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SORU 1. L120x120x12 boyutlarındaki tek korniyerden yapılmış basınç çubuğu ağırlık

merkezinden 25 kN sabit, 75 kN hareketli yük ile yüklüdür. L=3m boyundaki çubuğun verilen

yükü güvenle taşıyıp taşıyamayacağını

a) İki kolundan da birleşim noktasına bağlanması durumu için

b) Tek kolundan düzlem kafes kirişin başlığına bağlanması durumu için belirleyiniz.
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olan tek korniyerlerde burulma ve eğilmeli burulma burkulması kontrolüne

gerek yoktur. Fe elastik burkulma gerilmesinin hesaplanması yeterlidir.

Özel haller 
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olan tek korniyerler basınç çubukları için aşağıda verilen iki farklı seçenek söz

konusudur.
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SORU 2. 120x80x10 boyutlarındaki iki adet korniyer uzun kenarlarından sırt sırta gelecek

şekilde 10 mm aralıklı olarak kombine edilerek bir basınç çubuğu oluşturmaktadır. L=3 m

boyundaki çubuğa 75 kN sabit yük, 225 kN hareketli yük etki etmektedir. Konektörler 1 m

aralıklarla ve kaynaklı olarak teşkil edilmiştir. ÇYHY 2018’e göre gerekli kontrolleri yaparak

basınç çubuğunun tasarım taşıma gücünü hesaplayınız?
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a) Standartlarda bulunmayan enkesitleri elde etmek için değişik boyutlardaki levhaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan
yapma kolonlar.

b) 2 adet I, U veya korniyerin yüz yüze veya sırt sırta gelecek şekilde aralarında bir bağ levhası (konektör) girecek kadar mesafe
bulunacak kadar ayrık olarak teşkil edilmesi ile oluşturulan kolonlar. Bu tip kolonlarda bir malzemeli, bir de malzemesiz eksen
meydana gelir. Malzemesiz eksen etrafındaki atalet momenti birleşik hale ait atalet momentinden daha büyük olur. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta çok parçalı kolonun tek bir elemanmış gibi davranmasını sağlamaktır. Burkulma
esnasında elemanda büyük kesme kuvvetleri meydana gelir. Bu kesme kuvvetlerinden dolayı elemanlar arasında meydana
gelebilecek relatif yer değiştirmelerin önlenmesi şarttır. Çift korniyerden yapılmış olan kafes kiriş çubuklarının ve benzeri
taşıyıcıların uçlarında elemanların birbirlerine göre küçük bir yer değiştirmesi çubuğun etkili boyunu önemli derecede arttırır,
bu da taşıma gücünde azalmalara neden olur. Bu nedenlerle uç birleşimlerinin kaymaya karşı dirençli olarak tasarlanmasına
önem verilmelidir. Narinlik oranları için aşağıda verilen basitleştirilmiş denklemler kullanılabilir.

c) Birden fazla profilin yukarıda sözü edilen bir konektör kalınlığı mesafesinden daha ayrık olarak düzenlenmesi ile oluşturulan
kolonlar da yapılabilir. Bu tipteki elemanlar çok parçalı kolonlar olarak da adlandırılırlar. Çok parçalı kolonlarda da kesme
kuvvetinin karşılanması önem kazanır.

Basınç kuvveti etkisi altında bulunan kolonlarda standart profillerin yanı sıra yapma enkesitler de kullanılabilir. Yapma
enkesitlerin kullanılması yapısal zorunluluklar nedeni ile olabileceği gibi elemanın kritik burkulma yüklerinin arttırılması
gereksiniminden dolayı da olabilir. Yapma kolonlar olarak adlandırılan bu elemanların gruplandırılması aşağıdaki gibi yapılabilir.

Yapma enkesitli basınç elemanları (yapma kolonlar)
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SORU 3. L=5000 mm boyundaki iki ucu da mafsallı boru enkesitli kolonun kesit ve malzeme

özellikleri aşağıda verilmiştir. 250 kN sabit, 750 kN hareketli yük etkisindeki kolonun verilen

yükü güvenle taşıyıp taşımayacağını tahkik ediniz.
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Boru, kutu ve dolu enkesitlerde burulma ve eğilmeli burulma burkulma kontrollerinin yapılması
gerekmez, sadece eğilme burkulmasına göre hesap yapılmalıdır.
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SORU 4. Kesit ve malzeme özellikleri verilen L=4.5 m boyundaki iki ucu mafsallı yapma

basınç çubuğu sabit yükten dolayı 140 kN, hareketli yükten dolayı 420 kN eksenel basınç

kuvvetine maruzdur. Basınç çubuğunun üst başlığı 200x20, alt başlığı 130x20 ve gövdesi 300x10

boyutlarındaki levhalardan oluşmuştur. Kaynakla yapılan birleşimde kaynak kalınlığı 10 mm’dir.

ÇYHY 2018’e göre gerekli kontrolleri yaparak basınç çubuğunun taşıma gücünü hesaplayarak

güvenli olup olmadığını saptayınız?
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SORU 5. Kesit ve malzeme özellikleri verilen L=4.5 m boyundaki iki ucu mafsallı yapma

basınç çubuğu sabit yükten dolayı 140 kN, hareketli yükten dolayı 420 kN eksenel basınç

kuvvetine maruzdur. Basınç çubuğunun üst başlığı 200x20, alt başlığı 200x20 ve gövdesi 30x6

boyutlarındaki levhalardan oluşmuştur. Kaynakla yapılan birleşimde kaynak kalınlığı 10 mm’dir.

ÇYHY 2018’e göre gerekli kontrolleri yaparak basınç çubuğunun taşıma gücünü hesaplayarak

güvenli olup olmadığını saptayınız?
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SORU 6. Malzeme özellikleri verilen çift T profilinden yapılma basınç çubuğu sabit yükten

dolayı 150 kN, hareketli yükten dolayı 500 kN basınç kuvveti etkisindedir. T profilleri sırt sırta 15

mm aralıklı olarak yerleştirilmiştir. Konektörler profillere kaynakla bağlanmış ve L=4.0 m olan

kolon boyunca iki eşit bölge olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. ÇYHY 2018’e göre gerekli

kontrolleri yaparak basınç çubuğunun verilen yükü güvenle taşıyıp taşıyamayacağını tahkik

ediniz?
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