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ABSTRACT—In this study, it was aimed to produce a lightweight concrete canoe with engineering features suitable for use by 4 people. It was aimed to participate in

International Concrete Canoe Competition which will be organized in Istanbul Technical University with concrete canoe to be made and to be successful. Concrete canoe races

are a prestigious competition held regularly in the USA since 1988 by ASCE, aimed at sharing knowledge among civil engineering students. With the investigations made, light

aggregates with high adherence and guaranteed strength with concrete were determined. Expanded glass aggregates are materials in a hollow structure that have a specific

strength that has begun to be used as a lightweight aggregate in recent years. The expanded glass aggregate is aimed to gain new properties by testing with different

pozzolans, fibers and equipments. Fiber reinforcement improves at concrete, will be bending and tensile strength, improves ductility and energy swallowing capacity. Waste

additives such as silica fume, blast furnace slag and fly ash can be used as binders instead of cement to increase the mechanical properties of concrete. The mechanical

properties of lightweight concrete obtained using lightweight aggregates can be enhanced by various mineral additives and fibers. By determining the appropriate utilization

rates of the fibers and binders, multi-cracked ductile concrete with a unit volume weight of less than 1 gr / cm3 was obtained. The displacement controlled bending tests were

analyzed with finite element programs and prime stresses were determined. In order to construct tensile strength, it was decided to use lightweight concrete with adherence

reinforcement and to use basalt reinforcement. The required meat thickness was determined with the aid of structural analysis. The casting technique has been decided

depending on the consistency of the concrete and the results of the structural analysis.

.

Bu çalışmada 4 kişinin kullanımına uygun olacak mühendislik özelliği

geliştirilmiş hafif betondan kano üretimi amaçlanmıştır. Yapılacak olan

beton kano ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan

Uluslararası Beton Kano yarışmasına katılıp başarı elde etmek

hedeflenmiştir. Beton kano yarışları Amerika’da 1988 yılından beri ASCE

tarafından düzenli olarak yapılan, inşaat mühendisliği öğrencileri

arasında bilgi paylaşımını amaçlayan prestijli bir yarışmadır. Yapılan

araştırmalar ile beton ile aderansı yüksek ve belirli dayanımı olan hafif

agregalar belirlenmiştir. Genleştirilmiş cam agregalar son yıllarda hafif

agrega olarak betonda kullanılmaya başlayan belirli bir dayanıma sahip

olan boşluklu yapıdaki malzemelerdir. Genleştirilmiş cam agrega farklı

puzolanlar, lifler ve donatılar ile denenerek betona yeni özelliklerin

kazandırılması amaçlanmıştır. Betona lif takviyesinin yapılması,

betondaki eğilme ve çekme dayanımı arttırmakta, betonun düktilitesini

ve enerji yutma kapasitesini geliştirmektedir. Betonda, silis dumanı,

yüksek fırın cürufu ve uçucu kül gibi atık katkılar çimentonun yerine

bağlayıcı olarak kullanılarak betonun çeşitli mekanik özellikleri

arttırılabilir. Hafif agregalar kullanılarak elde edilen hafif betonun

mekanik özellikleri, çeşitli mineral katkılar ve lifler ile arttırılabilir. Liflerin

ve bağlayıcıların uygun kullanım oranları belirlenerek birim hacim

ağırlığı 1gr/cm3 ün altında çoklu çatlak oluşturan düktil beton elde

edilmiştir. Yapılan deplasman kontrollü eğilme testleri sonlu elemanlar

programları ile analiz edilip asal gerilmeler belirlenmiştir. Çekme

dayanımı oluşturulması için hafif beton ile aderansı olan donatı

araştırılması yapılmış ve bazalt donatı kullanılmasına karar verilmiştir.

Yapısal analizler yardımı ile gerekli et kalınlığı belirlenmiştir. Döküm

tekniğine betonun kıvamına ve yapısal analiz sonuçlarına bağlı olarak

karar verilmiştir.

Malzeme geliştirmesi ile amaçlanan dayanımlara ulaşılarak, yapısal analiz sonuçlarına göre beton kanonun dökümü istenilen şekilde gerçekleştirildi.

