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NEDEN MUAYENENEDEN MUAYENE

Betonarme yapBetonarme yapıılarda muayene metodlarlarda muayene metodlarıına olan na olan 
gereksinim:gereksinim:

�� YapYapıı elemanlarelemanlarıınnıın kapasitesin kapasitesi

�� YapYapıınnıın servis n servis öömrmrüü
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TAHRTAHRĐĐBATSIZ MUAYENEBATSIZ MUAYENE
(Nondestructive Testing (Nondestructive Testing –– NDT)NDT)

�� Bir malzemenin veya yapBir malzemenin veya yapıınnıın herhangi bir n herhangi bir 
öözellizelliğğini malzemeye veya yapini malzemeye veya yapııya ya zarar zarar 
vermedenvermeden incelemek.incelemek.

TAHRTAHRĐĐBATSIZ MUAYENE BATSIZ MUAYENE --
BETONBETON

�� Metallerle karMetallerle karşışılalaşşttıırrııldldığıığında tahribatsnda tahribatsıız muayene z muayene 
metodlarmetodlarıınnıın beton ve betonarme yapn beton ve betonarme yapıılarda larda 
kullankullanıımmıı oldukoldukçça yeni ve kullana yeni ve kullanıımmıı yaygyaygıın den değğildir. ildir. 

Metal Metal –– homojenhomojen

Beton Beton –– heterojenheterojen

Betonarme Betonarme –– daha heterojendaha heterojen
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TAHRTAHRĐĐBATSIZ MUAYENE BATSIZ MUAYENE --
BETONBETON

TahribatsTahribatsıız muayene ile elde edilebilen z muayene ile elde edilebilen 
veriler:veriler:

�� TopoTopoğğrafik veri (kesit boyutlarrafik veri (kesit boyutlarıı...)...)

�� Malzeme Malzeme öözellikleri (dayanzellikleri (dayanıım, elastiklik m, elastiklik 
modmodüüllüü, ge, geççirimlilik, nem muhtevasirimlilik, nem muhtevasıı, , 
yoyoğğunluk...)unluk...)

�� Kusurlar (Korozyon, Kusurlar (Korozyon, ççatlak daatlak dağığıllıımmıı, , 
ayrayrışışmalar...)malar...)

TAHRTAHRĐĐBATSIZ MUAYENE BATSIZ MUAYENE --
BETONBETON

Bir malzemenin veya yapBir malzemenin veya yapıınnıın herhangi bir n herhangi bir 
öözellizelliğğini malzemeye veya yapini malzemeye veya yapııya ya zarar zarar 
vermedenvermeden incelemek.incelemek.
�� YapYapııyyıı etkilemeden yapetkilemeden yapıılanlar...lanlar...

�� YapYapıınnıın fonksiyonunu etkilemeden n fonksiyonunu etkilemeden 
yapyapıılanlar...lanlar...

�� Karot almaktan daha dKarot almaktan daha düüşşüük seviyede zarar k seviyede zarar 
vermeden yapvermeden yapıılanlar...lanlar...
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TAHRTAHRĐĐBATSIZ MUAYENE BATSIZ MUAYENE --
BETONBETON

�� TahribatsTahribatsıız muayene metodlarz muayene metodlarıından beklenen ndan beklenen 
öönemli bir nemli bir öözellik yapzellik yapıılan lan ööllçüçümlerin aynmlerin aynıı
numunede tekrar tekrar yapnumunede tekrar tekrar yapıılabilmesidir.labilmesidir.

�� TahribatsTahribatsıız muayene metodlarz muayene metodlarıı genelde bir genelde bir “ö“öllçüçü
dedeğğerieri”” verirler.  Bu verirler.  Bu “ö“öllçüçü dedeğğerieri”” ile betonun ile betonun 
öözellikleri araszellikleri arasıında bir banda bir bağğlantlantıı olduolduğğu varsayu varsayıımmıı
yapyapııllıır. r. 

�� BBüüttüün tahribatsn tahribatsıız muayene metodlarz muayene metodlarıı kullankullanıım m 
ööncesi, ncesi, ööllçüçülmek istenen lmek istenen öözellikle kontrol zellikle kontrol 
edilmelidir!!!edilmelidir!!!

TAHRTAHRĐĐBATISIZ MUAYENE BATISIZ MUAYENE 
METODLARIMETODLARI

�� GGÖÖRSEL (VISUAL)RSEL (VISUAL)
�� YYüüzey Sertlizey Sertliğği i –– Beton Beton ÇÇekici (Surface Hardness)ekici (Surface Hardness)
�� Batma Direnci (Penetration Resistance)Batma Direnci (Penetration Resistance)
�� ÇÇekme, Asekme, Asıılma, Koparma (Pulllma, Koparma (Pull--out, pullout, pull--off, breakoff, break--off)off)
�� Olgunluk (Maturity)Olgunluk (Maturity)
�� GeGeççirimlilik (Permeation)irimlilik (Permeation)
�� Resonant FrekansResonant Frekansıı (Resonant Frequency)(Resonant Frequency)
�� Ultrases HUltrases Hıızzıı (Ultrasonic Velocity)(Ultrasonic Velocity)
�� Darbe Ekosu (Impact Echo)Darbe Ekosu (Impact Echo)
�� Manyetik/Elektriksel (Magnetic/Electrical)Manyetik/Elektriksel (Magnetic/Electrical)
�� ......
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KULLANIM AMAKULLANIM AMAÇÇLARILARI

�� Beton dayanBeton dayanıımmıı
�� Betonun diBetonun diğğer er öözellikleri zellikleri 

�� GeGeççirimlilik irimlilik 
�� YoYoğğunlukunluk
�� SSüürrüüklenmiklenmişş hava ihava iççerieriğğii
�� Nem muhtevasNem muhtevasıı......

YapYapıınnıın durum den durum değğerlendirmesierlendirmesi
�� Kalite kontrolKalite kontrol
�� KorozyonKorozyon
�� Kesit boyutlarKesit boyutlarıı
�� Betonarme demiri yeri ve bBetonarme demiri yeri ve büüyyüüklklüüğğüü
�� AyrAyrışışma yerlerima yerleri
�� ÇÇatlak daatlak dağığıllıımmıı... ... 

BUGBUGÜÜN N ĐŞĐŞLENECEK LENECEK 
TAHRTAHRĐĐBATLI/TAHRBATLI/TAHRĐĐBATSIZ BATSIZ 

MUAYENE METODLARIMUAYENE METODLARI
�� Mevcut bir betonarme yapMevcut bir betonarme yapıınnıın beton kalitesini n beton kalitesini 

dedeğğerlendirmede kullanerlendirmede kullanıılan ylan yööntemlerntemler
�� Karot DeKarot Değğerlendirmesierlendirmesi

�� YYüüzey Sertlizey Sertliğği ve Penetrasyon Direncii ve Penetrasyon Direnci

�� Mekanik/titreMekanik/titreşşim/basim/basıınnçç (stress) dalgalar(stress) dalgalarıınnıı
kullanan ykullanan yööntemlerntemler
�� Ultrases HUltrases Hıızzıı

�� DarbeDarbe--Ekosu 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 Beton -- KarotKarot

TS 10465TS 10465: BETON DENEY METOTLARI-

YAPI 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 10465TS 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 10465TS 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 10465TS 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 10465TS 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 10465TS 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 10465TS 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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11
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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS EN 12504--11

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 12504TS 10465 / TS EN 12504--11

�� Karot Karot ççapapıı

�� Karot narinliKarot narinliğğii

�� Karotun yatay ya da dKarotun yatay ya da düüşşey aley alıınmnmışış olmasolmasıı

�� Karotun saklanma koKarotun saklanma koşşullarullarıı

�� Karotun iKarotun iççinde donatinde donatıınnıın bulunmasn bulunmasıı
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ÖÖRNEK RNEK –– Orta Bilgi DOrta Bilgi Düüzeyizeyi

Numune 
No 

Çap 
(cm) 

Boy 
(cm) 

Yük 
(kN) 

Mukavemet 
(MPa) 

1 9.3 9.3 98.32 14.5 
2 9.3 9.3 99.61 14.7 
3 9.3 9.3 211.17 31.1 
4 9.3 9.3 164.79 24.3 
5 9.3 9.3 107.69 15.9 
6 9.3 9.3 67.76 10.0 
7 9.3 9.3 127.65 18.8 
8 9.3 9.3 213.75 31.5 
9 9.3 9.3 111.08 16.4 

Ortalama (fort) 
Standard Sapma (s) 

f'
c= (fort – s) 

19.7 
7.4 

12.3 

Karot DeKarot Değğerlendirilmesi (Yurtderlendirilmesi (Yurtdışıışı))

�� ABDABD’’de mevcut yapde mevcut yapııdan beton karot numunesi dan beton karot numunesi 
alalıınmasnmasıı ve deve değğerlendirilmesi ASTM C42 ve ACI erlendirilmesi ASTM C42 ve ACI 
214.4 standardlar214.4 standardlarıı kullankullanıılarak yaplarak yapıılmaktadlmaktadıır.r.

