlerden elde
edilen sinyaller 17 kanallı Brüel&Kjaer 3560 veri toplama ünitesinde birleştirilip
PULSE yazılımına aktarılmıştır (Şekil 3). Burada sinyaller işlendikten sonra OMA
yazılımı [10] kullanılarak dinamik karakteristikler elde edilmiştir.



Şekil 3 . Deneysel ölçümlerde kullanılan veri toplama ünitesi ve üç eksenli ivmeölçer

Seçilen karayolu köprüsünün dinamik karakteristiklerini elde edebilmek amacıyla
yedi farklı noktadan üç eksenli ivmeölçerler kullanılarak köprünün titreşim sinyalleri
toplanmıştır. Bu işlem için iki ölçüm düzeneği oluşturulmuştur. İlk ölçüm
düzeneğinde ivmeölçerler Şekil 4’te gösterilen IA, IB, IC ve ID noktalarına (köprü
ayaklarının tabliye üzerindeki izdüşümlerine) yerleştirilmiş, ikinci ölçüm
düzeneğinde ise ivmeölçerler IIA, IIB ve IIC noktalarına (her bir açıklık için orta
noktalara) yerleştirilmiş ve titreşim sinyalleri toplanmıştır. Köprüyü titreştirmek
amacıyla dışarıdan kuvvet uygulanmış, ağır taşıt yükü gibi çevresel etkilerden
yararlanılmıştır.

Şekil 4 . Deneysel ölçümlerde kullanılan ölçüm düzeneği

Deneysel ve Teorik Dinamik Karakteristikler

Köprünün deneysel dinamik karakteristikleri, Operasyonal Modal Analiz yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilen titreşim testlerinden frekans ortamında Piklerin
Seçilmesi (PP) yöntemiyle elde edilmiştir. Modal parametreler, Piklerin Seçilmesi
yönteminde her bir titreşim sinyalinden tekil değerler olarak elde edilmiştir. Şekil
5’te piklerin seçilmesi yöntemi için bütün sinyallerden elde edilen değerler
gösterilmektedir.



Şekil 5 . Piklerin Seçilmesi (PP) yöntemi kullanılarak elde edilen tekil değerler

Köprünün SAP2000 sonlu eleman programı kullanılarak gerçekleştirilen modal
analizinden ve deneysel ölçümlerden elde edilen ilk altı frekans ve sönüm değerleri
Tablo 2’de karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Tablo 2 Teorik ve deneysel olarak elde edilen dinamik karakteristikler
Frekans

No
Teorik Frekanslar

(Hz)
Deneysel Frekanslar

(PP) (Hz)
Deneysel Sönüm

Oranları (%)
1 3,57 3,35 1,336
2 4,33 3,71 0,689
3 4,72 4,46 3,953
4 5,26 4,97 0,535
5 6,12 5,25 0,508
6 6,59 6,11 0,605

Şekil 6 ve 7’de teorik ve deneysel olarak elde edilen mod şekilleri verilmektedir.
Köprünün teorik ve deneysel olarak elde edilen mod şekilleri dikkate alındığında ilk
altı mod şeklinin eğilme ve burulma modları olduğu görülmüştür.

1. Eğilme modu(f= 3,57 Hz) 2. Eğilme modu (f= 4,33 Hz)



1. Burulma modu(f= 4,72 Hz) 2. Burulma modu (f= 5,26 Hz)

3. Eğilme modu (f= 6,12 Hz) 3. Burulma modu (f= 6,59 Hz)

Şekil 6 . Teorik olarak elde edilen ilk altı mod şekli

1. Eğilme modu(f= 3,35 Hz) 2. Eğilme modu (f= 3,71 Hz)

1. Burulma modu (f= 4,46 Hz) 2. Burulma modu (f= 4,97 Hz)

3. Eğilme modu (f= 5,25 Hz) 3. Burulma modu (f= 6,11 Hz)

Şekil 7 . Deneysel olarak elde edilen ilk dört mod şekli



Teorik ve deneysel modal analiz sonuçları karşılaştırıldığında elde edilen mod
şekillerinin uyum içerisinde olmasına rağmen, frekans değerleri arasında
farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların teorik analizler sırasında dikkate
alınan malzeme özellikleri ile sınır şartlarında yapılan kabullerden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu nedenle köprünün teorik modelinin deneysel sonuçlara göre
iyileştirilmesi gerekmektedir. Literatürde yapıların sonlu eleman modellerinin
iyileştirilmesinde malzeme özellikleri ve sınır şartlarındaki değişimlerden
yararlanılmaktadır [11]. Bu çalışmada malzeme özelliklerindeki değişimler göz
önünde bulundurulmuştur. Tablo 3’te köprünün gerçek durumunu yansıtan sonlu
eleman modelinin oluşturulmasında dikkate alınan malzeme özellikleri
verilmektedir. Tablo 4’te malzeme özelliklerindeki değişimler dikkate alınarak
iyileştirilen sonlu eleman modelinden ve deneysel sonuçlardan elde edilen frekans
değerleri verilmektedir. Tablo 4’ten teorik ve deneysel sonuçların birbirleriyle daha
iyi bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, iyileştirilen teorik modelden
elde edilen ilk altı mod şekilinin yine eğilme ve burulma modları olduğu
görülmüştür.

Tablo 3 Sonlu eleman model iyileştirilmesinde dikkate alınan malzeme özellikleri

Malzeme

Sonlu Eleman Model
İyileştirilmesinden Önce

Sonlu Eleman Model
İyileştirilmesinden Sonra

Elastisite
Modülü
(N/m2)

Kütle
Yoğunluğu

(kg/m3)

Elastisite
Modülü
(N/m2)

Kütle
Yoğunluğu

(kg/m3)
Tabliye 2,482E10 2403 2,200E10 3500

I propilleri 2,482E10 2403 2,200E10 2000
Ayaklar 2,482E10 2403 2,200E10 2000

Tablo 4 İyileştirilen modelin teorik ve deneysel dinamik karakteristikleri

Frekans
No

Teorik
Frekanslar

(Hz)

İyileştirilen Teorik
Frekanslar (Hz)

Deneysel
Frekanslar
(PP) (Hz)

1 3,57 3,35 3,35
2 4,33 4,07 3,71
3 4,72 4,35 4,46
4 5,26 4,85 4,97
5 6,12 5,75 5,25
6 6,59 6,08 6,11

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, karayolu köprülerinin deneysel ölçümler sonucunda elde edilen
dinamik karakteristikleri dikkate alınarak sonlu eleman modelinin iyileştirmesi
gerçekleştirilmiştir. Uygulama amacıyla, Trabzon ili Of ilçesinde bulunan ve ağır
taşıt yüküne maruz bir karayolu köprüsü seçilmiştir.

Teorik analizler ve deneysel ölçümler sonucunda elde edilen mod şekilleri
incelendiğinde ilk altı mod şeklinin eğilme ve burulma modu olduğu görülmüştür.
Buna rağmen, dinamik karakteristikler arasında bazı farklılıkların bulunduğu ve



deneysel olarak elde edilen frekans değerlerinin teorik olarak elde edilen frekans
değerlerinden daha küçük olduğu görülmüştür.

Teorik ve deneysel olarak elde edilen dinamik karakteristikler arasındaki
farklılıkların giderilmesi için karayolu köprüsünün sonlu eleman modelin
iyileştirilmesinin gerekliliği ortaya konulmuş ve malzeme özelliklerindeki değişimler
dikkate alınarak gerçekleştirilen model iyileştirmesinin sonuçlar arasındaki uyumu
arttırdığı görülmüştür.

Köprüler gibi önemli mühendislik yapıları üzerinde yapılacak çalışmalar da hem
mod şekillerinin daha iyi belirlenmesi hem de değişik yöntemler kullanılarak
dinamik karakteristikler arasında daha iyi bir uyumun elde edilebilmesi için
referanslı ölçümlerin alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma, 106M038 numaralı TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi
ve 2005.112.001.1 numaralı Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi
kapsamında desteklenmiştir.
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GÜLBURNU KÖPRÜSÜ

Zeki Harputoğlu1 , Dr. Nuri Çelebi 2 ,  Fikret Tulumtaş3

Yüksel Proje, Ankara

1) İnşaat Müh.  ( İTÜ - 1990)
2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover – 1966 , Cornell University – 1972 )
3) İnşaat Müh.  ( ODTÜ - 1987 )

1. GİRİŞ
Gülburnu Köprüsü, Karadeniz Sahil Yolu İyileştirme Projesi Giresun-Espiye

arası Devlet Yolu yapım işi kapsamında Güriş-Metiş Adi Ortaklığı 'nın taahhüdü altında
yapılmaktadır. Tarihi Zefre Limanının bulunduğu koyun estetik bir köprüyle geçilmesi
suretiyle doğal bir güzelliğe sahip olan Gülburnu Koyu korunmuş olmaktadır.  (Şekil-1)

Şekil 1: Gülburnu Köprüsünün Denizden Görünüşü

Gülburnu köprüsü serbest konsol metodu ile inşa edilmekte olan ardgermeli
yerinde dökme kutu kesitli bir köprüdür. Köprü 3 açıklıklı olup kenar açıklıkları 82.5
metre, orta açıklığı 165 metre olmak üzere toplam 330 metre uzunluğundadır. Üst yapı
yüksekliği orta ayak üzerinde 8.25 metre, köprü ortasında ve uçlarında 3.50 metredir.
Köprü gabarisi orta ayaklarda 7.50 metreden başlıyarak orta açıkta yaklaşık 12.50
metreye yükselmektedir.

Köprü projesi ile ilgili ön çalışmalar 1998 yılı sonlarında başlamıştır. Sunulan
alternatifler arasından Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi tarafından büyük
açıklıklı, songermeli, betonarme   bir köprü  tipi tercih edilmiştir. Köprü açıklıklarının
büyük seçilmek istenmesi, deniz tabanının jeolojik ve topografik özellikleri ile yakından
ilgilidir.  Ana kayanın denizde yaklaşık 15 ila 20 metre derinde olması, denizdeki ayak
adedinin mümkün olduğunca azaltılmasına ve ayakların daha sığ olan kenar kısımlara
konulmasına yol açmaktadır.

Deniz içinde  iskele kurulması mümkün olmadığı için burada yapım yöntemi
olarak “Serbest Konsol Metodu” (Free Cantilever Method) seçilmiştir. Serbest konsol
metodu deniz ve ırmak gibi su yolu veya derin vadi geçişlerinde veya zeminin herhangi
bir sebeple iskele yapmaya müsait olmadığı yerlerde, özellikle yurt dışında sıkça
kullanılmaktadır.

( Şekil-1 )
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Yurdumuzda ise serbest konsol metodunun daha önce inşa edilmiş iki
uygulaması bulunmaktadır. Bunların birincisi 1986 yılında hizmete giren 76.5 m. – 135
m. – 76.5 m. açıklıklı Malatya Kömürhan Köprüsü, ikincisi Ankara Mamak yolundaki
6 x 115.00 metre açıklıklı İmrahor Köprüsüdür.

Serbest konsol metodunda önce  orta ayaklar  ve köprünün küçük bir kısmı
yerinde uygun bir  kalıp sistemi ile inşa edilmektedir. Sonra ayağın iki tarafına özel
kalıp arabaları bağlanarak 3 ila 5 metre  uzunlukta birer ano imal edilmektedir. Kalıp
arabası kalıbın ve betonun ve beton içerisindeki teçhizatın ağırlığını, bir önce dökülmüş
olan anoya basarak taşımaktadır. Beton yeterli mukavemeti kazanınca, daha önce
betonda bırakılmış kanallardan yüksek mukavemetli çelik kablolar geçirilmekte ve
ardgerme tatbik edilmektedir. Ardgerme tatbik edilir edilmez kalıp arabası bir ano boyu
kadar ötelenmekte ve yeni bir döngüye başlanmaktadır. Ayağın iki tarafındaki birer
anonun imal edildiği bir döngü, yaklaşık olarak 1 haftada tamamlanmaktadır. Köprü
mesnetin iki yanındaki açıklıkların ortasına geldiğinde, kalıp arabası sökülerek bir başka
ayağa transfer edilmektedir.

Köprü yapımı sırasında betonun elastisite modülü, sünme ve rötre katsayıları
iklim şartlarına bağlı olarak sürekli değişikliğe uğrayacaktır. İstenilen geometriyi
sağlamak için kalıp arabasına verilecek ön sehim değerleri bu özellikler gözönünde
tutularak uygulanacaktır.

2. ZEMİN KOŞULLARI
Köprü güzergahı üzerinde, 2 adedi karada ve 7 adedi denizde olmak üzere

toplam 9 adet zemin sondajı  Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş
ve Ağustos  2000 de “Gülburnu Köprüsü Zemin Sondaj Raporu”,  Kasım 2000’de de
“Gülburnu Köprüsü Jeoteknik Raporu”  hazırlanmıştır.

Söz konusu raporlardan da görüleceği üzere Gülburnu Koyu’nda ana kaya
tabakası genelde çok sağlam yapıda ve sert aglomeradan oluşmaktadır. Aglomera birimi
sadece çatlakları boyunca su taşıyan geçirimsiz bir kayaçtır.  Köprü orta kesiminde, bu
koyun geometrisini belirleyen ve doğu-batı yönünde uzanan 3 adet aktif olmayan fay
bulunmaktadır. F1 ve F2 fayları arasındaki çöküntü bölgesinde  kalınlığı 5 metre ile 8
metre arasında değişen gevşek bir kum-çakıl tabakası ve fay kenarlarında dökülmüş
kaya blokları yer almaktadır. Kenardaki yüksek kısımlarda kaya tabakası üzerinde
kayda değer bir çökelti tabakası yoktur.

Çöküntü bölgesindeki 3 , 4 ve 5 nolu sondajlarda bazalt dayk’ına girilmektedir.
Bu bölge sert ve dayanımlı  fakat parçalı bir yapı sergilemektedir (RQD = 0).
Dolayısıyla su geçirimliliği yüksektir.

Jeoteknik rapora dayanarak  temellerin  aglomera ve bazalt birimlerine soketli
kazıklı temel şeklinde oluşturulmasına  karar  verilmiştir.

3. PROJE ÇALIŞMAŞLARI
Gülburnu köprüsü için ilk proje Prof Dr. Atila Öteş’in (Dortmunt Üniversitesi)

danışmanlığı ile Sn. Celal Kırandağ ve Dr. Nuri Çelebi tarafından 2001 yılında
tamamlanmıştır. Bu projede köprü orta ayak temelleri, deniz tabanına oturan yüzeysel
temeller şeklinde tasarlanmıştı. Orta ayaklar temele ve üst yapıya rijit bir şekilde
bağlanmaktaydı. Bu durumda köprü ayaklarında, zati ve hareketli yükler, ısı
genleşmesi, rötre ve sünme deformasyonları ve deprem yükleri altında eksenel
kuvvetlerin yanısıra önemli eğilme momentleri de ortaya çıkmaktadır. Bu zorlanmaların
azaltılması, ayak rijitliğinin azaltılmasına bağlı olduğu için hem ayak boylarının
artırılması hem de ayak atalet momentlerinin azaltılmasına gayret edilmiştir. Ayak
boyunu artırmak için
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- Köprü kırmızı kotu yol bağlantılarının imkan verdiği ölçüde yükseltilmiş,
- Köprü kiriş yüksekliği makul bir seviyede tutulmuş,
- Temel üst kotları olabildiğince derine indirilmiştir. Burada belirleyici olan daha

sığ olan Trabzon tarafındaki ayaktır.
Ayak atalet momentinin azaltılması için ise tek parçalı bir enkesit yerine aynı alana
sahip iki kolon kullanılmıştır.

Temellerin imal edilebilmesi için orta ayakların olduğu bölgelerde önce
denizden 1 m yüksekliğe kadar kaya dolgusu yapılarak kara ile bağlantılı birer çalışma
platformu oluşturulmuştur. Projede, platform üzerinden kesişen kazıklar çakılması
suretiyle temelin kuruda yapılmasını sağlıyacak bir batardo yapılması öngörülüyordu.
Ancak uygulama sırasında kesişen kazıkların yapılmasında problemler çıkmış ve su
geçirimsizliğinin sağlanamayacağı görülmüştür.

Bu durumda yeni tasarımların hazırlanması gündeme gelmiştir. Giresun
tarafındaki temelin de çöküntü bölgesi dışına alınmasına yönelik olan ve Sn. Metin
Özgüneri tarafından önerilen tasarımda orta açıklığının uzunluğu 225 metreye kadar
çıkmaktaydı. Orta açıklık uzunluğu, yan açıklıklarının iki katından çok daha fazla
olduğundan denge sağlanabilmesi için yan açıklıklar daha kalın ve ağır tasarlanmıştı.
Bu tasarım idare tarafından kabul görmemiştir.

2005 te tamamlanarak uygulamaya konulan tasarımda ise köprü ayak yerleri
değiştirilmemiş, fakat temeller deniz seviyesine yükseltilmiş ve temel altına taşıyıcı
kazıklar konulmuştur. Bu durumda ayak yükseklikleri oldukça kısalmıştır. Serbest
konsol metodunda genellikle ayaklar üst yapı ile monolitik bir şekilde bağlanmaktadır.
Ancak ayağın üst yapı ile rijit bir şekilde bağlanması halinde üst yapının ısıl
genleşmeleri, rötre ve sünmesi sebebiyle köprü ayağında taşınması imkansız eğilme
momentleri ortaya çıkmakta ve yapı rijitliğinin büyümesinin bir sonucu olarak deprem
yükleri de artmaktadır. Buna bağlı olarak temel kazıklarının çapı ve/veya adedinin
uygulanan tasarıma göre daha fazla seçilmesi gerekecekti. Bütün bu sakıncaları ortadan
kaldırmak için üst yapının ayaklardan ayrılmasına karar verilmiştir. Köprü önce orta
ayağın iki tarafında bulunan geçici ayaklar üzerinde inşa edilecek, daha sonra köprü orta
ayakları ile üst yapı arasına sürtünmeli sarkaç (friction pendulum) denilen mesnetler
konulacaktır.

4. KÖPRÜ GEOMETRİSİ
Gülburnu Köprüsü, Giresun-Espiye  Devlet Yolunun  Km: 20+362 - 20+692

kesimindedir. Yol projesinde proje ekseni, bu kesimde (proje artış kilometresine göre)
sol taşın yolunun iç bördür dibindedir. Köprü  de aynı şekilde, sol taşın yolunun iç
bordür dibi proje eksenine gelecek şekilde yerleştirilmiştir.

Gülburnu köprüsü aynı temele oturan iki ayrı köprüden oluşmaktadır.
Köprülerin verevlik açısı 0 derecedir. Köprü taşın yolu ( 2 x 3.50 metre trafik şeridi +
1 x 3.00 metre emniyet şeridi + 2 x 0.50 metre kenar bantı olmak üzere )  11.50 metre
genişliğe sahiptir. Toplam platform genişliği, 2.50 metre kaldırım ve 1.00 metre bordür
ile 14.50 metre olmaktadır. (Şekil 2) Sonradan yapılacak köprünün imalatında bir
zorlukla karşılaşılmaması için köprüler arasında 1 metre net boşluk bırakılmıştır. (İki
köprü arasından bir yayanın aşağı düşme tehlikesine karşı önlem alınacaktır.)
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Şekil-2: Açıklık Ortasında ve Orta Ayaklarda Köprü  Enkesiti

Gülburnu köprüsü simetrik bir düşey kurp üzerinde yer almaktadır. ( Şekil-3 )
Köprü kırmızı kotu köprü ortasında 16.265 metre köprü kenar ayak eksenlerinde 14.360
metredir. Köprü yüksekliği parabolik olarak mesnette 8.25 metreden orta ve kenar
açıklıklarda 3.50 metreye azalmaktadır.

Şekil-3: Köprü Kırmızı Kotu
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5. MALZEME ÖZELLİKLERİ VE EMNİYET GERİLMELERİ

5.1. Malzeme
Köprü analizlerinde aşğıda belirtilen malzeme sınıfları kullanılmıştır.

Beton :
Prekast Kutu Kesit : C-40 f ’c = 40MPa
Kazıklar , Temel ve Elevasyonlar : C-30 f ’c = 30 MPa
Kenarayaklar : C-25 f ’c = 25 MPa

Artçekme yapılabilmesi için gerekli minimum beton dayanımı:
fci’ = 27 MPa

Çelik :
Öngerilme Çeliği : Gr. 1600/1860 0.62’’

( Düşük Gevşemeli)
Akma gerilmesi = 1600 MPa
Kopma gerilmesi = 1860 MPa

Donatı : St-III

5.2. Emniyet Gerilmeleri

Analizlerde kullanılan emniyet gerilmeleri AASHTO-LRFD
Şartnamesine göre alınmıştır.

Beton :

Bitmiş durumda kayıplardan sonra ;

Beton basınç gerilmesi :
Fcomp=0.45 fc’ = 18.00 MPa ( Zati ve ardgerme yüklerinde )
Fcomp=0.60 w fc’ ( Tüm yüklemeler dahil )

Burada w kutu kesit narinliğine bağlı bir katsayı olup tüm köprü
boyunca ano sonlarındaki kesitler için hesaplanmıştır. Dolayısıyla tüm
yüklemelerin dahil olduğu durumda emniyetli basınç gerilmesi kesitlere
göre değişiklik gösterir.

Beton çekme gerilmesi :
Ften = 0.25 ( fc’)1/2 = 1.58 MPa

İnşaat halinde kayıplardan önce:

Beton basınç gerilmesi :

Fcomp=0.60 fci’ = 16.20 MPa
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CEB-FIP Model Code 90 Formül 2.1-57' ye göre, beton dayanımının
beton yaşı ile artması ;

fc’ ( t ) = fc’ exp ( s ( 1 - ( 28 / t )0.5 ) )

Beton çekme gerilmesi :
Ften= 0.25 ( fci’ )1/2 = 1.30 MPa

Ardgerme Çeliği :

Akma gerilmesi , fpy = 1600 MPa
Kopma gerilmesi , fpu = 1860 MPa

Germe kamaları oturtulmadan önce kısa süreli olarak , 0.90 fpy = 1440 MPa

Germe kamaları oturtulduktan hemen sonra ankrajlarda , 0.70 fpu = 1302 MPa

Germe kamaları oturtulduktan hemen sonra, kama oturmasının etkisi ile
gerilmenin azaldığı bölgenin sonunda , 0.74 fpu = 1376 MPa

Kayıplardan sonra kullanım sırasında , 0.80 fpy = 1280 MPa

6. KÖPRÜ ANALİZİNDE KULLANILAN YÜKLER

6.1. İnşaat halinde alıncak yükler :

6.1.1. Köprü zati ağırlığı
İnşaat sırasında yaş beton birim ağırlığı 2.600 t/m3 alınarak köprü zati

yükleri hesaba katılmıştır.

6.1.2. Kalıp arabası yükü
Kalıp arabası yükü olarak 65 ton alınmıştır.

6.1.3. Yapım halindeki hareketli yükler
Orta açıklık tarafında 50 kg/m2 , kenar açıklık tarafında 25 kg/m2

alınmıştır.

6.1.4. Düşey yükün iki kolda farklı olması durumu

6.1.5. Yapıya gelen yatay rüzgar yükü
Köprü yanal yüzeylerine gelen rüzgar yükleridir. Köprü geometrisi

parabolik olduğu için bu yükleme köprü boyunca değişken olarak
hesaplanmıştır.

6.1.6. Yapıya tek taraflı alttan gelen rüzgar yükü
İnşaat sırasında sadece bir tarafta oluşan rüzgar kaldırma kuvveti

25kg/m2 alınmıştır.

6.1.7. Sünme  etkileri
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Sünme etkileri CEP-FIP-90  Şartnamesine göre alınmıştır.

6.1.8. Büzülme etkileri
Büzülme etkileri CEP-FIP-90  Şartnamesine göre alınmıştır.

6.1.9. Demet kuvvetleri
Akma gerilmesi , fpy = 1600 MPa
Kopma gerilmesi , fpu = 1860 MPa
1 demetteki büklüm adedi = 19
Büklüm alanı ( 7 Telli ) = 150mm2

Demet alanı = 2850mm2

Germe kamaları oturtulmadan önce kısa süreli olarak ,
0.90 fpy = 1440 MPa  P = 410.4 ton

Germe kamaları oturtulduktan hemen sonra ankrajlarda ,
0.70 fpu = 1302 MPa  P = 317.1 ton

Germe kamaları oturtulduktan hemen sonra, kama oturmasının etkisi ile
gerilmenin azaldığı bölgenin sonunda , 0.74 fpu = 1376 MPa  P = 392.3 ton
Kayıplardan sonra kullanım sırasında , 0.80 fpy = 1280 MPa  P = 364.8 ton

Yukarıda belirtilen gerilme ve kuvvetler sınır değerler olup gerçek değerler
öngerilmekayıpları dikkate alınarak hesaplarda bulunmaktadır.

6.2. Bitmiş durumda alınacak yükler :

6.2.1. Köprü zati ağırlığı
İnşaat sırasında kuru beton birim ağırlığı 2.500 t/m3 alınarak köprü zati

yükleri hesaba katılmıştır.

6.2.2. Sonradan etkiyen sabit yükler
Köprü tamamlandıktan sonra köprü üzerine gelen ilave yüklerdir.( Asfalt,

düzeltme betonu, korkuluk...vb. )Köprü kenarayaklarından köprü ortasına doğru
21 metre uzunlukta bir bölgede kutu kesit içinde alt başlığa 70 cm. kalınlıkta
balast betonu dökülecektir. Böylece sadece orta açıklıkta hareketli yük olduğu
zaman uç mesnetlerde çekme çıkması önlenmektedir.

6.2.3. Hareketli yükler  ( Taşıt ve Yaya Yükleri )
Köprü bitmiş durum analizinde taşıt yükü olarak Karayolları Teknik

Şartnamesinde belirtilen H30-S24 kamyon yükü ile uzun araç ve askeri araç
yüklemeleri yapılmıştır.

Yaya yükü olarak kaldırımlar üzerinde 300 kg/m2 alınmıştır.

6.2.4. Köprü boyuna yönde fren kuvvetleri
Taşıtların fren yapması veya harekete geçmesi gibi etkileri hesaba

katabilmek için alınan yüklerdir.

6.2.5. Yapıya gelen yatay rüzgar yükü
Köprü yanal yüzeylerine gelen rüzgar yükleridir. Köprü geometrisi

parabolik olduğu için bu yükleme köprü boyunca değişken olarak
hesaplanmıştır.



- 8 -

6.2.6. Hareketli yüklere gelen yatay rüzgar yükü
Köprü üzerindeki araçlara gelen rüzgar yükleridir.

6.2.7. Düzgün ısı değişimleri
Isıda yükselme ve azalma miktarları yapım sırasında kabul edilen bir ısı

derecesine bağlı olarak ve yapının bulunduğu bölgeye göre saptanmıştır.
Meteroloji bülteni değerlerine göre ısıda artma 20oC , ısıda azalma -15oC olarak
alınmıştır.

6.2.8. Köprünün alt ve üstündeki farklı ısı değişimleri
Köprünün üst ve alt tabliyesini farklı ısınmasında dolayı kesitte oluşacak

eğilme tesirlerini hesaba katabilmek için yapılan yüklemedir.
AASHTO,2002 LRFD Spec. Şekil 3.12.3-2 de köprü enkesitindeki

sıcaklık değişimi  gösterilmektedir. Positif sıcaklık değişimi (köprü üstünün
ısınması) için alınacak değerler Tablo 3.12.3-1 'de verilmektedir. Gülburnu
köprüsü için Zone 3 geçerli sayılmıştır. Buna göre farklı ısı değişimi
yüklemesinde alınan değerler aşağıdaki gibidir.

6.2.9. Sünme  etkileri
Sünme etkileri CEP-FIP-90  Şartnamesine göre alınmıştır.

6.2.10. Büzülme etkileri
Sünme etkileri CEP-FIP-90  Şartnamesine göre alınmıştır.

6.2.11. Demet kuvvetleri
Demet kuvvetleri inşaat sırasında belirtildiği gibidir.

6.2.12. Hidrostatik yükler
Köprü tamamlandıktan sonra inşaat sırasında kullanılan deniz içersinde

dolgu kaldırılacaktır. Bu dolgunun tamamı kaldırılamasa bile zamanla kazıklar
ile kazık başlığının bir kısmı su içinde kalacaktır. Dolayısıyla kazıklar ve kazık
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başlığı hidrostatik kuvvetlere maruz kalacaktır. Kazık başlığında meydana gelen
kaldırma kuvveti ile kazıklara gelen yanal su basıncı köprü bitmiş durum
analizlerinde dikkate alınmıştır.

7. ANALİZ YÖNTEMİ
İnşaat sırasında köprü çeşitli aşamalardan geçmektedir. Önce Giresun

tarafındaki, sonra Trabzon tarafındaki bölümler serbest konsol olarak inşaa edilecek ve
kenar ayaklara oturtulacaktır. Orta anonun  yapılması ile, farklı yaşta ve farklı
miktarlarda sünme yapmış olan iki köprü bölümü birleştirilerek konsol durumdan üç
açıklıklı sürekli bir köprü durumuna geçilmiş olacaktır. Sonra orta ayaklara sürtünmeli
sarkaç tipi mesnetler yerleştirilecek ve geçici ayaklar devreden çıkarılacaktır. Köprünün
sürekli hale gelmesinden sonra betonun sünmesi son bulana kadar sürekli yükler altında
çıkan  eğilme momenti dağılımı değişme uğrayacak ve mesnet üzerindeki eksi işaretli
eğilme momentleri azalırken orta açıklıktaki artı işaretli eğilme momentleri artacaktır.
Bunları karşılamak üzere kutu kesit içinde hazırlanmış ankraj noktalarından kesit alt
başlığında yer alan süreklilik demetleri gerdirilecektir. Daha sonra köprüye kaldırım ve
asfalt yükleri ile hareketli yükler etkitilecektir.Yukarda anlatılanlardan görüleceği gibi
geçilen aşamalardada köprü geometrisinde, taşıyıcı sisteminde ve geçen zamana bağlı
olarak malzeme özelliklerinde değişiklikler olmaktadır. Bu sebeple köprü hesapları
aşamalı inşaat yapılmasını ve malzeme özelliklerinin zamanla değişmesini dikkate
alabilen LARSA programı ile yapılmıştır. Hesap modelinde her aşamanın ne zaman
gerçekleşeceği belirtilmektedir. Köprünün bir yarısının modeli Şekil 4’ te gösterilmiştir.

Şekil-4: Köprü Yarısının Modeli ( Zati yükler ve Öngerilme altında Şekil Değiştirme)

İnşaat durumu analizinde gözönüne alınan döngü aşağıdaki gibidir :
Serbest konsol metodunda önce  orta ayaklar  ve mesnet anosu uygun bir  kalıp

sistemi ile inşa edilmektedir. Sonra ayağın iki tarafına özel kalıp arabaları bağlanarak
3.4 ila 5 metre  uzunlukta birer ano imal edilmektedir. Kalıp arabası kalıp, beton ve
beton içerisindeki teçhizatın ağırlığını, bir önce dökülmüş olan anoya basarak
taşımaktadır. Beton yeterli mukavemeti kazanınca, daha önce kutu kesit üst başlığı
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içinde bırakılmış kılıf borularından öngerilme demetleri geçirilmekte ve artçekme
tatbik edilmektedir. Artçekme tatbik edilir edilmez kalıp arabası bir ano boyu kadar
ötelenmekte ve yeni bir döngüye başlanmaktadır. Ayağın iki tarafındaki birer anonun
imal edildiği bir döngü, yaklaşık olarak 1 haftada tamamlanmaktadır. Köprü mesnetin
iki yanındaki açıklıkların ortasına geldiğinde, kalıp arabası sökülerek bir başka ayağa
taşınmaktadır.
1.GÜN : Kalıp arabasının kurulması
2.3.GÜN: Ano donatısının ve ardgerme kablo kılıflarının döşenmesi. Anonun beton
dökümüne hazır hale getirilmesi.
4. GÜN : Beton dökülmesi.
5. 6. GÜN : Betonun mukavemet kazanması.
7. GÜN : Artçekme yapılması.
8. GÜN : Diğer  anoya  geçilmesi.

Köprüdeki konsol ve süreklilik öngerilme demetleri Şekil 5’ te gösterilmiştir.

Şekil-5: Konsol ve Süreklilik Öngerilme Demetlerinin Yerleşimi

8. DEPREM HESABI
Köprünün bulunduğu yer deprem haritasına göre 4.derece deprem bölgesinde

yeralmaktadır.
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Köprünün yapılacağı yerin sismisitesi (O.D.T.Ü.) Doçent Dr. Önder Çetin
tarafından incelenmiştir. Bölgenin sismik aktivitesi, yanal atımlı fay mekanizmalarını
barındıran ve üç milyon yıldan beri aktif olduğu bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı
tarafından kontrol edilmektedir. Çalışma sahasına 200 km yarıçaplı bir alan içindeki
mevcut fay kaynakları ile tarihsel deprem hareketleri gözönüne alınarak dört sismik
tehlike kaynak alanı oluşturulmuştur. Her sismik tehlike kaynağının aktivitesi olasılıksal
olarak belirlenmiştir.

Köprüde deprem izolatörlerinin kullanılması, deprem analizlerinin non-lineer
yöntemlerle yapılmasını  zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple  Köprünün deprem  hesabı
(O.D.T.Ü.) Doçent Dr. Önder Çetin tarafından köprü yerine göre belirlenmiş olan ivme-
zaman dataları kullanılarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz (time
history) yöntemi ile yapılmıştır. Time-History  datalarını  gösteren ivme - zaman
grafiklerin  bazıları  aşağıdaki gibidir.

Deprem hesapları bitmiş köprü için yapılmıştır. Bu durumda  denizde yapılan
dolgular  olmadığından kazıkların deniz tabanındaki alüvyon tabakasına saplandığı
noktaya kadar yatay yatak katsayısı alınmamıştır. Kazıkların ve kazık başlığının suya
batan kısmındaki  su kütlesi hesaba  katılmıştır. Bu aşamadaki hesaplar SAP2000
Version 9.0 Non-lineer modülü ile yapılmıştır. Alınan farklı deprem dataları
doğrultusunda 7 analiz yapılmış ve bunların ortalamasına göre bulunan kesit tesirleri
köprü tasarımında kullanılmıştır.
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9. KÖPRÜ ORTA AYAK TEMELİ
Orta ayak temellerinde 28 adet 200 cm’lik kazık bulunmaktadır. Kazık

başlığında ise alışılmış uygulamalardan farklı olarak mevcut donatıya ek olarak
öngerilme demetleri kullanılmıştır. Bunun nedeni inşaat durumu ve bitmiş durumda
kazık başlığı altında çıkan çekme kuvvetlerinin normal donatı ile taşınmasında
karşılaşılan zorluklardır. Ayrıca kısmen su içinde kalan kazık başlığı alt yüzeyinde
çekme gerilmelerinin azaltılması hedeflenmiştir.

Şekil 6: Köprü Orta Ayak Enkesiti ile Kazık Başlığı Kesit ve Görünüşü

10. HESAP SONUÇLARI
Yukarıda  tanımlanan hesap sonuçlarına göre köprüyü oluşturarak her ano

kesitinde gerekli gerilme kontrolleri yapılmıştır. Betonun basınç ve çekme gerilmeleri
ile ardgerme kablolarda oluşan gerilmeler kontrol edilmiştir. Gerilme tahkikleri için
kullanılan yük kombinasyonları, inşaat hali için AASHTO-LRFD Tablo 5.14.2.3.3-1,
bitmiş köprü hali için AASHTO-LRFD Tablo 3.4.1-1’e göredir. Taşıma gücü yük
kombinasyonları ise AASHTO-LRFD Tablo 3.4.1-1 ve AASHTO-LRFD 3.4.2'ye göre
alınmıştır. Bu kombinasyonlar sonucu elde edilen en elverişsiz değerler tasarımda
kullanılmıştır.

Köprü boyuna yön hesabı dışında enine yönde de hesap yapılmıştır. Bunun için
köprü enkesiti gövde hizasında düşey yönde mesnetlenmiş düzlem çerçeve şeklinde
modellenmiştir. Burada özellikle hareketli yüklerin değişik konumları incelenerek enine
yönde döşeme tasarımı yapılmıştır. Analizler sonucu orta ayakta sürtünmeli sarkaç
mesnetlere, kenarayakta ise elastomer mesnetlere gelen tesirler ile mesnet deplasman ve
dönme değerleri de bulunmuştur. Buna göre bu mesnetlerde düşey yük kapasitesi, yatay
deplasman kapasitesi , sürtünme değerleri  gibi özellikler belirlenmiştir.

2

2



- 13 -

KAYNAKÇA

1. American Association of State Highway and Transportation Officials.
(AASHTO-LRFD ), 2004

2. Karayolları Teknik Şartnamesi



1

DUBAI HAVAALANI BAĞLANTI YOLU,

AL-NAHDA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

Rüştü KÖSEOĞLU

Bir Mühendislik Ltd.Şti. Ankara-Türkiye

ÖZET
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ABSTRACT

In this paper, the general information and construction details regarding a traffic
junction where and underpass and overpass are being constructed.
Keywords: Continious Post-Tension, Box Girder R.C. Bridge

Teşekkür: Uygulama projelerini, bu dökümandaki formata uygun hale getiren mesai
arkadaşımız İnş.Müh. Yılmaz Aydıncılar’a teşekkür ederim.

1.Giriş
Yüksel İnşaat A.Ş., Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bir köprülü kavşak inşaa
etmektedir. Kavşak, Dubai Havaalanı civarında yoğunlaşan trafiğe çözüm olması amacıyla
Nahda Caddesi ve Beyrut Caddelerinin kesiştiği hemzemin geçidini, Nahda Caddesini köprü,
Beyrut Caddesini ise bir alt geçide dönüştürmek amacıyla tasarlanmıştır.
Söz konusu yapıların ihale sırasında işveren müşaviri tarafından hazırlanan teklif projeleri,
firmamız Bir Mühendislik Ltd. Şti. tarafından uygulama projelerine dönüştürülmektedir.
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2. Projenin Yeri, Jeoteknik ve Meteorolojik Özellikler
Nahda Caddesi Köprülü Kavşağı, Dubai şehir merkezi sayılabilecek alanların ve uluslararası
havaalanının doğusunda, denizden yaklaşık 7.5km uzakta, ortalama 10m rakımda oldukça düz
bir bölgede yer almaktadır. Sahada yapılan sondajlardan elde edilen jeoteknik
değerlendirmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Yeraltı su seviyesi zemin seviyesinden 3.5m aşağıda
- Zeminden aşağıya doğru:

 1.m gevşek kum........ ortalama SPT N=3
 2-5m arasında ......... ortalama SPT N=28
 5m den sonra .......... ortalama SPT N=45

- Meteorolojik şartlar:
 Yıllık ortalama sıcaklık Mart-Ekim 380C, Ekim-Mart 260C
 Ortalama nem kışın %60, yazın %90

3. Yapının Özellikleri
Yapı giriş bölümünde de bahsedildiği gibi, 621.5m uzunlukta bir alt geçit, 353.2m
uzunluğunda bir üst geçitten oluşmaktadır. Bu yazı özellikle köprü yapısı için hazırlanmış
olmakla beraber, okuyucunun projenin bütününü kavraması amacıyla alt geçit yapısı da genel
hatları ile ve öncelikle anlatılacaktır.
3.1. Altgeçit aşağıdaki (Şekil 1) profilden de görüleceği gibi U-kesitle alçalmakta, ortada en
derin olduğu kesimde kapalı (kutu) kesite dönüşmekte ve tekrar U-kesitli anolar halinde
yükselmektedir. En derin yerinde, yani kapalı kutu kesitli anoların yer aldığı bölümde yapının
beton alt kotu mevcut zeminden 10.5m derinliğe kadar inmektedir.
Yapı birbirinden genleşme derzleri ile ayrılmış, herbirinin boyu 31m. olan 20 anodan
oluşmaktadır. 31m. lik her bir ano da, donatı boyları, kalıp olanakları ve beton döküm hızları
düşünülerek (10+11+10)m. inşaat derzi aralıklarıyla imal edilecektir.
U-kesitli anoların bazılarının tipik kesitleri aşağıda verilmektedir. (Şekil 2, 3, 4)
U-kesitli tünelin yan duvarları değişken kesitli istinad duvarları gibi çalışmaktadır. Alt radye,
yaklaşık 30m açıklığı geçtiği için kalın kesitler gerektirmekte fakat yapının büyük kısmı su
altında olduğu için, suyun kaldırma kuvvetine karşı ilave dolgu betonu gerekmektedir.
Örneğin U-kesitin en derin olduğu TNL-08 ila TNL-13 anolarında 2m. taban kalınlığı, 1m de
dolgu betonu yüzmeyi ancak önleyebilmektedir. Yapının tamamı, betonun toprağa bakan
yüzlerinden ve tabanından bohçalama yapılarak suya karşı izole edilmiştir.
Tünelin en derin kısmını oluşturan orta bölümdeki kutu kesitli üç anonun üst döşemeleri 30m
açıklık geçtiği ve trafik yüküne maruz kaldığı için 1m. derinliğinde, ard germeli, boşluklu
döşeme olarak projelendirilmektedir. Bu kesit tipi de aşağıda Şekil 5. de gösterilmektedir.
3.2. Üstgeçit köprüsü, Dubai şehri içinde birçok yerde bulunan ve adeta şehrin simgelerinden
biri haline gelmiş olan köprü tipi ile büyük benzerlik taşımaktadır. Aşağıdaki fotoğraflarda
tamamlanmış ve inşaa aşamasında olan benzer köprülerden fotoğraflar yer almaktadır.
Köprü kirişi çok hücreli, mütemadi ard germeli, yerinde dökme betonarme kutu kesit
biçiminde teşkil edilmiştir. Kirişin genişliği 29.3 m., derinliği 2.50m. dir.
353.2m. lik mütemadi köprü üstyapısı, toplam yedi açıklıktan oluşmakta ve açıklıklar
40+50+55+63.2+55+50+40 m. şeklinde sıralanmaktadır. Köprüye ait plan ve profil Şekil 6 da
gösterilmektedir.
Beş gözlü kirişin, açıklık, mesnet bölgesi ve ard-germe halatlarının eklendiği geçiş
bölgelerindeki enkesitleri aşağıdaki gibidir. (Şekil 7, 8)
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Köprü kirişi üzerinde sağ ve solda üçer şerit olmak üzere toplam altı trafik şeridi

bulunmaktadır.

Kirişin 353.2 m. lik mütemadi ve ağır yapısı prekast imalatı imkansız kıldığı için, kiriş

iskele üzerinde, aşamalar halinde, yerinde dökme olarak imal edilecek ve her yapım

aşamasından sonra ard germe verilerek ilgili aşamanın iskelesi ve kalıbı sökülüp, takip

eden aşamanın imalatı için yeniden kurulacaktır. Köprünün yapım aşamalarını gösteren

basitleştirilmiş şemalar aşağıdadır. (Şekil 9)

Benzer köprülerde kullanılan  kalıp ve iskele ile ilgili fotoğraflar da aşağıdadır.

Köprü kirişi gövdesinde mütemadi ard-germe halatları yer almaktadır. Halatların yörüngesi

açıklıklarda ve mesnetlerde oluşacak eğilme momentlerini karşılayacak şekilde kirişin alt

ve üst başlıkları arasında alçalıp yükselmektedir. Ard germe halatlarının kiriş enkesitindeki

tipik yerleşimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Köprünün en büyük açıklığı olan orta

açıklığı (63.2m) ve en kısa açıklıkları olan iki uç açıklıkta (40m) kirişi baştan başa geçen

bu halatlara ilave olarak, kiriş alt başlığına da ard-germe halatları yerleştirilmiştir. Orta ve

uç açıklıklarda yerleştirilen bu ilave halatları gösteren çizimler de aşağıda

gösterilmektedir.(Şekil 10)

Ard germe halatları 350m.lik köprü boyunca tek parça kesilip konamayacağı için aşamalı

inşaatı takip edecek şekilde, şaşırtmalı olarak manşonlar ile eklenecektir. Halatların

manşonlar ile eklendiği bölgelerde kiriş gövde kalınlıkları uygun bir geçiş ile

kalınlaştırılmış, ve 45cm. den 75cm.ye çıkarılmıştır.

Alt başlıklardaki ilave halatları bir yana bırakırsak, kirişe uygulanan mütemadi ard-germe

kuvveti sabit 89,125kN (8,912ton) dur. Bu da açıklık kesitinde yaklaşık 4.66N/mm2

(46kg/cm2) lik bir basınç gerilmesine tekabül etmektedir.

Ortaki en büyük açıklık ve mütemadi kiriş avantajının kalmadığı kenar açıklıklara konulan

ilave ard-germe halatları ile toplam germe kuvveti 124,300kN’a ulaşmaktadır. Bu da

yaklaşık 65kg/cm2 lik ortalama beton gerilmesine karşılık gelmektedir.

Ard germe kuvvetlerinin betona aktarıldığı uç bölgelerde ve halatların eklendiği geçiş

bölgelerinde beton patlamasını önlemek üzere, bilinen yöntemlerle patlatma donatısı

konulmaktadır.

Köprü ayakları aşağıda Şekil 10. da gösterilmektedir. 29.3m genisliğindeki tabliye kirişi

kazık başlıklarının üstünde yükselen iki ayak üzerinde mesnetlenmektedir. Yukarıda iki

adet pot mesnetin konacağı şekilde genişleyen ayaklar özel olarak imal edilen GRP kalıplar

kullanılarak dökülecektir.



13



14



15



16

Köprü kirişinin mesnetlendiği orta ayakların tamamı 26 adet 100cm lik fore kazık üstüne
dökülen 24.5mx7m lik lazık başlıklarının üzerine inşaa edilmektedir. Yapılan test
kazıklarında, zemine 9m gömülen kazıklarla Pall=300 ton taşıma gücü elde edildiği
görülmüştür.
Kazık başlıkları da tuzlu ve sülfatlı yeraltı suyundan  betonu korumak amacıyla tamamen
bohçalanmaktadır.

Yapıda kullanılan beton sınıfları aşağıdaki gibidir.
Ard-germeli beton .......................................45N/mm2

Tüm yapısal betonarme elemanlar ...............40N/mm2

Donatısız beton  .........................................30N/mm2

3.3. Bu köprü Tipinin Türkiyede Uygulanabilirliği
Yukarıda anlatılan köprü öncelikle monolitik ve derzsiz yapısıyla yurdumuzda yaygın olan
prekast kirişli köprülerle elde edilemeyecek küçük kurplar ve Y-şeklindeki birleşimler için
son derece büyük avantajlar sağlamaktadır. Yol geometrisini tasarlayan mühendis köprünün
gerekli olduğu noktada prekast köprü sınırları ile zorlanmadan özgürce istediği geometriyi
kullanabilmektedir.
Köprünün sürekli ard-germeli yapısı sayesinde ön-germeli basit kiriş ile geçilmesi mümkün
olmayan geniş açıklıklar geçilebilmektedir. Bu da özellikle şehir içi köprülerinde yerleşim
açısından rahatlık sağlamaktadır.
Yapının tüm boyunca hiç genleşme derzi bulunmaması ve yol geometrisinin gerektirdiği
düşey kurbun hiç kırıklık verilmeden imal edilebiliyor olması sayesinde sürüş konforu en üst
düzeye çıkmaktadır.
Bu köprü tipi özellikle görselliğin önem kazandığı kavşak bölgeleri için son derece estetik
çözümler sunabilmektedir. Beton imalatın tamamlanmasından sonra köprü yüzeyi kumlama
ve taşlama ile temizlenip sonra çevreye uygun bir renk ile boyanmaktadır. Böylece
betonarmenin kaba görüntüsü de yok edilmiş olmaktadır.
Bizim projelendirdiğimiz köprü sismik bir bölge içinde yer almadığı için herhangi bir deprem
hesabı yapılmamaktadır. Fakat aynı köprü yurdumuzda yapılsaydı muhakkak deprem
nedeniyle bazı tasarım değişiklikleri gerekecekti. Örneğin orta ayak kolonlarının başlığındaki
pot mesnetler deprem yükleri nedeniyle yetersiz kalacak ve yapıya deprem takozları eklemek
gerekecekti.
Köprü kirişinin açıklıktaki yaklaşık 50t/m.’lik ağırlığı benzer genişlik ve açıklık için
kullanılabilecek ön-germeli kirişleri olan bir köprüden hafiftir. Buna karşı geçilen açıklığın
büyük olması sebebiyle orta ayak reaksiyonları büyük olmaktadır. Bu da köprünün ancak
yüksek taşıma gücü olan zeminlerde kazıklı temel ile uygulanabileceği sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.
Kirişin imalatı için kullanılan kalıp ve iskele maliyeti ilk kullanım için yüksek bir bedel
tutmaktadır. Halbuki prekast kirişli bir köprüde kalıp maliyeti son derece düşüktür.
Köprünün yapımı sırasında kurulan iskele nedeniyle şehir içi yollarda önemli trafik
derivasyonları gerekmektedir. Ancak sürekli ard-germe sayesinde konsol açıklıklar imal
edilebilmekte olduğundan, bu da geçici trafik çözümlerine kısmen katkıda bulunmaktadır.

Kaynakca:
[1] Bir Muhendislik Ltd.Şti. Uygulama Projeleri
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BETONARME KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE OLUŞAN BETON
HASARLARININ NEDENLERİ
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ÖZET
Yeniden yapılanma süreci içerisinde belirlenen hedeflerin, yapılan planların istenilen
sonuçlara varabilmesi için altyapının, özellikle ulaştırma, haberleşme ve enerji sektörü
altyapısının işlevlerini yerine getirebilecek durumda olması daha etkin sonuçlar verecektir.
Toplumlararası ortak ilgi ve bağları geliştirici bir unsur olan ulaşım ağı ve ulaşım
politikalarının önemi tartışılmazdır.
Yaşayan toplumlar ortaya koydukları uygarlıklar içinde, ulaşım amacıyla birtakım tesisler
meydana getirmişlerdir. Bu arada yollar üzerindeki büyük suları geçebilmek içinde
köprüler, arazide topoğrafik özelliklerden dolayı oluşan dolgu imalatını indirgemek içinde
viyadükler inşa etmişlerdir. Günümüzde beton, betonarme ve çelik malzemeler ile daha
dayanıklı köprü ve viyadükler inşa edilmektedir.
Çok yıllar önce yapılmış köprü ve viyadük yapılarında kullanılan betonlarda geçen süreç
içerisinde oluşan çatlamalar ve bozulmalar, donatılarda ise korozyon nedeniyle yapılar
dayanım kaybına uğramaktadır. Bu amaçla gerek litaratür taraması ve gerek Bolu-Ankara
arasında bulunan A.Çavuşoğlu viyadüğünde yerinde yapılan gözlemsel incelemeler
sonucunda görünen beton hasarlarının nedenleri ve alınması gereken önlemler çalışmamız
içeriğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Viyadük, Beton, Hasar

THE REASONS OF CONCRETE DAMAGES IN REINFORCED
CONCRETE BRIDGES AND VIADUCTS

ABSTRACT

In the process of conctructional again, to arrive desired outcomes designated targets
infrastructure especially the sectors of transportation and communication and energy has
been made functions. However, it has made effective results.



It’s undispute the importance of politics of transportation which a component of
intersociety common interest development.

The people have created some foundations in order to provide transportation in their
civilizations. Meanwhile,they have constructed bridges in order to pass water systems and
constructed viaducts in order to reduct filling product which arised because of the
characteristic  topography in situ. Today, the materials of concrete, reinforced concrete
and steel have provided to conctructioning more strong bridges and viaducts.

Before a long time, some bridge and viaduct structures which were made in the concrete
the cracks and corruptions had been and the cracks because of corrossion in the
reinforcement. For this reason, it’s made the study of literature and the investigation of
observated in the A. Cavusoglu viaduct. It’s observed  concrete  damages and some
precaution which must recieve in this field.

Keywords: Viaduct, Concrete, Damage

1. GİRİŞ

Ulaşım ağı içerisinde köprü ve viyadük inşaatının gerekli olup olmadığını belirlemek
önemli bir adımdır. İşin bu kısmı ekonomik olarak değerlendirilir. Bundan sonra
mühendislik çalışmaları başlar. Köprü veya viyadük tipinin seçilmesi, projelendirilmesinde
dış kuvvetlerin yapıya etkisi iyice analiz edilmelidir. Dış kuvvetler; köprü ağırlığı gibi
statik yükler ile, trafik yükü gibi dinamik yükler olabilir.

Bu yükleri emniyetle taşıyan en önemli malzeme beton ve betonarmedir. Betonda aranan
en önemli özellik ise dayanım ve dayanıklılıktır. Bir yapının kullanım amacına göre
projelendirme yapılırken dayanım, işlevsellik, ekonomi ve estetik gibi ilkelerinde birlikte
ele alınması gerekmektedir.

Yapı servis yüklerini ve deprem gibi etkilerden kaynaklanan yükleri belirli bir güvenlikle
taşıyabilmeli, planlanan hizmet ömrü süresince dıştan ve içten kaynaklanan yıpratıcı
etkilere karşı dayanıklı olmalı, ekonomik olmalı, ihtiyaca cevap verebilmeli ve estetik bir
görünüşe sahip olmalıdır.

1.1. Köprülerde Mevcut Hasarların Belirlenmesi

Karayolu yol boyu mühendislik yapıları afet yönetmeliği taslağına göre; [ 6]
Köprü : Belirli bir engeli (akarsu, karayolu, demiryolu, su yolu, baraj gölü vb.) aşmak için
yapılan ve üzerinden karayolu, demiryolu, boru hattı, vb. geçen hesap açıklığı 10 m. ve
üzeri olan mühendislik yapısıdır.

Köprü hasar tipleri, köprü elemanlarının stratejik, malzeme ve hasar özellikleri dikkate
alınarak aşağıdaki gibi ele alınacaktır.

1. Genleşme derzi hasarları
2. Döşeme hasarları
3. Çelik ana kiriş ve enleme hasarları



4. Beton ana kiriş ve enleme hasarları
5. Öngerme halatlarındaki hasarlar
6. Mesnet hasarları
7. Drenaj hasarları
8. Orta ayak ve temel hasarları
9. Kenar ayak hasarları
10. Tahkimat hasarları

Hasar tespiti sırasında aşağıdaki incelemeler yapılacaktır.
1. Beton üzerinde yüzeysel aşınmalar

Renk değişimi
Harç kabuğu aşınması (örtü beton)
Harç aşınması
Agrega aşınması

2. Harçsız boşluklar
3. Sızdırma
4. Açıkta donatı
5. Pas kusması
6. Pas payı atması
7. Çatlak tetkiki
8. Pas payı kontrolü
9. Karbonasyon kontrolü
10. Schmidt çekici ile mukavemet kontrolü
11. Genel kontroller

Altyapı kontrolü (temeller)
Beton elemanlar (ayaklar ve üstyapı kontrolü)
Çelik taşıyıcı ve bağlantı elemanlarının kontrolü
Mesnetlerin ve genleşme derzlerinin kontrolü
Ricat ve kanat duvarlarının kontrolü
İzolasyon elemanları, yol sathı ve garguy kontrolü
Pere tahkimatlarının kontrolü

Hasar tespit raporunun hazırlanması esnasında aşağıdaki tanımlardan
faydalanılmıştır.

1. Yapı elemanının durumu: “Kötü” : Acil onarım gerekli: Hasar derecesinin
“kötü” olması halinde köprünün hasarlı kısmının acilen yenilenmesi veya onarılması
gereklidir.

- Köprülerin veya taşıyıcı elemanların yük taşıma kapasitesini olumsuz etkileyen
ciddi hasarlar

- Köprünün emniyetine yakın gelecekte olumsuz tesir edebilecek muhtemel hasar
durumları

- Yaya ve araç trafiğini engelleyen ciddi hasarlar
2. Yapı elemanının durumu “orta”: Onarım öneriliyor: Yapının hizmet görmesine

veya dayanıklılığına tesiri bulunan ciddi hasar veya bozulmalar neticesinde onarımı gerekli
olması halidir.

3. Yapı elemanının durumu “iyi”: Sürekli muayene gerekli: Hafif hasar arıza ve
bozulmalar söz konusu olabilir ancak onarım gerektirmez.

Bu bilgiler kapsamında viyadüklerde gözlem ve incelemeler yapılmış olup, beton ve donatı
korozyon sebepleri literatür taramalarından yararlanılarak sonuca bağlanılmaya
çalışılmıştır.



Değişik yaş gruplarındaki betonlarda gözlenen hasarlar fiziksel veya kimyasal kökenlidir.
Bu hasarlar önce kılcal, daha sonra büyüyen ve birleşen niteliktedir. Süreç içerisinde
betonda ve donatıda korozyon kaçınılmaz olup betonarme elemanlarda tamamen tahrip
olurlar.

Bu tip hasarların oluşum nedenleri arasında Donma-Çözülme, Alkali-aktif silis reaksiyonu,
Karbonatlaşma, Donatının korozyonu, Sülfat-Tuz gibi beton için zararlı maddelerin yol
açtığı reaksiyonlar sayılabilir. [1]

2. BULGULAR

Yollar bizleri medeniyete taşıyan en önemli unsurların başında gelmektedir. Ankara’ya
seyahatim sırasında gördüğüm yaklaşık 100. kilometrede bulunan A.Çavuşoğlu
viyadüğündeki beton elamanlardaki bozulmalar dikkatimizi çekti. İlgi alanımız içerisinde
olan beton hasarlarının oluşum sebeplerini  bu kez karayollarının en önemli sanat
yapılarından olan köprü ve viyadüklerde incelemeye başladık. Çalışmamızın önemli
kısmını bu konudaki litaratür taramalarından elde ettiğimiz bilgiler oluşturdu. Bu bilgiler
ışığında adı geçen viyadüğe giderek daha yakından gözlem-inceleme yaptık. Çalışmamızın
içeriğinde topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi derledik. Halk dilinde paslanma olarak
bilinen korozyon, elektrokimyasal etki sonucu malzemede oluşan kütle kaybıdır. [1]
Beton ilk döküldüğünde içindeki demir donatıyı etkin bir şekilde sararak paslanmaya karşı
korur. Ancak zaman içinde titreşim, sarsıntı, büyük ve küçük depremler, mekanik
yorgunluk ve dış ortamdaki çeşitli nedenlerden dolayı
betonda önce mikroskopik sonrada daha büyük gözenek ve çatlaklar oluşur. [ 7] Şekil.1

Şekil.1. Betonun Dış Ortamdan Etkilenip Korozyona Uğraması

Bu gözenek ve çatlaklardan beton içine sızan rutubet,dış ortamdaki korozif madde ve
gazlar, deniz kumu kullanımından veya denize yakınlıktan kaynaklanan tuz ve klor,
havadaki baca ve ekzos gazları, sınai kirlilik, CO2 havadaki kükürt ve nitrojen oksit,
karayollarında buzla mücadelede kullanılan tuzlar ve kaçınılmaz olan oksijenin korrozif
etkisi, betonarme içindeki donatı demirlerini paslandırır.
Korozyonun başlaması sonucu beton dış yüzeyinde lekeler belirir. Şekil.2



Şekil.2 Korozyonun Betonun dışına çıkmaya Başlaması Hali

Dış ortamdaki agresif ögeler çoğunlukla  betonun korozyonuna da neden olurlar. Bunun
yanında betonu oluşturan bileşenlerin de bazı durumlarda tepkimelere girişmesi olasıdır.
Bu tür iç korozyon olayları dış ortama bağlı olarak şiddetlenebilir. Daha da vahim bir
durum, demir yüzeylerinde ortaya çıkan pasın hacminin orijinal demirden çok daha fazla
olması nedeni ile,  betonun içerden pas ile sıkıştırılarak çatlamasıdır. Çatlayan beton artık
parçalanma sürecine girer ve yüzey bozulur. Şekil.3

Şekil.3 Donatı Korozyonundan Sonra Betonda Dağılma- Parçalanma

Bu yeni çatlaklardan içeri giren rutubet ve korozif kimyasallar, demir donatının daha da
hızla paslanmasına sebep olur. Zincirleme hızlanan etki/tepki ile donatı demirlerinin
çapları daha da daralır. Betonun ve donatı demirlerinin korozyon süreçleri karşılıklı olarak
birbirlerinin etkileşimindedir. Neticede taşıyıcı beton kiriş ve kolonlar ilk statik
tasarımındaki mukavemet değerini büyük ölçüde kaybederler. Bu durum özellikle
rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrumlarda, köprü, viyadük ve
barajlarda gözlenir. Denize yakın ve rutubetli , baca ve ekzos gazlarının yoğun olduğu,
endüstriel kirlenmenin yaşandığı bölgeler ile tuzlu deniz kumunun kullanıldığı    yapılarda
hızlı seyreder.Gözlem yapılan viyadükde durum, şekil 4.de görüldüğü gibi oluşmuştur.

Şekil.4. A.Çavuşoğlu Viyadüğünden Görüntüler



Şekil.5. Bir Başka  Köprü Ayağında Görülen Hasar

Betonun içine sızan rutubet ve korrozif maddeler, özellikle ekzos gazları ve buzlanmaya
karşı kullanılan tuzlar donatı demirlerinin paslanmasına ve kesit kaybına neden olmuş,
paslanan demirin pasları da, hacimleri demirden daha fazla olduğu için, betonu içerden
sıkıştırarak betonun çatlamasına yol açmıştır. Yeni çatlaklar ise içeri rutubet ve zararlı
maddelerin sızmasını daha da kolaylaştırmıştır. Donatı korozyonu betonun çatlamasını
hızlandırmaktadır. Olayın devamlılığı neticesinde betondan parça kopması aşamasına
kadar gelinmiştir. Araştırma yapımız A.Çavuşoğlu Viyadüğünde aynı benzer sorunların
yaşanmaya başlamış olduğu aşağıdaki şekillerde açıkça görünmektedir. Şekil.6

Şekil.6. Viyadükte beton hasarlarından görüntüler

3. ÖNERİLER

560 mt uzunluğudaki A.Çavuşoğlu viyadüğü ve benzerlerinde de beton hasarları
kaçınılmaz olup, viyadük ve köprülerde yapıların kullanım süreçleri içerisinde gerekli
bakım onarımların yanı sıra ilk yapım aşamasında dahi yapılabilecek bir şeyler olduğunu
aşağıdaki önerilerimizle destekliyoruz.

* Korozyon demirin paslanması olduğuna göre; inşaat aşamasında betonarme demirlerini
epoksi esaslı boyalarla boya yaparak donatının geç korozyona geçmesini sağlayabiliriz.

* Elekro-restorasyon 2005 yılında Amerikada ortaya çıkmış yepyeni bir teknoloji olup
eski elektrolitik korozyon önleme tekniklerimden bir çok yönden üstün ve pratiktir. [7]
Elekro-restorasyon, bilgisayar kontrollü ileri bir teknoloji uygulaması gerektiren etkin bir
elektro-kimyasal işlemdir. Bu işlem ile yapı beton yüzeylerinden içeri demir donatılara
doğru, programlı bir elektroliz uygulaması ile elektrik akımı verilir ve elektroliz ile demir
donatının yüzeyinde paslanmaya mukavim pasif bir tabaka oluşturulur.
Aynı işlemle beton içinde korozyona neden olan klor ve benzeri iyonlar uzaklaştırılır ve
betonun karbonatlaşması geri dönüştürülerek, ortamın yeniden alkalinizasyonu sağlanır.



Elekro-restorasyon, binalarda herhangi bir inşaat faaliyeti veya yıkım gerektirmeyen,
yapının beton kısımlarının birkaç günlük bir elektriksel işleme tabi tutulmasından ibaret
temiz bir işlemdir, asgari 10 yıl demir donatının korunmasını sağlar. Elekro-restorasyon
uygulaması apartman ve konutlar, kamusal binalar ve ticari yapılar, beton altyapıda
(köprü, viyadük, liman, baraj, vs.) yapılabilir.

Şekil.7. Beton üzerinde elektro-restorasyon uygulaması

* SETSTRONG, [4] Yüksek Dayanımlı Beton, Üretiminde; seçilmiş agregalar, yüksek
dayanımlı çimento, yeni nesil polikarboksil esaslı kimyasal katkılar ve/veya silis dumanı
(demirli silisyum imalatı sırasında ortaya çıkan ince, şekilsiz SiO2 kürelerinden oluşan bir
mineral) kullanılan, 40 MPa ve üzeri basınç dayanımına sahip betonlardır. Yüksek
dayanımlı betonun bir diğer karakteristik özelliği de, düşük geçirgenliği sayesinde agresif
çevre koşulları altında uzun vadeli durabilite göstermesidir. Uygulama Alanları, Yüksek
katlı ve dayanım istenen projelerde, Agresif çevre koşullarına maruz yapılarda, Köprü,
viyadük, tünel gibi sanat yapılarında

* Sulu zeminlerdeki yapıların temelleri ve viyadük, köprü gibi sanat yapılarının
tabliyelerinin korunması önemlidir. Köprü- Viyadük tabliyelerinde suyun birikmemesi,
kışın yapılan tuzlama çalışmalarında klor iyonlarından etkilenmemesi için mutlaka suya
karşı yalıtım yapılamalıdır. Köprü ve viyaüklerde su yalıtımı yüksek mukavemetli 4. mm
polimer bitümlü membranların tabliye üstüne yapıştırılması ile gerçekleşir. Ayrıca basınçlı
ve basınçsız suya karşı betonarme elemanların tamamının dış tesirlere karşı koruyucu  ile
kaplanması önerilir. [5]

* Sulu zemin yapılarında bulunan temellerde ise TS 3128 Binalarda Zemin Rutubetine
Karşı Yapılacak Yalıtım için Yapım Kuralları  standartında belirlenen şekilde yalıtım
yapılmalıdır.

* Köprü ve viyadüklerde yapılan beton elemanlarda kullanılan çimentonun cinsinin önemi
büyüktür. Bu açıdan CEM I  42,5R(PÇ42.5) Portland çimentosu her türlü betonarme
yapılarda, Köprü-Viyadük gibi sanat yapılarında kullanıldığında daha iyi sonuçlar
verecektir. [2]

* Acrıseal, betonarme yapılarda geçirimsizlik ve kimyasal dayanım sağlayan akrilik
kaplama olup tüm beton yapıların yanı sıra köprü ve viyadüklerde kullanılmaktadır.



4. SONUÇ:

Ülkemizde olduğu gibi beton ve betonarme yapılarda zaman içersinde çeşitli dış etkilerden
dolayı bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bunun sonucu yapılarda dayanım kaybı
olmakta yapı ömrü kısalmaktadır.  Yukarıda örneğini verdiğimiz viyadükte olduğu gibi bu
gibi olumsuzlukların zaman içersinde olması kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm yapılar zaman
zaman kontrol edilerek oluşan olumsuzluklara zamanında müdahale edilerek giderilmesi
ve daha büyük olumsuzlukların oluşmasına da meydan verilmemesi gerekli olmaktadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu çeşit hasarların giderilmesi çeşitli yöntemler ve teknoloji
ile giderilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada böyle olumsuzluklara ilgililerin
dikkatini çekmek ve tedbir alınmasında yol göstermek amacımız olmuştur
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ÖZET

İspanya yüksek hızlı demiryolu ağını geliştirme programını diğer Avrupa ülkelerine nazaran
oldukça geç benimsemiştir. Çoğu zaman olduğu gibi, bir oyuna en yeni girmiş olanlar, ondan önce
gelmiş olanların tecrübelerinden faydalanırlar, ve böylece en gelişmiş tasarım düşüncelerinin, inşaat
tekniklerinin, materyallerin ve yapısal cihazların avantajını kullanabilirler. Yaygın olan görüşün
aksine, İspanya’nın depreme meyilli olan bazı çok önemli bölgeleri vardır, örneğin Endülüs (özellikle
Granada civarında), Atlantik kıyısı ve Pyrenees. Bu makalenin amacı, daha talepkar olan AVE (Alta
Velocidod = yüksek hız) ağı yapılarında kullanılan modern tasarım yaklaşımlarını göstermektir.

Bu amaca ulaşmak adına üç önemli projenin tanıtımı yapılacaktır, bunlardan ikisi halihazırda
tamamlanmış olup, bir tanesi halen inşaat aşamasındadır.

Giriş bölümünde modern sismik tasarım stratejilerinin temel noktaları özetlenecektir.

