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NEDEN MUAYENE
Betonarme yapılarda muayene metodlarına olan
gereksinim:


Yapı elemanlarının kapasitesi



Yapının servis ömrü
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TAHRĐBATSIZ MUAYENE
(Nondestructive Testing – NDT)


Bir malzemenin veya yapının herhangi bir
özelliğini malzemeye veya yapıya zarar
vermeden incelemek.

TAHRĐBATSIZ MUAYENE BETON


Metallerle karşılaştırıldığında tahribatsız muayene
metodlarının beton ve betonarme yapılarda
kullanımı oldukça yeni ve kullanımı yaygın değildir.
Metal – homojen
Beton – heterojen
Betonarme – daha heterojen
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TAHRĐBATSIZ MUAYENE BETON
Tahribatsız muayene ile elde edilebilen
veriler:





Topoğrafik veri (kesit boyutları...)
Malzeme özellikleri (dayanım, elastiklik
modülü, geçirimlilik, nem muhtevası,
yoğunluk...)
Kusurlar (Korozyon, çatlak dağılımı,
ayrışmalar...)

TAHRĐBATSIZ MUAYENE BETON
Bir malzemenin veya yapının herhangi bir
özelliğini malzemeye veya yapıya zarar
vermeden incelemek.
Yapı
Yapıyı etkilemeden yapı
yapılanlar...
 Yapı
Yapının fonksiyonunu etkilemeden
yapı
yapılanlar...
 Karot almaktan daha dü
düşük seviyede zarar
vermeden yapı
yapılanlar...
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TAHRĐBATSIZ MUAYENE BETON






Tahribatsız muayene metodlarından beklenen
önemli bir özellik yapılan ölçümlerin aynı
numunede tekrar tekrar yapılabilmesidir.
Tahribatsız muayene metodları genelde bir “ölçü
değeri” verirler. Bu “ölçü değeri” ile betonun
özellikleri arasında bir bağlantı olduğu varsayımı
yapılır.
Bütün tahribatsız muayene metodları kullanım
öncesi, ölçülmek istenen özellikle kontrol
edilmelidir!!!

TAHRĐBATISIZ MUAYENE
METODLARI












GÖRSEL (VISUAL)
Yüzey Sertliğ
Sertliği – Beton Çekici (Surface Hardness)
Batma Direnci (Penetration Resistance)
Çekme, Ası
Asılma, Koparma (Pull(Pull-out, pullpull-off, breakbreak-off)
Olgunluk (Maturity)
Geç
Geçirimlilik (Permeation)
Resonant Frekansı
Frekansı (Resonant Frequency)
Ultrases Hı
Hızı (Ultrasonic Velocity)
Darbe Ekosu (Impact Echo)
Manyetik/Elektriksel (Magnetic/Electrical)
...
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KULLANIM AMAÇLARI



Beton dayanı
dayanımı
Betonun diğ
diğer özellikleri





Geç
Geçirimlilik
Yoğ
Yoğunluk
Sürüklenmiş
klenmiş hava iç
içeriğ
eriği
Nem muhtevası
muhtevası...

Yapı
Yapının durum değ
değerlendirmesi







Kalite kontrol
Korozyon
Kesit boyutları
boyutları
Betonarme demiri yeri ve bü
büyüklü
klüğü
Ayrış
ma yerleri
Ayrışma
Çatlak dağı
dağıllımı...

BUGÜN ĐŞLENECEK
TAHRĐBATLI/TAHRĐBATSIZ
MUAYENE METODLARI


Mevcut bir betonarme yapının beton kalitesini
değerlendirmede kullanılan yöntemler
Karot Değ
Değerlendirmesi
 Yüzey Sertliğ
Sertliği ve Penetrasyon Direnci




Mekanik/titreşim/basınç (stress) dalgalarını
kullanan yöntemler
Ultrases Hı
Hızı
 DarbeDarbe-Ekosu
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Mevcut Beton Dayanımının Belirlenmesi:
Karot

Mevcut Beton Dayanımının Belirlenmesi:
Karot
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2007 DEPREM YÖNETMELĐĞĐ
“DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK
BĐNALAR HAKKINDA ESASLAR”
BÖLÜM 7 – MEVCUT BĐNALARIN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ

7.2.2. Bilgi Düzeyleri
• Sınırlı
• Orta
• Kapsamlı

Sınırlı Bilgi Düzeyi
Malzeme Özellikleri:
Her katta kolonlardan veya perdelerden TS-10465’de
belirtilen koşullara uygun şekilde en az iki adet
beton örneği (karot) alınarak deney yapılacak,
Örneklerden elde edilen en düşük basınç dayanımı
mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır.
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Orta Bilgi Düzeyi
Malzeme Özellikleri:
Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç
adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten
az olmamak üzere, her 400 m2’den bir adet beton
örneği (karot) TS-10465’de belirtilen koşullara uygun
şekilde alınarak deney yapılacak,
Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden
elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut
beton dayanımı olarak alınacaktır.
Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney
sonuçları ile uyarlanmış beton çekici okumaları veya
benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir.

Kapsamlı Bilgi Düzeyi
Malzeme Özellikleri:
Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç
adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten
az olmamak üzere, her 200 m2’den bir adet beton
örneği (karot) TS-10465’de belirtilen koşullara uygun
şekilde alınarak deney yapılacaktır.
Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden
elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut
beton dayanımı olarak alınacaktır.
Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney
sonuçları ile uyarlanmış beton çekici okumaları veya
benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir.
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Beton - Karot
TS 10465:
10465 BETON DENEY METOTLARIYAPI VE YAPI BĐLEŞENLERĐNDE SERTLEŞMĐŞ
BETONDAN NUMUNE ALINMASI VE BASINÇ
MUKAVEMETĐNĐN TAYĐNĐ (17 Kasım 1992)
TS EN 12504-1: BETON - YAPIDA BETON
DENEYLERĐ - BÖLÜM 1: KAROT NUMUNELER KAROT ALMA, MUAYENE VE BASINÇ
DAYANIMININ TAYĐNĐ (19 Nisan 2002)

TS 10465
1.4.1 - Deney Numunelerinin Şekil ve Boyutları
 Basınç mukavemeti deneyi uygulanacak deney numuneleri silindir veya
küp şeklinde olmalıdır.
 Yapı ve yapı bileşeninden basınç mukavemetine tabi tutulmak üzere
çıkarılan, kesme ve başlık yapma gibi gerekli düzeltme işlemi
yapıldıktan sonraki deney numunesinin yüksekliği, silindir şeklindeki
numunelerde (karotta) çapına (h=d), küp şeklindeki numunelerde ise
kenar uzunluğuna eşit olmalıdır.
 Karot numunesinin çapı betonda kullanılan iri agrega maksimum tane
çapının en az 3 misli büyüklükte olmalıdır.
 Karot numunelerinin çapları 100-150 mm olmalıdır. Özel durumlarda
mesela; narin yapı bileşenlerinde veya teçhizatın fazla olduğu yapı ve
yapı bileşenlerinde daha küçük çaplı karotlar alınabilir. Ancak en küçük
çap 50 mm olmalıdır.
 Kesilerek alınan küp numunelerinin kenar uzunluğu 100 mm den az
olmamalıdır.
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TS 10465
1.4.2 - Deney Numunesi Alınması
 Sertleşmiş betondan denenmek üzere beton numunesi
alınmadan önce işaretlenen ölçüm yerleri teçhizat (donatı)
tarayıcı ile taranır. (tahribatsız muayene!)
 Teçhizatın en az bulunduğu nokta seçilip deney çekici
uygulanır.
 Đşaretlenip karot alımı kararlaştırılmış olan ölçüm yerleri
numaralandırılır ve yapı bileşeninin adı, betonun yaşı,
karotların betonlama doğrultusunda ya da bu doğrultuya
dik doğrultuda (yatay veya düşey) alındıkları ve yapı
bileşeninin boyutları ile karot alma doğrultusuna paralel
boyutu tespit edilir.

