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¤  Birleşimlerin	  Analizi	  
¤  Basit	  Birleşimler	  
¤  Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Birleşimlerin	  Analizi	  



Birleşimlerin	  Analizi	  

¤  DBYBHY	  Madde	  4.2.3.4	  –	  Deprem	  yükleri	  etkisindeki	  elemanlarda,	  aynı	  
birleşim	  noktasında,	  kaynaklı	  ve	  bulonlu	  birleşimler	  bir	  arada	  
kullanılamaz.	  
¤  Bulonlu	  birleşimlerin	  tam	  kapasiteye	  ulaşabilmesi	  için	  bir	  miktar	  

deformasyon	  oluşmalıdır.	  

¤  Kaynaklı	  birleşim	  ise	  daha	  rijit	  olduğundan	  hemen	  yük	  aktarımı	  sağlanır.	  
¤  Bulon	  ve	  kaynağın	  hangi	  mertebede	  yük	  alacağını	  tahmin	  etmek	  güçtür.	  



Birleşimlerin	  Analizi	  

¤  Cıvatalı	  birleşimlerde	  aktarılan	  yüke	  göre	  bir	  sınıflandırma	  yapılabilir.	  
¤  Eksenel	  yük	  aktaran	  birleşimler	  
¤  Eksantrik	  yük	  veya	  moment	  aktaran	  birleşimler	  

¤  İdeal	  eksenel	  bağlantı,	  bağlanan	  tüm	  elemanların	  tek	  bir	  noktada	  
buluşarak	  tek	  bir	  cıvata	  ile	  bağlanmasıyla	  (a)	  olur	  ancak	  bu	  pratikte	  
mümkün	  olmadığından	  ağırlık	  merkezlerinden	  geçen	  eksenlerin	  tek	  bir	  
noktada	  kesişmesi	  (b)	  sağlanır.	  



Birleşimlerin	  Analizi	  

¤  Moment	  aktaran	  birleşimler	  hesaplanması	  daha	  zor	  olan	  bağlantılardır.	  

¤  Şekil	  (a)’da	  cıvatalarda	  kesme	  yükü	  hakimdir.	  

¤  Şekil	  (b)	  ise	  moment	  aktaran	  çerçevelerin	  kolon-‐kiriş	  bağlantısında	  
sıkça	  kullanılır.	  Benzer	  etkiler	  kolon-‐temel	  bağlantısında	  da	  karşımıza	  
çıkmaktadır.	  Burada	  cıvatalar	  (veya	  ankraj	  bulonları)	  kesme	  ve	  eksenel	  
çekme	  etkisinde	  kalmaktadır.	  



Basit	  Birleşimler	  



Basit	  Birleşimler	  

¤  EN	  1993-‐1-‐8’e	  göre	  moment	  aktarmayan	  (nominally	  pinned)	  birleşimler	  
¤  İç	  kuvvetleri	  aktarma	  kapasitesine	  sahip	  olmalı	  ancak	  bunu	  yaparken	  

elemanları	  veya	  yapıyı	  etkileyecek	  ölçüde	  moment	  oluşturmamalı	  

¤  Tasarım	  yükleri	  altında	  gerekli	  dönme	  kapasitesine	  sahip	  olmalı	  

¤  Bir	  birleşimin	  moment	  aktarmadığını	  kabul	  edebilmek	  için	  aşağıdaki	  
şartları	  sağlaması	  gerekmektedir.	  
¤  Rijitliğe	  göre	  sınıflandırma	  (Elastik	  global	  analiz	  için)	  

¤  6.3.1’e	  göre	  hesaplanan	  dönme	  rijitliği	  5.2.2’de	  verilen	  sınırlar	  ile	  
karşılaştırılmalı	  

¤  Dayanıma	  göre	  sınıflandırma	  (Rijit	  plastik	  global	  analiz	  için)	  
¤  Birleşimin	  tasarım	  moment	  kapasitesi,	  tam	  dayanımlı	  bir	  birleşim	  için	  

gerekli	  olan	  tasarım	  moment	  kapasitesinin	  %25’ini	  geçmemeli	  
¤  Birleşim	  tasarım	  yükleri	  altında	  yeterli	  dönme	  kapasitesine	  sahip	  olmalı	  

¤  Rijitlik	  ve	  dayanıma	  göre	  sınıflandırma	  (Elastik-‐plastik	  global	  analiz	  için)	  



Basit	  Birleşimler	  



Basit	  Birleşimler	  

¤  Kiriş-‐Kiriş	  ve	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  
¤  Partial	  depth	  end	  plates	  
¤  Full	  depth	  end	  plates	  
¤  Fin	  plates	  

¤  Kolon	  ekleri	  

¤  Kolon	  ayakları	  

¤  Çapraz	  (Bracing)	  bağlantıları	  (Gusset	  plates)	  



Önerilen	  Birleşim	  Elemanları	  

Basit	  Birleşimler	  

Eleman	   Önerilen	   Notlar	  

Plakalar	   Malzeme:	  S275	   Kalınlıklar	  için	  bir	  sonraki	  sayfaya	  
bakınız	  

Cıvatalar	   M20	  8.8	  sınıfında	  
(tamamen	  diş	  açılmış)	  

Yüklere	  bağlı	  olarak	  farklı	  cıvatalar	  
kullanılabilir.	  