�� ABDABD’’de mevcut yapde mevcut yapıılarlarıın deprem gn deprem güüvenlivenliğğinin inin 
belirlenmesinde Federal Acil Durum Ybelirlenmesinde Federal Acil Durum Yöönetim netim 
Kurumunca yayKurumunca yayıımlanan FEMAmlanan FEMA--273 no273 no’’lu lu 
kkıılavuz doklavuz doküüman kullanman kullanıılmaktadlmaktadıır.r.
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ASTM C 42ASTM C 42

�� 2004 y2004 yııllıında revize edilen standardda, mevcut binalardan alnda revize edilen standardda, mevcut binalardan alıınacak nacak 
karot numunelerinin baskarot numunelerinin basıınnçç dayandayanıımlarmlarıınnıı etkileyen parametreler etkileyen parametreler 
olarak olarak karot karot ççapapıı, , boyuboyu, , boy/boy/ççap oranap oranıı ve ve nem durumunem durumu
ggöösterilmisterilmişştir.  tir.  

�� AlAlıınacak karot numunelerinin nacak karot numunelerinin ççaplaraplarıınnıın n en az 94 mmen az 94 mm olmasolmasıı
gerektigerektiğği belirtilerek daha ki belirtilerek daha küçüüçük k ççaplarda alaplarda alıınan karot nan karot 
dayandayanıımlarmlarıınnıın daha dn daha düüşşüük k ççııkabilecekabileceğği ve boy/i ve boy/ççap oranap oranıına daha na daha 
fazla bafazla bağğllıı olacaolacağığı ifade edilmiifade edilmişştir.  tir.  

�� AyrAyrııca, numunelerin boy/ca, numunelerin boy/ççap oranlarap oranlarıınnıın 1.75 ila 2.00 arasn 1.75 ila 2.00 arasıında nda 
olmasolmasıı gerektigerektiğği, 1.75i, 1.75’’den az olmasden az olmasıı durumunda ise bir ddurumunda ise bir düüzeltme zeltme 
faktfaktöörrüünnüün uygulanmasn uygulanmasıı gerektigerektiğği gi göösterilmisterilmişştir.   tir.   

�� Bu standardda karot numunesinin geometrisi dBu standardda karot numunesinin geometrisi dışıışında ihtiva ettinda ihtiva ettiğği i 
nemin numune inemin numune iççerisinde daerisinde dağığıllıımmıınnıın sonun sonuççlarlarıı etkileyeceetkileyeceğği de i de 
belirtilmektedir.  belirtilmektedir.  

coredmcrdiadlc
fFFFFFf /=

ACI 214.4 RACI 214.4 R--0303

�� ÖÖte yandan Amerikan Beton te yandan Amerikan Beton ĐĐdaresidaresi’’nce 2003 ynce 2003 yııllıında revize nda revize 
edilerek yayedilerek yayıımlanan standard dokmlanan standard doküüman, mevcut binalardan karot man, mevcut binalardan karot 
alalıınmasnmasıı ve sonuve sonuççlarlarıın irdelenmesiyle ilgili oldukn irdelenmesiyle ilgili oldukçça kapsamla kapsamlıı bilgi bilgi 
ihtiva etmektedir.  ihtiva etmektedir.  

�� Bu standardda ASTM C 42 standardBu standardda ASTM C 42 standardıında adnda adııgegeççen parametrelerin en parametrelerin 
basbasıınnçç dayandayanıımmıına etkileri ifade edilerek, bu etkiler ina etkileri ifade edilerek, bu etkiler iççin in 
istatistiksel olarak bulunmuistatistiksel olarak bulunmuşş saysayıısal dsal düüzeltme faktzeltme faktöörleri rleri 
ggöösterilmektedir.  sterilmektedir.  
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ACI 214.4 RACI 214.4 R--0303

ffc c : Karotun yap: Karotun yapııdaki edaki eşşdedeğğer dayaner dayanıımmıı

ffcore core : Karot bas: Karot basıınnçç dayandayanıımmıı

FFl/d l/d : Karot boy/: Karot boy/ççap oranap oranıı ddüüzeltme faktzeltme faktöörrüü

FFdiadia : Karot : Karot ççapapıı ddüüzeltme faktzeltme faktöörrüü

FFmcmc : Karotun nem muhtevas: Karotun nem muhtevasıı ddüüzeltme faktzeltme faktöörrüü

FFd d : Karota verilen hasar durumu d: Karota verilen hasar durumu düüzeltme faktzeltme faktöörrüü

coredmcdiadlc fFFFFf /=

Faktör tanımı 
Düzeltme katsayısı 

( coref  MPa olarak kullanıldığında) 

dlF / : dl /  (Karot boy/çap oranı) 

 Olduğu gibi 24 )/2)(*10*3.4130.0(1 dlfcore −−− −  

 48 saat su içerisinde bekletilmiş 24 )/2)(*10*3.4117.0(1 dlfcore −−− −  

 Havada kurutulmuş 24 )/2)(*10*3.4144.0(1 dlfcore −−− −  

diaF : Karot çapı 

 50 mm 1.06 
 100 mm 1.00 
 150 mm 0.98 

mcF : Karot nem muhtevası 

 Olduğu gibi 1.00 
 48 saat su içerisinde bekletilmiş 1.09 
 Havada kurutulmuş 0.96 

dF : Karot alma işleminde verilen hasar 1.06 

 

ACI 214.4 RACI 214.4 R--0303
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FEMAFEMA--274274

�� Bu yardBu yardıımcmcıı kkıılavuz doklavuz doküümanda karotun donatmanda karotun donatıı ihtiva ihtiva 
etmesi durumunda kullanetmesi durumunda kullanıılacak ilave bir dlacak ilave bir düüzeltme zeltme 
faktfaktöörrüü ((FFrr) ) öönerilmektedir.  nerilmektedir.  

�� ŞŞayet yapayet yapııdan aldan alıınan karotta donatnan karotta donatıı bulunmuyorsa bu bulunmuyorsa bu 
faktfaktöörrüün 1.00, bir adet donatn 1.00, bir adet donatıı var ise 1.08, iki adet var ise 1.08, iki adet 
donatdonatıı var ise 1.13 kullanvar ise 1.13 kullanıılmaslmasıı öönerilmektedir.nerilmektedir.

�� SonuSonuçç olarak mevcut bir yapolarak mevcut bir yapııdan aldan alıınan karotun basnan karotun basıınnçç
dayandayanıımmıınnıı kullanarak yapkullanarak yapııdaki edaki eşşdedeğğer baser basıınnçç
dayandayanıımmıınnıı hesaplayabilmek ihesaplayabilmek iççin ain aşşaağığıdaki formdaki formüül l 
öönerilmektedir.nerilmektedir.

corerdmcdiadlc fFFFFFf /=
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TahribatsTahribatsıız Muayene z Muayene 
MetodlarMetodlarıı

Beton Test Beton Test ÇÇekiciekici

YYüüzey Sertlizey Sertliğği / Beton Test i / Beton Test ÇÇekiciekici

�� En eski tahribatsEn eski tahribatsıız muayene metodlarz muayene metodlarıından biridirndan biridir

�� 19481948’’de Ernst Schmidt tarafde Ernst Schmidt tarafıından gelindan gelişştirilditirildi

�� Schmidt Schmidt ççekici olarak da adlandekici olarak da adlandıırrııllıırr
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YYüüzey Sertlizey Sertliğği / Beton Test i / Beton Test ÇÇekiciekici

�� Bir yay tarafBir yay tarafıından gerilen bir kndan gerilen bir küütlenin (tlenin (ççekicin) ekicin) 
betona betona ççarpmasarpmasıı sonucu ne kadar geri teptisonucu ne kadar geri teptiğğini ini ööllççerer

YYüüzey Sertlizey Sertliğği / Beton Test i / Beton Test ÇÇekiciekici

�� Okunan deOkunan değğerlererler
�� YYüüzey pzey püürrüüzlzlüüllüüklerindenklerinden

�� Numune Numune şşekil, boyut ve rijitliekil, boyut ve rijitliğğindeninden
�� YaYaşışındanndan

�� Agrega tipindenAgrega tipinden

�� Betonun nem muhtevasBetonun nem muhtevasıındanndan

�� KarbonatlaKarbonatlaşşmadan etkilenir.madan etkilenir.