TS 10465
1.4.3 - Deney Numunesinin Durumu
 Deney numunelerinin içinde, basınç doğrultusunda
teçhizat çubuğu bulunmamalıdır.
 Basınç yükü doğrultusuna dik veya eğri teçhizat
genellikle basınç mukavemetini azaltıcı etki yapar.
 Bu sebeple deney numunesinin toplam hacmindeki
teçhizat oranı % 5’den daha büyük olduğunda veya
deney numunesinin 1/3 yüksekliğinde bulunan demir
teçhizatı hacmi toplam numune hacminin %l’den daha
büyük olması halinde deney numunesi deney
sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
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TS 10465
1.4.4.1 - Deney Numunelerinin Kesilmesi
 Yapı bileşenlerinden karot bıçağı vasıtasıyla alınan
deney numunelerinin sıvalı veya karbonatlaşmış
yüzeyleri ile yapı bileşeninden koparılmış düzgün
olmayan yüzeyi laboratuvarlarda ıslak metotla
numuneye zarar vermeden yüksekliği çapına eşit olacak
şekilde (h=d) taş kesme bıçağı ile traşlanır.
 Numunenin düzeltilmesinden sonraki yüksekliği karot
çapından en fazla % 10 kadar sapabilir.

TS 10465
1.4.4.2 - Numunelerin Kürü ve Bakımı
 Laboratuvarda hazırlanan deney numuneleri deney
anına kadar yaklaşık 23±2 ° C sıcaklıkta ve doygun
rutubetli kür odasında saklanmalıdır.
 Deney numuneleri deney esnasında hava kurusu halde
olmalıdır.
 Şayet deney numunesinin alındığı yapı veya yapı bileşeni
hizmet şartlarında sürekli olarak su ile temasta ise deney
numunelerinin kürü su içinde yapılmalıdır.
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TS 10465
1.7 - DEĞERLENDĐRME






Bu standarda göre karotlara ait bulunan basınç mukavemeti sonuçları
denenen betonun sadece içinde bulunmuş olduğu deney yaşı için
geçerlidir. Diğer bir yaşa dönüşüm genellikle mümkün değildir.
Madde 1.4 ’e uygun şekil ve boyuttaki 100 mm ve 150 mm çapında
veya kenar uzunluğundaki deney numunelerine ait basınç mukavemeti
değerleri kenar uzunluğu 200 mm olan Standard küp basınç
mukavemeti değerlerine eşit kabul edilebilir.
Karot yüksekliğinin çapına eşit olması durumunda;
 Karot çapı(d)= 100 veya 150 mm  f küp,200= f sil,100 veya f sil,150’dir.
 Karot çapı 50 mm  0.9 f sil,50 = f küp,200 eşitliği geçerlidir.
f küp,200 = kenar uzunluğu 200 mm’lik küp basınç mukavemeti
f küp,100 = çapı 100 mm olan silindir basınç mukavemeti
f sil,150 = çapı 150 mm olan silindir basınç mukavemeti

TS EN 12504-1
5 - Karot alınması
5.1 - Genel
 Betonda kullanılan agrega en büyük tane
büyüklüğünün, karot çapına oranı, 1:3’den daha
büyük değerler alması halinde, ölçülen dayanım
değeri üzerinde önemli etkiye sahiptir.
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TS EN 12504-1
5.2 - Karot alma yeri
 Karot almadan önce, karot alınmasının yapı
üzerinde oluşturacağı herhangi bir olumsuz etki
dikkate alınmalıdır.
 Not - Karot, tercihan, beton elemanların
kenarları veya herhangi bir birleşim yerinden
uzaktaki ve donatının çok az olduğu veya hiç
olmadığı noktalardan alınmalıdır.

TS EN 12504-1
Ek A - (Bilgi için)
Agrega tane büyüklüğü ve karot çapının karot numunenin
basınç dayanımı üzerindeki etkisi
a) Agrega en büyük tane büyüklüğü 20 mm olan betonda ;
 Çapı 100 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 50
mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık
olarak % 7 daha yüksek,
 Çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 25
mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık
olarak % 20 daha yüksek,
b) Agrega en büyük tane büyüklüğü 40 mm olan betonda ;
 Çapı 100 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 50
mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık
olarak % 17 daha yüksek,
 Çapı 50 mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımı, çapı 25
mm olan karot numuneden elde edilen basınç dayanımından yaklaşık
olarak % 19 daha yüksek.
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TS EN 12504-1
5.4 - Karot uzunluğu
 Dayanım tayini deneyi için alınacak karot
uzunluğunun kararlaştırılmasında aşağıda verilen
parametreler dikkate alınmalıdır :
a) Karotun çapı,
b) Yapılması plânlanan yüzey düzeltme metodu,
c) Elde edilecek dayanımın küp dayanımı veya silindir
dayanımından hangisine dönüştürüleceği

TS EN 12504-1
5.6 - Donatı
 Karotun, içerisinde donatı bulunacak şekilde
alınmasından mümkün olduğu kadar
kaçınılmalıdır.
 Basınç dayanımı tayini için kullanılacak karot
numunelerde, boyuna eksen doğrultusunda veya
bu eksene çok yakın doğrultuda donatı
bulunmaması sağlanmalıdır.
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TS EN 12504-1
7.2 - Boy / çap oranları
 Tercih edilen boy / çap oranları aşağıda
verilmiştir :
a) Dayanım sonucu silindir dayanımına
dönüştürülecekse ; 2.0
b) Dayanım sonucu küp dayanımına dönüştürülecekse
; 1.0

TS EN 12504-1
8.1 - Numunelerin saklanması
 Numunelerin saklanma şartı (ları)
kaydedilmelidir.
 Suya doygun durumda deneye tâbi tutulması
gerekiyorsa numune, deneyden önce en az 40
saat süreyle su içerisinde bekletilmelidir.
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TS EN 12504-1
11 - Kesinlik
 Bu deneyle ilgili olarak, tekrarlanabilirlik ve
uyarlık tahmini verileri yoktur, ancak bu değerler
muhtemelen kalıba dökülerek hazırlanan
numunede bulunan değerlerden daha düşük
olacaktır.

TS 10465 / TS EN 12504-1






Karot çapı
Karot narinliği
Karotun yatay ya da düşey alınmış olması
Karotun saklanma koşulları
Karotun içinde donatının bulunması
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ÖRNEK – Orta Bilgi Düzeyi
Numune
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Çap
(cm)
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3

Boy
Yük
Mukavemet
(cm)
(kN)
(MPa)
9.3
98.32
14.5
9.3
99.61
14.7
9.3
211.17
31.1
9.3
164.79
24.3
9.3
107.69
15.9
9.3
67.76
10.0
9.3
127.65
18.8
9.3
213.75
31.5
9.3
111.08
16.4
Ortalama (fort)
19.7
Standard Sapma (s)
7.4
'
f c= (fort – s)
12.3

Karot Değerlendirilmesi (Yurtdışı)




ABD’de mevcut yapıdan beton karot numunesi
alınması ve değerlendirilmesi ASTM C42 ve ACI
214.4 standardları kullanılarak yapılmaktadır.
ABD’de mevcut yapıların deprem güvenliğinin
belirlenmesinde Federal Acil Durum Yönetim
Kurumunca yayımlanan FEMA-273 no’lu
kılavuz doküman kullanılmaktadır.

