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Eksenel Çekme Kuvveti Etkisindeki Elemanlar



Eksenel Çekme



Eksenel Çekme

¤ Çekme etkisi altındaki elemanlarda basınç oluşmadığı için burkulma söz konusu 
değildir.

¤ Eksantrik çekme yükü istisnadır, eksantrisite kaynaklı moment oluşur.

¤ Çekme etkisindeki elemanlarda stabilite bir tasarım kriteri olmasa da narinlik üst 
sınırı L/r≤300 sınırı önerilmektedir. (Çapraz elemanlarda (kL/r)≤200)

¤ L: eleman boyu

¤ r: atalet yarıçapı = "
#

¤ İki temel güç tükenmesi modu vardır:

¤ Çekme akması

¤ Kayıpsız enkesit alanındaki gerilmenin aşırı şekil değiştirmeye neden olacak 
kadar büyük olması

¤ Çekme kırılması

¤ Etkin net enkesit alanındaki gerilmenin elemanın kırılmasına sebep olacak 
kadar büyük olması

¤ Üçüncü limit durum

¤ Blok kırılması

¤ Kesitin çekme ve kesme gerilmeleri sebebiyle blok şeklinde kopması



Eksenel Çekme

¤ Çekme akması sınır durumundaki tasarım çekme kuvveti dayanımı 
(!Pn)
¤ ! = 0.9
¤ Pn = Fy Ag

¤ Fy : Minimum akma gerilmesi
¤ Ag : Kayıpsız enkesit alanı

¤ Çekme kırılması sınır durumundaki tasarım çekme kuvveti dayanımı 
(!Pn)
¤ ! = 0.75
¤ Pn = Fu Ae

¤ Fu : Minimum çekme gerilmesi
¤ Ae : Etkin net enkesit alanı

¤ Etkin net enkesit alanı (Ae)
¤ Ae = AnU
¤ An : Kayıplı enkesit alanı (veya net enkesit alanı)
¤ U : Gerilme düzensizliği etki katsayısı



Net (Kayıplı) Enkesit Alanı (A
n
)

¤ An = Ag – Adelikler

¤ Standart delikler (STD) şaşırtmalı değilse:

¤ Adelikler = n dhd t

¤ n : kırılma çizgisi üzerinde yer alan bulon deliklerinin sayısı

¤ t : eleman kalınlığı, mm

¤ d
hd

: d
h

+ 2 mm

¤ d
h

: delik çapı (d<27mm için d
h
=d+2, d≥27mm için d

h
=d+3)

¤ d : bulon çapı

Delik açılırken, delik 

çevresindeki 

malzemenin hasar 

görmesi sebebiyle delik 

çapına 2mm daha 

eklenir.



Net (Kayıplı) Enkesit Alanı (An)

¤ Şaşırtmalı yerleştirilmiş deliklerin olduğu çekme etkisindeki elemanlar 
için incelenmesi gereken birkaç olası kurulma çizgisi olabilir.

¤ ABDE (Adelikler = n dhd t)

¤ ABCDE (Diyagonel kısımlar için enkesit artışı = s2/4g)

¤ An = Ag – ∑dhdt + ∑(s2t/4g)



Net (Kayıplı) Enkesit Alanı (An)

¤ An hesabında kaynak için açılan boşluklar brüt alandan çıkartılır.



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U)

¤ Çekme elemanı, ana elemana, kesitin tamamı yük aktaracak şekilde 
bağlanamadığında, bu gerilme düzensizliği, U katsayısıyla dikkate alınır.
¤ Birleşimler tasarlanırken U>0.6 olacak şekilde detaylandırılmalıdır.



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U) - AISC



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U) - AISC



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U) - ÇYTHE



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U) - ÇYTHE



Gerilme Düzensizliği Etkisi (U)

* Ae = An ≤ 0.85Ag (U=1.0)



x̄ ve l nasıl hesaplanır

Gerilme Düzensizliği Etkisi (U)



Blok Kırılması

¤ Çekme elemanlarının birleşen uçlarının çekmede güç tükenmesine göre 
kontrol edilmesine ilave olarak bir çekme elemanı blokunun koparak 
ayrılması gibi çekme güç tükenmesiyle birlikte kesme güç tükenmesinin 
de olabileceği bazı birleşim düzenleri de bulunmaktadır