�� AyrAyrııca, noktasal ca, noktasal ööllçüçüm yapm yapııldldığıığı iiççin o noktanin o noktanıın n 
öözellikleri de belirleyicidir.zellikleri de belirleyicidir.
�� Agrega Agrega üüzerinde yapzerinde yapıılan lan ööllçüçümm
�� Bir boBir boşşluluğğun bulunmasun bulunmasıı.  .  
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YYüüzey Sertlizey Sertliğği / Beton Test i / Beton Test ÇÇekiciekici

�� Betonun kalitesini belirlemede kullanBetonun kalitesini belirlemede kullanıılabilirlabilir

�� Betonun dayanBetonun dayanıımmıınnıı tahmin etmede yanltahmin etmede yanlıız olarak z olarak 
kullankullanıılmamallmamalııddıır.r.

�� AynAynıı ttüür karr karışıışımlar imlar iççin in 
aynaynıı beton test beton test ççekici ekici 
kullankullanıılarak yaplarak yapııldldığıığında nda 
daha dodaha doğğru dayanru dayanıım m 
tahminleri yaptahminleri yapıılabilir.labilir.
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YYüüzey Sertlizey Sertliğği / Beton Test i / Beton Test ÇÇekiciekici

TahribatsTahribatsıız Muayene z Muayene 
MetodlarMetodlarıı

Batma DirenciBatma Direnci
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Windsor SondasWindsor Sondasıı (Probe)(Probe)

�� 1964 y1964 yııllıında Windsor Makina ve New York nda Windsor Makina ve New York 
Liman Liman ĐĐdaresi tarafdaresi tarafıından ABDndan ABD’’de gelide gelişştirilditirildi

�� Bir silah tarafBir silah tarafıından beton indan beton iççerisine aterisine atıılan lan 
sondansondanıın/n/ççivinin betona ne kadar battivinin betona ne kadar battığıığınnıı ööllççerer

Üç sondanın 
ortalaması
alınır

Windsor SondasWindsor Sondasıı (Probe)(Probe)

�� Beton Beton ççekici ile benzerdir.ekici ile benzerdir.

�� Agrega Agrega öözellikleri etkilidir.zellikleri etkilidir.

�� Genelde basGenelde basıınnçç dayandayanıımmıında knda kıırrıılma harlma harççdan dan 
veya harveya harçç agrega yagrega yüüzeyinden olur, o yzeyinden olur, o yüüzden zden 
agregaya agregaya ççarpma ihtimali fazla olduarpma ihtimali fazla olduğğu iu iççin agrega in agrega 
öözellikleri oldukzellikleri oldukçça belirleyicidir.a belirleyicidir.

�� Arni, H.T. (1972)Arni, H.T. (1972)
�� 8 karot~120 Test 8 karot~120 Test ÇÇekici~85 Windsor Sondasekici~85 Windsor Sondasıı
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TahribatsTahribatsıız Muayene z Muayene 
MetodlarMetodlarıı

Ultrases HUltrases Hıızzıı

Ultrases HUltrases Hıızzıı

�� GiriGirişş –– TitreTitreşşim/Ses Dalgalarim/Ses Dalgalarıı

�� Temel Prensip ve YTemel Prensip ve Yööntemlerntemler

�� UygulamalarUygulamalar

�� ÜÜststüünlnlüükleri / Zaykleri / Zayııflflııklarklarıı
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Mekanik/Titreşim Dalgaları

FrekansFrekans (Hz)(Hz)
0 20 20k 1G

Hissedilir Duyulur Ultrases 

(Duyulmaz, hissedilmez)

Algılayıcı (Transducer)

EleElekktritrik enerjisi k enerjisi ⇔⇔ MeMekanikkanik enerenerjiji

Aşınma plağı

Đç koruyucu 
gömlek

Dış
koruyucu

Piezoelektrik
kristal

Arka 
dayanak

Kalınlık

Çap

Kablo 
bağlantısı

Kısa Band 

(50 kHz, ...)
Uzun Band 

(20-500 kHz)
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�� Ultrases hUltrases hıızzıı deney ydeney yööntemi, bir malzemeden ntemi, bir malzemeden 
gegeççen ultrasonik dalganen ultrasonik dalganıın gen geççiişş hhıızzıınnıın n 
hesaplanmashesaplanmasıı prensibine dayanprensibine dayanıır.  (V=L/r.  (V=L/∆∆T)T)

Đki Yüzeyden Ölçüm

NumuneAlıcı Verici

Zaman (µµµµsec)

Ş
id

d
et

a

l
T

L
V =

Boy,  L

Varış zamanı,  T
a
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Tek Yüzeyden Ölçüm

Mesafe

V
ar

ış
Z

am
an

ı

Vl

Verici

Mesafe

Alıcılar

Numune

�� Ses dalgalarSes dalgalarıı katkatıılarda 4 temel larda 4 temel şşekilde yayekilde yayııllıım m 
ggöösterirler; birincil dalgalar, ikincil dalgalar, ysterirler; birincil dalgalar, ikincil dalgalar, yüüzey zey 
dalgalardalgalarıı (Rayleigh dalgalar(Rayleigh dalgalarıı) ve ince malzemelerde ) ve ince malzemelerde 
plaka dalgalarplaka dalgalarıı (Lamb dalgalar(Lamb dalgalarıı).).

�� Ultrases hUltrases hıızzıı testinde en yaygtestinde en yaygıın olarak kullann olarak kullanıılan dalga lan dalga 
şşekilleri birincil ve ikincil dalgalardekilleri birincil ve ikincil dalgalardıır.r.
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Birincil Dalgalar Birincil Dalgalar 
(Bas(Basıınnçç / Boylamsal Dalgalar)/ Boylamsal Dalgalar)

Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar 
dalganın yayılım yönüne paralel olarak titreşirler, yani, 
titreşim boylamsal yönde olur.

ĐĐkincil Dalgalarkincil Dalgalar
(Kesme /Enlemsel Dalgalar(Kesme /Enlemsel Dalgalarıı))

Bu dalgalarda, malzemenin içindeki parçacıklar 
dalganın yayılım yönüne dik olarak enlemesine 
titreşirler.
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Malzeme Özellikleri - Ultrases Hızı

•• BirincilBirincil

•• ĐĐkincilkincil

•• RayleighRayleigh

( )
( )( )µµρ

µ

211

1

−+

−
=

E
Vl

ρ

G
Vs =

sr VV 9.0≈

rsl VVV >>

�� Homojen ve izotropik katHomojen ve izotropik katıı malzemelerde yaymalzemelerde yayıılan lan 
dalgalardalgalarıın n öözelliklerini belirleyen parametreler; zelliklerini belirleyen parametreler; 
dalgaboyu, frekans ve hdalgaboyu, frekans ve hıızdzdıır.r.

�� DalganDalganıın frekansn frekansıı, bir par, bir parççacacığıığın 1 sn in 1 sn iççinde yaptinde yaptığıığı
titretitreşşim sayim sayııssııddıır.r.

�� Dalgaboyu, bir dalgalanma hareketinde iki dalga tepesi Dalgaboyu, bir dalgalanma hareketinde iki dalga tepesi 
arasarasıındaki mesafedir.ndaki mesafedir.

HHıız z ((VV) ) = = Dalgaboyu Dalgaboyu ((λλ)) ** FreFrekans kans ((ƒƒ))
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FrekansFrekans--DalgaboyuDalgaboyu--HHıızz

V= λλλλf

Titreşim
Alıcı

0 1 2 3 4 5 6

Titreşim 
Verici

Yüksek f ����Küçük λλλλ

Düşük f ����Büyük λλλλ

Zaman parametresi� Frekans (f)

Mesafe parametresi �Dalgaboyu (l)

Ultrases Hızı Deney Düzeneği

P ulse
G enera to r

R eceiver/C ond itioner/A m plifier

G age C o m p u S cop e 2125
ch  A
ch  B
sync in
c lock

P erso nal C om puter
w ith

G ageS cop e for W in d o w s

T ransm itting
T ransduce r

R eceiv ing
T ransducer

C oncre te S pecim en
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Varış Zamanı Hesaplanması
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Betonda Ultrases HBetonda Ultrases Hıızzıınnıı Etkileyen FaktEtkileyen Faktöörlerrler

YAPILAN YAPILAN ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR
�� 1952, Anderson ve Nerenst1952, Anderson ve Nerenst

Ultrases hUltrases hıızzıı testini beton numunelerin sertletestini beton numunelerin sertleşşmesini mesini 
incelemek iincelemek iççin kullandin kullandıılarlar

�� 1958, Kaplan1958, Kaplan

Betonun basBetonun basıınnçç dayandayanıımmıı ve ultrases hve ultrases hıızzıı arasarasıındaki ndaki 
iliilişşkiyi hem laboratuar kokiyi hem laboratuar koşşullarullarıında hem de yapnda hem de yapıı
kolonlarkolonlarıında inceledi ve ultrases hnda inceledi ve ultrases hıızzıı ile basile basıınnçç
dayandayanıımmıı arasarasıındaki ilindaki ilişşkinin sukinin su--ççimento oranimento oranıından ve ndan ve 
yayaşştan batan bağığımsmsıız olmadz olmadığıığınnıı tespit etti.tespit etti.
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�� 1960, Kaplan1960, Kaplan

Taze betonun yeterince sTaze betonun yeterince sııkkışışttıırrıılmamaslmamasıından kaynaklanan ndan kaynaklanan 
boboşşluklarluklarıın ses hn ses hıızzıı üüzerinde baszerinde basıınnçç dayandayanıımmıından daha az ndan daha az 
etkili olduetkili olduğğunu buldu.unu buldu.