17

f c = Fl / d Fdia Fr Fmc Fd f core

ASTM C 42








2004 yı
yılında revize edilen standardda, mevcut binalardan alı
alınacak
karot numunelerinin bası
basınç dayanı
dayanımları
mlarını etkileyen parametreler
olarak karot çapı
apı, boyu,
boyu, boy/ç
boy/çap oranı
oranı ve nem durumu
gösterilmiş
sterilmiştir.
Alı
Alınacak karot numunelerinin çapları
aplarının en az 94 mm olması
olması
gerektiğ
k çaplarda alı
gerektiği belirtilerek daha küçü
küçük
alınan karot
dayanı
dayanımları
mlarının daha dü
düşük çıkabileceğ
kabileceği ve boy/ç
boy/çap oranı
oranına daha
fazla bağ
bağlı olacağı
olacağı ifade edilmiş
edilmiştir.
Ayrı
Ayrıca, numunelerin boy/ç
boy/çap oranları
oranlarının 1.75 ila 2.00 arası
arasında
olması
olması gerektiğ
gerektiği, 1.75’
1.75’den az olması
olması durumunda ise bir dü
düzeltme
faktö
faktörünün uygulanması
uygulanması gerektiğ
gerektiği gö
gösterilmiş
sterilmiştir.
Bu standardda karot numunesinin geometrisi dışı
nda ihtiva ettiğ
dışında
ettiği
nemin numune iç
içerisinde dağı
dağıllımının sonuç
sonuçları
ları etkileyeceğ
etkileyeceği de
belirtilmektedir.

ACI 214.4 R-03




Öte yandan Amerikan Beton Đdaresi’
daresi’nce 2003 yı
yılında revize
edilerek yayı
ı
mlanan
standard
dokü
ü
man,
mevcut
binalardan karot
yay
dok
alı
alınması
nması ve sonuç
sonuçları
ların irdelenmesiyle ilgili oldukç
oldukça kapsamlı
kapsamlı bilgi
ihtiva etmektedir.
Bu standardda ASTM C 42 standardı
standardında adı
adıgeç
geçen parametrelerin
bası
ı
n
ç
dayanı
ı
m
ı
na
etkileri
ifade
edilerek,
bu
etkiler
iç
bas dayan
için
istatistiksel olarak bulunmuş
bulunmuş sayı
sayısal dü
düzeltme faktö
faktörleri
gösterilmektedir.
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ACI 214.4 R-03

f c = Fl / d Fdia Fmc Fd f core
fc
fcore
Fl/d
Fdia
Fmc
Fd

: Karotun yapı
yapıdaki eş
eşdeğ
değer dayanı
dayanımı
: Karot bası
basınç dayanı
dayanımı
: Karot boy/ç
boy/çap oranı
oranı düzeltme faktö
faktörü
: Karot çapı
apı düzeltme faktö
faktörü
: Karotun nem muhtevası
muhtevası düzeltme faktö
faktörü
: Karota verilen hasar durumu dü
düzeltme faktö
faktörü

ACI 214.4 R-03
Faktör tanımı

Düzeltme katsayısı
( f core MPa olarak kullanıldığında)

Fl / d : l / d (Karot boy/çap oranı)
Olduğu gibi

1 − (0.130 − 4.3 *10 −4 * f core )(2 − l / d ) 2

48 saat su içerisinde bekletilmiş

1 − (0.117 − 4.3 *10 −4 * f core )(2 − l / d ) 2

Havada kurutulmuş

1 − (0.144 − 4.3 *10 −4 * f core )(2 − l / d ) 2

Fdia : Karot çapı
50 mm
100 mm
150 mm
Fmc : Karot nem muhtevası
Olduğu gibi
48 saat su içerisinde bekletilmiş
Havada kurutulmuş
Fd : Karot alma işleminde verilen hasar

1.06
1.00
0.98
1.00
1.09
0.96
1.06
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FEMA-274






Bu yardı
yardımcı
mcı kılavuz dokü
dokümanda karotun donatı
donatı ihtiva
etmesi durumunda kullanı
kullanılacak ilave bir dü
düzeltme
faktö
faktörü (Fr) önerilmektedir.
Şayet yapı
yapıdan alı
alınan karotta donatı
donatı bulunmuyorsa bu
faktö
faktörün 1.00, bir adet donatı
donatı var ise 1.08, iki adet
donatı
donatı var ise 1.13 kullanı
kullanılması
lması önerilmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak mevcut bir yapı
yapıdan alı
alınan karotun bası
basınç
dayanı
ı
m
ı
n
ı
kullanarak
yapı
ı
daki
eş
ş
değ
ğ
er
bası
ı
n
ç
dayan
yap
e de bas
dayanı
dayanımını hesaplayabilmek iç
için aş
aşağıdaki
ğıdaki formü
formül
önerilmektedir.

f c = Fl / d Fdia Fmc Fd Fr f core
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ATCATC-33, (1997). “NEHRP Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation
Rehabilitation
of Buildings (FEMA Publication 274)”
274)”, Building Seismic Safety Council,
Council, Washington
D.C., USA, 427 pp.
Yazıcı, Ş., Göktepe, A.B., Altun, S., Karaman, V., (2006). “Sertleşmiş Beton Basınç
Dayanımının Belirlenmesinde Kullanılan TS-10465 ve TS EN 12504-1 Üzerine Bir
Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve
Mühendislik Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128.
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Tahribatsız Muayene
Metodları
Beton Test Çekici

Yüzey Sertliği / Beton Test Çekici




En eski tahribatsız muayene metodlarından biridir
1948’de Ernst Schmidt tarafından geliştirildi
Schmidt çekici olarak da adlandırılır

21

Yüzey Sertliği / Beton Test Çekici


Bir yay tarafından gerilen bir kütlenin (çekicin)
betona çarpması sonucu ne kadar geri teptiğini ölçer

Yüzey Sertliği / Beton Test Çekici


Okunan değ
değerler









Yüzey pü
pürüzlü
zlülüklerinden
Numune şekil, boyut ve rijitliğ
rijitliğinden
Yaşı
ndan
Yaşından
Agrega tipinden
Betonun nem muhtevası
muhtevasından
Karbonatlaş
Karbonatlaşmadan etkilenir.

Ayrı
Ayrıca, noktasal ölçüm
çüm yapı
yapıldığı
ldığı için o noktanı
noktanın
özellikleri de belirleyicidir.



Agrega üzerinde yapı
yapılan ölçüm
çüm
Bir boş
boşluğ
luğun bulunması
bulunması.
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Yüzey Sertliği / Beton Test Çekici





Betonun kalitesini belirlemede kullanılabilir
Betonun dayanımını tahmin etmede yanlız olarak
kullanılmamalıdır.
Aynı tür karışımlar için
aynı beton test çekici
kullanılarak yapıldığında
daha doğru dayanım
tahminleri yapılabilir.
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Yüzey Sertliği / Beton Test Çekici

Tahribatsız Muayene
Metodları
Batma Direnci

24

Windsor Sondası (Probe)




1964 yılında Windsor Makina ve New York
Liman Đdaresi tarafından ABD’de geliştirildi
Bir silah tarafından beton içerisine atılan
sondanın/çivinin betona ne kadar battığını ölçer
Üç sondanın
ortalaması
alınır

Windsor Sondası (Probe)






Beton çekici ile benzerdir.
Agrega özellikleri etkilidir.
Genelde basınç dayanımında kırılma harçdan
veya harç agrega yüzeyinden olur, o yüzden
agregaya çarpma ihtimali fazla olduğu için agrega
özellikleri oldukça belirleyicidir.
Arni, H.T. (1972)


