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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BETONARME KİRİŞLERİN FARKLI BOYLARDA DONATI VE LEVHA İLAVESİ
İLE ONARILMASI
Fikret KONUR
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Hamide TEKELİ KABAŞ
Betonarme kirişlerde tesisat borusu geçirmek gibi gerekçelerle boşluklar
oluşturulabilmektedir. Bu tür boşluğa sahip kirişlerin güçlendirilmesi ve/veya
onarılması gerekmektedir. Tez çalışması kapsamında çekme donatıları kesilerek
oluşturulan boşluklara sahip betonarme kirişlerin onarılmasının kiriş davranışı
üzerindeki etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla 150x300 mm kesit boyutunda ve
2700 mm uzunluğunda altı adet betonarme kiriş üretilmiştir. Kirişlerin orta
bölgesinde 75x150x150 mm boyutlarında boşluk oluşturulmuş ve onarılması
için farklı boyutlarda CFRP levha, GFRP donatı ve nervürlü donatı kullanılmıştır.
Tüm kiriş numuneleri dört noktalı eğilme deneyine maruz bırakılmıştır. Yapılan
deneyler sonucunda elde edilen yük-yerdeğiştirme grafikleri birbiriyle
kıyaslanmıştır. Elde edilen grafiklerden eğilme rijitliği, yük taşıma kapasitesi ve
enerji tüketme kapasitesi hesaplanmış ve kullanılan malzemenin çeşidinin ve
boyunun etkinliği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme kiriş, Eğilme dayanımı, Onarım.
2022, 52 sayfa

ii

ABSTRACT
M.Sc. Thesis
REPAIR OF REINFORCED CONCRETE BEAMS BY INCORPORATING
REINFORCEMENT AND PLATES OF VARIOUS LENGTHS
Fikret KONUR
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Civil Engineering
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hamide TEKELİ KABAŞ
In reinforced concrete components, various sizes of gaps or damage may
develop. These types of damages are quite widespread in constructions,
particularly in beams. These defects must be reinforced and/or rectified. The
reinforced concrete beams that we have created will be cut away from the
tension reinforcement to create gaps in my thesis. We will study the behaviour
of these gaps in the beams and the impact they have on the beams after they
have been repaired with various materials.
We built rectangular beams 150x300 mm in dimension and eight parts
measuring 2700m in length. There is just one reference beam and it has no gaps.
Cavities 75x150x150 will be constructed at the midpoints of seven beams.
These gaps beams will be repaired using CFRP plate reinforcement, GFRP
reinforcement, and ribbed reinforcement in a variety of sizes. A four-point
bending test was performed on all beam specimens.
The load-displacement values were compared to the experimental data. The
curves in these graphs were used to compute the bending stiffness, ductility,
load bearing capacity, and energy consuming capacity. In light of the acquired
data, the performance of the various material types on the beams was assessed
by comparison.
Keywords: Reinforced concrete beam, Flexural strength, Repair.
2022, 52 pages
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1. GİRİŞ
Betonarme binaların tasarımında ve/veya inşaası sırasında yapının kullanım
amacında oluşan farklılıklar, yangınlar, kazalar, depremler veya çeşitli çevresel
faktörler nedeniyle hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarlar yapıdaki yük
koşullarını, taşıma gücünü ya da mekanik özelliklerde değişikliğe neden
olacağından,

içerisinde

kirişlerin

de

bulunduğu

yapı

taşıyıcı

sistem

elemanlarının onarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Basit kesme durumunda
taşıyıcı sistem elemanlarından olan kirişlerde kırılma veya asal çekme
gerilmelerine dik yönde gelişen eğik çatlaklar boyunca gevrek kırılmalar
oluşabilir. Bu yüzden hasar görmüş yapı elemanlarında onarım/güçlendirmeye
ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu onarım veya güçlendirme
yöntemlerini seçerken mühendisler uygun olan şartlardan ekonomik, iş
gücünden tasarruf, estetik ve diğer malzemelere göre performansı daha iyi olan
malzeme ve yöntemleri seçmelidir.
Dünyada bulunan yapı stoğu, değişen ve gelişen yönetmeliklere göre depremin
meydana getirdiği hasar açısından analiz edildiğinde birçok elemanın
onarılması veya güçlendirilmesi gerekmektedir. Onarım gerektirecek koşullara
örnek vermek gerekirse, geçmişte kullanılan yapı yöntemlerinin ve kullanılan
malzemelerin

karakteristik

özelliklerinin

yetersizliği,

kullanılan

yapı

elemanlarının kesitlerindeki noksanlıklar, betonda zamana bağlı oluşan
dayanıklılık sorunu ve donatıda meydana gelen korozyon en önemli nedenler
olarak gösterilebilir. Diğer bir koşul olarak da yapıların kullanım amaçlarının
değişmesi neticesinde yapının daha büyük yüklere maruz kalması durumunda
onarılması

veya güçlendirilmesi

gerekebilir.

Bunların

yanında binalar

kullanımda iken betonarme kirişlerde tesisat borusu geçirilmesi gibi
gerekçelerle

kirişlerde

boşlukların

oluşturulması

ve

bu

boşluklar

oluşturulurken kiriş donatılarına zarar verilmesi durumunda da onarımının
sağlanması gerekmektedir (Şekil 1.1).
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Şekil 1.1. Betonarme kirişte onarım gerektiren durumlar
Son yıllarda, taşıyıcı sistem elemanlarına fazla hasar vermeden, rijitliğini
değiştirmeden ve kolay uygulanabilen onarım/güçlendirme yöntemlerinin
kullanımı tercih edilmektedir. Yan yüzeye yakın monte yöntemi (SNSM), yüzeye
yakın monte yöntemi (NSM) ve harici takviye tekniği (EBR) gibi yöntemler bu
amaçla kullanılan en uygun metotlardandır. NSM ve SNSM yöntemlerinde
taşıyıcı elemanın pas payı tabakası seviyesinde bir oluk açılarak donatı bu
bölgeye yerleştirilmekte ve üzeri tamir harcı ile doldurulmaktadır. Bazı onarım
ve güçlendirme uygulamalarında CFRP/GFRP levha veya donatı malzemeleri
yüksek mukavemetli, korozyona karşı dayanıklı ve kolay uygulanabildikleri gibi
avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. İlaveten, bu malzemeler ebat ve
işlenebilir oldukları için yapıdaki estetik görünüşte bir değişiklik meydana
getirmezler.
Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bahsedilen yöntem ve
malzemelerin kullanıldığı çok sayıda çalışma dikkati çekmektedir. Örneğin,
Badawi ve Soudki (2009) yaptıkları çalışmada, ön gerilmeli yüzeye yakın
güçlendirme tekniği (NSM) karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) çubuklar ile
betonarme

kirişlerin

güçlendirilmesinin

etkinliği

araştırılmıştır.

Dört

betonarme kiriş monotonik yükleme altında test edilmiştir. Bir kiriş, kontrol
kirişi olarak güçlendirilmemiş halde bırakılmıştır. Bir kiriş, ön gerilmesiz bir
NSM CFRP çubuğu ile, iki kiriş ise çubuğun nihai gücünün %40 ve %60'ına
2

gerilen ön gerilmeli NSM CFRP çubukları ile güçlendirilmiştir. Test sonuçlarına
göre,

