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Mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesinde; yüksek
yapışma dayanımları, düşük maliyetleri, kolay ve hızlı
uygulanabilir olmaları sebebiyle kimyasal ankrajlar sıklıkla
kullanılmaktadır. Kimyasal ankrajlar, yüksek mukavemetli
polyester, vinilester ve epoksi türü yapıştırıcıların geliştirilmesi
ile 1990’lardan sonra özellikle güçlendirme işlerinde yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Epoksi reçineler, inşaat
alanında yaygın kullanılan polimer kaynaklı bir malzemedir.
Onarım sırasında uygun çatlakların doldurulmasında, sonradan
betonun içine eklenecek çelik donatıların yerleştirilmesinde
kullanılır. Kimyasal ankrajların dayanımı ile ilgili çalışmalar
çoğunlukla ankrajların çekme dayanımlarının belirlenmesi
üzerine yoğunlaşmış olup kesme dayanımının belirlenmesine
yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışma kapsamında
düşük ve normal basınç dayanımına sahip betonlara ekilmiş
kimyasal ankrajların tersinir tekrarlı kesme yükleri altındaki
davranışı incelenmiştir. Deneylerden elde edilen deney
sonuçları ankraj kesme dayanımı için ACI318 Ek D ve TS500’de
verilen hesap yöntemi ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Onarım ve güçlendirme, kimyasal ankraj,
epoksi
Abstract
Chemical anchors are frequently used In reparation and
reinforcement of the existing structures due to their easy
and fast application. Chemical anchors were widely used in
reinforcement applications after 1990 following the development
of high strength polyesters, vinyl esters and epoxy type resins.
Epoxy resins are polymer based materials that are being used

in construction. These are used in filling of the cracks during
reparation and placement of steel rods added to the concrete.
Current studies on chemical anchors mainly focused on
determination of their tensile strength. On the other hand studies
on determination of chemical anchor’s shear strength are scarce.
In the present study the behavior of chemical anchors embedded
to concretes with low and normal compressive strength were
investigated under reversible cyclic loads. Experimental results
were evaluated and compared to calculation methods given for
shear strength of anchor in ACI318 Appendix D and TS500.
Keywords: Repair and reinforcement, chemical anchor, epoxy
1. Giriş
Ülkemizde yerleşim alanlarının büyük bir çoğunluğu deprem riski
altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir ülkemizde
hasar yapıcı deprem meydana geldiğini göstermektedir.
Birçoğu orta büyüklükteki bu depremler kırsal-kentsel,
gelişmiş-gelişmemiş bölge farkı olmaksızın ağır hasarlara
ve ekonomik kayıplara sebep olmuştur. Ülkemizin öncelikli
konularından birisi de depremde ağır hasar görme/yıkılma
riski taşıyan yapı stokunun hızlı bir şekilde azaltılmasıdır.
Günümüzde mevcut şartnameye göre yapılmayan ve yeterli
güvenliği sağlamayan birçok yapı mevcuttur. Herhangi bir
yıkıcı depremde bu yapıların hasar görmesi veya yıkılması
söz konusudur. Bu binalara güçlendirme uygulanması bir
zorunluluktur. Son yıllarda olan depremlerden sonra onarım
ve güçlendirme konusu önem kazanmıştır. Yapıların onarım
ve güçlendirme çalışmaları meydana gelebilecek depremlerde
yapı güvenliğinin arttırılması ve donatı korozyonu, sehim,
yangın hasarları ve yapısal kusurlar gibi problemlerin elimine
edilmesine yöneliktir.
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Kimyasal ankrajların dayanımı ile ilgili çalışmalar çoğunlukla
ankrajların çekme dayanımlarının belirlenmesi üzerine
yoğunlaşmış olup kesme dayanımının belirlenmesine yönelik
çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Ueda et al. (1990), kenar mesafesi ve bulon aralığının kesme
dayanımına etkisini araştırmışlar ve kesme direncinin kenar
mesafesi ile arttığı sonucuna ulaşmışlardır. ACI 349’daki kesme
formülünün de test sonuçları için kabul edilebilir alt sınır tahmini
verdiğini ifade etmişlerdir [1]. Muratlı et al. (2004), çatlamış ve
çatlamamış betondaki ankrajların kesme kapasiteleri üzerine bir
çalışma yapmışlar kesme ankrajları için ve ACI 349’un güvenilir
ve etkili olduğunu bildirmişlerdir [2]. Alqedra and Ashour (2005),
beton kenarına yerleştirilen tekil ankrajların kesme kapasitesini
tahmin edebilmek için yapay sinir ağlarını kullanmışlardır. Eğitim
için ankraj testlerinden elde edilen 205 adet deney veri tabanı
kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda yükleme doğrultusundaki
kenar mesafesinin ankrajların kesme dayanımı üzerinde önemli
bir etkisinin olduğunu gözlemlemişlerdir [3].
Bu çalışmada mevcut durumu temsil edebilmesi açısından düşük
dayanımlı betonlara da ankrajlar ekilmiştir. Üçlü ankrajlardan
oluşan sisteme kesme yüklemesi yapılmış çevrim eğrileri elde
edilmiştir.