�� 1989, Popovics ve Rose1989, Popovics ve Rose

Silindir beton numunelerin boylamsal ySilindir beton numunelerin boylamsal yööndeki ses hndeki ses hıızzıınnıın n 
yatay yyatay yööndeki hndeki hıızdan farklzdan farklıı olduolduğğunu ve ayrunu ve ayrııca, betondaki ca, betondaki 
ses hses hıızzıınnıın yn yüüksek frekansla arttksek frekansla arttığıığınnıı tespit ettiler.tespit ettiler.

�� 2000, Yaman ve di2000, Yaman ve diğğerlerierleri

Betonarme kBetonarme kööprprüü tabliyelerinin dayantabliyelerinin dayanııklklııllığıığınnıın n öönceden nceden 
belirlenmesinde kullandbelirlenmesinde kullandıılar. lar. (Birazdan anlat(Birazdan anlatıılacak!)lacak!)

�� 2004, Rio2004, Rio

Silindir beton numunelerin basSilindir beton numunelerin basıınnçç dayandayanıımlarmlarıı ve aynve aynıı beton beton 
numunelerin boylamsal ynumunelerin boylamsal yööndeki ultrases yayndeki ultrases yayııllıım hm hıızlarzlarıı
arasarasıında nda üüstel bir ilistel bir ilişşki olduki olduğğunu buldu.unu buldu.
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ÜÜSTSTÜÜNLNLÜÜKLERKLERĐĐ

�� Test yalnTest yalnıızca tek bir yzca tek bir yüüzeye uygulanabilir.zeye uygulanabilir.

�� Betonun iBetonun içç yapyapııssıı ile ilgili bilgi verir.ile ilgili bilgi verir.

�� AynAynıı numune snumune süürekli kullanrekli kullanıılabilir.labilir.

�� HHıızlzlıı olmasolmasıı �� Betonun kalitesini ve Betonun kalitesini ve 
üüniformitesini belirlemedeniformitesini belirlemede

ZAYIFLIKLARIZAYIFLIKLARI

�� YYüüzey pzey püürrüüzlzlüüllüüğğüü sonusonuççlarlarıı etkileyebilir.etkileyebilir.

�� Bu test iBu test iççin gerekli olan yetenek ve deneyim diin gerekli olan yetenek ve deneyim diğğer er 
tekniklerden daha kapsamltekniklerden daha kapsamlııddıır.r.

�� ĐĐnce parnce parççalaralarıın test edilmesi zor olabilir.n test edilmesi zor olabilir.

�� Betonun basBetonun basıınnçç dayandayanıımmıınnıı belirlemek ancak gerekli belirlemek ancak gerekli 
korelasyonlardan sonra mkorelasyonlardan sonra müümkmküündndüür!r!



37

Ultrases HUltrases Hıızzıı ~Dayan~Dayanıımm

YENYENĐĐ ĐĐNNŞŞA EDA EDĐĐLEN LEN 

KKÖÖPRPRÜÜ TABLTABLĐĐYELERYELERĐĐNNĐĐNN

DAYANIKLILIDAYANIKLILIĞĞININ ININ 

ULTRASES ULTRASES ĐĐLE LE ÖÖNCEDEN SAPTANMASINCEDEN SAPTANMASI
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Betonarme KBetonarme Kööprprüü Tabliyesi Tabliyesi 
DayanDayanııklklııllığıığı

Ö
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PerformansaPerformansa DayalDayalıı TasarTasarıımm

Performans 
Parametresi 

Yöntem Ölçüm Standardı 

Donma-çözülme 
AASHTO T 161 

ASTM C 666 
Yüzey pullanması ASTM C 672 

Aşınma  ASTM C 944 
Dayanıklılık 

Klor geçirgenliği 
AASHTO T 277 
ASTM C 1202 

Basınç dayanımı 
AASHTO T 2 
ASTM C 39 

Elastiklik ASTM C 469 
Rötre ASTM C 157 

Dayanım 

Sünme ASTM C 512 
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DayanDayanııklklııllıık k ŞŞartnamesi Uygulamalarartnamesi Uygulamalarıı

PerformansPerformans ParametParametresiresi �� GeGeççirimlilikirimlilik

ÖÖllçüçüm Ym Yööntemintemi �� HHıızlzlıı Klor GeKlor Geççirimliliirimliliğğii

•• Virginia (Virginia (VDOTVDOT))

•• New HampshireNew Hampshire ((NHDOTNHDOT))
•• Texas (Texas (TxDOTTxDOT))

•• Nebraska (Nebraska (NDORNDOR))
•• Florida (Florida (FDOTFDOT))

PerformansaPerformansa DayalDayalıı ŞŞartnamelerartnameler

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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PerformansaPerformansa DayalDayalıı ŞŞartnamelerartnameler

1. Etap – Halihazırda 
labaratuvarda yapılan 
beton geçirimlilik 
deneyleri

2. Etap – Gelecekte arazide 
yapılacak dayanıklılık 
deneyleri

Beton
Geçirimlilik

Betonarme Köprü Tabliyesi
Dayanıklılık

GeGeççirimlilik Deneyleriirimlilik Deneyleri

Deney Adı 
Saha 

Uygulanabilirliği 
Geçirimlilik 
Parametresi 

Deney  
Standardı 

Beklenen 
Değişkenlik 

Su 
Geçirimliliği 

Evet Khid. Hayır 30-40% 

Hava 
Geçirimliliği 

Evet Khava Hayır 10-15% 

Hızlı Klorür  
Geçirgenliği 

Hayır Q 
ASTM C 1202 

AASHTO T 277 
8-10% 

Sorptivite Hayır S Hayır 4-6% 

Su Emme Hayır 
Su Emme 
Kapasitesi 

ASTM C 642 4-6% 

Klorür Đyonu 
Penetrasyonu 

Hayır D AASHTO 259 20-30% 
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AmaAmaçç

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

Ultrases HUltrases Hıızzıı

• Tahribatsız

• Hızlı ölçüm 
• Sahada uygulanabilir

• Geniş bir alandan ölçüm 
yapılabilir
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Geçirimlilik ⇔⇔⇔⇔ Ultrases Hızı

Geçirimlilik ⇔⇔⇔⇔ Porozite

Porozite ⇔⇔⇔⇔ Elastiklik Modülü

Elastiklik Modülü ⇔⇔⇔⇔ Ultrases Hızı

TeorikTeorik YaklaYaklaşışımm

Geçirimlilik – Ultrases hızı
loV

V
k

∆
= γ

k : Malzeme geçirimliliği

V
lo

: Đdeal boşluksuz betondaki ultrases hızı

∆∆∆∆V : Ultrases hızının Vlo’dan farkı

γ : Beton karışımına bağlı katsayı

d : Ortalama boşluk çapı

m : Poisson oranına bağlı katsayım

d

32

2

=γ

Teorik ModelTeorik Model
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0.000

0.010

4000 5000
UPV

P
D

F

PF

Vs

VF

Field Deck

Standard 
Specimens

sVσ2
sVσ2

Tabliye

Standard 
Numuneler

ÇÇimento Hamuru Kalite Kaybimento Hamuru Kalite Kaybıı
((ÇÇHKK)HKK)

F

s

Fs

P

V

VV
CHKK

954.0
=

−
=

α

α

Ultrases hızı

Vs Vf

Muhtemel saha problemleri Muhtemel saha problemleri 
laboratuvarda tekrarlanlaboratuvarda tekrarlanııp p 
ÇÇHKKHKK’’nnıın kalibrasyonu in kalibrasyonu iççin in 
testler yaptestler yapııldldıı

Laboratuvar UygulamasLaboratuvar Uygulamasıı

- Standart numuneler

- Tabliye numuneleri
• Kontrol (LDIII-CON)

• Kür yapılmamış
(LDIII-CUR)
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�� DayanDayanıımm
�� Elastiklik ModElastiklik Modüüllüü
�� Poisson OranPoisson Oranıı

�� Ultrases HUltrases Hıızzıı
�� GeGeççirimlilikirimlilik

�� HHıızlzlıı KlorKlorüür Ger Geççirimliliirimliliğğii

�� GazGaz GeGeççirimliliirimliliğğii

�� Su EmmeSu Emme KapasitesiKapasitesi

�� KKıılcal Gelcal Geççirimlilikirimlilik
�� FiggFigg’’in in HHava ve ava ve SSu u GGeeççirimliliirimliliğğii

