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GÜÇLEND�R�LMES�
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M: + 90 536 525 9027
E: bayramaygun@fyfeeurope.com

S1. Kompozit malzeme kabaca nas�l tan�mlan�r?

C1. Benzer olmayan iki ya da daha fazla malzemenin
birle�tirilmesiyle meydana gelen yeni bir malzemedir.
Birle�en malzemeler kimliklerini korur ve birbirleri
içerisinde çözünmezler ama birlikte hareket ederler.içerisinde çözünmezler ama birlikte hareket ederler.
Olu�an yeni malzeme belirli bir hedef için birle�en
malzemelerden çok daha sa�lam ve faydal� olabilir.

Kaynak: www.polymermicroscopy.com
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S2. Lifli polimerlerden ba�ka yap� malzemesi olarak
kullan�lan kompozit malzeme var m�?

C2. Evet, kerpiç ve betonarme elemanlar en klasik
örneklerdir. Birincisi toprak ve suyun birle�iminden
olu�an çamurun saman, ot veya sazlarla takviyesi ile;y y
ikincisi çimento & su birle�iminin çelik donat� ile
güçlendirilmesi ile olu�ur.

Kaynak: tr.wikipedia.org; 
www.wallpapersonweb.com

S3. Lifli polimerler hangi tür liflerden ve ba�lay�c�lardan
olu�ur?

C3. Aramid, karbon, cam liflerden olu�an takviye
elemanlar� epoksi, polyester, poliüretan vb. reçineler ile
birle�tirilebilir.

Kaynak:  www.fyfeeurope.com 
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S4. Peki lifli polimerler ile nerede kullan�labilir?

C4.
•Yeni betonarme yap�larda çekme donat�s� olarak;
•Mevcut yap�larda onar�m ve güçlendirme eleman�
larak;larak;
•Durabilite art�r�c� kal�p görevi görecek �ekilde yeni
betonarme elemanlar�n üretiminde;
•Profil yap� eleman� olarak;

Kaynak:  www.fyfeeurope.com 

S5. �artnameler lifli polimer ile tasar�m kurallar�n�
aç�kl�yor mu?
C5. Mühendislerin kullanabilecekleri çok say�da
�artnameler mevcut:

•Deprem Bölgelerinde Yap�lacak Binalar Hakk�nda•Deprem Bölgelerinde Yap�lacak Binalar Hakk�nda
Yönetmelik, 2007
•Amerikan Beton Enstitüsü, ACI 440.2R-08, 2008
•Eurocode 8, Bölüm 3
•FIB 14, 2001
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S6. TDY 2007’ye göre eksenel bas�nç dayan�m�n� nas�l
art�r�r�m?
C6. Eleman�n uzun boyutunun k�sa boyutuna oran�
ikiden fazla olmad��� durumlarda a�a��daki formüller
geçerlidir:

Kaynak:  TDY 2007 

S7. TDY 2007’ye bas�nç dayan�m�na kar�� gelen birim
k�salmay� nas�l art�rabilirim?

C7. Eleman�n uzun boyutunun k�sa boyutuna oran�
ikiden fazla olmad��� durumlarda a�a��daki formüller
geçerlidir:

Kaynak: TDY 2007, ACI 440.2R-08
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S8. TDY 2007’ye göre kesme dayan�m�n� nas�l
art�r�r�m?
C8. TDY 2007 kesit boyunca tam sarg� ile ilgili
formülasyonlar� belirtiyor ancak ACI 440.2R-08’de
benzer ifadeleri kesit boyunca süreksiz sarg�lama
durumunda kullanmak mümkün:durumunda kullanmak mümkün:

Kaynak: TDY 2007, ACI 440.2R-08

S9. TDY 2007’ye göre kolonlarda yetersiz bindirme
boyunu nas�l art�r�r�m?

C9. TDY 2007’de belirtilen a�a��daki formüller
geçerlidir:

Kaynak: TDY 2007
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S10. TDY 2007 lifli polimer ile e�ilme kapasitesini
art�rmak için ne öneriyor?

