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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu (4.Kat)
	Text1: Mustafa ERGÜN
	Text12: LİFLİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞÇENTİKLİ (HASARLI) ÇELİK KİRİŞLERİNYORULMA VE DİNAMİK DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİNANALİTİK, SAYISAL VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
	Text20: Çelik karayolu köprüleri, üzerlerinden geçen taşıtlar ve çevresel etkenler nedeniyle sürekli olarak değişken büyüklüklerde dinamik etkilere maruz kalmaktadır. Bu etkiler köprü elemanlarında çatlak oluşumuna, mevcut çatlakların daha da ilerlemesine ve yayılmasına neden olmaktadır. Şiddetlerine ve büyüklüklerine bağlı olarak bu etkiler, köprülerin güvenilirliğini tehlikeye sokabilmekte hatta köprülerin servis ömür sürelerini dahi kısaltabilmektedir. Bu nedenle, yorulma hasarlı çelik köprülerin servis ömürlerini uzatmak amacıyla, güçlendirme yöntemleri üzerinde yapılan çalışmalar son yıllarda büyük hız kazanmıştır. Hasarlı bölgeye kolay bir şekilde uygulanabilmesi, hafif, dayanıklı ve sürdürülebilir oluşu nedeniyle karbon fiber takviyeli polimerlerin (KFTP) kullanımı, geleneksel yöntemlere (çelik levha ile destekleme) alternatif olarak önemli bir artış göstermiştir. Köprü üzerindeki taşıt trafiğinin oluşturduğu çevrimsel yükler ve korozyon etkisi altında oluşan yorulma hasarlarına karşı, KFTP malzeme ile yapılan güçlendirme işlemlerinin çok iyi sonuçlar verdiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. KFTP malzemenin yorulma hasarlı yapı elemanlarına vermiş olduğu tüm bu olumlu katkılarının yanında mekanik özelliklerine, uygulama biçimine, uygulama alanına, uygulandığı yüzeye ve dış etkenlere bağlı olarak bir takım dezavantajları da mevcuttur. Bu dezavantajlar, araştırmacıları ve mühendisleri yeni malzemelerin üretilmesine veya başka alanlarda başka amaçlar doğrultusunda kullanılan malzemeleri yorulma hasarları için uygulamaya teşvik etmektedir. Çünkü malzemenin bu olumsuz yanlarının dikkate alınmaması, yorulma davranışının eksik bir biçimde belirlenmesine ve güçlendirme sonrasında hedeflenen hizmet süresine ulaşılamamasına neden olacaktır. Tüm bu veriler ışığında bu tezin temel amacı, KFTP malzemeler ile güçlendirilmiş yorulma hasarlı çelik kirişlerin (köprü kirişini temsil eden model) artık yorulma ömürlerini ve dinamik karakteristiklerini, ilk defa bu alanda kullanılan MasterInject 1302 ile yapılan güçlendirme işleminden elde edilen sonuçlarla karşılaştırarak, bu yeni malzemenin hasarlı kirişin yorulma ve dinamik davranışını ne oranda iyileştirebildiğini analitik ve deneysel yöntemlerle ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler sayesinde, geleneksel yöntemlerle ve KFTP malzeme ile yapılan güçlendirme işleminden doğan olumsuz yanların, MasterInject 1302 ile giderilebildiği ve bu yeni malzemenin hali hazırda kullanılan güçlendirme yöntemlerine bir alternatif olabileceği sonucuna varılmıştır.  Anahtar Kelimeler: Yorulma davranışı, Dinamik davranış, Güçlendirme, KFTP kumaş, KFTP plaka, MasterInject 1302 
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