Laboratuvar UygulamasLaboratuvar Uygulamasıı
Standart NumunelerStandart Numuneler

2. Karot Numunelerinde Yap2. Karot Numunelerinde Yapıılan  lan  
GeGeççirimlilik Deneyleriirimlilik Deneyleri
�� HHıızlzlıı KlorKlorüür Ger Geççirimliliirimliliğğii
�� Gaz GeGaz Geççirimliliirimliliğğii
�� Su Emme KapasitesiSu Emme Kapasitesi
�� KKıılcal Gelcal Geççirimlilikirimlilik

Laboratuvar UygulamasLaboratuvar Uygulamasıı
Tabliye Tabliye ÖÖrneklerirnekleri

1. Doğrudan Tabliye Örneklerinde 
Yapılan Deneyler
– Ultrases Hızı

– Figg’in Geçirimlilik Deneyleri
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0.000

0.010

4000 4250 4500 4750 5000
UPV (m/sec)

P
D

F

LDIII-CON
LDIII-CUR
LDIII-B

Laboratuvar UygulamasLaboratuvar Uygulamasıı
ÇÇHKKHKK

0.000

0.010

4000 4250 4500 4750 5000
UPV (m/sec)

P
D

F

LDIII-CON

LDIII-CUR

LDIII-B

Mean
COV 
(%)

Mean
COV 
(%)

Standart 4820 1.2 4760 1.0

Kontrol Tab. 4440 1.3 8 4490 2.4 9
Kür Prob. 4390 2.0 10 4400 3.8 16

Numune ÇHKK 
(%)

28 gün 90 gün
Hız (m/s)

ÇHKK 
(%)

Hız (m/s)

(28) (90)

Laboratuvar UygulamasLaboratuvar Uygulamasıı
GeGeççirimlilik Deneyleriirimlilik Deneyleri

(m/s) COV 
(%)

(%) COV 
(%)

Colombs COV 
(%) (m2 x 10-15)

COV 
(%)

Standart 4820 1.2 5.00 12.5 7400 1.0 1.05 7.5

Kont. Tab. 4440 1.3 5.05 7.4 8000 12.2 1.90 15.4

Kür Prob. 4390 2.0 6.40 10.5 9400 24.0 5.25 16.5

(m/s) COV 
(%)

(%) COV 
(%)

Colombs COV 
(%) (m2 x 10-15)

COV 
(%)

Standart 4760 1.0 4.05 6.8 5900 6.6 0.80 2.9

Kont. Tab. 4490 2.4 4.85 7.8 7300 15.8 1.35 11.6

Kür Prob. 4400 3.8 6.25 8.6 9900 8.1 3.80 0.0

RCPT Gaz Geçirimliliği
Numune

28 Gün
Ultrases Su Emme

90 Gün

Numune
Ultrases Su Emme RCPT Gaz Geçirimliliği
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Saha UygulamasSaha Uygulamasıı
Yeni KYeni Kööprprüü TabliyeleriTabliyeleri

Yer Tarih Yapısal Sistem
Scotten - Michigan (B1) 24/7/2000 Sürekli Çelik Kiriş

Oakman - Lodge (B3) 11/8/2000 Sürekli Çelik Kiriş

I75 Kuzey - I94 Doğu (B5) 14/9/2000 Basit Çelik Kiriş

•• Beton dBeton döökküümmüü esnasesnasıında snda standartandart t 
numuneler haznumuneler hazıırlandrlandıı

•• Beton kalitesindeki baz ultrases hBeton kalitesindeki baz ultrases hıızzıı bu bu 
standart numunelerden belirlendistandart numunelerden belirlendi

•• 28. ve 56. g28. ve 56. güünlerde sahada ve standart nlerde sahada ve standart 
numunelerde ultrases hnumunelerde ultrases hıızzıı ööllçüçümleri mleri 
yapyapııldldıı

Saha Uygulaması
Yeni Köprü Tabliyeleri
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B5 9

B3 31

B1 15

ÇHKK 
(%)

Köprü

Saha UygulamasSaha Uygulamasıı
ÇÇHKKHKK

Saha UygulamasSaha Uygulamasıı
GeGeççirimlilik (Figg) Deneyleriirimlilik (Figg) Deneyleri
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SonuSonuççlarlar

•• ÇÇHKK uygulama prensibi anlatHKK uygulama prensibi anlatııldldıı

•• Laboratuvar ve saha uygulamalarLaboratuvar ve saha uygulamalarıı bulgularbulgularıı anlatanlatııldldıı

•• ÇÇHKKHKK’’nnıın performansa dayaln performansa dayalıı şşartnamelerde artnamelerde 
uygulama potansiyeli anlatuygulama potansiyeli anlatııldldıı

•• ÇÇHKKHKK’’nnıın n şşartnamelerde uygulamaya geartnamelerde uygulamaya geççebilmesi ebilmesi 
iiççin daha fazla parametrik in daha fazla parametrik ççalalışışmaya ihtiyamaya ihtiyaçç varvar
�� Nem oranNem oranıı, s, sııcaklcaklıık ve gerilme durumunun etkilerik ve gerilme durumunun etkileri
�� ÇÇHKK ile yapHKK ile yapıı öömrmrüü arasarasıındaki ilindaki ilişşkiki
�� ĐĐstatistiksel parametreler (test alanstatistiksel parametreler (test alanıı, ka, kaçç ööllçüçüm yapm yapıılmaslmasıı

gerektigerektiğği gibi)i gibi)

TahribatsTahribatsıız Muayene z Muayene 
MetodlarMetodlarıı

DarbeDarbe--EkosuEkosu
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Darbe Darbe -- EkosuEkosu

�� GiriGirişş

�� KullanKullanıılan Cihazlarlan Cihazlar

�� Temel Prensip ve YTemel Prensip ve Yööntemlerntemler

�� UygulamalarUygulamalar

GiriGirişş
�� BazBazıı yapyapıılardaki (beton yol, klardaki (beton yol, kööprprüü tabliyesi) mevcut betonun tabliyesi) mevcut betonun 

kalkalıınlnlığıığınnıın bilinmesi ya da olun bilinmesi ya da oluşşmumuşş bir tabakalabir tabakalaşşma ma 
(delamination) probleminin te(delamination) probleminin teşşhisi  yaphisi  yapıınnıın don doğğru ru 
modellenebilmesi ve demodellenebilmesi ve değğerlendirilebilmesi ierlendirilebilmesi iççin in öönemlidir. nemlidir. 

�� Geleneksel olarak kullanGeleneksel olarak kullanıılan karot alma ylan karot alma yööntemi hem ntemi hem ççok pahalok pahalıı, , 
hem uzun zaman gerektiren bir ihem uzun zaman gerektiren bir işşlemdir.  lemdir.  

�� Karot alKarot alıımmıı sonrassonrasıı oluoluşşan hasar yapan hasar yapıınnıın ilerideki sorunlarn ilerideki sorunlarıı iiççin bir in bir 
babaşşlanglangııçç noktasnoktasıı oluoluşşturabilecektir. turabilecektir. 

�� Bu tBu tüür bir probleme r bir probleme çöçözzüüm olarak titrem olarak titreşşim/ses dalgalarim/ses dalgalarıı
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
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DarbeDarbe--EkoEko

�� DarbeDarbe--eko yeko yööntemi tahribatsntemi tahribatsıız muayene z muayene 
yyööntemlerinden biri olup darbe sonrasntemlerinden biri olup darbe sonrasıında nda 
oluoluşşturulan titreturulan titreşşim/ses dalgalarim/ses dalgalarıınnıı kullanarak kullanarak ççalalışıışır. r. 

�� Betonun dBetonun dışış yyüüzeyine veya izeyine veya iççerisindeki bir sorunlu erisindeki bir sorunlu 
bböölgeye lgeye ççarparpııp geri dp geri döönen ses dalgalarnen ses dalgalarıınnıın n 
incelenmesiyle o kesit hakkincelenmesiyle o kesit hakkıında nda öönemli bilgiler nemli bilgiler 
edinilebilir. edinilebilir. 

DarbeDarbe--EkosuEkosu

�� DarbeDarbe--ekosu yekosu yöönteminin dinteminin diğğer titreer titreşşim dalgasim dalgasıı kullanan kullanan 
yyööntemlerden temel farkntemlerden temel farkıı ddüüşşüük frekanslk frekanslıı ses dalgalarses dalgalarıınnıı
kullanmaskullanmasııddıır. r. 

�� KullanKullanıılan ses dalgalarlan ses dalgalarıı 00--60 kHz60 kHz arasarasıındanda, , ve genellikleve genellikle
30 kHz30 kHz’’i gei geççmeyecek meyecek şşekildedirekildedir..