Çizelge 2. Beton basınç dayanımları (MPa)
Beton Yaşı
28 Günlük
Ortalama fc28

Çalışma kapsamında iki değişik beton dayanımı için (5.9 ve 25
MPa), 8 ve 16 mm çaplarında bulonlar 10F derinliğe ekilerek
4 adet ankraj kesme deneyi yapılmıştır. Türkiye’deki mevcut
durumu temsil etmek üzere düşük dayanımlı beton sınıflarına
da ankrajlar ekilmiştir. Ekilen ankrajların üstleri 36.4 MPa basınç
dayanımına sahip beton ile kapatılarak bir yükleme bloğu teşkil
edilmiştir. Burada verilen C, bir beton sınıfını ifade etmemekte
ancak çalışma kapsamında üretilen farklı dayanım grubundaki
betonların kodlanması için kullanılmıştır. D ankraj çapını (mm),
L ise cm cinsinden ankrajların ekildiği derinliği temsil etmektedir.

Mevcut durumu temsil eden ve ilave edilecek betonarme
elemanı temsil eden bloklar hazır beton olarak üretilmiştir.
Deney numunelerinin üretiminde kullanılan betonların ağırlıkça
karışım oranları Çizelge 1’de, 28 günlük basınç dayanımları da
Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 1. Ağırlıkça beton karışım oranları
Malzeme (kg/m3)
0-5 mm
5-15 mm
15-22 mm
CEM I 42,5
Su
Katkı

C5
1300
390
390
100
175
0.8

C20
1115
300
540
260
170
3.2

6.12
5.94
5.74
5.93

24.61
25.38
24.98
24.99

Kimyasal yapıştırıcının mekanik özellikleri ankrajın kapasitesini
ve göçme tipini doğrudan etkilemektedir. Ankrajların üretiminde
Duratek firmasının 3 bileşenli, solventsiz epoksi esaslı kimyasal
dübel ve ankraj macunu (GSM509) kullanılmıştır. Üretici firmanın
verdiği teknik özellikler Çizelge 3’te, mekanik özellikleri de
Çizelge 4’te verilmiştir (Duratek, GSM 509). Kullanılan epoksi
malzemesine çekme ve basınç deneyleri yapılmıştır. Çekme ve
basınç deneyinin sonuçları Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 3. Kullanılan kimyasal yapıştırıcının teknik
özellikleri
Bileşen Sayısı

3

Karışım Oranı
Ağırlıkça
Hacimsel

A/B/C
30/20/50
40/25/35

Karışım Yoğunluğu
(g/cm3, 20 ˚C’de)

1.70 – 1.90

Karışım Ömrü
(dak., 23 ˚C)
Renk

50 -70
Gri

Tam Sertleşme (gün)

7

Çizelge 4. Kullanılan kimyasal yapıştırıcının mekanik
özellikleri
Çekme Mukavemeti (N/mm2)
(TS 1967, DIN 53504)

≈ 20

Çekme Uzaması (%)
(TS 1967, DIN 53504)

≈ 0.7

Elastisite Modülü (N/mm2)
(DIN 52371, TS 985)

≈ 4500

Eğilme Mukavemeti (N/mm2)
(DIN 52371, TS 985)

≈ 44

2.2. Malzemeler
2.2.1. Beton

C20

2.2.2. Epoksi

2. Deneyin Anahatları
2.1. Tanımlama

C5

Çizelge 5. Epoksi deney sonuçları
Numune
No

Çekme
Dayanımı
(MPa)

Basınç Dayanımı
(MPa)

1
2
3
4
5
6

19.0
14.9
19.3
15.2
14.6
18.5

70.1
70.5
70.3
69.7
70.1
66.5
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2.2.3. Ankraj Bulonları

Çizelge 6. S420b çubukların mekanik özellikleri

oluşturularak ortalama bir dayanım elde edilmiştir. Ankrajların
yapıldığı delikler donatı çapından 4 mm daha büyük açılmış ve
epoksi uygulaması yapılamadan kuru ve yağsız basınçlı hava
ile temizlenerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Tüm ekim
işlemleri laboratuar ortamında gerçekleştirilmiş ve üretilen
numuneler laboratuar ortamında bekletilmiştir (25-35 ˚C).