Anahtar kelimeler: sismik izolasyon, enerji dağıtımı, sismik donanım, demiryolu köprüleri

1. GİRİŞ

Modern sismik tasarım stratejilerinin ardındaki mantığı daha iyi anlamak için, Enerjinin
Korunması Kuralı’na [1] uygun olarak aşağıdaki enerji dengesi denklemiyle başlangıç yapmak uygun
olacaktır:

Ei = Es + Ed

burada:
Ei enerji girdisidir (deprem sırasındaki yerin hareketiyle yapıya iletilen mekanik enerji)
Es yapı tarafından depolanan enerjidir (Hem kinetik hem elastik uzama enerjisi)
Ed yapının kendisi veya uygun cihazlar yoluyla dağıtılan enerjidir

Yapılar, bir sismik hareket sırasında oluşabilecek hasarı önlemek için elemanları güçlendirilerek
tasarlanırken (ki esneklik limitleri içerisindeki aynı kalacağını varsayar), bu yöntem yalnızca Es

terimine başvurmayı esas almaktadır.

Ancak, deprem tarafından yapıya iletilen enerji binanın bu enerjiyi aynı esneklikle depolama
kapasitesini aştığı taktirde, yapının tümü veya bazı bölümleri tipik olarak çöker veya hasar görür.

Diğer bir deyişle, böyle durumlarda binanın otomatik olarak enerji dengesi denkleminin üçüncü
terimi olan Ed’ye başvurduğu söylenebilir.



Uzun yıllardan beri ve maalesef halen günümüzde de, yapılar hala Ed terimi kullanılarak
tasarlanmaktadır, böylece yapısal elemanların elastik sınırlarının ötesinde deformasyona maruz
kalarak, yapının düktilliğine başvurması gerçeğini baştan kabul etmektedirler.

Zarif terminolojisine rağmen düktillik ardında aslında kesinlikle arzu edilmeyen bir gerçeği
saklamaktadır.  İşin doğrusu, elastik limitinin ötesinde deformasyonları kabul etmek demek kalıcı
yapısal hasara sebebiyet veren bir sönüm mekanizmasına başvurmak anlamına gelmektedir (tipik
olarak köprü ayaklarındaki veya binalardaki plastik mafsalların yaratımı).

Sadece son yıllarda Ed’yi istendiği zaman önemli ölçüde arttırmanın, ve önceden belirlenmiş
uygun stratejik yerlere yerleştirilen enerji sönümleme cihazları kullanarak tüm yapının tepkisini
tamamen kontrol etmenin mümkün olduğu anlaşıldı.

Es ve Ed terimlerini kullanarak enerji girdisini dengelemek teknik olarak uygulanabilir değilse
veya ekonomik olarak dezavantajlıysa, yine de hala enerji girdisi Ei’nin kendisini azaltmayı denemek
opsiyonu bulunmaktadır. Bu tasarım yaklaşımına genellikle Sismik İzolasyon denir ve hakim olan
yapısal kütlenin temelden ayrılmasını gerektirir.

Yukarıdakilere bakarak, bir kişi en mantıklı yaklaşımın sadece enerji dengesi denklemindeki tüm
terimlere başvuran bir şekilde olması gerektiğine kolaylıkla kanaat getirebilir, yani pratik olarak
uygulanabilirlik durumunda Enerji Sönümleme ve Sismik İzolasyon’un bir kombinasyonu kullanılır.

Günümüzde Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme, sismik bölgelerde bitişik yapısal elemanlar
arasındaki rölatif ötelemeyi ve iletilen güçleri sınırlamak için tasarım mühendislerinin ellerinde
bulunan en etkili yöntemleri temsil etmektedir.

Sismik izolasyonun hangi yapı tiplerinde yaygın kullanım bulabileceğine ilişkin araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalarda yaygın şekilde otoyolu ve demiryolu köprülerinin [2], [3] bulunduğu da
bilinmektedir.

Sismik İzolasyon izolator ya da daha yaygın kullanımıyla izolasyon sistemleri kullanılarak yapılır.
İzolasyon sisteminin aşağıdaki dört işlevi yerine getirebiliyor olması gerekmektedir:

1) Düşey yüklerin iletimi: Bu işlevin kapsamı kendisini açıklar niteliktedir; taşıyıcı sistem hem
servis hem de sismik durumlarının gereksinimlerini karşılar nitelikte olmalıdır;

2) Yanay esneklik: bu işlevin kapsamı enerji girdisini sınırlamak için yapının hakim olan
kütlesinin (tabliye) zemin hareketlerinden bağlaşımını koparmaktır.

3) Enerji sönümleme: bu işlevin amacı izolatorlar arasındaki deformasyonları elverişli bir tasarım
seviyesine indirmek ve sismik kuvvetleri sınırlamaktır;

4) Merkezleme: bu işlevin amacı kümülatif deplasmanları önlemek ve kayar izolatorlerdeki
seviye farklılığı gibi kusurları karşılamaktır.

Aşağıdaki bölümlerde bu fonksiyonları Demiryolu Köprülerinin Sismik İzolasyonu konusunda
inceleyeceğiz.



2. DEMİRYOLU KÖPRÜLERİNİN SİSMİK İZOLASYONU

Tarihsel olarak Sismik İzolasyonun ilk uygulanışı binalar üzerinde yapılmıştır (60ların ortaları),
bir on yıl sonra da otoyol köprülerinde [4]. Sismik İzolasyon uygulamalarının demiryolu köprülerine
uygulanması biraz zaman almıştır. Gerçekte, ilk ortaya çıkışlarını bulmak için geçen yüzyılın son on
yılına gitmek gerekir [5].

Bu tasarım stratejisinin uygulamasını geciktiren nedenlerden birisi Demir Yolu İdareciliğinin iyi
bilinen muhafazakarlığı olabilir. Her şeye rağmen, bu gecikmenin arkasında nesnel teknik zorluk
nedenleri de bulunmaktadır. Doğrusu, demiryolu köprüleri otoyol köprülerine nazaran çeşitli
nedenlerden ötürü büyük farklılıklar göstermektedir [6].

İlk olarak, ray trafiği üst ve alt yapı arasında göreceli deformasyonlara izin vermemektedir. Bu
sınırlama raylardaki gerilmeyi belli kesin sınırlar içerisinde tutma amacını taşır, amacı hem yolcuların
konforunu göz önünde tutarak deformasyonlarından kaçınmak hem de raydan çıkma riskini
önlemektir.

Yukarıdaki nokta tabliye ve altyapının daha büyük bir kütle ve rijitliğe sahip olduğunu işaret
etmekte olup aralarında özel kısıtlama cihazlarının kullanılmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak,
sismik bölgelerde bir deprem hareketi sonucunda oluşan etkiler ayaklar, kenar ayaklar ve temeller için
daha tehlikelidir.

Dahası, demiryolu köprüleri durumunda hem frenleme hem de hızlanma yüzünden yatay yükler
önemli derecede daha yüksektir. Bu gerçek , raylardaki gerilmeyle ilgili gereksinimlerin
karşılanmasını daha da karışık bir hale getirmektedir.

Sorunların bu ön anlatımından itibaren, depreme yatkın bölgelerdeki bir demiryolu köprüsü
tasarımcısının karşılaştığı zorluklar gayet açıktır.

Bir tarafta hareketlerin engellenmesi ya da en azından onları servis yüklerinin altında tutma
gereksinimi varken, diğer taraftan bir izolasyon sisteminin ikinci işlevini yerine getirmek için bir
sismik hareket sırasında onlara izin verme gereksinimi var (hakim olan kütlenin zemin hareketlerinden
bağlaşımını koparmak için yanal esneklik).

Diğer bir deyişle, bir mesnet sistemi iki ayrı yük (servis ve deprem) durumunda yeterli olarak iş
görebilmeli, ve her şeyden önemlisi cihazların kurulmasından on yıllar sonrasında bile bu yükler arası
geçiş sırasında emniyet ve güvenirliği garanti edebilmelidir.

Genellikle, tasarım mühendisleri ilgilerini  bir deprem hareketi sırasında ortaya çıkan durumlara
odaklamaktadırlar, çünkü bunlar en ciddi olan durumlardır, bu yüzden hizmet durumu sırasındaki
koşulları ihmal ederler. Fakat deprem hareketi muhtemelen köprünün yararlı olan ömrü sırasında
meydana bile gelmeyebilirken, ikincisi açıkça her zaman mevcuttur ve bu yüzden ortaya dayanıklılık
sorununu çıkarmaktadır.

İki yük koşulu arasındaki geçişi kontrol etmek için, onu ayırt eden iki fiziksel parametreye
güvenebilirsiniz, yani etki eden güçler ve meydana geldikleri hız.



Belli bir önceden tanımlı güç eşiğinin altında (kopma gücü) bağlantılı parçalar arasındaki herhangi
göreli harekete engel olan ve aynı zamanda yukarıda bahsedilen eşik aşıldıktan sonra aynısına izin
veren cihazlara Fuse Restraints veya Sacrificial Restraints [7] denir.

Bu cihazlar mekanik tipte olabilir (geçiş kırılgan tutucunun kopma gücüne göre belirlenir) veya
hidrolik olabilir (geçiş aşırı basınçlı valfin açılmasıyla yönetilir).

Düşük ve orta sismik aktivitenin olduğu bölgelerde, frenleme sonucunda oluşan kuvvetlerin
seviyesi bir deprem tarafından üretilenlere çok benzer olabilir, bu yüzden servis durumundan sismik
durumuna geçişi kontrol etmek için çok sofistike cihazların kullanılması gerekmektedir.

Tam tersi şekilde, sadece sismik hareket sırasında çalışması gereken cihazların (örn.: enerji
sönümleyiciler) etkinleştirilmesi gerektiğinde, yukarıdaki geçişi sağlamak için hıza başvururuz ve
Geçici Bağlantı Cihazları-Temporary Connection Devices (genel olarak Şok İletici Cihazlar-Shock
Transmission Units olarak adlandırılırlar) kullanılır.

Isı değişimine bağlı hareketler veya diğer yavaş oluşan hareketler karşısında, bu cihazlar fark
edilebilir reaksiyon olmaksızın hareketlere izin verir, fakat aktivasyon hızı aşıldığı zaman nerdeyse
rijit bir hal alırlar. Isı ve/veya zamana bağlı sebeplerden ortaya çıkan yavaş hareketler sismik kaynaklı
olanlardan birkaç sınıf daha düşük hızdadırlar. Bu sebeble, servis durumuyla sismik durum arasındaki
geçiş kritik olmaz.

Üçüncü işleve geçersek, mevcut pazarın enerji sönümlemesini sağlayabilen birçok cihaz
sunduğunu rahatça söyleyebiliriz [8]. Buna karşılık, sadece birkaçı demiryolu köprülerinde
kullanılmaya müsaittir.

Bunlar arasında çelik histeretik cihazları, kurşun çekirdekli kauçuk mesnetleri ve hidrolik viskoz
damperleri sayabiliriz. Seçim fiyat dahil olmak üzere bir çok nedene bağlıdır. Doğrusu, şartnameyi ve
şart koşulan normları karşılayan minimum performans alındıktan sonra, seçme kriteri sadece
ekonomiktir.

Ne yazık ki genellikle tam tersi olur, yani egemen olan faktör fiyattır ve normlar zorla yerine
getirilir veya bazen yok sayılır, tasarım seviyesinde bir depremin meydana gelmesinin kısa vadede
veya garanti süresi boyunca düşük bir ihtimal olduğuna güvenilir.

Dördüncü bir temel işlev olan merkezleme yeteneği ancak son yıllarda tanımlanmıştır, ve bir
sismik izolasyon sisteminin temel işlevi olarak listelenmeye başlamıştır.

Bu geç gelen ortaya çıkış belki şu şekilde açıklanabilir; tarihsel olarak ilk sismik izolatörler
geleneksel plakalı kauçuk mesnetlerdi – kayma deformasyonuna maruz kaldığında meydana gelen
esnek geri çağırım kuvveti sayesinde kauçuk mesnetler yüksek bir merkezleme yeteneğine sahiptir.

Pazara yerleşik bir merkezleme yeteneği olmayan diğer tiplerdeki anti-sismik cihazların
girmesiyle beraber (örn.: kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler, çelik histeretik elemanlı kayar
izolatörler, sürtünmeli cihazlar, vs.) bu işlevi sağlama sorunu önemli bir rol oynamaya başladı [9].

Bir standartta bu kriterlerin oluşturulması ilk kez 1991’de AASHTO tarafından “Sismik İzolasyon
Tasarımı Rehber Şartnamesi”nde belirlenmiştir [10].



Enerji sönümleme ve merkezleme yeteneğinin (bazen “geri çağırım kuvveti” de denir) iki zıt işlev
olduğu ve önemlerinin öncelikle duruma bağlı olduğu unutulmamalıdır.

“Geri çağırım kuvveti” terimi yanıltıcıdır, bir Sismik İzolasyon Sisteminin merkezleme
yeteneğinin değerlendirilmesi güçlerin karşılaştırılması yoluyla yapılmalı fikrini öne sürdüğüne göre,
kavramsal olarak hatalı bir şeydir. Aslında, karşılaştırmalar İzolasyon Sisteminin esnek bir şekilde (ya
da, daha iyi bir deyişle, tersine çevrilebilir) deprem enerji girdisini depolama ve geri dönülemez
şekilde dağıtması arasında yapılmalıdır.

Merkezleme yüksek derecede asimetrik hareketlerle ayrılan depremlerin beklendiği (Yakın Saha
etkisi) bir yer kırığına yakın olan binalarda özellikle büyük önem taşır.

Yeniden merkez kurma yeteneği gereksiniminin amacı bir sismik hareket sonunda kalıcı
deplasmanı sınırlamak değil, onun yerine sismik olay sırasında kümülatif deplasmanları önlemek ve
aynı seviyede olmamak gibi izolator kurulum kusurlarına çözüm getirmektir.

Yukarıdakilere dayanarak, yeniden merkez kurma elemanını yerleştirme kriterinin sistem
tarafından geri çevrilebilir biçimde (elastik, potansiyel, vs.) saklanan enerji ile histeretik olarak
sönümlenen enerji [11] arasındaki karşılaştırmaya dayandığını söyleyebiliriz.

İncelenmesi gereken son bir yön inşaat tipolojisiyle ilgilidir.

İzostatik köprüler (basitçe mesnetlenen kirişler), frenleme ve hızlanma hareketlerini köprü
ayakları arasında kolaylıkla dağıtma gibi hizmet durumlarında kesin avantajlar sunmaktadır. Tipik
mesnet modeli aşağıdaki Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

Şekil 1: İzostatik köprüler için tipik mesnet modeli

Sismik bir bakış açısından bakıldığında bu çözüm, en önemlisi ayrı tabliyelerin eş zamanlı olarak
hareket etmedikleri gerçeği başta olmak üzere bir çok sorun barındırmaktadır. Bu da beraberinde
uzunlamasına yönde çok yüksek deplasmanları karşılama ihtiyacını ve özellikle farklı yükseklikteki
köprü ayakları ve rayların distorsiyonu karşısında, bitişik tabliyeler arasında çarpma yapma riskini
getirir.

Bu sorunlardan kaçınmak için, göreli hareketi sınırlayan veya engelleyen şok-ileticiler gibi
cihazların kurulması gerekmektedir.

Enine hareketler de eş-zamanlı değillerdir, bu da çarpma riskini doğurur. Tabi eğer uzunlamasına
hareketlerin yanı sıra yatay düzlemdeki dönüşlü hareketleri bloke etmek için her bir birleşme yeri iki
adet şok-ileticiyle donatılmadıysa.



Gerçekte, geçici tutucular sayesinde bir yapı hizmet koşullarında izostatik ve sismik atak sırasında
hiperstatik olacak şekilde yaratılır. Her şeye karşın, bu yolla daha yüksek yapısal karışıklık ve daha
yüksek fiyatlarla cereme çekmiş oluruz. Yukarıdakilerin hepsi bizi hiperstatik yapısal çözümle beraber
devamlı çok-açıklı tabliyenin en uygun şey olduğu sonucuna götürür.

Yine de, bu çözümle beraber zorluklar tersine çevrilir, yani servis koşulları daha fazla ilgi
gerektirir ve aşağıdaki uygulanabilir örnekte de göstereceğimiz gibi bunlar duruma göre çözülmelidir.

3. ALPERA VİYADÜĞÜ

İnceleme altındaki yapı Madrid-Alicante hattındaki bir kırsal bölge bulunan “Alternatif Demiryolu
Alpera”yı ve bir “rambla” yani bir çeşit kuru dere yatağını geçen viyadüktür. Bu sebepten dolayı
bazen ona “Viaducto de la Rambla” denir (bkz. Şekil 2).

Yapısal tasarımı 1999’da tamamlanmıştır. Bu köprünün hemen hemen aynı sismik izolasyon
tasarımı yaklaşımını paylaştığı Türkiye’deki Seyhan Nehrini Geçme Köprüsüyle aynı zamanda
yapılmış olması ilginç bir noktadır.

Alpera Viyadüğü tabliyesinin genişliği 11,60 m’te eşittir, bu da balastta çift raylı demiryoluyla
beraber her iki tarafta 1,20 m genişliğinde yaya yolu barındırmasına olanak sağlamaktadır.

Viyadüğün yerden ortalama yüksekliği yaklaşık 22 m’dir.

Şekil 2: Alpera Vüyadüğünün tepeden görünümü

Sürekli tabliye 11 açıklıktan oluşmaktadır: 30 + 9 x 45 + 30 m = 465 m. Tabliye 3,20 m enine
kesit yüksekliğinde yapı yerinde dökülmüş kutu kirişten oluşmaktadır. Böylece yükseklik / açıklık
oranı = 1/14’dür.

Alt yapı 10 adet köprü ayağından ve iki kenar ayaktan oluşmaktadır.  Köprü ayakları sabit
boşluklu dikdörtgen kesitli betonarmeden yapılmıştır.

Kenar ayaklar açık tiplidir, betonarmeden yapılmıştır ve köprü ayaklarından daha elverişli coğrafi
alanlarda bulunmaktadır. Yine de, aşırı yüksek olmalarından ötürü (16 m), kemer ayakları çekme
kuvvetlerine karşı koyamamaktadır.



Alpera Viyadüğünün Mesnet ve Sismik İzolasyon Sistemi gösterilen pozisyonlar içerisinde uygun
olarak dağıtılmış olan aşağıdaki yapısal cihazlardan oluşmaktadır:

(a) 4 ad. geleneksel neopren mesnetler, hareketleri sadece uzunlaması yönde kısıtlayan bir rehber-
sistemiyle beraber – Pozisyon : Köprü ayağı 5 ve 6.

(b) 20 ad. PTFE sismik izolator olarak görev yapan kayar pot mesnetler (her bir köprü ayağında
bir adet “güdümlü” bir adet “serbest” tipi) – Pozisyon: 5 ve 6. Köprü ayakları hariç tüm köprü
ayakları ve kenar ayaklar

(c) 4 ad uzunlamasına yönde etkin olan hidrolik damperler, enerji sönümleyici ve şok ileticisi
olarak görev yapar – Pozisyon: Kenar ayaklar 1 & 2

Böylece, bir izolasyon sisteminin dört temel işlevi aşağıdaki şekilde sağlanır:

1) Düşey yüklerin iletimi: neopren mesnetler ve pot mesnetler yoluyla; taşıyıcı sistemin hem
servis hem de sismik koşulların gereksinimlerini tam olarak karşıladığından emin olunmalıdır;

2) Yatay esneklik: kayar pot mesnetlerin kayma hareketleriyle, elastomer mesnetlerin kesme
deformasyonuyla ve damperlerin eksensel deformasyonuyla;

3) Geri çağırım kuvveti: elastomer mesnetlerin kesme deformasyonuyla birleşmiş geri çeken
elastik kuvvet yoluyla;

4) Enerji dağıtımı: Hidrolik akışkan kıvamdaki damperler yoluyla;

Damperlerin, frenleme güçleri gibi dinamik servis hareketleri altında geleneksel şok iletici olarak
görev yaptığı unutulmamalıdır.

Şekil 3: Alpera Viyadüğünün hidrolik damperleri

Bu, düşük dayanma gücünde yavaş hareketleri (ısısal, sünme, rötre) barındırdıkları ve göz ardı
edilebilir deformasyonlara sahip ani hareketlere (ör: frenleme) tepki verdikleri anlamına gelmektedir.
Bu yolla tabliye yerinde tutulmuş olur. Bu yüzden beşinci bir işlev ekleyebiliriz:

5) Hizmet yükleri altındayken rijitlik (temel olarak frenleme güçleri): Viskoz damperlerin Şok
iletici işlevi yoluyla.



Sonuç olarak, bu tip bir cihaz iki apayrı işlevi birleştirir ve bu tip bir cihazın davranışı Şekil 4’de
gösterilmiştir.

Şekil 4: Kenar ayaklar 1 & 2’de kurulmuş olan şok iletici özellikli hidrolik damperlerdeki dört
2500 kN kompleksi için güç vs hız eğrisi (ısısal hareketler, sismik hareketler, frenleme hareketleri)

Servis hareketlerini (frenleme hareketleri) sismik hareketlerden açık bir şekilde ayırabilmek için,
Maurer Söhne – Almanya tarafından üretilen belli özelliklere sahip cihazların kullanıldığını
belirtmemiz gerekir.

Yukarıdakinin önemini daha iyi anlamak adına, damperin temel yasasından başlamalıyız:
F = C x va

Burada:
- C viskoz faktörünü
- a damper tipini belirleyen üssü ifade eder.

Bizim durumumuzda bu C = 2.500 [kN/(m/s)a]’dır.

Yaygın olarak pazarlanan viskoz damperlerin a üssü değeri 0,15’ten 0,20’ye kadar değişmektedir.
En tatminkar değer olan a = 0,15’i alsak bile, geçiş hızında v=1 mm/s (0,001 m/s) dört cihazın komple
kompleks sayısı tepkime kuvveti Ft şuna eşittir:

Ft = 4 x 2500 x 0,0010,15 = 3548 kN

Bu değer frenleme hareketlerinin yarısından azdır, bu yüzden ikincisi meydana gelişinde parasitik
kaymasına neden olacaktır.

Onun yerine, Alpera Viyadüğü’nde kullanılan hidrolik damperlerin üssü a = 0,015’e eşittir, ör. Şu
anda pazarlanmakta olan diğer en iyi tip damperlerden bir magnitute daha azdır.

Yukarıdaki hesaplamayı tekrarlarsak, geçiş hızında aşağıdaki tepki kuvvetini elde ederiz:
Ft = 4 x 2500 x 0,0010,015 = 9016 kN

Ki bu da, fren kuvvetinden % 22 daha yüksektir ve böylece yeterli güvenlik marjını sağlar.



4. ARROYO DE LAS PIEDRAS VİYADÜĞÜ

Arroyo de Las Piedras Viyadüğü İspanya’daki ilk çelik-beton kompozit yüksek hızlı demiryolu
köprüsüdür ve HSL Cordoba-Malaga’da bulunmaktadır. Yapısal düzenlemesi 50, 4 + 17 x 63,5 + 44 +
35 m = 1208 m aralıklardan oluşan sürekli kirişlidir.

Şekil 5: Arroyo de Las Piedras Viyadüğü’nün yan görünüşü

Tasarlanıp (2002) yapıldığı sırada, AVE ağı içerisindeki kendi tipinde en uzun açıklıklı viyadüktü.
Köprü ayakları oldukça yüksektir, bazıları 93 m’yi aşmaktadır.

Tabliye enine kesiti iki adet 3,85 m’lik yüksek ikiz plaka kirişten ve 14 m genişliğinde, kalınlığı
tabliyenin boyuna ekseninde 0,41 m’yi, konsol kenarında 0,22 m’yi bulan bir üst döşemeden
oluşmaktadır.

Şekil 6: Arroyo de Las Piedras Viyadüğü’nün görünümü

Tam ağlı diyaframlar yerine her 8 metrede bir konumlandırılmış enine makas diyaframlar
kullanılmıştır, inşaat alanındaki montajı kolaylaştırmıştır ve gereken kaynak miktarını ve çelik
ağırlığını önemli ölçüde azaltmıştır.

Ana yapıda S-335 J2G2W tipi Cor-Ten çeliği kullanılmıştır. Bu çelik o bölgedeki atmosfer
koşulları için çok uygundur.

Arroyo de Las Piedras Viyadüğü’nün Mesnet ve Sismik İzolasyon Sistemi gösterilen pozisyonlar
içerisinde uygun olarak dağıtılmış olan aşağıdaki yapısal cihazlardan oluşmaktadır:



(a) 8 ad. MSM küresel mesnet (her bir köprü ayağında bir tane “sabit” bir tane de enine
“güdümlü”) – Pozisyon: Köprü ayakları 8’den 11’e.

(b) Sismik izolator olarak görev alan 34 ad. MSM kayar küresel mesnetler (her bir köprü ayağında
bir adet “güdümlü” ve bir adet “serbest” tipli) – Pozisyon: Köprü ayakları 8’den 11e kadar
hariç tüm köprü ayakları ve kenar ayaklar.

(d) 8 ad. uzunlamasına yönde etkin olan hidrolik damperler, enerji sönümleyici ve şok ileticisi
olarak görev yapar – Pozisyon: Kenar ayakları 1 & 2

Böylece, bir izolasyon sisteminin dört temel işlevi aşağıdaki şekilde sağlanır:

1) Düşey yüklerin iletimi: küresel mesnetler yoluyla;
2) Yanal esneklik:
- Uzunlamasına yönde: MSM kayar mesnetler ve “sabit” köprü ayakları 8-11’in elastik

deformasyonu yoluyla;
- Enlemesine yönde: köprü ayaklarının elastik deformasyonu yoluyla;
3) Geri çağırım kuvveti: “sabit” köprü ayakları 8-11’in geri çeken esneklik kuvveti yoluyla;
4) Enerji sönümlemesi: Hidrolik  damperler yoluyla (sadece boyuna yönde faaldir);

Alpera Viyadüğü’ndeki duruma benzer şekilde, bu Viyadükteki damperler de aynı şekilde fren
kuvvetleri gibi dinamik servis hareketleri altında şok ileticisi olarak görev yapar.

Şekil 7: Arroyo de Las Piedras Viyadüğü’nün hidrolik damperleri / şok ileticileri

Ancak, bu kez cihazlar iki iş görürler (baskı ve gerilim) ve her bir damper için eşik seviye gücü
2200 kN’ye ayarlıdır.

5. SALITRE−VINALOPÓ VİYADÜĞÜ

İnceleme altındaki yapı Madrid-Alicante AVE hattında, Elda – Alicante kısmında bulunmakta ve
Vinalopo Nehri’ni geçmeketedir [12].



Şekil 8: Salitre – Vinalopó Viyadüğü’nün tepeden görünümü

Yapısal tasarım 2006’da bitirilmiştir ve halen inşaat aşamasındadır.

Sürekli tabliye aşağıdaki bileşenlerdeki 20 açıklıktan oluşmaktadır:

45−11×50−55−7×50−60−50−7×48−35 m = 1481 m.

Tabliye 14 m genişliktedir ve 3,75 m enine kesit yüksekliğe sahip bir kutu kirişden oluşur.
Böylece en geniş açıklıktaki yükseklik / açıklık oranı 1/16’ya eşittir. Temeller 1,8 m çapındaki 6
kazıktan oluşmaktadır (Köprü ayağı 10 ve 20’de 8 kazık).

Salitre – Vinalopó Viyadüğü’nün Mesnet ve Sismik İzolasyon Sistemi gösterilen pozisyonlar
içerisinde uygun olarak dağıtılmış olan aşağıdaki yapısal cihazlardan oluşmaktadır:

a) Sismik izolator olarak görev yapan 58 ad. MSM küresel mesnetler (her bir köprü ayağında bir
tane “güdümlü” bir tane de “serbest”) – Pozisyon: tüm köprü ayakları ve kenar ayaklar

b) Merkezleme cihazları olarak görev yapan 10 ad. geleneksel elastomer mesnetler (tabliyenin
iki tarafına düşey olarak konulmuştur) – Pozisyon: Köprü ayakları 12 – 16

c) Nr. 6 boyuna yönde etkin olan hidrolik damperler, enerji sönümleyici ve şok ileticisi olarak
görev yapar – Pozisyon: Kenar ayakları 1 & 2

Böylece, bir izolasyon sisteminin dört temel işlevi aşağıdaki şekilde sağlanır:

1) Düşey yüklerin iletimi: MSM küresel mesnetler yoluyla;
2) Yanal esneklik: MSM kayar mesnetlerin kayma hareketleriyle, elastomerik mesnetlerin kesme

deformasyonuyla ve damperlerin eksensel deformasyonuyla;
3) Merkezleme kuvveti: Düşey elastomer mesnetlerin kesme deformasyonuyla birleşmiş geri

çeken esnek güç yoluyla;
4) Enerji sönümleme: Hidrolik viskoz damperler yoluyla;



Şekil 9: Merkezleme cihazları olarak gören yapan düşey elastomer mesnetlerin yerleştirilmesi

Arroyo de Las Piedras Viyadüğü’ndeki durumuna benzer olarak, damperler aynı şekilde fren
kuvvetleri gibi dinamik servis hareketleri altında geleneksel şok ileticisi olarak görev yapar, ve
böylece fren kuvvetlerini iki kenar ayak arasında dağıtmış olur.

6. SONUÇLAR

Sunulan üç projenin ortak yanı aynı sismik tasarım strajesine sahip olmasıdır, ve sismik
izolasyonla enerji sönümleme benimsenerek yapılmıştır.

Her üç durumda da, iki apayrı yapısal tipoloji olsa da (beton kutu kirişi ve çelik-beton karışımı
kiriş), çok açıklıklı tabliye kullanılmıştır.

Her üç durumda da enerji dağıtımı için hidrolik viskoz damperler kullanılmıştır. Bu tür bir cihazın
seçilmesinin nedeni sönümleme etkisinin yüksek, oldukça güvenilir olmasıdır ve ayrıca merkezleme
yeteneği işlevine karşı gelmez.

Diğer üç işlev için farklı tipteki cihazlar kullanılmıştır. Düşey yük iletimi ve yanal esneklik uygun
olan  kauçuk mesnetlerin, PTFE kayar pot mesnetlerin ve MSM küresel mesnetlerin bir
kombinasyonu kullanılarak elde edilmektedir.

Merkezleme yeteneği bile üç farklı metod kullanılarak elde edilmiştir. Alpera Viyadüğü olayında,
merkez köprü ayaklarındaki elastomer mesnetlerin (izolatörler) kesme deformasyonuyla birleşmiş geri
çeken elastik kuvvetlerden faydalanılır.

Arroyo de Las Piedras Viyadüğü olayında, merkezdeki yüksek köprü ayaklarındaki eğilme
deformasyonuyla birleşmiş olan geri çeken esnek güçten faydalanılır. Son olarak, Salitre – Vinalopó
Viyadüğü olayında, geri çekme kuvvetini yaratan yay, ortadaki köprü ayaklarına uygun olarak
tabliyenin her iki tarafına düşey olarak konulmuş olan özel elastomer mesnetler tarafından oluşturulur.

Dinamik analiz ve testler tüm yapıların projenin şartnamelerine ve mevcut yönetmeliklere
mükemmel derecede uygun olduğunu göstermiştir.
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Özet

Yeni Galata köprüsü inşası tamamlandıktan ve hizmete açıldıktan kısa bir süre
sonra ana taşıyıcılarında önemli çatlaklar ve deformasyonlar görülerek gemilerin geçişi
için gerekli olan köprü kanatlarının açılışı durdurulmuştur. Uzunca bir süre haliç
tarafında bulunan yüksek gemiler mahsur kalmışlar, bunun soucunda çatlakların
onarımına gidilmiş ve köprü kanatları geçicide olsa açılabilir hale getirilmiştir. Bunu
takiben köprünün üç numaralı kanadında yapılan ölçümler ve daha sonrasında bu
kanadın bilgisayar ortamında modellenmesi ile baskül köprü kanatlarındaki titreşimlerin
nedenleri sorgulanmıştır. Çalışmada ölçüm sonuçlarını destekleyen ve birkaç adım
ötesine geçen doğal frekanslar ve bu frekanslara ait mod şekilleri elde edilmiştir. Daha
sonra kanat modeline yapılan takviyeler ve konstrüktif değişikliklerle baskül tip
köprülerin dinamik davranışlarına yönelik bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Giriş

İstanbul haliçte yapılan yeni Galata köprüsü büyüklük açısından dünyanın bu
alandaki sayılı köprülerinden olarak adlandırılmaktadır. Ancak hizmete açıldıktan kısa
bir süre sonra taşıyıcı elemanlarında oluşan büyük çatlaklar ve deformasyonlar sonucu
araç geçişi için engel bir durum olmasa da kanatların açılması tehlikeli hale gelmiştir.
Kanatların yeniden açılabilir hale gelmesi için köprüde önemli onarımlar yapılmıştır.
Yinede yapılan onarımlar köprü kanadındaki dinamik sorunları tümden giderememiş
sadece bir süre daha geçici bir çözüm olarak uygulanmıştır.

Köprünün Konstrüktif Yapısı

Önceki köprü yüzer dubalar üzerinde inşa edilmiş olması sebebiyle boğaz ile
haliç arasında deniz suyu akıntılarına engel olmakta buda haliçin kirliliğini ve yaşamsal
özelliklerini etkilemekteydi. Ayrıca zamanla bazı dubaların su alması nedeniyle tamire
ihtiyaç duyulmakta idi. Bu nedenle yeni köprü yüzer dubalar yerine kazıklar üzerine
yapılmıştır. Köprünün genel yapısı; kazıklar, kenar ayaklar, yaklaşım köprüsü, kesonlar
ve çelik baskül köprü olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.



Köprü her biri 2 m çapında 114 adet çelik kazık üzerine yerleştirilmiş germeli iki
katlı tabliyeden oluşmaktadır. Köprünün genişliği 42 m toplam boyu ise 490 m dir. Orta
kısımda su seviyesinden 6 m yüksekliğe kadar olan deniz araçlarının geçmesine müsait
80 m genişliğinde bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık her biri yaklaşık 1300 ton
ağırlığında 4 adet çelik baskül kanat ile geçilmiştir. Baskül kanatlar şu anda dünyadaki
benzerleri arasında en büyüklerindendir. Baskül kanatlar köprü kesonu olarak
adlandırılan çelik kazıklarla mesnetlenmiş betonarme yapılar üzerine oturmaktadır.
Kesonlar, ağır indirme-kaldırma metodu denilen (Heavy lifting and lowering- HLL)
denilen özel bir metodla Alman Dywidag firmasının jack’leri ve çubukları kullanılarak
deniz üzerinde ve yerinde betonlanarak inşa edilmiştir. Her bir kesonun yaklaşık ağırlığı
30 000 tondur.
Köprünün baskül kanatları ikisi Eminönü ikisi karaköydeki kesonlar üzerine
yerleştirilmiş olan dört kanatdan oluşmaktadır. Kanatlar St52.3 çeliği kullanılarak
Pendik inşaat sahasında imal edilmiş ve Kocayusuf dubası üzerinde römorkörlerle
çekilip Haliç’e getirilerek duba batırma yöntemi ile yerine monte edilmiştir.
Kanatlar açılmak istendiğinde hidrolik, elektronik ve mekanik aksam sayesinde 3,5
dakikada 84 derece açılarak büyük gemilerin geçişine imkan sağlayabilmektedir.
Köprünün kesonlara olan yaklaşım kısmının alt tabliyelerinde 6500 m2 lik bir alışveriş
sahası ve dükkanlar mevcuttur. Buradaki yerleşimde kafeteryalar, kahvehaneler,
restoranlar ve dükkanlardan oluşan 130 adet işyeri bulunmaktadır.
Yeni Galata köprüsü inşaatına Haziran 1987’de başlanmış köprü, 17.06.1992’de araç
trafiğine açılmıştır.

Şekil 1- Köprü Konstrüksiyonu



Dinamik Analiz

Yapısal sistemlerin dinamik analizleri üç temel gruplandırma içersinde
değerlendirilmektedir. Doğal frekans analizleri, Frekans cevabı analizi, Zamana bağlı
cevap analizi. Bunlardan ilki serbest titreşimler grubu içersinde düşünülürken diğer ikisi
zorlanmış titreşimler olarak değerlendirilir. Zorlama işlemi sisteme verilen harici bir
kuvvet veya frekansın fonksiyonu olarak gerçekleşir.
Titreşim veya periyodik yüklere maruz kalan yapısal sistemlerin dinamik analizlerinde
çoğunlukla ilk olarak doğal frekans analizleri yapılmaktadır. Doğal frekans analizleri
yapısal sistemin doğal frekanslarını ve bu frekans değerinde tahrik edilmeleri halinde
alacakları mod şekillerini vermektedir. Konunun teorik izahından önce hangi fiziksel
özelliklerin yapısal sistemin doğal frekansına etkidiğinin ve bu etkinin ne yönde
olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Basit bir şekle sahip yapısal sistemin ilk mod
şekilleri en düşük potansiyel enerjili şekle aittir ve dolayısıyla birim uzama enerjisi
diğerlerine oranla daha düşüktür. İkinci, üçüncü ve diğer mod şekillerinin oluşumunda
gittikçe artan bir iç birim şekil değiştirme enerjisine ihtiyaç duyulur. Pratikteki
uygulamalarda genellikle ilk doğal frekans en önemlisidir. Bu frekans en rahat bulunan
ve tasarım parametrelerine yapılan müdahalelerle en rahat kontrol edilendir.

Şekil 2- Baskül Kanatlar ve Kesonlar



Yapısal sistemi doğal frekanslarından bir tanesine ait frekans değerine sahip bir
değişken kuvvetle tahrik ettiğimizde sistem önce belli bir formu oluşturacak şekilde bir
yöne doğru, daha sonra ise onun zıttı olacak diğer yöne doğru hareket edecektir. Bu
durumun bir saniye içersinde gerçekleşme adeti diğer bir değişle sıklığı ise hareketin
frekansı olarak adlandırılmaktadır. Bu durumun karakteristiğine etki eden iki adet temel
parametre vardır.

Burada ωn ; dairesel doğal frekans, k; sistemin katılığı, m; sistemin toplam kütlesi bu
ifadede kütlenin etkisi harekete karşı atalet şeklinde kendini göstermektedir. Daha
büyük kütlenin anlamı titreşim yapan sistemin yönünün daha zor değişmesi demektir.
Bu nedenle doğal frekansa ters orantı olarak etkimektedir.
Sistemin katılığı ya da rijitliği ise denge konumumdan diğer yöne hareketlenmiş olan
sistemi geri getirmek açısından etkir. Katılığın artması salınım hızını arttırma yönünde
katkı sağlar. Bu iki parametrenin etkileşimi ile sabit bir titreşim hızında çevrim dengeye
oturur ve süreklilik kazanır.
Genel hareket denkleminden yola çıkılarak bir sistemin doğrusal dinamik hareket
denklemi;

İfadesi ile yazılabilir. Burada M kütleyi, C sönümü K katılığı, u yer değiştirmeyi ve F
ise kuvvet matrisi ve vektörlerini temsil etmektedir. Serbest titreşim hali ve sönümün
ihmal edilmesi ile denklem;

Şeklini alır. Sistemin harmonik hareketi ile ifadeyi

Şeklinde yazmak mümkündür.
Bu denklemin kökleri ωi ler özdeğerlerdir ve sistemin doğal frekanslarını temsil ederler.
i’ler burada 1 den başlayarak sistemin sahip olduğu serbestlik derecesine kadar olan
sayılardır. {u}i ler sistemin özvektörleridir ve ilgili frekansa karşılık gelen mod
şekillerini temsil ederler.
Gerçek durumlarda hiçbir sistem sürekli durumunu sürdürecek kadar serbest değildir.
Sisteme etkiyen bir sönüm faktörü vardır. Bu kavram malzeme içersinde moleküler
bazda enerji kaybına dayalı olarak ortaya çıkar.
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Temel ve basit yapıların doğal frekanslarına analitik yöntemlerle ulaşılsa bile karmaşık
konstrüksiyona sahip yapılarda sonlu elemanlar gibi sayısal yöntemler birçok kez tek
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğal frekans analizlerinin en temel amacı sisteme etkiyen tahrik kuvveti frekansının
yakınlarında yapıya ait doğal frekanslardan bir tanesinin bulunmamasıdır. Burada teorik
olarak en az üç kat kadar uzak bir değerde olması istenir. Ancak bu durumum
sağlanması pratikte her zaman gerçeklenememektedir. Tahrik frekansı ile doğal
frekanslardan bir tanesinin çakışması durumunda sistem rezonansa girmekte titreşim
genliği yüksek değerlere ulaşmakta buda yapıda hasara neden olmaktadır.

Sınır Koşulları

Doğal frekans analizlerinde diğer statik veya dinamik analizlerde olduğu gibi
mutlaka sınır koşulu vermek yani mesnetleme yapmak koşulu yoktur. Mesnetlemenin
olmaması durumunda tamamen serbest duran bir cisime ait frekans ve mod şekillerine
ulaşılacaktır. Ancak bu durumda ilk mod şekilleri serbest cisim hareketi (rijit body
motion) şeklinde gerçekleşecek ve frekans değerleri sıfıra yakın mertebelerde olacaktır.
Mesnetleme etkisi sistemin katılığını arttıracak şekilde etkide etki göstermektedir.
Mesnetlemenin arttırılması halinde sistem daha yüksek bir katılığa sahip bir model
olarak davranacak doğal frekans değerleri yükselecektir.

Elemanlara Ayırma

Bir modal analiz işleminde modelin sonlu elemanlar ağ yapısı bir gerilme
analizindeki kadar ince olmak zorunda değildir. Ancak gereğinden fazla kaba bir ağ
yapısıda sistemin fazla katı davranmasına ve frekans değerlerinin yüksek çıkmasına
neden olmaktadır. Bununla birlikte modal analiz için oluşturulan model daha sonra
gerilme ve diğer dinamik analizlerde kullanılacaksa bu durum dikkate alınarak yeteri
kadar ince bir ağ yapısı oluşturulmalıdır.
Model oluşturulurken dikkat edilecek bir diğer hususta simetri kullanımından
kaçınılması gerektiğidir. Bütün haldeki modelde çok sayıda asimetrik mod şekilleri
vardır, simetri kullanımında bunlar ortaya çıkamamaktadır. Bunun yerine sadece
tanımlanan simetri koşullarındaki asimetrik mod şekilleri bulunacaktır. Bunlarda tüm
yapının mod şekilleri ve frekanslarından farklıdır.

Dinamik Analizde Deneyler

Dinamik analizlerin ölçümle bulunmasında temelde iki yöntem kullanılır.
Birincisinde ölçümü yapılacak parça bir sarsma tablası üzerine alınarak değişken
frekansta sarsılarak bu sırada ivmeölçerler ve strain gaugeler kullanılarak belli
noktalardaki değerler kaydedilir.



Diğer yöntemde ise çekiç ve ivmeölçer ile yapılan darbe testidir. Bu tür darbe testleri
karışık bir yapıdaki mod şekli hakkında bilgi vermez ise de frekans değerlerinin
bulunmasında bazen tek yöntem olabilmektedir.

Köprü Kanadında Yapılan Ölçümler

Yukarıda adı geçen deney yöntemlerinden darbe yöntemi kullanılarak üç
numaralı köprü kanadında ölçüm sonuçlarına ulaşılmıştır. Burada köprü kanadı hidrolik
pistonlar ile açılırken aniden acil stop düğmesine basılarak çok sert bir durma
sağlanarak sistem üzerine darbe etkisi sağlanmış ve bu sırada sensörler ile verilere
ulaşılmıştır. Ayrıca kanadın normal açılma ve kapanma aşamalarında da veriler
kaydedilmiştir.

Ölçümlerde görüldüğü üzere hidrolik sistemde bulunan yağ sistem elemanları ile bir
bütün olarak düşünüldüğünde sıkışma sonucu esneme göstererek bir yay gibi
davranmaktadır. Bunun neticesinde hidrolik sistemin yapıya uyguladığı tahrik frekansı
sisteme pompalanan yağ miktarına bağlı olarak 0.3 ile 0.8 Hertz arasında değişme
göstermektedir.
Ölçümlerde kanadın aniden durdurulması ile alınan değerlerde kanada ait birinci doğal
frekans 0.52 Hertz olarak ölçülmüştür. Bu değer köprü açılırken hidrolik sistemin
değişken tahrik frekans aralığı içersine düşmektedir. Böylelikle tahrik frekansı ile
yapının ilk doğal frekansında çakışma görülmektedir. Hâlbuki tasarımcı firma köprünün
ilk iki doğal frekansını inşaat aşamasında 7 ve 11 Hertz olarak vermiştir. Daha sonra bu
değerlerin en arkadaki ondört numaralı enine kirşe ait olduğu belirtilmiştir.
Bununla birlikte köprü kanatları kapalı ve üzerinden araç geçişi yapılırken gerilme ve
titreşim değerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Şekil 4- Açılma sırasında oluşan
gerilme değişimleri

Şekil 5-Piston kollarındaki
Yüklemeler



Açma kapama operasyonları sırasında hidrolik pistonların tahriki ile oluşan zorlanmış
titreşimler köprü kanadının 40o -70o ler arasında bulunduğu pozisyonlarda kanadın
birinci doğal frekansından geçmesi nedeniyle yapının rezonansa girdiği anlaşılmaktadır.
Bu salınımlar sırasında kanadın çok zorlandığı boylamasına kirişlerde büyük
momentlerin oluştuğu, mafsal bölgesinden metal zorlamaları andıran ve periyodik
olarak tekrarlanan seslerin geldiği gözlenmiştir.

Sonlu Elemanlar Modeli

Köprünün üç numaralı baskül kanadı orijinal çizimler temel alınarak katı
modelleme tekniği ile bilgisayar ortamına geçirilmiştir. Daha sonra doğrusal kabuk
elemanlar kullanılarak sonlu elemanlar ağ yapısı oluşturulmuştur. Bu aşamada yaklaşık
on adet farklı saç malzeme kalınlığı modellenmiştir.
Modelin sonlu eleman yapısı:
Eleman tipi   :  Doğrusal kabuk elemanlar
Eleman Sayısı  : 60 195
Düğüm noktası : 41 878
Sınır şartları :  Kilitlerin açık konumunu temsil edecek şekilde sadece piston ve
menteşe noktalarında olmak üzere dört noktadan bağlı

Şekil 7-) Kanadın kabuk elemanlarla
oluşturulmuş bulunan sonlu
elemanlar modeli ve mesnet noktaları

Şekil 6-) Üç numaralı baskül kanada
ait katı modelin alt arka doğrultudan
görüntüsü



Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları

Sonlu elemanlar yöntemi ile modellenen kanadın ilk beş doğal frekansı
aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Mod şekilleri ise tek taraftan ankastre bir krişin eğilme,
burulma ve bunların birleşimi şeklinde kendini göstermiştir.
Kanadın ilk beş doğal frekansı (Hertz)  :
1-)   0.63          2-)  0.92           3-)   1.01           4-)    1.87           5- )   2.08

Alternatif Kanat Tasarımları

Sonlu elemanlar yöntemi ile oluşturulan modelin verdiği sonuçların ölçüm
sonuçları ile gösterdiği uyumdan sonra eldeki bilgisayar modeli üzerinde çeşitli
takviyeler ve tasarım değişikliklerine gidilerek bu değişimlerin dinamik analiz
sonuçlarına olan etkisi incelenmiş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
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Şekil 9-) Yapılan tasarım
değişikliklerinin kanadınilk üç doğal
frekansı üzerindeki etkileri

Şekil 8-)  Kanadın birinci mod
şeklinde eğilme ve burulma etkisi
birlikte görülmektedir.



Sonuç ve Değerlendirme

Sonlu elemanlar analiz sonuçları ile ölçüm sonuçları arasında bazı farklar
görülmekle birlikte bu büyüklükteki bir yapı için iki yöntem arasındaki sayısal farklar
kabul edilebilir mertebededir. Ölçüm yöntemi ile sadece birinci doğal frekansa
ulaşılabilmişken bilgisayar modeli ile diğer doğal frekanslar ve mod şekillerinin elde
edilmesi mümkün olmuştur. Aradaki sayısal farklar şu şekilde yorumlanabilir. Sonlu
elemanlar yöntemi doğası gereği bir yaklaşım yöntemidir ve diğer iki yöntem olan
deneysel ve analitik sonuçlara belli oranda yaklaşım gösterir. Ayrıca ölçüm işlemleri
hasar gördükten sonra onarılan yani belli oranda değişikliğe uğrayan köprü üzerinde,
bilgisayar modeli ise orijinal köprü projesi baz alınarak elde edilmiştir. Bu hasarlar her
ne kadar tamir edilse de oluşan büyük çatlakların kuvvet yollarının akışını etkileyeceği
ve kanadın katılığını düşürebileceği yorumu yapılabilir.
Kanadın doğal frekansını arttırmak için model üzerinde yapılan bazı takviye ve tasarım
değişikliklerine sistem düşük duyarlılıkla cevap vermiştir. Buna şu şekilde açıklama
getirilebilir. Kanat yapısı bir baskül köprü şeklinde olduğu için ağırlık merkezinin yeri
bağlantı mafsalının olduğu yerdedir ve köprü yaklaşık olarak dengededir. Bu yüzden
kanadın rijitliğini arttırmaya yönelik olarak ön tarafa yapılan her türlü ilaveye karşılık
aynı momenti sağlamak üzere daha fazla bir kütle ilavesini arkadaki karşı ağırlık
üzerine yapılması gerekmektedir. Bu durumda ön tarafa yapılan ilaveler rijitliği
arttırmakta ancak arka kütleye yapılan ilave rijitliğe hiçbir katkı sağlamadan sistemin
toplam kütlesini arttırmaktatır böylece sistemin “katılık/kütle” oranı fazla
değişmemektedir.
Diğer bir hususta başka köprü konstrüksiyonlarının tersine bu köprüde kapalı kesitler
tercih edilmemiş buda yapının burulma direncini düşürerek burulma modlarını daha
etkin hale getirmiştir.
Sonuç olarak yapının sadece konstrüksiyonuna yapılacak kısıtlı takviyeler kanadın
doğal frekanslarını hidrolik sistemin çalışma frekans aralığından yeteri kadar
uzaklaştırmaya yetmeyeceği görülmektedir. Bu nedenle konstrüktif yapı yanı sıra
hidrolik sistem parametrelerine de müdahale edilerek çakışmanın önlenmesi gereklidir.
Bunların dışında köprünün yapısı gereği özellikle açık bulunduğu sırada deprem frekans
aralığına giren çok sayıda doğal frekansının olduğu görülmektedir.
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ÖZET

Üç adet tipik omega ve I kesitinin incelendiği çalışmada köprü kirişlerinin hangi açıklıkta en
efektif kullanılacağı araştırılmıştır. Tip omega kesitler için O1 kirişi 14m-28m, O2 kirişi 20m-
34m ve O3 kirişi 28m-34m arasında ikişer metrelik artımlarla ele alınmıştır. Kirişlerin
gerilme durumları ve taşıma kapasiteleri incelenmiştir. Farklı sünme ve farklı rötreden doğan
gerilmeler de dikkate alınmıştır. Kirişlerin öngerme donatısı miktarlarına göre toplam gerilme
kayıplarının ve moment taşıma kapasitelerinin nasıl değiştiği diyagram şeklinde verilmiştir.
Çalışmanın sonunda, O1 kirişinin 18m-24m, O2 kirişinin 24m-32m ve O3 kirişinin 28m-34m
arasında efektif olarak kullanılabileceği görülmüştür. I kesitler için de ayrıntılı incelemeler
yapılmış ve sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Öngerilme, Köprü, Kompozit kirişler, Optimizasyon.

THE DETERMINATION OF EFFECTIVE SPANS OF
PRESTRESSED COMPOSITE BRIDGE BEAMS

ABSTRACT

In this study, the three types of omega and I shaped beams are examined. O1, O2 and O3
beams is researched between 14-28m, 20-34m and 28-34m with 2m increments, respectively.
Stress investigations are made with service load design method and at final stage the
serviceability requirements are researched with strength design method. Because of the
importance of differantial shrinkage and differantial creep, these effects are included in the
calculations. For O1, O2 and O3 beams, the prestress losses are researched according to 20m,
28m and 32m longs, respectively. The ultimated moment capacities are given in diagrams.
The detailed calculations of 20m long O1 beam are given as an example. Results show that O1
beam for spans between 18-24m, O2 beam for spans between 24-32m, O3 beam for spans
between 28-34m is effective to use. The same calculations are carried out for I beams.

Keywords : Prestressing, Bridge, Composite beam, Optimisation.
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1. GİRİŞ

Otoyolların önem kazanması ile birlikte köprü yapımında öngerilmeli prefabrike köprü
kirişlerinin kullanımı yaygınlaşmış ve zamanla standart tiplerin oluşturulmasına da
gidilmiştir. Yaygın kullanım alanı bulunan tiplerden bazıları omega ve I kesitli prefabrike
köprü kirişleridir. Köprü kirişlerinde sabit ve hareketli yüklerden dolayı oluşacak çekme
gerilmelerinin, uygulanacak öngerme kuvveti ile azaltılması veya tamamen ortadan
kaldırılması amaçlanmaktadır. Öngerilmeli sistemlerin avantajları; a) Narin elemanlarla
büyük açıklıkların geçilebilmesi, b) Çatlakların önlenmesi veya sınırlanması ile yapının
ekonomik ömrünün uzaması, c) Öngerme donatısının titreşim boyunun küçük olması
sayesinde, öngerilmeli yapıların yorulma mukavemetinin büyük olması, d) Aşırı yüklenme
hallerinde, çelikteki birim deformasyonlar %0.01 değerini aşmadığı sürece, oluşan tüm
çatlakların, aşırı yüklerin ortadan kalkması halinde yeniden kapanması, e) Yer ve şekil
değiştirmelerin kullanım yükleri altında küçük kalması, f) İnşaat süresinin önemli oranda
kısalması, şeklinde sıralanabilir [1-3]. Bu çalışmada, uygulamada çok kullanılan, üçer tip
omega ve I kesitli öngerilmeli prefabrike köprü kirişleri değişik açılardan incelenmektedir.
Bu kirişler yüksekliklerine göre; O1:1.20m, O2:1.70m, O3:2.0m ve I1:0.75m, I2:0.90m,
I3:1.20m olarak isimlendirilmiştir [4].

Kiriş tiplerinin en efektif bir şekilde kullanılabileceği açıklıklar belirlenmeye çalışılmıştır.
Kirişlerin öngerme donatısı gereksinimlerini daha çok eğilme tesirleri belirlediği için ağırlıklı
olarak bu etkiler ele alınıp irdelenmiştir. Kirişlerin burulma ve kayma dayanımları yüksek
olduğundan kritik durum oluşturmadıkları düşünülerek burulma ve kayma etkileri ihmal
edilmiştir. O1 kirişi 14m-28m, O2 kirişi 20m-34m, O3 kirişi de 28m-34m lik açıklıklar
arasında ve ikişer metrelik artımlarla ele alınmıştır. Kirişlerin, emniyet gerilmeleri yöntemiyle
gerilme durumları ve limit durumda da taşıma kapasiteleri belirlenmiştir. Farklı sünme ve
farklı rötreden doğan gerilmeler de göz önüne alınmıştır. Açıklıkları 20m olan O1, 28 m olan
O2 ve 32 m lik O3 kirişlerinde öngerme donatısının artması ile öngerme kayıplarının değişimi
incelenmiştir. Öngerme donatısı miktarına göre moment taşıma kapasitesinin değişimi
diyagramlar şeklinde verilmiştir. Kirişlerin gerilme durumları araştırılırken, kesitte hiçbir
durumda çekme gerilmesi çıkmamasına ve izin verilen gerilmelerin aşılmamasına dikkat
edilmiştir. Çalışmada genelde [5, 6] standartları kullanılmış ve deprem etkileri dikkate
alınmamıştır.

2. OMEGA KESİTLERİN İNCELENMESİ

İncelenen omega kesitli köprü kirişlerinin özellikleri ve öngerme demetlerinin düzenleri Şekil
1-3’de verilmektedir. Köprü genişliği 10.50m olarak alınmış ve kenarlarında 2.00m ile 1.00m
lik kaldırımlar tasarlanmıştır. Prefabrike kirişlerin üzerinde oluşturulan yerinde dökme
döşeme kalınlığı her kirişte 25cm alınmıştır. Kiriş boyları mesnetler arasındaki temiz açıklık
olarak hesaplanmıştır. İncelemeler sırasında köprü açıklığının, dört adet O1 veya O2 ve üç
adet O3 kirişi ile geçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre en elverişsiz şartların oluştuğu
kirişlerde gerilme analizi yapılmıştır.

Kirişlerin elastomer mesnetlere basit mesnetli olarak oturduğu düşünülmüştür. Ön çekmeye
tabi tutulacak öngerme donatıları tendonlardan seçilmiş ve kiriş boyunca düz olarak
yerleştirilmiştir. Malzeme olarak kirişlerde C45, döşeme ve prefabrike cephe elemanlarında
C30 betonu kullanılmıştır. Betonarme donatısı olarak ST50 Grup III çelik (S420/500),
öngerme donatısı için gerilmeden arındırılmış düşük rölaksasyonlu 250 sınıfı donatı
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(minimum kopma dayanımı 1724 N/mm2) seçilmiştir. Mesnet olarak kullanılan içi çelik
plakalı neopren mesnetlerin malzemesi minimum 60 sertliğinde olup kayma modülü G=0.85-
1.10 N/mm2 (230C sıcaklıkta) arasında değişmektedir.

Şekil 1. Köprü kirişi boykesit ve planı

a) Köprü boy kesiti

b) O1 ve O2 Tip kirişli köprü enkesiti
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c) O3 Tip kirişli köprü enkesiti

Şekil 2. Omega kesitli kirişlere sahip kompozit köprü boy kesiti ve enkesiti

Şekil 3. Tiplere göre köprü enkesitleri ve öngerme demetleri düzeni

2.1. Tip Kiriş Kesitlerinde Gerilme Kayıpları ve Moment Taşıma Kapasitesi

Hesaplarda aşağıda belirtilen yüklemeler göz önüne alınmıştır; a) prekast kiriş zati yükü, b)
yerinde dökme döşeme zati yükü + prekast panel zati yükü, c) ilave daimi yük olarak taşıyıcı
olmayan elemanların (asfalt, prekast cephe elemanları, kaldırım, korkuluk) yükleri alınmıştır,
d) montaj sırasında hareketli yük 0.0015 MN/m2, e) incelenecek sistemlerin çok olması göz
önüne alınarak, hesap kolaylığı bakımından, hareketli yük olarak sadece iki şeritli standart
şerit yükü (MS 30) dikkate alınmıştır [6]. Kesit tesirleri SAP2000 analiz programı ile
hesaplanmıştır [7]. Model oluşturulurken yerinde dökme döşeme shell ve prefabrike kirişler
frame eleman olarak tanımlanmış ve mesnet bölgesinde sıklaştırma yapılmıştır.
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Her üç tip kesit ve değişik açıklıklar için yukarıda belirtilen yüklerden oluşan eğilme
momentleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kirişlere yerleştirilen kablolardaki öngerme tellerine ön
çekme şeklinde uygulanan kuvvetin hesabında, önçekmede zamana bağlı olarak meydana
gelen gecikmiş kayıplar diye adlandırılan, rötre (büzülme), elastik boy kısalması, betonun
sünmesi, çeliğin gevşemesi, ısı tesirlerinden oluşan gerilme kayıpları dikkate alınmıştır.
Kompozit kesitte farklı sünme ve farklı rötreden oluşan gerilme kayıpları hesaplanırken
prekast kirişin imalatından 90 gün sonra üzerine yerinde dökme döşeme geldiği kabul
edilmiştir [8].

a) 20m açıklıklı O1 kirişi a) O1 Kirişi

b) 28m açıklıklı O2 kirişi b) O2 Kirişi

c) 32m açıklıklı O3 kirişi c) O3 Kirişi
Şekil 4. Tip kirişlerde öngerme kayıpları Şekil 5. Tip kirişlerde öngerme donatısı(As*, cm2)–

değişimi toplam öngerme kayıpları(dfs, MN/m2) değişimi

Öngerme kayıplarının değişimi incelenmiş ve örnek olarak 20m açıklıklı O1 kirişi, 28m
açıklıklı O2 kirişi, 32m açıklıklı O3 kirişi için öngerme donatısına bağlı olarak bu kayıpların
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değişimleri Şekil 4’de ayrı ayrı verilmiştir. Genelde [6]’ya göre hesaplanan toplam gerilme
kayıplarının daha fazla olduğu görülmektedir. Toplam öngerme kayıplarının (dfs, MN/m2)
öngerme donatısı alanına (As*, cm2) göre değişimleri, tip kirişlerin belli açıklıkları için ayrı
ayrı verilmiştir (Şekil 5).

Zati yük I=Prekast kiriş zati ağırlığı + Yerinde dökme döşeme zati ağırlığı, Zati yük II=İlave
daimi yük, olmak üzere gerilme kombinasyonları aşağıdaki şekilde dikkate alınmıştır; a)
Aktarma safhası (Öngerme kuvveti + Prekast kiriş zati yükü), b) Zati yük I + İnşaat sırasında
hareketli yük, c) Zati yük I + Zati yük II + Öngerme kayıpları, d) Nihai durumda Zati yük I +
Zati yük II + Hareketli yük, e) Nihai durumda Zati yük I + Zati yük II + Hareketli yük + Farklı
sünme + Farklı rötre.

Gerilme analizleri, kompozit kesit yüksekliği boyunca dört seviyede (yerinde dökme tabliye
üstü ve altı, prekast kiriş üstü ve altı) yapılmış ve işaret olarak çekme pozitif, basınç negatif
kabul edilmiştir. Çeşitli durumlardaki beton emniyet gerilmeleri her iki yönetmelik için ayrı
ayrı göz önüne alınmıştır.

O1 Kirişi O2 Kirişi O3 Kirişi

Şekil 6. Tip kirişlerde öngerme donatısı–moment taşıma kapasitesi değişimi

Göz önüne alınan kesitler, açıklıklar ve yükleme durumları için çatlak kontrolleri de yapılarak
öngerme donatısına bağlı olarak moment taşıma kapasiteleri ve donatı miktarları
hesaplanmıştır. Şekil 6’da, öngerme donatısı alanına (As*, cm2) bağlı olarak kirişlerin
moment taşıma kapasitelerinin (Mres, MNm) değişimleri, tip kirişler için ayrı ayrı verilmiştir.

2.2. İrdeleme

Nihai durumdaki kirişte, emniyet gerilmelerini aşmayacak kadar çekme gerilmesine müsaade
edildiği durumlar göz önüne alınarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde verilebilmektedir.
- O1 kirişi 18m-24m arasında, dış yüklerden oluşan tesirleri kolaylıkla taşıyabilmektedir. 18m
den küçük açıklıklarda oluşan gerilmeler emniyet gerilmelerinden küçük kalmasına rağmen,
moment taşıma kapasitesi çatlama momentinden küçük olduğu için fazladan eğilme donatısı
ilave etmek gerekmektedir. 26m den sonra ise gerekli öngerme donatısı miktarının arttığı ve
56cm2 den sonraki bu artışın moment taşıma kapasitesini çok az arttırdığı ve hatta 67cm2 den
sonra moment taşıma kapasitesini azalttığı için kiriş gelen tesirleri zorlukla taşıyabilmektedir.
Öngerme donatısının artırılması sonucu mesnete çok yakın kesitte aktarma anındaki basınç
gerilmelerinin, emniyet gerilmelerini aşması nedeniyle limit duruma ulaşılmaktadır. Ayrıca
28m den sonra kirişe konulan öngerme donatısı miktarı maksimum sınırı aştığından sünekliği
sağlamak için ilave basınç donatısı koymak gerekmektedir. Öngerme donatısının çok artması
ve betonarme donatısı ihtiyacının artması ile kirişin ekonomik olmaktan çıktığı açıktır.
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- O2 kirişi 24m-32m arasında, dış yük tesirlerini fazla zorlanmadan taşıyabilmektedir. Ancak
28m den sonra aktarma anında kirişin üst bölgesinde oluşan çekme gerilmeleri sınır değeri
aştığı için özel önlem alınmalıdır. 24m den küçük açıklıklarda ilave eğilme donatısı koymak
gereklidir. 34m nin üzerindeki açıklıklarda ise aktarma anında mesnete çok yakın kesitteki
basınç gerilmeleri emniyet gerilmelerini aşarak kiriş taşıma sınırına ulaşmaktadır.
- O3 kirişi 28m-34m arasında, dış yük tesirlerini fazla zorlanmadan taşıyabilmektedir. 32m
den sonra, aktarma anında kirişin üst bölgesinde oluşan çekme gerilmelerine karşı özel önlem
almak gerekmektedir. 34m den sonra ise sünekliğin sağlanması için gerekli basınç donatısı
kirişin üst bölgesine sığmayacağından daha büyük açıklıklarda uygun değildir.
- Genel olarak farklı rötreden oluşan tesirler ihmal edilebilecek mertebelerde olmasına
rağmen, farklı sünme etkilerinin hesaba katılması gereklidir. Öngerme donatısının artırılması
prefabrike kiriş ile döşemede oluşan kesit tesirleri arasındaki farkı azalttığından, farklı
sünmeden oluşan kesit tesirleri de azalmaktadır. Ancak mertebe olarak fark çok küçüktür.
- Öngerilme kayıpları O1’de yaklaşık 50cm2 öngerme donatısı sınırına kadar doğrusal olarak
artmakta, buradan sonra öngerme donatısının artmasıyla öngerme kayıplarının artım miktarı
azalmaktadır. O2 kirişinde bu sınır yaklaşık 60cm2 civarındadır. O3 kirişinde ise öngerme
kayıplarının öngerme donatısı miktarı ile doğru orantılı olarak arttığı kabul edilebilmektedir.
- Moment taşıma kapasiteleri ise O1 kirişinde 67cm2, O2’de 78cm2 ve O3’de 100cm2 den
sonra azalmaya başlamaktadır.
- Kirişlerde en kritik durum, aktarma anında mesnete çok yakın kesitte oluşmaktadır.
Öngerme donatılarının düz olarak yerleştirilmesinden dolayı eksantrisite kiriş boyunca sabit
kalmakta, bu da mesnet bölgesinde dış yüklerden meydana gelen momentin küçük olmasına
rağmen öngerme kuvvetinden oluşan ters momentin büyük olmasına neden olmaktadır.
Bunun sonucu mesnet bölgesinde, kirişlerin üst liflerinde oluşan çekme gerilmeleri emniyet
gerilmelerini aşmaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi için, mesnet bölgesindeki öngerme
tendonlarının bir kısmını boru içine almak veya yağlamak, öngerme tendonlarını açılı olarak
germek veya mesnet kesitlerini büyütmek gibi tedbirler önerilebilmektedir.
- O3 kirişinin performansı düşüktür. Bunun sebebi, flanş genişliğinin çok küçük kalması ve
dolayısıyla moment taşıma kapasitesinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Köprü kesitinde iki
adet kullanılması halinde ise flanşlar 2.00m boyunda ve 10cm yüksekliğinde konsol gibi
çalışacağından uygun olmamaktadır. Netice olarak 10.50m genişliğindeki köprülerde O3
kirişlerinin kullanılması uygun olmamaktadır.
- Kirişlerin, hiçbir kesitinde çekme gerilmesi çıkmayacak şekilde dizayn edilmesi durumu ile
müsaade edilen çekme gerilmesini aşmayacak şekilde dizayn karşılaştırıldığında, ortalama
olarak O1 kirişine 10cm2, O2’ye 12cm2 ve O3 kirişine 17cm2 daha fazla öngerme donatısı
konulması gerekmektedir. Bunun sonucunda kirişlerin mesnet bölgeleri daha fazla
zorlanmakta ve belirli açıklıklardan sonra sünekliğin sağlanması için gerekli basınç donatısı
çok fazla artmaktadır. Öngerme kayıpları ise ortalama %15 civarında artmaktadır.
- Çakışan açıklıklarda hangi kirişin daha uygun olduğunun belirlenmesi için maliyet analizi
yapmak gerekmektedir.