Ankraj	  bulonları	  için	  M20,	  M24	  veya	  
M30	  kullanılabilir,	  8.8	  veya	  4.6	  kalitesi	  

seçilebilir	  

Delikler	   Genellikle	  22mm	  
çapında	  

M24	  için	  26mm	  
Ankraj	  bulonları	  için	  6mm	  büyük	  

Kaynaklar	   Genellikle	  6-‐8mm	  
kalınlığında	  köşe	  kaynak	  

Kolon	  ayaklarında	  daha	  kalın	  
kaynaklar	  gerekebilir	  



Önerilen	  Plaka	  Kalınlıkları	  

Basit	  Birleşimler	  

Plakalar	   Bağlantı	  tipi	  

Ebat	  (mm)	   Kalınlık	  (mm)	   End	  plate	   Fin	  plate	  

100	   10	   *	  

120	   10	   *	  

150	   10	   *	   *	  

160	   10	   *	  

180	   10	   *	   *	  

200	   12	   *	  



Basit	  Birleşimler	  

Kiriş-‐Kiriş	   Kiriş-‐Kolon	  



End	  Plate	  

Basit	  Birleşimler	  



End	  Plate	  –	  Önerilen	  Geometri	  

Basit	  Birleşimler	  

Taşınan	  kiriş	   Önerilen	  plaka	  ebatı	  
bp	  x	  tp	  

Cıvata	  aralığı	  
p3	  

IPE500’e	  kadar	   150	  x	  10	   90	  

IPE500	  ve	  üzeri	   200	  x	  12	   140	  

Cıvatalar:	  M20	  
Delik	  çapı:	  22mm	  
End	  plate:	  S275	  minimum	  uzunluk	  0.6hb1	  (taşınan	  kiriş	  yüksekliği)	  
p1	  =	  70mm	  /	  e1	  =	  40mm	  /	  e2	  =	  30mm	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

Temel	  gereksinimler	  

a	  ≥	  0.40tw,b1	  (Taşınan	  kiriş	  S275)	  

a	  ≥	  0.48tw,b1	  (Taşınan	  kiriş	  S355)	  

a:	  kaynak	  kalınlığı	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

Temel	  gereksinimler	  

VEd	  ≤	  Vc,Rd	  

Vc,Rd	  :	  Taşınan	  kirişin	  tasarım	  kesme	  dayanımı	  

Av	  :	  Kesme	  alanı	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

Temel	  gereksinimler	  

VEd	  x	  (tp	  +	  ln)	  ≤	  Mv,Rd	  

Mv,Rd	  :	  Taşınan	  kirişte	  tek	  veya	  
çift	  çentik	  açılması	  durumunda	  
oluşacak	  enkesitin	  moment	  
dayanımı.	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Yanal	  burulmalı	  burkulma	  etkilerine	  karşı	  tedbir	  alınmadı	  ise,	  çentik	  
açılmış	  olan	  kirişin	  genel	  stabilite	  kontrolleri	  yapılmalıdır.	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Taşınan	  kirişin	  sonundaki	  plakayı	  diğer	  bir	  kirişe	  veya	  kolona	  bağlayan	  cıvata	  grubunun	  
kesme	  ve	  ezilme	  dayanımı	  kontrol	  edilir.	  

¤  VEd	  ≤	  FRd	  (FRd	  :	  Cıvata	  grubunun	  dayanımı)	  
¤  Eğer	  Fb,Rd	  ≤	  0.8Fv,Rd	  ise	  FRd	  =	  nFb,Rd	  (n	  :	  toplam	  cıvata	  sayısı)	  
¤  Eğer	  Fb,Rd	  >	  0.8Fv,Rd	  ise	  FRd	  =	  0.8n(Fv,Rd)	  

¤  Bir	  cıvatanın	  kesme	  dayanımı:	  

¤  	  Bir	  cıvatanın	  ezilme	  dayanımı:	  	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Plakanın	  kesme	  dayanımı	  

¤  VEd	  ≤	  VRd,min	  (VRd,min	  :	  Brüt	  	  kesit	  akma	  dayanımı	  (VRd,g),	  net	  kesit	  nihai	  
dayanımı	  (VRd,n),	  blok	  	  kesme	  dayanımı	  (VRd,b)	  değerlerinden	  küçük	  olan)	  

¤  Ayrıca	  eğer	  hp	  <	  1.36p3	  ise	  plakanın	  düzlemi	  içinde	  eğilmeye	  karşı	  kontrol	  
edilmesi	  de	  gereklidir.	  VEd	  ≤	  VRd,ip	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Brüt	  	  kesit	  akma	  dayanımı	  

	  

¤  Net	  kesit	  nihai	  dayanımı	  

	  

¤  Blok	  	  kesme	  dayanımı	  

¤  Eğer	  hp	  <	  1.36p3	  ve	  n1	  >1	  ise	  

¤  Plaka	  düzlemi	  içinde	  eğilme	  dayanımı	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Plakanın	  net	  enkesit	  alanı:	  Av,net	  =	  tp	  (hp	  –	  n1d0)	  

¤  Blok	  kesme	  yırtılması	  çekme	  alanı:	  Ant	  =	  tp	  (e2	  –	  d0/2)	  

¤  Blok	  kesme	  yırtılması	  kesme	  alanı:	  Anv	  =	  tp	  (hp	  –	  e1	  –	  (n1	  –	  0.5)d0)	  