Yapılan inovasyonlar ile birim hacim ağırlığı düşük, dayanımı istenilen seviyelerde, düktil ve çevreci bir beton kano üretilmiş oldu. Üretimi hedeflenen

şekilde gerçekleştirilen Cementer isimli beton kano ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası beton kano yarışmasında ikincilik elde

edilmiştir. Beton kanonun üretiminde büyük destek veren bölüm başkanımız Prof. Dr. Gürkan ÖZDEN’e, gövde tasarımında destek veren Denizcilik

Fakültesi hocaları Yrd. Doç. Dr. Kadir Emrah ERGİNER ve Arş. Gör. Burak GÖKSU’ya, malzeme geliştirme ve yapısal analiz için bilgilerini ve

tecrübelerini bizlerle paylaşan İnş. Yük. Müh. Ahsanollah Beglarigale, Dr. Çağlar YALÇINKAYA ve Dr. Sadık Can GİRGİN’e çok teşekkür ederiz.

GİRİŞ

MALZEME

BETON KANONUN ÜRETİMİ

CEMENTER'in Mühendislik Özellikleri

Tasarım 1 Tasarım 2

Beton Basınç Dayanımı 13.51 Mpa 18.72 Mpa

Beton Eğilme Dayanımı 3.02 Mpa 3.38 Mpa

Beton Çekme Dayanımı 1.6 Mpa 1.75 Mpa

Kompozit Mukavemet

Değerleri (İlk Kırılma/Uç)

2.94 Mpa/

6.20 Mpa

3.10 Mpa/

7.40 Mpa

Islak Birim Hacim Ağırlık 0.90 t/m3 0.96 t/m3

Kuru Bİrim Hacim Ağırlık 0.86 t/m3 0.91 t/m3

✓ 1 gr/m3 den düşük birim 

hacim ağırlık,

✓ 15 Mpa üzerinde basınç 

dayanımı,

✓ Çoklu çatlak oluşturan 

beton tasarımı,

✓ Çevreci ve sürdürülebilir 

beton karışımı

Yapısal analiz sonuçlarına göre belirlenen et kalınlığı ile gerekli mühendislik güvenliğini

sağlayabilecek birim hacim ağırlığı düşük, basınç ve eğilme dayanımı ile işlenebilirliği yüksek

beton karışımının elde edilmiştir. Beton karışımında bağlayıcı olarak beyaz çimento ve silis

dumanı kullanılmıştır. Yüksek silis dumanı oranı (bağlayıcının %30’u) ile betonun basınç

dayanımı ve aderans özellikleri arttırılmıştır. Agrega olarak genleştirilmiş cam agrega

kullanılarak birim hacim ağırlığın 1 gr/m3 ‘ den daha düşük olması sağlanmıştır. Agrega

boyutları ve oranları en iyi dayanımı elde edebilecek şekilde belirlenmiştir. Kimyasal katkı

olarak akışkanlaştırıcı ve lateks kullanımı uygun görülmüştür. Yüksek lateks içeriği sayesinde

betonda bağlayıcılık özellikleri arttırılmış ve dayanımda artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca lateks

katkısının hava sürükleme ve priz geciktirici özelliğinden yararlanılmıştır. Akışkanlaştırıcı

sayesinde betona istenilen kıvam verilmiş, beton yerleştirme ve kürlemede enerji tasarrufu

sağlanmıştır. Beton karışımının su/bağlayıcı oranı beton kıvamının istenilen seviyede olması ve

donatı ile daha iyi aderans yapabilmesi adına 0.40 olarak belirlenmiştir. Agregaların su emmeleri

dikkate alındığında etkin su/bağlayıcı oranı 0.31 olmaktadır.

YAPISAL ANALİZ

Kiriş numune sayısal modeli

Kiriş numunesi için sayısal modelde asal gerilmeler

✓ SFSF Beton kanoyu oluşturan lifli ve bazalt donatılı betonun eğilme 

dayanımının belirlenmesi için üç noktadan yükleme testleri 

60x25x270 mm boyutlarındaki kiriş numunelerde gerçekleştirilmiştir.

✓ Beton kanonun eğilme momenti taşıma kapasitesinin belirlenebilmesi 

için oluşturulacak sayısal model için öncelikle kiriş numunelerin 

eğilme davranışı araştırılmıştır. 