8 karot~120 Test Çekici~85 Windsor Sondası
Sondası

25

Tahribatsız Muayene
Metodları
Ultrases Hızı

Ultrases Hızı





Giriş – Titreşim/Ses Dalgaları
Temel Prensip ve Yöntemler
Uygulamalar
Üstünlükleri / Zayıflıkları
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Mekanik/Titreşim Dalgaları
Hissedilir Duyulur

Ultrases
(Duyulmaz, hissedilmez)

0

20

20k

1G

Frekans (Hz)

Algılayıcı (Transducer)
Elektrik enerjisi ⇔ Mekanik enerji
Kablo
bağlantısı
Đç koruyucu
gömlek

Arka
dayanak

Dış
koruyucu
Piezoelektrik
kristal

Kalınlık
Çap

Aşınma plağı

Kısa Band
(50 kHz, ...)
Uzun Band
(20-500 kHz)
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Ultrases hızı deney yöntemi, bir malzemeden
geçen ultrasonik dalganın geçiş hızının
hesaplanması prensibine dayanır. (V=L/∆T)

Đki Yüzeyden Ölçüm
Numune

Alıcı

Verici

Boy, L
Varış zamanı, Ta
Şiddet



Vl =

L
Ta

Zaman (µ
µsec)
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Tek Yüzeyden Ölçüm
Verici

Alıcılar

Varış Zamanı

Mesafe

Vl
Numune

Mesafe

 Ses dalgaları katılarda 4 temel şekilde yayılım
gösterirler; birincil dalgalar, ikincil dalgalar, yüzey
dalgaları (Rayleigh dalgaları) ve ince malzemelerde
plaka dalgaları (Lamb dalgaları).
 Ultrases hızı testinde en yaygın olarak kullanılan dalga
şekilleri birincil ve ikincil dalgalardır.
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Birincil Dalgalar
(Basınç / Boylamsal Dalgalar)
Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar
dalganın yayılım yönüne paralel olarak titreşirler, yani,
titreşim boylamsal yönde olur.

Đkincil Dalgalar
(Kesme /Enlemsel Dalgaları)
Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar
dalganın yayılım yönüne dik olarak enlemesine
titreşirler.
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Malzeme Özellikleri - Ultrases Hızı
•

Birincil

•

Đkincil

•

Rayleigh

Vl =
Vs =

E (1 − µ )
ρ (1 + µ )(1 − 2µ )

G

ρ
Vr ≈ 0.9 Vs

Vl > Vs > Vr



Homojen ve izotropik katı
katı malzemelerde yayı
yayılan
dalgaları
dalgaların özelliklerini belirleyen parametreler;
dalgaboyu, frekans ve hı
hızdı
zdır.



Dalganı
n 1 sn iç
Dalganın frekansı
frekansı, bir parç
parçacığı
acığın
içinde yaptığı
yaptığı
titreş
titreşim sayı
sayısıdır.



Dalgaboyu, bir dalgalanma hareketinde iki dalga tepesi
arası
arasındaki mesafedir.
Hız (V) = Dalgaboyu (λ) * Frekans
Frekans (ƒ)
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Frekans-Dalgaboyu-Hız
Zaman parametresi Frekans (f)

V= λf

Mesafe parametresi Dalgaboyu (l)

Yüksek f Küçük λ

Titreşim
Verici

Titreşim
Alıcı
Düşük f Büyük λ
0

1

2

3

4

5

6

Ultrases Hızı Deney Düzeneği
P e rso n al C o m p u ter
w ith
G a g e S co p e f o r W in d o w s

G age C om p uS cope 2125
ch A
ch B
s yn c in
c lo c k
P u lse
G e n e ra to r

T ra n sm ittin g
T ra n sd u c e r

R e c eiv e r/C o n d itio n e r/A m p lifie r
R ec e iv in g
T ra n sd u c e r

C o n c re te S p ec im e n
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Varış Zamanı Hesaplanması
140

Raw Waveform

120

Amplitude

100

Base Line Corrected,
Filtered, Rectified
and Amplified Waveform

80
60
40

Fixed
Threshold

Arrival Time, Tarr

20
0
0

20

40

60

Time (µ
µsec)

Vl =

80

100

L
Ta
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Betonda Ultrases Hı
Hızını Etkileyen Faktö
Faktörler

YAPILAN ÇALIŞMALAR
1952, Anderson ve Nerenst
Ultrases hızı testini beton numunelerin sertleşmesini
incelemek için kullandılar



1958, Kaplan
Betonun basınç dayanımı ve ultrases hızı arasındaki
ilişkiyi hem laboratuar koşullarında hem de yapı
kolonlarında inceledi ve ultrases hızı ile basınç
dayanımı arasındaki ilişkinin su-çimento oranından ve
yaştan bağımsız olmadığını tespit etti.
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1960, Kaplan
Taze betonun yeterince sı
sıkışt
ıştırılmaması
lmamasından kaynaklanan
boş
boşlukları
lukların ses hı
hızı üzerinde bası
basınç dayanı
dayanımından daha az
etkili olduğ
olduğunu buldu.



1989, Popovics ve Rose
Silindir beton numunelerin boylamsal yö
yöndeki ses hı
hızının
yatay yö
yöndeki hı
hızdan farklı
farklı olduğ
olduğunu ve ayrı
ayrıca, betondaki
ses hı
nı tespit ettiler.
hızının yü
yüksek frekansla arttığı
arttığın



2000, Yaman ve diğ
diğerleri
Betonarme kö
köprü
prü tabliyelerinin dayanı
dayanıklı
klılığın
ığının önceden
belirlenmesinde kullandı
kullandılar. (Birazdan anlatı
anlatılacak!)



2004, Rio
Silindir beton numunelerin bası
basınç dayanı
dayanımları
mları ve aynı
aynı beton
numunelerin boylamsal yö
yöndeki ultrases yayı
yayılım hı
hızları
zları
arası
arasında üstel bir iliş
ilişki olduğ
olduğunu buldu.
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ÜSTÜNLÜKLERĐ
 Test

yalnızca tek bir yüzeye uygulanabilir.

 Betonun

iç yapısı ile ilgili bilgi verir.

 Aynı numune sürekli

kullanılabilir.

 Betonun kalitesini ve
üniformitesini belirlemede

 Hızlı olması

ZAYIFLIKLARI
 Yüzey pürüzlülüğü sonuçları

etkileyebilir.

 Bu test için gerekli olan yetenek

ve deneyim diğer

tekniklerden daha kapsamlıdır.
 Đnce parçaların test edilmesi zor olabilir.
 Betonun basınç dayanımını

belirlemek ancak gerekli
korelasyonlardan sonra mümkündür!
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Ultrases Hızı ~Dayanım

YENĐ ĐNŞA EDĐLEN
KÖPRÜ TABLĐYELERĐNĐN
DAYANIKLILIĞININ
ULTRASES ĐLE ÖNCEDEN SAPTANMASI
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Yapısal Tasarım
ve Detay landırma

Yerleştirme, Sıkıştırma ve
Kür Đşlemlerinin Kalitesi

Beton Karışım
Özelikleri

Malzeme Özelikleri

Betonarme Köprü Tabliyesi
Dayanıklılığı

(Mehta 1997)

Performansa Dayalı Tasarım
Performans
Parametresi

Yöntem
Donma-çözülme

Dayanıklılık

Yüzey pullanması
Aşınma
Klor geçirgenliği
Basınç dayanımı

Dayanım

Elastiklik
Rötre
Sünme

Ölçüm Standardı
AASHTO T 161
ASTM C 666
ASTM C 672
ASTM C 944
AASHTO T 277
ASTM C 1202
AASHTO T 2
ASTM C 39
ASTM C 469
ASTM C 157
ASTM C 512
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Dayanıklılık Şartnamesi Uygulamaları
Performans Parametresi  Geçirimlilik
Ölçüm Yöntemi  Hızlı Klor Geçirimliliği
•
•
•
•
•

