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Konsol duvar tasarımı 

Program: Konsol Duvar 

Dosya:   Demo_manual_02.guz 

Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir.   

Uygulama: 

 4.0 m yüksekliğinde bir konsol duvar tasarlayarak, EN 1997-1 (EC 7-1, Design approach 1)’e 
göre analizini gerçekleştiriniz.  Yapının arkasındaki arazi yataydır.  Yeraltı su seviyesi 2 m derinliktedir.  
Duvarın arkasında 5.0 m uzunluğunda ve 10kN/m2 büyüklüğünde bir yayılı yük bulunmaktadır.   
Temel altındaki zemin tabakası, taşıma kapasitesi 175 kPa olan kumlu siltten (MS) oluşmaktadır. 
Duvarın arkasındaki zemin ise orta sıkılıkta Kum (S-F, içerisinde az miktarda ince dane bulunan Kum) 
tabakasından oluşmaktadır.  Konsol betonarme duvar için C20/25 sınıfı beton kullanılacaktır.    

 

  

Konsol Duvarın Tasarım Özellikleri –“Atama” Penceresi 

Çözüm:  

 Problemin çözümü için GEO5 – Konsol Duvar programını kullanacağız.  Bu metinde ise 
örneğin çözümü adım adım açıklanmaktadır.   

 “Ayarlar” penceresinde “Seç Ayarlar” butonuna tıklayınız ve 3 No’lu standardı (Standart – EN 
1997 – DA1) seçiniz. 
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‘’Ayarlar Listesi’’ Penceresi  

 “Geometri” penceresinde 4. şekli seçin ve aşağıda gösterildiği gibi boyutlarını girin. 

 

‘’Geometri’’ Penceresi 

“Malzeme” penceresinde duvarın malzeme özelliklerini giriniz. Duvarın birim ağırlığı γ=25 

kN/m3 olup, C20/25 sınıfı betondan ve B500 sınıfı çelikten yapılacakır. 
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“Malzeme” Penceresi – Yapının malzeme özellikleri 

“Profil” penceresinde “Ekle” butonunu kullanarak 4m derinliğinde zemin arayüzünü tanımlayınız. 

 

“Profil” Penceresi 

 

Daha sonra, zemin parametrelerini “Zeminler” penceresinde “Ekle“ butonuna basarak 
tanımlayınız. İlk olarak duvarın arkasındaki S-F zeminini ekleyeceğiz, ardından temeli oluşturacak olan 
MS zeminini ekleyeceğiz.  
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‘’Yeni Zemin Ekle’’ Penceresi-S-F Zemin Profili 

                   

“Yeni Zemin Ekle” Penceresi-MS Zemin Profili 
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Not: Aktif basıncın büyüklüğü, zemin ile yapı arasındaki sürtünmeye bağlıdır.  Sürtünme açısı ise 

yapıda kullanılan malzemeye ve zeminin içsel sürtünme açısına bağlıdır. Genellikle 

( ) efϕδ ⋅÷≈ 3
2

3
1

 
aralığındaki değerler kullanılmaktadır.   

Zemin Parametreleri Tablosu 

Zemin 

(Zemin Sınıflaması) 

Profil 

[m] 

Birim Ağırlık 

γ [kN/m3] 

İçsel 
Sürtünme 
Açısı      
φef [o] 

Kohezyon 

cef [kPa] 

Zemin-yapı 
arasındaki 
sürtünme       
δ= [o] 

S-F - Az miktarda ince dane 

içeren Kum, orta sıkı 
0.0 – 4.0 17.5 28.0 0.0 18.5 

MS – Kumlu silt,  

katı kıvam, Sr < 0.8  

4.0 m’den 

itibaren 
18.0 26.5 30.0 17.5 

 

“Atama” penceresinden, tanımladığımız zemin profillerini zemin tabakalarına atayınız. 

 

“Atama” Penceresi 
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‘’Arazi’’ Penceresinde yatay arazi yüzeyini seçiniz. 

 

“Arazi” Penceresi 

 Yeraltı su seviyesi zemin yüzeyinden 2 m derinliktedir.  “Su” penceresinde uygun olan su 
durumunu ve parametreleri seçiniz. 

 

“Su” Penceresi 

 Bir sonraki pencerede sürşarj yükü tanımlanacaktır. Ekle butonuna tıklayarak 10 kN/m3 
büyüklüğünde kalıcı bir şerit sürşarj yükünü arazide 5 metre boyunca ölü yük olarak tanımlayınız.  
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“Yeni Sürşarj” Penceresi 

 “FF direnci” penceresinde duvarın önündeki arazi şeklini seçiniz ve duvarın ön yüzündeki 
diğer direnç parametrelerini tanımlayınız. 

 

“FF direnci” Penceresi 

Not: Bu örnekte, duvarın ön yüzündeki direncin dikkate alınmaması sebebiyle sonuçlar 

konservatif çıkacaktır.  FF direnci zeminin kalitesine ve yapıda izin verilen deplasmana bağlıdır.  

Orijinal zemin veya iyi sıkıştırılmış zemin için sükûnetteki basıncı dikkate alabiliriz.  Eğer yapıda 

deplasmana izin veriliyorsa pasif basınçlar da dikkate alınabilir (Daha fazla bilgi için: YARDIM – F1). 
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 “Aşama Ayarları” penceresinde tasarım durumu tipini seçiniz.  Bu örnek için “kalıcı” 
seçilecektir.  Ardından, duvara etkiyen basınç için “duvar eğilebilir (aktif basınç)" olarak seçiniz. 