¤  d0	  :	  Delik	  çapı	  

¤  tp	  :	  Plakanın	  (end	  plate)	  kalınlığı	  

¤  hp	  :	  Plakanın	  (end	  plate)	  yüksekliği	  

¤  p3	  :	  Ara	  boşluk	  

¤  n1	  :	  Cıvata	  sıra	  sayısı	  (düşeyde)	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Taşıyan	  kiriş	  veya	  kolonun	  plaka	  ile	  temasta	  olan	  yüzünün	  lokal	  kesme	  
ve	  ezilme	  dayanımı	  (Bir	  adet	  taşınan	  kiriş)	  

¤  VEd	  /	  2	  ≤	  VRd,min	  (VRd,min	  :	  Taşıyan	  elemanın	  lokal	  kesme	  dayanımı)	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Taşıyan	  kiriş	  veya	  kolonun	  plaka	  ile	  temasta	  olan	  yüzünün	  lokal	  kesme	  
ve	  ezilme	  dayanımı	  (İki	  adet	  taşınan	  kiriş)	  

¤  VEd,1	  /	  2	  +	  VEd,3	  /	  2	  ≤	  VRd,min	  (VRd,min	  :	  Taşıyan	  elemanın	  lokal	  kesme	  
dayanımı)	  

¤  VEd,1	  /	  2n1	  +	  VEd,3	  /	  2n3	  ≤	  Fb,Rd	  (Bir	  cıvatanın	  ezilme	  dayanımı)	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  VRd,min	  =	  

¤  Taşıyıcı	  eleman	  kesme	  alanı	  Av	  =	  t2	  (et	  +	  (n1	  –	  1)p1	  +	  eb)	  

¤  Taşıyıcı	  eleman	  net	  kesme	  alanı	  Av,net	  =	  Av	  –	  n1d0t2	  

¤  et	  =	  min(e1,t	  ;	  5d)	  

¤  eb	  =	  min(e1,b	  ;	  p3/2	  ;	  5d)	  (taşıyıcı	  kiriş	  için)	  

¤  eb	  =	  min(p3/2	  ;	  5d)	  (taşıyıcı	  kolon	  için)	  

¤  d0	  :	  Delik	  çapı	  

¤  d	  :	  Cıvata	  çapı	  

¤  n1	  :	  Cıvata	  sıra	  sayısı	  (düşeyde)	  (İki	  kirişli	  birleşimde	  yüksekliği	  daha	  fazla	  olan	  taraf)	  

¤  n3	  :	  Cıvata	  sıra	  sayısı	  (düşeyde)	  (İki	  kirişli	  birleşimde	  yüksekliği	  daha	  az	  olan	  taraf)	  

¤  t2	  :	  Taşıyıcı	  elemanın	  kalınlığı	  (kolon	  gövdesi,	  kiriş	  gövdesi	  veya	  kolon	  flanşı)	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Bu	  birleşimler	  için	  üç	  farklı	  göçme	  modu	  vardır	  

¤  1.	  Mod:	  Plakanın	  (end	  plate)	  tamamen	  akması	  

¤  2.	  Mod:	  Plakanın	  akmasıyla	  cıvatanın	  göçmesi	  

¤  3.	  Mod:	  Cıvatanın	  göçmesi	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

	  

¤  ∑leff	  =	  2e1A	  +	  (n1	  –	  1)p1A	  

¤  e1A	  =	  e1	  
¤  p1A	  =	  p1	  

¤  tp	  :	  Plaka	  (end	  plate)	  kalınlığı	  
¤  k2	  =	  0,9	  (Gömme	  başlı	  (countersunk)	  cıvatalar	  için	  0,63)	  

¤  As	  :	  Cıvatanın	  çekme	  gerilmesi	  alanı	  

¤  tw,b1	  :	  Taşınan	  kirişin	  gövde	  kalınlığı	  

¤  a:	  Kaynak	  kalınlığı	  
¤  dw	  :	  Rondela	  (pul)	  çapı	  

¤  n	  =	  emin	  (n≤	  1.25m)	  

¤  emin	  =	  e2	  

¤  ew	  =	  dw	  /4	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  FEd	  ≤	  FRd,u	  

¤  tw,b1	  :	  Taşınan	  kirişin	  gövde	  kalınlığı	  

¤  hp	  :	  Plakanın	  yüksekliği	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  Not:	  2	  no’lu	  kontrol	  ile	  aynı.	  Kaynak	  tam	  dayanımlı	  olarak	  seçilmiştir.	  

Temel	  gereksinimler	  

a	  ≥	  0.40tw,b1	  (Taşınan	  kiriş	  S275)	  

a	  ≥	  0.48tw,b1	  (Taşınan	  kiriş	  S355)	  

a:	  kaynak	  kalınlığı	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  FEd	  ≤	  FRd,u	  
	  

	  

	  

¤  d2	  :	  Kolon	  gövdesinin	  düz	  kısmı	  

¤  d0	  :	  Delik	  çapı	  

¤  tw,2	  :	  Kolon	  gövdesinin	  kalınlığı	  

¤  n1	  :	  Cıvata	  sıra	  sayısı	  (düşeyde)	  



End	  Plate	  –	  Tasarım	  

Basit	  Birleşimler	  

¤  FEd	  ≤	  FRd,u	  

	  

	  

	  

