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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Muhammed AYDIN
	Text12: DERİN ZEMİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ 
	Text20: Çalışma kapsamında zemin etütü raporundan alınan veriler doğrultusunda idealize zemin profili oluşturulup yapılan sayısal analizler bu oluşturulan profil üzerinden gerçekleştirilmiştir. Standart penetrasyon test sonuçları yardımıyla zeminde taşıma, oturma ve sıvılama analizleri yapılmıştır. Sıvılaşma analizi ise Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılmış olup zeminin sıvılaşmaya karşı dirençli olduğu belirlenmiştir. Taşıma gücü ve oturma problemleri için 0,80 m çapında 8,00 m derinliğinde derin karıştırma kolonu ile iyileştirme hesapları yapılmıştır Derin karıştıma kolonu geleneksel yönteme göre nihai taşıma gücü 287,00 ton emniyetli taşıma gücü ise 143,50 ton olarak bulunmuştur. Derin karıştırma kolonu ile iyileştirilmiş zeminin geleneksel yönteme göre taşıma gücü 2,25x2,25 m karelaj için 46,02 t/m2, oturma hesabı ise 3,05 cm olarak bulunmuştur. Plaxis sonlu elemanlar yöntemine göre iyileştirme öncesi ve sonrası için yapılan deformasyon analizi değerleri sırasıyla 14,20 ve 4,75 cm olarak bulunmuştur. İyileştirme öncesi ve sonrası geleneksel yönteme göre hesaplanan oturma değerleri ile sonlu elemanlar yöntemine göre hesaplanan değerler birbirine yakın çıkmıştır. Geleneksel yönteme göre hesaplanan nihai taşıma gücünün, test sonucununa göre hesaplanan göçme yüküne göre %6 daha güvenli tarafta olduğu görülmektedir.  
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