Çap
(mm)

Akma Day. (N/
mm2)

Çekme Day. (N/
mm2)

Ankraj deneylerinin yapılacağı elemanın ölçüleri Şekil 1’de,
kesiti ise Şekil 2’de verilmiştir.

8
8
16
16

444
449
412
416

456
459
443
439

Ankraj deneylerinde F8 ve F16’lık S420b çubuklar kullanılarak
10F derinliğe ekilmiştir. Kullanılan çubuklara çekme testi
yapılmıştır. Çekme testi sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir.

3. ACI318’e göre Kesme Kuvveti
ACI 318 (2005), ankraj kesme kapasitesine erişildiği nihai durum
için 3 farklı göçme modu tanımlamaktadır: kenar bölgede
beton kırılması, ara bölgelerde beton kırılması ve çelik hasarı

Şekil 1. Deney elemanı ölçüleri (cm)
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Şekil 2. Deney elemanı kesiti
2.3. Yöntem
Deneysel çalışma için 5.9 ve 25 MPa beton kalitesine sahip
350*150 cm boyutlarında ve 40 cm yüksekliğinde mevcut
betonarme elemanı temsil eden bloklar üretilmiştir. Bu
temeller üzerine 10F derinliğinde 8 ve 16 mm çaplı ankraj
bulonları ekilerek üzerileri 36.4 MPa dayanıma sahip betonla
kapatılmıştır. Her bir deney numunesi üç adet ankraj ile

şeklindedir. Ankraj donatısının kenara yakın olduğu durumlarda
veya beton dayanımının düşük ve ankraj çapının büyük
olduğu durumlarda, beton kırılmasına ait kapasitelerin ankraj
dayanımını belirlediği, kenara uzak ankrajlarda ise donatının
dayanım üzerinde etkili olduğu genel olarak ifade edilebilir.
Çeliğin göçmesi durumu dikkate alındığında ankraj dayanımı
Denklem 1’e göre hesaplanabilir.
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Şekil 3. C5 ve C20 temellerine ait yük – deplasman
eğrileri
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(1)

Vsa = 0,6n. Ase . futa

Burada n gruptaki ankrajların sayısı, Ase ankrajın kesit alanı
(mm2), futa çelik çekme dayanımı (N/mm2)
Kenarda beton kırılması durumunda tekil ankraj için Denklem
2, grup ankraj için Denklem 3 ile ilgili kapasite değeri
bulunabilmektedir.

l e 0, 2
)
d0
d0
l
Vb = 0,7( e ) 0, 2 d 0
d0
Vb = 0,6(

fc' (c a1 )1,5
(2)

f c (c a 1 )
'

1, 5

(3)

Ara bölgede beton kırılması durumu için ACI318’in getirdiği
formül tekil ankrajlar için Denklem 4’te, grup ankrajları için de
Denklem 5’te gösterilmiştir.

Vcp = kcp Ncb
Vcpg = kcp Ncbg

(tekil ankrajlar için)
(grup ankrajlar için)

(4)
(5)

Burada kcp , ara bölgede beton kırılma dayanımı için katsayı
kcp=1.0 hef <65 mm
kcp=2.0 hef ≥65 mm
Vcp tekil ankraj için, Vcpg grup ankrajlar için ara bölgede beton
kırılması moduna ait dayanımı temsil etmektedir. Bu dayanım
değerleri çekme durumu için verilen koni dayanımlarına (Ncb,
Ncbg) bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Üç farklı göçme şekli için yapılan hesaplara göre en düşük
dayanıma sahip göçme şekli kapasiteyi belirlemektedir.
Tasarım dayanımını belirlemek için de denklemlerde verilen
ankraj kapasiteleri S420a çelik çubuklar için 0.65, S420b çelik
çubuklar için ise 0.75 düzeltme katsayısı ile çarpılır [4].
4. TS500’e göre Kesme Kuvveti
TS500’e göre ankraj kesme dayanımının belirlenmesi
durumunda sadece donatının göçme şeklini dikkate alan bir
formülasyon görülmektedir. Tekil ankrajın kesme kapasitesinin
(Vr) belirlenmesi için TS500 formülü Denklem 6’da verilmiştir.
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Vr = µ . As . f yd

(6)

µ değeri sürtünme yüzeyinin pürüzlülük durumuna göre
değişen bir katsayı, As kesmeye çalışan donatı alanı (mm2), fyd
donatıların akma dayanımı (N/mm2) ifade etmektedir [5].