C10. TDY 2007 bu konuya de�inmiyor ancak ACI
440.2R-08’deki yöntem ile kesitlerin e�ilme
kapasitesini art�rmak mümkün:

Kaynak: TDY 2007

�fu = 0.004 �bi
hesaplan�r

c, tarafs�z eksen
derinli�i seçilir(örn. 0.20d)

Kaynak: ACI 440.2R-08
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S11. Lifli polimer ile eksenel bas�nç, kesme kuvveti,
e�ilme momenti kapasiteleri art�r�labiliyor. Peki elemana
yanal ötelenme rijitli�i katabiliyor muyuz? Dö�eme
sehimlerini azaltabiliyor muyuz?

C11. Lifli polimer malzemeleri sertle�mi� durumda tipik
l k bi k k l l � d ld � i i k it ijitlikolarak birkaç mm kal�nl���nda oldu�u için kesite rijitlik

katmaz. Mevcut sehimler lifli polimer takviye ile
azalt�lamaz.

Kaynak: TDY 2007

S12. Ba�l�ca avantajlar� nedir lifli polimerlerin?
C12.

•Çeli�e göre çok daha hafiftir.
•Güçlendirilen eleman�n rijitli�i art�rmaz.
•Paslanmaz, bak�m istemez.
•Daha az i�çilik gerektirir.
B t d d h i i i di•Betondan daha geçirimsizdir.

•Uygulama süresi k�sad�r.
•Kullan�c�lara yaratt��� rahats�zl�k azd�r.

Kaynak: TDY 2007
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S13. Lifli polimerleri mukavemet aç�s�ndan çelik
malzemesi ile mukayese eder misiniz?

C13. 4‰ birim uzama s�n�r kabul edilirse a�a��daki
levhalar ayn� yükü ta��rlar. Ancak FYFE ürünü karbon
lifli polimer ayn� i�i a��rl�k olarak ~%40 daha az
malzeme ile yaparmalzeme ile yapar.

S14. Lifli polimerler ile hangi yap�lar ve elemanlar
güçlendirilebilir?
C14. Kolonlar, kiri�ler, perdeler, ah�ap elemanlar vs.

Kaynak: fyfeeurope.com
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C14. Dö�emeler, sonradan aç�lan küçük dö�eme
y�rt�klar�, tarihi y��ma yap�lar vs.

Kaynak: fyfeeurope.com

C14. Su ve enerji isale hatlar�, deniz yap�lar� vs.

Kaynak: fyfeeurope.com
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C14. Köprüler, endüstriyel tesisler vs.

Kaynak: fyfeeurope.com

S15. Birkaç tipik çizim detay� gösterebilir misiniz?
C15. Kolon, kiri� ve dö�emeler için detaylar �unlard�r:

Kaynak: fyfeeurope.com; tekstar.com
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S16. Uygulama esnas�ndaki kalite kontrol süreci
hakk�nda ne söylenebilir?
C16. Uygulaman�n do�ru yap�l�p yap�lmad��� ve
malzeme kalite kontrolü için çekme (TS EN 2561 veya
ASTMD-3039) ve yap��ma deneyleri (TS EN 1542
veya ASTM D-4541) çok önem kazan�yor:y ) ç y

Kaynak: fyfeeurope.com; tekstar.com

S17. FYFE’in Türkiye’de ya da Türk i�verenler için
�imdiye kadar bitirdi�i birkaç projeden bahseder
misiniz?
C17. Shaktar Donetsk Stadyumu, ~15,000 m2 LP, 2009 

Kaynak: fyfeeurope.com
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C17. Trabzon Ku�luk HES, 2012

Kaynak: fyfeeurope.com

C17. �zmir Köprü Güçlendirmesi, 1997

Kaynak: fyfeeurope.com
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C17. Yeni Camii, Ankara, 2011

Kaynak: fyfeeurope.com

C17. Poyraz F�nd�k ��leme Tesisi, Ordu, 2011

Kaynak: tekstar.com.tr
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C17. Grand Azur Oteli, Marmaris, 2012

Kaynak: tekstar.com.tr


