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ÖZET—

.

Hafif beton teknolojisinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmalar doğrultusunda istenilen dayanımları elde ederek, yapısal analiz sonuçlarına göre beton kanonun üretimi istenilen şekilde

gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda hedeflenen birim hacim ağırlığı düşük, dayanımı yüksek, düktil, yerlileştirilmiş bir beton kano üretilmiş oldu. Mohavk isimli beton kano ile İstanbul

Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası beton kano yarışmasında birincilik elde edilmiştir. Beton kanonun üretiminde büyük destek veren bölüm başkanımız Prof. Dr. Gürkan

ÖZDEN’e, gövde tasarımında destek veren Denizcilik Fakültesi hocaları Dr. Öğr. Üyesi Kadir Emrah ERGİNER ve Arş. Gör. Burak GÖKSU’ya, malzeme geliştirme bilgilerini ve tecrübelerini

bizlerle paylaşan Dr. Öğr. Üyesi. Çağlar YALÇINKAYA, İnş. Müh. Doğa EYİCE’ye, kanonun dökümünde ve projeye gönüllü katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dr. Ahsanollah BEGLARIGALE

Prof. Dr. Serap KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Sadık Can GİRGİN

Beton kanonun tasarıma en uygun şekilde

kalıptan çıkarılması için çeşitli araştırmalar

yapılmıştır. CNC kesim ile yapılan kalıp yüzeyi

kanonun kalıptan çıktıktan sonra pürüzsüz bir

yüzeye sahip olması amacıyla yüzeyin üstüne cam

elyaf uygulaması yapılmıştır. Kaplaması yapılan

kalıp üzerine el ile beton yerleştirme işlemi

uygulanmıştır. İstenilen et kalınlığını sağlamak için

önceden hazırlanan çıta çerçeve kalıplar

kullanılmıştır. İlk katman beton uygulaması

yapıldıktan sonra donatı olarak karbon mesh

uygulaması yapılmıştır. Karbon donatının

uygulaması sonrasında ikinci kat beton

yerleştirilmesi yapıldı. Kano dökümü 20 kişilik ekip

ile 8 saatte tamamlandı.. Beton döküm gününden

bir gün sonra buhar kabini ile 3 gün boyunca buhar

kürü uygulandı. Buhar kürü sonrasında 3 gün ıslak

kür ve 2 gün hava kürü uygulandı. Kür işlemi

tamamlandıktan sonra kalıptan çıkarılan kanoya

zımparalama ve taşlama işlemleri uygulanmıştır.

Yüzdürme materyali ve yalıtım uygulamasının

ardından belirlenen tasarımı yapılan beton kano

istenilen görünümüne ulaştırılmıştır.

➢ Yapısal analiz için SeismoStruct® programı kullanılmıştır.

➢ Deneyler sonucunda elde edilen nihai beton özelliklerinin çekme dayanımı değeri 1,25

MPa ve basınç dayanım değeri 18 MPa olarak programa tanımlanmıştır.

➢ Donatı olarak kullanılan Karbon Grid Mesh elastik malzeme olarak tanımlanmıştır.

➢ Kano, değişken boyutlara sahip U-kesitlerden oluşan bir kiriş olarak modellenmiştir.

➢ Kanonun ağırlığı 125 kg yayılı yük olarak

tanımlanmıştır. Hesaplanan kaldırma kuvvetleri her

kesitin merkezine etkiyecek şekilde yüklenmiştir.

Yarışma şartnamesine uygun 2 erkek ve 2 kadın

yüklemeleri yapılmıştır. Erkek yüklemesi için 981 N

(100 kg), kadın yüklemesi için ise 784,8 N (80 kg)

değerleri hesaba katılmıştır.

➢ Statik analiz ile maksimum moment 0,318 KN.m

olarak bulunmuştur.

➢ Analiz sonucu oluşan Düşey Yük-Yer Değiştirme

Eğrisi verilmiştir.

➢Moment kapasitesinin

belirlenmesi amacıyla tek yönlü

yükleme etkisi altında doğrusal

olmayan yer değiştirme kontrollü

analizleri gerçekleştirilmiştir.

Taşıma momenti 36,63 KN.m

olarak hesaplanmıştır.

Bu çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Beton Kano Yarışması kapsamında üretilen hafif beton kanonun tasarımı, malzeme geliştirme çalışmaları ve yapısal

analizi yapılmıştır. Hafif betonun tasarımında hafif agrega olarak genleştirilmiş cam agregası, pomza ve perlitin performansları incelenmiştir. Kullanılan beyaz çimentonun yanında silis dumanı ve

uçucu kül gibi mineral katkılarla birlikte hafif betonun mekanik özellikleri geliştirilmiştir. Betona lif takviyesinin yapılması, betondaki eğilme ve çekme dayanımını arttırmakta, betonun sünekliliğini

ve enerji yutma kapasitesini geliştirmektedir. Bu sebeple poliamid liflerin makro-mikro tek başına ve birlikte kullanımları araştırılmıştır. Ayrıca birim hacim ağırlığı düşük, çekme dayanımı ve

uygulanabilirliği yüksek donatı karbon geo-grid mesh donatı malzemesi olarak kullanılmıştır. Kullanılan lateks ve süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılarla işlenebilirlik, darbeye dayanıklılık ve

geçirimsizlik özellikleri geliştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda taze birim hacim ağırlığı 990 kg/m3 olan hafif beton malzemesi geliştirilmiştir. MaxSurf® programıyla gövde analizi yapılan model LS-