betonarme

kirişlerin

ön

gerilmeli

NSM

CFRP

çubuklarıyla

güçlendirildiğinde akma yükünde %90'a varan ve nihai yükte %79'a varan artış
elde edilmiştir.
Young vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada iki adedi referans olmak üzere
toplamda on dört adet kiriş numune üretilmiştir. Çalışmada 2 farklı NSM
(yüzeye yakın monte yöntemi) ve CNSM (etriye kesilip yüzeye yakın monte
yöntemi) güçlendirme yöntemi kullanılmıştır. Farklı yöntem kullanmasının
nedeni NSM yöntemiyle güçlendirilmede beton pas payı yetersizliği olduğu
noktalarda, CNSM yönteminin etkinliğini incelemek amacıyladır. Üretilen
numunelerde çekme bölgesindeki donatı sayısı ile CFRP levha sayıları ve boyları
farklı şekilde kullanılmıştır. Deney sonuçlarından NSM veya CNSM yöntemiyle
güçlendirmenin yaklaşık benzer yapısal özellikler gösterdiği ve NSM yönteminin
uygulamada başarısız olabileceği yerlerde CNSM yöntemiyle yardımcı olarak
güçlendirilebileceği gözlenmiştir.
Sobuz vd. (2012) yapmış olduğu çalışmada, betonarme kirişlerin CFRP levha ile
güçlendirilmesinin davranış üzerindeki etkinliğini deneysel ve teorik olarak
incelemiştir. Bu çalışmada, güçlendirilmiş on dört adet betonarme kiriş dört
noktalı eğilme testine tabi tutulmuştur. Deneysel çalışmada, dıştan bağlanan
CFRP levhaların, betonarme kirişleri güçlendirmek ve yapısal yük taşıma
kapasitesini iyileştirmek için etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
Ali vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, betonarme kirişleri güçlendirmek
için kullanılan CFRP levha ve plakalarda ankraj uygulamasının etkinliğini
incelemek amacıyla betonarme kiriş deneyleri yapılmıştır. Kirişler, CFRP
tabakaları ve plakaları çeşitli CFRP ankraj modelleri kullanılarak kirişlerin alt
yüzeyine sabitlenmiştir. CFRP ankrajları olmayan numunelerde ayrılma hemen
meydana gelirken, ankraj uygulanan numunelerde ayrılma daha geç
görülmüştür.
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Bilotta vd. (2015) tarafından yapılan deneylerde betonarme kirişlerin CFRP
levhalar kullanarak NSM (yüzeye yakın monte yöntemi) ve EBR (harici takviye
yöntemi) yöntemleri ile güçlendirilmesi incelenmiştir. Yapılan deneyler
kapsamında iki adet referans sekiz adet güçlendirme numunesi olmak üzere
toplam on adet numune test edilmiştir. Bu on adet kirişin dört adedi ile EBR
yöntemi ve dört adedi ile NSM yöntemi kullanılarak CFRP levhası sayısı, tabaka
sayısı ve genişliği değiştirilerek güçlendirme uygulanmıştır. Numuneler 4 ve 8
noktalı eğilme testine maruz bırakılmıştır. Çalışma sonucunda, NSM yönteminin
EBR yöntemine göre daha etkili olduğu ve 8 noktalı eğilme testi yapılan
kirişlerin maksimum yük taşıma kapasitesinin 4 noktalı eğilme testi yapılan
kirişlere göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Sharaky vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada bir adet referans kiriş olmak
üzere toplam on üç adet betonarme kiriş numunesi üretilmiştir. Numuneler
NSM (yüzeye yakın monte) yöntemi kullanılarak GFRP donatı, CFRP donatı,
CFRP levha ile güçlendirilmiştir. Enine sargı ve güçlendirme malzemesinin uç
noktalardan sabitlenmesinin numunelerin yük taşıma kapasitesini arttırdığı
sonucuna varılmıştır.
Hosen vd. (2015) tarafından yürütülen çalışmada, güçlendirme malzemesi ile
beton arasında oluşabilecek ayrılma hasarını ortadan kaldırmak için CFRP
kumaşlarla U şeklinde ankraj kullanılmıştır. 125 mm genişliğinde, 250 mm
derinliğinde ve 2300 mm uzunluğunda toplam sekiz adet betonarme kiriş
numunesi üretilerek deneyleri yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, U takviye ile
sarılarak güçlendirilmiş kirişlerin daha yüksek eğilme mukavemetine ve
süneklik performansına sahip olduğunu göstermiştir.
Khalifa (2016) tarafından yapılan araştırmada, NSM ve EBR tekniklerinin,
betonarme kirişlerin güçlendirilmesindeki etkinliği incelenmiştir. Bu amaçla altı
adet tam ölçekli betonarme kiriş, farklı karbon FRP (CFRP) şemaları ile
güçlendirilmiş ve test edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, aynı miktarda CFRP
kullanılması durumunda, NSM şeritleriyle güçlendirilen kirişlerin, EBR ile
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güçlendirilenlere göre daha yüksek nihai yük taşıma kapasitesine ulaştığı
görülmüştür.
Peng vd. (2016) tarafından yapılmış olan çalışmada, ön gerilmeli CFRP plakalar
ile güçlendirilmiş betonarme kirişlerin yorulma davranışını incelemek için
toplam yedi adet kiriş yükleme altında test edilmiştir. Numuneler, ön gerilmeli
ve ön gerilmesiz CFRP plakalar ile güçlendirilmiştir. Elde edilen deney
sonuçlarından, betonarme kirişin monotonik ve yorulma performansının, ön
gerilmesiz CFRP plakası ile güçlendirmeye kıyasla ön gerilmeli CFRP
plakalarıyla güçlendirilmede önemli ölçüde arttığı görülmüştür.
Kabir vd. (2018) tarafından yapılan çalışmanın temel amacı, ağır hasar görmüş
betonarme kirişlerin güçlendirilmesinde CFRP şeritin etkinliğini incelemektir.
Yapılan güçlendirme ile CFRP kullanılarak onarılan kirişlerin sünekliği önemli
ölçüde artmıştır. Dias vd. (2018) tarafından yürütülen çalışmada ise betonarme
kirişlerin eğilme dayanımının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bir adet
referans, üç adet güçlendirilen olmak üzere toplamda dört adet betonarme kiriş
numunesi üretilmiştir. Kiriş numuneleri farklı sayıda CFRP levha kullanılarak
yüzeye yakın güçlendirme yöntemi (NSM) ile güçlendirilmiştir. Deney
sonuçlarından CFRP levha ile güçlendirmenin, kullanılan CFRP levha sayısı
arttıkça yük taşıma kapasitesini arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Yang ve Wang (2018) tarafından yürütülen çalışmada, hasarlı betonarme
kirişlerin CFRP şerit ile güçlendirilmesinin davranış üzerindeki etkinliği
incelenmiştir. Çalışmada bir adet referans olmak üzere toplamda altı adet kiriş
numunesi üretilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda güçlendirilen numunelerin
kontrol kirişine kıyasla yük taşıma kapasitelerinde %7-15 oranında artış olduğu
gözlenmiştir.
Hosen vd. (2018) yapmış olduğu araştırmada, betonarme kirişlerin eğilme
performansını artırmak için karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) şeritleri yan
yüzeye yakın monte yöntemi (SNSM) ile kirişe uygulamıştır. Numunelerde,
CFRP levha sayısı ve yönü değiştirilerek güçlendirilmiştir. Kiriş numuneleri dört
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noktalı eğilmeye maruz bırakılmıştır. Uygulanan güçlendirme tekniğinin,
kontrol kirişine kıyasla yük taşıma kapasitesini %147'ye kadar artırdığı
görülmüştür.
Yapılan tez çalışması kapsamında sonradan çekme bölgesindeki donatıları
kesilerek hasar verilmiş betonarme kirişlerin onarımının sağlanması için yan
yüzeye yakın monte yöntemi kullanılmıştır. Parametre olarak onarımda
kullanılan malzemelerin cinsi ve uzunluğu değiştirilmiştir. Çalışma kapsamında
altı adet betonarme kiriş üretilmiş ve dört noktalı eğilme deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Numunelerin yük taşıma kapasitesi, rijitliği ve enerji
tüketme kapasitesi değerleri kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
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2. DENEY ELEMANLARININ HAZIRLANMASI VE ONARILMASI
Binalar kullanımda iken bazen tesisat borusu geçirilmesi gibi gerekçelerle
kontrolsüz bir şekilde kirişlerde boşluklar oluşturulabilmektedir. Bu boşlukların
oluşturulması sırasında zaman zaman kiriş enine ve/veya boyuna donatılarına
da zarar verilebilmektedir. Yapılmış olan çalışma kapsamında boşluk
oluşturulurken tüm çekme donatıları kesilmiş kiriş elemanların yan yüzeye
yakın monte yöntemi ile onarılması sağlamıştır. Bu amaçla 150x300x2700 mm
ebatlarında altı adet betonarme kiriş numunesi üretilmiştir. Kirişlerin altında ve
üstünde 2ø12 boyuna donatı kullanılmış olup enine donatılar mesnet
bölgesinde ø6/100 mm kirişin orta bölgesinde ise ø6/200 mm arayla
döşenmiştir (Şekil 2.1). Kirişlerin hasarını temsil edebilmek için üretim
sırasında strafor kullanılarak alt orta bölgesinde 75x150x150 mm boyutunda
boşluk bırakılmış ve bu bölgedeki enine ve boyuna donatılar kesilmiştir.