özellikle beton kalitesi düşükse ciddi oranda azalmaktadır.
Ancak, TS500 her durumda sadece donatı göçmesini dikkate
aldığından aynı çaptaki donatılar için sabit bir tasarım kesme
kuvveti hesaplanmaktadır.

Burada sürtünme katsayısının alabileceği en küçük değer
0.6 olarak verilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada µ=0.6
kullanılarak TS500’e göre ankraj kapasiteleri belirlenmiştir.
Malzeme katsayıları kullanılarak belirlenen bu dayanım değeri
tasarım dayanımına karşılık gelmektedir.
5. Deney Sonuçları
C5 ve C20 beton sınıflarında gerçekleştirilen 4 adet kesme
yükleri altındaki çevrim eğrileri Şekil 3’te verilmiştir. Her
numunede üç ankraj bulunması dolayısıyla eğriler üç ankrajın
toplam dayanımlarını göstermektedir.
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Çevrim eğrilerinde ankrajların pozitif ve negatif yükleme
doğrultularında farklı kapasitelere sahip olduğu görülmektedir.
Her iki doğrultudaki kapasite birlikte değerlendirildiğinde C5
temellere yapılan 8 mm çapa sahip ankrajların ortalama kesme
kuvveti 61 kN, 16 mm çapa sahip ankrajların ortalama kesme
kuvveti 161 kN’dur. C20 temellere ekilen 8 mm çapa sahip
ankrajların ortalama kesme kuvveti 48 kN, 16 mm çapa sahip
ankrajların ortalama kesme kuvveti değeri 131 kN’dur. Deney
sonuçlarından da görüldüğü üzere ankrajın kesme kuvvetini
beton sınıfından ziyade ankraj çapı etkilemektedir.

Şekil 4. Kesme kuvveti – kesme gerilmesi değerleri

Çalışma kapsamında C5 ve C20 olarak isimlendirilen iki
farklı beton basınç dayanımına sahip betona ankraj ekimleri
yapılmıştır. Şekil 4’te deneysel kesme kuvveti – kesme
gerilmesi değerleri verilmiştir.
Şekil 5’te deneysel kesme kuvveti - ACI 318 tasarım kesme
kuvveti ilişkisi görülmektedir. Kesme kuvveti – TS500 tasarım
kesme kuvveti ilişkisi de Şekil 6’da verilmiştir. Eğriler üzerinde
güvenlik katsayısının 0.5, 1, 1.5 ve 2 olması durumları da
gösterilmiştir.
TS500’e göre ankraj çapı değişmediği sürece kesme dayanımı
sabit kalmaktadır. Diğer yandan ACI318 yöntemi ile serbest
kenara olan uzaklık, beton dayanımı, donatı çapı ve gömülme
derinlikleri kesme dayanımını doğrudan etkilemektedir.
Ankrajın kenara yakın olduğu durumda, beton kaynaklı göçme
şekilleri dayanımı belirlemektedir.
6. Sonuçlar
Bu çalışmada, iki farklı beton dayanımına sahip betonlara 8 ve
16 mm lik ankraj bulonları çapın 10 katı derinlikte ekilmişlerdir.
Ekilen bu çubukların kesme yükü altındaki yük-deplasman
grafikleri elde edilmiştir. Deneysel olarak belirlenen kesme
kuvveti kapasiteleri ACI318 Ek-D ve TS500 sürtünme kesmesi
formülü ile hesaplanarak karşılaştırılmıştır.
ACI318 yönteminde beton göçme şekillerinin de dikkate
alınması dolayısıyla, kenara yakın ve sığ ankrajların dayanımı

Şekil 5. Deneysel kesme kuvveti- ACI318 tasarım kesme
kuvveti ilişkisi
Türkiye’de kullanılan ankraj çapları ve mevcut yapıların
beton dayanımları dikkate alındığında, Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007) [6]’te
ankraj kesme kuvveti ile ilgili olarak TS500’e verilen atıfın
gözden geçirilmesinde ve/veya TS500’e betona sonradan ekilen
anrajlarla ilgili hesap ilkeleri konusunda gerekli hükümlerin
ilave edilmesi önem taşımaktadır. Bu revizyonda hem kesme
hem de çekme etkilerine maruz elemanlar için hesap kuralları
verilmelidir.
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Şekil 6. Deneysel kesme kuvveti- TS500 tasarım kesme
kuvveti ilişkisi
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