Virginia (VDOT)
New Hampshire (NHDOT)
Texas (TxDOT)
Nebraska (NDOR)
Florida (FDOT)

Performansa Dayalı Şartnameler
ABD-FHWA yaklaşımı :
1. Etap - Şu an ABD
Eyalet Karayolları’nca
kullanılan halihazırdaki
beton kabul deneyleri
2. Etap - Sahada
gerçekleştirilecek kesin
kabul deneyleri
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Performansa Dayalı Şartnameler
1. Etap – Halihazırda
labaratuvarda yapılan
beton geçirimlilik
deneyleri

Beton

2. Etap – Gelecekte arazide
yapılacak dayanıklılık
deneyleri

Betonarme Köprü Tabliyesi

Geçirimlilik

Dayanıklılık

Geçirimlilik Deneyleri

Deney Adı
Su
Geçirimliliği
Hava
Geçirimliliği
Hızlı Klorür
Geçirgenliği
Sorptivite

Saha
Uygulanabilirliği

Geçirimlilik
Parametresi

Deney
Standardı

Beklenen
Değişkenlik

Evet

Khid.

Hayır

30-40%

Evet

Khava

Hayır

10-15%

Hayır

Q

Hayır

S
Su Emme
Kapasitesi

Su Emme

Hayır

Klorür Đyonu
Penetrasyonu

Hayır

D

ASTM C 1202
AASHTO T 277
Hayır

8-10%
4-6%

ASTM C 642

4-6%

AASHTO 259

20-30%

40

Amaç
2. Etap performansa dayalı
şartnamelerde kullanmak üzere,
betonarme köprü tabliyelerinin
geçirimliliğinin sahada
ölçülebilmesi için bir tahribatsız
muayene metodu geliştirilmesi

Ultrases Hızı
• Tahribatsız
• Hızlı ölçüm
• Sahada uygulanabilir
• Geniş bir alandan ölçüm
yapılabilir
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Teorik Yaklaşım
Geçirimlilik ⇔ Porozite
Porozite ⇔ Elastiklik Modülü
Elastiklik Modülü ⇔ Ultrases Hızı

Geçirimlilik ⇔ Ultrases Hızı

Teorik Model
Geçirimlilik – Ultrases hızı
k
Vlo
∆V
γ

γ =

k =γ

∆V
Vlo

: Malzeme geçirimliliği
: Đdeal boşluksuz betondaki ultrases hızı
: Ultrases hızının Vlo’dan farkı
: Beton karışımına bağlı katsayı

d2
32 m

d : Ortalama boşluk çapı
m : Poisson oranına bağlı katsayı

42

Vs

Çimento Hamuru Kalite Kaybı
(ÇHKK)

Vf

V s −V F
CHKK = α
Vs
0.954
α=
PF

PDF

0.010

Standard
Standard
Numuneler
Specimens
Tabliye
Field
Deck
PF

Vs

VF

0.000

4000

2σ Vs Ultrases
2σ Vs
UPV
hızı

5000

Laboratuvar Uygulaması
Muhtemel saha problemleri
laboratuvarda tekrarlanı
tekrarlanıp
ÇHKK’
HKK’nın kalibrasyonu iç
için
testler yapı
yapıldı
ldı

- Standart numuneler
- Tabliye numuneleri
• Kontrol (LDIII-CON)
• Kür yapılmamış
(LDIII-CUR)
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Laboratuvar Uygulaması
Standart Numuneler






Dayanı
Dayanım
Elastiklik Modü
Modülü
Poisson Oranı
Oranı
Ultrases Hı
Hızı
Geç
Geçirimlilik






Hızlı
zlı Klorü
Klorür Geç
Geçirimliliğ
irimliliği
Gaz Geç
Geçirimliliğ
irimliliği
Su Emme Kapasitesi
Kılcal Geç
Geçirimlilik
Figg’
Figg’in Hava ve Su Geçirimliliğ
irimliliği

Laboratuvar Uygulaması
Tabliye Örnekleri
1. Doğrudan Tabliye Örneklerinde
Yapılan Deneyler
– Ultrases Hızı
– Figg’in Geçirimlilik Deneyleri

2. Karot Numunelerinde Yapı
Yapılan
Geç
Geçirimlilik Deneyleri





Hızlı
zlı Klorü
Klorür Geç
Geçirimliliğ
irimliliği
Gaz Geç
ç
irimliliğ
ğ
i
Ge irimlili
Su Emme Kapasitesi
Kılcal Geç
Geçirimlilik
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Laboratuvar Uygulaması
ÇHKK
0.010

0.010

(90)

(28)

PDF
0.000

4000

LDIII-CON
LDIII-CUR
LDIII-B

PDF

LDIII-CON
LDIII-CUR
LDIII-B

0.000

4250

4500
UPV (m/sec)

4750

5000

4000

4250

4500
UPV (m/sec)

4750

5000

28 gün
90 gün
Hız (m/s)
Hız (m/s)
ÇHKK
ÇHKK
COV
COV
Mean
(%) Mean
(%)
(%)
(%)
4820
1.2
4760
1.0
4440
1.3
8
4490
2.4
9
4390
2.0
10
4400
3.8
16

Numune
Standart
Kontrol Tab.
Kür Prob.

Laboratuvar Uygulaması
Geçirimlilik Deneyleri
Numune
Standart
Kont. Tab.
Kür Prob.

Numune
Standart
Kont. Tab.
Kür Prob.

28 Gün
Su Emme

Ultrases
(m/s)

COV
(%)

4820
4440
4390

1.2
1.3
2.0

4760
4490
4400

5.00
5.05
6.40

COV
(%)

7.4
10.5

1.0
2.4
3.8

(%)
4.05
4.85
6.25

6.8
7.8
8.6

Gaz Geçirimliliği

COV
(%)

7400
8000
9400

12.5

COV
(%)

RCPT

Colombs

90 Gün
Su Emme

Ultrases
(m/s)

(%)

COV
(%)

5900
7300
9900

-15

1.05
1.90
5.25

1.0
12.2
24.0

RCPT

Colombs

2

(m x 10 )

COV
(%)
7.5
15.4
16.5

Gaz Geçirimliliği

COV
(%)
6.6
15.8
8.1

2

-15

(m x 10 )
0.80
1.35
3.80

COV
(%)
2.9
11.6
0.0
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Saha Uygulaması
Yeni Köprü Tabliyeleri
Yer
Scotten - Michigan (B1)
Oakman - Lodge (B3)
I75 Kuzey - I94 Doğu (B5)

Tarih
24/7/2000
11/8/2000
14/9/2000

Yapısal Sistem
Sürekli Çelik Kiriş
Sürekli Çelik Kiriş
Basit Çelik Kiriş

Saha Uygulaması
Yeni Köprü Tabliyeleri
•

•

•

Beton dö
dökümü esnası
esnasında standar
standartt
numuneler hazı
hazırlandı
rlandı
Beton kalitesindeki baz ultrases hı
hızı bu
standart numunelerden belirlendi
28. ve 56. gü
günlerde sahada ve standart
numunelerde ultrases hı
hızı ölçümleri
çümleri
yapı
yapıldı
ldı
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Saha Uygulaması
ÇHKK
Köprü

ÇHKK
(%)

B1

15

B3

31

B5

9

Saha Uygulaması
Geçirimlilik (Figg) Deneyleri
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Sonuçlar
•
•
•
•