Şekil 2.1. Deneyde kullanılan kiriş donatı gösterimi
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2.1. Malzeme Özellikleri
Üretilen kirişlerin benzer özelliklere sahip olabilmesi için deney elemanların
üretiminde kullanılan malzemelerin karakteristik değerlerinin bilinmesi
gerekmektedir.
2.1.1. Beton
Hazırlıkları tamamlanan altı adet kirişin betonu bir seferde dökülmüştür.
Kirişlerde kullanılan beton sınıfı C35/45 olup hazır beton kullanılmıştır. Beton
döküm aşamasında altı adet 150x150x150 mm boyutlarında küp numune
alınarak bir gün dışarıda bekletilmiş sonrasında kalıplarından çıkartılarak kür
havuzuna konulmuştur. Küp numunelere 28 gün kür işlemi uygulanmıştır. Kür
süresi sona eren numuneler tek eksenli basınç testine maruz bırakılarak
sonuçları her numune için not edilmiştir (Şekil 2.2). Deneyler sonucunda elde
edilen ortalama basınç dayanımı 45 MPa olarak elde edilmiştir.

Şekil 2.2. Beton basınç dayanımının belirlenmesi
2.1.2. Donatı
Deney numunelerinin üretiminde ø6 (enine) ve ø12 (boyuna) çapında donatılar
kullanılmıştır. Tüm donatılar S420 çelik sınıfındandır. Her bir çaptan üç adet
numune alınarak çekme deneyleri yapılmıştır. 6 mm çapındaki donatının
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ortalama çekme dayanımı 330 MPa, 12 mm çapındaki donatının ortalama çekme
dayanımı ise 420 MPa olarak elde edilmiştir.
Onarım malzemesi olarak kullanılan GFRP donatıların tamamı ø10 çapındadır
(Şekil 2.3). Donatıya ait üretici firma tarafından belirlenen teknik özellikler
Çizelge 2.1’de verilmiştir.

Şekil 2.3. GFRP donatı
Çizelge 2.1. GFRP donatı teknik özellikleri
Teknik Özellikler
1.995
Yoğunluk(p) (g/𝑐𝑚3 )
FRP İçeriği (%)
75
71.26
Kesit Alanı (𝑚𝑚2 )
Çap (mm)
9.53
Alevlenme Noktası
180 °C
Çekme Mukavemeti (𝑓𝑓 )
≥ 1,600 MPa
Elastiklik Modülü (𝐸𝑓 )
≥ 53,000 MPa
Kopmada Uzama (ɛ𝑓 )
%3
2.1.3. CFRP Levha
SikaWrap-230 C tek doğrultulu karbon lif donatılı polimer malzemelerdir. CFRP,
kirişlerin onarılmasında ve sünekliğinin artırılması, yapıların yük taşıma
kapasitelerinin artması gibi birçok alanda onarım ve güçlendirme olarak
kullanılmaktadır. Kullanılan CFRP levhaların (Şekil 2.4) üretici firma tarafından
belirlenen teknik özellikleri Çizelge 2.2’de verilmiştir.
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Şekil 2.4. CFRP levha
Çizelge 2.2. CFRP levha teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Yoğunluk(p) (g/𝑐𝑚3 )
1,67x 10−6
Kalınlık (mm)
0,12
220 ± 10
Birim Alan Ağırlığı (g/𝑚2 )
Alevlenme Noktası
180 °C
Çekme Mukavemeti (𝑓𝑓 )
≥ 3,000 MPa
Elastiklik Modülü (𝐸𝑓 )
≥ 165,000 MPa
Kopmada Uzama (ɛ𝑓 )
%1,4
2.1.4. Tamir Harcı
Su ile karıştırıldığında Mapegrout Thixotropic E (Şekil 2.5), düşey yüzeylere
kalın uygulamalarda dahi kalıp kullanmaksızın çökme yapmadan kullanılabilen,
yüksek oranda tiksotropik özellikli kolay işlenebilen bir harçtır. Deneydeki
kirişlerin alt kısımlarında bulunan 75x150 mm boyutlarında bırakılan boşluk ve
onarmak için yan yüzeylerde açılmış olan boşluklar Mapegrout Thixotropic E
tamir harcı yardımı ile doldurulmuştur. Tamir harcının teknik özellikleri Çizelge
2.3 ‘de verilmiştir.

Şekil 2.5. Tamir harcı
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Çizelge 2.3. Tamir harcının teknik özellikleri
Teknik Özellikler
2.200
Karışımın Yoğunluk(p) (kg/𝑚3 )
Karışımın pH değeri
>12,5
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C ile +35 °C
Karışımın Kap Ömrü
~1 saat
Basınç Dayanımı (MPa)
≥ 45 (28 gün sonra)
Eğilme Dayanımı (MPa)
Gerekmez
Basınçta Elastisite Modülü (GPa)
≥ 20 (28 gün sonra)
Betona Yapışma Dayanımı (MPa)
≥ 2 (28 gün sonra)
≤ 0,5
Kapiler emicilik (kg/𝑚2 . ℎ0,5 )
Yangına reaksiyonu
Dayanıklıdır

2.2. Deney Elemanlarının Hazırlanışı
Deney numunesi olarak kullanılacak betonarme kirişler Süleyman Demirel
Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında 150x300x2700 mm
boyutlarında üretilmiştir. Deney programında altı adet kiriş üretilmiştir.
Referans kirişler, çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülen Eren (2021),
çalışmasından alınarak kıyaslamalar yapılmıştır. Üretilen bu betonarme kiriş
numunelerin arasında farklılık oluşmaması adına aynı zaman diliminde ve aynı
koşullarda beton döküm işlemi gerçekleştirilmiştir.
2.2.1. Donatıların hazırlanması
Betonarme kirişlerin tamamı aynı kesit, malzeme ve donatıya sahip olacak
şekilde üretilmiştir. Kirişin çekme ve basınç bölgesinde 2 adet 12 mm çapında
boyuna donatı kullanılmıştır. Enine donatı, mesnet bölgesinde 6/100, açıklık
bölgesinde ise 6/200 olarak uygulanmıştır. Etriye kancaları 135° gönyeli
bükülerek üretilmiştir (Şekil 2.6). Üretilen bu kirişlerde hasarı temsil etmek için
kirişin çekme bölgesinde bulunan alt donatıları (boşluğun bırakılacağı
bölgedeki), orta noktasının sağından, solundan ve yukarı yönlü olacak şekilde
spiral ile kesilmiştir. Kirişlerin yükleme düzeneğinin olduğu bölüme kolay bir
şekilde taşınabilmesini sağlamak için kirişlerin her iki ucuna da donatıdan
kancalar yapılmıştır. Beton dökümü sonrasında bu bölümlerden halat
yardımıyla vince takılarak kirişe hasar vermeden taşınabilmesi sağlanacaktır.
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(a) Numunelerin donatı şeması

(b) Etriyelerin bağlanması

(c) Kesilmiş donatının son hali
Şekil 2.6. Donatıların hazırlanması
2.2.2. Strain gauge uygulaması
Strain gaugeler, uygulandıkları elemanda meydana gelebilecek uzama ve
kısalmayı ölçmek için kullanılır. Deney numunelerinde kullanılan güçlendirme
elemanları olan çelik donatı, CFRP levha ve GFRP donatıya strain gaugeler
yapıştırılmıştır. Uygulama esnasında yüzeylerin pürüzsüz ve temiz olması
gerekmektir. Yüzeyin pürüzsüzleştirilmesi amacıyla nervürlü donatılara spiral
kullanılarak taşlama işlemleri yapılmıştır (Şekil 2.7.a). Daha sonrasında tüm
güçlendirme elemanlarında strain gaugelerin kullanılacağı yüzeyler asetonlu
pamuk yardımı ile tek doğrultuda silinerek toz ve kirden temizlenmiştir (Şekil
2.7.b). Bu işlemden sonra strain gauge ile bilgisayar arasındaki veri aktarımını
sağlayan terminaller yapıştırılmıştır. Veri akışının çalışıp çalışmadığı avometre
ile test edilmiştir. Strain gaugelerin üzerine izole bant temizlenen yüzeylere
paralel olacak şekilde yapıştırılmıştır (Şekil 2.7.c). Strain gauge bant ile birlikte
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kaldırılarak altında yapıştırıcı sürülerek üzerinden ise aydınger kâğıdı bantla
beraber bastırılarak tekrardan yapıştırılır daha sonra bant dikkatli bir şekilde
sökülür ve yapıştırma işlemi sonlamış olur (Şekil 2.7.d). Strain gaugeler istasyon
üzerine

birbirlerine

teması

olmayacak

şekilde

lehimlenmiştir.