¤  t2	  :	  Kolon	  et	  kalınlığı	  

¤  d0	  :	  Delik	  çapı	  

¤  n1	  :	  Cıvata	  sıra	  sayısı	  (düşeyde)	  



Fin	  Plates	  

Basit	  Birleşimler	  



Standart	  “Fin	  Plate”	  Bağlantısı	  

Basit	  Birleşimler	  



Standart	  “Fin	  Plate”	  Bağlantısı	  

Basit	  Birleşimler	  

Taşınan	  
kiriş	  

yüksekliği	  
(mm)	  

Cıvata	  sütun	  
adedi	  
n2	  

Önerilen	  
plaka	  ebatı	  

(mm)	  

Yatayda	  
cıvata	  arası	  
boşluklar	  
(e2/e2	  veya	  
e2/p2/e2)	  
(mm)	  

Boşluk	  
gh	  

(mm)	  

≤610	   1	   100	  x	  10	   50/50	   10	  

>610*	   1	   120	  x	  10	   60/60	   20	  

≤610	   2	   160	  x	  10	   50/50/50	   10	  

>610*	   2	   180	  x	  10	   60/60/60	   20	  

Cıvatalar:	  M20	  8.8	  
Delikler:	  Φ22mm	  
Plaka:	  S275,	  minimum	  uzunluk	  =	  0.6hb1	  (hb1:	  Taşınan	  kiriş	  yüksekliği)	  
Kaynak:	  Plakanın	  her	  iki	  tarafında	  8mm	  kalınlığında	  

610mm’den	  büyük	  kirişlerde	  açıklık/kiriş	  yüksekliği	  oranı	  en	  fazla	  20	  olmalı	  ve	  en	  dışta	  
kalan	  cıvataların	  arasındaki	  mesafe	  530mm’yi	  geçmemeli	  



Çok	  katlı	  yapılarda	  ihtiyaç	  halinde	  
yapılması	  gereken	  kolon	  ekleri,	  her	  iki	  
yönde	  dayanım	  ve	  sürekliliği	  
sağlayabilmelidir.	  

Genellikle	  her	  iki	  veya	  üç	  katta	  bir	  ek	  
yapılır	  ve	  kat	  hizasından	  600mm	  
yukarıda	  yapılır.	  Böylelikle	  üretilmesi,	  
taşınması	  ve	  montajı	  için	  uygun	  
uzunluklar	  elde	  edilirken	  ilgili	  katta	  
rahatlıkla	  çalışılması	  ve	  cıvataların	  
sıkılabilmesi	  sağlanmış	  olur.	  

	  

Basit	  Birleşimler	  
Kolon	  Ekleri	  



Kolon	  Ekleri	  –	  I	  Kesitler	  için	  Bolted	  Cover	  Plate	  Splices	  

Basit	  Birleşimler	  



“Cap&Base”	  veya	  “End	  Plate”	  olarak	  
adlandırılır.	  Çoğunlukla	  boru	  kolonlar	  
için	  kullanılsa	  da	  diğer	  kesitler	  için	  de	  
kullanılabilir.	  

EN	  1993-‐1-‐8’deki	  şartları	  sağlayabilmek	  
için	  kalın	  plakalar	  kullanılır	  ve	  rijitliği	  
artırmak	  için	  bulonlar	  flanşlara	  yakın	  
koyulur.	  

	  

Basit	  Birleşimler	  
Kolon	  Ekleri	  –	  Cap&Base	  Splice	  



Çoğunlukla	  tek	  bir	  plakanın	  köşe	  
kaynağı	  ile	  bir	  plakaya	  birleştirilmesi	  ve	  
dört	  adet	  ankraj	  bulonu	  ile	  temele	  
bağlanması	  şeklinde	  kullanılır.	  

Ankraj	  bulonları	  temel	  betonu	  
dökülmeden	  önce	  uygun	  şekilde	  
yerleştirilir	  ve	  ankraj	  levhaları	  ile	  
yerinden	  çıkması	  önlenir.	  Ankraj	  
bulonlarını	  çeşitli	  konfigürasyonlarda	  
hazırlamak	  mümkündür.	  

Taban	  plakası	  ile	  temel	  arasına	  yüksek	  
dayanımlı	  bir	  dolgu	  harcı	  (grout)	  
dökülür.	  

Bu	  kolon	  ayakları	  çoğunlukla	  eksenel	  
basınç	  ve	  kesme	  etkisi	  altında	  tasarlanır.	  

Basit	  Birleşimler	  
Kolon	  Ayakları	  



Kolon	  Ayakları	  

Basit	  Birleşimler	  



Kolon	  Ayakları	  

Basit	  Birleşimler	  



Çapraz	  elemanlar	  sadece	  çekmeye	  
çalışacak	  şekilde	  ayarlanabilir	  veya	  
çekme	  ve	  basınç	  etkilerine	  maruz	  
kalabilir.	  Çoğunlukla	  çapraz	  elemanı	  bir	  
bayrak	  (gusset)	  levhasına	  cıvata	  ile	  
birleştirilir.	  Bu	  bayrak	  levhası	  çaprazın	  
bağlanacağı	  noktadaki	  kolona	  ve/veya	  
kirişe	  kaynaklanır.	  