ÇHKK uygulama prensibi anlatı
anlatıldı
ldı
Laboratuvar ve saha uygulamaları
uygulamaları bulguları
bulguları anlatı
anlatıldı
ldı
ÇHKK’
HKK’nın performansa dayalı
dayalı şartnamelerde
uygulama potansiyeli anlatı
anlatıldı
ldı
ÇHKK’
HKK’nın şartnamelerde uygulamaya geç
geçebilmesi
için daha fazla parametrik çalış
maya ihtiyaç
alışmaya
ihtiyaç var




Nem oranı
oranı, sı
sıcaklı
caklık ve gerilme durumunun etkileri
ÇHKK ile yapı
yapı ömrü
mrü arası
arasındaki iliş
ilişki
Đstatistiksel parametreler (test alanı
alanı, kaç
kaç ölçüm
çüm yapı
yapılması
lması
gerektiğ
ğ
i
gibi)
gerekti

Tahribatsız Muayene
Metodları
Darbe-Ekosu
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Darbe - Ekosu





Giriş
Kullanılan Cihazlar
Temel Prensip ve Yöntemler
Uygulamalar

Giriş






Bazı
Bazı yapı
yapılardaki (beton yol, kö
köprü
prü tabliyesi) mevcut betonun
kalı
nın bilinmesi ya da oluş
kalınlığı
nlığın
oluşmuş
muş bir tabakalaş
tabakalaşma
(delamination) probleminin teş
teşhisi yapı
yapının doğ
doğru
modellenebilmesi ve değ
değerlendirilebilmesi iç
için önemlidir.
Geleneksel olarak kullanı
kullanılan karot alma yö
yöntemi hem çok pahalı
pahalı,
hem uzun zaman gerektiren bir iş
işlemdir.
Karot alı
alımı sonrası
sonrası oluş
oluşan hasar yapı
yapının ilerideki sorunları
sorunları için bir
baş
başlangı
langıç noktası
noktası oluş
oluşturabilecektir.
Bu tü
tür bir probleme çöz
çözüm olarak titreş
titreşim/ses dalgaları
dalgaları
kullanı
kullanılmaktadı
lmaktadır.
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Darbe-Eko




Darbe-eko yöntemi tahribatsız muayene
yöntemlerinden biri olup darbe sonrasında
oluşturulan titreşim/ses dalgalarını kullanarak çalışır.
Betonun dış yüzeyine veya içerisindeki bir sorunlu
bölgeye çarpıp geri dönen ses dalgalarının
incelenmesiyle o kesit hakkında önemli bilgiler
edinilebilir.

Darbe-Ekosu






DarbeDarbe-ekosu yö
yönteminin diğ
diğer titreş
titreşim dalgası
dalgası kullanan
yöntemlerden temel farkı
farkı düşük frekanslı
frekanslı ses dalgaları
dalgalarını
kullanması
kullanmasıdır.
Kullanı
Kullanılan ses dalgaları
dalgaları 0-60 kHz arası
arasında,
nda, ve genellikle
30 kHz’
kHz’i geç
geçmeyecek şekildedir.
ekildedir.
(Not: Đnsanı
nsanın duyma yetisi ~20Hz~20Hz-20kHz arası
arasındadı
ndadır)
Bunun gibi dü
düşük frekansları
frekansların kullanı
kullanımı, betonun
heterojenliğ
heterojenliğiyle ve özellikle çimento hamuruhamuru-agrega
arayü
arayüzleriyle ilgili sorunları
sorunların oluş
oluşmaması
mamasını sağ
sağlar.
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Darbe-Eko


DarbeDarbe-ekosu yöntemi betonda kullanı
kullanılan tahribatsı
tahribatsız
muayene yö
yöntemlerinden biridir. Darbeyle oluş
oluşan
ses dalgaları
dalgalarını kullanarak betonun kalı
kalınlığı
nlığı,, varsa
çatlakları
atlakları ve genel durumu hakkı
hakkında bilgi
edinmemizi sağ
sağlar.



Yapı
Yapı, yü
yüzey ve şekil sı
sınırlaması
rlaması yoktur.



Uygulanması
Uygulanması kolay ve çabuktur.



Birkaç
Birkaç saniye iç
içinde o nokta hakkı
hakkında bilgi
edinmemizi sağ
sağlar.
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Bu kadar hı
hızlı
zlı olduğ
olduğu iç
için bü
bütün bir yapı
yapıyı bir
metreden az aralı
aralıklarla incelemek mümkü
mkündü
ndür.
Dolayı
Dolayısıyla,
yla, sorunlu bölgelerin tesbiti yapı
yapılabilir.
Bugü
Bugüne kadar tabliyelerde, yollarda, duvarlarda,
kolonlarda, kiriş
kirişlerde, beton borularda sayı
sayısız kere
kullanı
kullanılmış
lmış ve baş
başarı
arılı uygulamaları
uygulamaları gösterilmiş
sterilmiştir.
tir.
Uygulamalar kısmı
nda betonarme
smındaki örnekler dışı
dışında
yapı
yapılarda, beton yollarda, kö
köprü
prülerde, tü
tünellerde,
barajlarda, limanlarda ve istinat duvarları
duvarlarında
dünyada uygulamaları
uygulamaları mevcuttur.

Kullanı
Kullanılan Cihazlar:
Cihazlar:


Ses dalgası
dalgasını yakalayabilecek hassas bir algı
algılayı
layıcı (uzunband)



Ses dalgaları
dalgalarını oluş
oluşturmak iç
için farklı
farklı boylarda çelik toplar



Gelen bilgiyi toplamak ve bilgisayara aktarmak iç
için bir veri toplama
ünitesi
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Cihazların Kullanımı


Algı
Algılayı
layıcının iç
içindeki piezoelektrik kristalin
titreş
ş
imlerinin
(mekanik enerjinin) elektrik enerjisine
titre
dönüştürülmesiyle ses dalgaları
dalgaları bilgisayara aktarı
aktarılır.

Temel Prensip ve Yöntemler




DarbeDarbe-ekosu yöntemi esas olarak ses dalgaları
dalgalarını
kullanarak çalışı
r. Çelik kü
alışır.
kürelerin yarattığı
yarattığı her
darbe beton iç
içinde dalgalar oluş
oluşturur ve bu
dalgalar farklı
farklı yoğ
yoğunlukta bir yü
yüzeyle çarpış
arpışttıkları
kları
zaman geri sekerler.
Dolayı
Dolayısıyla, incelenen betonun diğ
diğer tarafı
tarafında
veya iç
içinde hava, su veya toprak olduğ
olduğu takdirde,
oluş
oluşan dalgaları
dalgaların bir kı
kısmı
smı geri sekecek ve geldiğ
geldiği
yöne doğ
doğru, yani alı
alıcıya gidecektir.
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Dahili çatlakların ses dalgalarını nasıl etkilediğini
görüyoruz:


Dalga Renkleri:



Mavi: P-dalgaları
dalgaları



Mor: S-dalgaları
dalgaları



Kırmı
rmızı: Dahili
çatlağ
atlağa çarpı
arpıp
geri seken PPdalgaları
dalgaları

T







Dalgaformunun
incelenmesi iç
için frekans
analizi kullanı
kullanılır.
Bu yolla, bü
bütün frekans
değ
değerlerini ve onları
onların
şiddetlerini tek bir grafik
halinde incelenmek
mümkü
mkün olmaktadı
olmaktadır.
Bütün bu hesaplamaları
hesaplamaların
ardı
ardında ise basit bir
denklem yatmaktadı
yatmaktadır.

f

f =

V
2T
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Bu denklem iki tü
türlü
rlü kullanı
kullanılabilir:
labilir:


Đlk olarak, diğ
diğer yü
yüzeyine eriş
erişilemeyen beton kesitlerin, beton yol
örneğ
rneğinde olduğ
olduğu gibi, kalı
kalınlı
nlıkları
klarını tespit etmekte kullanı
kullanılabilir.
labilir.