Ayrıca,

istasyonun diğer ucuna üç telli kablonun lehimleme işlemi yapılmıştır. Strain
gauge ile istasyon arasında teması engellemek için tel bölgenin alt kısmı izole
bant ile kapatılmıştır. Beton dökümü sırasında bu uygulamaya herhangi bir
zarar gelmemesi için siyah elektrik bandı yardımı ile kapatılmış ve üzeri
silikonlamıştır (Şekil 2.7.e).

(a) Donatı yüzeyinin hazırlanması

(b) Yüzeyin temizlenmesi

(c) Strain gauge yapıştırılması

(d) Siyah bantla bantlanması

(e) Güçlendirme malzemelerinin son hali
Şekil 2.7. Strain gauge uygulama aşamaları
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2.2.3. Kalıpların hazırlanması ve beton dökümü
Demir kafesleri oluşturulduktan sonra kalıp hazırlıklarına başlanmıştır. İlk
olarak plywood tabakaları uygun ebatlarda kesilmiştir. Kalıp yerleştirilecek ve
betonun döküleceği zeminin üstüne beton ile temasını kesmek için naylon
serilmiştir. Oluşturulacak kalıp bu naylonun üzerine yerleştirilmiştir. Kalıbın dış
kısmından işkence ve takoz yardımıyla sabitlenmiştir. Kalıpların iç yüzeyine
kalıp yağı sürülerek beton dökümü sonrasında kolay bir şekilde çıkarılması
sağlanmıştır. Donatılar yerleştirilmeden önce kirişte boşluğun oluşturulacağı alt
ve orta kısmına köpük yerleştirilmiştir (Şekil 2.8).

Şekil 2.8. Kalıbın hazırlanması
Laboratuvarda kalıpların yakın bir bölgesine havuz oluşturularak gelen
mikserin betonu bu alana boşaltılmıştır. Bu bölümden beton taşınarak kalıpların
içerisine dökülmüştür. Beton dökümü sırasında slump (çökme) testi yapılmış ve
210 mm olarak elde edilmiştir (Şekil 2.9).

Şekil 2.9. Slump testi
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Betonun basınç dayanımının belirlenmesi amacıyla 150 mm boyutlarında
önceden

yağlanan

küp

numunelere

beton

on

beş

kere

şişlenerek

yerleştirilmiştir (Şekil 2.10.a). Kirişlerde beton dökümü sırasında vibratör ile
sıkıştırılarak betonun kalıba düzgün yerleştirilmesi sağlanmıştır. Üst yüzeyi
mala yardımıyla düzeltilip tesviye edilmiştir. Dökümden sonra numunelere iki
haftalık sürede kür işlemi uygulanmıştır. Beton dökümü tamamlanan kirişlerin
görünümü Şekil 2.10.b’de, kiriş alt tarafında oluşturulan boşluk ise Şekil
2.10.c’de verilmiştir.

(a) Küp numune alınması

(b) Beton dökümü tamamlanan kirişler

(c) Döküm sırasında bırakılan boşluk
Şekil 2.10. Numunelerin görünümü
2.3. Kiriş Numunelerin Güçlendirilmesi
Beton döküm işleminden üç gün sonra kiriş kalıpları sökülmüş ve betondaki su
kaybını engellemek için 28 gün boyunca kür işlemi uygulanmıştır. Kürü
tamamlanan altı adet numunede sırayla onarım aşamasına geçilmiştir. Tüm
numunelerin

onarımında

yan

yüzeye

yakın

monte

yöntemi

(SNSM)

kullanılmıştır. Bu yöntemde, betondaki pas payı seviyesinde bir oluk açılarak
onarım donatısı bu boşluğa tamir harcı yardımı ile yerleştirilmiştir (Şekil 2.11).
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Şekil 2.11. Onarılan kiriş detayları
Çalışmada, kullanılan onarım malzemenin cinsi ve uzunluğu ile ilgili seçilen
parametreler Çizelge 2.4’te verilmiştir.
Çizelge 2.4. Deneyde oluşturulacak numuneler
Numune
RHZ-1 (Eren, 2021)
RHL-2 (Eren, 2021)
OK-3-D1400
OK-4-C1400
OK-5-G1400
OK-6-D800
OK-7-C800
OK-8-G800

Onarım Malzemesinin
Cinsi
Uzunluğu(mm)
Çelik donatı
1400
CFRP levha
1400
GFRP donatı
1400
Çelik donatı
800
CFRP levha
800
GFRP donatı
800

Çizelge 2.4’te verilen RHZ-1 hasarsız referans kirişi, RHL-2 hasarlı referans
kirişi, diğer tüm kiriş isimlerinde ise OK kısaltması onarılan kiriş olduğunu
temsil etmektedir. Onarılan kirişlerde OK ifadesinden sonraki rakam deney
numune numarasını; D, çelik donatı; G, GFRP donatı ve C ise CFRP levha
kullanılarak onarım yapıldığını ifade etmektedir. Onarılan tüm kirişlerde yan
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yüzeye monte yöntemi (SNSM) kullanılmıştır. Bu yöntemde kirişin yan
yüzünden paspayı tabakası hizasından 25x25 mm bir oluk açılmıştır (Şekil
2.12.a).

Olukların

boyutları

kullanacak

malzemenin

boyutlarına

göre

ayarlanmıştır. Açılan olukların yüzeyindeki tozları temizlemek amacıyla basınçlı
hava komprasörü kullanılmıştır. Kullanacak onarım malzemelerini yerleştirmek
ve boşlukları doldurmak için tamir harcı kullanılmıştır. Tamir harcı malzemesi
üretici talimatlarında belirtildiği şekilde uygun ölçüde su miktarı ile
karıştırılarak hazırlanmıştır. Karışım sırasında düşük devirli el mikseri yardımı
ile homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılmıştır (Şekil 2.12.b). Tamir
uygulanacak yüzeyler su ile nemlendirilmiştir. Daha öncesinde strain gauge
yapıştırılarak hazırlanan donatılar (Şekil 2.12.c) tamir harcı yardımıyla
oluşturulan oluklara yerleştirilmiştir (Şekil 2.12.d). Bu oluğun içine yarısına
kadar tamir harcı doldurulmuş daha sonra onarım donatısı (çelik donatı, GFRP
donatı, CFRP levha) bu oluğa yerleştirilerek donatının yarısına kadar harca
bastırılmıştır. Daha sonra oluğun geri kalanı da tamir harcı ile doldurulmuştur.
Burada onarım donatısının boyu iki farklı uzunlukta seçilmiştir. Açılan
oluklarda tesviye işlemi çelik mala ile yapılmıştır. Ayrıca kirişin alt ve orta
bölgesinde köpük yardımıyla bırakılan 75x150x150 mm boyutlarındaki
boşlukta iki tarafına kalıp yerleştirilerek tamir harcı ile doldurulmuştur. Onarım
işlemi tamamlanan kiriş numunelerin görünümü Şekil 2.12.e’ de gösterilmiştir.
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(a) Oluk açılma işlemi

(b) Tamir harcının karılması

(c) Strain gauge donatılar

(d) Oluklara yerleştirilmesi

(e) Onarım işlemi tamamlanan kirişler
Şekil 2.12. Kirişlerin Onarılması Aşamaları
2.4. Yükleme Sistemi ve Deney Düzeneği
Onarımı ve kür işlemi tamamlanan betonarme kirişler, deney düzeneğine
yerleştirilmeden önce deney anında oluşabilecek çatlakların daha iyi görülmesi
için kirişlerin iki yüzü de kireç ile badana edilmiştir. Kirecin kuruması için
beklenen bir günün ardından kireçli yan yüzeyler 50x50 mm boyutlarında sonlu
elemanlara ayrılmıştır ve deneye hazır hale getirilmiştir (Şekil 2.13).
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Şekil 2.13. Deneye hazır hale gelen numunelerin görünümü
Tüm deney elemanları sırasıyla deney düzeneğinin olduğu bölüme vinç yardımı
ile dikkatli bir şekilde taşınmıştır. Deneyler dört noktalı eğilme testi ile
yapılmıştır. Oluşturulan yükleme düzeneğinin görünümü ve şematik gösterimi
Şekil 2.14’te verilmiştir.