3.  I KESİTLERİN İNCELENMESİ

İncelenen kompozit köprü iki eşit açıklıklı olup yerleşim planı ve enkesiti Şekil 7’de
gösterilmiştir. I kesitli öngerilmeli prefabrike kirişlerin toplam uzunluğu 20.60m, hesap
açıklığı 20.00m, köprü genişliği 12.65m, sol ve sağ tretuvar genişliği 1.50m, kiriş aralığı
0.78m, kirişler üzerindeki yerinde dökme döşeme kalınlığı 0.25m dir.
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Enkesit
Şekil 7. I Kesitli kirişleri olan kompozit köprü planı ve enkesiti

Yük sınıfı H30-S24, yaya yükü 3.00kN/m2, beton kalitesi döşemede C30 ve kirişlerde C40,
betonarme donatısı S420, öngerme çeliği ASTM 416-80, öngerme çeliği çapı 0.5inç=1.27cm,
elastomer sertliği Shore A60, deprem ivme katsayısı 0.20, iklim sınıfı B, ortalama sıcaklık
100C, maks sıcaklık farkı ±250C, ortalama bağıl nem oranı %65 olarak belirlenmiştir.
Prefabrike kirişin özellikleri; alt ve üst flanş genişlikleri 75cm, gövde kalınlığı 20cm, kiriş
yüksekliği 75cm, flanş kalınlıkları 15cm, flanş çıkıntıları 27.5cm dir.

Prefabrike kirişin değişik kesitlerinde (h, L/10, L/4, L/2); kendi ağırlığı, yerinde dökme
döşeme, ilave ağırlıklar, standart kamyon yükü, eşdeğer şerit yükü ve yaya yükünden oluşan
kesit tesirleri hesaplanmıştır. Öngerme kayıpları hesaplanıp, değişik yükleme durumlarında
gerilmeler belirlenmiş, donatı oranları tahkik edilmiştir. Şekil 8’de verilen öngerme donatısı
yerleşimi, değişik yerlerdeki kompozit kesit gerilmeleri kullanılarak aderans donatısı ve
aderans boyu hesapları, kılıflanacak halat sayısı ile kılıf boyu hesapları, düşey ve yatay kayma
mukavemeti hesapları yapılmıştır.

Öngerme donatısı yerleşimi                      L/2 kesiti                                                   L/10 kesiti

Şekil 8. I Kesitli kirişleri olan kompozit köprü planı ve enkesiti
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Ayrıca; öngerilmeden, kiriş ağırlığı, döşeme ve ilave ağırlıklardan, hareketli yükler ile yaya
yükünden oluşan mesnet dönmesi ve sehimler belirlenmiş, montajda ve serviste beklenen
dönme ve sehimler dikkate alınmış, genleşme derzi ve mesnet deplasmanları ile elastomer ve
yerinde dökme döşeme hesapları da yapılmıştır. Prefabrike kirişlerin donatı düzenleri Şekil
9’da ve sonuç deplasman diyagramı Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 9. Prefabrike kirişin donatı detayları

Şekil 10. Prefabrike kirişte beklenen sehimler
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Yukarıda belirtilen hesaplamalar benzer durumlar için tekrarlanarak I kesitli kirişlerin de
etkin kullanım açıklıklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, yerinde dökme beton
yükü 480 kg/m2, asfalt yükü 240 kg/m2, ağır araç yükü H30-S24, köprü genişliği 12.80m,
şerit sayısı 3 alınarak yapılan çalışmalarda üç tip I kesit seçilmiş (Şekil 11) ve bu kesitlerin
ekonomik olarak kullanılabilecekleri açıklıklar belirlenmiş ve sonuçları Şekil 10’da
verilmiştir [11]. Burada I1 (Tip 1), I2 (Tip 2) ve I3 (Tip 3) olarak gösterilmiştir.

Şekil 11. Öngerilmeli prefabrike I kiriş tipleri ve etkin kullanım açıklıkları

Başka bir çalışma kapsamında dört tip prefabrike öngerilmeli I kesit tipi oluşturulmuş ve
bunların etkin kullanım açıklıkları belirlenmiştir. Tüm tip kesitlerin alt ve üst başlık boyutları
ile gövde kalınlıkları aynı olup gövde ve toplam kesit yükseklikleri farklıdır. Toplam kiriş
yüksekliklerine göre; I1(90cm) tipi kiriş 18-23m açıklık aralığında, I2(120cm) tipi kiriş 24-
29m, I3(140cm) tipi kiriş 30-33m ve I4(170cm) tipi kirişin ise 34-35m açıklıkları için uygun
şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (Şekil 12, 13).

Şekil 12. Öngerilmeli prefabrike I1(90cm) tipi kiriş ve etkin kullanım açıklıkları (18-23m)
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Şekil 13. Öngerilmeli prefabrike I4(170cm) tipi kiriş ve etkin kullanım açıklıkları (34-35m)

4. SONUÇLAR

Özellikle kompozit köprülerde yaygın kullanım alanı bulunan öngerilmeli omega ve I kesitli
prefabrike kirişlerin etkin kullanım açıklıklarının araştırıldığı bu çalışmada üçer adet tipik
kesit incelenmiştir. Omega kesitli O1 kirişi 14m-28m, O2 kirişi 20m-34m ve O3 kirişi 28m-
38m arasında ikişer metrelik açıklık artımlarıyla ele alınmıştır. Benzer incelemeler I1:0.75m,
I2:0.90m, I3:1.20m kirişleri ve I1:0.90m, I2:1.20m, I3:1.40m, I4:1.70m kirişleri için de
yapılmıştır. Kirişlerin gerilme durumları ve taşıma kapasiteleri incelemelerinden elde edilen
sonuçlar aşağıdaki şekilde verilebilmektedir.

- Genel olarak, farklı rötreden oluşan tesirler ihmal edilebilecek mertebede olmakla birlikte
farklı sünme etkilerinin hesaba katılması gerekmektedir.
- Kirişlerin öngerme donatısı miktarına bağlı olarak toplam gerilme kaybı miktarının ve
moment taşıma kapasitesinin değişimleri kesit tiplerine göre verilmiştir. Öngerme kayıpları
O1’de yaklaşık 50cm2 ve O2’de 60cm2 lik öngerme donatısı alanına kadar doğrusal olarak
artmakta ve sonra artım miktarı azalmakta iken O3’de genelde doğrusal olarak bir artım söz
konusudur. Moment taşıma kapasiteleri ise O1 kirişinde 67cm2, O2’de 78cm2 ve O3’de
100cm2 lik donatı alanından sonra azalmaya başlamaktadır.
- Kesite düz olarak yerleştirilen öngerme donatısının sabit eksantrisitesi nedeniyle kirişlerde
en kritik durum, aktarma anında mesnete yakın kesitte oluşmaktadır. Mesnet bölgesindeki
öngerme tendonlarının bir kısmını boru içine almak veya yağlamak, öngerme tendonlarını
açılı olarak germek veya mesnet kesitlerini büyütmek gibi tedbirler ile bu sakıncalı durum
ortadan kaldırılabilmektedir.
- Kirişlerin hiçbir kesitinde çekme çıkmaması istendiğinde kesitlere ilave öngerme donatısı
konulması gerekmekte ve bunun sonucunda mesnet bölgeleri daha fazla zorlanmakta, ayrıca
öngerme kayıpları %15 kadar artmaktadır.
- Çalışmanın sonunda, omega kesitler için O1 kirişinin 18m-24m, O2 kirişinin 24m-32m ve
O3 kirişinin 28m-34m arasında efektif olarak kullanılabileceği, çakışan açıklıklarda hangi
kirişin daha uygun olduğunun belirlenmesi için maliyet analizi yapmak gerektiği görülmüştür.
- Öngerilmeli prefabrike I kesitli kirişler için kesit yüksekliklerine göre, I1(90cm) tipi kirişin
18-23m arasında, I2(120cm) tipi kirişin 24-29m, I3(140cm) tipi kirişin 30-33m ve I4(170cm)
tipi kirişin ise 34-35m açıklıkları için uygun şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir.
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ÖZET

Bu çalışmada, prefabrike anolardan oluşan dört adet köprünün uzun süreli etkilerinin
belirlenmesi incelenmiştir. Prefabrike anolu konsol köprülerin elemanları, taşıyıcı sistem
teşkili ve türleri, öngerme kablosu düzenleme şekilleri belirtilmiştir. Köprü tabliyesinin
anoları prefabrike olup, uygun araçlarla taşınarak yerine monte edilmektedir. Uzun süreli
etkilerin saptanmasında betonun deformasyonları, çözümde zorluklara neden olan enkesit
değişimleri ve gerilmelerin dağılımı dikkate alınmıştır. Bu çalışmada; a- Tam artımsal adım
adım analiz yaklaşımının sunulması, b- Zamana bağlı sünme ve büzülme etkilerinin
belirlenmesi için basitleştirilmiş yaklaşımın geliştirilmesi, c- İki yaklaşımın karşılaştırılması,
problemlerin çözümüne yönelik yorumların yapılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Köprü, Sünme, Büzülme, Yapısal analiz

LONG-TERM BEHAVIOR OF PRECAST SEGMENTAL CANTILEVER BRIDGES

ABSTRACT

An investigation is conducted to quantify long-term effects on a family of four precast
segmental bridges. Segments are prefabricated, transported, and set into place with an
appropriate lifting device and a launching gantry. Attention has been paid to the effects of
long-term deformations of concrete, to avoid noticeable geometrical variations in its shape
but also to account for redistribution of stresses, which creates a difficult analytical problem
to solve. An attempt is made to provide a practical treatment of serviceability analyses of this
type of concrete structure, having an evolutive process of erection, presenting: a- an “exact”
incremental step-by-step time approach; b- a simplified approach for the inclusion of time
dependent effects of creep and shrinkage; and c- a comparison of both approaches, in order to
treat these kinds of problems by means of a simplified approach.

Keywords : Bridges, Creep, Shrinkage, Structural analysis
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1. GİRİŞ

Genelde karşılaşılan problem, uzun süreli etkilerin sebep olduğu iç kuvvetlerin dağılımının
belirlenmesidir. Uzun süreli etkiler, betonun sünme ve büzülmesi ile öngerilmeli çeliğin
gevşemesinden kaynaklanan deformasyon ve gerilmelerdeki zamana bağlı değişimler olarak
belirlenebilirler. Bu etkiler, deformasyonların hesabında ve iç kuvvetlerin dağılımında
dikkate alınmalıdır. Uzun süreli etkiler prensip olarak hiperstatik sistemlerde ortaya çıkarlar.
Konsol metodu ile inşa edilen köprülerde yapım sırasında denge değişimleri oluşmaktadır.
Dengelenmiş konsol yapım yönteminde, anolar köprü ayağının her iki tarafındaki parçaların
yanına yerleştirilmektedir. Iyi bilinen bu ardışık yapım yönteminde köprüler konsol kiriş
uzatım metoduyla inşa edilmektedir. Anolar birbiri ardına eklenerek köprünün bir ucundan
köprü ayağına doğru konsol teşkil edilmekte ve bu işlem diğer açıklıklara da uygulanmaktadır
[1-4]. Enkesitinde çubuk elemanlar bulunduran taşıyıcı sistemlerin uzun süreli davranışını
ayrıntılı olarak inceleyen yayınlar mevcuttur. Ancak homojen olmayan enkesite sahip
sistemler ile ilgili çalışmalar oldukça azdır. Anolu konsol köprüler, uzun süreli etkiler dikkate
alındığında, açıklık ortalarında bulunan kuvvetler ile tüm köprünün inşa edildiği kabul
edilerek aynı noktada elde edilen kuvvetler arasında bir ortalama alınarak, geleneksel olarak
tasarlanırlar [2-4]. Bu çalışmanın amacı, enine ve boyuna gelişebilen yapıların uzun süreli
davranışını adım adım analiz yöntemiyle genelleştirmektir. Bunun için üç ana hedef
belirlenmiştir. Bunlardan ilki, tüm uzun süreli etkileri dikkate alan kesin artımsal adım adım
zaman yaklaşım yöntemini ortaya koymaktır. İkinci hedef ise, geleneksel yönteme dayanan ve
uzun süreli sünme ve rötre etkilerini içeren basitleştirilmiş bir yaklaşımı tanıtmaktır. Son
olarak, iki yaklaşımın performansının karşılaştırılması ve bu tür yapıların uzun süreli
davranışını önceden belirleyebilmek için ampirik bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. TAŞIYICI SİSTEM TEŞKİLİ

Prefabrike anolu konsol köprüler genel olarak tabliye ve ayaklardan oluşmaktadır. Yapım
genellikle kenar ve orta ayaklardan başlamaktadır. Prefabrike anolar bir ayaktan başlayıp
simetrik olarak birleştirilmekte, bu işleme açıklığa ve diğer ayağa doğru devam edilmektedir.
Bazen de geçici mesnetler kullanılmaktadır (Şekil 1).

(a) Simetrik yapım

(b) geçici mesnetler kullanılması
Şekil 1. Prefabrike anolu konsol köprülerin yapımı

Köprü açıklıklarının teşkili de önem kazanmaktadır. Bu amaçla mafsallı, askı kirişli (gerber
kirişi) ve sürekli konsol köprüler uygulanmaktadır (Şekil 2). Köprü ve viyadüklerin tabliye
enkesitleri kutu kesit, T kesit ve değişik kesitli yapılmaktadır (Şekil 3). Bu kesit türlerinin
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adedi ve şekilleri de değişiklikler gösterebilmektedir. Öngerme kablolarının düzenlenmesi ile
ilgili detaylar Şekil 4’de verilmektedir.

(a) Mafsallı sistem

(b) Gerber kirişli sistem

(c) Sürekli sistem (kilit anolu sistem)

Şekil 2. Prefabrike anolu konsol köprülerde açıklıkların teşkili

Şekil 3. Enkesit türleri ve uygulamaları
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(a) Konsol kirişte öngerme kablosu düzenlenmesi

(b) Yüksekliği değişken ve sabit kirişte öngerme kablosu yörüngeleri

(c) Konsol köprüde kablo düzenlenmesi

(d) Mafsallı konsol köprüde kablo düzenlemesi

Şekil 4. Öngerme kablosu uygulama detayları

Konsol kiriş köprülerin seçimi, yapım aşamasındaki zorlukları en aza indirmektedir. Bu
yapım tarzında, yeni kısımlar eski kısımlara taşıtılır. Büyük açıklıkların hızlı olarak
geçilmesini sağlaması önemli avantajlarındandır. Birbirine birleştirilen parçaların prefabrike
olarak imal edilmesi hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
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3. TASARIM YÖNTEMİ

3.1. Sürekli Yüklerden Oluşan Deformasyonların Hesabı

Uzun süreli etkiler dikkate alınarak sürekli yüklerden oluşan deformasyonlar uygun bir
şekilde kontrol edilmelidir [5-10]. Bu etkilerin yeterince dikkate alınmaması, özellikle
yerinde dökme betonlu enkesite sahip prefabrike anolu köprülerde (çekirdek ve flanşları olan
kutu kesitler) olduğu gibi beklenmeyen çekme gerilmelerinin çıkmasına yol açabilmektedir.
Bu durumda, aşağıda belirtilen yüklerden oluşan gerilmelerin artması ile uzun süreli
deformasyonlar meydana gelmektedir. Bu yükleme durumları; 1) Elemanın kendi ağırlığı,
başlangıçtaki öngerme, yapım ve öngermeden sonraki aşamalar (bu yükler enkesit
çekirdeğine uygulanır), 2) Dolaylı sabit yükler ve öngerme kuvveti kayıpları (çekirdek ve
flanşlara etkimektedir).

3.2. Taşıyıcı Sistemdeki Değişim Nedeniyle İç Kuvvetlerin Yeniden Dağılımı

Dengelenmiş konsol yapım oluşumu, taşıyıcı sistemdeki değişim ve uzun süreli
deformasyonlar nedeniyle oluşan iç kuvvetlerin yeniden dağılımının tipik bir örneğidir.
Sünme ve büzülmeyi etkileyen parametrelerdeki büyük değişim, ölü yük artı öngerme için
ortalama bir sünme katsayısına dayanan hesaplamalar, orta açıklıkta sürekli olan serbest
konsol köprüler için kabul edilebilir yaklaşım olmaktadır. Nihai tam yayılı gerilmenin tipik
tahminleri aşağıdaki ortalamaya dayanmaktadır.

σ∞ = σA + k(σE-σA)                                                         (1)

Burada, yeniden dağılım faktörü, prefabrike anolu köprülerde 0.4≤k≤0.6, σA : açıklık
ortasında gerçek gerilme değeri, σE : tüm yapının aynı anda yapılması kabulüyle elde edilen
gerilmedir. Konsol kirişler arasındaki nihai yaş farkını dikkate almayan bu yaklaşımın, biri
diğerinden sonra yapıldıysa her konsolun birleşim bölgesindeki momentler için aşırı sonuçlar
verdiği görülmektedir. Ancak, iki konsol kiriş aynı anda ve hızla inşa edilirse, özellikle
prefabrike yapılarda, bu yaklaşımın uygun olduğu kanıtlanmıştır [2].

3.3. Analizi Yapılan Köprülerin Tanımı

Tüm sayısal analizler, dört adet prefabrike anolu köprüye uygulanmıştır. Bu viyadüklerin adı,
yapım yılı, İspanya’da bulundukları yer, toplam uzunluğu, derinliği, açıklıkların dağılımı gibi
bilgiler aşağıda Çizelge 1’de sırasıyla verilmiştir. İncelenen köprülerin tabliyeleri Şekil 5’de
gösterildiği gibi iki aşamada yapılmıştır. Çekirdek kısım prefabrike olup kutu kesitin flanşları
yerinde dökme beton olarak yapılmıştır. Flanşlar iki adet prefabrike payanda ile
desteklenmektedir. Bu köprüler dengeli konsol uzatım tekniği kullanılarak inşa edilmiştir [3].

Çizelge 1. İncelenen viyadüklerin özellikleri

- Espineiro (2000), Northwestern Motorway, Lugo, 405.0m, 3.70m (sabit), (52.0+4x75.0+52.0)m
- Ferreiras (2000),                                                     385.0m, 3.70m (sabit), (43.0+4x75.0+43.0)m
- Acebo (2001), Cantabrico Motorway, Ribadesella, 449.6m, 3.70m (sabit), (47.0+5x70.7+49.1)m
- River Sella (2002), 530.0m, 4.70m, (56.0+106.0+74.0)m,

3.78m,          ( +2x69.5)m
3.70m,         (+65.0+56.0+35.0)m
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Şekil 5. River Sella viyadüğünün 106.0m lik orta açıklığında prefabrike eleman ile flanşlar

Boyuna ve enine yönde yapım yöntemi nedeniyle oluşan uzun süreli etkilerin analizi çok
tabakalı model esasına dayandırılmaktadır. Bu yaklaşım, Navier Kuralı (enkesit düzeyinde
analiz ve yapı seviyesinde global analiz) göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Tüm öngerme
kuvveti sadece enkesitin çekirdek kısmına uygulandığından, flanşlara ne kadarlık öngerme
kuvveti geçtiğinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Başka önemli bir nokta da, basınç
gerilmesinin geçişi nedeniyle çekirdekte beklenmeyen çekme gerilmesini önlemek için
enkesit çekirdeğinden geçen donatı olmamasıdır.

3.4. Yapım Yöntemi

Şekil 6’da gösterilen yapım aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir: 1) Köprü ayağının
her iki tarafına simetrik olarak konsol yapılır. Birleşim bölgesinde epoksi katkılı harç
kullanılmaktadır. 2) Açıklık ortasında kapanma sağlanır ve alttaki plağa öngerme uygulanır.
Yapımın ilerleyen aşamalarında ilave bir öngerme kuvveti uygulanmamaktadır. 3) Tüm
açıklıklar tamamlandığında mesnetlerden itibaren flanşların aynı anda dökümüne başlanır.
Eksenden eksene mesafesi 4.0m olan prefabrike kirişler ile desteklenen flanşlar betonarme
üstyapı olarak düşünülebilmektedir. Öngerme kuvveti çekirdekten aktarılmakta ve bu transfer
işlemi sünme ve büzülme nedeniyle uzun süreli deformasyonlara sebep olmaktadır [3].

Şekil 6. River Sella viyadüğünün yapım yöntemi

3.5. Çatlamamış Kesitte Sünme ve Büzülmeden Oluşan Gerilme Dengesi Durumu

Yapının kompozit bir elemanının izole edilmiş enkesitindeki şekil değiştirme ve eğrilik ile
ilgili zamana bağlı gerilmelerin analizi incelenmektedir. Enkesitin düşey eksene göre simetrik
olduğu ve kesitin G ağırlık merkezinde etkiyen eksenel kuvvet ve eğilme momenti etkisinde
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olduğu kabul edilmektedir. Şekil 7’de görülen kesitte n tabaka sayısı, Ai, Ii, Ei i.ci tabakanın
sırasıyle alanı, Gi den geçen eksene göre atalet momenti, elastisite modulüdür. Başlangıç
deformasyonları (εi, ωi) genelde sünme, betonun büzülmesi, enkesitte sıcaklık değişimi veya
statikçe belirsiz yapıda empoze edilmiş mesnet deplasmanları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Eğer (εi, ωi) deformasyonları Gi merkezinde i.ci tabakadaki başlangıç şekil değiştirme ve
eğriliği ise, Gi merkezinden y uzaklıkta herhangi bir lifteki şekil değiştirme ve gerilme (2)
ifadesi ile verilebilir.

Deformasyonlar                                   İç kuvvetler

Şekil 7. Kompozit enkesitte şekil değiştirme dağılımının analizi

ε = εi + ωi(y-yi) + σ / Ei = ε + ω(y-yG)
(2)

σ = Eiε + Eiω(y-yG) - Eiεi - Eiωi(y-yi)

Burada, σ : G’den y mesafede bulunan lifteki denge gerilmesi, ε ve ω ise G merkezindeki
şekil değiştirme ve eğriliktir. Gerilmeyi enkesit alanı üzerinde integre ederek ve G’den geçen
eksene göre momenti alarak denge koşulları aşağıdaki şekilde elde edilir. Görüldüğü gibi, ε
normal deformasyonu ile ω eğriliği, yapının her enkesitinin G merkezinde artmaktadır.

N=∫σdA=0 → ε=( ∑EiAiεi ) / (EA) ,  M=∫σydA=0 → ω=[(∑EiAiεi (yi-yG)+∑EiIiωi] / (EI) (3)

3.6. Normal Kuvvet ve Eğilme Momenti Etkisindeki Çatlamamış Kesitte Oluşan
Gerilme Dağılımı

Kısa süreli şekil değiştirme dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir. Kesitin üst yüzünden y
mesafede bulunan kesitin bir noktasındaki normal şekil değiştirme, en üst lifin normal şekil
değiştirmesi εoi ve başlangıç eğriliği ki ile tanımlanabilmektedir. Üst lifte bulunan başlangıç
normal kuvvet Ni ve eğilme momenti Mi, sırasıyle gerilme bloğunu integre ederek ve üstteki
life göre momentleri alarak elde edilmektedir:

εi = εoi - y ki (4)

(5)
Burada, Ai, Boi, Ioi, Ei sırasıyle, i. ci tabakanın alanı, mukavemet momenti, atalet momenti,
elastisite modülünü göstermektedir. Bu denklemlerin εoi ve ki ye göre çözümünden herhangi
bir lifteki normal deformasyon ve eğrilik elde edilir. Ni ve Mi değerleri, yapımın her adımında
uygulanan öngerme kuvveti ve yükler ile artmaktadır.
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4. ADIM ADIM ANALİZ YÖNTEMİ

Zamana bağlı bütün etkilerin hesaba katılması amacıyla genel bir adım adım analiz yöntemi
geliştirilmiştir [3]. Kompozit bir kesitteki denge gerilmelerinin analizine ait yöntemin
uygulaması incelenmiş ve bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. n tabakalı genel bir kompozit
kesitteki gerilme ve şekil değiştirme artımlarına ait formülasyon aşağıdaki şekilde
özetlenebilmektedir:
1. Verilerin okunması ve yazılması: (- Enkesit geometrisi; tabaka sayısı, görülme zamanı, her bir

tabakanın geometrik konumu, - Tabaka geometrisi, - Malzeme parametreleri, - Yapım aşamaları
ve her aşamada uygulanan yükler)

2. to anında adım adım analizin başlaması: (- Enkesit özelliklerinin hesabı, - Yapının global rijitlik
matrisi K nın oluşturulması)

3. to anında kısa süreli kuvvetlerin hesabı: (- P(t0)=K(t0).d(t0) ifadesinin d(t0) için çözülmesi, -
Kısa süreli Ni(t0) ve Mi(t0) kuvvetlerinin hesaplanması)

4. Tabakalardaki elastik deformasyon ve gerilme: (- Gi deki elastik deformasyonun ve kısa süreli
elastik gerilmenin hesabı)

5. to anında dönüştürülen enkesitteki elastik deformasyonların hesabı
6. ∆t=t1-t0 zaman aralığında sünme ve büzülme deformasyonlarının bulunması
7. t1 anında dönüştürülmüş enkesit, ∆t=t1-t0 zaman aralığı ile tanımlanan gerçek analiz adımı
8. t1 anında gerilme durumunu dengeleyen sünme ve büzülme hesabı, yapının global rijitlik

matrisinin oluşturulması
9. t1 anında P(t1)=K(t1).d(t1) ifadesinin P(t1) için çözülmesi, statikçe belirsiz deformasyon ve

gerilme analizi yapılması
10. ∆t=t1-t0 zaman aralığının sonunda toplam deformasyonun bulunması, gerilme gevşemesi

nedeniyle oluşan gerilme kaybı hesabı, bu aralık sonunda toplam gerilmenin bulunması
11. Geriye dönüp ikinci adım için benzer işlemlerin yapılması
12. Yüklemenin bir adımında tabakalardaki gerilme ve deformasyonlar ile yapıdaki

deplasman ve kuvvetlerin bulunması
13. Adım adım analiz yönteminin sonu

5. BASİTLEŞTİRİLMİŞ ANALİZ YÖNTEMİ

Adım adım analiz yönteminde kullanılan verilerin hazırlanmasındaki yüksek maliyet
nedeniyle, uzun süreli analizde gerekli öngerme kuvvetinin çabuk belirlenmesi için çok
uygun olan basitleştirilmiş metod geliştirilmiştir. Aşağıda ayrıntıları verilen bu analiz
yöntemi, daha önce tanımlanan dört adet köprünün uzun süreli davranışını belirlemek için
kullanılmıştır. Doğru tahminlerde bulunabilmek için bu yöntem sık sık gerekli olmaktadır.
Malzeme özelliklerinin tayinindeki belirsizlikler fazla ise tahminlerdeki değişkenlik de o
derece fazla olacaktır. Bu yöntem aşağıda belirtilen çalışmalar için kullanılabilmektedir.

5.1. Yapısal Değişim Nedeniyle Oluşan İç Kuvvetlerin Dağılımı

Bu etkinin değişimini incelemekiçin yeniden dağılım faktörü k nın farklı üç değeri dikkate
alınmıştır. Birinci durumda k=0.60, α=0.40, β=0.60; ikinci durumda k=0.50, α=0.50, β=0.50
ve üçüncü durumda k=0.40, α=0.60, β=0.40 alınmıştır. Göreli olarak k’nın düşük değerleri,
yük geçmişinde prefabrike beton anoların yaşlı olduğunu gösterebilmektedir.

σ∞ = σA + k(σE-σA) = α ∑σA + β ∑σE (6)
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5.2. Betonun Sünme ve Büzülmesi ile Donatının Gevşemesinden Oluşan Uzun Süreli
Öngerme Kaybı

Bu tür problemlerde tasarımcının sınır değerler belirlemesi tavsiye edilmektedir. Bu etkileri
hesaba katmak amacıyla, yükleme anında prefabrike anoların yaşını dikate alan beklenen
kayıp değerleri düşük %7, orta %12 ve yüksek %15 olarak alınmıştır.

5.3. Enkesit Değişimi Nedeniyle Oluşan İç Kuvvetlerin Yeniden Dağılımı

Statikçe belirli sünme ve büzülme gerilmesi : Sonlu eleman modeli esas alınarak to anında iç
kuvvet dağılımı P(t0)=K(t0).d(t0) dan aşağıdaki yükleme grupları için belirlenir. –Prefabrike
anoların kendi ağırlığı (Sw), -Çekirdeğe uygulanan toplam öngerme kuvveti (Pf), -Flanşların
kendi ağırlığı (Swf). to anındaki gerçek iç kuvvet Ni(t0) ve Mi(t0) dağılımı tüm yapım aşamaları
bittiğinde belirlenebilir. to anında herhangi bir i tabakasındaki εei(t0i) ve ωei(t0i) elastik
deformasyonları (4) ve (5) ile, nihai sünme ve büzülme deformasyonları da (t0,t1=∞) zaman
aralığı ile hesaplanabilir. t1i=∞ anındaki gerilme ve gevşeme faktörü (7) ve (8) ile bulunur.

σi(∞,yi)=εi(tmi)R(tmi,∞)=[σi(tmi,yi)/Ei(tmi)]R(tmi,∞)= σi(tmi,yi)K1i(tmi,∞)                   (7)

K1i(tmi,∞)=R(tmi,∞) / Ei(tmi) = R(tmi,∞) / R(tmi,tmi)                                     (8)

Statikçe belirsiz sünme ve büzülme gerilmesi : Statikçe belirsiz Nsi(tm) ve Msi(tm) iç kuvvet
dağılımı, tm anında sisteme etkiyen özdeğer durumundaki deformasyonlardan oluşmaktadır.
Bu kuvvetler P(tm)=K(tm).d(tm) den sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanmaktadır. Bu
durumdaki gevşeme faktörü (9) ile verilmektedir.

K2(tm,∞)= [∑K1i(tm,∞)] / n         (toplam i=1,…., n) (9)

5.4. Malzeme Parametreleri ve Kabul Edilen Yüklemedeki Zaman

Tüm malzeme parametreleri CEB–FIP (MC-90) daki esaslara uygun olup ifadeler de
zamandan bağımsızdır. Herhangi bir beton tabakada t1>t0 anındaki toplam şekil değiştirme
(10) ile verilmektedir. Burada; σei(t0i) başlangıçtaki sabit gerilme, Ei(t0i) t0i günlük elastisite
modülü, φi(t0i,t1i) ise i. ci tabakadaki sünme katsayısıdır. MC-90’a uygun olan yükleme
malzeme özellikleri ve yüklemedeki yaşları Çizelge 2’de verilmektedir.

∆εci(t1i)=[σei(t0i)/Ei(t0i)].[1+ φi(t0i,t1i)] (10)

Çizelge 2. Basitleştirilmiş analizde kullanılan giriş bilgileri

Sünme ve büzülme   Prefabrike çekirdek ano (i=1) Yerinde dökme flanşlar (i=2)
(t01=300, t11=10000 gün) (t02=3, t12=10000 gün)

fcki (MPa)                                     42.5 42.5
h0i (mm)                                     775 239
RHi (%)                                       70                                                  70
tsi (gün)                                       3                                                    3
∆εshi(t0i,t1i) -16.4x10-5 -20.7x10-5

φi(t0i,t1i) 1.015 1.980
K1i(tmi, t1i) 0.541 0.491
K2(tmi, t1i)                                     0.516
Ei(tmi)                                           40933                                           40766
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Analizde kullanılan yüklemeler ve bunlara ait zamanlar aşağıdaki şekilde belirtilebilir:
- Ano dökümü ile yükleme arasında 90 gün geçmektedir. Çekirdeğin yaşı 300 gündür.
- Ano ile flanşların dökümü arasında 300 gün geçmektedir. Büzülme, flanş betonunun kürü
tamamlandığında, 3 günde başlamaktadır.
- Flanşların yaşı 3 gündür ve beton kürü 3 günde tamamlanır.

K gevşeme faktörleri Çizelge 3’de verilmektedir. Burada, gerilmelerin gevşemesinin tm=1000
den t1=∞=10000 güne kadar devam ettiği düşünülmüştür.

Çizelge 3. Basitleştirilmiş analizde kullanılan gevşeme faktörleri

Gevşeme faktörleri Prefabrike çekirdek ano (i=1) Yerinde dökme flanşlar (i=2)
(tm1=1000, t11=10000 gün) (tm2=667, t12=10000 gün)

fcki (MPa)                                     42.5                                              42.5
h0i (mm)                                     775                                               239
RHi (%)                                       70                                                  70
K1i(tmi, t1i) 0.541 0.491
K2(tmi, t1i) 0.516
Ei(tmi) 40933 40766

5.5. Sonuçların Doğruluğunun İncelenmesi

Çizelge 4 ve Çizelge 5’deki sonuçlar incelendiğinde, kesin ve basitleştirilmiş analiz
yöntemlerinin birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Tabaka sayısı ve yapım safhaları çok
olan durumları göz önüne almak teorik olarak mümkün olmakla birlikte, veri oluşturulması
pahalı ve zahmetli olmaktadır.

Diğer üç viyadük için de benzer sonuçlar elde edilmektedir. Basitleştirilmiş analizde 12
yükleme durumu incelenmektedir. S1 ve S2 gibi iki farklı enkesit söz konusudur. S1’de
sadece prefabrike çekirdek olup, S2’de prefabrike çekirdekle birlikte yerinde dökme flanşlar
bulunmaktadır.

Her yükleme durumu için her tabakanın alt ve üst liflerindeki gerilmeler elde edilmektedir.
İlk üç yükleme t0=0 durumuna (kısa süreli analize, Çizelge 4), diğer dokuz yükleme ise t1=∞
yani uzun süreli analize (Çizelge 5) aittir. Uzun süreli analize ait basitleştirilmiş yöntemde
gerilme dağılımını belirlemek için aşağıdaki üç önemli husus dikkate alınmıştır; 1-Yapı
sistemindeki değişimden oluşan iç kuvvet dağılımı, 2-Betondaki sünme ve büzülme ile
çeliğin gevşemesinden oluşan uzun süreli öngerme kayıpları, 3-Enkesit değişiminden
kaynaklanan kesit kuvvetlerinin dağılımı.

- No 1: Kısa süreli yük durumu (Çizelge 4). Etkiyen kuvvetler Sw ve Pf, S1 kesiti ele
alınmıştır, flanşlarda gerilme yoktur.

- No 2: Kısa süreli yük durumu (Çizelge 4). Etkiyen kuvvetler Sw, Swf ve Pf, S1 kesiti
ele alınmıştır, flanşlarda gerilme yoktur.

- No 3: Kısa süreli yük durumu (Çizelge 4). Etkiyen kuvvetler Sw, Swf, ölü yükler ve Pf,
S2 kesiti ele alınmıştır. Bu yük durumunda kesin yöntem ile karşılaştırma yapılmıştır.
Gerilme yayılışında farklar oluşmuştur.

- No 1-No 9: uzun süreli yük durumu (Çizelge 5). Enkesit alanı A ve E faktörlerinin üç
kombinasyonu ve gerilme kaybının üç seviyesi için inceleme yapılmıştır.
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Çizelge 4. Adım adım analiz ile basitleştirilmiş analizin t0 anı için karşılaştırılması (106 m)

Yükleme   Kesit Açıklık ortasında gerilme (MPa) Köprü ayağında gerilme (MPa)
σfü σfa σçü σça σfü σfa σçü σça

(a) Basitleştirilmiş kısa süreli analiz
No 1 S1 - - 3.1 22.6 - - 15.3        3.0
No 2          S1 - - 7.4       17.7 - - 10.7        7.0
No 3 S1,S2           2.1 1.8 9.5 13.8 -3.1 -2.8       7.7       10.1

(b) Adım adım kesin kısa süreli analiz
No 3        S1,S2 3.2 1.9 9.0 13.7 -4.2 -3.2 9.4 9.6

Not : Gerilme indislerinde f: flanş, ç: çekirdek, ü: üst lif, a: alt lif olarak kullanılmıştır.

Çizelge 5. Adım adım analiz ile basitleştirilmiş analizin t1=∞ için karşılaştırılması (106 m)

Yükleme Kesit        Açıklık ortasında gerilme (MPa) Köprü ayağında gerilme (MPa) Sw

σfü σfa σçü σça σfü σfa σçü σça
No 1 (%7) S1,S2 4.2 4.2 8.3 11.3 -1.2 -0.9        6.3 9.6 0.6A+
No 2 (%12) S1,S2 4.3 4.2 8.4 9.9 -2.3 -1.9        5.2       10.0 0.4E
No 3 (%15) S1,S2 4.4 4.2 8.5 9.0 -3.0 -2.6 4.5 10.2
No 4 (%7)     S1,S2           4.2         4.2        8.3       11.3 -1.2 -0.9        6.5 9.4 0.5A+
No 5 (%12)   S1,S2           4.3         4.2        8.4         9.9 -2.3 -1.9        5.4 9.8 0.5E
No 6 (%15)   S1,S2           4.4         4.2        8.5         9.0 -3.0 -2.6 4.7 10.0
No 7 (%7)     S1,S2 4.2         4.2        8.2 11.4 -1.2 -0.9        6.7 9.3 0.5A+
No 8 (%12)   S1,S2           4.3         4.2        8.4 10.0 -2.3 -1.9        5.6 9.6 0.5E
No 9 (%15)   S1,S2 4.4         4.2        8.4 9.1 -3.0 -2.6 4.9 9.8
Adım adım kesin an.t1=∞ 3.5        3.9 8.9 11.8 -2.8 -2.3        8.0        9.8

Not : Gerilme indislerinde f: flanş, ç: çekirdek, ü: üst lif, a: alt lif olarak kullanılmıştır.
Tüm yüklemelerde Sw, Swf, Pf, ölü yük, Pfk (öngerme kaybı), sünme, büzülme vardır.

6. SONUÇLAR

Bu çalışmada dört adet prefabrike anolu konsol köprü incelenmiştir. Prefabrike anolar yerine
nakledilip uygun vinçler kullanılarak monte edilmektedir. Köprü kesitinin geometrik değişimi
ve gerilmelerin yeniden dağılımı dikkate alınarak betonun uzun süreli deformasyonlarının
etkisi ortaya konulmuştur.

- Çalışmada iki önemli problem ile karşılaşılmıştır:
* Problem 1: Gerilme dağılımının doğru bir şekilde belirlenmesi: Bu husus, çekme
gerilmesine müsaade edilmeyen ve flanşlara öngerme uygulanmayan prefabrike anolu
köprüler için özellikle önemlidir.
* Problem 2: Yapının nihai durumunu görmek için gerçek sehimlerin belirlenmesi: Bu
husus, yapımın başlangıcında rijit cisim durumu olan ve anoların yerleşimi sırasında
değişiklik yapılması genelde mümkün olmayan prefabrike anolu köprüler için özellikle
önem kazanmaktadır.

- Uzun süreli etkilerin çok kompleks bir olay olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda oluşan
problemleri giderebilmek amacıyla basitleştirilmiş yöntem veya adım adım analiz yöntemleri
kullanılabilmektedir.
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- Gerilmelerin yeniden dağılımını etkileyen tüm parametrelerin analizi için bir bilgisayar
programı kullanılmıştır. Analizde her anonun yaşı, anolar arasındaki birleşim malzemeleri,
beton kürleri, öngerme tendonlarındaki harcın zamanı ve diğer işlemler dikkate alınmıştır.
- Her iki analiz yöntemi ile elde edilen gerilme durumunun karşılaştırmasından, tipik yayılı
gerilmenin tüm kesitlere uygulanabildiği görülmektedir. Adım adım analiz yöntemi, yaklaşık
yöntemden küçük sapmaların olduğunu göstermektedir.
- Taşıyıcı sistemin türüne bağlı olarak dağılım faktörü k ve öngerme kayıpları için farklı
değerler önerilmesine rağmen, bunun sonuçlara etkisinin az olduğu bilinmektedir. k
değerinin, prefabrike anolu köprülerde alınan k=0.5 değerinden çok farklı olmadığı
durumlarda gerilme dağılımının fazla değişmediği anlaşılmaktadır.
- Adım adım analiz yönteminin uygulamaları, öngerme tabakalarının boyut ve konumunu
belirlemek için kullanılan önceki analizleri işaret etmektedir. Sonuç olarak, bir yapının doğru
bir tasarımı için aşağıdaki iki adımın uygulanması gerekmektedir; a) Tüm boyutlandırmalar
yapılmalı ve öngermenin konumu ve değeri belirlenmelidir. Basitleştirilmiş analiz ile gerilme
yayılışı belirlenir (Problem 1). b) Basitleştirilmiş analiz ile bulunan sonuçları doğrulamak
(Problem 1), yapının uzun süreli sehimlerini ve prefabrike anolar arasındaki sehimleri
belirlemek (Problem 2) amacıyla adım adım analiz yöntemi uygulanır
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ÖZET

Çelik halatlı köprülerde kablolara gelecek yüklerin hesaplanması, analitik modellerin
tekrarlanan (iteratif) ve doğrusal olmayan çözümünü gerektirmektedir. Doğrusal
olmayan analiz programları ile yapılan çözümler dahi, içerdikleri varsayımlar, köprü
elemanlarının analitik düzeyde kısıtlı tanımlanması, elemanların bağlantılarındaki
kesin olmayan yük aktarımı, köprü mesnet durumlarındaki farklılıklar gibi birçok
belirsizlik ve varsayımlar ile yaklaşık sonuçlar verebilmektedir. Aşamalı imalat
(staged construction) modellemesi birçok analiz programı tarafından artık
tanımlanabilmesine rağmen, köprünün son durumunda elde edilmek istenen sehim
durumu ve dengeli kablo yük dağılımı için yapılacak analizlerin çok sefer
tekrarlanması gerekmektedir. Analitik model ile ilgili varsayımlar ve gerçek köprü
ile ilgili belirsizlikler sebebiyle de verilmek istenen sehim ve kablo kuvvetlerinde,
uygulama aşamasında problemler olacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Esenboğa
havalimanı yolunda, Pursaklar mevkiinde bulunan bir çelik askılı yaya köprüsü
üzerinde yapılan germe ve ölçme çalışmaları sonucu, halatların gerilmesi aşamasında
bir halat üzerine uygulanan gerginin diğer halatlar üzerindeki gergiyi çok değiştirdiği
ve analiz sonucunda elde edilen halat gergilerine ulaşmak için büyük zorluklar
yaşandığı görülmüştür. İnşa edilmiş olan köprünün analitik model ile olası
farklılıkları da göz önüne alınarak deneysel ölçümlere dayalı bir matris metodu
geliştirilmiştir. Bu makalede, kablo kuvvetlerindeki değişimin diğer kablo
kuvvetlerine yapılan müdahale sonucunda belirlendiği ve hedeflenen kablo
kuvvetlerine ulaşmak için yapılması gerekli müdahalenin hesaplandığı deneysel bir
metodun teorisi, işleyişi ve Pursaklar köprüsündeki uygulaması anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kablo, gergi, ölçüm, titreşim, matris.

ABSTRACT

The cable forces of cable stayed bridges may have to be adjusted on site to satisfy the
design forces and/or initial deformations of the deck. However, the actual cable
forces and deck deformations measured on site may be substantially different than



those considered by the analysis. Alteration of each cable force would have effects
on the deck displacements and other cable forces in an uncertain way. This paper
discusses a general matrix based experimental approach to have desired cable forces
and deck displacements by modifying cable forces by alterations using certain
number of turnbuckle turns.

Keywords: Cable, turnbuckle, measurement, vibration, matrix.

1. GİRİŞ

Çelik halatlı köprülerin halatlarında oluşan gergi kuvvetlerinin ölçülmesi ve
ayarlanması, inşaat aşamasında ve ilerleyen yıllarda kablo kuvvetlerinin kontrol
edilmesini sağlar. Köprünün iki tarafını destekleyen kablolardaki kuvvetlerin eşit
olması ve varsa ankraj kablolarındaki kuvvetlerin ayarlanması köprünün sağlıklı
işleyişi ve emniyeti için gereklidir. Oysaki, kablo kuvvetlerinin hesaplanan değerlere
göre ayarlanması çalışmaları yapıldığında, kablo kuvvetlerinin diğer kablolardaki
kuvvetlere bağlı olarak değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Birden çok kablonun
gergi kuvveti ayarlanmaya çalışıldığında, sayısız gergi kuvveti düzeltmesi
yapılmasına rağmen istenilen gergi değerlerine bir türlü ulaşılamadığı görülmektedir.
Bu çalışmada gergi kuvvetlerinin ayarlanması için matris tabanlı geliştirilen bir
deneysel metot anlatılmaktadır. Bu ölçüme dayalı metot dahilinde, kablo
kuvvetlerindeki değişimlerin, diğer kablolar üzerinde yaratacağı etkiler ölçülmekte
ve sonrasında bu etkileşimler matematiksel bağıntılar oluşturacak şekilde bir matris
haline getirilmektedir. Aynı işlem, analitik modelin sahadan ölçülen kablo
kuvvetlerini yansıtacak şekilde kalibre edilmesinde de kullanılabilmektedir. Yapılan
çalışmalar başlıklar halinde aşağıda açıklanmaktadır.

2. KABLO GERGİ KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Kablo gergi kuvvetlerinin ölçülmesi iki farklı yöntemle yapılmıştır. Bu yöntemler
“statik” ve “dinamik” metotlar olarak ikiye ayrılabilir. Statik metot dahilinde,
kablodaki gergi miktarı, kabloya dik yönde uygulanan mesnet ve kuvvet etkileriyle
oluşturulan geometrik değişim incelenerek yapılmakta; dinamik metotta ise kablo
titreşim frekansları ölçülerek kablo gergi kuvveti elde edilmektedir.

2.1 Statik Metot ile Gergi Kuvvetlerinin Ölçülmesi

Statik yöntemde, kablo üzerine yerleştirilen bir aygıt sayesinde, kablonun eksenine
dik yönde iki adet kayar mesnet oluşturulmakta ve iki mesnet arasından yine kabloya
dik yönde bir kuvvet uygulanmaktadır. Oluşturulan mesnetler ve uygulanan kuvvet
sayesinde, eğilme rijitliği sıfıra yakın kabul edilen kablo, orijinal ekseninden üçgene
benzer bir şekilde sapma göstermektedir. Ölçüm cihazının iki mesnedi arasına gergin
şekilde yerleştirilen bir tel sayesinde, kablonun eksenine dik yönde yaptığı
deplasman miktarı ve bu deplasmanı oluşturmak için uygulanan kuvvet miktarı
ölçülmektedir. Şekil 1’de göründüğü gibi, kablodaki gergi kuvveti (T), kabloya dik
yönde uygulanan kuvvet (F/2) ve kabloya verdirilen açının () fonksiyonudur.
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Şekil 1 . Statik yöntemle gergi kuvvetinin ölçülmesi

Dolayısıyla, kablo üzerindeki kuvvet, kabloya uygulanan kuvvetin fonksiyonu olarak
tanımlanabilir. Eşitlik 2’de görünen formülde, F kabloya dik yönde uygulanan
kuvvet,  ise kablonun bu kuvvet altında yaptığı açıdır. Ölçülmesi gereken açının
tanjant değeri, kablonun orta noktasının yaptığı deplasmanın iki mesnet arasındaki
mesafenin yarısına bölünmesi ile daha hassas olarak hesaplanabilir.

 tan2 


F
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2.2 Dinamik Metot ile Gergi Kuvvetlerinin Ölçülmesi

Statik ölçme aletinin kullanılmak istenmediği durumlarda, kablo üzerindeki gergi
kuvvetleri dinamik ölçümler kullanılarak dolaylı olarak tespit edilebilir. Bir gitar
telindeki gergi kuvveti değiştirildiğinde, telin çıkarttığı sesin değişmesi, telin doğal
salınım frekansının değişmesi sonucudur. Benzer şekilde, köprülerde bulunan
kabloların titreşim frekansı ölçülerek kablo üzerinde bulunan gergi kuvvetinin
dolaylı olarak tespit edilmesi mümkündür.

Kablo üzerinden alınan okumalar, ivme ölçer vasıtasıyla kolayca yapılabileceği gibi,
kablonun daha hafif olduğu durumlarda ivme ölçerin kütlesinin kablonun titreşim
frekansını etkileme ihtimali bulunduğundan lazer vibrometre benzeri temas
gerektirmeyen ölçüm aletleri de kullanılabilir. Lazerle yapılan ölçümlerde, kablonun
orta noktası nişanlanarak, hareketin en yüksek olduğu bölgeden okuma alınması da
avantajlı bir durum oluşturmaktadır. İvme ölçerlerin kullanıldığı durumlarda ise,
kablonun yere yakın bölgesinden okuma alınması uygun olur. Bu bölgeden alınacak
titreşim okumaları, yüksek modların da etkilerini içerecektir ve ivme ölçerin
kütlesinin kablonun titreşim frekanslarına yapacağı etki minimum ölçüde olacaktır.

Kablo üzerindeki gergi kuvveti (T) ile kablonun titreşim frekansı (fn) arasındaki ilişki
Eşitlik 3’de verilmektedir [1]. Kabloların titreşim frekansları, her mod şekline göre
farklılıklar gösterir. İlk mod şekli, tüm kablonun sağa ve sola yarım ay şeklinde
salınım yaptığı moddur ve n=1 için hesaplanır. İkinci mod şekli, kablonun orta
noktasında bir hareketsiz düğüm noktası oluşturacak şekilde kablonun her iki
yarısının farklı yönlerde salınım yapması ile oluşur ve fn değeri n=2 için hesaplanır.

m

T

L

n
f n 2
 (3)

T *

T
F/2





Eşitlik 3’den görüleceği gibi, birbirini takip eden her frekans n’in tamsayı katları
olarak hesaplanır ve frekanslar arasındaki fark sabittir. Eşitlik 3’de verilen “m”
değişkeni, kablonun 1 metre uzunluğunun kütlesini kg olarak tanımlar. T gergi
kuvveti Newton (N) cinsindendir. Kablonun toplam uzunluğu “L” değişkeni ile
metre cinsinden tanımlanır. Eşitliğin sol tarafındaki frekans (fn) değeri Hertz
cinsinden hesaplanır ve saniyede kablonun kaç kere salınım yaptığını tanımlar.
Eşitlik 3’de bulunan çekme kuvveti (T) eşitliğin sol tarafına alınarak yeniden
düzenlendiğinde Eşitlik 4 elde edilir. Bu formülde “w” kablonun 1 metre
uzunluğunun ağırlığını Newton cinsinden tanımlar ve “g” yerçekimi ivmesidir (9,81
m/s2).
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Şekil 2’de görülen ivme ölçer ve veri toplama sistemleri kullanılarak köprü
kablolarından titreşim verileri okunmuştur. Şekil 3’de görülen ve ivme okumalarını
işlemek – değerlendirmek için hazırlanmış makrolar içeren programı kullanarak
eksenel gergi değerleri bulunmuştur.

Şekil 2 . Dinamik yöntemle gergi kuvvetlerinin ölçülmesi

Şekil 3 . Tipik kablo gergi ölçümü sırasında kullanılan Excel programı



3. KABLO GERGİ KUVVETLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kablo gergi kuvvetlerinin değiştirilmesi, genellikle kabloların uç tarafında bulunan
çift ve ters yönde çalışan bir gergi ayar mekanizması (turnbuckle) ya da köprü
taşıyıcı sistemine bağlantılı bir halka içinden kablonun geçerek alt tarafta somunla
sabitlendiği kısımlar çevrilerek yapılır (Şekil 4). Kabloda gözle görülür şekilde bir
sehim oluşması durumunda, kabloda bulunan eksenel yükün az seviyede olduğu
düşünülebilir. Gergi adaptörleri çevrilerek köprü üzerinde iki nokta arasında uzanan
kablonun boyunun kısalması ya da uzaması sağlanarak üzerine gelen yükün
değişmesi sağlanır.

Şekil 4 . Kablo gergi kuvvetlerinin ters gergi (turnbuckle) ile değiştirilmesi

3.1 Kablo üzerindeki yükün değişimleri

Kablo üzerinde bulunan yük, kablonun iki uç noktası arasındaki mesafenin
değişimine bağlıdır. Kablonun bağlandığı iki noktanın birbirine göreceli olarak
konumu ve kablonun uzunluğu arasındaki ilişki, özellikle eğimli kablolar için
oldukça karmaşıktır. Kablonun sehim yapma durumuna göre, uç bölgelerde
yapılacak deplasmanlar (örneğin kablonun boyunun kısaltılması ya da köprünün
aşağı yönde sehim yapması sonucu) kablo üzerinde oluşacak kuvvet değişimi
farklılıklar gösterecektir. Gergi ayar mekanizmasında yapılacak bir tur sıkma
hareketi, gergin ve bol durumda olan aynı kablo için farklı kuvvet değişimlerine
sebep olacaktır. Doğrusal olmayan kablo davranışı, ancak farklı gerginlik seviyeleri
için yapılan kablo yük – gergi analizleri sonucunda anlaşılabilir. Her analizin
doğrusal olmayan kablo davranışını çözecek şekilde tekrarlanır (iteratif) yapılması ve
farklı yük seviyeleri için tekrarlanması gereklidir. Yük – gergi ilişkisini anlayabilmek
için 36 m uzunluğunda bir kablo örnek olarak alınmış ve kablo 30m yükseklik ve
20m açıklık geçecek şekilde seçilmiştir. Kablonun üst mesneti sabit kabul edilmiş, alt
uçta bulunan ve köprüye bağlanan noktası, aşağı ve yukarı yönlerde hareket
ettirilerek kablo üzerinde oluşan kuvvetlerin değişimi incelenmiştir.

Yapılan bir seri analizler sonucunda, kablonun uç noktasının düşey yönde yerinin,
kablonun genel görünümü ve sehimi üzerinde çok etkili olduğu görülmüştür (Şekil
5). Kabloda oluşan gergi kuvvetlerinin, uç mesnet noktasının 20-30 cm aşağı yönde
hareketinden sonra doğrusal bir çizgi, üzerinde değiştiği görülmüştür (Şekil 6). Bu
değişim, kablonun iyice gergin hale gelmesinden ve düz bir şekil almasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kendi ağırlığının iyice gerginleşen kablo üzerindeki
eksenel kuvvete oranla ihmal edecek kadar az kalması da önemli bir sebeptir.
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Şekil 5 . Kablonun uç noktasının yerine göre aldığı genel şekil
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Şekil 6 . Kablonun uç noktasının yerine göre kablo gergi kuvveti değişimi
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Şekil 7 . Kablonun üst ve alt kotları arasındaki kablo gergi kuvvetleri farkı değişimi

Kablonun köprü üzerinde sabitlendiği iki nokta arasında konumlandığı durumda
üzerinde oluşan kuvvetler, kablonun alt ve üst kotunda farklı değerlerdedir.
Kablonun üst ve alt kotları arasında oluşan kuvvet farkı, kablonun gerginliğinin
fonksiyonu olarak değişmektedir. Yapılan analizlerde, kablonun gerginliği arttıkça
iki uç arasındaki farklılığın doğal olarak düştüğü görülmektedir (Şekil 7). Kablonun
alt ucu yukarı yönde hareket ettirildiğinde ise farklılıklar önce artmakta sonra
kablonun iki ucu aynı yüksekliğe ulaştığında kuvvetler eşitlendiği için fark azalarak
sıfır değerine ulaşmaktadır.



Kablo kuvvetlerinin kablo uç noktasının düşey yönde yer değiştirmesine bağlı olarak
değişimi, kablonun rijitliği hakkında fikir vermektedir. Bu vesileyle, Şekil 6’da
verilen kablo yük – yer değiştirme grafiğinin birinci türevi alınırsa rijitlik – yer
değiştirme grafiği elde edilebilir (Şekil 8). Rijitlik değerinin, seçilen 36 m’lik kablo
örneğinde köprü döşemesinin aşağı yönde yaptığı deplasman değerlerinin artması
sonucu iyice gerginleştiği ve rijitlik değerinin asimptotik olarak 2 değerine yaklaştığı
görülmektedir. Köprünün döşemesinin yukarıya doğru kaldırıldığı durumda ise,
rijitlik değerinin hızla azaldığı ve 70-80 cm yukarı kaldırıldıktan sonra sıfır değerine
ulaştığı görülmektedir. Seçilen kablo örneğinde, kablonun orijinal uzunluğun ± 70cm
komşuluğunda, kablonun rijitlik değerinin sıfır ile 2 arasında hızla değiştiği
görülmektedir. Dolayısıyla, köprü halatlarında eksenel yük değişimini anlayabilmek
için çok küçük düşey deplasman değerleri için ölçümler yapılmalı ve eksenel yük
değişimleri ölçülerek rijitlik değerleri hesaplanırken, rijitliğin deplasman değerine
göre ciddi şekilde değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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Şekil 8 . Kablo rijitlik - uç noktası yer değiştirme grafiği

3.2 Kablo kuvvetlerinin matris metodu ile ayarlanması

Analizde hesaplanan ve imalatı tamamlanan köprü üzerinde olması hedeflenen kablo
kuvvetleri, imalat aşamalarında karşılaşılan bazı farklılıklar sebebiyle köprü üzerinde
monte edilen kablo kuvvetleri ile örtüşmeyebilir. Kablo kuvvetleri, köprünün iki
tarafında eşit olmayabilir ya da döşeme deplasmanları istenilen değerlerden farklı
olabilir. Döşeme deplasmanlarını ya da kablo kuvvetlerini istenilen değerlere
getirebilmek için yapılan germe-boşaltma müdahaleleri, birçok kablo üzerindeki
kuvvet değişimlerini aynı anda etkileyeceğinden, tüm değerleri istenilen seviyeye
getirmek çok zor olabilir. Öncelikle, köprüden ölçülen kablo kuvvetlerini analitik
modelde de elde edebilmek ve kabloların gerçekte içinde bulundukları gergi
durumlarını inceleyebilmek amacıyla bir teorik metot geliştirilmiş, sonra köprü
üzerindeki gergi kuvvetlerini ve döşeme deplasmanlarını ayarlayabilmek için
deneysel çalışma yapılmıştır. Her iki çalışmanın özünü de, köprü halat kuvvetleri
arasındaki etkileşimi deneysel olarak tanımlamak ve hedeflenen durumun oluşması
için yapılacak olan müdahale miktarlarını, bir seri denklemin paralel çözülmesi
şeklinde oluşturmaktadır.



Kuvvet etkileşim matrisinin oluşturulması: Köprü halatlarında bulunan
kuvvetlerdeki değişim, herhangi bir halata yapılan müdahalenin fonksiyonu olarak
oluşmaktadır ve ölçüme dayalı olarak tespit edilebilmektedir. Örneğin, hayali bir
köprüye bağlı olan ve A, B ve C olarak adlandırılan üç kablo üzerindeki yüklerin X,
Y ve Z değerleri olduğunu düşünelim. A kablosunun gergi ayar mekanizması 1 tur
gerildiğinde, A kablosunun 1 kadar kısaldığını düşünelim. Bu kısalma işlemi
sonucunda A, B ve C kablolarında X1, Y1 ve Z1 olarak adlandırılan yeni kuvvetler
oluşuyorsa, oluşan kablo kuvvet değişimini X1, Y1 ve Z1 olarak adlandırabiliriz.
Aynı işlemi B ve C kablolarında da tekrarladığımızda, her kablodaki kuvvet
değişimini, bir önceki kuvvet durumunu referans alarak hesaplayabiliriz. Bu
durumda, her üç kablo sırasıyla 1, 2 ve 3 kadar gerilmiş, bu germe işlemi
sonucunda kablolardaki göreceli yük değişimi {X1, Y1, Z1}, {X2, Y2, Z2},
{X3, Y3, Z3} olarak gerçekleşmiştir. Kablolar arasındaki ilişki, bu değer
okumaları kullanılarak önce Eşitlik 4’de görüldüğü gibi, daha sonra tüm okumaları
değerlendirerek Eşitlik 5’deki gibi yazılabilir.
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Eğer, 1 kadar yapılan değişiklik için {X1, Y1, Z1} kadar kablolarda kuvvet
değişimi oluşuyor ise, birim değişim için ne kadar kuvvet değişimi olduğunu bulmak,
{X1, Y1, Z1} değerlerini 1’e bölünerek bulunabilir. Bu durumda, birinci
kabloya uygulanan birim deformasyon için elde edilen kablo yükleri  değişimleri
{X1, Y1, Z1}/ 1 = {x1, y1, z1} olarak tanımlanabilir. {X2, Y2, Z2} ve
{X3, Y3, Z3} vektörleri sırasıyla 2 ve 3’e bölünerek birim kablo değişikliği
için tüm kablolarda oluşan değişim miktarları hesaplanır ve Eşitlik 6’da görüldüğü
gibi yazılabilir.
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(6)

Genel süper-pozisyon kurallarının köprüde uygulanacak küçük deplasmanlar için
geçerli olacağı varsayılarak, Eşitlik 6’da gözlemlenen değişimlerin üst üste
eklenmesi sonucu, kabloların orijinalinde bulunan {X, Y, Z} kuvvet durumundan
{1, 2, 3} gerdirmeleri uygulanarak {X3, Y3, Z3} durumuna ulaşılması, Eşitlik
7’de tanımlandığı gibi gösterilebilir.
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Eşitlik 7’de gösterilen değerlerin tümü deneysel olarak elde edilebilmekte ve
bilinmektedir. Kablo kuvvetlerinin değişiminin, kablo gergi mekanizmasına yapılan
belirli sayıda tur için analitik olarak tanımlanması birçok faydalar sağlamaktadır.
Kuvvetler ve gergi ile oluşturulan deplasmanlar arasında tanımlanan bu matris
ilişkisi, hedeflenen kablo kuvvetleri için hangi kabloyu ne kadar gerdirmek ya da
bollaştırmak gerektiğini hesaplamakta kullanılabilir. Örneğin, Eşitlik 7’de
tanımlanan {X3, Y3, Z3} vektörü hedef kablo kuvvetleri ise, deneysel olarak elde
edilen ilişki matrisi ve ilk gergi okumaları kullanılarak gereken gergi deplasmanı
değerleri hesaplanabilir (Eşitlik 8).
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Kuvvet etkileşim matrisinin deneysel olarak uygulanması: Teorik olarak
oluşturulan matris metodu, öncelikle yapısal analiz programı kullanılarak hayali bir
köprü modeli üzerinde analitik olarak uygulanmış ve hedeflenen köprü halat
kuvvetlerine, hesaplanan miktarlarda halatlara ard germe uygulayarak ulaşıldığı
görülmüştür. Kuramsal olarak denklemler ile tanımlanan ve analitik olarak kontrol
edilen matris metodu, yeni inşa edilmiş olan Pursaklar yaya köprüsü üzerinde
denenmiştir.

hesaplanan kuvvet farklari:
1 6 3 8 5 10 X 7 9 2 4

1.462 -0.2 -0.21 -0.16 -0.19 0.3 1.56 0.049 -0.07 -0.24 -0.28 2.182 0.076 0.076 0.076 -1.41 0.068 3.78 1.046
-0.24 -0.23 -0.51 -0 -0.22 0.082 -0.1 -0.28 0.135 1.165 -0.66 0.403 0.089 0.089 0.089 0.565 -0.61 -1.41 0.559
-0.19 -0 2.184 -0.22 -0.29 0.083 -0.15 -0.12 -0.09 -0.34 -0.8 1.792 0.117 0.117 0.117 -0.7 0.927 -0.58 -0.59
-0.15 -0 -0.6 0.003 -0.28 -0.02 -0.13 -0.21 0.051 -0.34 2.411 -2.74 0.111 0.111 0.111 0.644 1.004 -0.46 -0.6
-0.08 0.047 -0.18 -0.09 2.313 -0.23 -0.93 -0.12 0.032 -0.09 -0.37 4.192 -0.93 -0.93 -0.93 0.457 0.089 -0.09 -0.18

-0.2 1.435 -0 -0.16 -0.15 -0.09 -0.84 -0.81 0.03 -0.23 -0 1.433 0.058 0.058 0.058 0.084 0.392 3.698 0.597
0.024 -0.41 0.121 -0.51 -0.04 -0.11 -0.39 2.656 -0.22 -0.14 -0 2.018 0.016 0.016 0.016 -0.47 -0.16 -1.14 0.809

-0.1 -0.1 -0.14 1.644 -0.15 -0.44 1.386 -0.68 -0.19 -0 0.003 -0.35 0.061 0.061 0.061 0.243 1.01 -0.63 -0.55
-0.07 -0.03 -0.13 -0.29 0.081 -0.35 -0.56 -0.43 0.753 0.135 -0.09 0.037 -0.03 -0.03 -0.03 0.509 0.694 -0.32 -0.19
-0.01 -0.03 5E-12 -0.22 -0.18 1.383 0.524 -0.04 -0.12 0.027 -0.01 -0.81 0.074 0.074 0.074 1.04 -0.64 -0.12 -0.03

simulasyon: hesaplanan kuvvetler
1 6 3 8 5 10 X 7 9 2 4

6.57 8.033 7.738 7.519 7.373 7.109 7.4 8.96 8.852 8.588 8.464 8.006 10.2 10.28 10.35 10.43 9.023 9.13 12.91 13.96
9.617 9.379 8.807 8.527 8.722 8.313 8.493 8.382 8.099 8.241 9.406 8.897 9.3 9.389 9.478 9.567 10.13 9.527 9.067 9.625
8.927 8.733 8.395 10.58 10.42 10.13 10.31 9.994 9.91 9.797 9.685 8.841 10.88 11 11.11 11.23 10.62 11.55 10.96 10.37

10.7 10.55 10.48 10.07 10.28 9.895 9.928 9.801 9.695 9.745 9.434 11.85 9.1 9.211 9.323 9.434 10.08 11.08 10.9 10.3
8.146 8.07 7.977 7.769 7.852 10.28 10.01 9.316 8.127 8.146 8.057 7.577 11.74 10.81 9.889 8.964 9.067 9.306 9.217 9.04
8.326 8.123 9.54 9.54 9.386 9.224 9.131 8.226 7.666 7.528 7.299 7.53 8.963 9.008 9.067 9.125 9.147 9.539 13.24 14.12
7.852 7.876 7.214 7.158 6.745 6.705 6.594 6.206 9.083 8.822 8.584 8.722 10.74 10.76 10.77 10.79 10.14 9.974 8.99 9.799
9.153 9.048 8.985 8.778 10.57 10.46 10.02 11.68 10.85 10.65 10.65 10.65 10.3 10.36 10.42 10.48 10.52 11.53 11.18 10.63
9.434 9.36 9.401 9.299 9.051 9.125 8.782 8.225 7.848 8.667 9.233 9.003 9.04 9.008 8.975 8.943 9.629 10.45 9.434 9.246
7.115 7.107 7.084 7.115 6.896 6.93 8.498 9.022 8.574 8.773 8.584 8.595 7.8 7.874 7.948 8.022 9.062 9.601 9.276 9.247

olculenler:
a b e f i j 7 8 9 10

1 1 1.5 1.5 2.5 3 2 1 1 2 4 temmuz
1 6 3 8 5 10 7 9 2 4 ilk b c d

6.57 7.94 7.729 7.53 7.3 7.1 7.4 8.803 8.657 8.702 8.282 8.018 10.2 10.43 9.062 9.13 12.91
9.617 9.038 9.038 8.722 8.536 8.411 8.477 8.374 8.106 8.241 9.56 8.897 9.3 9.567 10.13 10.47 9.067
8.927 8.395 8.395 10.65 10.42 10.22 10.15 10.03 9.887 10.03 9.637 9.088 10.88 11.32 10.62 11.55 10.96

10.7 10.48 10.67 10.27 10.17 9.949 9.927 9.906 9.695 9.775 9.434 11.85 9.1 9.434 10.08 11.36 10.9
8.146 7.93 7.944 7.944 7.967 10.25 10.25 8.244 8.114 8.146 7.944 7.548 11.74 10.6 9.76 8.609 9.217 9.306 9.217
8.326 8.105 9.54 9.542 9.37 9.224 9.07 8.476 7.497 7.53 7.53 7.53 8.95 9.062 9.147 9.542 13.52
7.852 7.619 7.036 7.257 6.745 6.705 6.595 6.427 9.038 8.722 8.722 8.722 10.74 10.61 10.13 10.13 8.99
9.153 9.088 8.923 8.923 10.62 10.46 10.29 11.53 10.84 10.65 10.65 10.65 10.3 10.28 10.52 11.8 11.18
9.434 9.434 9.434 9.337 9.044 9.136 8.782 8.279 7.914 9.098 9.098 9.003 9.04 9.12 9.753 9.753 9.434
7.115 7.115 7.115 7.115 7.115 7.115 8.498 8.609 8.891 8.557 8.609 8.609 7.8 8.022 10.25 9.395 9.276

dusey: 51.35 51.91 52.77 52.66 53.08 53.47 53.41 53.39 53.82 53.91 53.96 59.38 58.83 59.64 61.83 64.87
tur: 0.768 1.536 2.422 3.307 4.485 5.898 7.747 9.09 9.614 10.29 11.33 32.52 32.05 31.58 31.11 34.12 41.93 46.54

Şekil 9 . Pursaklar yaya köprüsü halat gergi kuvvetleri değişimi.

