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Mesnet/İzolatör TipleriMesnet/İzolatör Tipleri

Mesnet  ve İzolatör Tipleri

Pot Mesnet Elastomer Mesnet/İzolatör Sürtünmeli Sarkaç Viskoz Damper



Mesnet/İzolatör Tipi SeçimiMesnet/İzolatör Tipi Seçimi

Köprü Tipi

• Üstyapı Ağırlığı => Deprem kuvvetleri

• Mesnet Adeti ve Ebadı => Sönüm veya izolasyon etkisinin optimize edilmesi

• Mesnetlere Etkiyen Düşey Kuvvetler => Mesnet ve üstyapı/altyapı bağlantısının belirlenmesi

Mtop

Düşey Mesnet Reaksiyonları:

Mdeck * A(t)

F F

Düşey kuvvetler açısından avantaj => Elastomer izolatörler



Mesnet/İzolatör Tipi SeçimiMesnet/İzolatör Tipi Seçimi

Sismik Risk Derecesi

• Yer ivmesi => Deprem kuvvetleri

• Fayların konumu => Deplasman istemleri ve düşey kuvvetlerin büyüklüğü

• Tekrar aralığı => Mesnetlerin değiştirilmeleri gereği

• Oluşması beklenen hasar derecesi => Üstyapının yerine geri gelmesi vb.

Deprem riski tasarımı belirlemiyor ise => Bağlantısız elastomer mesnetler ve pot mesnetler

Sönüm açısından avantaj => Sürtünmeli sarkaç, elastomer izolatör ve viskoz damperler

Deplasman istemleri açısından avantaj => Pot mesnetler, sürtünmeli sarkaç ve elastomer izolatör

Değişim kolaylığı açısından avantaj => Pot mesnetler, sürtünmeli sarkaç ve vizkoz damper

Mesnet “restoring force” avantajı => Sürtünmeli sarkaç ve elastomer izolatör
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Ekonomik kriterler

• Mesnet maliyeti açısından avantaj => Sürtünmeli sarkaç ve viskoz damper

• Bakım açısından avantaj => Elastomer izolatör

• İmalat süresi açısından avantaj => Pot mesnetler, sürtünmeli sarkaç ve viskoz damper

• Değişim kolaylığı açısından avantaj => Pot mesnetler, sürtünmeli sarkaç ve viskoz damper

• Test imkanları açısından avantaj => Elastomer izolatör

• Üretici rekabeti => Elastomer izolatör

Mühendislik kriterleri

• Düşey yük altındakl davranış avantajı => Elastomer izolatör, pot mesnetler ve viskoz damperler

• Yatay deplasman altındaki davranış => Elastomer izolatör ve sürtünmeli sarkaç

• Yaşlanmaya bağlı davranış değişikliği => Elastomer izolatör

• Analiz kolaylığı ve hızlı çözüm => Pot mesnetler ve elastomer izolatör



Analiz YöntemleriAnaliz Yöntemleri

“Response Spectrum” Analizi

• Deprem etkilerini şartnamelere bağlı kalarak simüle etmek kolaydır.

• Hızlı bir doğrusal çözüm yöntemidir, fakat çoğu izolatör tipi için yeni analizlerle iterasyon gerektirir.

• Orta ayak yüksekliklerinin benzer olduğu sürekli köprüler ve doğrusal mesnetler için daha uygundur.

• Düşey yük altındaki mesnet davranışını görmek için yeterli değildir.

• Sönüm oranları dolaylı olarak analize katılmaktadır.

Doğrusal olmayan “Time History” Analizi

• Deprem kayıtlarının seçimi ve modifikasyonu önem taşır.

• Zaman alıcı bir çözüm yöntemidir.

• Tüm köprü ve mesnet tipleri için uygundur.

• Mesnetlerin kesme-deformasyon eğrilerini elde etmek mümkündür.

• Sönüm vb. etkiler direk olarak hesaba katılmaktadır.



Özet Tasarım BilgileriÖzet Tasarım Bilgileri

Elastomer İzolatör:

Sürtünmeli Sarkaç:

“AASHTO Guide Specifications for Seismic Isolation Design” a göre, altyapı dayanımının maksimum mesnet
yatay kuvvetlerinden 1.20 kat daha büyük olması gerekmektedir.

Aynı şartnameye göre, mesnetlerdeki“restoring force” en az W/80 olmalıdır.

“EUROCODE 15129” elastomer mesnetlerdeki kesme deformasyonunu %250 ile sınırlandırmaktadır.

Sismik izolasyonun kullanıldığı tasarımlarda R=1 alınmalıdır.

Ön boyutlandırmayı “Response Spectrum” analiz yöntemi ile yapmak tasarımcıya hız kazandıracaktır.

Önemli ve kiritik yapılarda, viskoz damper kullanılan veya düşey deprem kuvvetlerinin belirleyici olabildiği
tasarımlarda doğrusal olmayan “Time-History” analiz yönteminin kullanılması önerilmektedir.



KömürhanKömürhan Köprüsünün Deprem GüçlendirmesiKöprüsünün Deprem Güçlendirmesi

A=0.40g Zemin Sınıfı: A (Sert Kaya)



KömürhanKömürhan Köprüsünün Deprem GüçlendirmesiKöprüsünün Deprem Güçlendirmesi

Sürtünme Damperleri => Kayma yükü=1000 kN

Deplasman Limiti=±150 mm

Sürtünme
Damperi



ÖngermeliÖngermeli II--Kirişli Otoyol ViyadüğüKirişli Otoyol Viyadüğü

A=0.60g Kenar Ayak Mesnet Bağlantı Detayları

Bağlantı Tabliyesi

Bağlantı
Tabliyesi



ÖngermeliÖngermeli II--Kirişli Otoyol ViyadüğüKirişli Otoyol Viyadüğü

A=0.60g Orta Ayak Mesnet Bağlantı Detayları



Çelik IÇelik I--Kirişli Otoyol ViyadüğüKirişli Otoyol Viyadüğü

A=0.60g Mesnet Bağlantı Detayları

Çelik I Kiriş Bağlantı Kirişi

Bağlantı Kirişi