Şekil 2.14. Deney düzeneğinin şematik gösterimi ve fotoğrafı
Deney numunelerinin yüklenmesi sırasında, bir hidrolik krikoya bağlı el
kontrollü pompa kullanılmıştır. Uygulanan yükün seviyesi hidrolik kriko altına
yerleştirilen 300 kN kapasiteli bir yük hücresi (Load Cell) ile ölçülmüştür. Deney
sırasında kirişlerdeki yer değiştirmeyi ölçmek için üç adet LVDT (Deplasman
ölçüm aleti) kullanılmıştır. LVDT’lerin iki tanesi kirişin üst kısmında mesnetteki
hareketleri görmek için, bir tanesi ise kirişin alt bölgesinin orta noktasındaki yer
değiştirmeyi ölçmek için kullanılmıştır. Onarım malzemesinde meydana gelen
uzamaları ölçmek için Strain Gauge kullanılmıştır. Deneyde elde edilen verileri
19

bilgisayar ortamında alabilmek ve saklayabilmek için TDG CODA Ana Veri
Toplayıcı sistemi kullanılmıştır. Deneyler yerdeğiştirme kontrollü olarak
yapılmıştır. Tüm deneylerde aynı yükleme protokolü uygulanmış ve Şekil
2.15’de verilmiştir. Her numune deney sırasında göçme yüküne kadar
zorlanmıştır.
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Şekil 2.15. Deneylerde kullanılan yükleme protokolü
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3. DENEYLERDE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Onarım işlemi tamamlanan kiriş numuneler sırayla deney düzeneğinin olduğu
bölüme taşınarak yerleştirilmiştir. Deney sırasında numunelerde oluşan
çatlaklar, kırmızı tebeşir yardımı ile işaretlenmiş ve üzerine yükleme numarası
yazılmıştır. Her bir numune için deneyler sırasındaki gözlemler ve elde edilen
veriler sırası ile aşağıda özetlenmiştir.
3.1. RHZ-1 Numunesine Ait Deney Sonuçları (Eren, 2021)
RHZ-1 numunesi, hasarsız referans kiriştir (Eren, 2021). Üretilen hasarsız
referans numunesinin davranışı, hasarlı kirişlerdeki yapılan güçlendirmenin
kıyaslanmasına ışık tutacaktır. Numunede çok sayıda kılcal çatlak oluşmuş ve
eleman sünek davranış sergilemiştir. Hasarsız referans kirişin yük taşıma
kapasitesi 71.39 kN olarak elde edilmiştir. Numune beton basınç bölgesinin
ezilmesi ile güç tükenmesine ulaşmış ve bu aşamada deney durdurulmuştur
(Şekil 3.1).

Şekil 3.1. RHZ-1 numunesine ait hasar görünümü (Eren, 2021)
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.2’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3.2. RHZ-1 numunesinin çevrim numaralarına karşılık gelen yük değerleri
(Eren, 2021)
RHZ-1 numunesine ait yük- yerdeğiştirme çevrimsel grafiği ve zarf eğrisi Şekil
3.3’te, rijitlik grafiği Şekil 3.4’te, enerji tüketimi grafiği ise Şekil 3.5’te verilmiştir
(Eren, 2021).
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Şekil 3.3. RHZ-1 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi(Eren,
2021)
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Şekil 3.4. RHZ-1 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği (Eren, 2021)
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Şekil 3.5. RHZ-1 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği(Eren, 2021)
3.2. RHL-2 Numunesine Ait Deney Sonuçları (Eren, 2021)
RHL-2 numunesi, hasarlı referans kiriştir (Eren, 2021). Üretilen hasarlı referans
numunesi

hasarlı

kirişlerdeki

yapılan

güçlendirmenin

etkinliğinin

anlaşılmasında katkı sağlayacaktır. Hasarlı referans kirişin yük taşıma
kapasitesi 7.88 kN olarak elde edilmiştir. Boşluk kenarından ani derin bir çatlak
oluşmuş ve daha sonrasında üst donatı hizasından yatay olarak devam etmiştir.
Hasarsız referans numune ile kıyaslandığında yük taşıma kapasitesinde yaklaşık
%90’lık bir azalma meydana geldiği görülmüştür. Numunede oluşan hasarlar
Şekil 3.6’da gösterilmiştir (Eren, 2021).
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Şekil 3.6. RHL-2 numunesine ait hasar görünümü (Eren, 2021)
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.7’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3.7. RHL-2 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük değerleri
(Eren, 2021)
RHL-2 numunesine ait yük- yerdeğiştirme çevrimsel grafiği ve zarf eğrisi Şekil
3.8’de, rijitlik grafiği Şekil 3.9’da enerji tüketimi grafiği ise Şekil 3.10’da

Yük (kN)

gösterilmiştir (Eren, 2021).
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Şekil 3.8. RHL-2 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi(Eren,
2021)
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Şekil 3.9. RHL-2 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği (Eren, 2021)
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Şekil 3.10. RHL-2 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği(Eren, 2021)
3.3. OK-3-D1400 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-3-D1400, kirişin alt yan bölgelerine boşluk açılarak her iki tarafına da 1400
mm uzunluğunda nervürlü çelik donatı yerleştirilen numunedir. Deney
sırasında ilk çatlama birinci çevrimde tamir harcıyla doldurulan ortadaki
boşluğun beton ile birleşim bölgesinde gerçekleşmiştir. Dördüncü çevrimde
onarım donatısını takip eden yatay doğrultuda çatlama oluşmuştur. Daha
sonraki yükleme adımlarında boşluğun etrafındaki çatlaklarda genişleme
meydana gelmiş ve onarım donatısı hizasındaki yatay çatlaklar ilerlemeye
devam etmiştir. Aynı zamanda boşluk kenarlarından kirişin üst seviyesine
ulaşan çatlaklar üst donatı hizasında yatay doğrultuda ilerlemiştir. Bu yatay
hasar, yükün uygulandığı hizalardan aşağıya doğru yönelmiştir. Sekizinci
çevrimde tamir harcıyla doldurulan ortadaki boşluğun sol alt kısmında kopma
meydana gelmiş ve mevcut çatlamalarda genişlemeler devam etmiştir (Şekil
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3.11). Numunenin basınç bölgesindeki betonun ezilmesiyle yük taşıma
kapasitesinde büyük bir yük düşüşü meydana gelmiş ve bu aşamada deney
durdurulmuştur.

(a)

(b)

Şekil 3.11. İlave donatı boyunca oluşan çatlak ve betonda kabuk atması (OK-3D1400)
Deney esnasında farklı yerdeğiştirmelerde oluşan hasarlar Şekil 3.12’de
gösterilmiştir.

(a) 4.5 mm yerdeğiştirme

(b) 19 mm yerdeğiştirme
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(c) 51.90 mm yerdeğiştirme

Şekil 3.12. OK-3-D1400 deneyine ait hasar gelişimleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.13’de

Yük (kN)

gösterilmiştir.
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Şekil 3.13. OK-3-D1400 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
OK-3-D1400 numunesine ait yük- yerdeğiştirme çevrimsel grafiği ve zarf eğrisi
Şekil 3.14’te, rijitlik grafiği Şekil 3.15’te, enerji tüketimi grafiği ise Şekil 3.16’da
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Şekil 3.14. OK-3-D1400 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.15. OK-3-D1400 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.16. OK-3-D1400 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
3.4. OK-4-C1400 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-4-C1400, kirişin alt yan bölgelerine boşluk açılarak her iki tarafına da 1400
mm uzunluğunda çelik levha yerleştirilen numunedir. Birinci çevrimde yükleme
sırasında tamir harcıyla doldurulan ortadaki boşluğun kenarında çatlama
meydana gelmiş ve CFRP levhada meydana gelen kısmi bir sıyrılma ile ani bir
yük düşüşü oluşmuştur. Onarım levhasının sistem ile birlikte çalışmaya
başlaması ile elemanda bir miktar daha yük artışı meydana gelmiştir. Oluşan
çatlak yukarıya doğru devam etmiş ve sonrasında yine üst donatı hizasından
sağa ve sola doğru yatay çatlağa dönüşmüştür. Sekizinci çevrime kadar mevcut
çatlaklarda ilerleme, genişlemeler görülmüştür. Numunenin arka tarafındaki
CFRP levhayı çevreleyen tamir harcı bir miktar parçalanmıştır. Deney, CFRP
levhanın tamamen kopması ve ani yük düşüşü ile sonlandırılmıştır (Şekil 3.17).
Burada dikkati çeken en önemli hususlardan biri onarım donatısı hizasında OK28

3-D1400 numunesinde meydana gelen yatay çatlağın ortaya çıkmamasıdır.
Bunun muhtemel nedeni levhanın düz yüzeyli olması ile ortaya çıkan sıyrılma
hasarının daha erken aşamalarda meydana gelmesidir.