Deneysel olarak ölçülen ve ölçümler kullanılarak oluşturulan matris ile tahmin edilen
kablo gergi kuvvetleri Şekil 9’da karşılaştırılmaktadır. Şekil 9’da görülen simülasyon
ve ölçülenler bölümlerindeki sayıların her satırı bir kabloya ve her kolonu
kablolardan birisine yapılan gergi işlemine işaret etmektedir. Ayrıca, toplam 10 satır
ile gösterilen kabloların ilk 5 ve ikinci 5 satırı paralel kablolardır (örneğin 2’nci ve
7’nci satırlar, aynı özelliklere sahip karşılıklı kablolara aittir). Bu çalışma ile



hedeflenen, ilk 11 kolon sonunda etkileşim matrisinin oluşturulması ve sonraki
denemelerde karşılıklı olan kablo kuvvetlerinin eşitlenmesidir.

Uygulama aşamasında, elde edilen matris değerlerinde bazı okuma hatalarının
bulunması ve Şekil 8’de örnek olarak gösterilen kablo rijitlik değerlerinin değişen
deplasmanlarda sabit olmaması nedenleriyle, hedeflenen simetrik kablo kuvvetleri ilk
denemede tam olarak elde edilememiş, fakat tekrarlanan birkaç deneme sonucunda
kabul edilebilir hassasiyetle simetrik kablo kuvvetleri elde edilmiştir.

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

Şekil 10 . Pursaklar yaya köprüsü tahmin edilen ve ölçülen kablo kuvvetleri.

4. SONUÇLAR

Teorik olarak tanımlanan matris metodu ile köprü kablolarına düzenli gergi
uygulaması çalışmaları, analitik olarak çalıştığı denenmiş ve deneysel çalışmalar ile
olumlu sonuçlar alınmıştır. Bir kablo üzerinde yapılan gergi değişikliğinin birden
fazla kablo üzerinde bulunan gergi kuvvetlerini değiştirilmesi sonucu önceleri
yaşanan ayarlama sorunu, geliştirilen metot sayesinde analitik modelde tek çözümde,
arazi uygulamasında ise az sayıda iterasyon ile hedeflenen değerlere getirilmiştir.

Tanımlanan matris metodu, tümüyle deneysel verilere dayandığı için, köprünün
içinde bulunduğu gerçek durumu yansıtmakta ve analitik modelleme ile oluşabilecek
bazı hatalar ve varsayımlardan bağımsız olarak çalışmaktadır.

Tanımlanan metot kullanılarak yapılacak analitik model üzerinde yapılan kalibrasyon
çalışmaları, tek çözüm ile sahada elde edilen değerlere ulaşabileceği için kablo
kuvvetlerine etki eden kablo gergilerinin durumunu doğrudan anlama imkanı
sunmaktadır.
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Gerçek köprü üzerinde yapılan uygulama çalışmasında, hedeflenen sonuçlara ilk
denemede ulaşılamamasının başlıca iki sebebi bulunduğu anlaşılmaktadır: 1)
köprünün düşük deplasman değişimlerinde, kablo rijitliklerinin doğrusal olmayan
(non-lineer) davranış göstermesi ve okumalardaki hassasiyet seviyesi ile yapılmış
olması muhtemel okuma hataları.

Oluşturulan etkileşim matrisindeki değerlerin, Maxwell’in resiprositi ya da Betti’nin
kurallarına uyması beklenir. Diğer bir deyişle, A kablosuna uygulanan birim
deformasyon sonucu B kablosunda oluşan kuvvet değişiminin, B kablosuna
uygulanan birim deformasyon sonucu A kablosunda oluşan kuvvet değişimine eşit
olmalıdır. Oluşturulan etkileşim matrisinin, ham veriler kullanıldığında simetrik
olarak oluşmadığı, dolayısıyla köprü kablolarının doğrusal olmayan davranış
gösterdiğinin anlaşıldığı da önemli bir sonuçtur.

Daha önce köprü için hedeflenen gergi kuvvetlerine günlerce yapılan germe ve kablo
gergi kuvveti okuması çalışmalarına rağmen ulaşılamaz iken, geliştirilen teknik
sayesinde az sayıda tekrar ile hedeflenen kablo kuvvetlerine ulaşılabilmesi
sevindirici bir sonuçtur.

Teşekkür

Bu çalışma, ODTÜ (07-03-03-2-06-08) ve TÜBİTAK-“Yapısal Sağlık İzleme”
(104I108) nolu  projeler kapsamında yapılmıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği
Bölümü, CE742-“Structural Health Monitoring” dersi kapsamında metodun analitik
olarak doğruluğunu ODTÜ yaya köprüsü ölçümlerini ve analitik modelini kullanarak
yapan Cenan ÖZKAYA ve H.Gürhan ÇÖMLEKOĞLU’na, Esenboğa yaya köprüsü
analitik modelleme ile destek veren Yard. Doç. Dr. Alp CANER’e ve köprü
testlerinde stratejik destek alınan NATA İnşaat Ltd. Şti.’ne teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

[1] Z. K. Lee, K. C. Chang, C. H. Loh, C. C. Chen, and C. C. Chou, “Cable Force
Analysis of Gi-Lu Cable-Stayed Bridge after Gi-Gi Earthquake”, National Taiwan
University, Taipei, Taiwan.



KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK
ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ
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ÖZET

Köprülerin yapısal durumu hakkındaki değerlendirmeler çoğunlukla gözleme ve
proje verilerine dayalı olarak yapılmaktadır. Subjektif değerlendirme ve gözlemsel
metotların doğasında olan sınırlamalar ile yapılan kısıtlı değerlendirme, bazı
durumlarda yanıltıcı olabilmektedir. Sağlıklı görünen bir köprü görünmeyen bir
problem ile çok kritik durumda (örneğin bir yorulma çatlağı) ya da çok eski ve
problemli görünen bir köprü yapısal olarak sağlam durumda olabilir. Ölçüme dayalı
global metotlar arasında en sıklıkla kullanılanı dinamik ölçümlerdir. İvme ölçerler
vasıtasıyla yapılan dinamik okumalar basitçe frekans uzayına atılarak hakim peryod
ya da frekanslar elde edilebilir ve kurulacak analitik model ile karşılaştırılabilir.
Fakat köprü modlarının frekanslarının birbirine yakın olması ya da burulma ve
bükülme modlarının yer değiştirmesi durumu sıklıkla karşılaşılmakta ve mode
şekilleri bilinmeden analitik model ile frekans bazında karşılaştırma yapılması birçok
belirsizlik ve muhtemel hata riskini taşımaktadır. Bu çalışmada, modal test ve
analizin ana prensipleri detaylı olarak incelenmekte, ayrıca lab ortamında hazırlanan
açılı bir çelik köprü modeli üzerinde yapılan dinamik ölçüm deneyi ve sonuçları
kısaca verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Durum değerlendirme, dinamik test, mode şekli, modal analiz.

ABSTRACT

Structural evaluation of bridges are frequently conducted based on visual inspection
only; whereas, the subjective judgment of the inspector can be affected by many
factors such as experience, mood, visual limitations, etc. This paper discusses general
modal testing and analysis techniques in detail and briefly presents the results of
laboratory tests conducted on a skewed steel grid, small scale bridge model.

Keywords: Condition evaluation, dynamic testing, mode shapes, modal analysis.



1. GİRİŞ

İnşaat mühendisliği yapılarının ölçüme dayalı olarak değerlendirilmesi, gözle
muayene metotlarına oranla daha objektif ve nicelikseldir. Yapının projelerde
gösterildiği hali ile gerçekte inşa edilmiş durumu arasında bazı farklılıklar olması
normaldir. Örneğin, donatıların yerleştirilmesinde, beton kalitesinde, döşeme
kalınlığı, bağlantı detayları, temel ve zemin özelliklerinde, eleman bağlantılarında
projede öngörülen ile şantiyede uygulanan arasında farklılıklar olabilir. Yapının inşa
edilmesi üzerinden yıllar geçtikçe, bazı malzeme, elemanlar, bağlantılar ve sınır
koşullarında bozulma/değişme olması (aşınma, kimyasal reaksiyonlar, oturma,
çatlakların oluşması, kazalar, tuzlama, mafsalların kilitlenmesi, onarım-yapısal
müdahaleler vb.) kaçınılmazdır. Yapısal durumu belirlemek için yapılacak gözle
muayene, ancak görme açısı ve mesafesi içindeki yüzeysel durumları subjektif olarak
tespit edebilmektedir. Değerlendirici kişinin değerlendirme yaptığı süre içindeki
duygusal durumu, çevresel faktörler (havanın yağışlı-açık, soğuk-sıcak olması gibi)
ve değerlendirme tecrübesine (daha önce değerlendirdiği köprü sayısı ve
niteliklerindeki farklılıklar, eğitim durumu vb) dayalı olarak değerlendirme
sonucunda farklılıklar görülebilmektedir.

Gözle yapılan muayenelerde hassasiyet ve hata: Gözle yapılan köprü
değerlendirme çalışmalarında, köprünün içinde olduğu durumu belirleyen bazı
nümerik ve/veya alfa nümerik değerler, değerlendirici tarafından köprünün farklı
kısımları ya da tümü için atanmaktadır. Değerlendirme kodları (A, B, C, D, vb.) ya
da değerleri (1, 2, 3, 4, vb) eğer az sayıda olursa (örneğin 4 seviyeli, “yok, az, orta,
çok” gibi) hassasiyet kaybı, eğer fazla sayıda olursa (örneğin 1’den 7’ye kadar) bu
sefer hata seviyesinde artış gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, çözünürlüğün arttığı
durumlarda hata oranı da artmakta, tutarlılığın arttığı durumlarda ise çözünürlüğün
düşmesi gerekmektedir. Mesela, iki değerlendirici aynı köprü için 5 ve 6 değerlerini
atayabilir; ya da yapısal durumu birbirinden farklılık gösteren iki köprü aynı
değerlendirici tarafından “B” olarak tanımlanabilir.

Lokal parametrelerin belirlenmesi: Köprülerin durumunun belirlenebilmesi için
cihaz ile yapılacak ölçümler, hem yapının içinde bulunduğu gerçek durumu
yansıtacak (projelerdeki yada ilk inşa edildiği durumu değil), hem de objektif ve
niceliksel ölçümlere dayalı olarak değerlendirme sunacaktır (niteliksel ve subjektif
değil). Ölçümler, tahribatsız ya da az tahribatlı yapılabilmektedir ve çok geniş
çeşitliliğe sahiptir. Örneğin, betonarme köprüler için schmit çekici, ultrasonik ses,
çarpma yansıması (impact echo), karot alınması gibi yöntemlerle, dayanım, elastik
modül değeri, kalınlık, gibi bazı malzeme ve geometrik özellikler tayin
edilebilmektedir. Radar ve manyetik ölçümler ile donatıların yeri-sıklığı, çapı,
derinliği, yaklaşık olarak tespit edilebilmektedir. “Eddy current”, florasant boyalar ve
radyasyon teknikleri kullanılarak çelik yapılarda çatlak yeri ve genişliği, kaynak
kalitesi gibi özellikler bulunabilmektedir. Benzer şekilde, ultrasonik ses ölçümleri
yapılarak çelik pimlerde çatlak olup olmadığı, mafsalın hareketlilik durumu,
yüzeyden ölçümle metal kalınlığı ya da ayrışma olup olmadığı da belirlenebilir.

Atıl yük etkisinin belirlenmesi: Tüm okumalara rağmen, atıl yükün (DL) yapı
üzerinde yaratmakta olduğu etkilerin doğrudan ölçülmesi, inşaat aşamasından önce
okumalar alınmaya başlanmamış ise pratik olarak mümkün değildir. Bu sebeple,
bilgisayarda oluşturulacak köprünün analitik modelinin ölçüme dayalı olarak alınan



okumalar ile karşılaştırılarak kalibre edilmesi ve atıl yük etkilerinin ve ölçümü
yapılmamış yeni yüklerin yaratacağı etkiler, inşaat aşamalarına dikkat edilerek,
dolaylı ve ancak yaklaşık olarak tespit edilebilir.

Sürekli izleme çalışmaları: Köprü üzerinden araç ya da trenlerin hızla geçişleri
sırasında, deplasman, hız, ivme, kuvvet ve şekil değiştirme okumaları sürekli olarak
alınarak yapının maruz kaldığı tekrarlanır yükleme şartları ölçülebilir ve yorulma
analizinde kullanılabilir. Bunlara ek olarak yapılacak sıcaklık ölçümleri sayesinde,
yapı üzerinde sıcaklık sebebiyle oluşacak yükleme ve deplasmanların izlenmesi
mümkün olabilecektir.

Global parametrelerin belirlenmesi: Yerel (noktasal) ölçümlere ek olarak, yapının
genel davranışını tespit etmek için kontrollü testler yapılması mümkündür.
Köprülerin üzerindeki trafik kesildikten sonra, ağırlığı bilinen kamyon(lar) ya da
tren/lokomotif kontrollü olarak köprünün üzerinde belli noktalara getirip, köprünün
yapacağı sehim ve taşıyıcı elemanlardaki birim deformasyonlar (şekil değiştirmeler)
ölçülebilir. Bu durumda, köprünün rijitliği – esnekliği hakkında niceliksel bilgi elde
edilip, standartlar ya da analitik model ile karşılaştırılabilir. Statik deneylerin
yapılması, göreceli olarak daha basittir ve bilinen yük ya da yüklerin köprü üzerinde
farklı noktalara konulmasından önce ve sonra bir ya da birçok noktadan alınan
deplasman ve birim deformasyon ölçümleri ile gerçekleştirilir. Dinamik testler ise
daha karmaşıktır ve toplanan deneysel verilerin birçok işlemlerden geçirilmesi (post-
processing) gereklidir. Bu makale, köprülerin dinamik özelliklerinin farklı yöntemler
kullanılarak elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalara yoğunlaşmaktadır.

Kontrollü dinamik deneylerde, köprüye zaman ya da frekans uzay dağılımı bilinen
dinamik yükler uygulanarak köprünün titreşmesi sağlanır. Fakat, özellikle hareket
ettirilmesi zor ve büyük köprüler için çevreden gelen titreşimler ya da taşıtların
oluşturduğu dinamik etkiler göz önüne alınarak, dinamik kuvvet girdi bilgisi
bilinmeden yapılar üzerinde dinamik testler yapılması da mümkündür.

Köprüye, bilinen dinamik kuvvetler uygulanarak yapılan dinamik  testler sonucunda,
yapısal parametrelerin (mod şekilleri, doğal salınım frekansları, her modun dinamik
sönümleme oranı vb) belirlenmesi çoğunlukla zaman ya da frekans uzayında
yapılmaktadır. Sıklıkla kullanılan dinamik değerlendirme sistem ve metotları ile
yapılan uygulama çalışmaları aşağıda başlıklar altında verilmektedir.

2. DİNAMİK ÖLÇME SİSTEMLERİ

Dinamik ölçme sistemleri, sensör ve veri toplama alt birimlerinden oluşur.
Köprülerde oluşacak titreşim seviyelerini ölçmek için çoğunlukla ±2g ölçüm
aralığına ait ivme ölçerler kullanılır, fakat ekstrem durumlarda ±5g aralıklı cihazlara
ihtiyaç duyulabilir. Deplasman ya da hız okuması yapan sismik cihazların ya da lazer
tabanlı ölçüm aletlerinin kullanıldığı durumlar da bulunmaktadır. Kullanılmak
istenilen ölçüm aletlerinin gürültü/sinyal oranının olabildiğince düşük olması
istenilir; bu durum özellikle köprünün titreşim seviyelerinin düşük olduğu
durumlarda daha kritiktir. Çok hassas okumaların gerekli olduğu durumlarda 1 g
hassasiyetinde ivme ölçerler kullanılabildiği gibi, bazı tren köprülerinde olduğu gibi



ivmelerin 2-3g seviyesinde okunduğu durumlarda 10 mg civarında gürültü seviyesine
müsamaha gösterilebilir.

Ölçme aletlerinden veri toplama sistemine gönderilmesi gereken verilerin aktarımı,
kablolu ya da kablosuz olarak yapılabilir. Yeni teknolojilerde IEEE 802.15.4 açık
haberleşme yapısı kullanılarak 2.4 GHz radyo frekansları üzerinden kablosuz veri
aktarımı sağlanabilmektedir ve test hazırlık evresi çok kısa sürelere indirilebilir.

Okuma hızı: Veri toplama sistemleri, dinamik ölçümler için kullanıldığında bazı
özelliklere sahip olmalıdır. Öncelikle yapının titreşim frekanslarını kapsayacak
şekilde ölçüm hızında veri toplayabilmesi ve her kanaldaki okumayı aynı anda
almalıdır. Ölçülmesi hedeflenen modlardan, frekansı en yüksek olanın frekansının
okunabilmesi için teorik olarak bu frekansın en az iki katı hız ile okunması
gereklidir. Okunması hedeflenen en büyük frekansın  (Nyquest frekansı) genellikle
2,5 katı ile ya da daha hızlı okuma alınması genellikle uygulanmaktadır.

Okunması gereken mod şekillerinden en büyük frekansa sahip olanın belirlenmesi
genellikle (preliminary) ön-modelleme kullanılarak yapılır. “Nominal model” olarak
da adlandırılan bu yaklaşık model kullanılarak elde edilen modların öncelikle yapıyı
tanımlayıcı özellikleri değerlendirilmelidir. Örneğin köprülerde, düşey yönde ilk 3 –
4 mod şeklinin bulunmasına özen gösterilir. Düşey yönde bulunan mod şekillerinin
kütle katılma oranları (mass participation) hangi modların değerlendirmeye alınıp
alınmaması konusunda belirleyici olabilir. Ön-modelleme üzerinde yapılacak bu
hazırlıklar her ne kadar deneysel sonuçlar üzerinde belirleyici olmasa da fikir
vermesi açısından çok önemlidir. Düşey yönde bulunan modlara ilaveten, burulma
(torsional) ve köprünün yan (lateral – transverse) yönlerinde olan modlardan önemli
olanlarının, yani kütle katılma oranları yüksek olanların ölçülmesi hedeflenmelidir.
Ölçülmesi hedeflenen mod şekillerine ait elde dilen analitik frekanslardan yola
çıkarak, üzerine bir emniyet aralığı eklenip Nyquest frekans değeri ve dolayısıyla
dinamik olarak toplanacak verilerin ölçme hızı elde edilebilir.

Dinamik veri toplama ya da ölçme hızı “sps: sample per second” (saniyede toplanan
veri adedi) ya da Hertz (Hz.) olarak tanımlanır. Hertz frekans birimidir ve saniyede
kaç veri toplandığını, ya da ölçme hızını tanımlamak için kullanılır. Veri toplama
sisteminin tüm kanallardan aynı anda ve tanımlanan hızda veri toplama özelliğinin
olmasının yanı sıra, ölçüm cihazının da bu ölçüm hızında veri toplayabilecek
özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin bazı piezoelektrik sensörler, saniyede 2 – 3
veri toplama hızından daha yavaş ölçüm yapamaz ve uzun köprülerde bu sensörlerin
kullanılması doğru değildir. Örneğin, Boğaziçi Köprüsünün ilk salınım frekansının
10 saniyeden büyük olması (f≤0,1 Hz) beklenirken, 3 Hz – 5 kHz aralığında bir ivme
ölçerin kullanılması uygun olmaz. Benzer şekilde, kolon ya da tünel duvarlarının
titreşim frekansları üzerine ölçme çalışmaları yapılacakken, beklenen mod salınım
frekanslarının 250 Hz’den büyük olması durumunda, sismik ölçümler için geliştirilen
ve sıfır (DC) ile 200 Hz aralığında çalışan sensörlerin kullanılması doğru değildir.
Veri toplama sisteminin, ölçme aletlerinin, kabloların tüm özelliklerinin birbirleri ile
uyumlu olmaları ve ölçümü yapılacak yapının özelliklerine göre seçilmiş olmaları
gerekir.

Çevrimci özellikleri: Veri toplama sistemlerinin ne kadar hızlı ve ne kadar hassas
ölçüm alabildiklerinin bilinmesi, uygulamaya uygunlukları açısından önem



taşımaktadır. Her kanaldan okunan analog veri, kaydedilmeden önce dijital platforma
dönüştürülmelidir. Analog – dijital çevrim (conversion), “ADC” harfleri ile anılır.
ADC işleminin hassasiyeti, ölçme kanalına bağlı çevrimcinin kaç bitlik olduğu ile
tanımlanır. Çevrimciler, analog bir sinyali dijitale çevirme işini, çevrimci içinde
bulunan bir voltaj üreticinin üreteceği voltaj ile analog voltajı karşılaştırarak
yaparlar. Tanımlanan voltaj okuma aralığının yarısı kadar üretilen bir voltaj,
okunması gereken analog voltaj ile karşılaştırılır ve okunacak voltajın, üretilen
voltajdan küçük ya da büyük olup olmadığı, “0” yada “1” kullanılarak “bin”lere
kaydedilir. Her karşılaştırma için 1 bit hafıza kullanılır ve üretilen voltaj, her
seferinde yarıya indirilerek küçülen voltaj adımları ile ölçülmesi gereken analog
voltaja yaklaştırılarak tekrarlanır. Bu işlemin kaç defa tekrarlandığı, ADC’nin kaç
bitlik olduğu ile anılır. Örneğin, 8 bit, 12 bit, 16 bit, 24 bit ADC çevrimciye sahip
veri toplama sistemleri bulunabilir.

Bit sayısı arttıkça, sinyal daha fazla parçaya bölünerek tanımlanacağından, okumanın
hassaslığı artar. Örneğin, 8 bitlik bir sistemde, analog sinyal okuma aralığı 256
parçaya bölünürken, 24 bitlik bir sistemde 16.777.216 parçaya bölünerek tanımlanır.
Analog verinin tam olarak dijital karşılığını almak mümkün değildir, çünkü her
okumada sırasında, okunamayan bir küsurat bulunmaktadır. “Least Significant Bit”
(LSB) bu değeri tanımlamakta kullanılır ve dijital kelimenin en sonundaki terimdir.
Dijital kelime, bitlerin yan yana gelmesi ile oluşturulur. Örnek olarak, 8 bitlik bir
sistemde okuma aralığı 0 – 2.5 V ise ve okunan dijital kelime 1001 1101 ise, bunun
karşılığı 2.5*(1*½^1 + 0*½^2 + 0*½^3 + 1*½^4 + 1*½^5 + 1*½^6 + 0* ½^7 +
1*½^8 )  olarak, ya da 2.5*0,61328125 = 1,533203125 olarak kaydedilir. Bu
analogtan dijitale çevrilme işlemi sırasında yapılan hata 2.5*½^8 komşuluğunda,
yani 0,009765625’a eşittir. Bu durumda, okunan veri 1,533203125 ±0.004882813
aralığındadır ve sanıldığı gibi hassasiyet 1,533203125’in son hanesi olan
0,000000001 kadar değil, 0.0049 kadardır. Bunu 1001 1101 olarak okunan verinin
bir düşüğü olan 1001 1100 değerini hesaplayarak da bulabiliriz; 2.5*(1*½^1 +
0*½^2 + 0*½^3 + 1*½^4 + 1*½^5 + 1*½^6 + 0* ½^7 + 0*½^8 ) olarak
hesaplandığında, 2,5*0.609375 ya da 1.5234375 elde edilir. 1.5234375, daha önce
hesaplanan 1,533203125’den 0000 0001 (yani 0.009765625) kadar farklıdır. Burada
çözünürlüğün yaklaşık 0,01 V kadar olduğu söylenebilir. Yine 0 – 2,5 Volt aralığında
24 bitlik bir sistem kullanılsaydı, LSB = 0000 0000 0000 0000 0000 0001’e yani
½^24’e eşit olacaktı. Bu durumda hassasiyet, 2.5V*½^16, yani yaklaşık
0.000000149V olarak hesaplanabilir. Öyleyse, 24 bitlik bir sistemde alınan
hassasiyet, 8 bitlik bir sistemde alınan hassasiyetin 65536 katı, diğer bir deyişle
2^(24-8) katıdır; bu değer de 0.009765625 / 0.000000149’e eşittir. Her ADC çevrim
yapılırken, bit sayısı arttıkça çevirme hızında da düşüklük olacaktır. Bu nedenle,
yüksek bit sayısına sahip sistemlerin daha yavaş okuması beklenir. Hızlı ve hassas
okumalar için çevrimci işlemcisinin hızının arttırılması gereklidir ve bu genellikle
daha yüksek fiyat olarak kullanıcıya yansımaktadır.

Sensörlerin yerleşim yerleri: Sensörlerin yerleşim yerleri, ölçülmesi beklenen mod
şekillerinin ön-modelleme ile elde edilen deformasyon şekillerine uygun olarak
seçilmelidir. Sensörlerin, yapının sahip olduğu tüm değişik mod şekillerini
birbirinden ayırt edebilecek sıklıkta ve pozisyonda yerleştirilmesi gereklidir.
Köprünün tümüne yayılan ve bir ızgara (grid) şekli oluşturacak durumda yerleştirilen
çok sayıda ölçüm aleti en iyi sonucu verecektir. Fakat çok sayıda sensörden okuma
almak için yapılacak kablolama, sensör ve veri toplama cihazları yatırım masrafı



yüksek olabileceğinden, daha az sayıda sensör akıllıca yerleştirilebilir. Alternatif
olarak, birkaç sensörün ortak noktaları olacak şekilde, diğer sensörlerin yerleri
kaydırılarak yerleştirilmesi ve birden çok test verisinin ortak ivme ölçerler
kullanılarak birleştirilmesi mümkündür. Az sayıda sensörün kullandığı durumlarda,
mod şekillerinin salınım yaparken hiç hareket etmeyeceği noktalardan kaçınılması,
mod şekillerini tespit etmek için genellikle takip edilen bir uygulamadır.

Sensör sayısının iyice az olduğu durumlarda – örneğin tek sensör ile ölçüm
yapılırken – mode şekillerini elde etmek güçtür ya da mümkün değildir. Bu durumda,
sensörün yerinin çok dikkatle ve akıllıca seçilmesi, elde edilen frekansların hangi
modlara ait olabileceğine dair ip uçları verebilir. Örneğin simetrik bir köprüde,
köprünün hem enine hem de boyuna yönde orta noktasından okuma alındığında,
köprünün ilk eğilme modu en iyi şekilde elde edilebilecek, fakat ikinci eğilme ve
burulma modlarının ölü (hareketsiz) noktası olduğu için, bu modlara ait frekanslar ya
hiç görülmeyecek ya da çok baskılanmış olacaktır. Köprü uzunluğunun 1/3
mesafesinden tekrar okuma alınması durumunda, ikinci eğilme modu da görünmeye
başlayacak fakat burulma modu hala baskılanmış durumda bulunacaktır. Köprünün
uzunluğunun orta noktasından fakat köprünün yan tarafına en yakın noktadan tek
sensörle okuma alındığında ise, bu sefer birinci eğilme ve burulma modları
görünecek fakat ikinci eğilme modu baskılanacaktır. Sensörün yan pozisyonda
tutulduğu durumda ise, köprünün yanal yönde bulunan modlarına ait frekanslar, yine
sensörün yeri değiştirilerek tespit edilebilecektir. Bu şekilde, hangi frekansın hangi
moda ait olduğu hakkında fikir sahibi olunsa dahi, deneysel mod şekillerinin elde
edilebilmesi için daha karmaşık modal analiz tekniklerinin uygulanması
gerekmektedir.

3. MODAL ANALİZ

Modal analiz, bir yapıdan elde edilmiş olan dinamik titreşim verilerinin işlenerek
yapının dinamik özelliklerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir [1-4]. Modal analiz
teknikleri zaman, frekans, ve s uzayları üzerinde uygulanabilir. Zaman ekseninde
toplanan veriler çoğunlukla hızlı fourier transformu (FFT) kullanılarak frekans
uzayına aktarılır. FFT, devamsız (discrete) veri üzerine uygulandığından, belirli
zaman aralıkları ile toplanan dinamik verinin işlenmesi için uygundur. Laplace
transformu frekans uzayında kolayca yapılamayacak bazı işlemlerin ‘s’ uzayına
taşınmasında kullanılır.

Kabuller: Modal analiz teorisinin uygulanacağı yapılar ve ölçümler hakkında bazı
varsayımlar yapılır, ve bu varsayımların bilinmesi, modal analiz tekniklerinin hangi
yapılara uygulanabilirliği ya da hangi şartlarda toplanan verilere uygun olduğu
hakkında fikir sahibi olunması açılarından önemlidir.

İlk kabul, üzerinde dinamik ölçüm yapılan yapının lineer (doğrusal) davrandığıdır.
Geometrik ya da malzemeden kaynaklanacak doğrusallıktan sapmalar, analiz
sonuçlarını doğrudan etkileyecek ve geçersiz kılacaktır. Test edilen yapı, küçük
titreşimler altında küçük deplasmanlar yapacağı için şekil değiştirme (birim
deformasyon) az olacağı ve yapıların genellikle bu varsayıma uyacağı düşünülebilir.
Yüksek seviyedeki titreşimler altında yapılan testlerde bu varsayım göz önünde
bulundurulmalıdır.



İkinci kabul, yapının zaman içinde yapısal özelliklerinin değişmeyeceğidir.
Köprülerin dinamik özelliklerinin, test süresince değişmeyeceği kabul edilse de bazı
durumlarda, köprünün hava sıcaklığındaki değişime bağlı olarak, birkaç saat süren
test süresince yapısal özelliklerini (rijitlik, sönümleme oranı) değiştirdiği
gözlemlenmiştir. Özellikle hiperstatic (statically indeterminate) ve sınır koşulları
değişken yapılarda, çevre sıcaklığına ve güneşin geliş açısına göre saatler ile
belirtilen zaman aralıkları içinde yapısal farklılıkların oluşması beklenebilir.

Üçüncü kabul, yapının Maxwell resiprositi’ye uymasıdır. Betti teoremi olarak da
bilinen benzer teoriye göre, lineer elastik elemanlar üzerinde A noktasından
uygulanan etkinin B noktasında verdiği tepki, B noktasından uygulanan aynı etkinin
A noktasında verdiği tepkiye eşittir. Dolayısıyla, dinamik ölçümlerde A noktasından
dinamik kuvvet uygulanarak B noktasında elde edilen titreşim, B noktasından
dinamik kuvvet uygulanarak A noktasından elde edilen titreşime eşit kabul edilir.

Dördüncü önemli kabul ise, yapının gözlemlenebilir olmasıdır. Diğer bir deyişle,
yapı üzerine yerleştirilen sensörlerin adet ve yerleri, yapının önemli global modlarını
yakalamak için yeterli olduğu varsayılır. Ayrıca, birbirine gevşek olarak bağlanmış
birden fazla parçalara sahip yapılarda gözlemlenebilirlik çoğu zaman sağlanamaz.
Ölçülen verinin frekans aralığının yapının modları ile uyumlu olması da bu kabul ile
tanımlanabilir. Köprü üzerine yerleştirilen ölçüm alet(ler)inin, ölçülmek istenen mod
şekillerinin hareketli olduğu bölgelere yerleştirilmesi de bu kabul içinde
değerlendirilebilir. Eğer tüm ölçüm aletleri, belirli bir modun hareketsiz olduğu
noktalara yerleştirilmiş ise, bu modun gözlemlenebilmesi imkansızdır.

Hatalar: Her okuma sisteminde, okunan süreksiz datanın özelliklerine göre bazı
hatalar mevcuttur. Bunlardan en önemli iki tanesi, dalga büyüklüğü hatası (aliasing)
ve kısıtlı süre okuma alınması ile oluşan akma (leakage) hatalarıdır. Aliasing ve
leakage hatalarının ikisi de “bias” tipi hatalardır ve “variance” tipi hatalar gibi
yeterince sayıda toplanan verilerin ortalaması alınarak ortadan kaldırılamaz.
Aliasing, yüksek frekansta bulunan enerjinin düşük frekanslara sızması ile oluşur ve
zaman uzayında alınan okumaların sıklığına ya da frekans bant genişliğindeki
sınırlamalara bağlıdır. Bu hata genellikle, veri okuyucunun önüne yerleştirilen bir
anti-aliasing filtresi kullanılarak önlenmeye çalışılır. Leakage tipi hatalar da bias
tipidir ve ölçümün ne kadar uzun süre alındığı ya da frekans uzayında her nokta
arasında ne kadar aralık bulunduğu ile etkilenir. Her frekans için çevrilen değer,
yakın komşuluğunda bulunan diğer frekanslardan etkilenir ve bazı pencereleme
(windowing) uygulamaları ile azaltılabilir.

Şekil 1 . Örnek Aliasing hatası



Modal teori: Köprülerin dinamik davranışı, ivme, hız, rijitlik ve yapıya etkiyen dış
kuvvetlerin dengesi olarak Eşitlik 1’deki gibi yazılabilir.

       tftxKtxCtxM   (1)

Yapı serbest salınım yaparken, eşitliğin sağ tarafı sıfıra eşit olur ve denklem ikinci
dereceden homojen bir yapıya sahip olur.   tseXtx  olarak Eşitlik 1’e
yerleştirildiğinde sonuç Eşitlik 2’de olduğu gibi elde edilir. Burada “s” değişkeni,
kompleks değere sahip Laplace değişkeni olarak tanımlanmaktadır.

  02  tseXKsCsM (2)

Eşitlik 2’nin parantez içinde kalan kısmın gerçekçi çözüm kümesi, Eşitlik 3’de
görüldüğü gibi hesaplanabilir.
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Eşitlik 3 kullanılarak   tseXtx  ya da  = s olarak tanımlandığında aynı çözümü
verecek tt eBeAtx 21)(   denklemi elde edilir. 1 ve 2 çözüm elemanları, 1+j1 ve
2+j2 şeklinde tanımlanan kompleks sayılardır. Bu sayılarda  sönüm oranını ve 
sönümlü doğal salınım frekansını (radyan/saniye) tanımlayan terimlerdir. Her iki
teriminde açılmış şekli Eşitlik 4’de görülmektedir.
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Eşitlik 4’de 1 sönümleme olmayan doğal salınım frekansını, 1 ise yüzde sönüm
oranını tanımlamaktadır. Bu durumda 1, 2

11 1  değerine eşittir ve  ise 11 

olarak hesaplanır. Deneysel veriler işlenerek elde edilebilecek olan 1+j1 çözümü
kullanılarak,  ve  değerleri hesaplanabilir.

  222 1   (5)
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Eşitlik 9’da tanımlandığı şekilde sönümleme olmayan doğal salınım frekansı) ve
1 (yüzde sönüm oranı) elde edilir.
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Sönümleme etkisi altında olan yapılarda, doğal salınım frekansı değişeceğinden
Eşitlik 10 kullanılarak sönümlü doğal salınım frekansı hesaplanabilir. “” değeri
zaten 1= 1+j1 çözüm kökü içinde bulunmaktadır.

2
111 1   (10)

olduğu gibi elde edilir. Burada “s” değişkeni, kompleks değere sahip Laplace
değişkeni olarak tanımlanmaktadır. Eşitlik 3 ve 4’de 1 ya da 1 ile gösterilen çözüm
köklerinin ölçüme dayalı olarak elde edilmesi için toplanan dinamik verilerin
işlenmesi gerekir. Modal parametre tahmini zaman, frekans ve mekansal (spatial)
uzaylarda yapılabilir. Zaman uzayında a) İbrahim zaman uzayı (İbrahim time
domain; ITD), b) çok referanslı zaman uzayı (poly-reference time domain; PTD), c)
Eigen sistem idrak etme (Eigensystem Realization Algorithm; ERA) en sıklıkla
kullanılan yöntemlerdir. Frekans uzayında ise a) dik polinomlar (orthogonal
polynomials), b) çok referanslı frekans uzayı, ve c) doğrudan parametre tahmini
sıklıkla kullanılır. Mekansal uzayda ise a) küçük MAC, b) çoklu MAC, ve c) CMIF
bilinen tekniklerdir. Bu makalede CMIF üzerinde durulacaktır.

Kompleks Mod Gösterge Fonksiyonu (CMIF): “Complex Mode Indicator
Function” (CMIF) tekil değer çözümlemesi (singular value decomposition; SVD)
kullanılan bir metottur ve tekil ya da çoklu referanslı ölçümler için kullanılabilir.
Tekrarlanan köklerin bulunması durumunda CMIF olumlu sonuçlar vermektedir.

Çok referanslı dinamik sistemlerin frekans uzayında tanımlanması, Eşitlik 11’de
gösterilmektedir.
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Bu denklemde gösterilen H(), No x Ni boyutlarında frekans cevap fonksiyonu
(frequency response function; FRF) matrisidir. H(), teorik olarak i noktasından
okunan dinamik deplasmanın (X), j noktasından uygulanan dinamik kuvvete (F)
bölünmesiyle elde edilir. Laplace uzayında, H, Eşitlik 12’de gösterildiği gibi
tanımlanır. Laplace transformunda s j olarak alınır.
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Elde edilen dinamik veriler kullanılarak, modal parametrelerin elde edilebilmesi için
transfer fonksiyonu olan H(), s uzayında Eşitlik 13’de gösterildiği gibi
tanımlanabilir.
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Eşitlik 13’de tanımlanan A kalıntı (residue) olarak tanımlanır ve A* değişkeni, A
değerinin kompleks çiftidir. Kompleks çift, A=a+jb şeklindeki bir sayının A*=a-jb
şeklinde tanımlanmasıyla bulunur. 1 ölçülen dinamik sistemin (1+j1 şeklinde)
doğal kökü, 1

* ise benzer şekilde (1-j1) kompleks çiftidir. Değişken ‘s’ ise j
olarak tanımlanmakta ve farklı  değerleri için farklı değerler almaktadır. ‘s’ değeri
1’e eşit olduğu durumda, eğer sönümleme oranı sıfıra yakın ise, (s - 1) sıfıra yakın
bir değer almakta ve H(s) sonsuza gitmektedir.

Birden fazla serbestlik derecesine sahip sistemlerde, transfer fonksiyonu Eşitlik
14’de olduğu gibi tanımlanır. Fonksiyonda gösterilen N değeri, kaç farklı modun
dinamik veriye yakıştırılmaya (fitting) çalışıldığını tanımlamaktadır.
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CMIF tekniğinde, modların frekans uzayında yerlerinin belirlenmesi tekil değer
çözümlemesi (SVD) ile yapılır. Eşitlik 11, aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir.
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Bu denklemde, r, r’inci moda ait ve No×1 boyutunda mode şekli; Qr, r’inci moda ait
büyütme (scaling) değeri, ve Lr, r’inci modun modal katılım katsayısıdır (Ni×1
boyutunda). H() matrisinin her  değeri için tekil değer çözümlemesi (SVD)
yapıldığında (Eşitlik 16), elde edilen değerler  ekseninde bastırılarak Şekil 2’ye
benzer bir grafik ve yapısal sistemin köklerinin bulunduğu frekanslar (r) elde
edilebilir.

    
io NNkHA   ve            Hkkk VUASVD   (16)

Şekil 2 . Örnek CMIF grafiği



Eşitlik 15 ve 16 karşılaştırıldığında, U(k) {}r’a (mod şekillerine) ve V(k) modal
katılım katsayısına {Lr} eşit olduğu görülmektedir. Şekil 2’yi oluşturmak için
kullanılan tekil değerler ise Eşitlik 15’de ortada bulunan Qr / (j*r) değerine eşittir.
Büyütme değeri r’inci moda ait belirli bir sabit olmakla birlikte, hesaplanan tekil
değerin, j değeri r’a yaklaştıkça büyümesi gerekir. Bu sayede modların bulunduğu
 değerleri ve bu frekansa ait mod şekilleri (U(k) ya da {}r) elde edilir. Sönüm
oranını da içeren değerlerin bulunduğu Qr / (j*r) teriminin parçalarını elde etmek
için ek analizlerin yapılması gereklidir [5].

4. UYGULAMALAR

Köprülerin dinamik özelliklerinin ölçüme dayalı olarak belirlenmesi için Modal
analiz teknik ve yöntemlerini kullanan MATLAB diliyle yazılmış program
hazırlanmış ve laboratuvar ölçeğinde imal edilen çelik ızgara (grid) köprü modeli
üzerinde kontrollü deneyler yapılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3 . Grid köprü modeli ve yapılan ölçümler.

Yapıdan toplanan transfer fonksiyonlarının yazılan program ile işlenmesi sonucunda
(Şekil 4) mod şekilleri, frekanslar ve sönüm oranları elde edilmiştir.

Şekil 4 . Toplanan verilerin CMIF ile işlenmesi ve modların belirlenmesi



5. SONUÇLAR

Analiz edilen deneysel sonuçlar ile, ilk titreşim modlarının 6.19, 13.36, 18.53, 21.26,
35.44 Hz,  ve sönüm oranlarının yüzde 1.53, 0.88, 0.77, 0.55, 0.27 olduğu tespit
edildi. Analitik nominal model ile deney sonuçları karşılaştırıldığında, karşılaştırılan
mod şekilleri için frekansların tam olarak örtüşmediği görüldü. Rijitlik ve kütle
değiştirilerek yapılan kalibrasyon çalışmaları sonucunda, bağlantı plakaları,
süreksizlikler, delikler ve plakaları sıkan civatalar sebebiyle, analitik olarak
tanımlanan model ile gerçekte laboratuvarda inşa edilen çelik köprü arasında
farklılıklar olduğu tespit edildi. Modal parametreler kullanılarak yapılan kalibrasyon
çalışması sonrasında, global dinamik parametreler daha yakından simüle edilerek,
gerçeğe yakın bir analitik model oluşturuldu. Kalibre edilen analitik model, gerçek
köprünün içinde bulunduğu durumu daha yakından yansıtmış ve gözle görülmesi
mümkün olmayan bazı detayları ölçüme dayalı ve niceliksel olarak tespit etmekte
kullanılmıştır. Makalede sayfa kısıtlaması sebebiyle yer verilemeyen, yaya ve tren
yolu köprüleri üzerinde yapılan dinamik testler, literatürde mevcut olan metotlar
çerçevesinde, çevresel gürültü altında modal analizi yapılmış ve mod şekilleri, doğal
frekanslar ve sönüm oranları bulunmuştur.

Gerçek köprülerin yapısal durumlarının objektif olarak değerlendirilebilmesi, ancak
lokal ve global parametrelerin ölçüme dayalı olarak tespit edilmesi ve analitik model
ile birleştirilerek yapısal parametrelerin belirlenmesiyle mümkün olabilir. Özellikle
stratejik, maddi ve yaşamsal önemi yüksek olan köprülerin değerlendirmesinin
ölçüme dayalı, objektif ve zaman içinde tekrarlanarak analitik modellerle ve önceki
ölçümlerle karşılaştırılacak şekilde yapılması, gereken bakım ve güçlendirme
çalışmalarının zamanında yapılması ve üzücü büyük yıkımlarla sonuçlanan olayların
yaşanmaması için bir teminat olacaktır.
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DERİN YUMUŞAK KİL ÜZERİNDE KÖPRÜ AYAĞI TEMELİ

Sedat SERT*, Akın ÖNALP** ve Aşkın ÖZOCAK*

*Sakarya Üniv., İnşaat Müh. Böl., Sakarya
**İstanbul Kültür Üniv., İnşaat Müh. Böl., İstanbul

ÖZET

İstanbul Beykoz Belediyesi Riva (Çayağzı) Beylik Mandıra mevkiinde yapımı
öngörülen köprü için yapılan zemin değerlendirmelerinde köprü ve yaklaşım
dolgularının inşaatı sırasında taşıma gücü ve oturma problemlerinin belireceği
görülmüş ve uygun bir çözüm aranmıştır. Köprü ayağı altında oturmaların yaklaşık
50 m derinlikte karşılaşılan anakayaya indirilmiş çelik profil kazıklarla
sıfırlanabileceği, yaklaşım dolgusu altında meydana gelecek uzun süreli oturmaların
da 65 cm çaplı, 15 m boyunda jet-grout kolonları ile kabul edilebilir seviyelere
çekilebileceği yapılan sayısal analizle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Normal yüklenmiş kil, Köprü ayağı, Sayısal analiz, Çelik
kazık, Jet-grout

FOUNDATION DESIGN FOR A BRIDGE TO BE BUILT ON
SOFT CLAY

A bridge to span across the River Riva to the North of Istanbul is likely to be placed
on normally loaded clays. The depth of the clay was found to be around 50 m to the
bedrock. This meant excessive settlements not only for the bridge piers but the
approach embankments as well. The problem was solved by the use of steel piles
under the bridge and jet grout columns beneath the embankment to secure acceptable
differential settlements.

Keywords: Normally loaded clay, Bridge abutment, Numerical analysis, Steel pile,
Jet-grout

1. GİRİŞ

Bu bildiride, İstanbul Kavacık-Riva Yolu Yanık Köprü bağlantısının oluşturulmasına
yönelik yapılan çalışmalar irdelenmektedir.



2. ZEMİN ÖZELLİKLERİ

Alanda zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle 4 adet dönel sondaj
yapılmış ve sondaj logları değerlendirilmiştir [1]. Sondajlardan elde edilen
örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri İstanbul Kültür Üniversitesi
Geoteknik Laboratuvarı’nda TS1900-1 ve 2/2006’ya göre deneylere tabi tutulmuş ve
TS1500/2000’e göre sınıflandırılmıştır.

Sondaj logları ve laboratuvar deney sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi
sonrasında ortamda sondajların kesildiği 25 m’ye kadar gri ve siyah ağırlıklı
renklerdeki killerin bulunduğu anlaşılmıştır. Sondaj loglarında yer altı su seviyesinin
SK-1, SK-2 ve SK-3’de 1.3 m’de, SK-4’te ise 1.5 m’de belirdiği rapor edilmiştir.
Laboratuvar deneyleri sonucunda zeminlerin özellikleri Çizelge 1’de
özetlenmektedir. Çizelgeden ortamda bir çok derinlikte doğal su muhtevasının likit
limit değerlerinden yüksek olduğu ve sıvılık indisi değerlerinin 2’yi geçebildiği
görülmekte, bu da ilk bakışta ortamın güncel durumuyla köprü ayağı gibi bir yapı
için uygun özellikler taşımadığına işaret etmektedir.

Çizelge 1. Riva Deresi köprüsü zemin özellikleri

SK z (m) RENK wL wP wn IL %İNCE SINIF  Sr cu

4 6.00 RK 48 18 35 0.56 97 CI 17.94 100 18
1 6.00 K 25 16 38 2.46 61 CL 26
1 12.00 Z 36 16 40 1.19 73 CI
3 12.00 kGZ 118 30 64 0.39 99 CH 15.11 98 26
3 13.50 Z 27 12 48 2.43 68 CL
3 15.00 kGY 94 29 72 0.64 98 CH
4 15.00 kGZ 90 28 68 0.65 98 CH 15.69 97 22
1 19.50 Z 52 23 71 1.71 87 CH
3 21.00 kG 51 19 67 1.48 83 CH

Z: siyah K: kahverengi Y: yeşil S: sarı G: gri  X: karışık  k: koyu  R: kızıl  P: cep penetrometre direnci  IL: sıvılık indisi

UD numunelerin aşırı yumuşak olması nedeniyle numunelerde örselenme yüksektir.
Bu nedenle yapılan konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli hücre kesme deneylerine
(UU) ek olarak zeminin direnci tüplerin ağzında cep penetrometresi ile ölçülmüş ve
Çizelge 2’deki sonuçlara erişilmiştir. Buna göre 21 m’yi kapsayan derinlik boyunca
yapılan 12 penetrometre ölçümünde sadece üç noktada 30 kPa’ı geçen kayma direnci
değerleri elde edilmiştir. Diğer 9 noktada yapılan ölçümlerden gelen 0, 10, 15 kPa
gibi drenajsız kayma direnci değerleri ortamın aşırı olumsuz durumunu teyit etmiştir.

Çizelge 2. Killerin kayma direnci (su değerleri) ve renk

DERİNLİK (m) SK-3 SK-4
3.00 115 SK 50 SKR
6.00 67 RK 10 RK
9.00 23 kGZ 10 kGZ

12.00 12 kGZ 28 kGZ
15.00 25 kY 15 kGZ
18.00 00 kGZ
21.00 00 kY

Türkiye’de gerçek anlamda normal yüklenmiş kil bulunup bulunmadığı zaman
zaman tartışılmakla beraber, bu sondajlardan gelen numuneler üzerinde yapılan



konsolidasyon deneyleri burada gerçek NL killerin varlığını göstermiştir. İki farklı
derinlikten alınmış UD numuneler ödometrede konsolidasyon deneyine tabi tutulmuş
ve Çizelge 3’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Buradan killerin normal yüklenmiş karakteri
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Boşluk oranlarının 2’nin, sıkışma indislerinin 0.5’in
üzerinde çıkması ortamda taşıma gücü probleminin varlığı yanında oturmaların da
aşırı değerlerde gerçekleşeceğini göstermektedir.

Çizelge 3. Zeminlerin sıkışabilirliği

Sondaj No SK-4 SK-3
Derinlik (m) 15.0 21.0

e0 2.09 2.27
Cc 0.632 0.551
Cr 0.131 0.114

t50 (dak) 15.2 10.36
c NL NL

Sondajlar sırasında ölçülen standart penetrasyon dirençleri Çizelge 4’te ve ortalama
değerler Çizelge 5’te gösterilmektedir. 4 kuyuda ortalama SPT-N değerlerinin
sırasıyla 7, 6, 4 ve 4 olması ve penetrometre dirençlerinin sıfır ölçüldüğü zeminlerin
bulunması sondajların daha derinlere inmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Çizelge 4. SPT-N değerleri

Sondaj No
Derinlik (m)

1 2 3 4 Sondaj No
Derinlik (m)

1 2 3 4 Sondaj No
Derinlik (m)

1 2 3 4

1.5 8 2 11 5 13.5 5 8 4 2 25.5 10 5 3 4
3.5 5 5 4 9 15.5 7 6 5 5 27.0 11 6 2 3
4.5 4 5 3 2 16.5 6 8 5 5 28.5 12 10 3 2
6.5 3 4 2 3 18.0 7 6 7 4 30.0 11 4 6
7.5 5 6 2 2 19.5 8 9 11 2 31.5 8 4 5
9.5 4 7 4 3 21.0 8 4 6 2 33.0 8 4 6

10.5 5 4 4 3 22.5 8 7 7 3 34.5 9 3 7
12.5 6 9 4 3 24.0 8 4 4 3 36.0 10 4 3

37.5 9

Çizelge 5. Sondaj kuyularında ortalama SPT-N değerleri

SK 1 2 3 4
SPT-N 7 6 4 4

Mevcut durumda yapılan tüm deneyler köprünün oturtulması istenen zeminin normal
yüklenmiş kil, ve sağlam zeminin 25 m derinlik boyunca hiç yakalanamadığı bir
profil olarak belirmiştir. Bu durumda c=25 kPa gibi bir drenajsız kayma direnci
kullanarak alfa metodu ile 100’lük 25 m boylu bir betonarme kazığın servis yükü
de 500 kN dolayında çıkmaktadır. Ancak, killerin yüksek sıkışabilirliği nedeniyle
köprü ayaklarının 50 yıl boyunca aşırı oturması bu koşullarda kaçınılmaz
görünmüştür.



3. ANAKAYA

Eldeki bilgiler ışığında köprünün bu eksene oturtulması kaçınılmaz ise sondajların
kumlu bir tabaka kesilene değin uzatılması önerilmiş ve daha sonra yapılan SK-5
sondajında normal yüklenmiş killer altında 50.5 m derinlikte anakaya olduğu sanılan
bazalta erişilmiş, kayanın eşdeğer basma dayanımı nokta yükleme deneyinde
c=9000 kPa olarak ölçülmüştür. Bu durumda uzun vadede oluşabilecek oturmaların
sıfıra indirilmesi seçeneği ortaya çıkmış, bu amaçla köprü ayağı altında yaklaşık 51
m’de ana kayaya oturan boru veya NP profil kazıkların ve yaklaşım dolgusu altında
da jet-grout kolonlarının kullanılması düşünülmüştür.

4. SAYISAL ANALİZ

Öngörülen çözümün uygunluğunun kontrolü amacıyla Plaxis v8 2D sonlu eleman
yazılımı ile köprü ayağı, altındaki boru profil kazıklar, yaklaşım dolgusu, altındaki
jet-grout kolonları ve zemin profilini içeren farklı sonlu eleman modelleri
kurulmuştur [5]. Model, tek bir köprü ayağını içerecek şekilde oluşturulmuştur. Buna
göre köprü kirişlerinin etkisini yansıtabilmek için köprü ayakları yatay deplasman
yapmayacak şekilde sınır şartları seçilmiştir. Zemin özellikleri Mohr-Coulomb zemin
modeli ile temsil edilmiştir. Problem üç boyutlu olduğundan kazık ve jet-grout
özellikleri s değerine bölünerek düzlem zorlanma için dönüşüm yapılmış, dönüşüm
yapılırken köprü ayağı altında kazıkların 4x3=12 şeklinde yerleşimi kullanılmıştır
[6]. Örnek model geometrisi ve sonlu eleman ağı Şekil 1’de, köprü ayağının yakın
çevresi ise Şekil 2’de gösterilmiş, modelde kullanılan kazık, jet-grout kolonları ve
zemin özellikleri Çizelge 6 ve 7’de verilmiştir.

Sonlu eleman tekniğine uygun olarak gerilmelerin yoğun olduğu yerlerde elemanlar
küçültülmüş, gerilme yığışımının olmadığı model sınırlarında ise büyütülmüştür
(Şekil 3) [7].

Çözümde ani yükleme sonucu yenilme oluşmaması için dolgu kademeli olarak
yükseltilmiş, her dolgu sonrası ek boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesi için
konsolidasyon analizi yapılmıştır. Modelde çözüm aşamaları aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur:

0.   Doğal durum (YASS: -1.5 m)
1.   Temelin, kazıkların (olan modellerde), yaklaşım dolgusu altında jet-

grout kolonlarının (olan modellerde) ve yükün aktif hale getirilmesi
2.   Konsolidasyon
3. 1. kademe dolgu
4.   Konsolidasyon
5.   2. kademe dolgu
6.   Konsolidasyon
7.   3. kademe dolgu
8.   Konsolidasyon

Buna göre yapılan sayısal analizler sonrasında köprü ayağının tek başına inşa edildiği
durumda yüklemenin yarısı gerçekleşmeden göçme meydana geldiği, köprü ayağı
altındaki profil kazıkların ana kayaya kadar uzatıldığı, yaklaşım dolgusu altında 15 m
boyunda, 0.65 m çapında, s=1.80 m aralıklı jet grout kolonları uygulandığı çözümde
ise oturmaların kabul edilebilir değerlere düşeceği görülmüştür.



Şekil 3 ve 4’te yaklaşım dolgusu altında jet-grout kolonları yokken, Şekil 5 ve 6’da
ise varken elde edilen oturma değerleri verilmiştir. Şekil 4 ve 6’dan anakayaya
uzatılan çelik kazıklar sayesinde köprü ayağı altında deplasmanların sıfır civarında
olduğu görülmektedir.

Şekil 1. Örnek model geometrisi ve sonlu eleman ağı

Şekil 2. Köprü ayağı ve yakın çevresinin modelde görünümü

1.2 m7.5 m

1.5 m8 m

s=1.80 m, D=0.6 m, s/D=3, L=15 m

1.2 m

dolgu

kazıklar
Jet-grout kolonları

NL Kil

Kaya

Temel alt kotu: -2 m



Çizelge 6. Modelde kullanılan temel, kazık ve jet-grout kolonları özellikleri

Temel Jet-Grout Kazıklar

Malzeme Doğrusal
Elastik

Doğrusal
Elastik

Doğrusal
Elastik

E (MPa) 30000 6000 55000
 0.2 0.25 0.25

Kalınlık / Çap (m) 1.5 0.65 0.65
Kazık/Jet-Grout Boyu (m) - 15 48

Kazık/Jet-Grout Aralığı (m) - s=1.80 s=2.25
s/D - 2.77 3.46

Çizelge 7. Modelde kullanılan zemin özellikleri

İsim NL kil Kaya Dolgu
Malzeme Modeli Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb

Malzeme Tipi Drenajsız Drenajsız Drenajlı
n (kN/m3) 16 21 22
doygun (kN/m3) 16 21 22

k (m/sn) 10-6 10-6 1.0
e0 2.0 0.4 0.5

50
refE (kPa) 7000 500000 60000

E’
artış (kPa) 500 10000 1000

 0.35 0.35 0.3
c (kPa) 15 30 1
artışc (kPa) 0,5 1 0
yref (m) 0 -50 10
  ( ) 22 40 40
 ( ) 0 10 10
Rinter - - -

Şekil 3. Yaklaşım dolgusu altında jet-grout kolonları yokken oluşan deplasmanlar



Şekil 4. Dolgu altında jet-grout kolonları yokken oluşan düşey deplasmanlar

Şekil 5. Yaklaşım dolgusu altında jet-grout kolonları varken oluşan deplasmanlar

Şekil 6. Dolgu altında jet-grout kolonları varken oluşan düşey deplasmanlar



Şekil 7’de sonlu eleman ağında deplasmanların hesaplandığı noktalar görülmektedir.
Şekil 8’de bu noktalardan seçilmiş olanlar için yükleme adımlarına karşılık düşey yer
değiştirmeler verilmiştir. Köprü ayağı üzerinde bulunan B ve C noktalarında jet-
grout kolonlarının olduğu ve olmadığı modellerde sıfır civarında ve aynı değerlerde
düşey yerdeğiştirme meydana gelmiştir. Köprü ayağından uzaklaştıkça jet-grout
kolonlarının olduğu ve olmadığı modellerde seçilen noktalar arasındaki farklı
oturmalar giderek artmaktadır.

Şekil 7. Deplasman grafikleri için seçilen noktalar

Şekil 8. Seçilmiş noktalarda yükleme-düşey deplasmanlar grafiği



5. KÖPRÜ AYAKLARI

51 m boylu betonarme kazığın çamurda imalinde karşılaşılacak ciddi sorunlar
gözönüne alındığında kazığın hazır çakma tip olması gerektiği tartışmasız kabul
edilebilir. Hazır çakma kazık Türkiye’de 12 m boylu çelik profil veya prekast
betonarme olarak sağlanabilmektedir. Çelik profilin sakıncası paslanma, hazır
betonun sakıncası ek yerlerinin depremde hasar görme olasılığıdır [8, 9].

Tüm etkenler değerlendirildiğinde özellikle kazığın uygun boya kesilebilirlik
kolaylığı da düşünülerek çelik profil kazığın tercih edilmesinin uygun olacağı
sonucuna varılmıştır. Kullanılması önerilen Fe360, fy= 235 MPa profillerin özellikleri
şöyle özetlenebilir

HD400x382      Pc= 400 kN
HD400x592      Pc= 690 kN

Bu profiller üç kez kaynaklı, ek plakalı ekleme işlemi görecekler ve kaynak
yüzeylerinin pastan korunması için asfalt veya daha kaliteli kaplama gereci ile işlem
göreceklerdir. Köprü projesini yapacak mühendisin bunlardan herhangi birini
seçmesi mümkün olacaktır.

6. YAKLAŞIM DOLGULARI

Köprü giriş ve çıkışları doğal zemin kotundan yaklaşık 8.5 m yükselme
gerektirmektedir. Bu da yumuşak doğal zemin üzerine yapılacak iri daneli dolgunun
25 cm mertebesinde oturması sonucunu getirecektir.

Ayakların hiç oturmaması, yaklaşım dolgusunun 250 mm mertebesinde oturması
ulaşımda ciddi sorunlar yaratacağından bu oturmaların yaklaşım dolgusu destek
sistemi ile (BASP) kontrol altına alınması zorunlu olacaktır.

Kazıklı desteğin yüksek maliyeti nedeniyle bunun jet-grout kolonları ile sağlanması
önerilmiştir. Buna göre kolonlar

Çap D=0.65 m
Boy Le=15 m
Aralık s =1.8 m

özellikte yerleştirildiğinde oturmalar 265 mm’den max=158 mm gibi kabul edilebilir
düzeylere inmektedir. SK-5’te çamurun yer yer kum mercek ve bantları içermesi
nedeniyle, yükleme sırasında bu oturmanın önemli bir bölümünün oluşacağı, bir
başka deyişle yol ve köprü arasında belirebilecek farklı oturmaların kabul edilebilir
düzeyde kalacağı söylenebilmektedir.

7. SONUÇ

Bu bildiride, olumsuz zemin koşulları nedeniyle Beykoz Riva Deresi üzerinde
kurulacak  köprüde meydana gelebilecek taşıma gücü ve oturma problemlerinin
önlenmesine yönelik öngörülen tedbirler sayısal analizler ışığında
değerlendirilmiştir. Buna göre anakayanın 50 m derinlikte olduğu ortamda, köprü



ayakları altında anakayaya indirilen çelik profil kazıkların oturmaları sıfırlayacağı,
yaklaşım dolgusu altında da 15 m boylu, 65 cm çaplı jet-grout kolonlarının uzun
süreli oturmaları kabul edilebilir seviyelere çekeceği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET

Sismik izolasyon ve enerji sönümleme cihazları İtalya’da, özellikle köprüler ve
viyadüklerde olmak üzere farklı türde yapıların depreme karsı korunması
amacıyla yetmişli yıllardan beri kullanılmaktadır. İlk uygulama, yapım
aşamasında 1976 Friuli depremine maruz kalmış olan Udine Tarvisio Otoyolu
üzerindeki Somplago Viyadüğü’dür. Depremin merkezine yakın olmasına rağmen
çok iyi performans göstermiº olması Pasif kontrol ve ilgili teknolojilerin köprüler
ve viyadüklerde kullanımlarının İtalya’da hızla yayılmasına vesile oldu.
Seksenlerin sonlarında İtalyan sismik cihazları Avrupa’nın deprem riski yüksek
tüm ülkelerinden Bangladeş’e, Güney Amerika’dan Azerbaycan’a, Güney
Kore’den ABD’ye pek çok ülkede kullanılmaya başladı. İtalya’da geliştirilirmiş
olan sismik cihazların bazıları İtalya ve Dünyanın diğer ülkelerindeki ilgili
uygulama örnekleriyle birlikte bu makalede anlatılmıştır. Sismik izolasyon
sistemlerinin sıklıkla ana bileşenlerinden olan çelik histeretik sönümleyiciler ve
akıcı vizkoz sönümleyiciler gibi enerji sönümleme cihazları üzerinde özellikle
durulmuştur.



ABSTRACT

Seismic isolation and energy dissipation devices have been used in Italy
since the seventies for the seismic protection of different structures, and in
particular bridges and viaducts. The first application in Italy was in the
Somplago Viaduct of the Udine-Tarvisio Highway, who was subjected to
the 1976 Friuli earthquake while under construction. Its very good
behaviour, despite the vicinity to the epicenter, induced in Italy a quick
development of technologies for passive control and of related applications
in bridges and viaducts. Since the end of the eighties the Italian seismic
devices are applied in other countries too, from all European seismic-prone
countries to Bangladesh, from South-America to Azerbaijan, from South
Korea to USA. Some of the seismic devices developed in Italy are described
in this paper, with pertinent examples of structures where they have been
applied, in Italy and all over the world.

Keywords: seismic isolation, energy dissipation, seismic devices

1 GİRİŞ

Geçtiğimiz 30 yılda [1;2;3], sismik izolasyon ve/veya enerji dağıtma yöntemleri ile
depremin etkilerini azaltmak üzere yapılarda uygulanan pasif kontrol, yapısal
elemanların düktil kontrolü esasına dayanan ve yıkılmadığı sürece yapıda ciddi
hasarlara izin veren konvansiyonel sismik tasarım yöntemlerine karsı bir alternatif
olarak bir devir açmıştır. Pasif kontrol tekniği, yapıda herhangi bir hasar oluşmasına
engel olur.
Genellikle enerji dağıtma ve sönümleme ile birlikte kullanılan sismik izolasyon, daha
çok köprüler, viyadükler, nükleer istasyonlar gibi endüstri tesislerinde ve son
zamanlarda, giderek artan bir biçimde likit doğal gaz tanklarında kullanılır.
Uygulamalar, 1970’li yıllarda Yeni Zelanda’da hem köprüler hem de binalarda; Güney
Afrika’da Fransız tasarımı ile nükleer istasyonlarda baºladı. Bir kaç yıl sonra Amerika
ve Japonya’da genellikle binalarda uygulandı. Günümüzde, sismik açıdan aktif olan tüm
bölgelerde, uygulamalar görülebilir. Kaliforniya, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerde son
zamanlarda oluşan depremlerin ardından yapılan saha gözlemleri ve ölçümleri bu
tekniğin avantajlarını kanıtlamıştır. Daha önce bu avantajlar, pek çok nümerik ve
deneysel çalışma ile gösterilmişti. İtalya’daki ilk sismik izolasyon uygulaması, 1970
yılında Udine-Tarvisio otoyolu üzerindeki Somplago viyadüğünde yapılmıştır. Bu
uygulama, aynı zamanda, sismik izolasyonun Avrupa’da bir köprüde kullanılmasına
dair ilk örnektir. Oldukça basit ancak etkili bir izolasyon sistemi kullanılan uygulamada
köprü kenar ayaklarında elastomer takozlar kullanılırken tüm orta ayaklarda kayıcı
mesnet elemanları kullanılmıştır (şekil 1). Viyadük inşaat halindeyken, 1976 yılında
Friuli depremine maruz kalmıştır. Merkezi, viyadüğe yalnızca birkaç km uzaklıkta
bulunan depremi köprü hasarsız atlatmıştır. Konvansiyonel yöntemle tasarlanıp inşa
edilmiş olan ve aynı bölgede bulunan diğer köprü ve viyadükler ise hasar görmüştür. Bu
sonuç, İtalyan Otoyolları idarecilerini, sismik izolasyonun daha ileri Araştırma ve
çalışmalara değer olduğu konusunda ikna etmiştir. Sonuç olarak, takip eden 10 yıl
içinde yeni sismik cihazlar geliştirilmiş ve İtalya’da yüzlerce köprüde uygulanmıştır.
İtalya kısa bir sure sonra, en fazla sismik izolasyon uygulanmış köprüye sahip ülke
durumuna gelmiştir. İtalya’da geliştirilmiş olan sismik izolasyon sistemleri, güçlü bir



doğrusal olmayan (non-linear) davranış ile, büyük bir enerji dağıtma ve sönümleme
sağlar. Bir köprüde uygulanan sismik korumanın komple değerlendirmesi yapılırken
amaç, tabliye hareketlerini en aza indirmenin yan ısıra deprem kuvvetlerinin
azaltılmasıdır. Bu da genleşme derzlerine yönelik ihtiyacı    optimize ederken mesnet
elemanları üzerindeki darbeyi de azaltır ve sonuç olarak ilgili tüm maliyetlerde ekonomi
sağlar. Dolayısıyla, hem deprem kuvvetini hem de darbeyi azaltabilmek için yüksek
sönümleyici özelliği (eşdeğer vizkoz sönümleme kapasitesinin %30’u kadar bir
sönümleme)  taşıyan cihazlarla bir çözüm geliştirilmiştir. Özellikle de, metalin akması
esasına dayanan ve köprü ayaklarına aktarılacak kuvvetleri sınırlayan elastik-plastik
özelliğe haiz doğrusal olmaya (non-linear) cihazlar veya doğrusal olmayan (non-linear
vizkoz sönümleyiciler) geliştirilmiştir.
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Buffer Buffer

slider slider slider

Şekil 1- Avrupa’da ilk izole edilmiş köprü olan Somplago Viyadüğü’nde
uygulanan izolasyon sistemi.

Aşağıda, en çok kullanılan İtalyan izolasyon/sönümleme cihazları, tüm dünyada
yapılmakta olan uygulama örnekleriyle birlikte anlatılmaktadır.