Đkinci olarak ise, ölçüleri
çüleri bilinen beton kesitinin iç
iç yapı
yapısı
hakkı
hakkında bilgi edinmek iç
için kullanı
kullanılabilir. Hesaplanan frekans
değ
laşştırılarak,
değeri ile deney sonucu bulunan frekans değ
değeri karşı
karşıla
eğer varsa, hangi kalı
ma (delamination) oluş
kalınlı
nlıkta ayrış
ayrışma
oluştuğ
tuğu
incelenebilir.

Cp
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Toplanan veriler veri toplama ünitesinden geç
geçtikten
sonra bu bilgiler iki farklı
ı
grafikle
incelenir.
.
farkl
incelenir
Bunlardan biri voltajvoltaj-zaman grafiğ
grafiğidir, aynı
aynı
zamanda dalga formu da denir. Diğ
Diğeri ise şiddetiddetfrekans grafiğ
grafiğidir ve frekans spektrumu denir.
Her iki grafik de önemlidir ve biri olmadan diğ
diğerini
kullanmak zordur. Dalga formu deneyin doğ
doğru
yapı
nı kontrol etmekte kullanı
yapılıp yapı
yapılmadığı
lmadığın
kullanılır.
Herhangi bir yapı
yapıdaki çok noktalı
noktalı bir inceleme
sırası
rasında dalga formunda yanlış
yanlışllık tespit edilirse
hemen deney tekrarlanmalı
tekrarlanmalı, her şey bittikten sonra
düzeltilmeye çalışı
lmamalııdır.
alışılmamal

Diğ
Diğer taraftan eğ
eğer spektrumda bir hata varsa, ne
kesit kalı
kalınlığı
nlığı hakkı
hakkında ne de kesitin iç
içi hakkı
hakkında
bilgi sahibi olabiliriz. Sağ
Sağlıklı
klı dalga grafikleri alı
alınana
kadar deney tekrarlanmalı
tekrarlanmalıdır.
Bu tekniğ
tekniğin en önemli noktası
noktası budur. Tekrarlanabilir
ve anlaşı
anlaşıllır grafikler elde edilmeli ve bu grafikler
deneyimli birisi tarafı
tarafından yorumlanmalı
yorumlanmalıdır.
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Şekillerden de anlaşı
ldığı
ığı gibi bu yö
anlaşıld
yöntemde en çok
dikkat edilmesi gereken nokta, her iki grafiğ
grafiğin de
düzgü
zgün ve kabul edilebilir olması
olmasıdır. Az önce
gördü
rdüğünüz 2. grafik gerç
gerçekleş
ekleşen deneyin baş
başarı
arısız
olduğ
olduğunu gö
gösteriyor.
Deneyimsiz kiş
rken bir noktayı
kişiler çalışı
alışırken
noktayı incelemek
için bazen 55-10 kere deneyi tekrarlamak gerekebilir.

Uygulamalar






Daha önce bahsedildiğ
bahsedildiği gibi darbedarbe-ekosu yö
yöntemini
her tü
türlü
rlü yapı
yapıyı incelemek iç
için kullanabiliriz. Yapı
Yapı ve
şekil sı
sınırlaması
rlaması yoktur.
Kullanması
Kullanması basit olsa da deneyimli birinin deneyleri
gerç
gerçekleş
ekleştirmesi, yanlış
yanlış sonuç
sonuçları
ları azaltarak deney
sürecini kı
kısaltacaktı
saltacaktır.
Basit deneyleri bir kiş
kişi kendi gerç
gerçekleş
ekleştirebileceğ
tirebileceği
gibi bü
ü
t
ü
n
bir
yapı
ı
y
ı
incelerken
23
kiş
ş
ilik
ekipler
b
yap
2 ki
daha verimli olacaktı
olacaktır.
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Algı
ma yö
Algılayı
layıcının çalış
alışma
yönü yoktur. Đstenirse yan
duvarlarda veya tavanlarda da kullanı
kullanılabilir.
Algı
Algılayı
layıcı 1 kg’
kg’dan daha hafif olduğ
olduğu iç
için kolay
taşı
nabilir.
taşınabilir.

Uygulama sadece çıplak beton yü
yüzeyleriyle sı
sınırlı
rlı
değ
değildir. Ses dalgaları
dalgalarının hı
hızını ölçebildiğ
ebildiğimiz
yüzeylerde kullanı
kullanılabilir. Deney mevcut yapı
yapıda
hasara yol aç
açmaz.
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Đnsan sağ
yan kanalizasyon
sağlığı için hayati önem taşı
taşıyan
sisteminin denetlenmesi.

MOTIVATION

1 km’lik kısımda alınan 25
okuma sonucunda kalınlığın
14 ile 25 cm arasında
değiştiği gözlenmiştir.
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Beton Yol Örnekleri (Döşemeler)


4 ayrı
ayrı döşeme numunesi laboratuvarda hazı
hazırlanmış
rlanmışttır. Her
birinin taban alanı
alanı 1.5 x 2.0 m’
m’dir fakat yü
yükseklikleri 15 cm
ile 30 cm arası
arasında 5 cm aralı
aralıklarla değ
değişmektedir.
mektedir.





Bu numuneler hazı
hazırlanı
rlanırken, bunları
bunların sonradan kaldı
kaldırılıp
oynatı
oynatılabilmesi iç
için dö
döşeme iç
içerisine plastik borular konulmuş
konulmuştur.
Aynı
laşı
şılan
lan bu gibi
Aynı zamanda, artart-germe teknolojisinde sı
sıkça karşı
karşıla
durumları
durumların darbedarbe-eko yö
yöntemi tarafı
tarafından tespit edilip
edilemeyeceğ
edilemeyeceği de araş
araştırılmış
lmışttır.
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Deney noktaları
noktalarının belirlenmesi iç
için her numunenin üzerine bir ağ
ağ
çizilmiş
izilmiştir ve deneyler oluş
oluşan bu noktalar üzerinde yapı
yapılmış
lmışttır.

Darbe-Eko Parametreleri
Darbe-eko yönteminin doğruluğunu tespit
etmeden önce, sonuçları etkileyebileceği
düşünülen parametreler araştırılmıştır:
DarbeDarbe-eko sonuç
sonuçları
larının tekrarlanabilirliğ
tekrarlanabilirliği
 Çelik top bü
büyüklü
klüklerinin sonuç
sonuçlara olan etkisi
 Veri toplama ünitesi tarafı
tarafından sunulan değ
değişik kayı
kayıt
seç
seçenekleri
 Darbe noktası
noktası ile algı
algılayı
layıcı arası
arasındaki mesafe
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Aynı
Aynı noktada tekrarlanan deney sonuç
sonuçları
ları birbirleriyle tutarlı
tutarlıydı
ydı.
DarbeDarbe-eko deneyleri tekrarlanabilir.
tekrarlanabilir.