Çaprazlar	  tasarlanırken	  tüm	  kuvvetlerin	  
eleman	  merkezlerinde	  kesiştiği	  
varsayılır.	  Ancak	  bu	  yaklaşım	  çok	  büyük	  
bayrak	  levhalarına	  ihtiyaç	  duyulmasına	  
sebep	  olabilir.	  Bu	  sebeple	  geometrik	  
açıdan	  daha	  uygun	  bir	  şekilde	  birleşim	  
yapılarak	  eksantrisiteden	  kaynaklanan	  
etkiler	  lokal	  olarak	  kontrol	  edilir.	  

Basit	  Birleşimler	  
Çapraz	  Bağlantıları	  (Bracing	  Connections)	  



Çapraz	  bağlantıları	  çoğunlukla	  
öngermesiz	  cıvatalarla	  yapılır.	  Bu	  
şekilde	  teorik	  olarak	  birleşimin	  çok	  az	  
hareket	  etmesi	  sağlansa	  da	  pratikte	  bu	  
durum	  ihmal	  edilir.	  

Hesap	  adımları:	  

•  Birleşime	  etkiyen	  yük	  eksenlerini	  
tanımla	  

•  Tasarımda	  yapılan	  kabullerin	  
gerçeklendiğini	  kontrol	  et	  

•  İhmal	  edilemeyecek	  kadar	  bir	  
eksantrisite	  varsa,	  bu	  etkileri	  hesapla	  

•  Birleşim	  elemanlarını	  kontrol	  et.	  

Basit	  Birleşimler	  
Çapraz	  Bağlantıları	  (Bracing	  Connections)	  



Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Çaprazların	  kullanılmadığı	  çok	  katlı	  yapılarda	  ve	  tek	  katlı	  portal	  
çerçevelerde	  kullanılır.	  
¤  Çok	  katlı	  yapılarda	  genellikle	  “Full	  depth	  end	  plate”	  ve	  “Extended	  end	  plate”	  

bağlantıları	  kullanılır.	  Yüklerin	  daha	  büyük	  olduğu	  birleşimler	  için	  guseli	  
birleşimler	  de	  kullanılabilir.	  

¤  Portal	  çerçevelerde	  guseli	  moment	  aktaran	  birleşimler	  saçak	  (eaves)	  ve	  
mahyada	  (apex)	  sıkça	  kullanılır.	  

¤  Aşağıdaki	  resimde	  sıkça	  kullanılan	  moment	  aktaran	  birleşimler	  
gösterilmiştir.	  (End	  plate	  ile	  cıvatalı	  kiriş-‐kolon	  birleşimleri)	  

¤  Kaynaklı	  kiriş-‐kolon	  birleşimleri	  de	  kullanılabilir	  ancak	  bunlarnispeten	  daha	  
pahalı	  ve	  imalatı	  daha	  zor	  birleşimlerdir.	  (Özellikle	  şantiyede)	  



Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Kolon	  ve	  kirişlerin	  ekleri	  ile	  kolon	  ayaklarında	  da	  sıkça	  moment	  
aktaran	  birleşimler	  kullanılmaktadır.	  

¤  Basit	  birleşimlerde	  olduğu	  gibi	  moment	  aktaran	  birleşimlerde	  de	  EN	  
1993-‐1-‐8’e	  göre	  birleşim	  sınıflandırması	  yapılmalıdır.	  
¤  Rijitliğe	  göre	  (rijit,	  yarı	  rijit	  veya	  mafsallı)	  
¤  Dayanıma	  göre	  (tam	  dayanımlı,	  kısmı	  dayanımlı	  veya	  mafsallı)	  

¤  Moment	  aktaran	  birleşimler	  genellikle	  rijit	  ve	  tam/kısmi	  dayanımlı-‐
sürekli/yarı	  sürekli	  birleşimlerdir.	  

¤  Dönme	  rijitliğinin	  nümerik	  hesabıyla	  ilgili	  yeterli	  deneyim	  
kazanılıncaya	  kadar	  yarı-‐rijit	  birleşimlerden	  kaçınmakta	  fayda	  vardır.	  



Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Tek	  katlı	  portal	  çerçevelerde	  birleşimin	  rijitliğinden	  emin	  olmak	  için	  
belirli	  kaynaklardaki	  standart	  birleşimler	  kullanılabilir.	  

¤  Ancak	  çok	  katlı	  çaprazsız	  çerçevelerde	  çerçeve	  stabilitesine	  karar	  
verebilmek	  için	  dönme	  rijitliği	  esastır.	  
¤  Birleşimin	  rijitliği	  EN	  1993-‐1-‐8’e	  göre	  hesaplanmalı	  veya	  
¤  Rijit	  birleşim	  kabulü	  yapıldı	  ise,	  çerçeve	  analizindeki	  sonuçların	  bu	  kabule	  

uyumluluğu	  konrol	  edilmelidir.	  

¤  End	  plate	  birleşimi	  için	  aşağıdaki	  şartların	  sağlanması	  durumunda	  rijit	  
birleşim	  kabulü	  yapılabilir	  
¤  Nispeten	  kalın	  bağlantı	  plakası	  (end	  plate)	  ve	  berkitme	  levhaları	  ile	  

desteklenmiş	  kolon	  flanşı	  (stiffened	  column	  flange)	  
¤  Kolon	  gövdesindeki	  kesme	  kuvvetinin	  tasarım	  kesme	  dayanımının	  %80’ini	  

aşmadığı	  durumlar.	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Cıvatalı	  “end	  plate”	  birleşiminin	  dayanımı	  bir	  flanşta	  cıvatalara	  etkiyen	  
çekme	  yükleri	  ve	  diğer	  flanşta	  ise	  ezilme	  etkisindeki	  basınç	  yüklerinin	  
kombinasyonuyla	  hesaplanır.	  