2 ELASTOMER IZOLATÖRLER

Elastomer izolatörler, genellikle yüksek sönümleyici özellikte kauçuk malzemeden
(yüksek sönümleme özellikli kauçuk mesnet elemanı) yapıldıkları gibi, enerji dağıtma
kapasitesini artırmak üzere merkezinde bir kurşun çekirdek teşkil edilerek de yapılabilir
( kurşun çekirdekli kauçuk mesnet elemanı) ; İtalya’da tasarlanan ve üretilen mesnet
elamanları hem İtalya’da hem de deprem riski yüksek diğer ülkelerde
uygulanmaktadırlar. Elastomer izolatörler, sınırlı düşey yük ve sönümleme
kapasitelerinden dolayı daha çok binalarda ve küçük açıklıklı veya tabliyesi prekast
parçalardan oluşan   köprülerde kullanılırlar [4]. Özellikle köprü uygulamalarında,
enerji dağıtma kapasitesini artırmak ve böylece deplasmanları azaltmak  üzere,
elastomer izolatörlere paralel olarak vizkoz sönümleyiciler kullanılabilirler. (şekil 2),
yüksek sönümleme özellikli kauçuk mesnet elemanının İtalya’da  bir köprüde
uygulanışına dair yeni bir örnektir.



Şekil 2- Roggia Borgogna Köprüsü’nde uygulanan elastomer mesnet
elemanları, İtalya

3 ÇELİK HİSTERETİK SÖNÜMLEYİCİLER

Bu cihazlar, yüksek düktilite özelliğine sahip çelikten mamul pek çok metal elemanla
üretilirler.  Burulmalı cihazlar dünyada ilk uygulanan çelik histeretik sönümleyiciler
olmakla birlikte (South Rangitikei Viyadüğü, Yeni Zelanda’ da uygulanmış [2], son
zamanlarda İtalya’da yeniden gündeme gelmiştir [5;6] ) genellikle bu cihazlar sehim
akması  esasına dayanırlar. İtalya’da geliştirilmiş olan çelik histeretik dağıtıcı
elemanların çok çeşitli şekilleri arasında en çok kullanılanları: 1) C- tipi veya hilal tipli
elemanlar; 2) İncelen toplu iğne veya çifte inceltilmiş toplu iğne şekilli elemanlar ; 3)
X-tipi veya ADAS (Added Damping and Stiffness ) elemanlarına benzeyen ve ABD’de
çerçeveli binalarda kuşaklar arasında kullanılırken İtalya’da genellikle köprü kenar
ayaklarında kullanılan kelebek şeklinde elemanlar (şekil 3); 4) U-tip şeritler; 5) E-şekilli
elemanlar. Tasarım deplasmanına göre, elemanın tipi ve doğru ebatları bir kez tayin
edildikten sonra, çelik histeretik dağıtıcılar nereye monte edileceklerine bağlı olarak
istenen işlevi yerine  getirecek şekilde ( tek yönlü veya çok yönlü) düzenlenirler.
Histeretik sönümleyiciye ait ihtiyaç duyulan maksimum kuvvet, elastik veya post-
elastik rijitlik doğru miktarda dağıtıcı elemanın paralel olarak yerleştirilmesi ile elde
edilir. Bu, yapıda fazladan bir güvenlik sağlar. Yani, elemanlardan birinde oluşacak bir
hasar, sismik cihazı devre dışı bırakmaz. Özellikle köprülerde, çelik histeretik
sönümleyiciler, bir sismik izolasyon sistemi oluşturmak üzere kayıcı mesnet elemanları
ile birlikte kombine edilerek kullanılırlar. Bu teknik, “sismik izolasyonda İtalyan
yaklaşımı” olarak bilinmektedir. Çünkü, İtalyan sismik cihaz üreticileri tarafından
geliştirilmiş ve 1980’lerden beri önce İtalya’da sonra da tüm dünyada yüzlerce köprüde
uygulanmıştır.

3.1 Hilal şekilli çelik histeretik sönümleyiciler

Temel olarak, hilal şekilli çelik histeretik sönümleyiciler tek-yönlü davranışa sahiptirler
(şekil 4, sağ taraf ) ancak çok – yönlü davranış oluşturmak amacıyla farklı şekillerde
düzenlenebilirler.Bu tür sönümleyicilerin uygulanması için önemli bir örnek, 130 ile
220 kN arasında değişen yatay kuvvete ve  152 mm tasarım deplasmanına haiz boyuna



ve enine doğrultuda 157 adet sönümleyicinin kullanıldığı Vancouver, Kanada’daki
Granville Köprüsü’dür. şekil 5’in sağ tarafında bu tip sönümleyicilere ait deneysel
kuvvet- deplasman eğrisi görülmektedir

Şekil 3- Cezayir’deki bir köprüde X seklinde histeretik sönümleyici uygulanışı
(solda) ve bileşenlerinin test edilmesi ( sağda).

Şekil 4- Çok doğrultulu, hilal şeklinde bileşenleri olan çelik histeretik sönümleyici
montaj sırasında ( solda) ve iki hilal biçimli eleman test altında ( sağda)
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Şekil 5-Garnville köprüsüne monte edilmiş, hilal şeklinde elamanları bulunan
çelik histeretik sönümleyiciler (solda) ve bu tip sönümleyicilere ait tipik bir kuvvet-

deplasman deneysel eğrisi.

3.2 İncelen toplu iğne şekilli sönümleyiciler

Toplu iğne şekilli çelik histeretik dağıtıcı elemanlar iki tipte olabilir: Tekli yani konsol
tipli eleman (şekil 6) ve çift, yani iki adet tekli elemana eşdeğer eleman (şekil 7) . En
büyük avantajları, yatay doğrultuda sağladıkları çok yönlü davranışlarında yatmaktadır.
şekil 6 ve 7 toplu iğne şeklindeki histeretik enerji dağıtma elemanlarının histeretik
döngülerini göstermektedir. Bu elemanların davranışları tam ölçekli olarak sarsma
tablası deneyleri ile test edilmiş ve doğrulanmıştır [7]. Bugüne kadar  üretilen en büyük
toplu iğne tipi histeretik sönümleyici ( maksimum kuvvet 4100 kN, maksimum
deplasman  110 mm) 2005 yılında, Venezüella’daki Caracas-Tuy Medio Demiryolu
üzerindeki viyadüklerin bazılarında uygulanmıştır [8]. Çift toplu iğne şeklinde histeretik
sönümleyici uygulanmasına önemli bir örnek ise Bangladeş’teki Bangabandhu (Jamuna)
köprüsü olup şekil 8’de görülen elemanlar bu uygulamada çokça kullanılmıştır [9]. Bu
köprü, 5 km uzunluğunda olup, aktif faydan 30 km uzaklıkta bulunmaktadır (PGA=0.47
alınmıştır).Tasarım mühendislerinin bu projedeki ana hedefi, temeller üzerine etki
edecek sismik yükleri azaltacak bir sismik izolasyon sistemi seçmek ve dolayısıyla
temel maliyetini azaltmak olmuştur.
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Şekil 6- Toplu iğne şeklindeki sönümleyici test edilirken ve histeretik döngüsü.
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Şekil 7- Çift toplu iğne görünümlü sönümleyici test edilirken ve histeretik
döngüleri.

Sabit ayaklar üzerindeki
sönümleyiciler Genleşme ayakları

üzerindeki sönümleyiciler

Şekil 8- Bangbandhu köprüsü ve çift toplu iğne görünümlü sönümleyici ile teçhiz
edilmiş çelik sönümleyicileri.

4 ÇELİK HİSTERETİK SÖNÜMLEYİCİLERLE BİRLİKTE KULLANILAN
KAYICI MESNET ELEMANLARI

Çelik histeretik sönümleyiciler ve kayıcı mesnet elemanları ile yapılan kombinasyon
genellikle tek bir cihaz veya izolatör olarak verilir ve şu parçaları kapsar: 1) serbest
kayıcı (veya mesnet sitemi gerektirirse tek yönlü) PTFE mesnet elemanı (pot tipi, sferik
veya elastomer tipi olabilir); düşey yükleri aktarırken bir taraftan da rotasyon ve yatay
hareketlere izin verir; 2) Yatay etkileri kontrol altında tutmak ve enerjiyi  sönümlemek
üzere oluşturulan bir seri çelik histeretik sönümleyici ( bu elemanlar bakımın kolay
yapılabilmesini sağlamak üzere mesnet elemanın etrafına yerleştirilirler). Şekil 9 bahsi
geçen izolatör sistemine ait iki olası konfigürasyonu göstermektedir: Sırasıyla, hilal tipi
ve toplu iğne tipi  çelik histeretik sönümleyici. Gerektiğinde, STU ( Shock
Transmission Unit) olarak adlandırılan darbe ileticiler, önemli ısıl hareketleri kontrol
altında tutmak amacıyla çelik histeretik sönümleyicilerle kombine edilirler. Darbe
ileticiler (STU) yapının hareket eden kısmı ile çelik sönümleme cihazları arasına seriler
halinde monte edilirler. Sonuçta elde edilen cihaz, servis koşulları altında sönümleme



cihazlarını aktive etmeden  küçük hareketlere izin verirken, deprem koşullarında darbe
ileticiler kilitlenirler ve kuvveti çelik sönümleme cihazlarına aktarırlar. Bazı durumlarda
gözden çıkarılacak elemanlar da kullanılır. Bu cihazlar, servis koşulları altındaki
yüklere dayanabilecek fakat deprem sırasında ise tasarım yüküne ulaşıldığında göçüp
çelik histeretik sönümleyicileri harekete geçirecek şekilde tasarlanırlar [7]  Bu tip
izolatörlerle ilgi pek çok deneysel veri, [10] da bulunabilir. Üç ayrı ebatta her biri bir
pot tipi mesnet elemanı ve hilal tipi çelik histeretik sönümleme cihazı bulunduran beş
izolatör, ABD HITEC (Highway Innovative Technology Evaluation Center) programına
uygun olarak geniş çapta bir teste tabi tutulmuştur. Bu tip izolatörler, İtalya’da ve diğer
ülkelerde  geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Örneğin, çift toplu iğne tipi elemanı ile
teçhiz edilmiş izolatörler ABD’de Marquam Köprüsü’nde uygulanmıştır ( şekil 10, sol
taraf). Venezüella’da Caracas-Tuy Medio Demiryolu projesi kapsamında 1100’ün
üzerinde toplu iğne tipi sönümleyicili izolatör kullanılmıştır [11]. 1990’ların sonlarında,
bu sismik izolasyon sistemi ( hilal tipi sönümleyicilerle teçhiz edilmiş kayıcı mesnet
mesnetler) ayrıca bir Deniz aşırı platformda kullanılmıştır ( şekil 10, sağ taraf). Bu,
dünya üzerinde sismik izolasyon uygulanmış ilk platformdur. [12]

Şekil 9- Hilal tipi çelik histeretik dağıtıcılarla birlikte kayıcı mesnet elemanlarına
ait planlar (solda) ve toplu iğne tipine ait olan planlar (sağda).

Şekil 10-Marquam Köprüsünde uygulanan çelik histeretik dağıtıcılarla birlikte
kayıcı mesnet elemanları, Oregon, ABD (solda) ve Chirag I deniz aºırı

platformunda kullanılanlar (sağda).



5 AKICI VİZKOZ SÖNÜMLEYİCİLER

Akıcı vizkoz sönümleyiciler kuvvetleri hız ile orantılı aksiyel cihazlardır.  Silindirin
piston kafası ile bölündüğü iki odayı birbirine bağlayan hidrolik devre, akışkansı madde
ve sönümleyicinin şekli üreticiye bağlı olarak değişir [3]. Hidrolik devre genellikle
piston kafasında orifisler veya serbest bırakan vanalardan oluşur. Sonuç olarak, kuvvet-
hız  ilişkisi   F = Cva üreticiye bağlı olarak değişir. a  katsayısı sismik aplikasyonlarda
0.1 ile 1 arasında değişirken rüzgar söz konusu olduğunda a=2 de kullanılır). Son birkaç
yıldır, İtalyan firması FIP INDUSTRIALE tarafından üretilen vizkoz sönümleyiciler
önemli bütün testlere tabi tutulmuştur. [13;14;15] (Earthquake Engineering Research
Center / Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi , Berkeley, CA, ABD; Boeing Test
Merkezi, Canoga Park, CA- ABD ve  Caltrans SRMD Test Laboratuvarı, Kaliforniya-
San Diego- ABD). Bu testlerden elde edilen sonuçlar, ABD’deki Golden Gate Köprüsü
için, şirketin ön yeterlilik alabilen şirketler listesine girmesini sağladığı gibi,
CALTRANS (California Department of Transportation/ Kaliforniya Ulaºım Bölümü)
‘nden  ön yeterlilik alabilmiş sönümleyici üreticileri   listesine girmesini de sağlamıştır.
Çok geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ÷ +50°C) yapılan dinamik devir altında gözle
görülür bir reaksiyon stabilitesi başarılmıştır ki bu da her türlü çevre koşullarında
mükemmel davranış anlamına gelmektedir. FIP ‘in en son ürettiği vizkoz
sönümleyicilerde, piston kafasında orifisler bulunmakta ve genellikle a = 0.15
katsayısına sahiptirler (şekil 11, sol). Dolayısı ile, reaksiyonları geniş bir hız yelpazesi
içinde neredeyse sabittir. Bu ise cihazların, düşük hızlarda da sönümleme işlevi
görmelerine izin verir . Bu etki ise, histeretik döngünün etkin işleyişinden dolayı ( şekil
11, sağ). Başka bir deyişle, yapıya aktarılan eşit düzeyde maksimum yük için büyük a
katsayısı ile teçhiz edilmiş bir cihaz daha büyük deplasmana izin verir.

Test Article #3
Test 4 - Frequency Dependent Characterization
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Şekil 11- Kuvvet- Hız deneysel ilişkisi (solda) ve FIP akıcı vizkoz
sönümleyicilerinin  sinüzoidal tahrik altındaki tipik histeretik döngüsü.

Akıcı vizkoz sönümleyiciler, kayıcı mesnet elamanlarını da ihtiva eden uygun bir
mesnet elemanı sistemi ile birlikte ( pot tipi kayıcı mesnet elemanı veya diğerleri )  bir
sismik izolasyon sisteminin parçası olarak kullanılırlar. İtalya’da üretilen akıcı vizkoz
sönümleyicilerin uygulamasına dair önemli bir örnek Yunanistan’da bulunan Rion-
Antrion köprüsü ve yaklaşım viyadükleridir. Köprünün bulunduğu bölge, yüksek
deprem riskine sahiptir.  (PGA=0.48 g; şekil 12 )[4;16]. Son zamanlarda İtalyan vizkoz
sönümleyiciler, Kore’deki bazı köprüler üzerinde de uygulanmıştır. Örneğin, Seohae
Köprüsü bunlardan biridir [17,18].



Şekil 12- İtalya menşeli akıcı vizkoz sönümleyicilerin uygulama örnekleri: Rion
Antrion ana köprüsü, Yunanistan (solda) ve Seohae Köprüsü, Kore (sağda).

6 YAYLI AKICI VİZKOZ SÖNÜMLEYİCİLER

Yaylı akıcı vizkoz sönümleyiciler, akıcı vizkoz sönümleyicilerin sönümleme
özelliklerine elastik davranış özelliği katan bir sismik cihazlar grubunu temsil ederler.
Dolayısıyla, sönümleyici davranışlarına paralel olarak elastik davranış özellikleri ile
karakterize edilen bir kanunları vardır. Yeniden merkezleme yeteneği sağlamak
bakımından bu  önemlidir ancak, aynı özellik, akıcı vizkoz sönümleyicilerle
kıyaslandığında, enerji sönümleme etkinliğini azaltıcı bir etki yaratır. Bu cihazların bir
başka önemli özelliği, herhangi bir harekete izin vermeksizin, servis yüklerini
karşılamak üzere ön yükleme yapılmak üzere tasarlanabilirler. Bu cihazlar, bir akışkan
ve piston barındıran bir silindir ile teçhiz edilirler.  F=F0+k x+ Cva formülü ile
karakterize edilirler. Burada  : F0 , ön yükleme kuvveti, kx, cihazın x deplasmanına
verdiği elastik reaksiyon, C va uygun bir hidrolik devre içindeki akışkan laminasyonu
nedeniyle oluşan vizkoz reaksiyon, C, sönümleme katsayısı ve v ise hızdır. a=0.15 ve ile
bahsi geçen sönümleyicilerden bir tanesinin teorik davranışı ve yine a = 0.15 ile
üretilmiş bir sönümleyicinin dinamik devreler içindeki deneysel tipik davranışı    şekil
13 ‘te gösterilmiştir. Quasi-statik yükler altında bu cihazlar, yalnızca elastik reaksiyona
karsı dururlar ve bu da ön yükleme kuvveti (yukarıdaki eşitliğin ilk iki terimi) demektir.
İtalyan yaylı akışkan vizkoz sönümleyicilerin uygulanmasına ait yeni bir örnek,
Dominik Cumhuriyeti’ndeki Rio Higuamo Köprüsü’dür.    .
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Şekil 13- Yaylı akışkan vizkoz (akışkansı) sönümleyiciye ait tipik teorik ve test
histeretik döngüsü.



7 SONUÇLAR

Sismik izolasyon ve enerji dağıtma ve sönümleme sistemleri İtalya’da 1970’lerden beri,
hem yeni yapılarda hem de eski yapıların sismik rehabilitasyonunda, köprülerin ve
viyadüklerin depreme karsı korunması amacıyla geniş çapta kullanılmaktadır.
Geçtiğimiz on beş yıl içinde, İtalyan izolasyon ve enerji sönümleme cihazları İtalya
dışında da konvansiyonel ve yeni teknolojilerle inşa edilen yapıları kapsayan pek çok
uygulamada  kullanılmıştır.
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ÖZET

Köprüler İnşaat Mühendisliği tarihindeki en önemli uygarlık yapıları arasında yer
alır. Ayrıca toplum üzerinde büyük etkisi vardır. Bu çalışmada; Tek Açıklıklı, Basit
Mesnetli, Betonarme, Boşluklu Plak Köprülerin; Wetergaard ya da Guyon-
Massonnet yöntemi gibi oldukça zaman alıcı yöntemlere kıyasla hızlı, kolay ve
güvenilir çözümler sunan ANSYS yazılımı ile analizi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köprüler, Boşluklu plak köprüler, Sonlu elemanlar Yöntemi.

ABSTRACT

Bridges are one of the most important civilization works in the history of Civil
Engineering.  Besides bridges have an immediate impact upon public.  In this paper;
analysis of single span, simply supported, reinforced concrete voided or cellular plate
slab bridges with ANSYS program which have advantages comparing with
Wetergaard or Guyon-Massonnet methods is presented.

Keywords: Bridges, Voided and Cellular Plate Bridges, Finite Element Method.

1. GİRİŞ

Köprüler; akarsu, vadi, bir başka yol veya demiryolu gibi engelleri aşmak için
yapılan; üzerinden karayolu, demiryolu, yaya yolu, su yolu veya tesisat hattı geçen;
kenarlarda kenar ayaklara, varsa ortada orta ayaklara oturan mühendislik yapılarıdır
[1 ve 2]. Köprüler kullanılan malzeme cinsine, açıklıklarına, yapısal formlarına, yük
taşıma biçimine ve döşeme tiplerine göre çok çeşitlidir. Kısa açıklıkların
geçilmesinde kirişli köprülerin yanı sıra plak (döşeme) şeklindeki köprülerin
kullanımı uygun olmuştur ve zamanla kısa açıklıklarda plak köprüler kirişli



köprülerin yerini almıştır. Şekil 1’de boşluklu plak köprülere ait iki adet şematik en
kesit verilmiştir.

Şekil 1. (a) Boşluklu, (b) Hücresel betonarme plak köprü şematik en kesitleri.

Basit köprü üst yapılarında döşeme plağı yük taşıyıcı elemandır. Her iki yöndeki
açıklık kabiliyeti ve yüksek dayanımından dolayı noktasal yüklerin dağıtılmasında
biçim bakımından çok uygundur. Plak köprüler betonarme veya öngerilmeli beton
olarak yapılabilir. Dolu gövdeli ya da boşluklu plak alt yapı üzerine oturtulur. Plak
köprülerin açıklık limiti (sınırı) yükün büyüklüğüne bağlıdır ve yapım maliyeti,
malzeme ve işçilikle ilgilidir [1 ve 2]. Yerinde dökme beton plak döşemeler mesnet
elemanları ile birlikte yekpare olarak dökülür.
Betonarme köprü döşemeleri bilinen analiz yöntemleri veya deneysel analiz
yöntemlerinden elde edilen analiz yöntemleri yardımı ile tasarlanır. Analiz, plak
biçimini, mesnet şartlarını ve plak rijitliğini hesaba katmalıdır.
Plak Köprülerin; Düşük açıklıkta sığ derinlik, Geometrik esneklik, Temiz ve cazip
görünüş, İyi yük dağıtma sistemi, Gerilme ve burulma rijitliği, Az bakım
gerektirmesi gibi unsurlar olumlu yönleridir. Ancak; Fazla sabit yük, Orta derinlikte
malzeme kullanımı yetersizliği, Boşlukların bakımı problem olabilmesi ve
Öngerilmeli ise bazen onarılamaması gibi unsur olumsuz yönleridir. Yüksek sabit
yük etkisi derinlikte uygun varyasyon sağlayarak ya da boşluklar bırakılarak
azaltılabilir. Yerinde döküm plak köprüler 6–30 m açıklıkta uygundur. 10 m’ye kadar
açıklıklarda sabit derinlikli dolu gövdeli betonarme plak köprüler kullanılır. 8 m’nin
üzerinde betonarme dolu gövdeli plaklarda, 0.60 m derinlik uygundur.
Boşluklu plak köprüler köprünün sabit yük ağırlığını azalttığı için tercih edilebilir. 10
m’den 15–20’m’e kadar açıklıktaki boşluklu betonarme plaklarda 1.2 m derinlik
uygundur. 15–30 m boşluklu öngerilmeli plaklarda 1.5 m’ye kadar plak kalınlığı
uygundur. Boşluklar genelde dairesel veya dikdörtgendir. Boşlukların derinliği plak
derinliğinin %60-%80’ arasında olması uygundur ve plak tek bir levha gibi davranır.
Boşluklar bu sınırı aşınca plak hücresel döşeme gibi davranır. Boşluklar açıklık
boyunca yapılabildiği gibi, sadece açıklık ortası boyunca da yapılabilir. Bu durumda
mesnetlere yakın yerlerde kesme kuvvet değerini karşılamak için yapı dolu gövdeli
yapılır [3 ve 4].
Hücresel yapılarda hücre burulmasının ihmal edilmesi hareketli yük, moment ve
gerilmelerin de çok ciddi eksik tahminler yapılmasına sebep olacağı genel bir
yargıdır. Ancak boşluklu plak durumunda hücre burulmasının etkisinin dikkate
alınması konusundaki görüşler farklıdır. Bazıları boşluklu plaklarda enine hücre
burulmasının ihmal edilmesi fikrini sürdürürken, bazıları analizlerde bu burulmanın
da hesaba katılması fikrini savunmaktadır [3 ve 4]. Hücresel ve boşluklu plak
köprülerin en kesitlerinin deformasyon biçimi özel dikkat gerektirir, çünkü bunun
köprünün yük dağıtma karakteristiği üzerinde önemli etkisi vardır [4].

2. KÖPRÜLERE ETKİYEN YÜKLER

Köprüleri etkiyen yükler; taşıyıcı elemanların kendi ağırlığı, kalıcı sabit yükler,
hareketli yükler, sıcaklık, rüzgâr, fırtına ve deprem yükler ve köprü üzerindeki



frenleme, demeraj (ilk hareket), merkez kaç kuvveti ve çarpışma sonucu ortaya çıkan
diğer yüklerdir [1, 2 ve 5]. Bu yük değerleri genellikle ülkelerin şartnamelerinden
alınır. Ülkemizde köprü tasarımında dikkate alınacak yükleri; burada TCK
Şartnamesi olarak anılacak olan; “Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Köprüleri için
Teknik Şartnamesi” düzenler [6]. İngiliz BS 5400 ve Amerikan AASHTO
şartnameleri ise dünyaca kabul görmüş diğer önemli şartnamelerdir [7 ve 8]. Taşıt
ağırlıkları, yükün dingillerden tekerleklere aktarılmasıyla tekil yük olarak ya da eş
değer şerit yükü olarak etki ettirilir. AASHTO şartnamesine göre hareketli yükler;
Standart Kamyon Dingil Yükü, Standart kamyon katarına eş değer olan Eş Değer
Şerit Yükü ve Askeri yüklerdir. Plak köprüler genellikle kent içi alt ve üst geçitlerde
yapıldığı için bu çalışmada hareketli yük olarak kent içine girmesine izin verilen
H20S16 standart kamyon yükü dikkate alınmıştır.

3. KABULLER

Bu çalışmada yapılan kabuller şunlardır. (a) Plak kalınlığının orta noktalarının
geometrik yerleri bir düzlem oluşturur ve plak geometrisi başlangıçta düz konumda
olup Plak üzerine gelen yükler plak orta düzlemine diktir. (b) Plak kalınlığı, diğer
boyutların yanında çok küçüktür. (c) Sehimler bir başka değişle plak düzleminde
oluşacak olan çökmeler, plak kalınlığı yanında çok küçüktür. (d) Malzeme homojen,
izotrop ve Hook yasasına uyan lineer-elastik malzemedir. (e) Saint Venant ilkesi
geçerlidir. Buna göre ele alınan modelde statik değişiklikler dar bir bölge içerisinde
kalmaktadır. (f) Bernoulli-Navier hipotezi geçerlidir. Düzlem kesitlerin,
deformasyondan sonra da düzlem kalmaya devam edeceği ve elastik eğriye dikliğini
koruduğu kabul edilecektir. (g) Kirchhoff – Love Hipotezi geçerlidir. Bir başka
değişle plak orta düzlemine dik bir doğru üzerinde bulunan noktalar şekil
değiştirmeden sonra da şekil değiştirmiş şeklin orta düzlemine dik kalır. Bu nedenle
Plak düzlemindeki kuvvetlerin etkisi altında plak orta düzleminde bir başka değişle
tarafsız düzlemde deformasyon olmadığı kabul edilir. (h) Plak orta düzlemine
(tarafsız eksenine) dik doğrultudaki σz normal gerilmeleri, σx ve σy gerilmeleri
yanında yok denebilecek kadar küçüktür. Bu sebeple σz sıfır alınabilir. (g) σz ve μ
sıfır’a eşit olduğundan εz ≈ 0 alınabilir. (i) Yukarıdaki varsayım gereğince 0z 
alınabilir. Ayrıca 0z ve 0.20  olduğundan 0z alınabilir. (j) Plak
düzlemindeki kuvvetlerin etkisi altında plak orta düzleminde (tarafsız eksende)
deformasyon olamadığı kabul edilir. Böylece birim boy ve açı değişimleri yaklaşık
sıfır kabul edilir [9 ve10].

4. BOŞLUKLU VE HÜCRESEL PLAKLARIN ANALİZİNE İLİŞKİN
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Massonet (1950), ve Cusens ve Pama (1969) Ortotropik plak teorisi ile ilgili olarak
yaptığı çalışmalarda; yapı iki ortogonal doğrultuda farklı yapısal özellikler taşıyan
sürekli ortam olarak idealize edilmiştir [3 ve 4]. Kaymadan ya da kesme etkisinden
kaynaklanan deformasyonlar ihmal edilmiştir. Bu yöntem sadece başlık ve ağların
yerel dönmelerini önlemek için yeterli sayıda enine diyaframları olan hücresel
yapılarda uygulanabilir. Boşluklu plak köprülerde ise yüklemenin köprü genişliğinin
2/3’ünü kaplaması durumunda ortotropik plak teorisi doğruluğu kabul edilebilir
sonuçlar vermektedir [4].



Massonet ve Gandolfi (1967) enine hücre burulması etkisini eşdeğer kesme alanı ile
idealize eden ilk kişilerdir [3 ve 4]. Aster (1968) çatlamayan boşluklu plaklarda,
onlara enine hücre burulmasını hesaba katmak için, enine eğilme rijitliği değiştirilmiş
ortotropik plaklar gibi davranarak lineer elastik analizlerinin yapılabileceğini
önermiştir [3 ve 4].
Robertson ve çalışma arkadaşları (1970), Massonet ve Gandolfi’ye benzer olarak
karşılıklı iki kenarından mesnetlenmiş kesme dayanımsız plakların analizi için
oldukça basit bir çözüm yöntemi önermiştir [3 ve 4].
Basu ve Dawson (1970) ile Arendts ve Sanders (1970) hücresel köprünün sandviç
plak olarak idealize edilebileceğini ortaya koymuş ve Dinamik relaksasyon tekniğini
kullanan sonlu farklar metodu ile plak denkleminin çözümünü önermişlerdir [3 ve 4].
Her iki yöntemin de deneysel sonuçlarla karşılaştırılması sonucu hücresel yapıların
davranışlarını gerçekçi olarak ortaya koyduğu görülmüştür [3 ve 4].
Sawko ve Willcock (1967) değişken kesit özellikleri ve bir kaç diyafram içeren
hücresel yapıları analiz etmek için, ortogonal olarak bağlanmış kirişleri birleştirerek
ızgara idealizasyonunu kullanmıştır. Yaptıkları çalışmada ızgara analojisi sonuçlarını
model sonuçları ile karşılaştırmışlar ve birkaç enine diyafram içeren hücresel
yapıların enine hücre burulmasını hesaba katmayarak ızgara analojisi yöntemi ile
boşluklu plakların analiz edilebileceğini ispatlamışlardır [3 ve 4].
Hook ve Richmand (1970) hücresel yapıların analizi için kesme dayanımsız enine
kirişleri birleştirerek bir kafes analojisi oluşturmuştur. Bu analojide, boşluklu plak
köprü köşegen kafes kirişler içeren iki boyutlu kiriş kurulumu ile idealize edilmiştir
[3 ve 4].
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile birlikte Sawko ve Cobe (1969), Davies ve çalışma
arkadaşları (1971), Crisfield (1971) ve McNeice (1974) boşluklu ve hücresel
yapıların Sonlu Elemanlar Yöntemi ile çözülebileceğini gösteren araştırmacılar
olmuştur[3 ve 4].
Sonlu Elemanlar Yönteminden başka Sonlu Şeritler Yöntemi ve Katlanmış Plak
Analojisi gibi yöntemlerle de çeşitli çözümler üretilmiştir [3 ve 4]. Teori ile ilgili
daha ayrıntılı bilgi Caferov (2005)’un çalışmasında bulunabilir [11].

5. BOŞLUKLU PLAK KÖPRÜLERİN ANSYS YAZILIMI İLE ANALİZİ

Bu çalışmada, ANSYS ile plak köprülerin analizinde yapının kendi ağırlığı, kalıcı
ölü yükler ve taşıt tekerlek yüklerinden etki eden hareketli yükler etki ettirilerek
oluşan gerilme, yer değiştirme ve şekil değiştirme değerleri üç boyutlu analizlere tabi
tutularak değişik ölçülere sahip boşluklu plak köprüler incelenmiştir. Boşluklu plak
köprülerin mesnetlere yakın kısımları kesme kuvvetini karşılamak amacı ile dolu
gövdeli olarak modellenmiştir. Yapının ağırlığı, köprü en kesitinin atalet momenti,
kullanılan malzeme olarak betonun elastisite modülü ve poisson oranı, köprü kalınlık
değerleri girilerek yapı modeline tanıtılmıştır. Köprü geometrik ölçüleri (genişlik,
açıklık, ve kalınlık) birim olarak (m), atalet momenti değerlerleri birim olarak (m4),
yapı ağırlığı birim olarak (N) ve betonun elastisite modülü birim olarak (N/m2)
olarak girilmiştir. Taşıt yüklerinin etkisini dikkate alırken TCK Köprüler Teknik
Şartnamesine (1982) uyularak yükleme yapılmıştır [6]. Plak köprüler genellikle şehir
içi köprüler olarak yapıldığı için kamyon sınıfı olarak kent içine girmesine izin
verilen H20S16 kamyon yüklemesi seçilmiştir. Taşıt yükleri yapıya bilgisayar
ortamında (y) ekseni doğrultusunda etki ettirilmiştir. Taşıt ön tekerleklerinden 20 000
N, orta ve arka tekerleklerden ise 80 000 N’luk kuvvet etki ettirilmiştir. TCK



şartnamesinde taşıt ön, arka ve römork tekerlekleri arasındaki uzaklık 4.25 m olarak
verilmiştir. Kamyonun kasadan kasaya kadar olan genişliği 3.00 m, tekerlek aks
mesafesi 1.80 m olarak alınır. Tekerlek yükleri köprüye tekil yük olarak etki
ettirildiğinden 1.80 m aks mesafeleri ve 4.25 m olan ön ve arka tekerlekler arası
mesafeler de bilgisayar ortamında modellemede dikkate alınmıştır. Çalışmada
incelenen köprü tipi tek açıklıklı köprüler olduğundan elverişsiz durum olarak taşıt
dingil ekseni ile köprü ekseninin çakışma durumu göz önünde bulundurulur. İki ve
daha fazla şeritli yüklemelerde taşıtların hepsinin dingil ekseni ile köprü ekseninin
çakışma durumu dikkate alınır. Yine de taşıtların ön ve arka tekerlekleri arası mesafe
4.25 m olma kabulü geçerlidir. Taşıtlar arası mesafe daha doğrusu bir taşıt tekerleği
ile yanındaki taşıtın tekerleği arası mesafe ise 1.20 m’ dir.  Boşluklu plak köprünün
en kesiti, boy kesiti ve yükleme durumu Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. Boşluklu plak köprünün en kesiti ve yükleme durumu.

Şekil 3. Boşluklu plak köprünün boy kesiti ve yükleme durumu.

6.  BOŞLUKLU PLAK KÖPRÜLERİN ANSYS YAZILIMI İLE KATI PLAK
ELEMAN OLARAK MODELLENMESİ

Önce köprünün en kesit değerlerine göre anahtar noktaların koordinatları ve
boşlukların koordinatları girilerek boşluklar oluşturulur. Bu boşluklar dolu kesitten
çıkartılır ve dolu gövdeli yapı modellenir. Sonra kesit sonlu elemanlara bölünür.
Kesitimizde boşluklar olduğundan ve bu boşluklar da boyuna doğrultuda devam
ettiği için en kesit serbest olarak üçgen sonlu elemanlara ayrılmış ve eleman ağı
(mesh) yapılmış ve model Şekil 4.’de verilmiştir.

Şekil 4. En kesit alanının eleman ağlarına ayrılması.



Yapı modeli boyuna doğrultudaki uzunluğu kadar uzatılmış (10.332 m) ve bu değer
oranında sonlu elemanlara ayrılması (120) uygun görülmüştür. Üçüncü boyutta (z)
SOLID 45 tuğla elemanla meshlenerek Şekil 5’de verilen üç boyutlu model
oluşturulmuştur [12].

Şekil 5. Boşluklu modelin eleman ağlarına ayrılması.

Sonra yapının mesnetlere oturan kısımları dolu gövdeli yapılacağından bu kısımlar
oluşturulur ve boşluklu kesitle birleştirilir. Köprü açıklığı 12 m olduğu için
mesnetlere yakın kısımlar her iki taraftan 0.834 m olarak dolu gövdeli yapılmıştır ve
bu durum Şekil 6’de gösterilmiştir. Dolu kesitler oluşturulduktan sonra bunlar da
sonlu elemanlara ayrılır. Mesnetlere yakın kısımları dolu gövdeli ve orta kısmı
boşluklu köprü modelinin sonlu elemanlara ayrılmış yeni hali Şekil 7’da verilmiştir.

Şekil 6. Dolu ve boşluklu kısmın bir arada gösterimi.

Şekil 7. Dolu ve boşluklu kısmın meshlenmesi.



Model bir tarafı sabit, karşı tarafı kayıcı mesnetli olduğu için bu mesnetleme
koşullarına uyularak modelleme yapılmıştır ve aşağıda Şekil 8’de gösterilmiştir.
Taşıt yüklerin etkidiği alan düğüm noktalarına Şekil 9’de gösterildiği üzere
dönüştürülür ve Şekil 10’da gösterildiği biçimde yükler düğüm noktalarına etki
ettirilir. Yüklerin etki ettirilmesinde taşıt tekerleklerinin x, y, ve z eksenlerindeki
konumları dikkate alınarak ön ve arka tekerleklerden gelen yükler düğüm noktalarına
tekil yük olarak etki ettirilir. Mesnetleme koşulları tanımlandıktan sonra yapıya etki
eden yükler tanımlanır. Ön ve arka tekerleklerden gelen yükler modele etki ettirilir.
Bu yükler taşıtın köprü üzerindeki konumuna göre tekil yük olarak düğüm
noktalarına etki ettirilir. Ön tekerleklerden 20 000 N, arka tekerleklerden 80 000
N’luk yük etki ettirilmiştir.
Köprü modeli etkiyen yükler ve kendi ağırlığı altında çözüme bırakılmıştır. Çözüm
sonuçları olarak boyuna doğrultuda (z) ve enine doğrultuda (x) maksimum gerilme
değerleri (N/m2), boyuna doğrultuda (z) maksimum yer değiştirme (m) ve yükleme
doğrultusunda (y) maksimum şekil değiştirme değerleri incelenmiştir.

Şekil 8. Modelin mesnetlenmesi.

Şekil 9. Alanın düğüm noktalara dönüştürülmüş hali.



Şekil 10.Yüklerin etki ettirilmesi.

Sonuçlar aşağıdaki şekiller üzerinde verilmiştir. Şekillerde alt kısımda soldan sağa
doğru maviden kırmızıya kadar renkler ve bu renkler üzerinde değerler vardır. Mavi
renk minimum sonucu kırmıza renk ise maksimum sonucu göstermektedir [12].  Ara
değerler diğer renklerle gösterilmiştir, hesaplamalarda maksimum değerler ele
alınacaktır. Taşıt tekerlek yükleri ve yapının kendi ağırlığı altında boyuna doğrultuda
oluşan maksimum gerilme değeri köprü orta kısmında z 2 390 000 N/m2 olarak
bulunmuş ve Şekil 11’de gösterilmiştir.
Yapı kendi ağırlığı ve taşıt yükleri etkisi altında oluşan enine doğrultuda (x)
maksimum gerilme değeri köprü orta kesitinde oluşmuştur. Değeri x =729 550
N/m2 olarak bulunmuştur ve Şekil 12’de gösterilmiştir. Yükleme doğrultusunda (y)
oluşan maksimum şekil değiştirme oranı (εy) köprü orta bölgesinde oluşmuştur. En
büyük değeri εy = 0.266x10-5olarak bulunmuş ve aşağıda Şekil 13’de gösterilmiştir.
Modelin bir kenarı sabit, karşı kenarı kayıcı mesnetli olduğu için taşıt yükleri
etkisinde trafik yönünde, yani (z) ekseni doğrultusunda maksimum yer değiştirme
değeri (uz) incelenmiştir. Bu değer uz= 0.270x10-6 m olarak bulunmuştur. Maksimum
olduğu yer sabit mesnete yakın bölgede oluşmuştur ve bu durum aşağıda Şekil 14’de
verilmiştir.

Şekil 11. Boyuna doğrultuda oluşan maksimum gerilme ( z , N/m2).



Şekil 12. Enine doğrultuda oluşan maksimum gerilme ( x , N/m2).

Şekil 13. Yükleme doğrultusunda maksimum şekil değiştirme oranı ( y ).

Şekil 14. Boyuna doğrultuda oluşan maksimum yer değiştirme (uz, m).



Yukarıda boşluklu ve hücresel yapıların sandviç plaklar gibi idealize edildiğine
ilişkin söz edilmiştir. ANSYS yazılımı aracılığı ile boşluklu plak köprü kabuk
eleman olarak modellenebilmektedir ve literatürde Sen (1994)’nin böyle bir
çalışması mevcuttur [13]. Bu çalışmada plak köprünün kabuk eleman olarak
modellenmesindeki amaç problemi yapay sinir ağlarında eğitmek için çok sayıda
çözülmüş örneğe gerek duyulmasıdır. Bu hususta [11] numaralı kaynakçadan bilgi
edinilebilir. ANSYS yazılımının kabuk elemanla modellenmiş köprü modelini katı
plak elemanla modellenmiş köprü modeline oranla çok kısa sürede çözebilmesi
kabuk elemanla modellenmiş köprü çözümüne başvurmamamıza neden olmuştur.
Modellemede kabuk eleman olarak SHELL 63 elastik eleman seçilmiştir. Köprü en
kesitinin atalet momenti (m4), köprü kalınlığı (m), birim alana gelen ağırlık değeri
(N) girilmiştir. Malzeme özelliği olarak ise betonun malzeme özellikleri olan
elastisite modülü (N/m2) ve poisson oranı (μ=0.20) tanıtılmıştır. Sonra köprü modeli
sonlu elemanlara bölünerek düğüm noktalarına yükler etki ettirilmiştir. Bu
aşamalarda katı plak olarak modellemedeki işlemler takip edilmiştir. Mesnetleme
durumunda bir taraf sabit diğeri ise kayıcı olarak mesnetlenmiştir. Köprü modelinin
kabuk eleman olarak modellenmesi Şekil 15’de gösterilmiştir.

Şekil 15. Köprü üst yüzeyinin kabuk eleman olarak modellenmesi.

Sonra kabuk eleman sonlu elemanlara ayrılmıştır. Köprü genişliği (8.00 m)ve
açıklığı (12.00) oranında model sonlu elemanlara bölünmüş ve Mesnetleme durumu
modellenmiştir. Bu durum Şekil 16’da gösterilmiştir. Sonraki aşamada yapı mesnet
şartlarına göre karşılıklı kenarlardan sabit ve kayıcı olarak mesnetlenmiştir. Taşıtın
köprü üzerindeki konumu göz önünde bulundurularak yükler etki ettirilmiş ve köprü
çözüme bırakılmıştır. Katı plak olarak çözülen örneklere benzer sonuçların elde
edildiği görülmüştür. Ancak katı plak olarak çözümün daha hassas sonuçlar verdiği
görülmektedir. Boyuna doğrultuda oluşan maksimum gerilme (σz) değeri
incelenmiştir. Bu değer σz = 67 300 00 N/m2 olarak köprü orta bölgesinde
bulunmuştur ve Şekil 17’de gösterilmiştir.

Şekil 16. Köprü yüzey alanının sonlu elemanlara ayrılması ve mesnetleme durumu.



Şekil 17. Boyuna doğrultuda oluşan maksimum gerilme ( z , N/m2).

SONUÇ

Bu çalışmada ANSYS yazılımı ile köprü tasarımı menüsü yardımı ile tek açıklıklı,
basit mesnetli, boşluklu betonarme bir plak köprünün üst yapı analizi yapılmıştır.
Yapılan analizin uygunluğu Guyon-Massonet Yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile
karşılaştırılmış ve Çizelge 1’de verilen değerler elde edilmiştir [11]. Kıyaslama
sonucu geliştirilen modelin uygunluğuna karar verilmiştir.

Çizelge 1. Guyon-Massonnet ve ANSYS Sonuçları

Genişlik B
(m)

Derinlik t
(m) Açıklık L (m)

Eğilme
Momenti.

(Guyon- Massonet)
Mx (kNm/m)

ANSYS’ den
Dönüştürülen Moment
Sonuçları MA (kNm/m)

8.00 0.80 12.00 685.352 606.521

14.40 1.10 20.25 3226.500 3814.636

14.40 1.20 20.58 3743.160 3515.240

16.80 1.20 24.00 4749.460 3566.472
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ÖZET

Bu çalışmada toplum üzerinde büyük etkisi olan ve önemli uygarlık yapıları arasında
yer alan plak köprülerin Izgara kirişi analojisi, Wetergaard ya da Pucher yöntemi gibi
oldukça zaman alıcı yöntemlere kıyasla hızlı, kolay ve güvenilir çözümler sunan
SAP 2000 yazılımı ile Tek Açıklıklı, Basit Mesnetli, Betonarme Dolu Gövdeli Plak
Köprülerin analizi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köprüler, Plak köprüler, Sonlu elemanlar yöntemi.

ABSTRACT

Bridges are one of the most important civilization works in the history of Civil
Engineering.  Besides bridges have an immediate impact upon public.  In this paper;
analysis of single span, simply supported, reinforced concrete plate slab bridges with
SAP 2000 program which have advantages comparing with Grillage Analogy,
Westergaard or Pucher methods is presented.

Keywords: Bridges, Plate bridges, Finite element method.

1. GİRİŞ

Köprüler; iki ucunda kenar ayaklara, varsa ortada orta ayaklara oturan; akarsu, vadi,
bir başka yol veya demiryolu gibi engelleri aşmak için yapılan, üzerinde karayolu,
demiryolu, yaya yolu, su yolu veya tesisat hattı taşıyan mühendislik yapılarıdır [1ve
2]. Köprüler kullanılan malzeme cinsine, açıklıklarına, yapısal formlarına, yük
taşıma biçimine ve döşeme tiplerine göre çok çeşitlidir. Şekil 1’de plak köprülere ait
iki adet şematik en kesit verilmiştir.



Şekil 1. Betonarme Plak Köprülere ait şematik en kesitler.

Dolu Gövdeli Betonarme Plak Köprüler, yüksek burulma rijitliğine sahip olması ve
her iki doğrultuda da yaklaşık benzer yayılım gösterebilmesi özelliklerinden dolayı
tekil yükleri dağıtmada oldukça etkilidir. Betonarme ya da öngerilmeli olarak
yapılabilir.  Kent içi ulaşımda araç geçiş yüksekliğinin düşürülebilmesi için tercih
edilen bir köprü tipidir. Kısa açıklıklarda (15 m - 20 m) oldukça uygun bir çözümdür.
Yapım maliyeti bakımından; iskele, kalıp işçilik olarak da daha basit ve ucuz olduğu
için; ekonomiktir. Plak kalınlığı, yaklaşık olarak açıklığın (1/12)’si ile (1/15)’i
arasında alınabilir. Açıklığın 15.0 m ve daha fazla olması durumunda boşluklu
plaklar yapılarak ağırlığın düşürülmesi yoluna gidilebilir [1, 2, 3, 4, 5 ve 6].

2. KÖPRÜLERE ETKİYEN YÜKLER

Karayolu köprülerine etkiyen yükler; taşıyıcı elemanların kendi ağırlığı, kalıcı ölü
yükler, hareketli yükler, sıcaklık, rüzgâr, fırtına ve deprem yükler ve köprü
üzerindeki frenleme, demeraj (ilk hareket), merkez kaç kuvveti ve çarpışma sonucu
ortaya çıkan diğer yüklerdir [1, 2 ve 5].
Köprü tasarımında dikkate alınacak yükler ülkelerin şartnamelerinden alınır.
Ülkemizde köprü tasarımında dikkate alınacak yükleri; burada TCK Şartnamesi
olarak anılacak olan; “Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Köprüleri için Teknik
Şartnamesi” düzenler [7]. İngiliz BS 5400 ve Amerikan AASHTO şartnameleri ise
dünyaca kabul görmüş diğer önemli şartnamelerdir [8 ve 9]. Taşıt ağırlıkları, yükün
dingillerden tekerleklere aktarılmasıyla tekil yük olarak ya da eş değer şerit yükü
olarak etki ettirilir. AASHTO şartnamesine göre hareketli yükler; Standart Kamyon
Dingil Yükü, Standart kamyon katarına eş değer olan Eş Değer Şerit Yükü ve Askeri
yüklerdir. Plak köprüler genellikle kent içi alt ve üst geçitlerde yapıldığı için bu
çalışmada hareketli yük olarak kent içine girmesine izin verilen H20S16 standart
kamyon yükü dikkate alınmıştır.

3. KABULLER

Bu çalışmada yapılan kabuller şunlardır. (a) Plak kalınlığının orta noktalarının
geometrik yerleri bir düzlem oluşturur ve plak geometrisi başlangıçta düz konumda
olup Plak üzerine gelen yükler plak orta düzlemine diktir. (b) Plak kalınlığı, diğer
boyutların yanında çok küçüktür. (c) Sehimler bir başka değişle plak düzleminde
oluşacak olan çökmeler, plak kalınlığı yanında çok küçüktür. (d) Malzeme homojen,
izotrop ve Hook yasasına uyan lineer-elastik malzemedir. (e) Saint Venant ilkesi
geçerlidir. Buna göre ele alınan modelde statik değişiklikler dar bir bölge içerisinde
kalmaktadır. (f) Bernoulli-Navier hipotezi geçerlidir. Buna göre düzlem kesitlerin,
deformasyondan sonra da düzlem kalmaya devam edeceği ve elastik eğriye dikliğini
koruduğu kabul edilecektir. (g) Kirchhoff – Love Hipotezi geçerlidir. Bir başka
değişle plak orta düzlemine dik bir doğru üzerinde bulunan noktalar şekil
değiştirmeden sonra da şekil değiştirmiş şeklin orta düzlemine dik kalır. Bu nedenle



Plak düzlemindeki kuvvetlerin etkisi altında plak orta düzleminde bir başka değişle
tarafsız düzlemde deformasyon olmadığı kabul edilir. (h) Plak orta düzlemine
(tarafsız eksenine) dik doğrultudaki σz normal gerilmeler σx ve σy gerilmeleri
yanında yok denebilecek kadar küçüktür. Bu sebeple σz sıfır alınabilir. (i)  σz ve μ =
0 olduğundan εz ≈ 0 alınabilir. (j) Plak düzlemindeki kuvvetlerin etkisi altında plak
orta düzleminde (tarafsız eksende) deformasyon olamadığı kabul edilir.

3. ANALİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER.

Plak köprülerin fiziksel davranışı Şekil 2’de verildiği biçimdedir.

Şekil 2. Plak Köprülerin Yük Taşıma mekanizması.

Plakların iki boyutlu analizi S.D. Poisson (1781–1840) ve sınır şartlarını dikkate
alarak çalışmayı modifiye eden G.R. Kirchhoff (1824–1887) tarafından ortaya konan
yüklü bir plağın eğilmesini ifade eden;

4 4 4

4 2 2 4
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diferansiyel denklemin çözümü esasına dayanır. Burada; w Plağın yanal
deformasyonu, q Yükün şiddeti ve D Plağın eğilme rijitliğidir.
Plak, kendi düzlemi içerisindeki bütün doğrultularında rijitliği aynı ise izotropik plak
olarak anılır. Rijitlikleri arasında dik açı bulunup iki doğrultu boyunca farklı ise
ortotropik plak olarak anılır [1 ve 3]. Dikdörtgen bir plak köprü ortotropik plaktır.
Huber (1914) ortotropik plak teorisini kullanan ilk araştırmacıdır. Guyon (1946) bu
yöntemi burulmasız tabliyelerin analizi için kullanmıştır. Sonra Massonnet (1950)
yönteme plağın burulma rijitliğini eklemiştir. Daha sonra Rowe (1962) bu yönteme
bazı kullanım kolaylıkları getirmiştir. Köprü tipine, plan geometrisine ve mesnetleme
durumuna göre uygulanabilecek çok çeşitli analiz yöntemleri vardır. İki boyutlu
analiz yöntemlerinde köprü döşemesi, bir düzlem plak veya birbirine bağlanmış
kirişlerin açık ızgarası olarak idealize edilebilir [1]. Sonraki yıllarda bilgisayarların
yaygınlaşmasıyla bilgisayar destekli üç boyutlu analizlere başvurulmuştur [3].

4. DOLU GÖVDELİ PLAK KÖPRÜLERİN SAP2000 YAZILIMI İLE
ANALİZİ

SAP (Structural Analysis Program) yazılım serisi, her türden yapı ve köprülerin
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile doğrusal ve doğrusal olmayan üç boyutlu statik ve
dinamik çözümünü ve boyutlamasını yapmaya olanak veren güçlü grafik ara yüzü ile
kullanma kolaylığı, modelleme hızı ve sonuçların grafik olarak görüntülenip
basılabilmesini sağlayan bir yazılımdır. SAP2000, CALTRANS tarafından kullanımı
zorunlu tutulmuş bir yazılımdır. Son yıllarda ülkemizde de köprü projelerinde de
tercih edilen bir yazılımdır.



Hareketli yüklerin etki edeceği şeritler üst yapı üzerinde; çubuk elemanlar üzerine
tanımlanmıştır. Her bir şeridin yüklemeden doğan gerekli tüm tesirler çizgileri
hesaplanarak yazılımın grafiksel ara yüzü kullanılarak görüntülenir. Sonra kullanıcı
tarafından tanımlanacak standart ya da özel taşıt yükleri belirlenir. Köprünün
herhangi bir şeridi boyunca her iki doğrultuda da ilerleyen şeritler üzerinde
maksimum ve minimum etkileri oluşturacakları en elverişsiz durumlar denenerek
otomatik olarak hesaplanır [12 ve 13]. Köprü ince plak olarak (thin shell)  olarak
modellenmiştir. Taşıt yükleri tanımlanabildiği takdirde kabuk (shell) eleman olarak
da modellenebilir ve modal analiz yapılabilmesi de söz konusudur.

4.1 Uygulama Adımları

Uygulama adımları şöylece özetlenebilir. (a) Köprünün yapısının çubuk elemanlar ile
modellemesi, (b) Gerekli malzeme özelliklerinin tanımlanması, (c) Mesnet şartlarının
tanımlanması, (d) Köprüye etkiyecek yük sınıflarının tanımlanması, (e) Taşıt
hareketli yüklerinin tanımlanması, (f) Yüklerinin etkiyeceği trafik şeritlerinin
tanımlanması, (g) Bir veya daha fazla sayıda olan ve en elverişsiz durumu
oluşturması için belirlenen taşıt sınıflarının tanımlanması, (h) Taşıt sınıflarının trafik
şeritleri üzerindeki farklı kombinasyonlarını içeren hareketli yük analiz durumlarının
tanımlanması, (i) Hareketli yük etkilerinin hangi düğüm ve çubuk eleman için
hesaplanacağının kararlaştırılması şeklindedir.
.

4.2 Köprünün Modellenmesi

Köprü üst yapısı ve alt yapısı çubuk elemanlar ile modellenir. Elemanların toplam
etkili rijitlik özelliklerinin belirlenebilmesi için kesit özellikleri tanımlanır. Bu
elemanlar temsil ettikleri elemanların asal eksenleri boyunca yerleştirilir. Sonra
kesitlerin gerçek tasarımında kullanılacak olan çubuk iç kuvvetleri ve eğime
momenti değerleri elde edilir. Hareketli yük etkisi sadece seçilen elemanlar için
hesaplanır [12 ve 13]. Bu çalışmada Şekil 3’de görüleceği üzere, tanımlanan kirişin
bir ucu sabit diğer ucu ise kayıcı mesnet olarak tanımlanmıştır.

Şekil 3. Köprü üst yapısının çubuk elemanlar ile modellemesi ve kesit özellikleri.

Taşıt hareketli yükleri; köprü yol kısmı boyunca, enine doğrultuda sıralanmış trafik
şeritleri üzerinden etki ettirilir. Bu şeritler köprü tabliyesini temsil eden çubuk
elemanları üzerine atanarak tanımlanmıştır. Kavşaklar veya çoklu yol kısımları



içeren karmaşık köprülerde ise şeritlerin paralel olmalarına ya da aynı uzunlukta
olmalarına gerek yoktur [12]. Yol kısmı köprü boyunca dizi zincir şeklindeki çubuk
elemanlarla modellenir. Bu çubuk elemanlar köprü döşemesinin genişliğini ve
kalınlığını temsil eden kesit özelliklerine sahip olmalıdır. Bu elemanlar yol kısmının
değil bütün yapının normal parçaları olarak modellenmelidir [12].
Bir trafik şeridinin genişliği, yol kısmını oluşturan elemanların birinin veya
birkaçının ardışık grubu olarak temsil edilir. Şerit eksen çizgisinin enine doğrultudaki
pozisyonu, yol kısmına (çubuk elemana) olan rölatif eksantirisitesi ile belirlenir. Yol
kısmı enine doğrultusunda yer alan her bir şerit genellikle aynı yol kısmı elemanı
referans alınarak fakat farklı eksantrisiteler ile tanımlanır.  Şeritler yapının bir parçası
olarak bulunan çubuk elemanların etiketlerine bağlı olan bir liste halinde tanımlanır.
Her bir şerit belirli bir doğrultu boyunca uzanarak listelenmiş dizideki ilk elemandan
ikinci elemana kadar bir şerit ve son elemana kadar bu şekilde devam eder.
Şerit eksantrisitesinin işareti; şerit akışı doğrultusunda ilerleyen sürücüye göre yol
kısmının solunda kalan şerit pozitif eksantrisiteye sahiptir. Eksantrisitenin kullanımı
köprü tabliyesindeki eksenel burulmanın ve alt yapı elemanlarındaki enine eğilmenin
belirlenmesinde öncelikli olarak önemlidir.  İkincil etkisi ise daha karmaşık yapılarda
görülmektedir. Her ne kadar şerit eksantrisitelerinin modellenmesi genellikle
gerçekçi ve avantajlı olarak kabul edilse de; programlama zamanından, hafıza
gerekliliklerinden ve disk kapasitesinden kazanç sağlamak amacıyla bütün elemanlar
üzerindeki bütün şeritlerde “sıfır” eksantrisite kullanılabilir [12].
Yol kısmı elemanının modellemesi sırasında; Köprü tabliyesinin asal ekseni üzerinde
bulunmasına, Trafik akış doğrultusuna paralel veya paralele yakın olmasına, Bir veya
daha fazla sayıda ardışık eleman dizisi oluşturmasına, Ardışık olabilmesi için; bir
elemanın ucunun dizideki diğer elemanın başlangıç ucu ile aynı yerde olmasına (İki
eleman aynı düğüm ile bağlanabilir veya aynı yerde iki farklı düğüm ile bağlanabilir)
ve Trafik şeritlerinin düşey doğrultuda olmamasına dikkat edilmelidir.
Şekil 4’ de 15m açıklıklı ve 7m genişliğinde olan tek açıklıklı bir plak köprü üzerine
tanımlanan trafik şeritleri gösterilmiştir. Şartnameler gereği 7m’lik genişliğe
maksimum iki trafik şeridi sığar. Bu durumda şerit eksantrisiteleri her iki enine
doğrultu içinde sabit ve sırasıyla +1,5m ve -1,5m olarak tanımlanır.

Şekil 4. Yol kısmı üzerinde yer alan şeritler ve şerit eksantrisiteleri.

Yazılım, taşıt yüklerini trafik şeritleri boyunca sabit yükleme noktalarının sonlu
kümesi olarak uygulamaktadır. Her bir çubuk eleman için yükleme ve çıktı
noktalarının sayısı “nseg” adı verilen ve o elemanın çıktı parçaları olarak belirtilen
bir sayı ile belirlenir [12 ve 13]. SAP2000 yazılımı; çubuk eleman iç kuvvetleri,



düğüm noktalarının yer değiştirmeleri ve mesnet tepkileri için otomatik olarak tesir
çizgilerini hesaplar. Bu tepki değerlerinden her birinin farklı trafik şeritleri için
sadece bir adet tesir çizgisi değeri vardır ve tesir çizgileri yazılımın grafik ara yüzü
kullanılarak görüntülenebilir. Tesir değerleri, yükleme noktalarındaki bilinen
değerler arasında lineer olarak enterpole edilir. Ancak değerleri trafik şeritlerinin
tanımlanmış olduğu hareketli yük analizleri sonrasında elde edilebilir [12].
Taşıtlar tanımlanırken yazılımın içinde olan standart taşıt tipleri kullanılabileceği gibi
kullanıcının kendi oluşturabileceği genel taşıt tipleri de kullanılabilir. Bütün taşıt
hareketli yükleri ağırlıkları ile tanımlanır ve düşey doğrultuda yani Global-Z
koordinatı doğrultusunca etki eder.  Her bir taşıt bir veya daha fazla tekil yük veya
üniform çizgisel yükten oluşur.  Bu yükler şerit çizgisinin merkezinden etki ettirilir.
Varsayılan her bir tekil yük veya uniform yükün sıfırdan başlayıp belirlenen bir
maksimum değer aralığında yer aldığı kabul edilir. Etkilerin maksimum ve minimum
değerleri ilgili tesir çizgileri kullanılarak hesaplanır. Pozitif tesir değerleri içeren
bölgelerde, etki eden yükler sadece maksimum etkiye eklenir. Benzer şekilde negatif
tesir değerleri olan bölgelerdeki etkiler de sadece minimum etkiden çıkarılır. Sonuç
olarak maksimum etki her zaman pozitif veya sıfır, minimum etki ise her zaman
negatif veya sıfırdır [12 ve 13].

4.3 Standart Taşıtlar Ve Taşıt Yüklemeleri

Yazılımda yer alan AASHTO Taşıt yüklerinden başka farklı taşıt hareketli yükleri
“tip (type)” olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada kent içine girmesine izin verilen
H20S16 standart kamyon yükü dikkate alınmıştır.
SAP2000 yazılımı içerisinde yer alan ve Tip = Hn-44 ve Tip = HSn-44 isimleri ile
AASHTO Şartnamesinin standart H ve HS Kamyon yüklemelerini temsil eden
standart taşıt tipinin modifiye edilmesi sonucu tanımlanmıştır. Seçilme nedeni TCK
Köprüler Teknik Şartnamesi tarafından tanımlanmış olan H20-S16 Kamyon
Yüklemesinin AASHTO Şartnamesinde yer alan HSn-44 kamyonu ile uygulanış ve
yükleme değerleri bakımından çok benzerlik göstermesinden kaynaklanmaktadır [1,
2, 9, 12 ve 13]. AASHTO Standart H20-44L ve HS20-44L Kamyonuna ait Dingil
Yüklemesi Şekil 5’de ve Eş Değer Şerit Yüklemesi Şekil 6’da verilmiştir. Parantez
içindeki değerler TCK Köprüler Teknik Şartnamesi, Standart H20-S16 kamyonuna ait
değerlerdir. H taşıtının nominal ağırlığından kaynaklanan etki aynı şekilde HS
taşıtının içinde vardır. Bu nedenle H ve HS taşıtlarının etkileri için hesap yapılıyorsa
sadece HS taşıtından kaynaklanan etkilerin dikkate alınması yeterlidir.
Buradaki değerler Şekil 7 ve Şekil8’de görülebileceği biçimde yazılıma yüklenir.
Bütün taşıtlar tanımlanan trafik şeritleri üzerine taşıt sınıfları vasıtası ile atanır. Eğer
sadece bir taşıt yüklemesinden kaynaklanan etkiler isteniyorsa sadece o taşıt
yüklemesini içeren bir taşıt tanımlanmalıdır [12 ve 13].

Şekil 5. AASHTO Standart H20-44 ve HS20-44 Kamyonu Dingil Yüklemesi



Şekil 6. AASHTO Standart H20-44L ve HS20-44L Eş Değer Şerit Yüklemesi.

Bu çalışmada ele alınan H20-S16 Kamyonu için yapılan taşıt tanımlaması ve Taşıt
Sınıflarının Tanımlanması Şekil 9 ve Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 7. TCK Standart H20-S16 Kamyonu Dingil Yüklemesi

Şekil 8. TCK Standart H20-S16 Kamyonu Eşdeğer Şerit Yüklemesi.

Yazılım otomatik olarak hesaplanacak olan maksimum veya minimum hesap
değerlerinin Dingil yüklemesi ile Eşdeğer Şerit yüklemesinden hangisinden
kaynaklandığını belirleyerek en elverişsiz sonucu hesaplamaktadır [9, 12 ve 13].
Taşıt hareketli yüklerinin tanımlanmasındaki son aşama ise taşıt sınıflarının trafik
şeritleri üzerine etki ettirilmesi durumudur. Bu ise birbirinden bağımsız hareketli yük
analiz durumlarının oluşturulması ile mümkündür. Hareketli yük analiz durumlarının
oluşturulması Şekil 11’de verilmiştir.



Hareketli yük durumu için yapılan her bir tanımlamada şu hususlara dikkat
edilmelidir. (a) Sınıf: Hiç bir şerit aynı anda birden fazla taşıt sınıfı ile yüklenemez.
(b) Oran Faktörü (Scale Factor: sf): Taşıt sınıfının etkisini değiştiren hareketli yük
büyütme katsayısıdır.(Örnekte; 1 alınmıştır.), (c) Şeritlerin Listesi: Taşıt sınıflarının
etkiyeceği bir veya daha fazla sayıdaki trafik şeritlerinin listesidir. (Örnekte “bütün
şeritler/All” alınmıştır.), lmin: Etkimesi gereken minimum şerit sayısıdır. (Örnekte
“sıfır” alınmıştır.) ve lmax : Etkimesi gereken maksimum şerit sayısıdır. (Örnekte
bütün şeritler alınmıştır). Yazılım, hareketli yük durumunda bütün tanımlamalara
bakmakta ve tanımlama ile izin verilmiş trafik şeritlerinin taşıt sınıfları ile yüklemesi
ile ilgili bütün olasılıkları denemektedir [12 ve 13].

4.4 Yazılımın Koşturulması

Yazılımın koşturulmasına ilişkin ara yüz Şekil 12’de verilmiştir.
Yazılımın yeni sürümleri diğer eski sürümlerinden farklı olarak maksimum ve
minimum değerlerin hangi lokal eksenlerde olduğunu otomatik olarak ortaya
koymaktadır. Ancak yazılımın temel mantığının anlaşılması bakımından açıklık
momenti ile ilgili olarak şu şekilde bir tanımlama yapılabilir.
Açıklık ortası negatif momenti ifadesi; negatif açıklık momenti şerit elemanın üst
yüzünde çekme oluşturan moment ifadesidir. Lokal +2 ekseninin yukarı yönlü
olmasından dolayı maksimum negatif M3 momenti durumu oluşacaktır. Bu durum
başlangıçta lokal eksenler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamadığı taktirde oluşacak
olan varsayılan bir durumdur [12 ve 13].
Şekil 13’de Statik yüklerden doğan kesme kuvveti ve maksimum eğilme momenti
değerleri, Şekil 14’de Taşıt hareketli yüklerinden doğan kesme kuvveti ve
maksimum eğilme momenti değerleri ve Şekil 15’de Yüklerin kombinasyonundan
oluşan toplam yüklerden doğan kesme kuvveti ve maksimum eğilme momenti
değerleri verilmiştir.
SAP2000 yazılımı ile köprünün modellenmesi ve analizi yapılırken aşağıdaki
parametreler kullanılmıştır.
Köprü Açıklığı (L): Mesnetler arası temiz açıklıktır. Bu çalışmada köprü açıklığı
olarak 6m ~ 20m arasındaki tüm tamsayı değerleri alınmıştır.
Köprü Genişliği (W): Çubuk eleman olarak modellenen köprü üst yapısının trafik
akışına dik doğrultuda uzanan birimidir. Bu çalışmada köprü genişliği olarak 6m ~
11m arasındaki tüm tamsayı değerleri alınmıştır. Genişliğe göre 2 ya da üç şerit
alınmıştır.
Plak Kalınlığı (d): Çubuk eleman olarak modellenen köprü üst yapısını oluşturan
döşeme plağının derinliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada döşeme plağı kalınlığı
olarak olarak 0.5m ~ 1.5m arasındaki tüm 0.1 adımlı plak kalınlığı değerleri
alınmıştır.



Dinamik Etki Katsayısı (φ): Köprüden geçen taşıtların dinamik etkisini hesaba
katmak amacı ile standart kamyon veya şerit yüklerinden elde edilen gerilmeleri
artıran katsayıdır ve en fazla 1.30 alınır.

Şekil 11. Hareketli yük analiz durumlarının oluşturulması.

Şekil 12. SAP2000 Statik analiz ve hareketli yük analizlerin koşturulması.

Şekil 13. Statik yüklerden doğan kesme kuvveti ve maksimum eğilme momenti.



Şekil 14. Taşıt hareketli yüklerinden doğan kesme kuvveti ve maksimum eğilme
momenti.

Şekil 15. Yüklerin kombinasyonundan oluşan toplam yüklerden doğan kesme
kuvveti ve maksimum eğilme momenti değerleri.

SONUÇ

Bu çalışmada SAP2000 Yazılımı ile köprü tasarımı menüsü yardımı ile tek açıklıklı,
basit mesnetli, dolu gövdeli bir plak köprünün üst yapı analizi yapılmıştır. Yapılan
analizin uygunluğu Pucher yöntemi ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmış ve
Çizelge 1’de verilen değerler elde edilmiştir [15]. Kıyaslama sonucu geliştirilen
modelin uygunluğuna karar verilmiştir.



Çizelge 1. Farklı standart kamyon tipleri ve çeşitli açıklıklara göre köprü üzerine
gelen hareketli yüklerin karşılaştırma çizelgesi.
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ÖZET

Hızlı trenin ülkemiz gündemine girmesiyle öngerilmeli betondan prefabrike köprü kirişlerinin
demiryolu köprülerinde kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve daha çok önem kazanmıştır. Bu
çalışmada Öngerilmeli Betondan prefabrike I kesitli kirişlerden oluşan bir demiryolu
köprüsünün SAP 2000 yazılımı ile analizi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köprüler, Öngerilmeli Beton, Prefabrike Kirişler.