DYNA® programına aktarılmıştır. Kano 6 metre uzunluğunda simetrik bir şekle sahiptir. Bu nedenle kanonun ilk 3 metresinin uzunluk ölçümleri yapılmıştır. Yapısal analiz yapılırken daha doğru bir

inceleme yapılması ve kesin verilerin elde edilmesi amacıyla değişkenliği fazla olan kısımlar daha çok kesite bölünmüştür. Böylelikle kano toplam 34 kesitten oluşup, yapısal analiz için

SeismoStruct® sonlu elemanlar programında modelleme yapılmıştır. Bulunan sonuçlara göre kişilerin oturması gereken yerler belirlemiştir. Yapısal analizle kanonun et kalınlığı ve donatı kullanım

yeri belirlenmiştir. Beton kano çalışması çok disiplinli bir mühendislik çalışması olup beş kişilik bitirme grubu özverili bir şekilde çalışıp kanonun yapılmasını sağlamıştır.

➢ Çalışmalara başlamadan önce malzeme geliştirme ekibi ile sürdürebilirliği

sağlayacak, dayanımı yapısal analiz sonuçlarına göre geçen yıla oranla daha

yüksek seviyede olabilecek, birim ağırlığı düşük, ve işlene bilirliği yüksek

daha çevreci ve daha yerli malzemeler ile beton elde etmek için araştırmalar

yapıldı. BHA sabit tutarak dayanıklı ve mukavim beton elde etmenin

çalışmalarını yaptık. Beyaz çimento, puzolan (silis dumanı, uçucu kül),

agrega (cam ,pomza, perlit), su, akrilik dispersiyon esaslı lateks,

akışkanlaştırıcı ve lifler (polipropilen, poliamid) malzemeleri ile denemeler

yaptık ve nihai tasarımımızı oluşturduk.
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0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 1,0-2,0 

H-PK30 115,02 315 3,42 3,42 31,5 135 129 75 33 82 135 15 

 

Şekil 1: Nihai Karışım Tasarımı

➢ Tasarımları belirlerken deneylerin sonuçlarından yararlanılmıştır. Yapılan

deneyler basınç deneyi, eğilme deneyi ve deplasman kontrollü eğilme

deneyleri yapılmıştır. Nihai karar deplasmana bağlı eğilme deneyi ile

belirlenmiştir. Nihai tasarım sonucuna göre numunelerimiz 0,6 – 0,8 cm’lik

deplasmana karşı yaklaşık 70 kg yük taşıyabilmektedir.

 NİHAİ TASARIM 

Beton Basınç Dayanımı 20 MPa 

Beton Eğilme Dayanımı 2.5 MPa 

Beton Çekme Dayanımı 1.25 MPa 

Islak Birim Hacim Ağırlık             990 kg/m3 
 

Kuru Birim Hacim Ağırlık 952  kg/m3 

  MOHAVK’IN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ 
 

Şekil 2: Taşıma Kapasitesi Grafiği

Şekil 3: Mohavk Genel Özellikleri

Şekil 4: Kano Modeli

Şekil 4 : Düşey Yük-Yer Değiştirme Eğrisi

Şekil 5: Statik İtme Analizi

Şekil 6: Kür Uygulaması

Şekil 7: Cam Elyaf Uygulaması

Şekil 8: Sportif Yarışma

• Beton kano çalışması temelindeki amaç hafif beton teknolojisidir. Hafif

betonların en büyük özelliklerinden birisi sağladıkları yalıtımdır. Hafif betonlar

doğal hafif agrega sınıfına giren pomza ve perlit ile üretilebilir.

• Betonarme yapısal elemanlar hafif betonlar ile üretilebilir. Yapılarda

kullanılacak hafif betonlar yapının ölü ağırlığını düşüreceğinden deprem

kuvvetlerinden daha az etkilenecektir.

• Hafif betonlarda kullanılan agregalar yerli ve doğal agregalara döndükçe

maliyet oldukça azalmaktadır. Kullanılan katkı ve lifler sayesinde günümüzde

çoğunlukla yapılarda kullanılan beton dayanımına sahip betonlar

tasarlanabilmektedir.

• Birim hacim ağırlığındaki düşüklük sebebi ile uygulamalarda kalıpta daha

düşük basınçlara sebep olur, üretimi ve yerleştirmesi kolaydır.

• Isı iletkenlik katsayısı düşük olduğu için ısı ve ses yalıtımları çok yüksektir.

Prof. Dr. Halit YAZICIMalzeme ve Üretim 

Danışmanıları:

Yapısal analiz 

Danışmanıları:

• Taşıma momentinin maksimum

momenti karşılayabildiği sonucu

elde edilmiştir.