Frequency Spectra of the Corresponding Waveforms
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Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data 5
Average

40

Amplitude (-)

35
30
25
20
15
10
5
0
0



5
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15
Frequency (kHz)

20

25

30

Bir sonraki aş
aşamada, çelik topları
topların bü
büyüklü
klüklerinin etkisi
araş
araştırılmış
lmışttır.
160
Kuvvet

140
Amplitude (-)

120

tc~f (D)
fmax~f (1/D)

10 mm
8 mm
6.5 mm

100
80
60
40
20
0

Zaman

300

Top
büyüklüğü
düşüyor

Amplitude (-)

250
200

0

150
100
50

5

10
15
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25
Frequency (kHz)
b-) Results of impactors from diameters of 10 mm to 6.5 mm

25

20 mm
16.5 mm
13 mm
11.5 mm

Top büyüklüğü
küçüldükçe yüksek
frekanslar etkileniyor

20
Amplitude (-)

tc

15

30

5 mm
4 mm
3 mm

10
5

0
0

5

10
15
20
25
Frequency (kHz)
a-) Results of impactors from diameters of 20 mm to 11.5 mm

30

0
0

5

10
15
20
25
Frequency (kHz)
c-) Results of impactors from diameters of 5 mm to 3 mm
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Numuneler üzerinde yapı
yapılan deneyler sonucunda kullanı
kullanılan
çelik topları
yla bağ
topların çapı
apı numune kalı
kalınlığı
nlığıyla
bağlantı
lantılıdır.
Đnce numunelerde bü
na
büyük top kullanı
kullanımı numune kalı
kalınlığı
nlığına
karşı
karşıllık gelen frekans değ
değerinin
görünmemesine/kaybolması
nmemesine/kaybolmasına neden olmuş
olmuştur ve
dolayı
dolayısıyla yanlış
yanlış yönlendirmiş
nlendirmiştir.
Diğ
k boyutlu top kullanı
ma
Diğer taraftan küçü
küçük
kullanılması
lması hem çalış
alışma
süresini uzatmakta hem de sonuç
labilirliğğini
sonuçları
ların anlaşı
anlaşılabilirli
zorlaş
zorlaştırmaktadı
rmaktadır.



Darbe noktası
noktası ile algı
algılayı
layıcı arası
arasındaki mesafe incelenen
bir baş
başka parametredir.
parametredir.
30

4-6 cm
7-9 cm
10-12 cm
13-15 cm

25
Amplitude (-)



20
15
10
5
0
0
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10
15
Frequency (kHz)
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4 numune üzerinde yapılan deneylerden sonra
darbe noktasının minimum ve maksimum
değerlerle sınırlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.



Eğer mesafe kesit kalınlığının %20’sinden az
veya %50’sinden fazla ise, grafiklerde yanlış
sonuçlar çıkmaktadır. Bu verilen değerler en
ideal ölçüm aralığını belirtmektedir.



Verilerin incelenmesi sonucunda ilk çıkan sonuç
sonuçlardan biri,
kenarlara yaklaş
yaklaştıkça hata payı
payının çok fazla olması
olması ve dolayı
dolayısıyla
darbedarbe-eko yö
yönteminin kullanı
kullanımının bu gibi durumlarda uygun
olmaması
olmamasıdır.

Thicknesses Based on Test Results
Thicknesses Based on Test Results
24.00-26.00
22.00-24.00
20.00-22.00
18.00-20.00
16.00-18.00
14.00-16.00
12.00-14.00
10.00-12.00

Thickness (cm)

24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
1

3

5
Rows

7

9

11

C9
C8
C7
C6
C5
C4 Columns
C3
C2
C1

36.00
34.00-36.00
32.00-34.00

34.00

Thickness (cm)

26.00

32.00

30.00-32.00
28.00-30.00

30.00

26.00-28.00
24.00-26.00
22.00-24.00

28.00
26.00
24.00
22.00
1

3

5

Rows

7

9

11

C9
C8
C7
C6
C5
C4
Columns
C3
C2
C1
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Bütün bunlar bulunduktan sonra, gerç
gerçek kalı
kalınlı
nlıklarla
karşı
laşştırılarak hata payları
karşıla
payları hesaplandı
hesaplandı.
Her kalı
kalınlı
nlık iç
için bulunan sonuç
sonuçlar birleş
birleştirildiğ
tirildiğinde ise,
herhangi bir darbeeko
okuması
ı
nda
%0.5
ile %1.5 hata
darbe
okumas
payı
payı bulunduğ
bulunduğu ortaya çıkmış
kmışttır.



Bütün bunlardan sonra numunenin içine
yerleştirilen boş boruların yer ve derinliklerinin
tespiti araştırılmıştır.



Bu boruların bulunduğu derinlikler 4 numune
için de farklıdır. Bu durum, değerlendirme
yaparken farklı derinlikleri test etmemize olanak
sağlıyor.
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Aşağıdaki
ğıdaki tabloda her borunun bulunduğ
bulunduğu kalı
kalınlı
nlık ve ona bağ
bağlı
olarak beklenen frekans değ
değeri verilmiş
verilmiştir.
tir. Daha önceden
belirtildiğ
belirtildiği gibi, darbedarbe-eko yö
yöntemi 60 kHz’
kHz’in üzerinde kullanmak
için uygun değ
değildir.



Bu tabloda 30 kHz’
kHz’in üzerindeki değ
değerler verilmiş
verilmiş olsa da bunları
bunların
tespiti oldukç
k çaplı
oldukça güç
güçttü. Çok küçü
küçük
aplı çelik topları
topların kullanı
kullanılması
lması ve
yüksek frekansları
frekansların araş
araştırılması
lması hem çok fazla tepe noktası
noktasının
bulunması
bulunmasına, hem de bunları
bunların bü
büyüklü
klüklerinin birbirlerine yakı
yakın
olması
olmasına neden olmaktadı
olmaktadır.
Dolayı
Dolayısıyla, artart-germe teknolojisinin uygulandığı
uygulandığı döşemelerde
darbedarbe-ekonun kullanı
kullanılabilmesi iç
için derinliğ
derinliğin en az 8 cm olması
olması
tavsiye edilmektedir.



distance to
expected
error
surface (cm) frequency (kHz) percent (%)
2
101.4
NA
3.25
62.4
NA
4
51.3
5.43
4.25
48.3
2.16
8.25
24.7
0.20
9
22.6
4.61
13.75
14.8
-2.32
14
14.5
-0.97

Sonuçlar






DarbeDarbe-eko yö
yöntemi, bazı
bazı değ
değerler verildikten sonra
sonucu veren bir kara kutu şeklinde çalış
maz. Frekans
alışmaz.
analizi kullanı
nın iyi
kullanılsa da, yö
yöntemin her basamağı
basamağın
anlaşı
lmasıı gereklidir.
anlaşılmas
Sonuç
Sonuç olarak, deneyimin bu yö
yöntemin baş
başarı
arıyla
kullanı
kullanılması
lmasında birincil etkenlerden biri olduğ
olduğu
söylenebilir.
Kullanı
Kullanılacak yapı
yapı hakkı
hakkında önceden bilgi sahibi
olunması
olunması hem gereken zaman aç
açısından, hem de
deneylerin baş
başarı
arısı açısından çok önemlidir.
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Beton yol kalı
ndaki küçü
k farklı
kalınlığı
nlığındaki
küçük
farklılıklar ve eksiklikler
kesitin tasarı
tasarım ömrü
mrünü çok ciddi oranda kı
kısaltabilir ve
orta çaplı
aplı bir projede bile bu bü
bütçeye çok ciddi bir yü
yük
getirebilir.
getirebilir.



Güvenilir bir tahribatsı
tahribatsız deney yö
yöntemi hem kalite
kontrol aç
açısından, hem de hakediş
hakedişler sı
sırası
rasında daha
doğ
doğru kararlar alı
alınabilmesini sağ
sağlar.



Sonuç
Sonuç olarak tahribatsı
tahribatsız muayene yö
yöntemlerinden
darbedarbe-eko yö
yönteminin, beton yol gibi dö
döşeme tipi
yapı
ı
larda
kullanı
ı
m
ı
n
ı
n
uygun
olduğ
ğ
u
bulunmuş
yap
kullan
oldu bulunmuştur.



Ortalama olarak bulunan hata payları
payları gerç
gerçek hayattaki
uygulamalarda olanlardan çok daha dü
düşük çıkmış
kmışttır.
Dolayı
Dolayısıyla, bu gibi sorunları
sorunları önlemede etkin bir
mekanizma olarak kullanı
kullanılabilir.
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