Taralı alan blok 
şeklinde 
kopabilir

Kesme düzlemi
Çekme düzlemi



Blok Kırılması



Blok Kırılması

¤ Tasarım blok kırılma dayanımı (!Rn)

¤ ! = 0.75

¤ Rn = 0.6FuAnv + UbsFuAnt ≤ 0.6FyAgv + UbsFuAnt

¤ Fu : Minimum çekme dayanımı

¤ Fy : Minimum akma gerilmesi

¤ Agv : Kesme etkisindeki kayıpsız alan

¤ Anv : Kesme etkisindeki net (kayıplı) alan

¤ Ant : Çekme etkisindeki net (kayıplı) alan

¤ Ubs : Çekme gerilmeleri yayılışı katsayısı

¤ Çekme gerilmeleri üniform yayılmışsa Ubs = 1.0

¤ Çekme gerilmeleri üniform yayılmamışsa Ubs = 0.5



Blok Kırılması



Ubs : Çekme gerilmeleri yayılışı katsayısı

Blok Kırılması



Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Elemanlar



Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Elemanlar

¤ Yapısal elemanların eğilme momenti olmadan sadece merkezi 
basınç yükleri etkisinde oldukları çok az durum vardır.

¤ Eksenel basınç altındaki elemanlarda ani eğilme sonucu oluşan 
stabilite bozukluğu elemanın tam dayanım kapasitesine 
ulaşmadan burkulmasına sebep olur.

¤ Burkulma, stabilite kaybı olarak tanımlanır.

¤ Kısa kolonlar tam dayanım kapasitelerine ulaşabilir.
¤ Akma sınırına kadar yüklenebilirler

¤ Ön kusuru olmayıp, sadece eksenel yük etkisindeki iki ucu basit 
mesnetli bir basınç elemanı için kolonun dışarıya doğru 
eğilmeye başladığı teorik eksenel yüke «Euler Kritik Burkulma 
Yükü» denir. 

¤ !" = $%&'
(% → *" = $%&

( ⁄- .)%



Güç Tükenme Modları

¤ Çelik kesitlerin önemli bir çoğunluğunun x ve y eksenlerindeki atalet momentleri farklıdır.

¤ Major (güçlü) ve minör (zayıf) eksen olarak adlandırılır.

¤ Mesnetlenme şartlarına bağlı olarak bir elemanda güçlü veya zayıf eksende burkulma söz 

konusu olabilir.

¤ Burkulma modu narin kolonlar için küçük yükler altında elastik olabileceği gibi narinliğin az 

olduğu ancak yükün büyük olduğu durumlarda inelastik de olabilir.

¤ Yapısal elemanlarda çoğunlukla inelastik bölgede, doğrusal olmayan burkulma 

olmaktadır. 

¤ Yukarıda bahsedilen sebeplerle burkulma hesabında «Euler Burkulma Yükü» direkt 

olarak kullanılmaz.



Burkulma Boyu

¤ İki ucu basit mesnetli bir basınç elemanı için burkulma boyu kendi 
boyuna eşittir (c). Diğer tüm uç koşulları için, eleman boyu burkulma 
boyu katsayısı K ile çarpılır. (Bu tablo ön tasarımda kullanılır)



Desteklenmiş / Desteklenmemiş Çerçeveler

¤ Desteklenmiş Çerçeveler

¤ Çapraz veya perde duvarların 

olduğu çerçeveler

¤ Kiriş ve ana kirişler kolonlara basit 

kesme bağlantıları ile birleştirilir.

¤ Bu tür birleşimlerde moment 

direnci çok az oluşur.

¤ Kolon uçlarındaki göreli 

yerdeğiştirme ihmal edilebilecek 

kadar azdır.

¤ Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş 

çerçeveler olarak tanımlanır.

¤ Burkulma boyu katsayısı (K) 1.0 

kabul edilebilir.

¤ Desteklenmemiş Çerçeveler

¤ Yatay yükler kiriş, ana kiriş ve 

kolonların eğilmesi ile taşınır.

¤ Bu elemanların birleşimleri de 

moment aktaracak şekilde 

tasarlanır.

¤ Kolon uçlarındaki yerdeğiştirmeler

belirgindir.

¤ Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş 

çerçeveler olarak tanımlanır.

¤ Burkulma boyu katsayısı (K) 

genellikle 1.0’dan büyüktür.