✓ Kiriş numunelerinin eğilme davranışının benzeştirilebilmesi için LS-

DYNA® sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Şekil 9’da sayısal 

modeli oluşturan bileşenler yer almakta olup beton için katı 

modelleme elemanları, bazalt donatı için ise kiriş elemanlar 

uygulanmıştır. 

✓ Beton malzeme modeli için yazılımda yer alan 159-CSCM Concrete,

bazalt donatı içinse 01-Elastic malzeme modelleri kullanılmıştır. 

✓ Deney verisi ile sayısal model kıyaslanarak uygulanan yükün düşey 

yer değiştirmeye bağlı değişimi yandaki verilmiştir. Sayısal modelin 

ulaşılan maksimum yükü yeterli ölçüde yansıttığı belirlenmiştir. 

✓ Kiriş numunesinin sayısal modeli ve asal gerilmeleri yine yanda 

bulunun şekilde verilmiştir. 

✓ 4 erkek, 2 erkek ve 2 kadın yüklemesi durumunda analizler yapıldı. 

Erkek yüklemesi için 981 N (100 kg), kadın yüklemesi için ise 784.8 N 

(80 kg) değerleri hesaba katıldı. Yükler, ekipman ağırlıkları da dikkate 

alınarak belirlendi. SAP2000® paket programı yardımıyla serbest 

cisim diyagramı oluşturuldu

✓ Malzeme araştırması ve deneyleri sonucunda belirlenen nihai 

karışımın deplasmana bağlı taşıma kapasitesi grafiği yanda 

verilmiştir. İlk çatlağın oluştuğu noktada 2.94 Mpa taşıma kapasitesi 

görülmektedir. İlk çatlak oluştuktan sonra tekrardan yük taşıma 

kapasitesi artmıştır. Benzer 5 çatlak sonucunda maksimum taşıma 

kapasitesi 6.85 Mpa olarak görülmüştür. 

✓ Malzemede deneyi yapılan numuneler sonlu elemanlar programı ile 

analiz edildiğinde malzemede yapılan deney sonucuna benzer sonuç 

elde edilmiştir.

✓ Analiz sonuçlarına göre taşıma kapasitesi güvenliği sağlanmıştır. 

Beton kanonun et kalınlığı yapısal analiz sonuçlarına göre 

belirlenmiştir.
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Deney verisi

Şekil 10. Deney verisi ve sayısal model için düşey yük-yer değiştirme grafikleri

Prof. Dr. Halit YAZICI Prof. Dr. Serap KAHRAMAN Prof. Dr. Selçuk TÜRKEL

Tasarımı yapılan beton kanonun, tasarıma en uygun

şekilde kalıptan çıkabilmesi adına çeşitli çalışmalar

yapıldı. CNC kesim ile alınan kalıp yüzeyi, kalıbın daha

sonraki yıllarda da kullanılabilmesi ve kanonun kalıptan

daha pürüzsüz çıkması adına cam elyaf ile kaplandı.

Kaplaması yapılan kalıp üzerine el ile beton yerleştirme

işlemi uygulandı. İstenilen et kalınlığını sağlamak için

önceden hazırlanan çerçeve kalıplar kullanıldı. İlk

katman beton uygulaması yapıldıktan sonra bazalt

donatı uygulaması yapıldı. Bazalt donatının uygulaması

sonrasında ikinci kat beton yerleştirilmesi yapıldı.

Döküm 15 kişilik ekip ile 10 saate yakın bir sürede

tamamlanmıştır. Döküm sonrasında yüzey

pürüzsüzlüğünü sağlamak için yüzey düzleme işlemi

yapılmıştır. Beton dökümünün ertesi gününden itibaren

buhar kabini ile 3 gün boyunca belirli aralıklarla buhar

kürü uygulanmıştır. Buhar kürü sonrasında 2 gün ıslak

kür ve 2 gün hava kürü uygulanmıştır. Kür işlemi

tamamlandıktan sonra kalıptan çıkarılan kanoya

zımparalama ve taşlama işlemleri uygulanmıştır.

Yüzdürme materyali ve yalıtım uygulamasının ardından

grafik tasarımı yapılan beton kano hedeflenen

görünümüne ulaştırılmıştır.