ABSTRACT

Prefabricated prestressed concrete bridge beams have become widely used and became an
important issue in Turkey after the development of the rapid intercity train projects. In this
research; analysis of prefabricated prestressed concrete I shaped railway bridge beams by SAP
2000 program is presented.

Keywords: Bridges, Prestressed concrete, Prefabricated beams.

1. GİRİŞ

Hızlı trenin ülkemiz gündemine girmesiyle ve önem kazanmasından sonra öngerilmeli
betondan prefabrike köprü kirişlerinin demiryolu köprülerinde kullanımı yaygınlaşmıştır.
Ülkemizde son otuz yıldır yapılan otoyol köprülerinde yaygın olarak öngerilmeli betondan
prefabrike köprü kirişlerinin kullanılması ve üretim için alt yapı koşullarının hazır olması,
demiryolu köprülerinin de öngerilmeli betondan prefabrike köprü olarak yapılabilmesini ve
çelik köprülere tercih edilmesini sağlamıştır. Bir çok ülkede öngerilmeli betondan prefabrike
kirişli karayolu ve demiryolu köprüsü yapımı yıllardır uygulanmaktadır. Dunker ve Rabat



(1990, 1992), ve National Bridge Inventory (NBI) teşkilatı Amerika Birleşik Devletlerinde
son kırk yılda yapılan köprülerin yarısının öngerilmeli betondan prefabrike kirişli köprü
olduğunu belirtmektedir [1].
Öngerilmeli betondan prefabrike kirişli köprüler genellikle kısa açıklıklarda ekonomi
sağladığı için, orta açıklıklarda ise daha uzun açıklıkları geçmeye olanak sağladığı için tercih
edilir. Büyük açıklıklarda ise Eğik Askılı Köprü (Cable Stayed Bridge) ya da Asma Köprü
sistemleri seçilir.
Naaman (1982); kısa açıklıkları 15 m’ye kadar olan açıklıklar, orta açıklıkları 15 m ile 30 m
arası ve büyük açıklıkları ise 30 m’den fazla açıklıklar olarak tanımlamaktadır. Taylor (1987)
ise 20 m’ye kadar olan açıklıkları kısa, 20 m ile 35 m arasını orta ve 35 m’den fazla açıklıkları
ise büyük açıklık olarak tanımlamaktadır [1].
Söz konusu bu tür kirişler öngerilmeli betondan yapıldığı için yüksek dayanımlı beton
kullanılmasını gerektirmektedir. Yüksek dayanımlı beton olarak, bazı görüşler; 28 günlük
beton silindir basınç dayanımının, 8000 psi (55.16 N/mm2)’den yüksek olanları yüksek
dayanımlı beton ve 10000 psi (68.95 N/mm2)’den yukarı olanları ise ultra yüksek dayanımlı
beton olarak tanımlar. Bir başka görüş ise 50 N/mm2 ile 80 N/mm2 arası basınç dayanımlarını
yüksek dayanımlı beton, 80 N/mm2 ile 120 N/mm2 arasını çok yüksek dayanımlı beton ve 120
N/mm2’den yukarı olanları da süper yüksek dayanımlı beton olarak tanımlar [1]. Dolan,
Ballinger ve La Fraugh (1993) genellikle köprüler için 6000 psi (41.37 N/mm2)’den yüksek
basınç dayanımındaki betonları yüksek dayanımlı beton olarak tanımlamış ve öngerilmeli
betondan prefabrike kirişli köprüler için olması gerekli dayanım olduğunu belirtmiştir [1].
Öngerilme kablosu ise yine yüksek akma dayanımına sahip fleksibil bir başka değişle
bükülebilir kablolardır. Köprü kirişlerinde yaygın olarak 1/2 inch (12.7 mm) çaplı 270-k
kablosu kullanılır [1].
Öngerilmeli Betondan sistemlerde elemanın kendi ağırlığı, kalıcı ölü yükler ve taşıdığı
hareketli yükler altında oluşacak çekme gerilmelerinin uygulanacak öngerilme kuvveti ile ya
tamamen yok edilmesi yahut izin verilen sınırlar içerisinde kalacak biçimde azaltılması
hedeflenir [2 ve 3].
Öngerilmeli betonun önemli bazı olumlu yanları ve bazı olumsuz yanları vardır. Başlıca
olumlu yanları şöylece sıralanabilir. (a) Daha küçük ya da narin kesitlerle büyük açıklıkların
geçilebilmesine olanak sağlar, (b) Genellikle bir üretim tesisi içerisinde üretildiği için
üretimin her aşamasını denetleyebilmek olanaklıdır. Böylece daha kaliteli ve uzun ömürlü
elemanlar üretilmiş olur, (c) Çatlakların önlenebilmesi ya da izin verilen sınırlar içerisinde
tutulmasıyla yapının ekonomik ömrü uzar, (d) Elemanın beton kesiti daha verimli
kullanılabilmektedir. Sadece çatlamamış kesit değil kesitin tümü basınç gerilmelerine karşı
koyar, (e) Aşırı yükleme halinde öngerilme donatısındaki birim deformasyonlar % 0.01
değerini aşmadığı sürece oluşan tüm çatlaklar aşırı yükler ortadan kalkarsa yeniden kapanır,
(f) Öngerilme diyagonal çekme gerilmelerini azaltır. Kabloların eğimli yerleştirilmesi kesme
gerilmelerini azaltacağından daha narin kesitler kullanılabilir. Böylece elemanın kendi ağırlığı
azalır, maliyeti düşer, taşıma ve yerleştirmede hafiflik ve kolaylık sağlanır, (g) Öngerilme
donatısının titreşim boyunun küçük olması yorulma dayanımın büyük olmasını sağlar.
Böylece yorulmaya bağlı çatlakların oluşmaması yahut küçük kalması sağlanır, (h) Yer ve
şekil değiştirmeler kullanım yükleri altında oldukça küçük kalır, (i) Öngerilmeli beton inşaat
süresini büyük ölçüde kısaltarak ekonomi sağlar, (j) Özellikle köprü inşaatlarında T, I ya da
Sandık kesitli geniş başlıklı elemanlar kullanılması inşaat sırasında gerekli çalışma alanı
sağlayarak iskele ve kalıp kurulmasını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Böylece iskele ve
kalıp sistemlerinin doğuracağı trafiğin yavaşlaması, kazalara neden olabilme ve maliyet gibi
unsurları ya azaltır yahut ortadan kaldırır, (k) Yerinde dökme beton kullanılan öngerilmeli
beton köprü inşaatlarında büyük ya da karmaşık geometriye sahip kavşakların yapımı
kolaylaşır ve (l) Elemanlarda her türlü estetik görünüş sağlanabilir.



Olumsuz yanları ise şöylecedir. (a) Çeliğe nazaran en büyük olumsuz yanı elemanların kendi
ölü ağırlığıdır. Ancak yüksek dayanımlı betonların üretilebiliyor olması bu olumsuzluğu
ortadan kaldırmaya başlamıştır, (b) Daha hassas malzeme ve işçilik gerektirir, (c) Öngerilme
kayıplarının oluşması önemli bir husustur ve mutlaka dikkate alınmalıdır ve (d) Yapı ya da
eleman bazen onarılamayabilir [1, 2, 3 ve 4]
Öngerilmeli betonun yaygınlaşması zamanla çeşitli standartlara gidilmesine neden olmuştur.
Başlıca kabul gören standart en kesitler American Assocation of State Highway and
Transportation Officials (AASHTO 1992, 1996)’ın standart kesitleridir [5]. Standart en
kesitlerin biçimi ve görünüşü sınıflamaya esas alınır. Buna göre başlıca en kesit sınıflaması
şöylece yapılabilir. (a) Dolu gövdeli, boşluklu ve hücresel boşluklu döşeme ya da panel
kirişler, (b) Kanal, ters kanal veya U kesitli kirişler ve bunların bitişik kullanılmasıyla ortaya
çıkan omega kesitli olarak adlandırılan kesitler, (c) Tek, çift, çoklu T ya da topuklu T kesitli
kirişler, (d) Bitişik T ya da Pi kesitli kirişler, (e) I kesitli kirişler, (f) Kutu ya da Sandık kesitli
kirişler, (g) Çok gözlü kutu kesiti kirişler ve (h) Parçalı sandık kesitli kirişlerdir [5].
Bu çalışmada asimetrik I kesitli kirişlerden yapılmış öngerilmeli betondan prefabrike kirişli
bir demiryolu köprüsünün hesap esasları ele alınmıştır. Asimetrik I kesitli kirişin derinliğinin
artması bir başka değişle gövde yüksekliğinin fazla olması durumunda kesit artık topuklu T
kesitli (bulbed T) kiriş olarak anılır.

2. DEMİRYOLU KÖPRÜLERİNE ETKİYEN YÜKLER

Hemen hemen tüm köprü yapılarında olduğu gibi demiryolu köprülerinde de dikkate alınacak
yükler elemanların kendi ağırlığını oluşturan Zati Yükler, Köprü aksesuarlarını teşkil eden
“Kalıcı Ölü Yükler” ve taşıyacağı “Hareketli Yükler”dir.
Bunların dışında ısı değişimi ve rötre etkisi, ivmeleme ve fren kuvvetleri, merkezkaç kuvveti,
yanal çarpma, sürşarj yükleri, rüzgâr etkisi ve deprem etkisi gibi köprünün kullanımı sırasında
ortaya çıkan etkiler vardır.
Elemanların kendi ağırlığı başlıca Zati (Ölü) yüklerdir. Temel, elevasyon, başlık kirişi,
tabliye, enleme kirişleri ve öngerilmeli kirişler Zati Yükleri oluşturur.
Köprü aksesuarlarını teşkil eden ve yapı üzerinde sürekli kalacak malzemelerin ağırlıkları
olan “Kalıcı Ölü Yükler” olarak balast, yalıtım malzemeleri, tesisat boruları ve aydınlatma ve
elektrifikasyon kablolarının ağırlıkları Kalıcı Ölü Yüklerden bazılarıdır. Aydınlatma ve
elektrifikasyon gibi benzeri unsurlar günün gelişen koşullarına göre zamanla değişebilmekle
birlikte “Gelecekteki Uluslararası Ulaşım Ağı” koşulları ve Gelecekteki Ortaya Çıkabilecek
Yükler” olarak dikkate alınması uygun olur.
Hareketli yükleri ise “Katar Yükleri” teşkil eder. Bu hususta ülkemizde önceleri daha çok
çelik demiryolu köprülerinde kullanılan BE Alman Demiryolu şartnamesi esas alınarak
hazırlanmış şartnamelere uyularak tasarım gerçekleştirilirdi. Ancak artık uluslararası
standartlaşmanın gereği olarak UIC (International Union of Railways) tasarım kiriterleri ve
EN 1991 Eurocode standartları tasarım kriterleri olarak dikkate alınmaya başlamıştır. Buna
göre trafik yüklemesi olarak UIC 702-OR şartnamesinde tarif edilen "Load Model 71
(LM71)" ve uluslararası demiryolu ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olan ve ileride
oluşabilecek yük artışlarını da hesaba katan "Load Model 2000" yüklemesi tasarım
hesaplarında kullanılır. İşletme durumlarına ilişkin kriterlerin kontrolünde LM2000 ve
betonarme ve öngerilmeli betondan elemanlar gibi taşıyıcı sistemlerin tasarımında ise LM71
yük tipi dikkate alınır [5, 6, 7 ve 8]. UIC 702 Bölüm 2.6’ya göre gelecekteki Uluslararası
Ulaşım Ağı koşulları dikkate alınarak LM2000’e alternatif olarak 1.33xLM71 kullanılabilir.
Burada sözü edilen 1.33 katsayısı EN1991-2 Bölüm 6.3.2 (3)’de tanımlanan (α) katsayısına
karşılık gelmektedir. İşletme durumu kontrollerinde α = 1.33 alınarak LM71 yük modeli
kullanılır [6 ve 8]. Betonarme ve öngerilmeli betondan elemanların tasarımında yerel



şartnameler olan TS500 ile TS3233 koşullarına uyulmalıdır [9 ve 10]. Şekil 1’de UCI 702 ve
EN 1991 standartları yük şeması verilmiştir.

Isı değişimi tesirleri UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section L-Effects of Temperature Variations"
bölümüne göre hesaplanır. Beton ve çelik için genleşme katsayısı 10.8x10"6 / °C olarak alınır.
Ayrıca hesaplarda betondaki rötre etkisi de dikkate alınır [7].
İvmelenme ve Fren Kuvvetleri UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section F -Braking and
Acceleration Forces" bölümüne ve EN1991-2 Bölüm 6.5.3'e göre hesaplanır [7]. İvmelenme
ve Fren Kuvvetleri Şekil 2’de gösterildiği biçimde ray üst seviyesinden etki ettirilip (α)
katsayısı ile çarpılır fakat (φ) katsayısı ile çarpılmaz. İvmeleme kuvveti en fazla 30 m
boyunca 33 kN/m ve toplamda en fazla 1000 kN olacak şekilde dikkate alınır. Buna göre;
Load Model 71, SW/0, SW/2 ve Load Model HSLM için;

Qlak = 33 kN/m ve La,b ≤ 1000 kN (1)
alınır.
Fren kuvvetleri en fazla 300 m boyunca 20 kN/m ve toplamda 6000 kN olacak şekilde dikkate
alınır. Buna göre; Load Model 71, SW/0, ve Load Model HSLM için;

Qlbk = 20 kN/m ve La,b ≤ 6000 kN (2)
alınır.
Merkezkaç Kuvveti UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section D - Centrifugal Force" bölümüne ve
EN1991-2 Bölüm 6.5.1'e göre hesaplanır. Köprünün tamamı veya bir kısmının yatay kurp
içinde olması durumunda merkezkaç kuvveti göz önüne alınmalıdır [7].



Yanal Çarpma etkisi UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section E - Nosing" bölümüne ve EN1991-2
Bölüm 6.5.2'ye göre hesaplanır [7 ve 8]. Ray üst seviyesinden Şekil 3’de gösterildiği üzere
köprü eksenine dik etki ettirilip (α) katsayısı ile çarpılır fakat (φ) katsayısı ile çarpılmaz.
Yanal çarpma kuvveti 100 kN büyüklüğünde olup hem kurpta hem de alynmandaki
köprülerde katar yükü ile birlikte aynı anda etki ettiği kabul edilir.

Sürşarj etkisi, UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section A" da belirtildiği gibi tren hareketli
yükünün etkisi olarak köprü kenar ayak hesaplarında kullanılmak üzere 1.70 metre
yüksekliğinde 1.8 t/m3 birim ağırlığında eşdeğer bir zemin tabakası kabul edilerek
gercekleştirilir [7].
Rüzgâr etkileri için UIC 776-1 (R) şartnamesi "Section K - Wind Load" bölümüne göre
hesaplanmak durumundadır. Buna göre ortalama iklim koşullarında ve köprü yüksekliği 20
m’den küçük olması halinde köprü elemanlarına etki eden rüzgar yükü Şekil 4’de gösterildiği
biçimde dikate alınır ve denklem (3)’de verilen ifade ile hesaplanır.

Wg = cqh (3)

Yapı elemanları dışında ayrıca trene etkiyen rüzgâr yükü de dikkate alınır. Buna göre yatayda
düzgün yayılı yük olarak ray seviyesinden 3.5 m yukarıdan Şekil 5’de gösterildiği biçimde
etki ettirilir [7]. Ele alınan modele ilişkin rüzgâr hesabı ileri bölümlerde verilmiştir.



Köprü ve viyadüklerin deprem hesapları yerel şartnamelere göre yapılmak durumundadır.
Ancak uluslararası ulaşım ağı dikkate alındığında, bu bakımdan ülkemizde genel kabul gören
Amerikan Köprü Şartnamesi "AASHTO Division 1-A "Seismic Design" bölümü takip
edilerek yapılacaktır. Hesaplar için gerekli olan ivme katsayısı (A0) Afet İşleri Genel
Müdürlüğünce hazırlanmış olan Deprem Bölgeleri haritasına göre belirlenir.
Köprü üzerine etki eden bütün yüklerin yük kombinasyonları AASHTO Division1, Çizelge
3.22.1a’da tanımlandığı şekilde dikkate alınması gerekir [5].

3. ÖNGERİLMELİ BETONDAN I KESİTLİ PREFABRİKE KİRİŞLERİN SAP 2000
YAZILIMI İLE ANALİZİ

Ele alınan model Ankara-Sivas Demiryolu projesi 240+730 km’sinde yer alan çift hatlı bir
demiryolu köprüsüdür. Demiryolu alt geçit Köprüleri E = 11.80 m enkesit genişliğindedir. İki
hat arası eksenden eksene 4.50 m olan uzaklık köprü üzerinde de korunmuş ayrıca köprü
üzerinde her iki kenarında 1.40 metre genişliğinde yaya yolu ve kablo kanalını içeren
bordürler düzenlenmiştir. Ray ve traversler minimum 0.30 m yüksekliğinde balast tabakası
üzerine oturtulmuştur. Tabiiye ve balast arasında yalıtım ve yalıtım koruma betonu yer
almaktadır. Köprü her iki kenarında yaya korkulukları kullanılacak ve bordur dış
yüzeylerinde estetik amaçlı cephe panelleri yerleştirilecektir. İlk ve son açıklık 31.25 m
diğerleri 32.50 m olmak üzere 16 açılık vardır. Böylece köprü toplam boyu 517.50 m
etmektedir. Köprü dik köprü olup verevlik yoktur. Platform genişliği 11.80 m, döşeme
yüksekliği 0.25m ile 0.34 m arasında değişmektedir. Köprüde 1.90 m yüksekliğinde 10 adet
asimetrik (I) kesitli öngerilmeli betondan prefabrike kiriş kullanılacaktır. Öngerilmeli
betondan kirişin hesap açıklığı 30.0 m alınmıştır. Kirişler her iki uçta 60 durometer
özelliğinde 400/500/40 mm boyutunda içerisi çelik tabaklardan oluşan kauçuk elastomer
mesnetler üzerine oturacaktır. Kirişer her iki kenarda kenar ayaklara oturacak olup ara
açıklıklar orta ayaklara mesnetlenecektir. Kenar ayak ve orta ayaklara ilişkin hesaplar bu
bildirinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Hesaplarda SI Uluslar arası birimler sistemine
uyulmuştur. Ele alınan modelin en kesiti Şekil 6’da verilmiştir. Prefabrike kirişlerin en kesiti
ise Şekil 7’de yer almaktadır.
Hesaplarda elemanların birim ağırlıkları; Öngerilmeli beton kiriş 25 kN/m3, Betonarme
betonu 25 kN/m3, Donatısız beton 22 kN/m3, Balast 20 kN/m3, Yalıtım malzemeleri 20
kN/m3, Raylar (UIC 60) 0.60 kN/m, Korkuluklar 1.5 kN/m ve Sıkıştırılmış Granüler Dolgu 19
kN/m3 olarak alınmıştır. Bu malzemelerin dışında kullanılan elemanların birim ağırlıkları
ayrıca alınmıştır. On adet öngerilmeli betondan kiriş kullanılacak olup öngerilmeli kirişin en
kesit Alanı: 0.7725 m2 ve birim ağırlığı: 19.28 kN/m’dir.
Betonarme betonları için TS 500 ve öngerilmeli beton için TS 3233’de belirtilen sınıflara
uyulmuştur. Kullanılan beton sınıfları ve 28 günlük silindir basınç dayanımları; Prefabrike
prekast öngerilmeli beton kirişlerin betonları BS 40 (C 40) ve f’c= 40 N/mm2, Tabliye ve
enleme betonları BS 30 (C 30) ve f’c= 30 N/mm2, Başlık kirişleri, elevasyonlar, temeller ve
kazıklar BS 25 (C 25) ve f’c= 25 N/mm2 ve donatısız betonlar (grobetonlar) BS 14 (C 14) ve
f’c= 14 N/mm2 olarak alınmıştır.
Proje kapsamındaki tüm betonarme donatıları 12 mm ile 32 mm çapları arasında değişmekte
olup TS 708:1985 veya eş değerine göre S 420 sınıfında, akma sınırı fy = 420 N/mm2’dır.
Emniyet gerilmeleri ile hesap yapıldığı durumlarda emniyetli dayanımı 170 N/mm2 alınmıştır.
Kirişlerde öngerilme donatısı olarak 0.6 inch (12.7 mm), 270 K düşük gevşemeli öngerilme
kabloları olup akma sınırı 1862 N/mm2’dir. Projede pas payları; köprü temellerinde ve
kazıklarda 75 mm, köprü tabliyesinde dışta 50 mm ve içte 25 mm ve öngerilmeli kirişlerde 25
mm’dir.



Rüzgâr hesapları ortalama iklim koşullarında ve köprü yüksekliği 20 m’den küçük olması
halinde köprü elemanlarına etki eden rüzgâr yükü denklem (3) ifadesi ile gerçekleştirilir. Buna
göre; Köprü boyunca yapıya etki eden rüzgâr kuvveti Wg = 4.69 kN/m, Dinamik rüzgâr
basıncı q = V2 /20 = 1.125 kN/m2, Tasarım rüzgâr hızı V = sVm = 150 km/s, köprü yüksekliği
ve uzunluğunu dikkate alan katsayı s = 1.5, Yer seviyesinden 10 m yükseklikteki 100 yıllık en
büyük ortalama rüzgâr hızı Vm= 100 km/s, üst yapı yüksekliği h = 2.87 m ve toplam emme ve
basınç katsayısı c = 1.45’dır. “c” katsayısı; (B) üst yapı genişliği olmak üzere B = e + 4.00 ve
e = 4.50 m alınmak suretiyle; B/h < 2 için c = 2.5 – 0.5B/h ve B/h > 2 için c = 1.6 – 0.05 B/h
alınır. Ele alınan modelde B = 8.5 m’dir.

Yapı elemanları dışında ayrıca trene etkiyen rüzgâr yükünün de yatayda düzgün yayılı yük
olarak ray seviyesinden 3.5 m yukarıdan dikkate alınması gerektiğinden yine yukarı söz
edilmişti. Buna göre; Köprü boyunca trene etki eden rüzgâr kuvveti Wv = 5.91 kN/m,
Dinamik rüzgâr basıncı q = V2 /20 = 1.125 kN/m2, Tasarım rüzgâr hızı V = sVm = 150 km/s,
köprü yüksekliği ve uzunluğunu dikkate alan katsayı s = 1.5, Yer seviyesinden 10 m
yükseklikteki 100 yıllık en büyük ortalama rüzgâr hızı Vm= 100 km/s, tren ortalama
yüksekliği h = 3.50 m ve toplam emme ve basınç katsayısı c = 1.50’dır.



AASHTO (1996)’ya göre deprem hesapları için; Etkin yer ivmesi katsayısı A0 = 0.2g, Yapı
önem katsayısı I=1, Performans kategorisi SPC= C, Zemin sınıfı C z2, Zemin sınıfı katsayısı
S = 1.2, TB= 0.44, Elastik deprem yükü katsayısı Cs = 1.2 A0S/T2/3 < 2.5 A0 = 0.50 ve
maksimum mod adedi 200 alınmıştır. Elastik deprem yükü katsayısı için Şekil 8’e bakılabilir.
Kenar ve Orta ayaklarda Taşıyıcı sistem davranış katsayıları R; Duvar tipi ayaklar için 2,
Tekil kolon ayaklar için 3 ve birden fazla ayaklar için 5 alınmıştır. Ayak yüksekliğinin Kesit
en büyük plan boyutuna oranı 2.5’dan büyük ise Kolon olarak diğer durumda Duvar tipi
olarak dikkate alınır. Duvar tipi ayaklar zayıf yönde Kolon gibi boyutlandırılır.
Dikkate alınan yüklerin; Üst yapı düşey yük analizi Çizelge 1’de verilmiştir. Yazılımda
kullanılan SAP2000- Bridge Track- Ver03.xls- Yük Kombinasyonları da Çizelge 2’de
verilmiştir [11].
Yazılımım koşturulmasıyla elde edilen sonuçların özeti Çizelge 3’de verilmiştir. Analiz ile
ilgili ayrıntılı hesap [12] numara ile verilen kaynakçada yer almaktadır [12].

Çizelge 1. Üst yapı düşey yük analizi (DL).

Açıklama Kesit Alanı Birim Ağırlık Yayılı yük (kN/m)
1) Betonarme Döşeme 3.4215 m2 25 kN/m3 85.54
2) Cephe Panelleri 2x0.0675 m2 25 kN/m3 3.38
3) Bordürler 2x0.5660 m2 25 kN/m3 28.30
4) Korkuluk 2 Adet 1.50 kN/m 3.00
5) Koruma Betonu 0.4510 m2 22 kN/m3 9.92
6) Yalıtım, Balast ve Traversler 5.0337 m2 20 kN/m3 100.67
7) Raylar 4 Adet 0.60 kN/m 2.40
TOPLAM 85.54 + 147.67 = 233.21

Çizelge 2. SAP2000- Bridge Track- Ver03.xls- Yük Kombinasyonları
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SONUÇ

Bu çalışmada sonucunda ülkemizde hızla yaygınlaşan öngerilmeli betondan prefabrike prekast
demiryolu köprü kirişlerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Ele alınan model Ankara-Sivas
Demiryolu projesi 240+730 km’sinde yer alan çift hatlı bir demiryolu köprüsüdür. İncelemede
kullanılan SAP 2000 (Structural Analysis Program) yazılım serisi, köprülerin Sonlu
Elemanlar Yöntemi ile doğrusal ve doğrusal olmayan üç boyutlu statik ve dinamik çözümünü
ve boyutlamasını yapmaya olanak veren güçlü grafik ara yüzü ile kullanma kolaylığı,
modelleme hızı ve sonuçların grafik olarak elde edilmesini sağlayan bir yazılımdır. Yapılan
inceleme sonucu sonuçların uygunluğuna karar verilmiştir.
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ÖZET

Modern büyük açıklıklı köprü inşaatlarında çelik, betonarme, öngerilmeli betondan
veya kompozit tek veya çok gözlü, tek ya da çok açıklıklı sandık kesitli köprüler
yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada; tek açıklıklı, basit mesnetli, betonarme,
sandık kesitli köprülerin oldukça zaman alıcı bir çok konvansiyonel yönteme göre
hızlı, kolay ve güvenilir çözümler sunan Sonlu Elemanlar Yöntemi tabanlı SAP 2000
yazılımı ile analizi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köprüler, Sandık kesitli köprüler, Sonlu elemanlar yöntemi.

ABSTRACT

In some modern long spanned steel, reinforced concrete, prestressed concrete and/or
composite bridges single or multi cellular box section girder bridges are used widely.
In this study; analysis of single span, simply supported, reinforced concrete box
girder bridges by Finite Element Analysis based SAP2000 software, is presented.

Keywords: Bridges, Box girger bridges, Finite element method.

1. GİRİŞ

En eski sanat ve mühendislik yapılarından biri olan köprüler; akarsu, vadi, demiryolu
ve otoyollar gibi değişik coğrafi engelleri aşmak için kullanılan, üzerinden
demiryolu, karayolu, yaya yolu veya iletim hattı geçirilmesine olanak sağlayan, iki
ucundan kenar ayaklara, gerektiğinde öngörülen açıklık sayısına bağlı olarak orta
ayaklara oturan yapılardır [1 ve 2]. Değişik malzeme ve biçimde çok çeşitli köprü
tipleri vardır. Kutu ya da sandık kesitli köprüler bunlardan biridir. Şekil 1’de çeşitli
şematik sandık kesitli kiriş en kesitleri verilmiştir.
Modern büyük açıklıklı köprülerde çelik, betonarme, öngerilmeli beton veya
kompozit tek veya çok gözlü, tek ya da çok açıklıklı sandık kesitli köprüler yaygın
olarak yapılmaktadır. Sandık kesitli kirişler büyük burulma rijitliğine sahiptir. Sandık
kirişin eğilme yüklemesi sonucunda düşey gövdelere gelen etkiler enine çerçeve



sistem ile büyük ölçüde küçülür [1]. Her ne kadar bu davranış, en kesitin üniform
olmayan çarpılmasını ve bu çarpılmadan doğan boyuna ve enine gerilmeleri artırsa
da, en kesit deformasyonlarını önlemeye yönelik belirli aralıklarla konulan enine
diyaframlar, enlemeler veya çapraz bağlantılar bu olumsuzluklar ortadan
kaldırılabilir [1 ve 3].

Şekil 1. Çeşitli şematik sandık kesitli kiriş en kesitleri.

2. KÖPRÜLERE ETKİYEN YÜKLER

Köprüleri etkiyen yükler; taşıyıcı elemanların kendi ağırlığı, kalıcı ölü yükler,
hareketli yükler, sıcaklık, rüzgâr, fırtına ve deprem yükleri ve köprü üzerindeki
frenleme, demeraj (ilk hareket), merkez kaç kuvveti ve çarpışma sonucu ortaya çıkan
diğer yüklerdir [3, 4 ve 5]. Bu yük değerleri genellikle ülkelerin şartnamelerinden
alınır. Ülkemizde köprü tasarımında dikkate alınacak yükleri; burada TCK
Şartnamesi olarak anılacak olan; “Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Köprüleri için
Teknik Şartnamesi” düzenler [6]. İngiliz BS 5400 ve Amerikan AASHTO
şartnameleri ise dünyaca kabul görmüş diğer önemli şartnamelerdir [7 ve 8]. Taşıt
ağırlıkları, yükün dingillerden tekerleklere aktarılmasıyla tekil yük olarak ya da eş
değer şerit yükü olarak etki ettirilir. AASHTO şartnamesine göre hareketli yükler;
Standart Kamyon Dingil Yükü, Standart kamyon katarına eş değer olan Eş Değer
Şerit Yükü ve Askeri yüklerdir.

3. KABULLER

Bu çalışmada yapılan kabuller şunlardır. (a) Malzeme homojen, izotrop ve Hook
yasasına uyan lineer-elastik malzemedir. (b) Saint Venant ilkesi geçerlidir: statik
değişiklikler dar bir bölge içerisinde kalır, (c) Bernoulli-Navier hipotezi geçerlidir:
düzlem kesitlerin, deformasyondan sonra da düzlem kalır, (d) Kirchhoff-Love
Hipotezi geçerlidir: elemanların orta düzlemine dik bir doğru üzerinde bulunan
noktalar şekil değiştirmeden sonra da şekil değiştirmiş şeklin orta düzlemine dik
kalır. Bu nedenle tarafsız düzlemde deformasyon olmadığı kabul edilir. (i) Plak orta
düzlemine (tarafsız eksenine) dik doğrultudaki σz normal gerilmeleri σx ve σy
gerilmeleri yanında yok denebilecek kadar küçüktür [9 ve10].

4. SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN BAŞLICA ANALİZ YÖNTEMLERİ VE

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Sandık Kesitli Köprülerin başlıca analiz yöntemleri şöylece özetlenebilir [1, 2, 3, 4,
11 ve 12].
Richmond Deplasman Yöntemi; Ebner ve Reisner’in çalışmalarına dayanmaktadır.
Sandık kesit, başlık (flanşlar) ve gövdeden oluşmaktadır. Boyuna doğrultudaki
eğilmeler sadece başlık (flanşlar) tarafından ve kayma etkileri de yalnızca gövdeler



tarafından karşıladığı kabul edilir. Ayrıca distorsiyonal etkiler enine diyaframlar
(enlemeler) ile karşılanır ve sandık kesitin çerçeve rijitliği ihmal edilir.
Elastik Zemine Oturan Kiriş Yöntemi (BEF-Beam of Elastic Foundation); Elastik
Zemine Oturan Kiriş ile distorsiyonal yük altındaki sandık kiriş arasındaki analojiyi
ilk önce Vlaslov ortaya koymuştur. Daha sonra Wright tarafından geliştirilmiştir.
Yöntem Elastik Zemine Oturan Kiriş’in diferansiyel denkleminin çözümüne dayanır.
Bu analojide BEF sehimi sandık kirişin distorsiyon gerilmeleri ile, BEF eğilme
momenti sandık kesitteki çarpılma gerilmeleri ile orantılıdır. Enine kesitin çerçeve
rijitliği, BEF’in yay kat sayısına benzer.
Knittel Yöntemi; Sistem boyuna kenarları boyunca rijit olarak birleştirilen katlanmış
plaklar serisi olarak düşünülmüştür. Bir gövde üzerinde etkiyen kuvvet belirli
oranlarda diğer gövdelere aktarılır. Yük açıklık boyunca lineerdir ve fazla değişken
değildir. Enine doğrultudaki eğilme tesirini göz önüne almak için sandık kiriş,
boyuna doğrultuda beraber çalışan ve birinin diğerine etkisi olmayan çok sayıda
benzer enine çerçeveler şeklinde düşünülmektedir.
Katlanmış Plak Yönteminde; hem tekil yük ve hem de yayılı yük için fourier
serisinden meydana gelen bir harmonik çözüm kullanılır. İki ucu basit mesnetli
sandık kirişli köprülerde ideal olarak uygulanabilir. Köprü boyuna gözler boyunca
rijit bağımlı dikdörtgen plak serileri olarak düşünülür. Her plak, önce bağımsız
olarak plak düzlemine dik yükler için elastik ince plak teorisi ile ve plak
düzlemindeki yükler için levha teorisi ile çözülür. Çözüm elastik teorinin kabulleri
ile tam uyuşur.
Sonlu Bantlar Yöntemi (FSM-Finite Strips Method); iki ucunda keyfi sınır şartları
bulunan sistemlere uygulanabilir. Kullanılan esas sistem elemanı boyuna doğrultuda
her plak elemanın sonlu sayıda bantlara bölünmesiyle elde edilen bir sonlu banttır.
Bu sonlu bantların her biri, plağın boyuna ayrıtları arasındaki enine aralığa eşit bir
genişliktedir. Çözüm açıklık boyunca bir enine bandın köprünün bir ucundan diğer
ucuna kadar bağımlı olduğu esasına dayanan bir yöntem ile sağlanır. Köprünün iki
ucu ve ara mesnetlerdeki sınır şartları problemin çözümünde gerekli tüm
bilinmeyenleri çözmek için yeteri kadar denklemi sağlar.
Sonlu Elemanlar Metodu (FEM–Finite Element Method); her plak düğüm
noktalarında içten bağımlı (rijit) çok sayıda elemana ayrılır. Her düğümde 6
serbestlik derecesi vardır ve bunların her biri için bilinen kuvvet veya deplasman
vardır. Her düğüm için kuvvet biliniyorsa ona karşılık gelen deplasman araştırılabilir.
Bilinmeyen düğüm deplasmanlarının ve kuvvetlerinin tümünü bulmak için direkt
rijitlik çözümü kullanılabilir. Bunlar bilinirse iç kuvvetler ve gerilmeler de
hesaplanabilir. Bu yaklaşımda anahtar adım, her sonlu eleman için eleman rijitlik
matrislerinin geliştirilmesidir. Bu yöntem keyfi yüklemeler ve sınır şartları için ve
değişik malzeme ve boyutları olan sistemler için de kullanılabilir.

5. SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN SAP 2000 YAZILIMI İLE ANALİZİ

Bu çalışmada; tek açıklıklı, bir ucu basit diğer ucu kayıcı mesnetli, izostatik ve
öngerilmeli betondan sandık kesitli köprüler, yapının kendi ağırlığı, kalıcı ölü yükler
ve taşıt tekerlek yüklerinden etki eden hareketli yükler etkisi altında sonlu elemanlar
yöntemi tabanlı SAP 2000 yazılımı ile iç kuvvetlerin analizi gerçekleştirilmiştir [13
ve 14]. Sonuçlar PTI - Post Tension Institute (ABD)’nin 1978 tarihli “Post Tensioned
Box Girder Manuel – Ardgermeli Kutu Kesitli Kirişler El Kitabı” adlı yayınında



açıklanan yöntemin sonuçları ile karşılaştırılmıştır [15]. Karşılaştırma ile ilgili
ayrıntılı bilgi [16] numaralı kaynakçadan bulunabilir.
SAP2000 V8.2.3 ülkemizde son yıllarda mühendislik camiasında itibar gören
yazılımların başında gelmektedir.
Hareketli yüklerin etki edeceği şeritler üst yapı üzerinde; çubuk elemanlar üzerine
tanımlanmıştır. Her bir şeridin yüklemeden doğan gerekli tüm tesirler çizgileri
hesaplanarak yazılımın grafiksel ara yüzü kullanılarak görüntülenebilir. Sonra
yazılımın menüsünde var olan standart ya da kullanıcı tarafından tanımlanacak olan
özel taşıt yükleri belirlenir. Köprünün herhangi bir şeridi boyunca her iki doğrultuda
da ilerleyen şeritler üzerinde maksimum ve minimum etkileri oluşturacakları en
elverişsiz durumlar denenerek otomatik olarak hesaplanır [13 ve 14].

4.1 Uygulama Adımları

Uygulama adımları şöylece özetlenebilir: (a) Köprünün yapısının çubuk elemanlar ile
modellemesi, (b) Gerekli malzeme özelliklerinin tanımlanması, (c) Mesnet şartlarının
tanımlanması, (d) Köprüye etkiyecek yük sınıflarının tanımlanması, (e) Taşıt
hareketli yüklerinin tanımlanması, (f) Yüklerinin etkiyeceği trafik şeritlerinin
tanımlanması, (g) Bir veya daha fazla sayıda olan ve en elverişsiz durumu
oluşturması için belirlenen taşıt sınıflarının tanımlanması, (h) Taşıt sınıflarının trafik
şeritleri üzerindeki farklı kombinasyonlarını içeren hareketli yük analiz durumlarının
tanımlanması, (i) Hareketli yük etkilerinin hangi düğüm ve çubuk eleman için
hesaplanacağının kararlaştırılması şeklindedir.

4.2 Köprünün Modellenmesi, Veri Girişi ve Yazılımın Koşturulması

Köprü üst yapısının boyuna doğrultuda yatay,  alt yapısının da düşey doğrultuda iki
boyutlu modellemesi yapılır.  Modellemede çubuk elemanlar kullanılır. Etkiler çubuk
elemanın iç kuvvetleri olarak hesaplanabilir. Modelleme için kabuk, düzlem ya da
katı plak gibi elemanlar kullanılabilir ancak bu elemanlarda taşıt hareketli yükleri
için analiz yapılamaz. Taşıt hareketli yükleri sadece çubuk elemanlara uygulanabilir.
Yapıda bulunan bütün elemanların rijitlik üzerinde etkisi vardır ve yükün bir kısmını
taşıma kapasitesine sahiptir. Diğer eleman türlerinin tanımlanmış olması ve bu
elemanların alt yapı veya üst yapının davranışlarını etkiliyor olması çubuk
elemanlardaki taşıt hareketli yüklerinden kaynaklanan iç kuvvetlerin yanlış
hesaplanmasına neden olur. Bu yüzden, taşıt hareketli yüklerinden kaynaklanan
eleman iç kuvvetleri, bir başka deyişle gerilmeler, sadece çubuk elemanlar için
hesaplanabilmektedir [13 ve 14].
Sonra köprünün elemanlarının kesit özellikleri tanımlanır. Böylece elemanların
toplam etkili rijitlik özellikleri belirlenebilir. Bu elemanlar temsil ettikleri
elemanların asal eksenleri boyunca yerleştirilmelidir. Analiz sonuçları ile daha sonra
kesitlerin gerçek tasarımında kullanılacak olan çubuk iç kuvvetleri ve eğime
momenti değerleri elde edilir. Hareketli yük etkisi sadece tercih edilen elemanlar için
hesaplanmalıdır.
Şeritler üst yapıda, çubuk elemanlar üzerinde tanımlanır. Bu şeritlerin birbirlerine
göre konumları veya uzunlukları değişik olabilir. Böylece daha karmaşık trafik
modelleri çözümlenebilir. SAP2000 V8.2.3 yüklenmelerden kaynaklanan bütün
gerekli tesir çizgilerini hesaplar ve bu tesir çizgilerini grafiksel ara yüz olarak
görüntüler [13 ve 14].



Bu çalışmada ele alınan köprü tipi tek açıklıklı sandık kesitli bir köprü olduğu için
basit mesnetli bir kiriş gibi tanımlanmıştır. Kenar ayak hesabı çalışmanın kapsamı
içinde yer almadığı için düşey doğrultulu elemanlar tanımlanmamıştır. Şekil 2’de
görüldüğü üzere tanımlanan kirişin bir ucu sabit diğer ucu ise kayıcı mesnet olarak
tanımlanmıştır. Ancak günümüzde yaygın olarak her iki uçta da içerisi çelik ya da
fiber tabakalı takviyeli elastomer mesnetler kullanılmaktadır.
Malzeme olarak kullanılacak beton ve çeliğin sınır şartları program içindeki tanımlı
menülerden hazır olarak kullanılabileceği gibi, kullanıcı kendi istediği özelliklerdeki
malzemeleri de tanımlayabilir. Yük sınıfları ölü ve hareketli yük sınıflarıdır.
Yazılımda hesap kombinasyonlarının tanımlanabilmesi için hesaplar için gerekli her
yük sınıfı ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

Şekil 2. Köprü üst yapısının çubuk elemanlarla modellenmesi ve kesit özellikleri.

Taşıt hareketli yükleri; köprü yol kısmı boyunca, enine doğrultuda sıralanmış trafik
şeritleri üzerinden etki ettirilir. Şeritler, köprü tabliyesi olarak tanımlanmış çubuk
elemanlar üzerine atanarak tanımlanır. Yol kısmı tek olan basit köprülerde bu şeritler
birbirlerine paralel çiftler olarak yerleştirilir ve köprünün tüm açıklığı boyunca
uzanır. Kavşaklar veya çoklu yol kısımları içeren köprülerde ise şeritlerin paralel ya
da aynı uzunlukta olmalarına gerek yoktur.
Yol kısmı, köprü boyunca bir dizi veya zincir şeklinde çubuk elemanlar ile
modellenir. Bu çubuk elemanlar yapının bütün normal parçaları olup köprü
döşemesinin genişliğini ve kalınlığını temsil eden kesit özelliklerine sahip olacak
şekildedir.
Şeritler; şerit eksen çizgisinin enine doğrultudaki pozisyonu, yol kısmını temsil eden
çubuk elemana olan rölatif eksantirisitesi ile belirlenir. Yol kısmı enine
doğrultusunda yer alan her bir şerit genellikle aynı yol kısmı elemanını referans
alarak fakat farklı eksantrisiteler ile tanımlanır. Tanımlanan herhangi bir şeridin
eksantirisitesi açıklık boyunca değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle şeritler yapının
bir parçası olarak bulunan çubuk eleman zincirlerinin etiketlerine bağlı olan bir liste
halinde tanımlanır. Her bir şerit belirli bir doğrultu boyunca uzanır yani listelenmiş
dizideki ilk elemandan ikinci elemana kadar bir şerit ve son elemana kadar bu şekilde
devam eder. Bu doğrultu aynı olabildiği gibi aynı yol kısmı elemanında farklı şekilde
tanımlanmasına bağlı olarak farklı şerit şeklinde de olabilir. Bu durum trafik akış
yönünden bağımsızdır.
Eksantrisitenin kullanımı köprü tabliyesindeki eksenel burulmanın ve alt yapı
elemanlarındaki enine eğilmenin belirlenmesinde öncelikli olarak önemlidir.



Yol kısmını oluşturan çubuk elemanlara etkiyecek olan taşıt hareketli yükleri,
tanımlanmış olan şeritlerin kullanımına bağlıdır.
Yol kısmı elemanının modellenmesi sırasında; (a) Köprü tabliyesinin asal ekseni
üzerinde bulunmasına, (b) Köprü tabliyesi eğer kurbda yer almıyorsa trafik akış
doğrultusuna paralel veya paralele yakın olmasına, (c) Bir veya daha fazla sayıda
ardışık eleman zinciri oluşturulmasına ve ardışık olabilmesi için bir elemanın ucu
zincirdeki diğer elemanın başlangıç ucu ile aynı yerde olmasına, (İki eleman aynı
düğüm ile bağlanabilir veya aynı yerde iki farklı düğüm ile bağlanabilir) ve (d)
Trafik şeritleri düşey doğrultuda olmamasına dikkat edilmelidir.

Şekil 3. Köprü üzerindeki şerit eksenleri (8 m için).

Şekil 4. Köprü üzerindeki şerit eksantrisiteleri (11 m ve 12 m için).

Şekil 3’ de 30m açıklığında; 8m, 11m ve 12m genişliğinde olan tek açıklıklı bir plak
köprü örnekleri üzerine tanımlanan trafik şeritleri gösterilmiştir. Şartnameler gereği 8
m’lik genişliğe maksimum iki trafik şeridi sığar.  Bu durumda şerit eksantrisiteleri
her iki enine doğrultu içinde sabit ve sırasıyla +1.5 m ve -1.5 m olarak tanımlanır. 11
m ve 12 m’lik genişliklere ise toplam üç şerit sığabilmektedir. Bu şeritlerin
eksantrisiteleri Şekil 4’de verildiği üzere sırayla 0, +3.0 m ve –3.0 m’dir.
Yazılım taşıt yüklerini trafik şeritleri boyunca sabit yükleme noktalarının sonlu
kümesi olarak uygulamaktadır. Çubuk elemanların iç kuvvetleri de hesaplanarak
bütün çubuk elemanlar boyunca sabit çıktı noktalarındaki değerler bulunur.  Taşıt
hareketli yüklerinin doğruluğu kullanılan yükleme noktaları ve çıktı noktalarının
sayısına bağlıdır. Bu çözünürlük olarak adlandırılır. Çözünürlüğün artırılması ile



yapıdaki maksimum ve minimum yer değiştirme ve kuvvetlerin doğru değer ve
pozisyonlarının elde edilme olasılığı da artar.
Her bir çubuk eleman için yükleme ve çıktı noktalarının sayısı “nseg” adı verilen ve
o elemanın çıktı parçaları olarak belirtilen bir sayı ile belirlenir. Geçici bir çıktı
parçası sayısı örneğin bütün elemanlar için nseg = 11 gibi alınarak bir ön analiz
yapılabilir. Böylece modellemenin doğruluğu denetlenir ve yerel çözünürlükler için
kontrol sağlanmış olur. Eğer gerekli ise yeni çubuk elemanlar eklenerek modelin
hassasiyeti sağlanır. Gerekli görüldüğü takdirde çıktı parçalarının sayıları artırılarak
doğrulanmış model üzerinde yeni bir analiz daha yapılabilir.
Tesir Çizgilerini SAP2000 V8.2.3 otomatik olarak hesaplar. Bu tepki değerlerinden
her birinin farklı trafik şeritleri için sadece bir adet tesir çizgisi değeri vardır. Tesir
çizgileri trafik şeridi boyunca ilerleyen birim yükün göz önüne alınan eleman
üzerindeki etkilerini ifade eder. Tesir çizgileri, trafik şeridi boyunca yükleme
noktaları değerlerine göre çizilmiş tesir değerleri eğrisi olarak da görüntülenebilir.
Tesir çizgileri, yazılımın grafik ara yüzü kullanılarak görüntülenebilir. Bunlar şerit
elemanlar boyunca tesir değerlerinin düşey doğrultuda çizilmesi ile yapılır. Tesir
değerleri, yükleme noktalarındaki bilinen değerler arasında lineer olarak enterpole
edilir.
Tüm taşıt hareketli yükleri ağırlıkları ile tanımlanır ve düşey doğrultuda yani Global-
Z koordinatı doğrultusunca etki eder.  Her bir taşıt bir veya daha fazla tekil yük veya
üniform çizgisel yükten oluşur. Bu yükler şerit çizgisinin merkezinden etki eder.
Varsayılan her bir tekil yük veya üniform yükün sıfırdan başlayıp belirlenen bir
maksimum değer aralığında yer aldığı kabul edilir. İlgili tesir çizgileri kullanılarak
etkilerin maksimum ve minimum değerleri hesaplanır. Tekil yüklerden kaynaklanan
iç kuvvetlerin bulunabilmesi için tekil yükün o noktadaki tesir değeri ile çarpılması
gerekir. Üniform yüklerden kaynaklanan tesirler için ise; üniform yükler ilgili tesir
değeri ile çarpılarak uzunluk boyunca integrali alınır. Bir başka deyişle üniform yük
değeri tesir çizgisi altında kalan alan ile çarpılır. Pozitif tesir değerleri içeren
bölgelerde, etki eden yükler sadece maksimum etkiye eklenir. Minimum etkiye
eklenmez.  Benzer şekilde negatif tesir değerleri olan bölgelerdeki etkiler de sadece
minimum etkiden çıkarılır.
Genel taşıtlar aralarında belirli açıklıklar bulunan (n) adet akslı taşıtı ifade eder.
Genel taşıtlar; gerçek taşıtlar veya ilgili teknik şartname ve standartlar tarafından
belirlenen taşıtları temsil eder. Çoğu kamyon ve katar, SAP2000 V8.2.3.’ün genel
taşıtları ile modellenmiştir. Akslar üzerinde tekil yükler bulunabilir. Üniform yükler
ise aks çiftlerinin arasında, ön aksın ilerisinde ve son aksın gerisinde bulunur.
Aksların pozisyonlarından bağımsız olarak, ek gezici tekil yükler de tanımlanabilir.
Bir taşıt, trafik şeridi üzerine etki ettirildiğinde; akslar şerit uzunluğu boyunca
hareket ederek her bir çubuk eleman için maksimum ve minimum iç kuvvetler
hesaplanır. İç kuvvetlerin maksimum ve minimum değerleri trafik akışının her iki
doğrultu boyunca akması da dikkate alınarak taşıtın köprü üzerinde oluşturacağı en
elverişsiz konumda yerleştirilmesi ile bulunur
Aşağıda sıralanan taşıt tipleri SAP2000 V8.2.3. yazılımı içerisinde mevcut olan ve
çeşitli teknik şartname ve standartlar için belirlenmiş taşıt hareketli yüklerini temsil
etmektedir. Farklı taşıt hareketli yükleri “tip (type)” olarak tanımlanabilir.
Dingil ya da eş değer şerit yüklemesi; SAP2000 V8.2.3 programı içerisinde yer alan
ve Tip = Hn–44 ve Tip = HSn-44 isimleri ile AASHTO Şartnamesinin standart H ve
HS Kamyon yüklemelerini temsil eden standart taşıt tipinin modifiye edilmesi
sonucu tanımlanmıştır. Modifikasyon amacıyla bu taşıtın seçilme nedeni TCK
Köprüler Teknik Şartnamesi tarafından tanımlanmış olan H20S16 Standart Kamyon



Yüklemesinin AASHTO Şartnamesinde yer alan HSn-44 kamyonu ile uygulanış ve
yükleme değerleri bakımından çok benzerlik göstermesi nedeniyledir.
Eş değer şerit yüklemesi; H20S16 Şerit yüklemesi de SAP2000 V8.2.3 programı
içerisinde yer alan Tip = Hn-44L ve Tip = HSn-44L isimleri ile AASHTO’nun
standart H ve HS Şerit yüklerini temsil eden standart şerit yüklemesinin modifiye
edilmesi sonucu tanımlanmıştır. Yine benzer şekilde H20S16standart kamyonun
eşdeğer şerit yüklemesinin AASHTO Şartnamesinde yer alan HSn-44L Şerit
yüklemesi ile uygulanış ve yükleme değerleri bakımından oldukça benzerlik
göstermektedir. AASHTO standart H20-44 ve HS20-44 kamyonu dingil yüklemesi
Şekil 5’de ve AASHTO Standart H20-44L ve HS20-44L Eş Değer Şerit Yüklemesi
Şekil 6’de verilmiştir. Bu değerlerin yazılımın ara yüzlerine girilmesi ise sırasıyla
Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 5. AASHTO Standart H20-44 ve HS20-44 Kamyonu Dingil Yüklemesi.

Şekil 6. AASHTO Standart H20-44L ve HS20-44L Eş Değer Şerit Yüklemesi.

Köprüye gelen maksimum ve minimum etkileri bulmak için taşıt sınıfları oluşturulur.
Böylece dingil yüklemesi ile eş değer şerit yüklemesinden hangisinin maksimum
veya minimum kuvvet ve yer değiştirmeleri karşılaştırılarak en elverişsiz durum
dikkate alınır. Bu işlemin bir toplama işlemi olmadığına ve her zaman en büyük
etkiyi veren yüklemenin göz önüne alınmasına dikkat edilmelidir. Bütün taşıtlar
tanımlanan trafik şeritleri üzerine taşıt sınıfları vasıtası ile atanır. Hangi taşıt
yüklemesinden doğan etkiler isteniyorsa sadece o taşıt yüklemesini içeren yükleme
tanımlanmalıdır.

Şekil 7. TCK standart kamyon H20S16dingil yüklemesi.



Şekil 8. TCK standart kamyon H20S16 eş değer şerit yüklemesi.

Bu çalışmada; H20S16 dingil yüklemesi ve eşdeğer şerit yüklemelerinden kaynaklan
etkiler için, bu iki yüklemenin içinde bulunduğu bir taşıt sınıfı tanımlanmış ve Şekil
9 ve Şekil 10’da verildiği biçimde yazılıma girilmiştir. SAP2000 V8.2.3 yazılımı,
hesaplanacak maksimum veya minimum hesap değerlerinin Dingil ya da eş değer
şerit yüklemesinden hangisinden kaynaklandığını hesaplayarak en elverişsiz sonucu
belirler.

Son olarak taşıt sınıflarının trafik şeritleri üzerine etki ettirilmesi gerekir. Bunun için
birbirinden bağımsız hareketli yük analiz durumları oluşturulur. Hareketli yük
durumu bir analiz tipidir. Diğer bir çok analiz durumlarından farklı olarak hareketli
yük analizine yükleme durumları etki ettirilemez. Bunun yerine bütün hareketli yük
durumları, taşıt sınıflarının şeritlere nasıl atandığını içeren tanımlamalar ile
yüklenmiştir. Yazılıma veri girişi Şekil 11 ve Şekil 12’de verilmiştir.



Şekil 3.11.  Hareketli Yük Analiz Durumlarının Oluşturulması.

Şekil 3.12. SAP2000 Ver8.2.3. Statik Analiz ve Hareketli Yük Analizlerin
Oluşturulması.

Hareketli yük durumu için yapılan her bir tanımlama aşağıdaki bilgileri içermelidir.
Sınıf: Bir taşıt sınıfıdır. Hiçbir şerit aynı anda birden fazla taşıt sınıfı ile yüklenemez.
Oran Faktörü (Scale Factors): Taşıt sınıfının etkisini değiştiren hareketli yük
büyültme katsayısıdır.
Şeritlerin Listesi: Taşıt sınıflarının etkiyeceği bir veya daha fazla sayıdaki trafik
şeritlerinin listesidir.
lmin: : Etkimesi gereken minimum şerit sayısıdır.
lmax : Etkimesi gereken maksimum şerit sayısıdır.
Program, hareketli yük durumunda bütün tanımlamalara bakmakta ve tanımlama ile
izin verilmiş trafik şeritlerinin taşıt sınıfları ile yüklemesi ile ilgili bütün olasılıkları
denemektedir.
Taşıt Hesap Kategorileri: TCK Köprüler Teknik Şartnamesinde tanımlı standart taşıt
hareketli yüklerinden doğan çubuk iç kuvvetlerin belirlenmesi için hesaplarda



kullanılacak bazı özellikler bilinmelidir. Bu çalışmada tek açıklıklı, basit mesnetli,
betonarme sandık kesitli köprünün istenen iç kuvvetleri, açıklık ortası momenti ve
mesnetlerindeki kesme kuvveti değerleridir. Bu nedenle sadece bu iç kuvvetleri
etkileyen unsurlar göz önüne alınacaktır.
SAP2000 V8.2.3.’ün maksimum ve minimum değerlerin bulunduğu lokal eksenleri
ve değerleri otomatik olarak ortaya koymaktadır. Statik Yüklerden Kaynaklanan
Kesme Kuvveti Ve Maksimum Eğilme Momenti Grafiği ve Değerleri Şekil 3.13’de
verilmiştir.

Şekil 3.13. Statik Yüklerden Kaynaklanan Kesme Kuvveti ve Maksimum Eğilme
Momenti Grafiği ve Değerleri.

SONUÇ

Bu bölümde anlatılan SAP2000 V8.2.3 yazılımı köprü tasarımı menüsü yardımı ile
tek açıklıklı, basit mesnetli, dolu gövdeli bir sandık kesitli köprünün analizi
yapılmıştır.
Köprünün modellemesi ve analizi yapılırken aşağıdaki parametreler kullanılmıştır.
Köprü Açıklığı (L): Çubuk eleman olarak modellenen köprü üst yapısının mesnetleri
arasındaki uzaklıktır. Bu çalışmada köprü açıklığı olarak 20.0 m ile 30.0 m
arasındaki tüm tamsayı değerleri alınmıştır.
Köprü Genişliği (G): Çubuk eleman olarak modellenen köprü üst yapısının trafik
akışına dik doğrultuda uzanan birimidir. Bu çalışmada köprü genişliği olarak 8.0 m,
11.0 m ve 12.0 m olmak üzere üç farklı değer kullanılmıştır. Buna göre ilgili
şartname gereği 8.0 m’lik genişliğe 2 şerit, 11.0 m ve 12.0 m’lik genişliklere de 3
adet trafik şeridi atanmıştır.
Köprü Derinliği (H): Çubuk eleman olarak modellenen köprü üst yapısını oluşturan
sandık kesitin derinliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada sandık kesit derinliği olarak
1.30 m ile 2.0 m arasındaki tüm 0.1 adımlı kalınlık değerleri alınmıştır.



Burada elde edilen sonuçların PTI-Post Tension Institute; “Post Tensioned Box
Girder Manuel” (1978)’de önerilen konvansiyonel yöntemle elde edilen sonuçlarla
oldukça uyumlu olduğu görülmüştür [15 ve 16]. Karşılaştırmalı sonuçlar aşağıdaki
Çizelge 1’de verilmiştir [16].

Çizelge 1. Farklı geometrideki köprülerde uygulanan yönteme göre bulunan kesme
kuvvet ve moment değerleri.

KÖPRÜ GEOMETRİSİ
PTI-KUTU KESİTLİ

KİRİŞLER YÖNTEMİ
SONUÇLARI

SAP2000 V8.2.3 SONUCU

L G H Kesme Kuvvet Moment Kesme Kuvvet Moment
m m m t tm t tm

22 8 1.4 381.484 1992.037 447.301 2333.971
25 8 1.7 440.185 2629.716 506.119 3030.230
28 8 1.5 477.781 3209.243 530.518 3584.960
29 11 1.6 629.081 4403.423 740.653 5183.802
30 12 1.7 718.645 5217.831 829.291 6023.274

NOT: Tablo değerleri; açıklık ortası 1m genişlikli şerit için maksimum moment ve
kesme kuvvetini gösterir.
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KİLLİ ZEMİNE OTURAN DERZSİZ BİR KÖPRÜDEKİ SICAKLIK
DEĞİŞİMİNİN PARAMETRİK İRDELENMESİ
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ÖZET

Bu çalışmada, kazık, kazık başlığı ve köprü kirişinden oluşan killi zemine oturan derzsiz
bir köprü iki boyutlu olarak modellenmiştir. Köprünün sıcaklık, hareketli yük ve köprünün
üzerine oturduğu zeminin drenajsız kayma mukavemeti gibi parametreleri değiştirilerek
sonlu elemanlar yöntemi ile analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda köprü kirişinde ve
kazıkta oluşan moment ve kesme kuvveti değerleri ile köprünün orta nokta
deplasmanlarının değişimi karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dersiz köprü, sıcaklık değişimi, kazık

PARAMETRIC EVALUATION OF TEMPERATURE VARIATIONS
OF A JOINTLESS BRIDGE RESTING ON CLAYEY SOIL

ABSTRACT

In this study an integral bridge composed of piles, pile caps and bridge girders, constructed
on clayey soil has been modeled by two dimensional plain strain finite element model.
Analyses considered the changes in temperature, live load and undrained shear strength of
the foundation soil. Calculated results consisting of the moments and the shear forces at the
bridge girders and piles are compared. Midspan displacements are also compared to those
of reference values.

Keywords: Jointless bridge, temperature variation, pile

1. GİRİŞ

Köprü tasarımı sırasında dikkate alınan parametreler genel olarak köprünün zati yükü,
üzerinden geçecek olan araç yükü, rüzgar yükü, deprem yükü, sıcaklık değişimi gibi
çevresel faktörler dolayısıyla gelecek olan  etkilerdir. Köprüler çelik, betonarme, çelik ve
betonarmenin karma kullanılmasıyla oluşturulan kompozit malzemeden imal edilebilir.
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Ayrıca köprüler yapım sistemi olarak tek açıklıklı, çok açıklıklı, derzli yada derzsiz olarak
tasarlanabilmektedir. Derzli olarak tasarlanan köprülerde yatayda hareket serbestliği
sağlanmaktadır. Bu uygulamanın amacı sıcaklık değişimleri sonucunda, meydana
gelebilecek yer değiştirmelerin köprüde iç gerilmeler oluşturmasını engellemektir. Ancak
derzli köprülerde bu derzlerin bırakılması işçiliğin artmasına ve yapım süresinin uzamasına
sebep olduğu için köprü yapım maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca köprüde bırakılan derzler
zamanla kum yada yabancı maddeler dolayısıyla dolarak, kapanmakta ve bunun sonucu
olarak da sıcaklık etkisiyle iç gerilme oluşmayacak şekilde tasarlanan köprü derzlerin
kapanması nedeniyle iç gerilme oluşturacak hale gelebilmektedir. Özellikle ülkemizde
derzlerin belli zaman aralıklarında temizlenmesi işlemi yapılmamakta, yapılsa bile bakım
maliyetleri yapım sırasındaki derz için harcanan ilave maliyetlerle birleşince amaca
ulaşmayan bir imalat için ilave külfetler doğmaktadır.

Derzsiz olarak imal edilen köprülerde ise, köprünün mesnetlerinde yatay hareket
serbestliği ortadan kalkmakta, köprü kirişi, köprü mesnedi aracılığıyla, köprü ayağı yada
köprü kazığı üzerine oturmaktadır. Bu şekilde imal edilen köprüler yapım, bakım maliyeti
açısından derzli köprülere göre daha ekonomik olmaktadır. Ancak bu durumda köprü
kirişine rijit yada yarı rijit olarak bağlanan köprü ayağı ve köprü kazığına sıcaklık
dolayısıyla ilave kesme kuvveti ve moment etkileri gelmektedir. Eğer bu etkiler köprü
kirişi, kazık başlığı ve köprü kazığının güvenle taşıyabileceği sınırların altında kalacak
şekilde tasarlanırsa, derzsiz köprüler yapım ve bakım maliyetinin daha az olması sebebiyle
derzli köprülere göre daha ekonomik olmaktadır.

Köprü ayakları arasındaki açıklık mesafesi, köprü mesnedi yüksekliği, köprü mesnedi ve
köprü kirişi rijitlik oranları, köprü zati yükü, yatay yük, sıcaklık değişimleri, zemin
oturması, köprünün mesnetlenme şartları, sünme ve büzülme etkileri dikkate alınarak
yapılan çalışmada, köprü ayağı yüksekliği / köprü açıklığı oranı ile alt yapı atalet momenti
/ üst yapı atalet momenti oranları çarpılmasıyla elde edilen rijitlik ile mesnetlenme tipine
göre oluşan moment değerleri karşılaştırılmıştır  1 . Diğer bir çalışmada, iki açıklıklı
derzsiz bir köprü, zati yük, sünme, hareketli yük, sıcaklık değişimi, büzülme, zemin
oturması gibi etkiler dikkate alınarak alt ve üst yapıda oluşan gerilme değerleri
irdelenmiştir. Bu çalışmada sünme ve büzülmenin birbirinin etkisini yok edici yada azaltıcı
sonuçlar verdiği kanaatine varılmıştır  2 .

Yapılan parametrik çalışmada tek açıklıklı çelik bir köprüde sıcaklık değişimleri ve diğer
etkiler dolayısıyla oluşan gerilme değeri okumaları, teorik olarak hesaplanan gerilme
değerleri ile karşılaştırılmış, okunan değerlerin hesaplanan değerlere yakın olduğu tespit
edilmiştir  3 . Tek açıklıklı derzsiz bir köprü sonlu elemanlar ile modellenerek, her bir
sonlu elemanın en / boy oranına bağlı olarak, köprü eğriliği ve elemanda oluşan moment
değişimleri karşılaştırılmıştır  4 . Kazık başındaki yanal deformasyon tam entegre ayakta,
yarı entegre ayakta olduğundan daha azdır. Hesaplanan kazık gerilmeleri yarı entegre ayak
kullanılması durumunda tam entegre ayak kullanılması durumundan yaklaşık % 40 daha
azdır  5 .
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Şekil 1. Tam ve yarı entegre mesnet tipleri

2. ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmada tek açıklıklı, köprü kazığı ve kazık başlığı üzerine oturan derzsiz bir
köprünün, zeminin drenajsız kayma direnci, sıcaklık değişimi ve köprü hareketli yükünün
değişimine göre köprü kirişinde ve kazıkta oluşan kesme kuvveti, moment ve köprü kirişi
orta nokta deplasmanı değişimleri irdelenmiştir. Bu çalışma ile yapım ve bakım
maliyetleri derzli köprülere kıyasla daha az olan derzsiz köprülere dikkat çekmek
amaçlanmaktadır.

3. PARAMETRİK ÇALIŞMA

3.1. Köprü Geometrisi

İki boyutlu olarak modellenen köprüde kazıklar, kazık başlığı ve köprü kirişi dairesel kesit
olarak düşünülmüştür. Köprü kirişi ile kazık başlığı( köprü ayağı) tam entegre olarak
modellenmiştir. Köprü kirişi uzunluğu L=30 m, çapı d1=1,5 m, kazık başlığı yüksekliği
h1=2 m, çapı d2=1 m ve kazık uzunluğu h2=10 m, çapı d3=1 m alınarak köprü modeli
oluşturulmuştur. Genel olarak uygulamalarda kazık başlığının eğilme riijitliği, kazığın
eğilme rijitliğine göre daha büyük olmasına rağmen bu çalışmada kazık başlığı ve kazığın
eğilme rijitlikleri aynı alınmıştır.

3.2. Modelde Kullanılan Parametreler

Sonlu elemanlar analizi sırasında kullanılan zemin parametreleri Tablo 1’de sunulmuş
olup, kazık, kazık başlığı ve köprü kirişi ile ilgili parametreler ise iki boyutlu ve düzlem
şekil değiştirme (plane-strain) kabulüyle uyumlu olarak her bir birim uzunluk için
hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Köprü modeli ve boyutları

Tablo 1. Zemin Parametreleri
Kil I Kil II Kil III Kil IV

γ  (kN/m3) 18 18 18 18

E (kN/m2) 2000 4000 8000 16000

υ 0,35 0,35 0,35 0,35

c (kPa) 50 100 200 400

Ф( o) 10 10 10 10

Tablo 2. Yapı Parametreleri
Köprü Kirişi Kazık Kazık Başlığı

EA (kN) 2,00E7 2,00E7 2,00E7

EI   (kN/m2) 1,67E6 1,67E6 1,67E6

w (kN/m3) 15 15 15

υ 0,15 0,15 0,15

3.3. Yükleme Senaryoları

Modeli kurulan köprünün killi bir zeminde, 21o C sıcaklıkta imal edileceği düşünülerek bu
sıcaklık değeri referans olarak alınıp, iklim farklılıklarından dolayı sıcaklık değişimlerinin
20’şer derece artacağı yada azalacağı kabul edilmiş, bu kabul sonucunda hesap sıcaklıkları
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Tablo 3- Analiz Değişkenleri

Model Sıcaklık
(oC)

Hareketli Yük
(kN/m)

Zeminin Drenajsız
Kayma Mukavemeti

(kPa)
T21-C50-Q15 21 15 50
T21-C100-Q15 21 15 100
T21-C200-Q15 21 15 200
T21-C400-Q15 21 15 400
T21-C50-Q30 21 30 50
T21-C100-Q30 21 30 100
T21-C200-Q30 21 30 200
T21-C400-Q30 21 30 400
T41-C50-Q15 41 15 50
T41-C100-Q15 41 15 100
T41-C200-Q15 41 15 200
T41-C400-Q15 41 15 400
T41-C50-Q30 41 30 50
T41-C100-Q30 41 30 100
T41-C200-Q30 41 30 200
T41-C400-Q30 41 30 400
T61-C50-Q15 61 15 50
T61-C100-Q15 61 15 100
T61-C200-Q15 61 15 200
T61-C400-Q15 61 15 400
T61-C50-Q30 61 30 50
T61-C100-Q30 61 30 100
T61-C200-Q30 61 30 200
T61-C400-Q30 61 30 400
T1-C50-Q15 1 15 50
T1-C100-Q15 1 15 100
T1-C200-Q15 1 15 200
T1-C400-Q15 1 15 400
T1-C50-Q30 1 30 50
T1-C100-Q30 1 30 100
T1-C200-Q30 1 30 200
T1-C400-Q30 1 30 400
T-19-C50-Q15 -19 15 50
T-19-C100-Q15 -19 15 100
T-19-C200-Q15 -19 15 200
T-19-C400-Q15 -19 15 400
T-19-C50-Q30 -19 30 50
T-19-C100-Q30 -19 30 100
T-19-C200-Q30 -19 30 200
T-19-C400-Q30 -19 30 400

Txx-Cyyy-Qzz → xx: analiz sıcaklığı; yyy: zemin drenajsız kayma mukavemeti; zz: köprü hareketli yükü

-19, +1, +41, +61 oC olarak alınmıştır. Köprünün üzerine etkiyen hareketli yük değerleri 15
ve 30 kN/m olarak alınmıştır. Zemin için Mohr-Coulomb modeli seçilerek Tablo 1’de
özetlenen parametrelerle analizler yapılmıştır. Numunelerin tüm değişkenlerini içeren
parametre değerleri Tablo 3’de verilmiştir.