¤  Eksenel	  bir	  yük	  olmadığı	  durumlarda	  toplam	  çekme	  ve	  basınç	  kıvvetleri	  
eşit	  ve	  ters	  yönlüdür.	  

¤  Kesme	  kuvveti	  ezilme	  ve	  kesme	  etkisindeki	  cıvatalar	  tarafından	  
karşılanır.	  Kesme	  yükünün	  büyük	  ölçüde	  basınç	  başlığına	  yakın	  olan	  
cıvatalar	  tarafından	  taşındığı	  kabul	  edilir.	  

¤  Nihai	  limit	  durumda	  dönme	  merkezi	  
basınç	  başlığının	  civarında	  olacaktır,	  
hesap	  kolaylığı	  açısından	  dönme	  
merkezinin	  basınç	  başlığının	  merkezinde	  
olduğu	  kabul	  edilir.	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Basınç	  başlığına	  en	  uzakta	  bulunan	  cıvata	  sırasının	  en	  büyük	  çekme	  
kuvvetine	  maruz	  kaldığı	  ve	  üçgen	  bir	  dağılım	  olduğu	  kabul	  edilmektedir.	  

¤  Sünek	  birleşimler	  için	  farklı	  bir	  yük	  dağılımı	  kabulü	  yapılmaktadır.	  
(Plastik	  dağılım	  da	  denilir)	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Hesap	  Adımları	  

1.  Cıvata	  sıralarındaki	  çekme	  dayanımlarını	  hesapla	  
¤  Cıvataların,	  plakanın,	  kolon	  flanşının,	  kiriş	  gövdesinin	  ve	  kolon	  

gövdesinin	  dayanımı	  bulunmalıdır.	  
¤  Hesaplamalar	  sonucunda	  her	  sıra	  cıvata	  için	  çekme	  dayanımları	  ve	  

bunların	  toplamından	  oluşan	  çekme	  bölgesinin	  toplam	  dayanımı	  elde	  
edilir.	  

2.  Kolon	  gövdesindeki	  kesme	  yüküne	  ve	  kiriş	  başlığına	  bağlı	  olarak	  kolon	  
gövdesindeki	  basınç	  bölgesinin	  dayanımını	  bul.	  

3.  Kolon	  gövdesinin	  kesme	  dayanımını	  hesapla.	  

4.  Eğer	  toplam	  çekme	  dayanımı	  basınç	  dayanımından	  (2.	  Adım)	  veya	  kolon	  
gövde	  kesme	  dayanımından	  (3.	  Adım)	  fazla	  ise,	  cıvata	  sıralarının	  
azaltılmış	  etkili	  çekme	  dayanımını	  bul.	  (Statik	  denge	  için	  gerekli)	  
¤  Basınç	  merkezinden	  geçen	  aksa	  göre	  her	  cıvata	  sırasına	  gelen	  kuvvet	  

ile	  mesafeyi	  çarparak	  toplam	  moment	  dayanımını	  bul.	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Hesap	  Adımları	  

5.  Cıvata	  sıralarının	  kesme	  dayanımını	  bul.	  
¤  En	  alt	  sıranın	  (veya	  sıraların)	  toplam	  kesme	  dayanımı	  ile	  çekme	  

bölgesindeki	  cıvataların	  kesme	  dayanımının	  %28’I	  alınarak	  bulunur.	  

6.  Berkitme	  levhalarının	  yeterliliğini	  kontrol	  et.	  (varsa)	  

7.  Bağlantıdaki	  kaynakların	  yeterliliğini	  kontrol	  et.	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

Bölge	   Bileşen	   Adım	  

Çekme	   a	   Cıvata	  çekme	   1a	  

b	   Plaka	  eğilme	   1a	  

c	   Kolon	  başlığı	  eğilme	   1a	  

d	   Kiriş	  gövdesi	  çekme	   1b	  

e	   Kolon	  gövdesi	  çekme	   1b	  

f	   Flanş-‐Plaka	  kaynağı	   7	  

g	   Gövde-‐Plaka	  kaynağı	   7	  

Yatay	  Kesme	   h	   Kolon	  gövde	  kesme	   3	  

Basınç	   j	   Kiriş	  flanş	  basınç	   2	  

k	   Kiriş	  flanş	  kaynağı	   7	  

l	   Kolon	  gövdesi	   2	  

Dikey	  Kesme	   m	   Gövde-‐Plaka	  kaynağı	   7	  

n	   Cıvata	  kesme	   5	  

p	   Cıvata	  ezilme	   5	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Yapılacak	  doğru	  seçimler	  sonucunda	  birleşim	  bölgesinin	  
güçlendirilmesine	  gerek	  kalmadan	  daha	  ekonomik	  bir	  çözüme	  
ulaşılabilir.	  İhtiyaç	  halinde	  birleşimdeki	  bir	  veya	  daha	  fazla	  elemanın	  
güçlendirilmesi	  gerekmektedir.	  



Cıvatalı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Özellikle	  diğer	  yönde	  birleşecek	  elemanların	  olması	  sebebiyle	  hangi	  
güçlendirmenin	  seçileceği	  büyük	  önem	  taşımaktadır.	  