(Not: (Not: ĐĐnsannsanıın duyma yetisi ~20Hzn duyma yetisi ~20Hz--20kHz aras20kHz arasıındadndadıır)r)

�� Bunun gibi dBunun gibi düüşşüük frekanslark frekanslarıın kullann kullanıımmıı, betonun , betonun 
heterojenliheterojenliğğiyle ve iyle ve öözellikle zellikle ççimento hamuruimento hamuru--agrega agrega 
arayarayüüzleriyle ilgili sorunlarzleriyle ilgili sorunlarıın olun oluşşmamasmamasıınnıı sasağğlar. lar. 



51

DarbeDarbe--EkoEko

�� DarbeDarbe--ekosuekosu yyööntemi ntemi betonda kullanbetonda kullanıılanlan tahribatstahribatsıız z 
muayene ymuayene yööntemlerinden biridir. Darbeyle oluntemlerinden biridir. Darbeyle oluşşan an 
sesses dalgalardalgalarıınnıı kullanarak betonun kalkullanarak betonun kalıınlnlığıığı, varsa , varsa 
ççatlaklaratlaklarıı ve genel durumu hakkve genel durumu hakkıında bilgi nda bilgi 
edinmemizi saedinmemizi sağğlar. lar. 

�� YapYapıı, y, yüüzey ve zey ve şşekil sekil sıınnıırlamasrlamasıı yoktur. yoktur. 

�� UygulanmasUygulanmasıı kolay vekolay ve ççabuktur. abuktur. 

�� BirkaBirkaçç saniye isaniye iççinde o nokta hakkinde o nokta hakkıında bilgi nda bilgi 
edinmemizi saedinmemizi sağğlar.lar.
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�� Bu kadar hBu kadar hıızlzlıı olduolduğğu iu iççin bin büüttüün bir yapn bir yapııyyıı birbir
metreden az aralmetreden az aralııklarla incelemek klarla incelemek mmüümkmküündndüürr. . 

�� DolayDolayııssııylayla, , sorunlusorunlu bböölgelerin tesbiti yaplgelerin tesbiti yapıılabilir.labilir.

�� BugBugüünene kadar kadar tabliyelerde,tabliyelerde, yollarda, duvarlarda, yollarda, duvarlarda, 
kolonlarda, kirikolonlarda, kirişşlerde, beton borularda saylerde, beton borularda sayııssıız kere z kere 
kullankullanıılmlmışış ve bave başşararııllıı uygulamalaruygulamalarıı ggöösterilmisterilmişştirtir.  .  

�� UygulamalarUygulamalar kkıısmsmıındaki ndaki öörnekler drnekler dışıışında betonarme nda betonarme 
yapyapıılarda, beton yollarda, klarda, beton yollarda, kööprprüülerde, tlerde, tüünellerde, nellerde, 
barajlarda, limanlarda ve istinat duvarlarbarajlarda, limanlarda ve istinat duvarlarıında nda 
ddüünyada uygulamalarnyada uygulamalarıı mevcuttur. mevcuttur. 

KullanKullanıılan Cihazlarlan Cihazlar::

�� Ses dalgasSes dalgasıınnıı yakalayabilecek hassas bir algyakalayabilecek hassas bir algıılaylayııccıı (uzunband)(uzunband)

�� Ses dalgalarSes dalgalarıınnıı oluoluşşturmak iturmak iççin farklin farklıı boylarda boylarda ççelik toplarelik toplar

�� Gelen bilgiyi toplamak ve bilgisayara aktarmak iGelen bilgiyi toplamak ve bilgisayara aktarmak iççin bir veri toplama in bir veri toplama 
üünitesinitesi
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CihazlarCihazlarıın Kullann Kullanıımmıı

�� AlgAlgıılaylayııccıınnıın in iççindekiindeki piezoelektrikpiezoelektrik kristalinkristalin
titretitreşşimlerinin imlerinin (mekanik enerjinin) elektrik enerjisine (mekanik enerjinin) elektrik enerjisine 
ddöönnüüşşttüürrüülmesiylelmesiyle ses dalgalarses dalgalarıı bilgisayara aktarbilgisayara aktarııllıırr. . 

Temel Prensip ve YTemel Prensip ve Yööntemlerntemler

�� DarbeDarbe--ekosuekosu yyööntemi esas olarak ses dalgalarntemi esas olarak ses dalgalarıınnıı
kullanarak kullanarak ççalalışıışır. r. ÇÇelik kelik küürelerin yarattrelerin yarattığıığı her her 
darbe beton idarbe beton iççinde dalgalar oluinde dalgalar oluşşturur ve bu turur ve bu 
dalgalar farkldalgalar farklıı yoyoğğunlukta bir yunlukta bir yüüzeyle zeyle ççarparpışışttııklarklarıı
zaman geri sekerler. zaman geri sekerler. 

�� DolayDolayııssııyla, incelenen betonun diyla, incelenen betonun diğğer tarafer tarafıında nda 
veya iveya iççinde hava, su veya toprak olduinde hava, su veya toprak olduğğu takdirde, u takdirde, 
oluoluşşan dalgalaran dalgalarıın bir kn bir kıısmsmıı geri sekecek ve geldigeri sekecek ve geldiğği i 
yyööne done doğğru, yani alru, yani alııccııya gidecektir. ya gidecektir. 
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Dahili Dahili ççatlaklaratlaklarıın ses dalgalarn ses dalgalarıınnıı nasnasııl etkiledil etkilediğğini ini 
ggöörrüüyoruz:yoruz:

�� Dalga Renkleri:Dalga Renkleri:

�� Mavi:Mavi: PP--dalgalardalgalarıı

�� Mor:Mor: SS--dalgalardalgalarıı

�� KKıırmrmıızzıı:: Dahili Dahili 
ççatlaatlağğa a ççarparpııp p 
geri seken Pgeri seken P--
dalgalardalgalarıı

�� Dalgaformunun Dalgaformunun 
incelenmesi iincelenmesi iççin frekans in frekans 
analizi kullananalizi kullanııllıırr. . 

�� Bu yolla, bBu yolla, büüttüün frekans n frekans 
dedeğğerlerini ve onlarerlerini ve onlarıın n 
şşiddetlerini tek bir grafik iddetlerini tek bir grafik 
halinde incelenmek halinde incelenmek 
mmüümkmküün olmaktadn olmaktadıır.r.

�� BBüüttüün bu hesaplamalarn bu hesaplamalarıın n 
ardardıında ise basit bir nda ise basit bir 
denklem yatmaktaddenklem yatmaktadıırr. . 

T

V
f

2
=

T

f
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Bu denklem iki tBu denklem iki tüürlrlüü kullankullanıılabilirlabilir: : 

�� ĐĐlk olarak, dilk olarak, diğğer yer yüüzeyine erizeyine erişşilemeyen beton kesitlerin, beton yol ilemeyen beton kesitlerin, beton yol 
öörnerneğğinde olduinde olduğğu gibi, kalu gibi, kalıınlnlııklarklarıınnıı tespit etmekte kullantespit etmekte kullanıılabilirlabilir..

�� ĐĐkinci olarak ise, kinci olarak ise, ööllçüçüleri bilinen beton kesitinin ileri bilinen beton kesitinin içç yapyapııssıı
hakkhakkıında bilgi edinmek inda bilgi edinmek iççin kullanin kullanıılabilir. Hesaplanan frekans labilir. Hesaplanan frekans 
dedeğğeri ile deney sonucu bulunan frekans deeri ile deney sonucu bulunan frekans değğeri kareri karşışılalaşşttıırrıılarak, larak, 
eeğğer varsa, hangi kaler varsa, hangi kalıınlnlııkta ayrkta ayrışışma (delamination) oluma (delamination) oluşştutuğğu u 
incelenebilir.incelenebilir.

Cp
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�� Toplanan veriler Toplanan veriler veri toplama veri toplama üünitesindennitesinden gegeççtiktentikten
sonra sonra bu bilgilerbu bilgiler iki iki farklfarklıı grafikle incelenirgrafikle incelenir. . 
Bunlardan Bunlardan biribiri voltajvoltaj--zaman grafizaman grafiğğidir, aynidir, aynıı
zamanda dalga formu da denir. zamanda dalga formu da denir. DiDiğğeri iseeri ise şşiddetiddet--
frekans grafifrekans grafiğğidir ve frekans spektrumu denir. idir ve frekans spektrumu denir. 

�� Her iki grafik de Her iki grafik de öönemlidir ve biri olmadan dinemlidir ve biri olmadan diğğerini erini 
kullanmak zordur. Dalga formu deneyin dokullanmak zordur. Dalga formu deneyin doğğru ru 
yapyapııllııp yapp yapıılmadlmadığıığınnıı kontrol etmekte kullankontrol etmekte kullanııllıır. r. 