Şekil 3.17. CFRP levhanın hasarı ve kopması (OK-4-C1400)
Deney esnasında farklı yerdeğiştirmeler de oluşan hasarlar Şekil 3.18’de
gösterilmiştir.

(a)10.75 mm yerdeğiştirme

(b) 44.69 mm yer değiştirme
Şekil 3.18. OK-4-C1400 deneyine ait hasar gelişimleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.19’da
sunulmuştur.
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Şekil 3.19. OK-4-C1400 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
OK-4-C1400 numunesine ait yük- yerdeğiştirme çevrimsel grafiği ve zarf eğrisi
Şekil 3.20’de, rijitlik grafiği Şekil 3.21’de, enerji tüketimi grafiği ise Şekil 3.22’de
gösterilmiştir.
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Şekil 3.20. OK-4-C1400 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.21. OK-4-C1400 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.22. OK-4-C1400 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
3.5. OK-5-G1400 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-5-G1400, kirişin alt yan bölgelerine boşluk açılarak her iki tarafına da 1400
mm uzunluğunda cam elyaf (GFRP) donatısı yerleştirilen numunedir. OK-4C1400 numunesine benzer şekilde birinci çevrimde tamir harcıyla doldurulan
ortadaki boşluğun kenarında çatlama meydana gelmiş ve GFRP donatıda
meydana gelen kısmi bir sıyrılma ile bir miktar yük düşüşü olmuştur. Ortadaki
boşluğun olduğu bölgedeki çatlak yine üst donatı seviyesine ulaştıktan sonra
yatay şekilde her iki tarafa uzamış ve yükleme seviyesinden bu çatlaklar aşağıya
doğru devam etmiştir. Yüklemenin devam etmesiyle çatlak genişliği 20 mm
seviyesine ulaşmıştır (Şekil 3.23). Basınç bölgesindeki betonun ezilmesi ile
yükte ani bir düşüş meydana gelmesiyle deney sonlandırılmıştır. OK-4-C1400
numunesine benzer olarak onarım donatısı hizasındaki yatay çatlak ortaya
çıkmamıştır.

Şekil 3.23. Boşluk kenarında oluşan çatlak ve GFRP donatısı görünümü (OK-5G1400)
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Deney esnasında farklı yerdeğiştirmeler de oluşan hasarlar Şekil 3.24’de
gösterilmiştir.

(a) 10.50 mm yerdeğiştirme

(b) 27.85 mm yerdeğiştirme

(c) 54.30 mm yerdeğiştirme
Şekil 3.24. OK-5-G1400 deneyine ait hasar gelişimleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.25’de
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sunulmuştur.
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Şekil 3.25. OK-5-G1400 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
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OK-5-G1400 deneyine ait yük- yer değiştirme çevrimsel grafiğiyle beraber zarf
eğrisi Şekil 3.26’da, oluşan rijitlik grafiği Şekil 3.27’de, oluşan enerji tüketimi
Şekil 3.28’de sunulmuştur.
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Şekil 3.26. OK-5-G1400 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.27. OK-5-G1400 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.28. OK-5-G1400 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
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3.6. OK-6-D800 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-6-D800 kirişin alt yan bölgesine boşluk açılarak her iki tarafına da 800 mm
uzunluğunda çelik nervürlü donatı yerleştirilen numunedir. Diğer numunelerde
olduğu gibi birinci çevrimde tamir harcıyla doldurulan ortadaki boşluğun
kenarında kılcal çatlak oluşmuştur. Yükün artırılmasıyla bu çatlak kiriş
yukarısına doğru ilerlemiştir. Aynı zamanda onarım donatısı seviyesinde yatay
çatlama meydana gelmiştir. Düşey çatlakların kiriş üst donatı seviyesine
ulaşması ile yatay olarak ilerlemiş ve özellikle düşey çatlağın genişliğinde artış
meydana gelmiştir. Kiriş alt bölgesinde yer yer betonda ve onarım donatısı
hizasındaki tamir harcında kabuk atmaları gözlenmiştir. Bununla birlikte
onarımda kullanılan donatı beton elemandan ayrılmıştır (Şekil 3.29). Beton
basınç bölgesindeki ezilme ve yük düşüşü ile deney durdurulmuştur.

Şekil 3.29. Onarım donatısının ayrılması ve beton basınç bölgesindeki ezilme
Deney esnasında farklı yerdeğiştirmeler de oluşan hasarlar Şekil 3.30’da
gösterilmiştir.

(b) 11.80 mm yerdeğiştirme
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(b) 18.20 mm yerdeğiştirme

(c) 25.60 mm yerdeğiştirme
Şekil 3.30. OK-6-D800 deneyine ait hasar gelişimleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.31’de
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sunulmuştur.
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Şekil 3.31. OK-6-D800 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
OK-6-D800 deneyine ait yük- yer değiştirme çevrimsel grafiğiyle beraber zarf
eğrisi Şekil 3.32’de, oluşan rijitlik grafiği Şekil 3.33’de, oluşan enerji tüketimi
Şekil 3.34’te sunulmuştur.
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Şekil 3.32. OK-6-D800 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.33. OK-6-D800 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.34. OK-6-D800 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
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3.7. OK-7-C800 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-7-C800, kirişin alt yan bölgesine boşluk açılarak her iki tarafına da 800 mm
uzunluğunda CFRP levha yerleştirilen numunedir. Birinci çevrimde tamir
harcıyla doldurulan ortadaki boşluğun kenarında çatlak oluşmuştur. Çatlağın
oluşumu ve CFRP levhanın betondan kısmen ayrılması ile ani bir yük düşüşü
meydana gelmiştir. Daha sonra levhanın tekrar çalışmaya başlaması ile yükte
tekrar bir artış ortaya çıkmıştır. Düşey olarak meydana gelen çatlama, kiriş üst
donatı hizasına ulaştıktan sonra yatay olarak devam etmiştir. Yine çatlama yük
hizasına yakın bir bölgeden aşağıya doğru devam etmiştir. Bu seviyede onarım
için kullanılan CFRP levhada oluşan düşey çatlak açıklığından levhanın liflerinin
kopmaya başladığı gözlenmiştir(Şekil 3.35). Çatlak genişliği 25 mm değerine
ulaştığında betonda ani ezilme meydana gelmiş ve aynı zamanda CFRP levha bir
yüzeyde koparken diğer tarafında burkulma meydana gelmiştir. Bu seviyede
deney durdurulmuştur.

Şekil 3.35. CFRP levhanın kopması ve burkulması (OK-7-C800)
Deney esnasında farklı yerdeğiştirmeler de oluşan hasarlar Şekil 3.36’da
gösterilmiştir.

(a) 10.60 mm yerdeğiştirme

37

(b) 27.4 mm yerdeğiştirme

(c) 52.33 mm yerdeğiştirme
Şekil 3.36. OK-7-C800 deneyine ait hasar gelişimleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.37’ de
sunulmuştur.
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Şekil 3.37. OK-7-C800 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
OK-7-C800 deneyine ait yük- yerdeğiştirme çevrimsel grafiğiyle beraber zarf
eğrisi Şekil 3.38’de, oluşan rijitlik grafiği Şekil 3.39’da, oluşan enerji tüketimi
Şekil 3.40’da sunulmuştur.
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Şekil 3.38. OK-7-C800 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.39. OK-7-C800 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.40. OK-7-C800 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
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3.8. OK-8-G800 Numunesine Ait Deney Sonuçları
OK-8-G800, kirişin alt yan bölgesine boşluk açılarak her iki tarafına da 800 mm
uzunluğunda GFRP donatı yerleştirilen numunedir. Birinci çevrimde onarım
donatısının betondan kısmi olarak sıyrılması ve boşluk kenarında oluşan
çatlağın ortaya çıkması ile ani bir yük düşüşü meydana gelmiştir. Düşey çatlağın
kiriş üst donatı hizasına ulaşması ile çatlama yatay olarak devam etmiştir. Daha
sonra çatlak yükün etkidiği bölgeye ulaştığında tekrar aşağıya doğru ilerlemiştir
(Şekil 3.41).