Berkitme	  Tipi	   Gövde	  
Çekme	  

Flanş	  
Ezilme	  

Gövde	  
Basınç	  

Gövde	  
Kesme	  

Yatay	  Berkitme	   *	   *	   *	  

Gövde	  İlave	  Plakaları	   *	   *	   *	  

Çapraz	  Berkitme	  (N&K)	   *	   *	   *	  

Morris	  Berkitmesi	   *	   *	   *	  

Flanş	  Destek	  Plakaları	   *	  



Kaynaklı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Kaynaklı	  kolon-‐kiriş	  birleşiminin	  temel	  amacı	  ana	  bağlantının	  atölye	  
ortamında	  sağlıklı	  bir	  şekilde	  tam	  dayanımlı	  rijit	  olmasını	  sağlamaktır.	  

¤  Nakliye	  için	  uygun	  boyutlarda	  kolon	  elemanlara	  kısa	  kiriş	  parçaları	  
kaynaklanarak	  hazırlanır	  ve	  kirişlerin	  uzun	  kısımları	  öngermeli	  cıvatalı	  
birleşim	  olarak	  tasarlanır.	  



Kaynaklı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Kaynaklı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Hesap	  Adımları	  

1.  Çekme	  ve	  basınç	  başlıklarındaki	  tasarım	  kuvvetlerini	  hesapla.	  Gövde	  
ihmal	  edilebilir.	  

2.  Çekme	  bölgesindeki	  dayanımları	  hesapla	  ve	  yeterliliklerini	  kontrol	  et.	  
Dayanım	  yeterli	  değilse	  berkitme	  levhaları	  ile	  kolon	  güçlendirerek	  
yeniden	  kontrol	  et.	  

3.  Basınç	  bölgesindeki	  dayanımları	  hesapla	  ve	  yeterliliklerini	  kontrol	  et.	  
Dayanım	  yeterli	  değilse	  berkitme	  levhaları	  ile	  kolon	  güçlendirerek	  
yeniden	  kontrol	  et.	  

4.  Kolon	  gövdesinin	  kesme	  altındaki	  yeterliliğini	  kontrol	  et.	  Yetersiz	  ise	  en	  
plate	  birleşimindekine	  benzer	  şekilde	  güçlendir.	  

5.  Flanş	  ve	  gövdedeki	  kaynakları	  kontrol	  et.	  



Kaynaklı	  Kiriş-‐Kolon	  Birleşimleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

Bölge	   Bileşen	   Adım	  

Çekme	   a	   Kiriş	  flanş	   2	  

b	   Kolon	  gövde	   2	  

Basınç	   c	   Kiriş	  flanş	   3	  

d	   Kolon	  gövde	   3	  

Yatay	  Kesme	   e	   Kolon	  gövde	  kesme	   4	  

Kaynaklar	   f,	  g	   Flanş	  kaynakları	   5	  

h	   Gövde	  kaynağı	   5	  



¤  Kiriş	  eklerinde	  iki	  kiriş	  ucu	  arasında	  küçük	  bir	  boşluk	  bırakılır.	  
¤  Plakaların	  simetrik	  yerleştirilmesine	  dikkat	  edilir.	  
¤  Kolon	  eklerinde	  arada	  boşluk	  bırakılabilir	  veya	  bırakılmaz.	  

Cıvatalı	  “cover	  plate”	  ekleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



¤  Moment,	  eksenel	  kuvvet	  ve	  kesme	  etkisi	  altındaki	  kiriş	  (ve	  arasında	  
boşluk	  bırakılan	  kolon)	  ekleri,	  flanş	  plakalarında	  çekme	  ve	  basınç	  yükleri	  
ile	  gövde	  plakalarında	  kesme,	  eğilme	  ve	  eksenel	  yüklerin	  birleşimi	  ile	  bu	  
etkilere	  karşı	  koyar.	  

¤  Bağlantılar	  öngermeli	  olmalıdır	  (Slip	  resistant	  connection)	  

¤  Elastik	  analiz	  yapılan	  bir	  yapıda	  bu	  ekler,	  kirişin	  taşıma	  kapasitesine	  göre	  
tasarlanmak	  zorunda	  değildir,	  ek	  yapılan	  noktadaki	  tasarım	  moment	  ve	  
yüklerini	  taşıması	  yeterlidir.	  

¤  Yanal	  mesnetten	  uzakta	  bulunan	  bir	  noktada	  ek	  yapılacak	  ise	  ikinci	  
mertebe	  etkilerini	  dikkate	  almak	  için	  zayıf	  eksendeki	  eğilme	  momenti	  de	  
dikkate	  alınmalıdır.	  

¤  Ekler	  her	  iki	  eksende	  eleman	  sürekliliğini	  sağlayacak	  şekilde	  
tasarlanmalıdır.	  Flanş	  plakaları	  genişlik	  ve	  kalınlık	  bakımından	  kiriş	  
flanşlarına	  yakın	  seçilmeli	  ve	  ekten	  en	  az	  flanş	  genişliği	  veya	  225mm	  
kadar	  her	  iki	  yöne	  uzatılmalıdır	  

Cıvatalı	  “cover	  plate”	  ekleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



¤  Hesap	  Adımları	  

1.  Flanşlara	  gelen	  ekme	  ve	  basınç	  kuvvetlerini	  ekin	  yapıldığı	  noktadaki	  
eğilme	  momenti	  ve	  (varsa)	  eksenel	  kuvvete	  göre	  bul.	  Bu	  yükler	  elastik	  
gerilme	  dağılımına	  göre	  hesaplanabileceği	  gibi	  gövdenin	  katkısı	  ihmal	  
edilerek	  de	  bulunabilir.	  
¤  Gövde	  plakalarındaki	  kesme	  yüklerini,	  eksenel	  yükleri	  ve	  eğilme	  

momentlerini	  hesapla.	  