�� Herhangi bir Herhangi bir yapyapııdakidaki ççokok noktalnoktalıı bir inceleme bir inceleme 
ssıırasrasıında dalga formunda yanlnda dalga formunda yanlışışllıık tespit edilirse k tespit edilirse 
hemen deney tekrarlanmalhemen deney tekrarlanmalıı, her , her şşey bittikten sonra ey bittikten sonra 
ddüüzeltilmeye zeltilmeye ççalalışıışılmamallmamalııddıır. r. 

�� DiDiğğer taraftan eer taraftan eğğer spektrumda bir hata varsa, ne er spektrumda bir hata varsa, ne 
kesit kalkesit kalıınlnlığıığı hakkhakkıında ne de kesitin inda ne de kesitin iççi hakki hakkıında nda 
bilgi sahibi olabiliriz. Sabilgi sahibi olabiliriz. Sağğllııklklıı dalga grafikleri aldalga grafikleri alıınana nana 
kadar deney kadar deney tekrarlanmaltekrarlanmalııddıır.r.

�� Bu tekniBu tekniğğin en in en öönemli noktasnemli noktasıı budur. Tekrarlanabilir budur. Tekrarlanabilir 
ve anlave anlaşışıllıır grafikler elde edilmeli ve bu grafikler r grafikler elde edilmeli ve bu grafikler 
deneyimli birisi tarafdeneyimli birisi tarafıından yorumlanmalndan yorumlanmalııddıır. r. 
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�� ŞŞekillerden de anlaekillerden de anlaşışıldldığıığı gibi bu ygibi bu yööntemde en ntemde en ççok ok 
dikkat edilmesi gereken nokta, her iki grafidikkat edilmesi gereken nokta, her iki grafiğğin de in de 
ddüüzgzgüün ve kabul edilebilir olmasn ve kabul edilebilir olmasııddıır. Az r. Az öönce nce 
ggöördrdüüğğüünnüüz 2. grafik gerz 2. grafik gerççekleekleşşen deneyin baen deneyin başşararııssıız z 
olduolduğğunu gunu göösteriyor.  steriyor.  

�� Deneyimsiz kiDeneyimsiz kişşiler iler ççalalışıışırken bir noktayrken bir noktayıı incelemek incelemek 
iiççin bazen 5in bazen 5--10 kere deneyi tekrarlamak gerekebilir. 10 kere deneyi tekrarlamak gerekebilir. 

UygulamalarUygulamalar

�� Daha Daha öönce bahsedildince bahsedildiğği gibi darbei gibi darbe--ekosu yekosu yööntemini ntemini 
her ther tüürlrlüü yapyapııyyıı incelemek iincelemek iççin kullanabiliriz. Yapin kullanabiliriz. Yapıı ve ve 
şşekil sekil sıınnıırlamasrlamasıı yoktur. yoktur. 

�� KullanmasKullanmasıı basit olsa da deneyimli birinin deneyleri basit olsa da deneyimli birinin deneyleri 
gergerççekleekleşştirmesi, yanltirmesi, yanlışış sonusonuççlarlarıı azaltarak deney azaltarak deney 
ssüürecini krecini kıısaltacaktsaltacaktıır. r. 

�� Basit deneyleri bir kiBasit deneyleri bir kişşi kendi geri kendi gerççekleekleşştirebilecetirebileceğği i 
gibi bgibi büüttüün bir yapn bir yapııyyıı incelerken 2incelerken 2--3 ki3 kişşilik ekipler ilik ekipler 
daha verimli olacaktdaha verimli olacaktıır. r. 
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�� AlgAlgıılaylayııccıınnıın n ççalalışışma yma yöönnüü yoktur. yoktur. ĐĐstenirse yan stenirse yan 
duvarlarda veya tavanlarda da kullanduvarlarda veya tavanlarda da kullanıılabilir. labilir. 

�� AlgAlgıılaylayııccıı 1 kg1 kg’’dan daha hafif oldudan daha hafif olduğğu iu iççin kolay in kolay 
tataşışınabilir. nabilir. 

�� Uygulama sadece Uygulama sadece ççııplak beton yplak beton yüüzeyleriyle szeyleriyle sıınnıırlrlıı
dedeğğildir. Ses dalgalarildir. Ses dalgalarıınnıın hn hıızzıınnıı ööllççebildiebildiğğimiz imiz 
yyüüzeylerde kullanzeylerde kullanıılabilir. Deney mevcut yaplabilir. Deney mevcut yapııda da 
hasara yol ahasara yol aççmaz.maz.
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�� ĐĐnsan sansan sağğllığıığı iiççin hayati in hayati öönem tanem taşışıyan kanalizasyon yan kanalizasyon 
sisteminin denetlenmesi.  sisteminin denetlenmesi.  

1 km’lik kısımda alınan 25 
okuma sonucunda kalınlığın 
14 ile 25 cm arasında 

değiştiği gözlenmiştir.

MOTIVATION
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Beton Yol Beton Yol ÖÖrnekleri (Drnekleri (Dööşşemeler)emeler)

�� 4 ayr4 ayrıı ddööşşeme numunesi laboratuvarda hazeme numunesi laboratuvarda hazıırlanmrlanmışışttıır. Her r. Her 
birinin taban alanbirinin taban alanıı 1.5 x 2.0 m1.5 x 2.0 m’’dir fakat ydir fakat yüükseklikleri 15 cm kseklikleri 15 cm 
ile 30 cm arasile 30 cm arasıında 5 cm aralnda 5 cm aralııklarla deklarla değğiişşmektedirmektedir. . 

�� Bu numuneler hazBu numuneler hazıırlanrlanıırken, bunlarrken, bunlarıın sonradan kaldn sonradan kaldıırrııllııp p 
oynatoynatıılabilmesi ilabilmesi iççin din dööşşeme ieme iççerisine plastik borular konulmuerisine plastik borular konulmuşştur. tur. 

�� AynAynıı zamanda, artzamanda, art--germe teknolojisinde sgerme teknolojisinde sııkkçça kara karşışılalaşışılan bu gibi lan bu gibi 
durumlardurumlarıın darben darbe--eko yeko yööntemi tarafntemi tarafıından tespit edilip ndan tespit edilip 
edilemeyeceedilemeyeceğği de arai de araşşttıırrıılmlmışışttıır. r. 
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�� Deney noktalarDeney noktalarıınnıın belirlenmesi in belirlenmesi iççin her numunenin in her numunenin üüzerine bir azerine bir ağğ
ççizilmiizilmişştir ve deneyler olutir ve deneyler oluşşan bu noktalar an bu noktalar üüzerinde yapzerinde yapıılmlmışışttıır.r.

DarbeDarbe--Eko ParametreleriEko Parametreleri

DarbeDarbe--eko yeko yöönteminin donteminin doğğruluruluğğunu tespit unu tespit 
etmeden etmeden öönce, sonunce, sonuççlarlarıı etkileyebileceetkileyebileceğği i 
ddüüşşüünnüülen parametreler aralen parametreler araşşttıırrıılmlmışışttıır:r:
�� DarbeDarbe--eko sonueko sonuççlarlarıınnıın tekrarlanabilirlin tekrarlanabilirliğğii

�� ÇÇelik top belik top büüyyüüklklüüklerinin sonuklerinin sonuççlara olan etkisilara olan etkisi

�� Veri toplama Veri toplama üünitesi tarafnitesi tarafıından sunulan dendan sunulan değğiişşik kayik kayııt t 
seseççeneklerienekleri

�� Darbe noktasDarbe noktasıı ile algile algıılaylayııccıı arasarasıındaki mesafendaki mesafe
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�� AynAynıı noktada tekrarlanan deney sonunoktada tekrarlanan deney sonuççlarlarıı birbirleriyle tutarlbirbirleriyle tutarlııydydıı. . 
�� DarbeDarbe--eko deneyleri tekrarlanabilireko deneyleri tekrarlanabilir..

Frequency Spectra of the Corresponding Waveforms 
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�� Bir sonraki aBir sonraki aşşamada, amada, ççelik toplarelik toplarıın bn büüyyüüklklüüklerinin etkisi klerinin etkisi 
araaraşşttıırrıılmlmışışttıırr. . 

a-) Results of impactors from diameters of 20 mm to 11.5 mm
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b-) Results of impactors from diameters of 10 mm to 6.5 mm 
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c-) Results of impactors from diameters of 5 mm to 3 mm

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30
Frequency (kHz)

A
m

pl
it

ud
e 

(-
)

5 mm

4 mm

3 mm

Top 
büyüklüğü
düşüyor

Top büyüklüğü
küçüldükçe yüksek 
frekanslar etkileniyor

K
uv

ve
t

Zamantc

tc~f (D)

fmax~f (1/D)



64

�� Numuneler Numuneler üüzerinde yapzerinde yapıılan deneyler sonucunda kullanlan deneyler sonucunda kullanıılan lan 
ççelik toplarelik toplarıın n ççapapıı numune kalnumune kalıınlnlığıığıyla bayla bağğlantlantııllııddıır. r. 