Şekil 3.41. Kiriş ortasındaki düşey çatlamanın genişlemesi (OK-8-G800)
Deney esnasında farklı yerdeğiştirmeler de oluşan hasarlar Şekil 3.42’de
gösterilmiştir.

(a) 16.35 mm yerdeğiştirme

(b) 41.85 mm yerdeğiştirme

40

(c) 55.51 mm yerdeğiştirme
Şekil 3.42. OK-8-G800 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
Deney esnasındaki her çevrim için elde edilen yük değerleri Şekil 3.43’de
sunulmuştur.
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Şekil 3.43. OK-8-G800 numunesinde çevrim numaralarına karşılık gelen yük
değerleri
OK-8-G800 deneyine ait yük- yer değiştirme çevrimsel grafiğiyle beraber zarf
eğrisi Şekil 3.44’te, oluşan rijitlik grafiği Şekil 3.45’te, oluşan enerji tüketimi

Yük (kN)

Şekil 3.46’da sunulmuştur.
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Şekil 3.44. OK-8-G800 numunesine ait yük yerdeğiştirme grafiği ve zarf eğrisi
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Şekil 3.45. OK-8-G800 numunesine ait rijitlik-yerdeğiştirme grafiği
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Şekil 3.46. OK-8-G800 numunesine ait kümülatif enerji tüketimi-yerdeğiştirme
grafiği
3.9. Sonuçların Kıyaslanması
Tüm numunelere ait yük-yerdeğiştirme grafiği Şekil 3.47’de, enerji tüketimiyerdeğiştirme grafiği Şekil 3.48’de, rijitlik-yerdeğiştirme grafiği ise Şekil 3.49’ da
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yük yerdeğiştirme grafiğinde hasarsız
referans kiriş yatay eksende 140 mm’ye kadar devam etmektedir. Ancak
kıyaslamaların daha iyi anlaşılabilmesi için 60 mm’ye kadar çizilmiştir. Grafik
incelendiğinde referans hasarsız kirişin diğer numunelere oranla yük taşıma
kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir. Onarım ile hedeflenen yük taşıma
kapasitesine ulaşılamamış olsa da hasarlı referans kirişe göre yük taşıma ve
enerji kapasitesi açısından önemli artışlar elde edilmiştir. Donatı kullanılarak
onarılan kirişlerin, GFRP donatı ve CFRP levha kullanılarak onarılan kirişlere
göre daha yüksek yük taşıma kapasiteleri gözlenmiştir. Ancak bu numunelerde
aderans sıyrılması ile ani şekilde yük düşüşü gözlenmiştir.
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Şekil 3. 47. Tüm numunelerde yük-yerdeğiştirme eğrilerinin kıyaslanması
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Şekil 3.48. Tüm numunelerde kümülatif enerji tüketimi eğrilerinin kıyaslanması
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Şekil 3.49. Tüm numunelerde rijitlik eğrilerinin kıyaslanması
Güçlendirme malzemesi türünün davranış üzerindeki etkinliğini incelemek
amacıyla Şekil 3.50’de 1400 mm uzunluğunda, Şekil 3.51’de ise 800 mm
uzunluğunda onarım malzemesi kullanılan kirişlere ait yük-yerdeğiştirme
grafiği kıyaslamalı olarak verilmiştir. Onarım malzemesi çelik nervürlü donatı
olan numune, onarılan kirişler arasında en yüksek yük taşıma kapasitesine
ulaşmıştır. Ancak aderans sıyrılması nedeniyle ani yük düşüşü gözlenmiştir.
Diğer onarım malzemeleri (CFRP levha ve GFRP donatı) daha düşük yük taşıma
kapasitesine sahip olmasına rağmen, herhangi bir sıyrılma davranışı
gözlenmemiş ve daha stabil bir davranış sergilemiştir. Onarım malzemesi
uzunluğunun artması ile daha yüksek kapasite değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 3.50. Onarım malzemesi uzunluğu 1400 mm olan kirişlerin yükyerdeğiştirme grafikleri
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Şekil 3.51. Onarım malzemesi uzunluğu 800 mm olan kirişlerin yükyerdeğiştirme grafikleri
Tüm numunelere ait yük taşıma kapasitesi, enerji tüketim kapasitesi ve rijitlik
değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. Enerji tüketim kapasitesi her bir çevrim
içerisindeki alanın hesaplanarak toplanması ile edilmiştir. Buradaki değerler en
büyük yük taşıma kapasitesinin %15 düşüş ortaya çıktığı seviyeye kadar
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan onarım malzemesi uzunluğunun
artması ile enerji tüketimi kapasitesinin de arttığı görülmüştür. Onarım
malzemesinin değişimi açısından değerlendirildiğinde ise, en büyük yük taşıma
kapasitesi ve başlangıç rijitliğine çelik donatı ile ulaşılırken, en büyük enerji
tüketme kapasitesine CFRP donatı ile ulaşılmıştır. Her numunenin rijitlik değeri,
yük-yerdeğiştirme grafiğindeki 3 mm yerdeğiştirme seviyesindeki maksimum
yükün ötelenmeye oranlanması ile bulunmuştur. Çizelge 3.1’deki hasarlı
referans kirişe göre değişim yüzdeleri Çizelge 3.2’de kıyaslanmıştır. Burada
değerlerin pozitif olması artış olduğunu göstermektedir.
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Çizelge 3.1.Tüm numunelere ait sonuçlar

Numuneler
RHZ-1 (Eren, 2021)
RHL-2 (Eren, 2021)
OK-3-D1400
OK-4-C1400
OK-5-G1400
OK-6-D800
OK-7-C800
OK-8-G800

Yük
Taşıma
Kapasitesi
(kN)
71,40
7,89
34,08
20,91
21,64
27,05
12,31
19,22

Enerji
Tüketim
Kapasitesi
(kNmm)
9412
179
274
1539
2184
220
953
1920

Rijitlik
(kN/mm)
11,83
1,09
11,64
3,35
4,26
9,24
3,21
4,13

Çizelge 3.2. Hasarlı referans kirişe göre yüzdesel değişimler

Numuneler
RHL-2 (Eren, 2021)
OK-3-D1400
OK-4-C1400
OK-5-G1400
OK-6-D800
OK-7-C800
OK-8-G800

Yük
Taşıma
Kapasitesi
(%)
332,17
165,09
174,38
242,99
56,09
143,73

Enerji
Tüketim
Kapasitesi
(%)
53,44
760,39
1121,21
23,06
432,87
973,93

Rijitlik
(%)
971,45
208,17
292,50
750,36
195,25
279,98

Numunelerin yük taşıma kapasitesi değerleri, hasarlı kiriş değeri ile
kıyaslandığında, %56,09 (OK-7-C800) ile %332,17 (OK-3-D1400) oranında
artışın ortaya çıktığı görülmektedir. Onarım malzemesi uzunluğunun artışı ile
numunenin de yük taşıma kapasitesi artış göstermiştir. Yük taşıma kapasitesi
açısından çelik donatı malzemesi en yüksek artışı sağlarken, CFRP levha en az
artışı sağlamaktadır.
Enerji tüketimi açısından değerlendirildiğinde, onarılan tüm numunelerde
%23,06 ile %1121,21 oranları arasında artış meydana gelmiştir. Burada
aderans sıyrılması nedeniyle ani yük düşüşünün görülmesi sonucunda en düşük
artış çelik donatı ile onarılan numunelerde, en yüksek artış ise GFRP donatı ile
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onarılan numunelerde ortaya çıkmıştır. Onarım malzemesinin uzunluğunun
artması ile elemanlar daha fazla enerji tüketmiştir.
Tüm numunelere ait başlangıç rijitliği değerlerinin hasarlı referans numune ile
kıyaslanması neticesinde, en az artışın %195,25 değeri ile OK-7-C800
numunesinde, en fazla artışın ise %971,45 değeri ile OK-3-D1400 numunesinde
ortaya çıktığı görülmüştür. Burada en büyük artış çelik donatı ile onarılan
kirişlerde, en düşük artış ise CFRP levha kullanılarak onarılan numunelerde
gözlenmiştir.
Çizelge 3.2’deki değerler genel olarak incelendiğinde, onarım malzemesinin
boyu arttıkça, yük taşıma kapasitesi, enerji tüketme kapasitesi ve başlangıç
rijitliği değerleri de artmıştır. Yük taşıma kapasitesi ve rijitlik açısından en fazla
artış çelik donatı malzemesi, enerji tüketimi açısından ise GFRP donatı ile
onarılan numunelerde görülmüştür.
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4. SONUÇLAR
Çalışma kapsamında çekme bölgesindeki donatıları kesilerek hasar verilmiş
betonarme kirişlerin onarımının sağlanması için yan yüzeye yakın monte
yöntemi kullanılmıştır. Parametre olarak onarımda kullanılan malzemelerin
cinsi ve uzunluğu değiştirilmiştir. Çalışma kapsamında altı adet betonarme kiriş
üretilmiş ve dört noktalı eğilme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Numunelerin yük
taşıma kapasitesi, rijitliği ve enerji tüketme kapasitesi değerleri kıyaslanarak
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
1. Tüm numunelerde ilk yükleme adımında boşluk kenarında çatlama
meydana gelmiş ve bu bir miktar yük kaybına neden olmuştur. Boşluk
kenarında ortaya çıkan çatlak ilerleyen yükleme adımlarında
genişleyerek ilerlemiş ve kiriş üst donatı hizasından yatay çatlamaya
dönüşmüştür. Donatı ile onarılan kirişlerde onarım donatısı hizasında
aderans çatlaması gözlenmiş ve yükün artması ile donatıda ayrılma
ortaya