Sonlu elemanlar programında tanımlanan elemanlara çalışmada kullanılan bilgisayar
programıyla sıcaklık değişimi yada yer değiştirme etkileri doğrudan tanımlanamadığı için,



6

analizler öncelikle köprü kirişinde sıcaklık değişiminin sebep olacağı yer değiştirme daha
sonra ise bu yer değiştirmeyi meydana getirecek kuvvet hesaplanarak ve bu kuvvetler
sonlu elemanlar programına girilerek analizler yapılmıştır. Analizler piyasada yaygın
olarak kullanılan bir program aracığıyla gerçekleştirilmiştir. Zeminin kazık üzerindeki
etkisinin sürekli ortam elemanlarıyla sağlandığı düşünülmüş, gerçekte 3 boyutlu olan
köprü sistemi 2 boyutlu modellenerek, sadece sıcaklık değişimlerinin oluşturduğu etkilerin
eğilimi elde edilmek hedeflenmiştir. Bu analizler sonucunda elde edilen, köprü kirişi orta
nokta deplasmanı, kesme kuvveti, açıklık ve kenar momenti değerleri ile kazıkta oluşan
kesme kuvveti ve moment değerlerinin değişimi Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu değerler
referans alınarak sıcaklık artması yada azalması sonucunda oluşan değişimler oransal
olarak Tablo 5, 6, 7 ve 8’de verilmiştir.

Sunulan oransal değişimler, sıcaklık değişimi sonucunda oluşan oransal değerler olup aynı
zemin drenajsız kayma direnci ve hareketli yük değerine sahip modellerde sıcaklığın 20 oC
artması yada azalması sonucu bulunan moment, deplasman ve kesme kuvveti değerleri
Tablo 4’de verilen referans değerlere bölünerek, moment, deplasman ve kesme
kuvvetlerinin sıcaklık artması yada azalmasıyla oluşan oransal değişimleri bulunmuştur.

Tablo 4. Analiz Sonuçları Referans Değerleri

Model ΔT
(Co)

Kiriş
Orta

Nokta
Deplasm
anı (mm)

Kazık Köprü Kirişi
Kesme
kuvveti

(kN)

Moment
(kN.m)

Kesme
Kuvveti

(kN)

Kenar
Momenti
(kN.m)

Açıklık
Momenti
(kN.m)

T21-C50-Q15

0

373 495 -2980 450 -2980 390
T21-C100-Q15 190 461 -2526 450 -2526 845
T21-C200-Q15 87 315 -2042 450 -2042 1330
T21-C400-Q15 74 327 -1970 450 -1970 1403
T21-C50-Q30

0

538 562 -3610 675 -3610 1443
T21-C100-Q30 311 541 -3288 675 -3288 1779
T21-C200-Q30 150 402 -2880 675 -2880 2185
T21-C400-Q30 122 436 -2859 675 -2859 2205

Tablo 5. Sıcaklığın +20 Co değişmesinin oluşturacağı oransal değişimler

Model ΔT
(Co)

Kiriş Orta
Nokta

Deplasma
nı (mm)*

Kazık Köprü Kirişi
Kesme
kuvveti
(kN)*

Moment
(kN.m)*

Kesme
Kuvveti
(kN)*

Kenar
Momenti
(kN.m)*

Açıklık
Momenti
(kN.m)*

T41-C50-Q15

+20

0,997 1,010 1,010 1 1,010 0,936
T41-C100-Q15 0,995 1,019 1,011 1 1,011 0,964
T41-C200-Q15 0,989 1,063 1,021 1 1,021 0,971
T41-C400-Q15 0,959 1,110 1,024 1 1,024 0,968
T41-C50-Q30

+20

0,998 1,009 1,011 1 1,011 0,983
T41-C100-Q30 0,990 1,018 1,009 1 1,009 0,983
T41-C200-Q30 0,980 1,047 1,013 1 1,013 0,983
T41-C400-Q30 0,975 1,080 1,015 1 1,015 0,980
*: Mutlak değerler için bu tabloda verilen katsayıları Tablo 4’ teki karşılığı olan referans değerlerle çarpılmalıdır.
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Tablo 6. Sıcaklığın +40 Co değişmesinin oluşturacağı oransal değişimler

Model ΔT
(oC)

Kiriş Orta
Nokta

Deplasma
nı (mm)*

Kazık Köprü Kirişi
Kesme
kuvveti
(kN)*

Moment
(kN.m)*

Kesme
Kuvveti
(kN)*

Kenar
Momenti
(kN.m)*

Açıklık
Momenti
(kN.m)*

T61-C50-Q15

+40

0,997 1,022 1,020 1 1,020 0,872
T61-C100-Q15 0,995 1,039 1,025 1 1,025 0,930
T61-C200-Q15 0,989 1,124 1,040 1 1,040 0,942
T61-C400-Q15 0,919 1,214 1,047 1 1,047 0,936
T61-C50-Q30

+40

0,994 1,017 1,018 1 1,018 0,965
T61-C100-Q30 0,984 1,035 1,018 1 1,018 0,966
T61-C200-Q30 0,967 1,097 1,026 1 1,026 0,965
T61-C400-Q30 0,951 1,158 1,031 1 1,031 0,959
*: Mutlak değerler için bu tabloda verilen katsayıları Tablo 4’ teki karşılığı olan referans değerlerle çarpılmalıdır.

Tablo 7. Sıcaklığın -20 Co değişmesinin oluşturacağı oransal değişimler

Model ΔT
(oC)

Kiriş Orta
Nokta

Deplasmanı
(mm)*

Kazık Köprü Kirişi
Kesme
kuvveti
(kN)*

Moment
(kN.m)*

Kesme
Kuvveti
(kN)*

Kenar
Momenti
(kN.m)*

Açıklık
Momenti
(kN.m)*

T1-C50-Q15

-20

0,997 0,988 0,994 1 0,994 1,064
T1-C100-Q15 0,995 0,980 0,990 1 0,990 1,036
T1-C200-Q15 1,000 0,936 0,984 1 0,984 1,029
T1-C400-Q15 1,041 0,905 0,979 1 0,979 1,031
T1-C50-Q30

-20

1,004 0,989 0,997 1 0,997 1,017
T1-C100-Q30 1,006 0,983 0,990 1 0,990 1,016
T1-C200-Q30 1,013 0,953 0,986 1 0,986 1,049
T1-C400-Q30 1,025 0,938 0,984 1 0,984 1,020
*: Mutlak değerler için bu tabloda verilen katsayıları Tablo 4’ teki karşılığı olan referans değerlerle çarpılmalıdır.

Tablolardaki verilerden de  anlaşılacağı üzere, köprü kirişinde oluşan kesme kuvvetleri
sıcaklık ve zemin drenajsız kayma direnci değişiminden etkilenmemektedir. Köprü
kirişinde oluşan moment ve deplasmanlar ile kazıkta oluşan kesme kuvveti ve momentin
değişimlerinin kolay takibi  için her bir durum da elde edilen verilerle ilgili grafikler
oluşturulmuştur.

Tablo 8. Sıcaklığın -40 oC değişmesinin oluşturacağı oransal değişimler

Model ΔT
(oC)

Kiriş Orta
Nokta

Deplasma
nı (mm)*

Kazık Köprü Kirişi
Kesme
kuvveti
(kN)*

Moment
(kN.m)*

Kesme
Kuvveti
(kN)*

Kenar
Momenti
(kN.m)*

Açıklık
Momenti
(kN.m)*

T-19-C50-Q15

-40

1,003 0,978 0,986 1 0,986 1,128
T-19-C100-Q15 1,026 0,961 0,979 1 0,979 1,071
T-19-C200-Q15 1,034 0,876 0,965 1 0,965 1,057
T-19-C400-Q15 1,081 0,857 0,956 1 0,956 1,063
T-19-C50-Q30 -40 1,007 0,980 0,990 1 0,990 1,035
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T-19-C100-Q30 1,013 0,967 0,982 1 0,982 1,033
T-19-C200-Q30 1,033 0,903 0,973 1 0,973 1,035
T-19-C400-Q30 1,041 0,878 0,968 1 0,968 1,040
*: Mutlak değerler için bu tabloda verilen katsayıları Tablo 4’ teki karşılığı olan referans değerlerle çarpılmalıdır.

kiriş orta nokta deplasmanı
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Şekil 3. Köprü kirişi orta nokta deplasmanları değişimi - Q15

Kiriş orta nokta deplasmanları ile ilgili olarak verilen Şekil 3 ve Şekil 4’de görüldüğü gibi
sıcaklık arttıkça orta nokta deplasmanının azaldığı anlaşılmaktadır. Bu davranış, sıcaklık
artışı sonucu uzamaya çalışan kirişin, uzamanın bir miktar kazıklar tarafından
engellenmesi sonucu kiriş orta noktasının yukarı doğru hareket etme eğilimi sonucu
oluşmaktadır.
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kirişi orta nokta deplasmanı
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Şekil 4. Köprü kirişi orta nokta deplasmanları değişimi – Q30

Sıcaklığın referans kabul edilen değerden aşağıya düşmesi de bu etkinin tersini
yaratmaktadır. Bu davranış zeminin drenajsız kayma direncinin artması ile daha da belirgin
hale gelmektedir.

Şekil 5. Kazıkta oluşan en büyük kesme kuvveti değişimi- Q15 ve Q30
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Kazıkta oluşan kesme kuvvetleri sıcaklığın değişimi ile yayılı yükün 15 kN/m olması
durumunda %22, yayılı yükün 30 kN/m olması durumunda %15 seviyelerine varan oranda
değişmektedir. Bu değişim değerleri zeminin drenajsız kayma mukavemeti değerleri
arttıkça azalmaktadır (Şekil 5).

Kazık üst ucundaki düğüm noktasında oluşan moment değeri, köprü mesnedinde oluşan
moment değerine eşit olduğu için sadece köprü kirişinin açıklık ve mesnet moment değeri
değişimleri verilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi, kazıkta ve köprü mesnedinde hareketli
yükün 15 kN/m olduğu yük değerinde M değişkeni ile gösterilen modellerde kazık ve
köprü mesnet momenti değişimi en fazla %5 civarında olurken, A ile gösterilen ve
açıklıktaki moment değişimini ifadeden modellerde değişim oranı %5 in üzerinde,
açıklıkta zeminin drenajsız kayma mukavemeti 50 kPa olan modelde değişim %10’dan
daha fazla olmuştur.

Köprü kirişinde moment değişimleri ile ilgili oluşturulan Şekil 7‘deki grafikten de
görüleceği gibi sıcaklığın ve zemin drenajsız kayma direnci değişimi ile çok belirgin
moment değişimleri gözlenmemiştir.

köprü mesnedinde ve açıklıkta oluşan moment
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Şekil 6. Köprü kirişi mesnedinde ve açıklıkta oluşan en büyük momentlerin değişimi-Q15
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köprü kirişi mesnedinde ve açıklıkta oluşan moment
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Şekil 7. Köprü kirişi mesnedinde ve açıklıkta oluşan en büyük momentlerin değişimi-Q30

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 Köprü kirişinde sıcaklık ve zemin drenajsız kayma direnci değişimi dolayısıyla
kesme kuvveti değişimi oluşmamıştır.

 Köprü açıklığında oluşan moment değişimleri çok sınırlı düzeyde kalmıştır.
 Kazıkta oluşan en büyük moment değişimleri %5 civarındadır.
 Kazıkta oluşan kesme kuvveti değişimleri zemin drenajsız kayma direnci arttıkça

%20 değerine kadar ulaşmaktadır.
 Tasarım aşamasında kazıkta oluşan moment farkları, kazık boyuna donatısı ile,

köprü mesnedinde oluşan moment farkları köprü mesnet donatısı ile, kesme
kuvvetinin karşılanmasında etkili olan enine donatının arttırılması ile, kazıkta
oluşan kesme kuvvetleri farkları karşılanabildiği sürece, köprünün derzsiz
yapılmasının daha uygun olacaktır.

 Derzsiz köprülerin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliği önemli oranlarda yapım ve
bakım-onarım avantajları nedeniyle artırılması kuvvetle önerilir.
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SEMBOLLER

h1 : kazık yüksekliği (m)
h2 : kazık başlığı yüksekliği (m)
L : köprü açıklığı (m)
d1 : köprü kirişi çapı (m)
d2 : kazık başlığı çapı (m)
d3 : kazık çapı (m)
γ : zemin birim hacim ağırlığı (kN/m3)
E : elastisite modülü (kN/m2)
ν : poisson oranı
c : zemin drenajsız kayma mukavemeti (kPa)
φ : içsel sürtünme açısı (o)
EA : uzama rijitliği (kN)
EI : eğilme rijitliği (kN/m2)



ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI
GÜÇLENDİRİLMELERİ İÇİN STRATEJİLER

Ayaz H. Malik, P.E.
Proje Müh. (Emekli)

New York Bölgesi Trafik Departmanı

ÖZ

Son 20 senede, köprülerin ciddi şekilde ve beklenmeyen biçimde göçmeleri sonucu önemli can
kayıpları ve maddi külfet meydana gelmiştir. Yapıların önemli bir bölümü deprem yükleri
dikkate alınmadan tasarlanmıştır.

Bu makale, yapının deprem dayanımını arttırmak ve genel performansını geliştirmek amacı ile,
yapısal elemanların depreme karşı zedelenebilirliğini ölçmek ve güçlendirmek için stratejiler
sunmaktadır.

GİRİŞ

Son 20 sene içerisinde, önemli sayıda köprü büyük deprem hareketlerinden doğan aşırı hasara
maruz kalmıştır. Aynı süre içerisinde, depremin etkilerini asgari düzeye indirmek için yenilikçi
ve gelişmiş deprem aygıtları üretilmiştir. Sismik tehlike düzeyine bağlı performans bazlı
yaklaşımlar kullanılarak, maliyetli deprem güçlendirmelerinin etkinliği
değerlendirilebilmektedir. (4).

Yapıların önemli bir bölümü, bu deprem etkileri ve buna bağlı zemin göçmeleri dikkate
alınmadan tasarlanmıştır. Bu yapıların depreme karşı iyileştirilmeleri, deprem etkilerini kayda
değer bir miktarda azaltmakla beraber, olası can ve ekonomik kayıpları da en aza indermektedir.

DEPREME KARŞI İYİLEŞTİRME

Yapının daha tasarım aşamasında, gerekli standartları karşılamaktan da öte, dikkate alınmasında
büyük fayda olan çeşitli sistem konfigürasyonları ve bileşenler mevcuttur.

 Ek yük aktarım mekanizmalarının sağlanması
 Çok eksenli rotasyon yapabilen mesnetler
 Mütemadi üstyapı konfigürasyonu
 Verev mesnet yerleşiminin önlenmesi
 Homojen kütle dağılımı
 Kritik yapı elemanlarının sünekliğinin sağlanması



Köprülerde geçmiş depremlerden dolayı meydana gelen göçmeler incelenerek, bu göçmelere
sebep olan çeşitli yapısal elemanların depreme karşı zedelenebilirliği öğrenilmiştir. Dolayısıyla,
mevcut köprülerin depreme karşı zedelenebilirliği, beklenen tehlikenin büyüklüğü de dikkate
alınarak ölçülebilir. Bu amaçla, “Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures” Ocak
2006, (FHWA-HRT-06-032) isimli yayında belirtildiği gibi, bu önlemlerin mevcut köprülere
uygulanmasına ilişkin bir iyileştirme programı hazırlanmalıdır. New York gibi önemli şehirlerde,
can kayıplarını, trafik sıkışıklığını ve dolayısıyla meydana gelecek maddi kayıpları önlemek
amacı ile çok aşamalı bir yaklaşımı gündeme almak mantıklı olacaktır.

Bu çalışmanın amacı, mevcut köprülerin orta büyüklükte olan, yani ‘taban seviyesindeki’ (aynı
zamanda ‘functional evaluation earthquake (FEE)’ olarak adlandırılan) deprem hareketini
hasarsız atlatmalarını ve ciddi büyüklükte olan, yani “tavan seviyesindeki” (aynı zamanda
‘maximum considered earthquake (MCE)’ veya ‘safety evaluation earthquake (SEE)’ olarak
adlandırılan) deprem hareketini ise limitli bir hasarla, göçme olmadan atlatmalarını sağlayacak
iyileştirilmelerini sağlamaktır.

İyileştirme önlemlerinden başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 Mesnet yenilemeleri / İzolasyon mesnetlerinin uygulanması
 Ayakların mantolanması
 Mesnet oturma payı genişletmeleri
 Sürekliliğin sağlanması
 Ek yük aktarım mekanizmalarının sağlanması
 Mesnet takozlarının yapılması
 Temel iyileştirmeleri

Şekil 1. Çelik Mafsal Mesnet

Dönme merkezi

Kiriş Ucu



Mesnet İyileştirmeleri

Önceki depremlerde gözlendiği gibi (Kobe (Hanshin-Awaji, Japan) depremi), çelik mesnetlerin
zayıf deprem performansı bir çok yapısal göçmenin ana nedeni olmuştur (2, 6). Deprem hareketi
sırasında, mesnetler çeşitli yönlerde deplasmanlara, dönmelere ve yatay kuvvetlere maruz
kalmaktadır ve bunlar tek eksenli çelik mesnetler ile ve kayıcı mesnetlerin gevrek kırılmalarına
yol açmaktadır (Şekil 1 ve 2)..

Şekil 2. Kayıcı Çekil Mesnet

Bu mesnetleri, sünek olan, çok eksenli dönme ve çok yönlü hareket yapabilen mesnetler ile
değiştirmek, üstyapıda oluşabilecek potansiyel kayma problemlerini engellemektedir (Şekil 3 ve
4).

Şekil 3. Çelik Takviyeli Elastomer Mesnet

Figure 4. Kayıcı ve Sabit Çok Eksenli Dönme Yapabilen Mesnet

Mesnet Konfigürasyonlarının Etkin Biçimde Oluşturulması

Yapının mevcut kapasitesi gözönüne alınarak, depremde ortaya çıkan istemleri azaltabilecek
çeşitli mesnet königürasyonları göz önüne alınarak değişik seçenekler araştırılmıştır:

 Bir kenar ayakta sabit mesnetler, orta ayaklar ile diğer kenar ayakta ise kayıcı mesnetler
kullanılabilir. Bu, ayaklardaki deprem istemlerinin azalmasına yol açacaktır. (Şekil 6a)



 Tüm kayıcı mesnetlerin enine yönde sabitlenmesi suretiyle, yük tüm mesnetlere dağıtılarak
sabit mesnetlerdeki deprem istemleri azaltılabilir. (Şekil 6b). Ek olarak, boyuna yöndeki
dayanımı arttırmak adına, bir kenar ayakta sabit mesnetler, diğerinde ise kayıcı mesnetler ile
birlikte kilitleme aygıtları kullanılabilir. (Şekil 6b)

 Kayıcı mesnetler için geleneksel çelik takviyeli elastomerler kullanılırken, sabit mesnetler için
ise kurşunlu izolasyon elemanları tercih edilebilir. Bu, sabit mesnetler de dahil olmak üzere,
yapıdaki deprem istemlerini azaltacaktır (Şekil 6c). Isıl hareketler bu izolasyon elemanı sabit
mesnet olarak davranacaktır.

 Kayıcı mesnetler için raylı pot mesnetler kullanılırken, sabit mesnetler için ise kurşunlu
izolasyon elemanları kullanılabilir. Pot mesnetlerin sürtünme katsayısı eastomer
mesnetlerden daha düşük olduğu için, bu durum boyuna yönde yapıdaki deprem istemlerini
daha da azaltacaktır. (Şekil 6d)

Şekil 5a. Yatay Yönde Kısıtlayıcı Korniyerler Teşkil Edilmiş Elastomer Mesnet

Şekil 5b. Yük Aktarıcı Aygıt

Şekil 5c. Sürtünmeli Sarkaç



Şekil 5d. Kurşunlu İzolasyon Mesneti

Şekil 6. Çeşitli Mesnet Konfigürasyonları

DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN İYİLEŞTİRME

Basit mesneteli açıklıklar, yük aktarım mekanizmalarını arttırmak amacı ile, uygulanabilir



görüldüğü takdirde sürekli olarak teşkil edilirler (8). Bu devamlılık, düzlem içindeki kuvvetleri
orta ve kenar ayaklara aktarırken, boyuna yöndeki hareketlerden dolayı uç mesnet şartının
kaybolmasını engelleyerek yapının deprem performansını arttırırlar. Açıklığın serbest iki uçunu
birleştirirken, gövde ve flanşlar arasında tam bir bağlantı sağlamak önemlidir. Sünekliği
sağlamak amacı ile bulonlu bağlantılar kullanılmaktadır. (Şekil 7)

Şekil 7. Ayakların Üstündeki Süreklilik Bağlantısı

Harekete izin veren yivli deliklerin kullanılması bağlantıda gevrek kırılmanın oluşmasına yol
açabilir. Sağlanan bu süreklilik, gerilmelerin ters yönlerde gelişmesine yol açacağından alt
flanşdaki kısmi kaplama levhasının yorulamaya maruz kalabilecek kritik kısımları AASHTO
şartnamelerine uygun şekilde bulonlu ekler ile güçlendirilirler (1).

Şekil 8. Alt Flanş Kaplama Levhası Güçlendirmesi



Süreklilik sebebiyle oluşabilecek gerilme artışları hafif malzemeden imal edilen tabliye
kullanılarak önlenebilir. Ayakların üstündeki bulunan iki mesnet aksındaki elemanlar ise, tek bir
elastomer mesnet ile değiştirilerek ölü veya hareketli yüklerin orta ayaklar üzerinde yaratacağı
eksantrik yüklemeler engellenebilir. (Şekil 9)

Şekil 9. Süreklilik

Askı ve mafsal sistemlere sahip yapılarda ise, askıya alınmış açıklıklar ile konsol kısımlar

arasında tam bağlantı sağlanarak mafsal ve askılı yapıların zayıflıklarının önüne geçilebilir.
Şekil 10. Mafsal Kısımlarda Bağlantı Detayları

Sürekliliğin faydalı olmadığı yerlerde, FHWA Retrofitting Manual’ de önerildiği şekilde deprem
takozları ve hareket önleyici elemanlar (Şekil 11) kullanılarak üstyapı kirişlerinin oturma

problemleri önlenebilir.

5 0  m m  M I N
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Şekil 11. Deprem Takozları
Kolon Güçlendirmesi

Günümüzde kullanılan mühendislik pratiği, kolonların potansiyel plastik mafsal bölgelerinde
spiral ve etriyeler kullanılarak yeterli sargılamanın oluşturulmasından ibarettir. Mevcut ayakların
hemen hemen %90 kadarı, betondaki basınç uzama kapasitesini arttıracak ve ana donatılara
yatay yönde destek verecek miktarda sargı donatısına sahip değildir. Bu kolonlarda oluşabilecek
eğilme ve kesme (kısa kolonlar oluşması durumu) kırılmaları yeterli sargı donatısı sağlanarak
engellenebilir. New York’ da, bu genelde çelik veya beton mantolama yapılarak ve ek sargı
donatısı eklenerek sağlanmaktadır.

Çelik Mantolama

Mevcut kolonların tasarım depremi için analiz edilmesi sureti ile, bu kolonların kesme ve eğilme
kapasiteleri deprem istemleri ile karşılaştırılmaktadır. Önceki uygulamalarda dairesel kolonlar
10mm (3/8") kalınlığında  çelik mantolar ile sarılarak pasif sargılama sağlanmıştır. Temel ve
başlık kirişi bölgelerinde istenmeyen miktarda moment kapasitesi artışı oluşmasını önlemek
amacı ile, bu bölgelerde manto ile kolon arasına yine 10mm (3/8") kalınlığındaki lastik tabakalar
konulmuştur. Şekil 12’ de çelik mantolu bir kolon güçlendirmesinin detayları görülmektedir.

Şekil 12. Kolonlarda Çelik Manto Uygulaması

Beton Mantolama



Perde tipli ayaklarda, 305 mm (12’’) kalınlığında betonarme mantolar ile eğilme (boyuna yönde)
kapasitesinde ve sargı donatısında artış sağlanmıştır. Mantoyu mevcut klona ankre etmek için 1.2
m (4 foot) x 1.2 m (4 foot) yerleşiminde delikler açılıp, enjeksiyonlu bulonlar kullanılmıştır.
Şekil 13’ te bu uygulamanın detayları görülmektedir.

Şekil 13. Kolonlarda Beton Manto Uygulaması

Sargı Donatısı Eklenmesi

Ek donatılar kolonun kesme dayanımını ve sargı etkisini arttırmaktadır. Dolayısıyla kolonda
kesme kırılmasından önce eğilmeye bağlı plastik deformasyonlar gözlemlenecek, yani gevrek
kırılma oluşması engellenmiş olacaktır.

Şekil 14. Temel güçlendirmesi

Genişleyen kolonların alt kısımlarında gereken sargı donatısı miktarı, 305 mm (12") aralıklı



mevcut sargı donatılarının aralarına etriye (spiraller) eklenerek sağlanmıştır. İlk olarak plastik
mafsal bölgesindeki kabuk betonu kırılmış ve mevut boyuna donatıların etrafına #5 ebadındaki
spiraller alternatif etriyeler ile birlikte sarılmıştır. (Şekil 14) Ek olarak, mevcut temele 460 mm
(18’’) kalınlığında dubelli bir ekleme yapılmıştır. Kabuk betonu kolonun orjinal boyutlarını
sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Temel Güçlendirmesi

Kazık Eklemesi

Deprem istemlerini karşılama amacı ile, mevcut temele ek kazık başlığı ile birlikte kazık
eklemesi yapılır. Ek kazık başlığı, mevcut başlığa dübelli bir şekilde ankre edilir.

Şekil 15. Temel Güçlendirmesi

Kazık başlığının köşelerine iki kat kapasiteye sahip kazıklar eklenir. Yapılacak basit bir deprem
analizi sonrasında, mevcut kazık yükleri ve ek deprem yüklerinin toplamının kazık kapasiteleri
aşmaması sağlanır. (Şekil 15)

Sıvılaşabilir Zeminin İyileştirilmesi

Sıvılaşma veya heyelan göçmelerinin engellenmesi amacı ile yapılacak iyileştirmeler kolay
değildir. Genelde, sabit ve sıkışmış zemine derin kazıklar çakılarak bu tarz göçmelerin
önlenebileceği düşünülmektedir. Mevcut temelde yer alan ve potansiyel sıvılaşma riski olan
zemin tabakasının kalınlığına bağlı olarak, kayaya kadar ek çelik kazıklar çakılarak deprem
yüklerinin aktarılması sağlanabilir. Bu çelik kazıklar, deprem yükleri burkulma kapasitelerinin
altında kalacak şekilde çok güvenli şekilde tasarlanırlar. (Şekil 16)

Şekil 16. Sıvılaşabilir Zeminin İyileştirilmesi



Performans Kriterleri ve Sismik Risk

Önemli şehirlerde ile çevresindeki alanlarda yer alan ve deprem riski taşıyan köprüler Tablo 1’
de yer alan çok aşamalı performans kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu köprüler,
yetkili kurumlar tarafından ‘kritik’, ‘önemli’ veya ‘diğer’ başlıkları altında sınıflandırılmalıdır.

TABLO- 1: PERFORMANS KRİTERLERİ VE SİSMİK RİSK DÜZEYLERİ

Önem Sınıfı Yinlenme
Aralığı

Aşılma
Olasılığı

Performans Düzeyi

Kritik
Köprüler

2500 Yıl 50 Yılda %2 Göçme yok, ilk 48 saatte acil traik için limitli
akış, bir ay içinde tam hizmet

500 Yıl 50 Yılda 10% Göçme yok, birincil yapısal elemanlarda hasar
yok, asgari düzeyde onarılabilir hasar, hemen
tam trafik hizmeti (İlk bir kaç saat incelemeye
izin verilmeli)

Önemli
Köprüler

2/3 (50 Yılda
%2)

Göçme yok, onarılabilir hasar, ilk üç gün
içerisinde bir veya iki şeritli trafik akışı, bir ay
içinde tam hizmet

Diğer
Köprüler

2/3 (50 Yılda
10%)

Göçme yok, görülebilir yerlerde belli olan
fakat onarılabilir hasar, trafik kesintisi kabul
edilebilir

Analizler sıvılaşma riskini, yatay yayılmayı, zemin-yapı etkileşimini ve düşey havalanma
kuvvetlerini göz önüne almalıdır. Her durumda, taban seviyesindeki deprem hareketi sırasında
yapının kapasitesini azaltan zemin faktörleri önlenmeli, tavan seviyesinde ise kabul edilebilir
düzeyin altında olmalıdır.

SONUÇLAR

Yapıların depreme karşı zedelenebilirliği aşağıdaki maddeler ile kontrol edilebilir:
• Ek yük aktarım mekanizmalarının sağlanması
• Süneklik
• Yatay yük taşıyıcı bağlantılar ve detaylandırma
• Yelinikçi imalatlar (garanti edildiğinde)
• Önem sıralamasına dayalı performans kriterleri
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KÖPRÜ HALATLARININ KALAN DAYANIMININ OLASILIK
HESAPLARI İLE DEĞERLENDİRMESİ
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ÖZET

Geçmiş senelerde köprü halat dayanımlarını tespit etmek için bir çok metot
geliştirilmiştir.  Bu metotların bir çoğu muayeneler sırasında yapılan görsel
incelemelere dayanmakta ve gerçek halat kopma davranışını inandırıcı bir şekilde
açıklayamamaktadır.  Bir kablonun dayanımı içindeki tellerin nihai dayanımının
sekant nihai birim germesi ile ilişkilendirilebilir.  Fakat hasar görmüş tellerin nihai
birim germelerindeki yüksek oranlı değişimler birim germe verilerinin de
değerlendirme içine alınmasını gerektirmiştir.  Bu çalışma içerisinde dayanım ve
birim germe arasındaki yüksek aralıklı değişim için olasılık hesaplamaları
yapılmıştır. Bu olasılık modelleri için kırılmış tellerin test verileri ve sahadaki
muayene sonuçları kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köprü, Halat Dayanımı, Olasılık

ABSTRACT
There has been several strength models developed over the last few years for the
strength evaluation of bridge cables. Most of these models rely on visual assessment
of wire condition determined during inspection and do not provide convincing
mechanism of a cable failure mechanism. Additionally, the assessment of the cable
strength is evaluated based on the wire ultimate strength, with a secant regard to the
wire ultimate strain. However, the wide variation observed in the ultimate strain of
degraded wires requires that the strain data be included in the assessment model
parameters. In the present paper, a probabilistic model that considers a multivariate
relationship between the strength and the strain is proposed. The model input
parameters are test data, and inspection findings of broken and cracked wires.

Keywords: Bridge, Cable Strength, Probability



1. GİRİŞ

Köprülerin ana halatları yüksek bir güvenlik katsayısı ile tasarlandığından dolayı
oluşan çürümeler, paslanmalar, gerilme pas çatlamaları, paslanma yorulmaları ve
hidrojen gevrekliği olan etkiler altında işlevini yapmaya devam etmektedir. Buna
rağmen köprü halatının matematiksel olarak dayanım değerlendirmesini yapabilmek
için test verilerine ve saha muayene kayıtlarına ihtiyaç vardır.

Hopwood ve Havens [1] paralel teli köprü halatlarının dayanımını bulabilemek için
paslanma hasarlarını bir ölçek içerisinde puanlamışlardır.  Kriterleri telin çürüme
derecesi ile alakalandırılmıştır.

Aşama 1: Tellerin çinko kaplamasının okside olması, beyaz paslanma
Aşama 2: Telin bütün kesitinin beyaz pas olması
Aşama 3: Telin içerisinde metalin %20-30 oranında paslanması
Aşama 4: Telin tümünün paslanması

Şekil 1. Paslanma Aşamaları

Şekil 1 de gösterilen paslanmalar sadece görseldir ve hasarın matematiksel olarak
tespitini sağlamamaktadır.  Bundan daha önceki modellerde sadece tek tek tellerin
nihai dayanımına bakılmıştır [2], [3] ve [4].  Buna rağmen, bir çok asma köprü halat
test verileri tellerin birim germe özelliklerinin değiştiğini göstermiştir.  Bu değişim
telin süneklik limitini de etkilemesine rağmen önceki modeller tarafından hesaba
katılmamıştır.  Birim germedeki değişim, çok yüksek bir aralıkta olduğu için olasılık
hesaplamaları tavsiye edilir hala gelmiştir. Tellerin çürümesi dolayısıyla oluşan
mekanik özelliklerdeki değişim çok fazla miktarlarda olmaktadır.  Telin elastik
modulundeki, E, nihai gerilme dayanımındaki, u ,ve nihai birim gerilmesindeki, u,
değişimler daha sonraki paragraflarda gösterilecektir.  Asma bir köprünün güvenlik
durumu ancak bu parametrelerin modele girilmesi ile sağlanabilir.  Aynı zamanda bu
parametrelerin birbirlerini nasıl etkilediği de önemli bir husustur.  Amaç kablodaki
güvenlik faktörünü bir olasılık hesabı içerisinde güvenirliliğini tespit etmektir.

Bu çalışmada önerilen metot önceki metotlara tellerin sünekliğini ve çürümesini
katarak geliştirmiştir.  Bu çalışmanın iki amacı vardır



1. Tek bir telin dayanım çürümesinin (azalmasının) uzun zamanda etkileri ve
bunun halat sistemine olan etkisi

2. Köprü halatının kalan ömrünün zamana bağlı çürüme kinematiği ile
ilişkilendirilmesi

Köprü halatlarının güvenirlik analizleri tellerin teker teker parametrik istatistiksel
modellenmesine bağlıdır.  Kablo dayanımlarını doğru bir şekilde istatistiksel olarak
modelleyebilmek için, kablo hasar bozulma sürecini bilmek ve halatı oluşturan
tellerin davranışlarını doğru bir şekilde anlamak gerekir.  Teller doğrusal olmayan bir
davranış gösterir.  Tellerin doğrusal olmayan davranışını bulabilmek için akma
sınırından sonra olan eğilimi bilmek gerekir. Laboratuar sonuçlarında görülebileceği
gibi bozulma parametreleri olan paslanma, hidrojen kırılganlaşması ve çatlaması
tellerin birim germe seviyelerine bağlıdır.  Bozulmaya maruz kalan tellerin nihai
birim germesindeki büyük değişimler istatistiksel parametreler içine katılmalıdır.  Bu
durum içerisinde Monte Carlo benzetimi kablo dayanımını bulmakta kullanılabilecek
doğru bir metottur.  Bu önerilen metot içerisinde tellerin tek tek dayanımlarındaki
değişimler iki ana parçaya ayrılabilir; birincisi teller arası farklılıklar ve ikincisi de
telin uzunluğu boyunca olan değişimledir.  Bu ikinci faktör zayıf halka etkisine
neden olur ve kablo uzunluğu artıkça kablo dayanımı azalabilir.  Aynı zamanda her
tel değişik mekanik özelliklere sahip olabilir ve bu yüzden her tel değişik doğrusal
olmayan davranışa sahip olabilir.  Önerilen halatlar için kullanılacak mekanik
özellikler test örneklerindeki bozulma eğilimleri göz önüne alınarak yapılabilir.
Halatların istatistiksel modeli tüm tellerin gerilme-birim germe ilişkisin için Monte
Carlo benzetimini kullanarak yapılabilir.  Tellerin gerilme ve birim germesi halat
dayanımının rassal değişimi olan çatlamış ve kırılmış tellerin olması şeklinde
modellenebilir.

Önerilen istatistiksel modelin değerlendirmesi için kullanılan girdiler kablo
dayanımındaki bozulmaların saha muayenesi sırasında elde edilen test tellerinden
edinilmiştir. Kablonun son durumunu anlamak için yapılan güvenirlik analizi saha
muayenesi sırasında bulunan kırılmış ve çatlamış tellerin bozulma özelliklerinden
elde edilmiştir.

2. TELLERİN MODELLENMESİ

Yüksek dayanımlı çelik teller köprü halatının ana parçalarıdır. Bu çalışma içerisinde
telin doğrusal olmayan gerilme-birim germe davranışı sırasında akma dayanımı e,
elastik modulus E, nihai gerilme u ve nihai birim germe u değişkenleri
kullanılmıştır. Rassal değişkenler vektörü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

   Tuue
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Her değişken en doğru istatistiksel metot kullanılarak en iyi temsil eden değer ile
tespit edilecektir.  Rassal değişkenlerin dağılımına bakarak yapılan data için en
temsili eğilimin bulunmasında hep pozitif değerler elde edilmesi gerekmektedir.  Üç
adet asimptotik dağılımdan biri olan Weibull dağılımı, Tip III dağılımı, sınırlar ile
çevrilmiştir.  Bunun tersine olarak Gumbel ve Frechet dağılımları, Tip I ve Tip II, ise
sınırlar ile çevrilmemiştir.  Tip 1 dağılımı kablo dayanımını bulmakta kullanılır [3]
ve [4].  Tip 1 dağılımında minimum değerlere uygun eğilim bulunur ise, negatif
değerlerin ortaya çıkma olasılığı vardır ki bu da imkânsızdır.  Dolayısıyla Weibull



veya lognormal dağılım tercih edilebilir.  Eğer rassal değişken X Weibull
dağılımında ölçek parametresi olarak >0 ve şekil parametresi olarak  kullanıyor
ise olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir.
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Burada orta değer ve varyant olarak aşağıdaki değerler alınabilir.
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Yoğunluk fonksiyonu için lognormal bir dağılım seçilir ise:
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Burada ve 2 orta değer ve varyanttır ve aşağıdaki denklemlerden elde edilir.
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Harlow ve diğerlerinin [5] de bahsettiği gibi Weibull dağılımı, halat dayanım datasını
anlatmakta en iyi çözümdür.  Not etmek gerekir ki, kritik olmayan durumlarda
Weibull dağılımı lognormal veya diğer dağılımlara göre tercih edilmeyebilir.  Bu
karar ancak datayı en uygun temsil edebilecek bir dağılım seçildiğinde bulunabilir.
Weibull dağılımı asma köprü halatların alınan birim germe doneleri için en uygun
şekilde temsil için Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Weibull dağılımı ile en uygun nihai birim germe



Her tel belli sayıda parçaya bölündükten sonra dört değişken [e, E, u, u] bir biri ile
alakalandırılmış ve bir bağlılaşım matrisi oluşturulmuştur.
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Rassal değişkenler [e, E, u, u] rassal örnekleme ile tel gerilme-birim germe
davranışını Şekil 3 de gösterildiği gibi belirlemede kullanılmışlardır.

Şekil 3.  Tel parçaları için gerilme-birim germe eğrisi

3.  KIRLIMIŞ VE ÇATLAMIŞ TELLERİN ADEDİNİN BELİRLENESİ

Burada not etmeliyiz ki, mevcut saha muayeneleri ve laboratuar test doneleri
incelendikten sonra en kötü durumdaki teller belirlenebilir.  Paslanmanın
aşamalarındaki belirlemedeki öznellikten dolayı tellerin gerçekte ne aşamada
olduğunu bulmak zor olabilir, mesela 4. derece tel paslanmasında karar vermekte
yapılacak hata gibi.  Dolayısı ile görsel değerlendirmeden çıkacak sonuçlardaki
güvenirlilik, test verileri ile yapılan değerlendirmeye göre daha az güvenli çıkabilir.

Kırılan tellerin adedini belirlemek için kullanılan istatistiksel metot için gereken
girdiler arasında tellerin kırılma olasılığı, p0, ve tellerin çatlama olasılığı, p1, vardır.
Şekil 4 ve 5 de kırılmış ve çatlamış teller için tipik bir gösterim yapılmıştır.



Şekil 4.  Kırılmış Tellerin Sıklığı

Şekil 5. Çatlamış Tellerin Sıklığı



4. TELLERİ GERİ KAZANIM UZUNLUĞU

Kenetlenme veya geri kazamın uzunluğu, tümü ile telin bozulmuş kesitinden tümü
ile fonksiyonel olan kesitine kadar tel boyunca olan uzunluğudur.  Kenetlenme
uzunluğunun efektif sayılabilmesi için tel boyunca başka bir bozulma daha olmaması
gerekmektedir. Tellerin birlikte sarılması sırasında veya gerilirken veya halat
kemerinden dolayı teller arasında önemli derecede radyal basınç meydana gelir ve
sürtünme kuvveti meydana gelir. Bu radyal basınçtan dolayı çatlamış tel belli bir
mesafe sonrasında taşıma kapasitesini geri kazanır. Kırılmış tel içerisinde gerilme
olmayacağından dolayı poisson etkisinden dolayı genleşmeye çalışır. Halat dışarıdan
sarılı olduğu için içerdeki teller fazla genleşemez ve teller arası temas kuvvetleri
artar.  Bu sebeple de bozulmuş kesitten uzaklaştıkça teller içerisinde eksenel
gerilmeler meydana gelir.

Raoof ve Huang’nın [6] temas gerilme teorisine göre 7697 telden oluşan 457 mm
çapındaki halatın kenetlenme uzunluğu 1,5 metre olarak kabul edilir.  1990
sonlarında yapılan halatın sarılmamış bölgelerinden yapılan tel kesimlerinden sonra
önemli derecede akustik olaylar meydana gelmiştir.  Bir telin kopmasından ortaya
çıkan miktar ve enerji direk olarak enerji kaybı ile ilgilidir.  Kırılmış bir telin kırılan
iki ucu arasındaki mesafe ne kadar bir enerji kaybolduğunu belirlemekte
kullanılmaktadır. 2000’lerin başında tel kesimleri sarılı durumda bulunan aynı
halatın değişik yerlerinde yapılıyordu.  Bu durumda da sargısı alınmış halatlarda
gözlenen kesim sonrası ayrışma daha fazla miktarlar da oluyordu.  Bu inceleme de
halat sargısının kırılmış bir telde kenetlenme uzunluğunu aşağı çektiğini gösterdi.

Sargısız halatlarda sahada yapılan muayene sırasında dış tellerin kayma durumunu
göz önüne alan iki adet limit dayanım durumuna bakılabilir.  Üst limit olarak bütün
kırılmış teller bir üst panelde eski dayanımlarına kavuşur.  Aşağı limit olarak da
panelde kırılmamış teller olmasına rağmen aşağı panelde kırılmış olanlar var ise
onların dayanım etkileri yarıya düşürülür.

5. ÇATLAMIŞ TELLERİN DAYANIM DEĞERLENDİRMESİ

Gevrek ve yüksek dayanımlı malzemeler için en küçük çatlama bile kırılmayı
tetikleyebilir.  Kablo dayanımını anlayabilmek için kırılma mekanizmasını çok iyi
anlamak gerekir.  Bütün çatlaklar defo olmasına rağmen bütün defolar çatlak
olmayabilir.  Mesela hacimsel kusurlarda defo olarak kabul edilir.

Köprü halatlarında çatlamış tellerin bulunması hasara dayalı analizleri önemli hale
getirir.  Geleneksel yapı analizinde malzeme dayanımı ve mevcut yükleri bilmek
önemlidir.  Dayanım mevcut yüklerden fazla ise elemanların tasarımının yeterli
olduğu kabul edilir.  Bu tip bir yaklaşımda gevrek kırılmaya engelleyecek bir
güvenlik katsayısı kullanılır.  Fakat çatlak bir durumda kopma malzemenin akma
sınırının altına hata servis taşıma gerilmesinin seviyelerine kadar gerileyebilir.
Kopma analizinde malzeme dayanımı yerine çatlağın boyutu ve kopma sertliği, Kc,
kullanılır.  Kopma sertliği malzemenin gevrek kırılmaya olan direnci olarak ifade
edilebilir.  Halatın kopma değerlendirmesi aşağıda gösterildiği gibi üçlü bir ilişki ile
tanımlanabilir.



Şekil 6. Kopma Mekaniği İlişkisi

Kopmaya dayalı analiz matematiksel üç parametre arasında bir ilişki yaratır ve bir
çatlağın ilerisinde bir gerilme alanı meydana gelir ve buna gerilme şiddeti, K1 faktörü
denir.  K1 gerilme şiddeti Kc kopma sertliğinden az olduğu sürece çatlakta gevrek bir
kırılma olmaz.  Kopma sertliği ilk kez olarak Bridge Technology Consulting [8]
tarafından ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.

Asma köprülerin kopmuş kablolarında yapılan incelemeler sonucunda, yüzey
çatlaklarının ön kısmında bir şekil değiştirmenin meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Çatlak genişliğinin artması öncesinde çatlak, Şekil 7 (a) da görüldüğü gibi yarı
yuvarlak bir ön kısım almaya yönelim gösterir. Çatlak derinliğinin kesit çapına oranı
(a/D) 0,5’ e yaklaşıp çatlak genişledikçe, Şekil 7 (b) deki gibi ön kısım yassılaşarak
düz bir şekil alır. Halat, her bir telin paylaştığı yükten gelen çekmeye maruz kalır.
Buna ek olarak tel, kendisini doğrultan (düzleştiren) eğilme gerilmesine maruz kalır.
Dolayısıyla her tür gerilme yoğunluğu ve kopma sertliği değerlendirmesine yukarıda
söz edilen iki önemli husus da (çatlak ön kısmında meydana gelen şekil değişikliği
ve teli düzleştiren eğilme gerilmesi) dahil edilmelidir.

(a) Yarı Yuvarlak Çatlak Önü                                 (b) Düz Çatlak Önü

Şekil 7. Çatlak Genişlemesi Sırasında Çatlak Önü Şekil Değişimi

Çekme ve eğilme gerilmelerine maruz kalan köprü telleri için gerilme yoğunluğu
etkisi çözümleri geliştirilmiştir [8]. Gerilme yoğunluğu etkisi için çözümler, çatlak
önü şekil değişimini ve teldeki eğilme gerilmesini göz önüne alır. Çatlamış tel oranın
belirlenmesinde kesin bir değerlendirme elde edilebilmesi için halatın kopma
sertliğinin belirlenmesi gereklidir.

Mevcut Yük
Gerilmesi, 

Çatlak boyutu
a

Kopma Sertliği
Kc



Kopma sertliği, Kc,’ nin belirlenmesinden sonra çatlamış tel popülasyonunun
dayanımı , cracked , şu ilişki ile belirlenir :

c

c
cracked aF

K


  (9)

Burada ac kritik çatlak derinliği ve F çatlak geometrisinden kaynaklı bir
parametredir.

6. KABLO DAYANIMI DEĞERLENDİRMESİ

Kablo yapımında paralel tel düzeni, teller için etkileşim ve karmaşık bir işlem sonucu
yük ve deformasyon paylaşımına olanak tanır. Önceki çözümlemede, şu
hesaplamalar yapılmıştır :

 Çatlamış tellerin de dahil edildiği, tüm tel popülasyonu için Monte Carlo
simülasyonu ile gerilme-birim boy değiştirme eğrisinin oluşturulması. Girdi
parametreleri tel test verileridir.

 Çatlamış ve kopmuş tellerin, asma kablosunun her paneline dağıtılması.
Yapılan model hesaplamalarında, çatlamış ve kopmuş tel sayısı rassal
değişken olarak üretilmiştir.

 Çatlamış tel dayanımı, malzeme özelliği olan kopma sertliği, Kc, değerinin
oluşturulmasına dayanan kopma mekanizması kavramları temel alınarak
değerlendirilmiştir.

Yukarıdakiler, kablo dayanımı değerlendirmesindeki temel taşları oluşturur. Daha
önceden gösterildiği gibi, bir telin kopması, fazla yük veya fazla deformasyondan
kaynaklı oluşan yük etkisi altında görülmektedir. Bu iki limitten her hangi birinin
aşılması durumunda tel parçası yetersiz kalır ve kopar. Kablo deformasyonu, her
basamakta her bir telin süneklik limiti, yani uzama kontrolünün yapıldığı artımsal
metodla gerçekleştirilir. Süneklik limitine ulaşıldığında, tel yük taşıyan mekanizma
dışında bırakılır. Bu işlem tüm tel popülasyonu kopana kadar tekrar edilir ve
kablonun yük-deplasman eğrisi elde edilir.

Değerlendirilen bir kablodaki etkin teller, kablo dayanımı için bir üst sınırın elde
edildiği incelenen paneldeki kopmuş tellerin dışarda bırakılması ile belirlenir. Diğer
taraftan, gözlem amacıyla panel sargılarının açılması sırasında dış etki ile kırılan
tellerin kaymaları için alt sınır kablo dayanımı da değerlendirilir. Alt sınır olarak,
değerlendirilen kablo panelinde etkin teller, aynı bölümdeki kırılmış telleri ve
panelin iki tarafındaki yan panellerde yer alan oluşmamış kırık tel sayılarını dışarda
bırakacak şekilde belirlenir. Dolayısıyla, incelenen panelin iki yanındaki panelde yer
alan kırık tel sayılarının yarısı, incelenen panele eklenir.



Şekil 8. Tipik Bir Panelde Kablo Dayanımı

7. SONUÇLAR

Paralel telli köprü kablolarının olasılıksal değerlendirilmesi sunulmuştur. Tahrip
olmuş tellerin nihai birim germe değerlerinde görülen büyük değişkenlik dolayısıyla
önerilen modelde birim germe istatistiksel bir parametre olarak alınmıştır.
Parametrelere verilen çeşitlilik ile Monte Carlo simulasyonu kablo dayanımının
hesaplanmasında uygun bir araç olmuştur. Önerilen modelin verilerini, gözlem
sırasında elde edilen tel örnekleri oluşturmuştur.
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OLAĞAN PROBLEMLER, OLAĞAN DIŞI BİR ÇÖZÜM:

KÖPRÜ KOLONLARININ FORE KAZIKLARLA DEĞIŞTİRİLMESİ
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ÖZET

New York şehrindeki Henry Hudson Ekspres yolu güney yonünde Topography üzerindeki koprü
yaklaşik olarak George Washington Koprüsünün 2km kuzeyinde bulunmaktadır. Köprü 1930lu
yıllarda inşa edilmis 1986 yılında büyük bir tamir görmüştür. 1998 yılında köprü yeniden gözden
geçirildiğinde, batı tarafındaki kolonlarda, pas payının dokülmesi, etriyelerin tamamen çürüyerek yok
olması ve ana donatıda kesit kayıpları şeklinde bozuşmalar olduğu saptanmiştir. Bu bozuşmalar ve
alınan karot örneklerinin test sonuçları 27 kolonun değiştrilmesini gerektirmiştir.

Köprünün doğusundaki parkın toprak dolgusunu tutan istinat duvarı, batısındaki ağaçlar ve eğimli
arazi şartları nedeniyle köprü altına iş makinelerinin girmeleri mümkün olmadığından köprü
kolonlarının klasik yöntemlerle değiştirilmesini imkansızlaştırmıştır. Arazinin durumu ve New York
Şehri Park İdaresinin ağacların kesilmesini önleyebilmek için koyduğu ağir şartlar, parkı ve yolu
kullananları en az etkileyecek bir çözüm olarak, her bir kolon için tabliyede açılan dört delikten
yerleştirilecek fore kazıklarla değiştirilmesini en uygun bir seçenek haline getimiştir. Seçilen yöntem,
köprünün tamir sırasında askıya alınması için gecici destek ihtiyacini da ortadan kaldırmıştır.

Bu makale bu yöntemle kolon değiştimede uygulanan işlemleri açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kolon Değiştirme, Fore Kazık

ABSTRACT

Bridge carrying the Henry Hudson Parkway Southbound over Topography is located approximately
one mile north of George Washington Bridge in New York City. Bridge was built in the mid 1930's
and rehabilitated substantially in 1986. In 1998, reinforced concrete columns on the west side showed
extensive deterioration consisting of lost concrete cover, hollow sounding and spalled areas,
completely deteriorated missing tie reinforcement and heavy section losses on the main reinforcement.
The above deficiencies and subsequent concrete tests determined to replace all twenty seven (27)
columns.

Replacing the columns was not an easy task because there is no direct access to the underside of the
bridge. Sheet pile retaining wall supporting the embankment of the park encloses the east side of the
bridge and west side of the bridge is surrounded by the trees.  These field conditions and the



restrictions imposed by the New York City Department of Parks and Recreation left only viable option
to replace each column with four drilled shafts, installed through the holes cut into the existing deck
slab by working above the bridge itself to minimize impact on parkland and traveling public. This
approach also eliminated the need for the temporary jacking columns during the construction. This
paper discusses the methodology used to replace existing columns with drilled shafts socketed into bed
rock.

Key Words: Column Replacement; Drilled Shaft

1. GİRİŞ

Henry Hudson Ekspres yolunu güney yönününde taşıyan köprüler, New York Central Demiryolu
şirketi tarafından, New York şehrinin batı yakasının geliştirilmesi amacıyla 1930lu yaptırılmıştır.
Kayıtlara göre bu köprüler 1986 yılında büyük bir tamir görmüşlerdir. Bu köprülerden birisi olan 28
açıklıklı, 411 metre uzunluğundaki, Topography üzerindeki köprüdür. Köprü, doğu tarafında
betonarme kolonlara oturan, batı tarafinda ise iki açıklıklı boyuna kirişlere saplanan ve beş metre
aralıklarla yerleştirilmiş enine krişlerden oluşan çelik bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Batı tarafındaki
perçinli boyuna kirişler her dört enine kirişte bir betonarme kolon uzerine mesnetlendirilmiştir (Sekil
1.) New York Eyalati Ulaştırma Dairesi, köprünün yerinde incelenip hesap ve tamir projelerinin
hazırlanmaı dışında köprünün çok modlu spectra analizlerinin yapılmasını, sunu ve istem oranlarının
hesaplanmasını ve köprünün deprem dayanıklılığının mümkün olduğu kadar arttırılmasını istemiştir.

Köprünün durumunun yerinde incelenmesi sırasında, denetim grubu batı taraftaki kolonlarda pas payı
betonunun dökülmesi, etriyelerin tamamen çürümesi, ana donatıda kesit kaybı, betondaki boşluklar

şeklindeki bozusmalari gözlemişlerdir (Sekil 2.) Yarım hücre olçümleri yapılarak donatıdakı paslanma
dereceleri saptanmaya çalışılmış, beton basınç, klorid oranı ve donma–erime  dirençlerinin

Şekil 1. Genel Görünüm Şekil 2. Kolonların Durumu



laborutuarda incelenebilmesi için beton karot örnekleri alınmıştır Yapılan testler beton klorid
oranlarının yüksek olduğunu, donma-erime dirençlerinin de yertersiz olduğunu göstermiştir.

2. KOLONLARIN TAMİR VEYA DEĞİSTİRİLME SEÇENEKLERİ

Arazide yapilan incelemelerin tamamlanmasından sonra, kolon kapasitelerinin yeterli düzeye
çıkarılması için kolonların giydirilmesi  veya aslına uygun olarak tekrar inşa edilmesi seçenekleri göz
önüne alınmıştır. Bu iki seçenekte köprü üst yapısının askıya alınmasını, kolonların etrafında kazı
yapılmasını gerektirmeteydi. Kolonların giydirilmesi şeklindeki çözüm, kalan pas paylarının özenle
temele kadar kazınarak ana donatının tamirini, yeni etriyelerin koyulmasını ve etrafına 10cm
kalınlığında beton dökülmesini, kolonlarin aslına uygun olarak değiştirilmesi ise betonarme kolonunun
tamamen yıkılmasını, yeni donatının yerleştirildikten sonra beton dökülmesini gerektirmekteydi.
Köprünün altına girmenin zorluğu, yapılacak yıkım ve kazı çalışmalarının ancak insan gücü ve köprü
üzerinden indirilebilecek küçük inşaat makinaları ile yapılmasına olanak sağlamaktaydı. Köprü altında
çalışabilmek içinde eğimli arazinin tesviye edilmesi gerekmekteydi (Şekil 3.)  Arazinin tesviye
edilmesi ve kolonların değiştirilebilmesi için ortalama 60cm çapinda 30 adet ağacin kesilmesini

gerektirmekte ve tesviye edilen kısımda inşaat makinelerinin çalışması da bir çok ağacin köklerini
etkileyip ölmelerine sebeb olabilecekti. Diğer bir sorun ise kazılacak toprağın başka bir yere taşınarak
depolanmasıydı. Bu aşamada New York Şehri Park İdaresi ağaclarin kesilmesine karşı çıkmış ve köprü
tamirinde kullanılacak küçük çaplı inşaat makinalarının kalan ağaçlara verebilecegi zarar nedeniyle
klasik yöntemle kolonların değiştirilmesine onay vermemeyerek, ağaçlara ve parka zarar vermeyecek
veya zararı en aza indirecek bir yöntemle tamirin yapılmasını istemişlerdir.

Bu tartışmalardan sonra köprünün tasıyıcı sistemi tekrar gözden geçirilmiş ve kolonların, köprü

Şekil 3. Köprü Kesiti



tabliyesinde açılacak 4 adet 86cm x 86cm boyutlarındaki deliklerden yerleştirilecek 40cm çapındaki
fore kazıklarla değiştirilmesinin en uygun bir çözüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. KOLONLARIN FORE KAZIKLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

Tasarım sırasında karşılaşılan sorunlar:

a. Mevcut bariyeri kaldırmadan delme işlemlerinin yapılması

b. Tabliyede kesilen deliklerin mevcut tabliyenin taşıma kapasitesini azaltması

c. Köprü üzerinde çalisan delme aletlerinden ortaya çıkabilecek yüksek titreşimler

d. Mevcut kolon temelleri orijinal çizimlerde gösterildiği gibi kaya değil, sert siltli bir toprak
üzerinde bulunması

e. Delme işlemlerinin mevcut kolon temellerinin taşıma kapasitesini azaltacak olması

f. İnşaat sırasında geçici desteklerle köprünün askıya alınması

g. Yüklerin mevcut kolonlardan yeni kazık grubuna aktarılması

h. Üç şeritli yolda trafiğin yoğun olduğu zamanlar bütün şeritlerde trafik akışını sağlamak,
yoğunluk azaldığı zaman trafiği iki şeride indirebilmek.

Şekil 4. Yapım Aşamaları

Yapım zorluklarını aşmak için aşağıdaki yapım aşamalari geliştirilmiştir (Şekil 4).

a. Geçici bariyerlerin yerleştirilerek, iki barrier arasinda çalişabilmek için gecici şerit çizgilerinin
çizilmesi ve trafiğin gecici şeritlere kaydırılması



b. Üst yapının taşıyıcı çelik elemanlarına zarar vermeden tabliyede dört yerden delik açılması, su
ızgarası olan yerlerde ızgaraların ve ona bağlı su borularının yerlerinden sökülerek ızgaraların
oturduğu taşyıcı elemanların geçici olarak desteklenmesi (Şekil 5)

c. Açılan deliklerden fore kazıkların yerleştirilmesi (Şekil 6)

d. Eski kolunun güneyinde ve kuzeyinde bulunan her iki
kazığın bir birilerine bağ kirişi ile bağlanması

e. Mevcut perçinli üst yapıyı kaldırmak için kaldırma
yerlerine kiriş gövde levhasının burkulmasını önlemek ıçın
berkitmelerin eklenmesi

f. Beton prizini aldıktan ve yeterli dayanıma ulaştıktan sonra
hidrolik kaldıraçlarin bağ kirişleri üzerine yerleştirilerek üst
yapının kaldırılması. (Şekil 7)

g. Başlık kirışinin inşaası için mevcut kolonun kısmen
yıkılması

h. Başlık kirişinin bağ kirişleri arasında inşası, eski mesnet
elemanlarını şablon olarak kullanıp yeni ankraj
elemanlarının yerlerine oturtulması

i. Hidrolik kaldıraçların alçaltırılarak eski mesnet
elemanlarının yerlerine yerleştirilmesi

j. Su ızgarası taşıyıcı elemanlarının eski haline getirilerek
ızgaraların yerlerine yerleştirilmesi, ve tabliye deliklerinin

tamiri
k. Geçici bariyerlerin kaldırılarak şerit çizgilerinin eski

yerlerine çizilmesi ve trafiğin eski haline döndürülmesi.

Şekil 5. Taşıyıcı Sistem Parça Planı

Şekil 6. Yapımı
Tamamlanmış Fore

Kazıklar

Şekil 7. Üst Yapının  Bağ
Kirişleriyle Desteklenmesi



4. TASARIM

Fore kazıklar, betonarme bağ kirişi MS23 kamyon yükü baz alınarak AASHTO [1] tasarlanmıştır.
Mevcut köprü çok modlu spektrum analizi New York Şehri köprü şartnameleri [2] göz önüne alınarak
SAP2000 paket programı ile yapılmıştır.  Yeni inşa edilen fore kazık gruplarının hesaplamalarında ise
STAAD Pro programından faydalanılmıştır.

5. YAPIM

Trafiğin yoğunluğunun azaldığı dönemlerde bir şerit beton dökme
işlemini yapmak için kapatılmıştır.  Fore kazık betonu prizini
aldıktan sonra Cross Sonic Logging sistemi ile sistemin düzgün
yapılıp yapılmadığı incelenmiştir.  İki fore kazık bağ kirişi ile
birbirine bağlanmış, üst yapı önerilen kaldırma yerlerinde
berkitmeler ile güçlendirilmiş ve hidrolik kaldıraçlar ile üst yapı
kaldırıldıktan sonra mevcut kolonların tepe noktaları kesilmiştir.
Daha sonra başlık kirişi imal edilmiş ve üzerine mesnetler
yerleştirildikten sonra üst yapı aşağı indirilmiştir.  Deprem için
deprem takozu yerleştirilmiştir.  Tamirin son şekli şekil 8 de
gösterilmiştir.

6. SONUÇLAR

Henry Hudson Ekspres yolu köprüsünün batı tarafındaki kolonların tamiri New York Park idaresinin
ağaçları kestirmeme tutumu ve arazinin durumu nedeniyle Mevcut kolonun altına inşaat makinelerinin
indirilme zorlukları yüzünden klasik olmayan bir tamir sisteminin seçilmesine neden olmuştur.
Kolonların üst yapıdan açılan deliklerden fore kazık imaladı ile üst yapı yüklerinin eski kolonlardan bu
yeni sisteme aktarilmasi, tamir çalışmalarının tamamen banketten yapılması trafik yoğunlugunun fazla
olduğu saatlerde trafik kapasitesinin azaltılmaması trafik akışkanlığını da etkilememiştir. Eski
kolonların kuzey ve güneyinde inşa edilen kazıkları bir birlerine bağlayan bağ kirişleri üzerinde üst
yapının askıya alınması geçici destek sistem ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Fore kazıkların, tabliyede
açılan deliklerden yararlanarak imal edilmesi, bağ ve başlik kirişlerinin beton dökümlerinde de ayni
tabliye deliklerinin kullanılması köprü altındaki çalışmaları en az orana indirmiş ve ağaclarin
kesilmeden köprü kolonlarının değiştirilmesine olanak sağlamıştır.
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NEW YORK 3. CADDE KÖPRÜSÜ’ NÜN YENİLENMESİ

Erden ARKAN*,  Osman ÖZCAN* ve  Lou MALINOWSKY*

*Kiska Construction Company, 10-34 44th Drive,
Long Island City, NY 11101 - U.S.A.

ÖZET

New York şehrinde Manhattan ile Bronx Bölgesi’ ni birbirine bağlayan Harlem
Nehri üzerindeki 3. Cadde Köprüsü’ nün yenilenmesi işlemi oldukça heyecan verici
ve zorlayıcı bir proje olarak kabul edilmektedir. Bu yenileme çalışması, uluslararası
piyasada oldukça faal olarak çalışan Kiska Grubu’ nun aktif bir kolu olan Kiska –
USA Şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Çelik kafes esaslı köprü taşıyıcı
sisteminin  iki açıklıklı ve nehirdeki düzenli trafik akışını sağlamak üzere orta ayak
üstünde merkezi noktasal mesnet  üzerinde dönerek açılan   bir taşıyıcı sistem olması
öngörülmüştür.

Köprü taşıyıcı sistemi Alabama Eyaleti’ nde, Missisippi Nehri kıyısında bulunan
deneyimli bir tesiste üretilmiş ve uzun bir deniz yolculuğundan sonra New York’ a
getirilmiştir. Köprü üst yapısının taşınma aşaması ve yerine yerleştirilmesi bu
çalışmada açıklanan pek çok hassas mühendislik detaylarının göz önünde
bulundurulmasını gerektirmiştir. Proje başarıyla tamamlanmış ve birkaç prestijli
ödüle layık görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: yüzdürülerek yerine konma, med-cezir, merkezi noktasal
mesnet, açılır-kapanır köprü

REPLACEMENT OF THE THIRD AVENUE BRIDGE
IN NEW YORK

ABSTRACT

Renewal and reconstruction operation for the Third Avenue Bridge in New York
over the Harlem River in a way to rely Manhattan to Bronx Area, considered as an
exciting challenge. The work was undertaken by Kiska - USA Corporation which is
an active branch of the Kiska Group, operating extensively at international market. A
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steel truss based bearing system constituting the upper structure of the bridge
foreseen, longing on two spans and pivoting on the central pier in order to allow a
regular navigation in the river.

The bearing system has been manufactured in an experienced steel factory installed
at the banks of Mississippi River at Alabama State and was brought to New York by
a long sea trip. The transportation stage and installation of the upper structure in its
final place required a series of sensitive engineering details as described in this
paper. The project has been successfully realized and attracted several prestigious
awarding prizes.

Keywords: float-in, high tide-low tide, center pivot, swing span bridge

1- KONUNUN ÇERÇEVESİ

New York kent merkezinde gittikçe artan trafik yoğunluğu, yörede etkin bir biçimde
köprü onarımı ve yenilenmesi işlerini gerektirmiştir. Bu çerçevede, Manhattan
Adası’ nı kara coğrafyasına bağlamak üzere, 19. yüzyıl sonlarından itibaren inşa
edilmiş bazı tüneller ile çok sayıda köprünün elden geçirilmesi yoluna gidilmiştir.
Eyalet ve kent bütçelerinden ayrılan 900 milyon doları aşkın bir ödenekle, yapısal
yorgunluk dolayısıyla dayanım azalması riski göstermeye başlayan, artan
yoğunluklara ve geçerli deprem yönetmeliklerine cevap vermekte zorlanan bir dizi
köprünün yenilenmesi projesi başlatılmıştır. 2000 yılında yürürlüğe konan bu
programın kapsamında, büyük bir köprü yenileme projesinin bir Türk firması
tarafından gerçekleştirilmiş olması kıvanç verici bir olgudur. Ülkemizde ve ABD
başta olmak üzere çok çeşitli yabancı ülkede büyük boyutlu alt yapı ulaşım tesisleri
inşaatı işleriyle, diğer çeşitli mühendislik çalışmalarında geniş deneyim ve birikime
sahip Kiska Grubu’ nun bir parçası olan Kiska-USA bu işi yüklenmiş ve başarıyla
tamamlamıştır.