�� ĐĐnce numunelerde bnce numunelerde büüyyüük top kullank top kullanıımmıı numune kalnumune kalıınlnlığıığına na 
karkarşışıllıık gelen frekans dek gelen frekans değğerinin erinin 
ggöörrüünmemesine/kaybolmasnmemesine/kaybolmasıına neden olmuna neden olmuşştur ve tur ve 
dolaydolayııssııyla yanlyla yanlışış yyöönlendirminlendirmişştir. tir. 

�� DiDiğğer taraftan ker taraftan küçüüçük boyutlu top kullank boyutlu top kullanıılmaslmasıı hem hem ççalalışışma ma 
ssüüresini uzatmakta hem de sonuresini uzatmakta hem de sonuççlarlarıın anlan anlaşışılabilirlilabilirliğğini ini 
zorlazorlaşşttıırmaktadrmaktadıır. r. 

�� Darbe noktasDarbe noktasıı ile algile algıılaylayııccıı arasarasıındaki mesafe incelenen ndaki mesafe incelenen 
bir babir başşka parametredirka parametredir. . 
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�� 4 numune 4 numune üüzerinde yapzerinde yapıılan deneylerden sonra lan deneylerden sonra 
darbe noktasdarbe noktasıınnıın minimum ve maksimum n minimum ve maksimum 
dedeğğerlerle serlerle sıınnıırlandrlandıırrıılmaslmasıı gerektigerektiğği anlai anlaşışılmlmışışttıır. r. 

�� EEğğer mesafe kesit kaler mesafe kesit kalıınlnlığıığınnıın %20n %20’’sinden az sinden az 
veya %50veya %50’’sinden fazla ise, grafiklerde yanlsinden fazla ise, grafiklerde yanlışış
sonusonuççlar lar ççııkmaktadkmaktadıır. Bu verilen der. Bu verilen değğerler en erler en 
ideal ideal ööllçüçüm aralm aralığıığınnıı belirtmektedir. belirtmektedir. 

�� Verilerin incelenmesi sonucunda ilk Verilerin incelenmesi sonucunda ilk ççııkan sonukan sonuççlardan biri, lardan biri, 
kenarlara yaklakenarlara yaklaşşttııkkçça hata paya hata payıınnıın n ççok fazla olmasok fazla olmasıı ve dolayve dolayııssııyla yla 
darbedarbe--eko yeko yöönteminin kullannteminin kullanıımmıınnıın bu gibi durumlarda uygun n bu gibi durumlarda uygun 
olmamasolmamasııddıır.r.
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�� BBüüttüün bunlar bulunduktan sonra, gern bunlar bulunduktan sonra, gerççek kalek kalıınlnlııklarla klarla 
karkarşışılalaşşttıırrıılarak hata paylarlarak hata paylarıı hesaplandhesaplandıı. . 

�� Her kalHer kalıınlnlıık ik iççin bulunan sonuin bulunan sonuççlar birlelar birleşştirilditirildiğğinde ise, inde ise, 
herhangi bir darbeherhangi bir darbe--eko okumaseko okumasıında %0.5 ile %1.5 hata nda %0.5 ile %1.5 hata 
paypayıı bulundubulunduğğu ortaya u ortaya ççııkmkmışışttıırr..

�� BBüüttüün bunlardan sonra numunenin in bunlardan sonra numunenin iççine ine 
yerleyerleşştirilen botirilen boşş borularborularıın yer ve derinliklerinin n yer ve derinliklerinin 
tespiti aratespiti araşşttıırrıılmlmışışttıırr. . 

�� Bu borularBu borularıın bulundun bulunduğğu derinlikler 4 numune u derinlikler 4 numune 
iiççin de farklin de farklııddıır. Bu durum, der. Bu durum, değğerlendirme erlendirme 
yaparken farklyaparken farklıı derinlikleri test etmemize olanak derinlikleri test etmemize olanak 
sasağğllııyoryor. . 
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�� AAşşaağığıdaki tabloda her borunun bulundudaki tabloda her borunun bulunduğğu kalu kalıınlnlıık ve ona bak ve ona bağğllıı
olarak beklenen frekans deolarak beklenen frekans değğeri verilmieri verilmişştirtir. . Daha Daha öönceden nceden 
belirtildibelirtildiğği gibi, darbei gibi, darbe--eko yeko yööntemi 60 kHzntemi 60 kHz’’in in üüzerinde kullanmak zerinde kullanmak 
iiççin uygun dein uygun değğildir.ildir.

�� Bu tabloda 30 kHzBu tabloda 30 kHz’’in in üüzerindeki dezerindeki değğerler verilmierler verilmişş olsa da bunlarolsa da bunlarıın n 
tespiti olduktespiti oldukçça ga güçüçttüü. . ÇÇok kok küçüüçük k ççaplaplıı ççelik toplarelik toplarıın kullann kullanıılmaslmasıı ve ve 
yyüüksek frekanslarksek frekanslarıın aran araşşttıırrıılmaslmasıı hem hem ççok fazla tepe noktasok fazla tepe noktasıınnıın n 
bulunmasbulunmasıına, hem de bunlarna, hem de bunlarıın bn büüyyüüklklüüklerinin birbirlerine yakklerinin birbirlerine yakıın n 
olmasolmasıına neden olmaktadna neden olmaktadıır.r.

�� DolayDolayııssııyla, artyla, art--germe teknolojisinin uygulandgerme teknolojisinin uygulandığıığı ddööşşemelerde emelerde 
darbedarbe--ekonun kullanekonun kullanıılabilmesi ilabilmesi iççin derinliin derinliğğin en az 8 cm olmasin en az 8 cm olmasıı
tavsiye edilmektedir. tavsiye edilmektedir. 

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

expected 
frequency (kHz)

distance to 
surface (cm)

error 
percent (%)

SonuSonuççlarlar

�� DarbeDarbe--eko yeko yööntemi, bazntemi, bazıı dedeğğerler verildikten sonra erler verildikten sonra 
sonucu veren bir kara kutu sonucu veren bir kara kutu şşeklinde eklinde ççalalışışmaz. Frekans maz. Frekans 
analizi kullananalizi kullanıılsa da, ylsa da, yööntemin her basamantemin her basamağığınnıın iyi n iyi 
anlaanlaşışılmaslmasıı gereklidir. gereklidir. 

�� SonuSonuçç olarak, deneyimin bu yolarak, deneyimin bu yööntemin bantemin başşararııyla yla 
kullankullanıılmaslmasıında birincil etkenlerden biri oldunda birincil etkenlerden biri olduğğu u 
ssööylenebilir. ylenebilir. 

�� KullanKullanıılacak yaplacak yapıı hakkhakkıında nda öönceden bilgi sahibi nceden bilgi sahibi 
olunmasolunmasıı hem gereken zaman ahem gereken zaman aççııssıından, hem de ndan, hem de 
deneylerin badeneylerin başşararııssıı aaççııssıından ndan ççok ok öönemlidir. nemlidir. 
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�� Beton yol kalBeton yol kalıınlnlığıığındaki kndaki küçüüçük farklk farklııllııklar ve eksiklikler klar ve eksiklikler 
kesitin tasarkesitin tasarıım m öömrmrüünnüü ççok ciddi oranda kok ciddi oranda kıısaltabilir ve saltabilir ve 
orta orta ççaplaplıı bir projede bile bu bbir projede bile bu büüttççeye eye ççok ciddi bir yok ciddi bir yüük k 
getirebilirgetirebilir..

�� GGüüvenilir bir tahribatsvenilir bir tahribatsıız deney yz deney yööntemi hem kalite ntemi hem kalite 
kontrol akontrol aççııssıından, hem de hakedindan, hem de hakedişşler sler sıırasrasıında daha nda daha 
dodoğğru kararlar alru kararlar alıınabilmesini sanabilmesini sağğlar. lar. 

�� SonuSonuçç olarak tahribatsolarak tahribatsıız muayene yz muayene yööntemlerinden ntemlerinden 
darbedarbe--eko yeko yöönteminin, beton yol gibi dnteminin, beton yol gibi dööşşeme tipi eme tipi 
yapyapıılarda kullanlarda kullanıımmıınnıın uygun oldun uygun olduğğu bulunmuu bulunmuşştur. tur. 

�� Ortalama olarak bulunan hata paylarOrtalama olarak bulunan hata paylarıı gergerççek hayattaki ek hayattaki 
uygulamalarda olanlardan uygulamalarda olanlardan ççok daha dok daha düüşşüük k ççııkmkmışışttıır. r. 
DolayDolayııssııyla, bu gibi sorunlaryla, bu gibi sorunlarıı öönlemede etkin bir nlemede etkin bir 
mekanizma olarak kullanmekanizma olarak kullanıılabilir. labilir. 