çıkmıştır.

CFRP

levha

ve

GFRP

donatıda

bu

hasar

gözlenmemiştir.
2. Onarılan numunelerin yük taşıma kapasitesi değerleri, hasarlı kiriş
değeri ile kıyaslandığında, onarım malzemesi uzunluğu 800 mm olan
elemanlarda %56,09 (OK-7-C800) ile %242,99 (OK-6-D800) arasında,
1400 mm olan elemanlarda ise %165,09 (OK-4-C1400) ile %332,17
(OK-3-D1400) arasında artış meydana gelmiştir. Onarım malzemesi
çelik nervürlü donatı olan numune onarılan kirişler arasında en yüksek
yük taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Ancak aderans sıyrılması nedeniyle
ani yük düşüşü gözlenmiştir. Diğer onarım malzemeleri (CFRP levha ve
GFRP donatı) daha düşük yük taşıma kapasitesine sahip olmasına
rağmen, herhangi bir sıyrılma davranışı gözlenmediği için ani yük
düşüşü de gözlenmemiş ve daha stabil bir davranış sergilemiştir. Aynı
zamanda onarım malzemesi uzunluğunun artışı ile numunenin de yük
taşıma kapasitesi artış göstermiştir. Yük taşıma kapasitesi açısından
çelik donatı malzemesi en yüksek artışı sağlarken, CFRP levha en az
artışı sağlamaktadır. Tüm onarılan kirişlerin yük taşıma kapasiteleri
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referans hasarlı kirişe göre yüksektir. Ancak referans hasarsız kirişin
taşıma yükü kapasitesine hiçbir onarılan numune de ulaşılamamıştır.
3. Onarılan numunelerin enerji tüketme kapasitesi değerleri, hasarlı kiriş
değeri ile kıyaslandığında, onarım malzemesi uzunluğu 800 mm olan
elemanlarda %23,06 (OK-6-D800) ile %973,93 (OK-8-G800) arasında,
1400 mm olan elemanlarda ise %53,44 (OK-3-D1400) ile %1121,21
(OK-5-G1400) arasında artış meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi
onarım malzemesinin uzunluğunun artması ile elemanlar daha fazla
enerji tüketmiştir. Burada aderans sıyrılması nedeniyle ani yük
düşüşünün görülmesi sonucunda en düşük artış çelik donatı ile
onarılan numunelerde, en yüksek artış ise GFRP donatı ile onarılan
numunelerde ortaya çıkmıştır.
4. Onarılan numunelerin 3 mm ötelenme seviyesindeki başlangıç rijitliği
değerleri, hasarlı kiriş değeri ile kıyaslandığında, onarım malzemesi
uzunluğu 800 mm olan elemanlarda %195,25 (OK-7-C800) ile
%750,36 (OK-6-D800) arasında, 1400 mm olan elemanlarda ise
%208,17 (OK-4-C1400) ile %971,45 (OK-3-D1400) arasında artış
meydana gelmiştir. Tüm onarılan numuneler arasında en yüksek
rijitlik çelik donatı ile onarılan numunelerde, en düşük rijitlik ise CFRP
levha ile onarılan numunelerde gözlenmiştir. Benzer şekilde onarım
için kullanılan malzemenin boyu arttıkça rijitlik değeri de artış
göstermiştir.
5. SNSM yöntemiyle uygulanan onarımda işçilik açısından çelik donatı,
CFRP levha ve GFRP donatının uygulanmasında bir fark yoktur. Yük
taşıma ve rijitlik açısından değerlendirildiğinde en iyi performansı
çelik donatı, enerji tüketimi için ise GFRP donatı ile onarılan
numuneler vermektedir. Çelik donatıdaki aderans sıyrılmasından
dolayı enerji tüketim kapasitesi düşük seviyede kalmıştır. Çelik
donatıların temin edilmesinin kolaylığı ve maliyet açısından daha
ekonomik olması nedeniyle daha sonraki çalışmalarda donatının
sıyrılmasını önlemek amacıyla U şeklinde FRP kumaşı ile sarılarak
sıyrılmaya karşı etkinliği incelenebilir.

49

5. KAYNAKLAR
Ali, A., Abdalla, J., Hawileh, R., Galal, K. 2014. CFRP mechanical anchorage for
externally strengthened RC beams under flexure. Physics Procedia, 55,
10-16.
Badawi, M., Soudki, K., 2009. Flexural strengthening of RC beams with
prestressed NSM CFRP rods–experimental and analytical investigation.
Construction and Building Materials, 23(10), 3292-3300.
Bilotta, A., Ceroni, F., Nigro, E., Pecce, M., 2015. Efficiency of CFRP NSM strips
and EBR plates for flexural strengthening of RC beams and loading
pattern influence. Composite Structures, 124, 163-175.
Eren, V., 2021. Boyuna Donatısı Hasar Gören Kirişlerin FRP Levha ile
Onarımının Deneysel İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, 75s, Isparta.
Hosen, M. A., Jumaat, M. Z., Alengaram, U. J., Sulong, N. R., 2018. CFRP strips for
enhancing flexural performance of RC beams by SNSM strengthening
technique. Construction and Building Materials, 165, 28-44.
Hosen, M., Jumaat, M. Z., Islam, A. B. M., 2015. Inclusion of CFRP-epoxy
composite for end anchorage in NSM-epoxy strengthened beams.
Advances in Materials Science and Engineering, 2015.
Kabir, M. I., Subhani, M., Shrestha, R., Samali, B., 2018. Experimental and
theoretical analysis of severely damaged concrete beams strengthened
with CFRP. Construction and Building Materials, 178, 161-174.
Khalifa, A. M., 2016. Flexural performance of RC beams strengthened with near
surface mounted CFRP strips. Alexandria Engineering Journal, 55(2),
1497-1505.
Moon, D. Y., Oh, H. S., & Zi, G. S., 2012. Assessment of Flexural Strengthening
Behavior Using the Stirrup-Cutting Near Surface Mounted (CNSM) CFRP
strip. Journal of the Korea institute for structural maintenance and
inspection, 16(6), 102-112.
Peng, H., Zhang, J., Shang, S., Liu, Y., Cai, C. S., 2016. Experimental study of
flexural fatigue performance of reinforced concrete beams strengthened
with prestressed CFRP plates. Engineering structures, 127, 62-72.
Sharaky, I. A., Torres, L., Sallam, H. E. M., 2015. Experimental and analytical
investigation into the flexural performance of RC beams with partially
and fully bonded NSM FRP bars/strips. Composite structures, 122, 113126.

50

Sobuz, H. R., Ahmed, E., Sutan, N. M., Hasan, N. M. S., Uddin, M. A., Uddin, M. J.,
2012. Bending and time-dependent responses of RC beams strengthened
with bonded carbon fiber composite laminates. Construction and
Building Materials, 29, 597-611.
Yang, J., Wang, L., 2018. Experimental research on flexural behaviors of
damaged PRC beams strengthened with NSM CFRP strips. Construction
and Building Materials, 190, 265-275.

51