Burkulma Boyu Katsayısı - Tablo



Burkulma Boyu Katsayısı - Nomogram

¤ Kolon uçlarına bağlanan kiriş veya ana kirişlerin sağladığı direnci 
hesaba katar.

¤ Nomogramlar, tabloya göre daha kesin K değerleri sunar.

¤ Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş ve önlenmemiş binalar için iki farklı 
nomogram kullanılır.

¤ Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş sistemlerde 

¤ Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş sistemlerde

¤ Nomogramları kullanabilmek için gerekli olan G katsayısı (birleşimdeki 
kolonların toplam rijitliği / birleşimdeki kirişlerin toplam rijitliği) 
şeklinde hesaplanır. Basit mesnet için G=10.0, ankastre için G=1,0 alınır.

¤ GA : üst / GB : alt



Burkulma Boyu Katsayısı - Nomogram



Kolonların Yerel Stabilitesi

¤ Basınç elemanları tüm boyu boyunca burkulabileceği gibi, lokal olarak da 
enkesitini oluşturan parçalarında stabilite kaybı yaşanabilir.

¤ Bu durum için enkesit parçalarının narinlikleri dikkate alınır.

¤ Eksenel basınç etkisindeki enkesitler
¤ Narin

¤ Narin olmayan

¤ Eğilme momenti etkisindeki enkesitler
¤ Kompakt

¤ Kompakt olmayan
¤ Narin



Kolonların Yerel Stabilitesi

¤ Kompakt kesitler

¤ Yerel burkulma olmadan eleman kapasitesine ulaşır

¤ Kompakt olmayan kesitler

¤ Enkesitin sadece bir bölümü yerel burkulma oluşmadan akma dayanımına ulaşır

¤ Narin kesitler

¤ Eleman dayanımını yerel burkulma belirler

¤ Basınç elemanlarının narin kesitlerden seçilmemesi önerilmektedir. Profil 
tablolarındaki kesitlerin büyük çoğunluğu narin değildir.

¤ Rijitleştirilmiş enkesit parçası

¤ İki ucu da desteklenmiş enkesit parçası

¤ Örneğin I enkesitin gövdesi

¤ Rijitleştirilmemeiş enkesit parçası

¤ Sadece bir ucu desteklenmiş enkesit parçası

¤ Örneğin I enkesitin başlığı



Kolonların Yerel Stabilitesi

¤ AISC - Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Enkesit Parçaları İçin Genişlik/Kalınlık Oranları



Kolonların Yerel Stabilitesi

¤ ÇYTHYE - Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Enkesit Parçaları İçin Genişlik/Kalınlık 
Oranları



Kolon Dayanımı

¤ Basınç elemanlarındaki ön kusurları, artık gerilmeleri ve uç koşullarını 
dikkate almak için AISC şartnamesi narin olmayan kesitli bir kolonun 
tasarım basınç dayanımını şöyle ifade eder:



Eğilmeli, Burulmalı ve Eğilmeli Burulmalı Burkulma

¤ Eğilmeli burkulma
¤ Yapısal bir eleman kuvvetli ekseni etrafında eğilmeye maruz kaldığında, 

basınç bölgesinde oluşan uzunlamasına basınç gerilmeleri elemanın zayıf 
ekseni etrafında düzlem dışı eğilmesine sebep olur.

¤ Burulmalı burkulma
¤ Yapısal bir eleman yük altında dönebilir.

¤ Eğilmeli burulmalı burkulma
¤ Eleman zayıf ekseni etrafında eğilir ve aynı zamanda döner.
¤ Eğilmeli ve burulmalı burkulmanın aynı anda olması durumu.



Eğilmeli, Burulmalı ve Eğilmeli Burulmalı Burkulma

¤ Elemanların kesitlerine bağlı olarak dayanım hesaplarında kullanılacak 
Fcr ve Fe değerleri farklılık gösterebilir.

¤ Genel anlamda

¤ Çift korniyer ve T-enkesitler, U profiller ve eşit kollu tek korniyerler

¤ Artı şekilli yapma enkesitler, sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyer

¤ Burulmaya karşı desteklenmeyen uzunluğu, yanal ötelenmeye karşı 
desteklenmeyen uzunluğunu aşan çift simetri eksenli elemanlar ile 
simetri ekseni bulunmayan elemanlar için yönetmeliğe bakınız.
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