Nüfus ve hareket yoğunluğu artan Bronx Bölgesi ve Manhattan Adası arasında,
Harlem Irmağı (Harlem River) üzerinden geçen ve önemli bir ulaşım hattı
konumunda olan, büyük bir köprü bulunmaktadır. Manhattan’ daki kuzey-güney
doğrultulu trafik akıtan geniş caddeler dizisinden 3. Cadde (Third Avenue) ile
organik bir ulaşım bağlantısı sağlayan bu köprü “Third Avenue Bridge” (3. Cadde
Köprüsü) adıyla anıla gelmişti.

Yenilikçi ve cesur bir mühendislik kavramının sergilendiği bu köprü inşaatı
çalışmasının değişik yönleri üzerinde ülkemiz mühendislik çevrelerinin
bilgilendirilmesinde yarar görülmüştür. İşbu bildiri bu amaçla kaleme alınmıştır.
Teknik açıklamalara geçmeden önce bu inşaatın New York Eyaleti’ nin ve genelde
ABD’ de çeşitli seçkin inşaat kuruluşlarının ve merkezlerinin takdirini almış
bulunduğu ve firmaya bu alanda çeşitli ödüller verilmiş bulunduğu hatırlanmalıdır
(AISC 2005 Prize Bridge Competition “Merit Award”,  NewYork Construction
“Best of 2005 Bridges”). Ayrıca, bilimsel teknolojik yeniliklerin sergilendiği
uluslararası prestijli yayın kuruluşu Discovery Channel’ ın “Mega Builders”
programında bu projeye geniş yer verilmiştir.
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2. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Coğrafi Alan Özellikleri ve Geometrik Bilgileri

Manhattan bilindiği gibi, güneyden kuzeye doğru ve adanın ortalarında ve kıyısında
yer alan, uzun mesafeler boyunca (~ 18 km) birbirine paralel uzanan, geniş caddelere
sahiptir. Bunları kesen ve birbirine bağlayan 200’ ü aşkın daha dar ve kısa sokağın
mevcut olduğu da hatırlanmalıdır. 3. Cadde (Third Avenue), geniş trafik
yoğunluğunu adanın kuzeydoğu ucuna yakın yörelerine akıtan bir yoldur. Bu
caddenin trafiğiyle Bronx’ dan gelen ve bu raporda incelenmekte olan köprüden
akıtılan trafik bir biçimde birbirlerine eklenmişlerdir. Köprü, Manhattan’ ı doğu
sahili boyunca çevreleyen Doğu Irmağı’ nın (East River) bir kolu olan Harlem
Irmağı (Harlem River) üzerindedir. Manhattan ve civarının alabildiğine girintili
çıkıntılı coğrafyası, Atlantik Okyanusu’ nun suları ile civarından akan dere sularının
birbirine karıştığı garip bir hidrolik doku yaratmış durumdadır. Doğu Irmağı, bu
dokunun tipik özelliklerini taşımakta olup Brooklyn ve Queens kara parçası
semtlerini Manhattan Adası’ ndan ayıran su geçişidir. Ünlü Brooklyn Köprüsü de bu
ırmak üzerindedir.

Harlem Irmağı üzerindeki 1898’ de trafiğe açılmış olan eski 3. Cadde Köprüsü’ nün
sökülüp yerine bir yenisinin yapılması işi, yukarda sözü edilen köprü yenileme
programı içerisinde planlanmış ve tesisin bürokratik yapım hazırlıklarına, ihale
sürecine ve inşaatına geçilmiştir. Şekil 1.’ de köprünün yeri ve  yol bağlantıları
gösterilmektedir.

Şekil 1. 3. Cadde Köprüsü’ nün yeri ve yol bağlantıları
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İhale dokümanlarınca belirlenmiş fiili inşaat dönemi 53 ay olup, Kiska-USA Grubu
sözleşmenin ana unsurlarından biri olan “beş şeritin trafiğe açılması” şartını 4,5 ay
önce yerine getirmeyi başarmıştır. İnşaatın ihale bedeli 119 milyon $ olup bazı artış
ve ilavelerle birlikte gerçekleşme maliyeti 128 milyon $ olmuştur.

Köprü, eski haliyle 97 m uzunluğunda iki açıklıklı ve açılıp kapanabilen bir yapı
olarak hizmet görmekteydi. Yeni köprünün de ilgili idare (New York City
Department of Transportation) tarafından yine tamamen eskisi gibi iki açıklıklı ve
açılıp kapanabilen, ancak uzunluğu 107 m olan bir köprü olarak  tasarlanması
öngörülmüştür. Doğu Irmağı ve Harlem Irmağı üzerinde yoğun bir gemi ve sal trafiği
mevcut olup, bunlar eşya taşıma hizmeti vermektedirler.  Daha seyrek olarak,  özel
ve büyük boyutlu eşya taşıyan, nispeten hacimli gemilerin de seyrettiği
bilinmektedir. Seyrek de geçiyor olsalar, bu tür gemilerin geçişine olanak vermek
üzere köprü dönerek açılıp kapanabilen bir tesis biçiminde tasarlanmıştır. Böylece,
ana taşıyıcı olan orta ayak üzerinde 90o dönerek nehir üzerindeki geçiş engelini
kaldıran bir köprü modeli elde edilmiştir. Ek 1.’ de bu modelin açıklıklarını ve ayak
yüksekliklerini gösteren bir prensip çizimi verilmektedir.

Dönme mekanizmaları dünyada çoğunlukla, orta ayak üzerine oturan raylı hatların
döndürülmesi işlemine müsaade eden düzenekler olarak inşa edilmektedir. Oysa, bu
köprüde bütün taşıyıcı sistemin, bir noktaya yük aktarması prensibine dayanan bir
dönme sistemi tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Karmaşık bir elektronik kontrol
mekanizmasıyla gerçekleştirilen döndürme işleminin ayrıntılarına bu bildiri metninde
girilmesi gerekli görülmemiştir. Ancak, tasarlanan ve inşa edilen düzeneğin
uluslararası köprücülük çevrelerinde takdir gördüğü ve övgüler aldığı bilgisini
aktarmakta fayda  olduğu düşünülmektedir.

2.2. Köprü Yapısının Teknik Özellikleri

Köprü, Birleşik Amerika’ da ve özellikle New York yöresinde çok sık rastlanan ve
mühendislik çevrelerinde alışılagelmiş,  çelik makaslardan oluşan bir taşıyıcı sisteme
sahiptir. Köprü üzerinden geçecek yol şeritlerinin iki kenarına, birbirine paralel
olarak yerleştirilecek olan bu makasların kendilerine dik, güçlü, çelik kirişlerden
oluşan bir tabliye platformuyla birleştirilmesi ve ayrıca çelik tabliyenin altına
köprünün tüm ağırlğını merkezdeki noktasal mesnete aktaran 20 m uzunluğunda 100
ton’ luk bir kutu kesitli çelik kiriş yerleştirilmesi öngörülmüştür. Bu çelik takviye ve
makaslarla birlikte yerine monte edilip yerleştirdikten sonra, hacimli gemilerin
geçmesi için köprü belirli zamanlarda orta ayak üzerinde dönerek, nehir suyunun
akışına paralel bir biçimde konumlanacaktır.  Tüm donanımlar ve yol kaplaması vb.
dahil, bitmiş ağırlığı ~2700 ton’u bulan bu büyük boyutlu ve ağır makas tabliye
sisteminin orta ayak üzerinde döndürülmesi, o ayağın üzerine çok büyük bir mesnet
düzeni getirilmesini gerektirmiştir. Bu tür dönerek açılıp kapanan köprü
tabliyelerinin mesnetlenme detayları ve elektronik kontrollü döndürücü cihazlarının
yerleştirilme ve kullanım tasarımlarında tecrübeli olan bir firma, bu karmaşık
döndürme mekanizmasıyla ilgili olarak rasyonel ve uygun bir tasarım geliştirmiştir.
Uygulaması da bir problemle karşılaşılmadan gerçekleştirilmiştir.
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2.3. Köprü’nün Yapısal Özellikleri ve Yapım Tekniğiyle İlgili Bilgiler

Köprünün monte edilip, yerine konmasından sonra göstereceği yapısal davranış
özellikleri, bilgisayara dayalı modern analizlerin sonuçları biçiminde elde
edilebilmekteydi. Yapıyla ilgili çeşitli ön analiz alternatifleri zaten el altındaydı.
Ancak, hemen köprü ayakları yakınındaki bir şantiyede hazırlanıp mevcut köprü
sökülür sökülmez yerine konulacak yeni taşıyıcı sistem imalatının alternatifi olarak,
uzak bir alanda hazırlanıp yerine getirilmesi de söz konusu olabilecekti. Bu iki şık
arasında ekonomik karşılaştırmalar yapılması sürecinde, tüm köprü taşıyıcı
sisteminin bir fabrikada imal edilip,  inşaat mahalline taşınması fikri öne çıkmaya
başladı. ABD ’nin Meksika Körfezi’ ne bakan eyaletlerinden Alabama’ da çelik
işçiliğinin çok ucuz olduğu bilinmekteydi (New York’da 45 $/saat, Alabama’da
15 $/saat). Sahile yakın bazı çelik imalat fabrikalarında hazırlanan iri komple
parçaların özel gemilerle, inşaat mahalline sevk edilme pratiğinin bulunduğu da
biliniyordu. Şekil 2’ deki haritada ABD’ nin doğu sahili bölgesinin güney yarısı ile
Meksika Körfezi’ ne bakan eyaletlerin yer aldığı bir parçası gösterilmiştir.

Şekil 2. ABD’ nin doğu sahili bölgesinin güney yarısı ile Meksika Körfezi ’ ne
bakan eyaletleri

Görüleceği gibi Alabama kıyılarından, New York Körfezi’ ne yapılması gereken
yolculuk yaklaşık 2000 mil mertebesindedir. Bu taşıma işleminin ancak büyük bir
mavna ile yapılabileceği anlaşılmıştır. Makaslar ve tabliyelerle birlikte bu
~1900 ton’luk yapının taşınmasında riskler bulunduğu bilinmekteydi. Bütün bunlar
değerlendirilerek, yapının inşaat mahallinden çok uzakta imal edildikten sonra deniz
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taşımacılığı yoluyla yerine getirilip daha önceden hazırlanan ayaklar üzerine özel
kaldırma ve yerleştirme prosesiyle yardımıyla konulması şıkkı tercih edilmiştir.

3. İMALAT, TAŞIMA VE YERİNE YERLEŞTİRİLME SÜRECİ

Köprü taşıyıcı sistemi Alabama Eyaleti’ nde  Missisippi Nehri üzerindeki, imalat
deneyimi ve kapasitesi yüksek bir tesiste üretilmiştir. Bu çok özel imalat sırasında
gerekli kalite kontrolü ve denetimi yapılmıştır. Yüksek kaliteli çelik olarak
belirlenmiş olan yapı malzemesine ilişkin satıcı garanti belgeleri bulunmasına
rağmen, mekanik özelliklerini belirlemek üzere çeşitli malzeme deneyleri
yapılmıştır. Deniz taşımacılığı için uygun büyük bir mavna (okyanus mavnası)
bulunmuştur. Köprü strüktürü, bu aracın güvertesine yerleştirilmiş ve taşıma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Buradaki en önemli husus, mavnadan farklı bir rijiditeye sahip
olan ve sadece ortadan mesnetlenmek üzere dizayn edilmiş olan çelik köprünün
okyanusu geçiş sırasında dalgalar nedeniyle oluşacak dinamik yüklerden
etkilenmemesi için mavnaya rijit olrak değil, iki uçtan basit mesnetlerle bağlanmış
olmasıdır. Deniz taşıtının, Doğu Irmağı’ ndan geçerek Harlem Irmağı’ na doğru
giderken alınan bir görüntüsü Şekil 3’ te görülmektedir.  Yeni taşıyıcı sistemi
getiren deniz taşıtı, Harlem Irmağı’ ndaki işyerine geldiğinde, çelik köprü çok özel
ve hassas yöntemlerle mavna üzerinde döndürülerek iki adet küçük mavna (nehir
mavnası) üzerine alınmıştır.

Şekil 3. Deniz taşıtının Doğu Irmağı’ ndan geçerek Harlem Irmağı’ na doğru
giderken alınan bir görüntüsü

Yeni köprü yerine taşınmadan önce eski köprünün taşıyıcı sisteminin komple
sökülmesi ve yeni ayakların yapılması da dahil olmak üzere bir dizi hazırlık
çalışmalarının tamamlanması gerekmekteydi. Yeni köprünün üzerine oturacağı ana
taşıyıcı olan orta ayak,  taban kayasına oturtulmuş 183 cm çapında 10 adet kazık ve
üzerindeki başlık tabliyesinden;  her iki sahildeki sabitleme ayakları da yine kazıklar
üzerindeki başlık kirişlerinden oluşmaktadır. Mevcut köprünün kuzey tarafındaki
kazıkların yapımı tamamlandıktan sonra buraya geçici bir çelik köprü yapılmış ve
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böylece gerek nehir ve gerekse köprü trafiğini neredeyse hiç aksatmadan bu hazırlık
imalatları; belirlenen süresinde, yerinde, büyük itinayla ve milimetrik hassasiyetle
gerçekleştirilmiştir. Eski köprü, ortadan kesilerek iki parça halinde sökülmüş ve
mavnalar üzerindeki devasa vinçlerle yerinden kaldırılmıştır.
Hazırlık ve yan imalatlar tamamlandıktan sonra sıra diğer bir kritik nokta olan yeni
köprünün yüzdürülerek yerine getirilmesi ve ayaklar üzerine yerleştirilmesi işlemine
gelmiştir. Çok ayrıntılı bir planlama, koordinasyon ve uygulama süreci ile med-cezir
olayından yararlanılarak ve bu olayın maksimum olduğu (2 m) çok kısa bir zaman
diliminde (4 saat) yerleştirme işlemi başarıyla ve büyük bir hassasiyetle (max. 3,175
mm) tamamlanmıştır.

Ortaya çıkan yeni taşıyıcı sistemde, köprünün tüm yükünün orta ayak üzerindeki
noktasal mesnet aracılığıyla bu ayağa aktarıldığı yeniden hatırlatılmalıdır.  Kenar
ayaklar, taşıyıcı sistemin bunların üzerine oturduğu zaman yük aktarması için değil,
tabliyelerin hareket etmemesini sağlayıcı bir kenetleme mekanizması yaratma
anlayışıyla sistemde yer almıştır. Şekil 4, 5, 6 ve 7’de sırasıyla;

 yeni köprünün okyanus mavnası üzerinde döndürülerek montaj mavnaları
üzerine alınması,

 Eski köprünün sökülmesi,
 Yeni köprünün yerine yüzdürülmesi ve
 Yerine yerleştirilmiş hali görülmektedir.

Şekil 4. Yeni köprünün okyanus mavnası üzerinde döndürülerek montaj
mavnaları üzerine alınması
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Şekil 5. Eski köprünün sökülmesi

Şekil 6. Yeni köprünün yerine yüzdürülmesi

Taşıma ve yerleştirme sırasında bütün işlemlere gösterilen dikkat ve itinanın sonucu
olarak herhangi bir teknik sorun yaşanmamıştır. Zaten yukarda da sözü edildiği gibi
köprünün trafiğe belirlenen tarihten önce açılması bu durumdan kaynaklanmıştır.
Şekil 8 ’de ise halen hizmette olan köprü üzerinden yoğun trafik akışının bir
görüntüsü yer almaktadır.
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Şekil 7. Yeni köprünün yerine yerleştirilmiş hali

Şekil 8. Hizmette olan köprü üzerindeki trafik akışından bir görünüm
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4.  SONUÇLAR VE YORUMLAR

New York’ daki 3. Cadde Köprüsü’nün yenilenmesi, sadece New York’ da değil
Amerika’ nın doğu yakasında son dönemlerde gerçekleştirilen dikkat çekici ve
önemli bir mühendislik çalışması olmuştur. Yeni köprünün taşıyıcı sisteminin
işyerinden çok uzaklarda imal edilip,  uzun bir deniz yolculuğundan sonra yerine
getirilmesi ve orada monte edilmesi bir yaratıcı düşüncenin ürünüdür. Bazı riskler
alınmış ama büyük itina ve dikkat gösterilerek yürütülen teknik işlemlerde hiçbir
aksilik çıkmamıştır.

Mavna ile taşıtılması sırasında taşıyıcı sisteme okyanus dalgaları etkisiyle gelen
büyük ek tesirler, gerekli mühendislik önlemleri alınarak rahatlıkla göğüslenmiştir.
Buna ek olarak, köprü taşıyıcı sisteminin birbirine paralel 2 mavnaya alındıktan
sonra yerine yerleştirilmesi sırasında med-cezir coğrafi olgusunun alçaltıcı
özelliğinden yararlanılarak yukarıdan aşağıya doğru bir indirme mekanizması
sağlanmıştır. Trafi, mevcut köprü sökülmeden önce yapılan çelik bir geçici köprü
üzerine alınarak, mevcut köprünün sökülüp, yerine yenisinin monte edilmesi
aşamalarında ne kara trafiğinde ne de Harlem Irmağı üzerindeki deniz taşıtları
hareketliliğinde bir kesinti yaratılmıştır. Birleşik Amerika’ nın seçkin mühendislik
kurumları ve merkezleri tarafından defalarca ödüllendirilen ve Discovery Channel
televizyon kanalının görüntülerinde yer alan bu köprü yenilemesi operasyonunun
ülkemizdeki mühendislik çevrelerinde dikkat çekeceği düşünülmektedir.

5. TEŞEKKÜR

Bildiri yazarları Kiska-USA grubu adına, köprünün orta mesnet üzerinde
döndürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan sistemlerin tasarımcısı ve
imalatçısı olan firmaya takdir ve teşekkür duygularını sunmaktadırlar.
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Ek 1. New York 3. Cadde Köprüsü Vaziyet Planı



YAPI ÇÖZÜMLEMESİNDE YENİ BİR DEVİR: YAPIM
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ÖZET

Tasarım için gerekli olan yapısal çözümleme yöntemleri zaman içerisinde
bilgisayarın kullanımı ile büyük gelişmeler kaydetmiştir. Klasik yapı
çözümlemelerinde yapının yapım aşamaları dikkate alınmadan sanki bir an içerisinde
yapımının tamamlandığı ve yüklendiği kabul edilir. Bu varsayım ile gerçekleştirilen
çözümlemeler her zaman için sağlıklı neticeler vermeyebilir. Çözümleme sırasında
yapım aşaması dikkate alınmış yapılarda eleman yükleri yapısına göre klasik yapım
aşamasız çözümleme sonuçlarından %10 ile %50 arasında farklılık gösterebilir.
Yapım aşaması çözümlemelerinde zamana bağlı hem geometri değişimleri hem de
malzeme dayanım değişimleri göz önüne alınabilir. Bu çalışma içerisinde bir yaya
köprüsü, bir öngermeli karayolu köprüsü mesnet durumu ve bir çok katlı binanın
yapım çözümlemesi ile klasik çözümleme sonuçları arasındaki farklılıkları
göstermek için örnek olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: yapım aşaması, yapısal çözümleme

ABSTRACT

Over the years, structural analysis techniques are improved by use of computers.  In
conventional structural analysis, the structure is assumed to be built in a second.
However, this type of analysis does not always give the reliable and healty solutions.
When the results of the conventional analysis was compared to the construction
staging analysis, the difference in results can vary from 10% to 50%. In construction
staging analysis, the time dependent material strength variations and geometric
variations are included in investigation.  In this study, a cable supported pedestrian
bridge, a standard prestressed precast I-girder highway bridge support condition and
multi story building analysis was performed by construction staging to determine the
differences from conventional analysis.

Keywords: construction staging, structural analysis
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TÜRKİYEDE HIZLI TREN PROJELERİ VE PROJE YAPILARI

Tanju DEMİREZER
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara

ÖZET
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen en büyük
projelerden biridir. Projenin amacı; Ülkenin iki büyük şehri olan Ankara-İstanbul
arasındaki seyahat süresini azaltmak ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşımı sağlanmasıyla
ulaşımdaki demiryolu payını arttırmaktır. Proje iki aşamada yerine getirilecektir. Projenin
1. aşaması 206 KM lik Esenkent-Eskişehir arasıdır. 2. aşaması ise 158 km olup Köseköy-
Vezirhan ve Vezirhan-İnönü şeklinde iki kesim olarak proje çalışmaları yürütülecektir.
Hızlı Tren Projesi Ankara-İstanbul (Köseköy) arasındaki tüm altyapı çalışmalarını
içermektedir. Bunun yanı sıra 56 km lik Köseköy-Gebze kesimine ait proje çalışmaları 2.
aşama yapım işleri ile birlikte tamamlanacaktır. Ankara-İstanbul Hızlı ren Projesi
tamamlandığında çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu 250 km/saat hızlı
demiryolu iki büyük şehir arasında inşa edilmiş olacaktır. Ülkemizdeki Ulaştırma
Bakanlığı hedeflerinde yer alan diğer önemli projelerden biriside Ankara-İstanbul hızlı
Tren Projesi ve Marmaray Projesinden sonra demiryolu hattı 258 km olan Ankara-Konya
hızlı Tren Projesidir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı Tren Projesi, Hızlı Tren Proje İmalatları, Hızlı Tren Proje Sanat
Yapıları

HIGH SPEED TRAIN PROJECT İN TURKEY AND CONSTRUCTİON
OF PROJECT

ABSTRACT
With Ankara-Istanbul High Speed Train Project, which is amongst the biggest projects
implemented by the Ministry of Transportation, it is aimed to decrease the travel time
between Ankara and Istanbul as the biggest cities of our country, to create a fast, secure,
and comfortable transportation means, and to increase the share of railways in
transportation. The project will be implemented in two stages. The 1 st Stage of the project
is the section of 206 km between Esenkent and Eskisehir . The 2 nd Stage of the Project
will be implemented in two segments as Köseköy-Vezirhan and Vezirhan-Inönü, the
project works of this segment of 158 km.The all substructure works of between Ankara
and İstanbul , which covers the Stage of High Speed Train Project, Besides, the project
works of a segment of 56 km between Köseköy and Gebze, as the continuance of the 2 nd
Stage, are about to be finalized. When Ankara-Istanbul High Speed Train Project is
completed, a double-line, electrified, and signaled railroad appropriate for 250 km/h speed
between two major cities will be constructed. The other important Project for our country
is Ankara-Konya High Speed Train Project after Ankara-Istanbul High Speed Train Project
and Marmaray Project in connection with the goal of high speed train initiation of the
Ministry of Transportation in our country. The highrailway between Ankara and Konya is
258 km .

Keywords: High Speed Train Project, Construction Works Of High Speed Train Project,
Substracture Works Of High Speed Train Project



1-HIZLI TREN PROJELERİ TANITIMI

1.1-ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ NEDİR.

Hızlı Tren Projesi, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza
uygun, tamamı elektrikli, sinyalli yeni çift hattı hızlı demiryolu yapımını içermektedir.
Projenin toplam uzunluğu 533 km. olup, Projenin kesimlerini:

 Ankara-Sincan (24 Km.)
 Sincan-Esenkent (15 Km.)
 Esenkent-Eskişehir ( 206 Km.)
 Eskişehir - Inönü (30 Km.)
 İnönü-Vezirhan (54 km)
 Vezirhan- Köseköy 104 Km.)
 Köseköy – Gebze (56 km) Oluşturmaktadır.

Şekil 1: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kesimleri Gösterimi

44 km' lik Gebze-Haydarpaşa kesimi ise Marmaray projesi ile yüzeysel metroya
dönüşeceğinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'ne dahil edilmemiştir. Proje kapsamında
ayrıca Ankara Hızlı Tren Garı inşası ve 10 set hızlı tren temini işleri yer almaktadır.

Projenin Amacı:

 Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km hıza uygun hızlı
demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkanı yaratmak

 Yolcu taşımacılığında yaklaşık % 10 olan demiryolu payını % 78'e çıkartmak.
 Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmak.



Projenin Yapilmasi İle Neler Gerçekleşecek:

 Karayolu, demiryolu ve havayolu trafiği açısından en yoğun yolcu ve yük aksı
olan Ankara-İstanbul hattında demiryolunun rekabet şansı artarak, yolcu payı
%10'dan %78'e yükselecek

 Ankara-İstanbul hattında, demiryolu ile ortalama 7 saat, karayolu ile 5-6 saat,
havayolu ile merkezden merkeze ve servis araçlarını kullanmak koşuluyla 3-4,5
saatlik seyir süresi Esenkent-Eskişehir kesiminin devreye girmesiyle;

o Ankara-İstanbul 4-4,5 saate,
o Ankara-Eskişehir l saate inerken,
o Ankara-İzmir hattındaki seyahat süresi de kısalacak

 Esenkent-İnönü ve İnönü-Köseköy'ün, her iki etabın devreye girmesiyle;
o Ankara-İstanbul 3 saate,
o Ankara-Gebze 2 saat 30 dakikaya inecek.

 Seyahat süresindeki bu önemli zaman tasarrufu, kentleri adeta birbirinin
banliyösü haline getirecek, eğitim ve iş gibi zorunlu nedenlerle farklı kentte
ikamet edenlere günübirlik gidip gelme fırsatı sunacak.

 Kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim artacak.
 Marmaray ile entegre edilerek, Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz yolcu taşımacılığı

yapılacak.
 Diğer hızlı tren projeleri de devreye girdiğinde, ülkemizin önemli hatlarında

hızlı tren ağları oluşacak.
 Mevcut hattan ayrı olarak inşa edilen çift hatlı hızlı tren hattı, yük ve diğer

trenler için korunan mevcut hattın kapasitesini artıracak, bu diğer hatlara da
olumlu yansıyacak.

 Her geçen gün kentleşme oranı artan, sanayileşen ülkemiz çağdaş toplu taşıma
araca olan hızlı trenle, 21. yüzyıla, "Yeni Demiryolu Çağı"na önemli bir adım
atmış olacak.

 Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan ülkemiz, ulaşım altyapısıyla da bu
sürece hazırlanmış olacak.

 Toplu taşımada en çağdaş taşıma sistemi olan, petrole bağımlı olmayan, yapım
maliyeti düşük, kullanım ömrü uzun, otoyollara göre daha az arazi kullanan,
çevre kirliğine yol açmayan demiryolunun, çağı yakalamasıyla birlikte rekabet
gücü ve ulaşım payı artacak; dengeli ulaşım sistemi, ekonomiden sosyal kültürel
hayatımıza kadar birçok olumlu etkiler yapacak.

 Hızlı tren çağı ile önü açılan demiryolları geliştikçe, Türk halkı demiryolu
ulaşım sistemini daha iyi tanıyacak ve ona sahip çıkacak.

 Türkiye yüksek hızlı tren teknolojisine sahip 8. ülke olacak...

Proje Dizayn Kriterleri:

 Uzunluk : 533 km
 Hat Sayısı : çift hat, elektrikli, sinyalli
 Hız : 250 km/saat
 Dingil Yükü : 22.5 ton
 Ekartman : 1.435 mm.
 Min. Kurp Yarıçapı : 3.500 .
 Maksimum Eğim : ‰16
 Maksimum Dever : 130 mm.
 Düşey gabari (Min) : 6.72 m.



 Ray tipi : UIC-60
 Ray Boyu : 36 m.
 Kaynaklı Uzunluk : Sürekli kaynak
 Ray Kalitesi : 900 A
 Traversler : Ön-germeli, önçekmeli monoblok B70 tipi beton traversler

Projenin Tamamında Neler Yapılacak Rakamlarla Proje:

 Kazı : 32.100.000 m3
 Dolgu : 18.600.000 m3
 Menfezler : 480 adet
 Altgeçitler : 109 adet
 Üstgeçitler : 56 adet
 Viyadükler : 21 adet
 Tren Köprüleri : 4 adet
 Tren altgeçitleri : 3 adet
 Nehir Köprüleri : 34 adet
 Otoyol Köprüleri : 2 adet
 Tünel : 43 adet

Projenin Kesimleri Ve Yapılan Çalışmalar:

Projenin 206 km 'lik Esenkent - Eskişehir arası altyapı çalışmalarına 5 Aralık 2003
tarihinde başlanmış olup bu kesimde % 100 oranında (üstyapı, elektrifikasyon ve
sinyalizasyon çalışmaları dahil) fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kesimde test ve ölçüm
aletleriyle modifiye edilmiş özel donanımlı test treniyle ölçüm işlemleri ve test sürüşleri
yapılmış olup kademeli olarak hız denemeleri neticesi ve elde edilen ölçüm değerlerine
göre hat güzergahında yapılan iyileştirmeler ile 250 Km /saat lık işletme hızı sağlanmıştır.
Test çalışmalarında sürüş hızı 300 km/saat geçilerek denemesi yapılmıştır.

Şekil 2: Esenken-Eskişehir Projesi Kesimi İmalat Gösterimleri



Şekil 3: Esenken-Eskişehir Projesi Kesimi Viyadük İmalat Gösterimleri

Projenin diğer kesimleri olan 15 km uzunluğundaki Sincan - Esenkent ve 30 km.lik
Eskişehir-İnönü kesimindeki altyapı işleri tamamlanma aşamasındadır. Altyapı ve Üstyapı
işlerinin 2008 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Şekil 4: Sincan–Esenken Projesi Kesimi İmalatları Gösterimleri



Sincan-İnönü Arasında Neler Yapıldı:

 Proje, Mevcut Hattın Yanına İlave bir yol yapımını içeren rehabilitasyondan,
Mevcut hattı koruyarak bunun dışında yeni çift hatlı hızlı tren projesine
dönüştürüldü.

 Kazı ve dolgu çalışmalarında 2.5 milyon kamyon ile 25 milyon ton hafriyat yapıldı.
 164 Bin kamyon ile 2,5 milyon ton balast taşındı.
 292 adet Menfez inşası tamamlandı.
 35 adet Karayolu Üst geçidi yapıldı.
 2 adet otoyol köprüsü yapıldı.
 48 adet Karayolu Alt geçidi yapıldı.
 7 adet tren köprüsü yapıldı.
 Toplam 85 adet hemzemin geçit problemi çözüme kavuşturuldu.
 16 Adet Nehir Köprüsü Yapıldı.
 Toplam 4342 metre uzunluğunda 5 Adet Viyadük Yapıldı.
 Toplam uzunluğu 701 m olan 2 adet Tünel bitirildi.

Toplam 550 km lik yola; 57 Bin ton Ray ve 680 Bin Adet Travers kullanılacaktır. Sonuç
olarak; 120 bin kişinin yaşayabileceği 30.000 adet apartman dairesine eş değer inşaat
yapılmış olacaktır.

Projenin 158 Km.lik 2. Etabı: Köseköy-Vezirhan Ve Vezirhan-İnönü Olmak Üzere İki
Kesimde Yapılacaktır.

Her iki kesiminde sözleşmeleri imzalanmış olup, 2008 yılı içerisinde fiili olarak inşaatına
başlanması ve 2 yıl içerisinde inşaatının tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca; 2.etabın
devamı niteliğindeki Köseköy-Gebze arasındaki 56 km lik kesimin ihale hazırlıkları devam
etmektedir. Bu kesiminde inşaatına başlanması ve 2.etapla eşzamanlı olarak bitirilmesi
planlanmıştır.

Şekil 5: Köseköy-Vezirhan Projesi Kesimi Proje Özellikleri



Şekil 6: Vezirhan-İnönü Projesi Kesimi Proje Özellikleri

1.2-ESKİŞEHİR GAR YERALTINA ALINIYOR.

Eskişehir içindeki şehir ulaşım yollarının mevcut demiryolu hatlarımızı sık sık kesmesi
nedeniyle Eskişehir Gar geçişinin hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile
birlikte Eskişehir Garın küçültülerek sadece yolcu garı haline getirilmesi planlanmış ve bu
kapsamda Eskişehir Gar geçişinin yeraltından sağlanması ile ilgili proje çalışmaları
yapılmıştır. Bu yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlanması ve 2008 yılı içerisinde
tamamlanması planlanmıştır.

Şekil 7: Ankara Hızlı Tren Garı Projesi



1.3-PROJENİN DİĞER PARÇALARI

Projenin diğer bir parçası olan Ankara-Sincan arasındaki 24 km.lik kesimin ise Hızlı tren
işletmeciliğine uygun hale getirilmesi için proje çalışmaları yapılmıştır.

Bu hat kesimindeki yolların ve istasyonların yeniden düzenlenerek, Ankara-Behiçbey
arasında 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö trenleri ve 2 hat konvansiyonel olmak üzere 6 hat,
Behiçbey-Sincan arasında da 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet konvansiyonel
olmak üzere 5 hat yapılması planlanmıştır. Bu hat tevsiatına uygun olarak banliyö istasyon
planlamaları da yapılmış olup hızlı tren işletmeciliği ile birlikte şehir içi ulaşımı sağlamak
üzere yapılacak olan banliyö hatları ve hizmet birimleri metro standardında inşa
edilecektir.

Projenin tüm kesimlerinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması ve deneme işletmesine
başlanması planlanmıştır.

1.4-ANKARA-KONYA HIZLI TREN PROJESİ

Projenin Amacı:

 Konya; nüfus, tarım ve sanayi açısından Türkiye’nin büyük şehirlerinden biridir.
 Ankara-Eskişehir-Afyon Koridorundan Ankara-Konya mevcut Demiryolu 687 Km,

Ankara-Konya karayolu ise  258 Km. dir.
 Ankara-Konya arasında demiryolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı uzun süre

aldığından kara yolu taşımacılığı tercih edilmektedir.
 Bu nedenle Konya Şehrinin Türkiye’nin en büyük üç kentine(İstanbul, Ankara,

İzmir) daha kısa zamanda ulaşımını sağlayacak hızlı demiryolu ile bağlantısını
gerçekleştirmek amacı ile Ankara Konya demiryolu yapılması planlanmıştır.

 Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projelerinin tamamlanmasından
sonra: Ankara-Konya arasındaki 10 saat 30 dakikalık seyahat süresi 1 saat 15
dakikaya, İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 25 dakikalık seyahat süresi ise 3 saat
30 dakikaya inecektir.

Proje Dizayn Kriterleri:

 Toplam uzunluk : 306 km
 İnşa edilecek uzunluk : 212 km
 Hat Sayısı : çift hat, elektrikli, sinyalli
 Hız : 250 km/sa
 Dingil Yükü : 22.5 ton
 Ekartman : 1.435 mm.
 Min. Kurp Yarıçapı : 6.500 .
 Maksimum Eğim : ‰16
 Maksimum Dever : 130 mm.
 Düşey gabari : 6.72 m.
 Ray tipi : UIC-60
 Ray Boyu : 36 m.
 Kaynaklı Uzunluk : Sürekli kaynak
 Ray Kalitesi : 900 A
 Traversler :Ön-germeli, önçekmeli monoblok B70 tipi beton



Rakamlarla Proje:

 Kazı :27.000.000 m3
 Dolgu :13.000.000 m3
 Köprü :6 adet
 Üstgeçit :26 adet
 Algeçit :58 adet
 Menfez :129 adet
 Tünel (2030 m) :1 adet

Ankara-İstanbul Hızlı Tren, Marmaray Projelerinden sonra temeli atılan ve ülkemizin
önemli projelerinden olan Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi'nin inşaatı hızla devam
etmektedir.

Şekil 8: Ankara –Konya Hızlı Tren Projesi Güzergahı

Projenin tamamlanması ile Polatlı'dan başlayarak Güneye doğru inen 250Km /saat hıza
uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni demiryolu inşa edilmiş olacaktır.

Ankara’dan başlayarak Konya’ya uzanan Toplam 306 km' lik hattın, 94 km'lik kesimi
Ankara-Polatlı arasındaki kesim olarak Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında yer
almaktadır.

Projenin alt yapı inşaatı 2 kesimli olarak gerçekleştirilecektir. 1.kesim, Polatlı’dan
başlamak üzere km: 100’e kadar olup 2.kesim ise km 100 den olmak üzere Konya km
212’ye kadar olan güzergahı kapsamaktadır.

Her iki kesimin altyapı işlerinin 2008 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Altyapının tamamlanması sonrası projenin üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin
sağlanması amacıylada ihalesi yapılmış olup sözleşme imzalanmıştır. Bu kesimlerde de
2008-2009 yıllarında üstyapı ve elektromekanik sistemlerin tamamlanması planlanmıştır.



1.5-Ülkemizde Yapımı Planlanmış Hızlı Tren Proje Güzergahları:

Yapımı devam eden Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya Hızlı Tren Projelerinin yanı sıra
aşağıda belirtilen güzergah kesimlerinde de Hızlı Tren Projelerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.

ANKARA-SİVAS 471 KM ANKARA-İZMİR 606 KM

BURSA-OSMANELİ 106 KM ANKARA-KAYSERİ 175 KM

Şekil 9: Planlanmış ve Yapımı Devam Eden Hızlı Tren Projeleri Güzergahı Gösterimi



2-ANKARA- İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ KESİMİNDE TAMAMLANMIŞ
VİYADÜKLERDE KULLANILMIŞ OLAN MESNET VE YAPISINA AİT GENEL
TEKNİK TANITIM / BİLGİLENDİRME

Projenin Açıklanması:

Proje basit mesnetlendirilmiş her açıklıkta 12 prefabrik kirişli bir ucu sabit bir ucu
hareketli olarak oluşturulmuş VK4 tanımlı demiryolu köprüsü, viyadüküdür.

- Mesnetlerdeki düşey yük 140 tondur.
- Merkezdeki 4 mesnet sabit uçta bulunmakta ve 240 tona kadar servis yüklerini

karşılayabilmelidir.
- Hareketli uçta deprem yüklerinde önemli deplasmanlar oluşmaktadır.
- Merkezdeki 4 sabit mesnet deprem yüklerinde (yatay mesnet başına 216 ton) küçük

hareketlere (10 mm) olanak sağlamaktadır.
- Her iki uçta 2 adet yanal elastomer bufferlar mevcuttur.

Şekil 9: Özel Önyüklemeli Pot Mesnedin Montajlı ve Demontajlı Gösterimi



- Mesnet üretici firma tarafından sabit uçtaki 4 merkezi mesnet için özel ön
yüklemeli pot mesnetlerin kullanımı teklif etmiştir.

- Ön yüklemeli pot mesnetler belli bir yüke kadar sabit mesnet görevi görmesi, bu
yüklerin üzerinde yük aldığında ise kısıtlı bir harekete izin vermesi üzerine
tasarlanmıştır.

- Geri kalan mesnetler için (sabit uçtaki 8 ve hareketli uçtaki 12 adet mesnet)
standart tip PL pot mesnet kullanımı düşünülmüştür.

- Yan elastomer bufferlar için standart B-BS ve FL tipi elastomer mesnet kullanımı
öngörülmüştür.

- Bütün bu mesnetler her zaman değiştirilebilir niteliktedir.

Şekil 10: Özel Önyüklemeli Pot Mesnedin Proje Tasarımına Uygun Olarak Yüklenmesi

• Özel önyüklemeli mesnetler
• 240 tonluk servis yüklerini karşılayabilmesi için mesnetlere 90 tonluk önyükleme

yapılmıştır. (60 Ton uzun süre sonraki kayıplardan sonra)
• Deprem durumunda 216 ton için dizayn edilmiştir.
• Deprem durumunda en az 10 mm’lik bir harekete izin verecek şekilde

tasarlanmıştır.

Şekil 11: Viyadük-4 de Kullanılan Önyüklemesi Yapılmış Pot Mesnetten Görüntüler



Şekil 12: Viyadük-4 de Kullanılan Mesnetlerden Görüntüler



ANKARA – İSTANBUL DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ
KAPSAMINDA SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE YAPILAN

2400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ V 4 VİYADÜĞÜ İNŞAATI

Selahattin DÜZBASAN, Erol YAKIT, Naim ÇOTUR,
Mustafa CAMCIOĞLU ve Süleyman ULUÖZ

Ilgaz İnşaat Tic. Ltd. Şti.,  Adana - Türkiye

ÖZET

Ankara – İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi kapsamında Polatlı – Eskişehir arasında
2400 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun viyadüklerinden birinin yapımı daha
gerçekleştirilmiştir. Projede görev alan farklı meslek disiplinindeki teknik eleman, formen
ve kalifiye elemanların vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli
çalışması, şantiyenin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların zamanında temini, olumsuz
hava ve arazi koşullarında alınan tedbirler sayesinde viyadüğün yapımı 7 ay gibi rekor bir
sürede gerçekleştirilmiştir.

Elektrik kesintilerinin Şantiye faaliyetlerini aksatmaması amacıyla, elektrik şebeke sistemi
jeneratörlerle takviye edilmiş, 2400 metrelik viyadük inşaatı boyunca tesis edilen trafolar
yardımıyla, Tedaş’dan alınan orta gerilim elektrik enerjisi, alçak gerilime dönüştürülerek
kullanılır duruma getirilmiştir.

1100 adet fore kazık, 67 adet temel ve elevasyon, 792 adet öngermeli kiriş ayrıca prefabrik
kablo kanalları ve alın elemanlarının yapımı sırasında, değişik sınıfta yaklaşık 175.000 m³
beton,  25.000 ton demir ve 1000 ton öngerme halatı kullanılmıştır.

Üretimi tamamlanan öngermeli kirişler, ön stok sahasına nakledildikten sonra dolylere
yüklenerek montaj mahalline taşınmıştır. Öngermeli kirişlerin montajının Firmamız iş
makine parkında bulunan launching girderlerle  ( Kiriş süren ) yapılması planlanmış, fakat
şantiye şartları ve başlık betonunun şekli dikkate alındığından dolayı, montajlarda 250 ton
kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle 400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hızlı tren, viyadük, öngermeli prekast kiriş.



THE CONSTRUCTION OF 2400 METER V 4 VIADUCT WHICH IS
BUILDED ABOVE SAKARYA RIVER WITHIN THE SCOPE OF

ANKARA – İSTANBUL RAILWAY HIGH-SPEED PROJECT

ABSTRACT

One of the Turkey’s longest viaduct constructions which is 2.400 meter long is eventuated
again between Polatlı – Eskişehir within the scope of Ankara – İstanbul Railway High-
Speed Project. The construction of viaduct is eventuated on 7 months record time with 24
hours continuous, self-sacrificing, coordinated working in shifts of technical staff, pit boss,
specialized clerk who is served at project with several professional disciplines, providing
of required machine and equipments of site on time, measure which is taken at adverse
weather conditions and land conditions.

Middle-tension electrical energy which is taken from Tedaş is treated by reducing to low
tension by the help of transformers which is established throughout 2.400 meter viaduct
construction and electrical network system which is strengthened with generators for the
purpose of power outage not to hinder site activities.

1100 bored file, 67 structure and elevation, 792 pre-draw joist is used, furthermore various
classes of 175.000 m3 concrete, 25.000 ton iron and 1000 ton pre-draw rope is used
approximately during building of  tympan, prefabricated cable channels.

Fully-manufactured pre-draw joists are carried to montage place by loading dolies after
transporting to front stock field. It is planned that to make montage of pre-draw joists by
launching griders which is at Machine Park but 250 tones capacity framework boom
crawler crane and 400 tones capacity telescopic mobile crane is used because of
considering of site conditions and shape of capital concrete.

Keywords: High-Speed, Viaduct, prestressed precast girder

1. GİRİŞ

Ankara İstanbul demiryolu hızlı tren projesi kapsamındaki V 4 viyadüğü; Harita 1’de
görüldüğü üzere, Polatlı çıkışından yaklaşık 14. kilometrede başlamakta ve Sakarya
nehrinin üzerinden geçerek ana demiryolu güzergâhına bağlanmaktadır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda; farklı meslek disiplinindeki teknik eleman, formen
ve kalifiye elemanların, vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli
çalışması, şantiyenin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların zamanında temini, olumsuz
hava ve arazi koşullarında alınan tedbirler sayesinde viyadüğün yapımı 7 ay gibi rekor bir
sürede gerçekleştirilmiştir. Viyadüğün karakteristik özellikleri çizelge 1’de verilmiştir.



Harita 1. Viyadüğün yerleşimi

Çizelge 1. Projenin karakteristik özellikleri
Viyadüğün uzunluğu (m) 2.400
Fore kazık adedi 1.100
Temel adedi 67
Elevasyon adedi 67
Öngermeli kiriş adedi 792
Kiriş tipi I 195
Kiriş uzunluğu (m) 33,20
Projede kullanılan beton (m³) 175.000
Projede kullanılan demir ( ton ) 25.000
Projede kullanılan öngerme teli (ton ) 1.000

2. ALT YAPI ÇALIŞMALARI

2.1 Elektrik ve Su
Viyadüğün yapımında 24 saat sürekli olarak beton imalatı yapılmıştır. Faaliyetlerin
aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Tedaş’ın orta gerilim hatlarından alınan elektrik
enerjisi, burada tesis edilen trafolar yardımıyla alçak gerilime dönüştürülmüştür.
Viyadükteki 67 adet temelin her birine elektrik direği dikilerek, elektriğin dağıtımı buradan
yapılmış ve elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratörlerle şebeke
desteklenmiştir. Su kesintilerinin çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemesini önlemek
amacıyla beton santraline, her biri 15 ton olan 4 adet su tankı, buhar jeneratör merkezine
her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tankı yapılmıştır. Kapalı alanda muhafaza altına alınan
tanklar, içerisindeki suyun ısıtılabilmesi amacıyla ısıtıcı sistemlerle teçhiz edilmiştir.

2.2 Şantiye Ulaşım Yolları
Viyadük inşaatının bulunduğu saha CH ve CL sınıfı kil olduğu dikkate alındığından,
yağmurlu havalarda çalışmalarımızın aksamasını önlemek amacıyla, yaklaşık 10 km
uzunluğunda yol yapılmıştır. Yol yapım çalışmaları sırasında; ana zeminde gerekli
iyileştirmeler yapıldıktan sonra yaklaşık, 100.000 ton civarında bazalt agregası serilip
sıkıştırılmıştır. Yol yapım çalışmaları sırasında yapılan testlerle, yolun her tabakasındaki
sıkışma yüzdesi tespit edilmiştir.



2.3 İletişim

Projenin yapımı sırasında 24 saat sürekli çalışma yapılacağı planlandığından dolayı 10 km
kapsama alanı olan telsiz sistemi kurulmuş, bu sayede görevli personeller arasında irtibat
anında sağlanmıştır.

3.  BETON SANTRALİ

Projede kullanılacak betonun üretilmesi amacıyla, fotoğraf 1’de görülen 120 m³/saat
kapasiteli sabit beton santraliyle, 60 m³/saat kapasiteli mobil beton santrali kurulmuştur.
Elektrik kesintilerine tedbir olarak beton santralini besleyen elektrik şebekesi 200
KWA’lık jeneratörle desteklenmiş ayrıca her biri 15 ton olan 4 adet su tankı kurulmuştur.

Fotoğraf 1. Sabit beton santrali

3.1 Agrega

Beton üretiminde 4 değişik gradasyonda kalker ve 2 değişik gradasyonda bazalt olmak
üzere, 6 değişik agrega kullanılmıştır. Beton üretiminde ihtiyaç duyulan agreganın temini
amacıyla 10 adet damperli kamyon sürekli çalıştırılmıştır.

3.2 Çimento

Proje kapsamındaki beton üretimlerinde SDÇ 32,5 ve PÇ 42,5 R ( CEM I ) çimentosu
kullanılmıştır. Üretimde kullanılacak çimentonun depolanması amacıyla sabit beton
santraline her biri 100 ton kapasiteli 4 adet çimento silosu, mobil beton santraline 75 ton
kapasiteli çimento silosu konulmuştur. Üretimde kullanılan çimentonun temini 8 adet
çimento silobazının, 24 saat sürekli olarak çimento nakletmesiyle sağlanmıştır.

3.3 Beton Kimyasalı

Beton üretiminde; süper akışkanlaştırıcı beton kimyasallarının yanı sıra, taze betonu soğuk
ve sıcak hava koşullarının olumsuz etkisinden korumak amacıyla değişik beton
kimyasalları kullanılmıştır. Tesiste her biri 25 ton kapasiteli olan 2 bölmeli 2 adet beton
kimyasal tankı kurulmuştur.

3.4 Beton Karışım ve Kür Suyu

Tesiste mevcut olan kullanma suyunda laboratuar testleri yapılmış ve kalitesinin beton
üretimine uygun olduğu tespit edildiğinden beton karışım ve kür suyu olarak kullanılmıştır.



3.5 Üretimlerde Kullanılan Beton Dizaynları

Projede kullanılacak beton karışımlarını tespit çalışmaları 5 aşamada yapılmıştır.
1.Aşamada, Proje kapsamındaki beton imalatlarında kullanılacak agregaları tespit etmek

amacıyla, yörede mevcut agrega ocaklarından agrega numuneleri alınarak laboratuar
testleri yapılıp, TS 706 EN 12620’e uygunlukları belirlenmiştir.

2.Aşamada, Beton karışımlarında kullanılacak çimento, karışım suyu ve beton
kimyasallarının laboratuar testleri yapılarak uygunlukları kontrol edilmiştir.

4.Aşamada, Laboratuar ortamında beton deneme karışımları yapılmış ve buradan alınan
numuneler olumsuz hava koşulları dikkate alınarak değişik ortamlarda muhafaza
edildikten sonra teste tabi tutulmuştur.

5.Aşamada, Hazırlanan beton dizayn raporu, kontrollük teşkilatına verilmiş ve heyet
huzurunda tekrarlanan beton deneme karışımlarından alınan numuneler kontrollük
laboratuarlarında test edilerek projede kullanılacak beton sınıflarının uygunluğu
onaylanmıştır.

3.6 Olumsuz Hava Koşullarında Alınan Tedbirler
a.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 10 yıllık mevsimsel sıcaklık değişim değerleri

istatistiki olarak değerlendirildikten sonra, şantiye çalışma planları ve çalışmalar
sırasında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.

b.Agrega stok sahasına drenaj sistemi yapılarak su birikintilerinin ortamdan
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Stoktaki agregaların kışın yağmur ve dondan yazın ise aşırı
sıcaktan etkilenmesini önlemek amacıyla belli bir miktarda agreganın üzeri örtülerek
muhafaza altına alınmıştır. Soğuk havalarda konkasör tesisinde yeni hazırlanmış olan
agregaların kullanılmasına özen gösterilmiştir.

c.Beton santralinin; bunkeri, konveyör bandı, mikseri, beton kimyasalları ve su tanklarıyla
bağlantı şebekeleri özel muhafaza sistemiyle kapatılmıştır.

d.Agrega bunkerlerinin sac kısmı doygun su buharı ile ısıtılmıştır.
e. Soğuk havalarda karışım suyu 50°C’e ısıtılarak kullanılmıştır.
f..Trans mikserler çalışmadığı süre zarfında kapalı alanda muhafaza edilmiş ve kazan

kısımları telisle sarılmıştır. Dış ortam sıcaklığı dikkate alınarak gerek görüldüğünde
transmikserin kazan kısmına sıcak veya normal sıcaklıktaki su konulup bu şekilde bir
süre çalıştırıldıktan sonra kazandaki su boşaltılıp, beton yüklemesi yapılmıştır.

g.Transmikser operatörünün betona ilave etmesini önlemek amacıyla, tankındaki su
boşaltılmış, beton kıvamının uygun olmadığı durumda redozlama yapılmıştır.

h.Agreganın teslim alınması, bunkerlere doldurulması, betonun üretim ve nakli, inşaat
mahallinde kullanımı, su ve buhar kürüyle ilgili olarak, görevli tüm personele olumsuz
hava koşullarında alınması gereken tedbirlerle ilgili uygulamalı, eğitimler verilmiştir.[1]

4. ÖNGERMELİ PREKAST KİRİŞ ÜRETİM TESİSİ VE KİRİŞ ÜRETİMİ

Proje kapsamında kullanılacak 792 adet I 195 tipi öngermeli prekast kirişin üretilmesi
amacıyla, şantiye sahasına sabit tesis kurulmuştur. Tesiste her biri aynı anda 4 adet kiriş
üretebilen 2 üretim holü mevcuttur. Kiriş üretiminde fotoğraf 2’de görüldüğü üzere
hidrolik sistemle açılıp kapanan kalıplar kullanılmıştır. Üretimin planlandığı sürede
tamamlanabilmesi, üretim akışının aksamadan yürümesi ve 24 saat sürekli üretim
yapılabilmesi için üretim için ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yanı sıra, kiriş
üretim tesisi; 40 ton kapasiteli 4 adet portal vinç, 2.500 kg/saat kapasiteli 2 adet buhar



jeneratörü, 6 adet demir bükme makinesi ve 5 adet demir kesme makinesi, her biri 20 ton
kapasiteli  2 adet su tankı, 1 adet 150 KWA’ lık jeneratörle teçhiz edilmiştir.

Fotoğraf 2. Kiriş üretim hol ve kalıpları

4.1 Öngermeli Prekast Kirişlerin Karakteristik Özellikleri

Viyadükte kullanılan öngermeli prekast kirişlerin karakteristik özellikleri çizelge 2’de
verilmiştir.

Çizelge 2. Öngermeli kirişlerin karakteristik özellikleri
Projede kullanılan kiriş 792 adet
Tipi I 195
Uzunluğu 33,20 m
Ağırlığı 75 ton
Öngermeli  çelik tel 34 adet
Beton sınıfı C 40

4.2 Öngermeli Prekast Kirişlerin Üretimi

Öngermeli kiriş üretimi 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. [2]
1. Aşamada; Üretime hazırlanmış olan kiriş kalıpların içerisine donatı yerleştirildikten
sonra, öngerme halatlarının germe işlemi yapılmıştır
2. Aşamada; Beton, transmikserle üretim merkezine getirilerek kalıp içerisine aşamalı
olarak doldurulurken, kiriş kalıbı üzerindeki 12 adet satıh vibratörü çalıştırılarak, betonun
kalıp içerisine yerleştirilmesi sağlanmıştır.
3. Aşamada; kalıp içerisindeki betona minimum,12 saatlık buhar kür uygulandıktan sonra,
kalıptan çıkarılan kirişler ön stok sahasında su kürüne tabi tutulduktan sonra dolylere
yüklenerek montaja gönderilmiştir. Fotoğraf 3,4,5’de üretimin aşamaları verilmiştir.

Fotoğraf 3,4,5  Öngermeli prekast kiriş üretimi



4.3 Öngermeli Prekast Kiriş Üretiminde Kullanılan Beton Kalitesi

Kiriş üretiminde C 40 normunda beton kullanılmıştır. Üretim sırasında 15 cm ebadında 12
adet küp numune alınmış ve bunlardan 6 adedi transfer dayanımını tespit amacıyla buhar
kürüne tabi tutulmuştur. Diğer numuneler ise 7 ve 28 günlük basınç dayanımları tespit
amacıyla dışarıda bırakılmıştır. Öngermeli kirişlerin üretimi sırasında, 9700 adet beton küp
numune alınarak basınç dayanımı tespit edilmiştir. Şubat 2007 döneminde kiriş üretiminde
alınan numunelerdeki basınç dayanım sonuçlarının istatistikî değerlendirilmesi çizelge
3’de verilmiştir.

Çizelge 3. Kiriş üretiminde alınan beton dayanımlarının istatistikî değerlendirilmesi.

Beton numunenin yaşı Numune
Adedi

Matematiksel
Ortalama
N/mm²

Standart
Sapma
N/mm²

Varyasyon
katsayısı

%

Transfer numunesi 258 39,5 1,1 2,8
7 gün 258 50,6 1,2 2,4
28 gün 258 61,9 0,9 1,5

5. VİYADÜK ŞANTİYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

5.1 Fore kazık

Proje kapsamında her temelde 16 adet olmak üzere toplam 1100 adet fore kazık
yapılmıştır. Fore kazıkların yapımında, 7 taşeron 10 adet fore kazık makinesi
kullanarak 24 saat sürekli çalışma yapmıştır. Proje kapsamında yapılan fore kazıklara
ait karakteristik değerler çizelge 4’de fore kazık yapımı fotoğraf 6,7,8’de verilmiştir.

Çizelge 4.  Fore kazıkların karakteristik değerleri
Fore kazık adedi 1100 adet
Çapı 120 cm
Derinlik 18 – 34 metre
Çimento cinsi SDÇ 32,5
Dozaj 400
Transmikser 10 adet

Fotoğraf 6,7,8 Fore kazık çalışması



Fore kazık yapımında kullanılan donatının hazırlanması amacıyla 3000 m² kapalı alan
tahsis edilmiştir. Fore kazıkta kullanılan donatılar;  Gaz altı kaynağıyla çalışan robot
teknolojisiyle donatılmış, spiral adımları ve donatı çaplarının ayarlanması milimetre
hassasiyetinde olan otomasyon ağırlıklı olarak çalışan 2 adet makineyle yapılmıştır.
Fotoğraf 9’da görülen donatı üretim makinelerinin 8 saatlik vardiyada toplam üretim
kapasitesi 250 metre / 8 saattir.

Fotoğraf 9. Fore kazık donatısı hazırlama makinesi

Beton kalitesi, fore kazık yapımında C 25 normunda beton kullanılmıştır. Fore kazık
yapımında her transmikserde slump testi yapılmış ve alınan numunelerde beton basınç
dayanımını tespit edilmiştir. Çizelge 5’de fore kazıklarda kullanılan betonun basınç
dayanımları verilmiştir.

Çizelge 5. Fore kazık yapımında kullanılan betonların karakteristik özellikleri.
Fore kazık

No Beton
sınıfı

Çimento
cinsi

Dozaj Beton
kimyasalı

Basınç Dayanımı
N/mm²

7 Gün 28 gün
1

C 25
SDÇ
32,5 400 % 1,2

28,6 37,5
2 25,0 34,7
3 27,9 36,5
4 22,6 35,0
5 27,0 37,1

5.2 Radye Temel

Viyadük inşaatında hacimleri 400 – 650 m³ arasında değişen 67 adet radye temel
yapılmıştır. Radye temellerin yapılması 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.
1.Aşama; Radye temellerin kazılması amacıyla 4 ekskavatör ve 20 damperli kamyon

24 saat sürekli çalışmıştır. Temel kazısında fore kazıkların başlık betonlarının
kırılmaması yönünde dikkatli olunmuştur.

2.Aşama; Fore kazıkların başlık betonları kırılmış ve donatılar basınçlı hava ve suyla
temizlenmiştir. Ayrıca temele gelen taban suları moto pomplarla  deşarj edilmiştir.

3.Aşama;  Radye temel donatılarının hazırlanmasında 4 demir taşeronu, 170 demir
ustasıyla vardiya sistemiyle 24 saat çalışmış ve her temelde yaklaşık 110 ton
civarında demir kullanılmıştır.

4. Aşama; Beton dökümüne hazır olan radye temelinin iç kısımlarında basınçlı havayla
gerekli temizlikler yapıldıktan sonra beton dökümüne başlanılmıştır. Beton dökümleri
sırasında 2 beton pompası, 10 transmikser kullanılmış ve radye temelin 2 farklı
bölgesinde vibrasyon uygulanmıştır. Beton dökümü sırasında temelde mevcut olan



suyun tahliye edilmesi ve betonda soğuk derz olmasını önlemek amacıyla gerekli
tedbirler alınmıştır.

Radye temellerde beton kalitesi, radye temellerin yapımında SDÇ 32,5 çimentosu
kullanılarak C 25 normunda beton üretilmiştir. Kullanılan beton kıvamının 10 – 15 cm
olmasına özen gösterilmiş, beton kıvamının düşük olması durumunda redozlama
yapılarak beton kıvamı ayarlanmıştır. Üretilen 50 m³ betondan 1 set numune alınarak
7 ve 28 günlük beton dayanımları tespit edilmiştir. Çizelge 6’da 10.11.2006 tarihinde
yapılan radye temelin farklı kotlarında kullanılan betonun basınç dayanımları
verilmiştir.

Çizelge 6. Radye temel yapımında kullanılan betonların basınç dayanımları.
Beton sınıfı C 25
Çimento sınıfı SDÇ 32,5
Dozaj ( kg ) 350
Süper akışkanlaştırıcı % 0,7
Priz geciktirici % 0,3
Beton basınç dayanımı  ( 7 gün )    N/mm² 27 27,5 28,5 26,8 25,6 30,8
Beton basınç dayanımı ( 28 gün ) N/mm² 32,9 33,6 34,6 32,2 33,5 36,7

5.3 Elevasyon

Projede 67 adet temelin sağ ve sol olmak üzere her birinde 2 adet elevasyon
yapılmıştır. Elevasyonlar 4 metrelik kademeler şeklinde yapılmış ve her kademede
yaklaşık 10 ton demir kullanılmıştır. Plywood kaplamalı tırmanır kalıplar, teleskopik
mobil vinçlerle monte edilmiştir. Elevasyona beton dökümü sırasında beton
pompasında arıza olma ihtimali dikkate alındığından, 1 adet beton pompası yedek
olmak üzere, 2 adet beton pompası kullanılmıştır. Elevasyonlarda yapılan çalışmalar
fotoğraf 10’da verilmiştir.

Fotoğraf 10. Elevasyonda yapılan çalışmalar

Elevasyonlarda beton kalitesi, elevasyon yapımında PÇ 42,5 ( CEM I ) çimentosu
kullanılarak C 25 normunda beton üretilmiştir. Beton dökümü sırasında gerektiğinde
redozlama yapılarak kıvam ayarlanmış ve elevasyonun  her kademesi için en az  1 set
beton numunesi alınarak 7 ve 28 günlük beton basınç dayanımları tespit edilmiştir.
Çizelge 7’de elevasyonun değişik kademelerinde kullanılan betonun basınç dayanım
sonuçları verilmiştir.



Çizelge 7. Elevasyon yapımında kullanılan beton basınç dayanımları
Beton sınıfı C 25
Çimento sınıfı PÇ 42,5 ( CEM I )
Dozaj     ( kg ) 350
Süper akışkanlaştırıcı % 0,7
Priz geciktirici % 0,3

Beton basınç dayanımı

Beton numunelerin alındığı tarih ve yaşı
Elevasyonun kademesi

1. 2. 3.
Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ

Numunenin alındığı tarih 14.11.2006 25.11.2006 07.12.2006
Beton basınç dayanımı  ( 7 gün )    N/mm² 25,1 27,1 32,9 34,5 28,4 28,2
Beton basınç dayanımı ( 28 Gün )  N/mm² 34,0 38,6 38,7 40,6 37,2 38,2

5.4 Başlık Kirişi ve Mesnet Takozları

Projede, başlık kirişi ve mesnet takozu betonlarında C 25 normunda beton kullanılması
öngörülmektedir. Hava şartlarının olumsuz olması ve kalıp açma süresinin kısaltılarak
kirişlerin zamanında monte edilip, projenin zamanında bitirilebilmesi amacıyla
tarafımızca beton sınıfı C 30 olacak şekilde beton dizaynı değiştirilmiştir. Başlık kirişi
betonunun bazı bölümlerindeki donatının aşırı derecede sık olması dikkate alınarak
farklı gradasyonda betonlar kullanılmıştır.

Başlık kirişi ve mesnet takozu betonlarından alınan numuneler olumsuz hava koşulları
dikkate alındığından dolayı, 24 saat başlık betonu üzerinde bırakıldıktan sonra 7 ve 28
günlük beton basınç dayanımları tespit edilmiştir. Çizelge 8’de değişik tarihlerde
yapılan başlık ve mesnet betonlarından alınan numunelerdeki basınç dayanımları ve
fotoğraf 11, 12, 13’de başlık kirişinde yapılan çalışmalar görülmektedir.

Çizelge 8. Başlık kiriş ve mesnet takozlarındaki basınç dayanımları

Betonun kullanıldığı yer Tarih Beton
sınıfı

Basınç Dayanımı
N/mm²

7 gün 28 gün
Başlık kirişi ( P19 ) 11.11.2006 C 25 31,4 41,4
Başlık kirişi ( P18 ) 16.11.2006 C 25 32,0 38,6
Başlık kirişi ( P54 ) 18.11.2006 C 25 35,2 48,2
Başlık kirişi ( P65 ) 23.11.2006 C 25 40,6 52,4
Başlık kirişi           ( P15 ) 29.11.2006 C 25 34,0 48,7
Başlık kirişi           ( P14 ) 01.12.2006 C 25 35,2 50,3
Mesnet takozu       ( P 8  ) 15.01.2006 C 25 34,6 53,2
Mesnet takozu       (  P 7 ) 20.01.2007 C 25 33,9 45,6
Mesnet takozu       ( P 6  ) 21.01.2007 C 25 38,0 44,6
Mesnet takozu       ( P 47) 23.01.2007 C 25 39,4 52,2



Fotoğraf 11,12,13. Başlık kirişi çalışmaları

5.5 Öngermeli Kirişlerin Montajı

Projenin yapımına başlanılmadan önce öngermeli kirişlerin montajının, iş makineleri
parkımızda mevcut olan launching girderlerle  ( kiriş süren )  yapılması planlanmıştı. Fakat
başlık kirişlerinin geometrik şekilleri ve arazi şartları dikkate alındığından dolayı
montajların vinçlerle yapılmasının karar verilmiştir. Mesnet beton kaideleri üzerine kayıcı
ve sabit mesnetler monte edildikten sonra, 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle,
400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullanılarak kirişlerin montajı yapılmıştır.
Fotoğraf 14,15,16’de görüldüğü vinçle yapılan montaj görülmektedir

Fotoğraf 14,15,16. Kiriş montaj çalışmaları

5.6 Döşeme Betonu

Öngermeli kiriş montajları tamamlandıktan sonra, döşeme betonunun yapımına
başlanılmıştır. Projedeki döşeme betonunda C 25 sınıfında betonun kullanılması
öngörülmekteyse de, döşeme betonunda C 30 sınıfında beton kullanılmıştır. Olumsuz hava
koşullarına karşı alınan rutin tedbirlerin yanı sıra, döşeme betonu döküldükten sonra üzeri
kapatılıp,  içerisinde ısımak yakılarak betonun olumsuz hava şartlarından etkilenmesi
önlenmiştir.

5.7 Kablo Kanalları ve Alın Elemanları

Projenin planlanan sürede tamamlanması amacıyla viyadükte kullanılacak kablo kanalları
Yenice Prefabrik Beton Elaman Üretim Tesisimizde, alın elemanları ise Pozantı Öngermeli
Prekast Kiriş Üretim Tesisimizde üretildikten sonra şantiyeye sevk edilerek kullanılmıştır.

5.8 İzolasyon Yapılması ve Koruyucu Beton

Alın elemanları, kablo kanalları monte edilip yaya yürüme yolu betonu döküldükten sonra,
sağ ve soldaki kablo kanalları arasına fotoğraf 17’de görüldüğü üzere yalıtım malzemesi
serilip garguylar yerleştirilmiştir. Yalıtım malzemesi üzerine çelik hasırlar konulduktan
sonra, C 30 normunda 5 cm kalınlığında koruyucu beton yapılmıştır. Koruyucu beton
istenilen basınç dayanıma ulaştıktan sonra, üzerine bazalt agregadan hazırlanmış olan



balast konulmuştur. Balast üzerine de fotoğraf 18’da görüldüğü üzere traversler
yerleştirildikten sonra raylar döşenmiştir.

Fotoğraf 17. Yalıtım yapılışı Fotoğraf 18. Balast üzerine travers ve ray montajı

6. SONUÇ

Hızlı tren projesi kapsamında yapılan V 4 viyadüğü inşaatına başlanılmadan önce yapılan
iş planlarında, problemler halinde alınacak alternatif tedbirlerin belirlenmesi, Ilgaz İnşaat
Üst Yönetiminin projenin tüm aşamalarını titizlikle takibi ve dar boğazları zamanında
çözmesi, mobilizasyonun planlanan zamandan önce tamamlanması, üretimi doğrudan
etkileyecek ekipmanların yedeklerinin hazır bulundurulması, yönetimle çalışanlar
arasındaki koordinasyonun arzu edilen seviyede olması, bilgi aktarımının zamanında
yapılması, tüm personelin özverili olarak çalışması sayesinde  viyadüğün yapımı 7 ay gibi
rekor bir sürede gerçekleştirilmiştir

Viyadük inşaatına başlanılmadan önce, olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin
tespit edilmesi ve gerektiğinde uygulanması üretim kalitesini olumlu yönde etkilemiştir.

Projenin, kaliteden taviz vermeden, öngörülen zamandan da önce bitirilmiş olması Türk
Mühendis ve formenlerinin bir başarısıdır.

Teşekkür

Tebliğ metninin hazırlanmasında gerekli olan ana donelerin temin edilmesi amacıyla
gerekli yardımları yapan;  Ilgaz İnşaat Tic.Ltd. Şti. Üst Yönetimi ve V4 Viyadük Şantiyesi
Proje Müdürlüğüne teşekkür ederiz.
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