2.  Flanşlardaki	  ve	  gövdedeki	  cıvataların	  dayanımlarını	  hesaplayarak	  
yeterliliklerini	  kontrol	  et.	  

3.  Çekme	  flanşının	  ve	  buradaki	  plakaların	  yeterliliğini	  kontrol	  et.	  

4.  Basınç	  flanşının	  ve	  buradaki	  plakaların	  yeterliliğini	  kontrol	  et.	  

5.  Kiriş	  sürekliliği	  için	  asgari	  şartların	  sağlandığını	  kontrol	  et.	  

Cıvatalı	  “cover	  plate”	  ekleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Cıvatalı	  “cover	  plate”	  ekleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

Bölge	   Bileşen	   Adım	  

Çekme	   a	   Flanş	  plakaları	   3	  

b	   Cıvata	  kesme	   2	  

c	   Cıvata	  ezilme	   2	  

d	   Flanş	   3	  

Basınç	   e	   Flanş	   4	  

f	   Flanş	  plakaları	   4	  

g	   Cıvata	  kesme	   2	  

h	   Cıvata	  ezilme	   2	  

Kesme	   j	   Gövde	  plakaları	   1	  

k	   Cıvata	  kesme	   1	  

l	   Cıvata	  ezilme	   1	  



Cıvatalı	  “end	  plate”	  ekleri	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Kaynaklı	  Ekler	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  



Kaynaklı	  Ekler	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Hiperstatik	  çerçevelerde	  analiz	  yöntemi	  plastik	  veya	  elastik	  de	  olsa	  tüm	  
kaynaklar	  mutlaka	  tam	  dayanımlı	  olmalıdır.	  

¤  İzostatik	  çerçevelerde	  aşağıdaki	  şartların	  sağlanması	  durumunda	  
kaynaklar	  eleman	  kapasitesi	  yerine	  eke	  gelen	  tasarım	  moment	  
dayanımına	  göre	  hesaplanabilir	  
¤  Flanş	  kaynakları,	  tasarım	  momentinin	  flanş	  merkezleri	  arasındaki	  

mesafeye	  bölünerek	  bulunacak	  olan	  kuvvetleri	  taşımalı	  
¤  Gövde	  kaynakları,	  tasarım	  kesme	  kuvvetini	  karşılamalı	  
¤  Eksenel	  kuvvetin	  olması	  durumunda	  bu	  kuvvet,	  flanşlara	  

paylaştırılmalı	  ve	  tasarım	  momentinden	  gelen	  kuvvete	  ilave	  olarak	  bu	  
kuvvet	  de	  dikkate	  alınarak	  kaynaklar	  tasarlanmalı	  



Kolon	  Ayakları	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Eksenel	  kuvvet	  ve	  moment	  aktaracak	  şekilde	  tasarlanan	  kolon	  ayakları	  
temeli	  önemli	  ölçüde	  zorlayacaktır.	  

¤  Genellikle	  rijitliği	  sağlamak	  için	  bayrak	  levhaları	  kullanılır.	  
¤  Bayrak	  levhaları	  kullanılmadığı	  durumlarda	  taban	  plakasının	  çok	  

kalın	  olması	  beklenir.	  

¤  Moment	  çoğunlukla	  her	  iki	  yönde	  etkidiğinden	  genellikle	  simetrik	  bir	  
düzen	  seçilir.	  Nadiren	  de	  olsa	  asimetrik	  birleşimler	  tasarlanabilir.	  



Kolon	  Ayakları	  

Moment	  Aktaran	  Birleşimler	  

¤  Hesapta	  eksenel	  kuvvetler	  önem	  taşımaktadır.	  

¤  Basınç	  etkileri	  altında,	  tasarım	  kuvveti	  çelik	  ile	  betonun	  (veya	  grout	  
harcının)	  birleştiği	  alana	  yayılır.	  Bu	  levhanın	  büyüklüğüne	  betonun	  
dayanımına	  bağlı	  olarak	  karar	  verilir.	  

¤  Çekme	  etkileri	  altında,	  yük	  betona	  ankre	  edilmiş	  cıvatalar	  tarafından	  
karşılanır.	  

¤  Yatay	  kesme	  kuvveti	  sürtünme	  veya	  cıvatalar	  tarafından	  aktarılır.	  Kesme	  
yükleri	  cıvatalara	  eşit	  bir	  şekilde	  dağıtılır.	  

¤  Yatay	  kesme	  kuvvetinin	  büyük	  olması	  durumunda	  taban	  plakası	  altına	  
kaynaklanacak	  bir	  kesme	  kaması	  kullanılabilir.	  

¤  Birleşimde	  beton	  ile	  çelik	  arasında	  grout	  harcının	  kullanılması	  büyük	  
önem	  taşımaktadır.	  
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