 

‘’Aşama Ayarları’’ Penceresi 

Not: Duvar her zaman sükunetteki zemin basıncına göre boyutlandırılmaktadır (duvar hareket 

edemez).  Aktif basınç ile duvarı değerlendime ihtimali sadece deprem gibi istisnai durumlarda 

düşünülmektedir (kısmi katsayının 1.0’e eşit olduğu sismik tasarım durumunda).  

Tasarım aşağıdaki gibi gözükmektedir. 

 

Analizi Yapılacak Olan Yapı 

Konsol duvarın dönme ve kayma için analizini gerçekleştireceğiniz “Tahkik” penceresini açınız.   
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“Tahkik” Penceresi 

Not: Ekranın sağ kısmındaki “Detaylı” butonuna tıkladığınızda açılan pencerede detaylı analiz 

sonuçlarını bulabilirsiniz. 

Analiz Sonuçları: 

Analiz sonucunda kayma tahkiki yeterli sonuçlar vermemiştir.   

− Dönme : % 52.7  Mres=208.17>Movr=109.75 [kNm/m] YETERLİ 

− Kayma: % 124.5 Hres=65.74<Hact=81.83  [kN/m]   UYGUN DEĞİL 

Bu durumda dizaynı geliştirmek için birkaç seçenek bulunmaktadır: 

− Duvarın arkasında daha iyi bir zemin kullanmak 

− Temele ankraj uygulamak 

− Temel altında eğim vererek sürtünmeyi arttırmak 

− Duvar gövdesine ankraj uygulamak 

Bu değişiklikler ekonomik ve teknik olarak zor olabilir; bu nedenle en kolay alternatifi seçmeliyiz.  En 
verimli yöntem duvarın şeklini değiştirerek diş eklemektir. 

Tasarım Değişikliği: Duvarın Boyurtlarını Değiştirmek 

“Geometri” penceresine dönerek konsol duvarın şeklini değiştiriniz.  Kaymaya karşı direnci 
arttırmak için duvara diş ekleyiniz.   
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“Geometri” penceresi (Konsol duvarın boyutlarının değiştirilmesi) 

Not: Duvar temelinde diş olması durumunda genellikle eğimli temel tabanı gibi analiz yapılır.  

Dişin etkisi ön yüz direnci gibi dikkate alınırsa, program düz bir temel tabanı gibi analizi gerçekleştirir.  

Ancak, yapının ön yüzündeki direnç (FF direnci) dişin alt derinliğine kadar hesaplanarak analiz yapılır 

(Daha fazla bilgi için: YARDIM – F1). 

 

Yapının yeni şekli 

Yeni geometriye göre dönme ve kayma için analizleri tekrarlayınız. 
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“Tahkik” Penceresi 

Bu analizde dönme ve kayma sonuçları yeterli bulunmuştur (% 49.4 ve % 64.9). 

Daha sonra “Taşıma Kapasitesi” penceresinde, temel zemini (175kPa) için taşıma kapasitesi analizi 
yapınız. 

 

“Taşıma kapasitesi” Penceresi 

Not: Bu örnekte, jeolojik etüt veya standartlardan elde edilebilen zeminin taşıma kapasitesi 

girdi olarak programa verilmiştir.  Normalde bu değerler oldukça konservatiftir.  Bu yüzden temelin 
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taşıma kapasitesini, yükün eğimi ve temel derinliği gibi bilgileri ve benzeri etkileri dikkate aldığı için 

“Yüzeysel Temel” programını kullanarak analiz etmek daha doğru olacaktır. 

  “Boyutlandırma” penceresine gelerek “duvar gövdesi kontrolü”nü seçiniz.  Gövdedeki ana 

donatıyı taşıma kapasitesini ve tüm tasarım esaslarını karşılayacak şekilde – 10 adet Ø 12 mm, olarak 

alınız. 

 

“Boyutlandırma” Penceresi 

Daha sonra, “Stabilite” penceresini tıklayınız ve duvarın toptan göçme analizini yapınız. “Şev 
Stabilitesi” programı açılınca “Analiz” penceresine gidiniz. Bu örnekte daha konservatif sonuçlar 
veren “Bishop ”metodu kullanılacaktır.  Dairesel kayma yüzeyi ile optimizasyon tipi analizi 
gerçekleştiriniz.  Ardından “Çık ve Kaydet” tuşu ile bu bölümden çıkabilirsiniz.   Sonuçlar ve görseller 
Konsol Duvar programının raporunda gösterilecektir.   
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“Şev Stabilitesi” Programı – Analiz Penceresi 

Analiz Sonuçları – Taşıma Kapasitesi: 

− Dönme: % 49.4                    Mres=218.35 > Movr=107.94 [kNm/m] YETERLİ 

− Kayma: % 64.9   Hres=99.26 > Hact=64.38     [kN/m] YETERLİ 

− Taşıma Kapasitesi: %  86,2 Rd=175 >σ =140.31               [kPa] YETERLİ 

− Duvar gövde kontrolü: % 85.4 MRd=169.92 > MEd= 145.18  [kN·m] YETERLİ 

− Toptan Göçme: % 39.4  Yöntem – Bishop (optimizasyon) YETERLİ 

 

Analiz sonucunda konsol duvar YETERLİ bulunmuştur. 
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