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Ankrajsız dayanma yapısı tasarımı  

Program: Perde Tasarımı 

Dosya:   Demo_manual_04.gp1 

Bu bölümde kalıcı ve rastlantısal (sel) yüklere maruz ankrajsız dayanma yapısı tasarımına yer 
verilecektir. 

Uygulama 

Homojen olmayan tabakalar içeren zeminde, bir VL 601 palplanş içeren ankrajsız istinat 
duvarını EN 1997 1 (EC 7-1 DA3) standardını kullanarak tasarlayın. Palplanş malzemesi S 240 GP tipi 
çeliktir.  Kazı derinliği 2.75 m olup, yer altı su seviyesi 1 m derinliktedir.  Yeraltı su seviyesini duvarın 
üst seviyesinden 1 m yukarıda dikkate alarak sel durumu için de yapıyı analiz ediniz (mobil sel önleyici 
bariyerler inşa edilmelidir). 

 

Ankrajsız perde duvarın tasarım özellikleri – “Atama” Penceresi 

Çözüm: 

 Bu örneğin çözümünde GEO5 – Perde Tasarımı programı kullanılacaktır. Bu bölümde örneğin 
çözüm aşamaları açıklanacaktır:  
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− 1. İnşaat Aşaması: kalıcı tasarım durumu 

− 2. İnşaat Aşaması : rastlantısal tasarım durumu  

− Perdenin geometrik tasarımı  

− Stabilite analizi 

− Analiz sonuçları 

Ana Veri Girişi: 1. İnşaat Aşaması 

 “Ayarlar” penceresinde “Seç Ayarlar”  butonuna basınız ve ardından No. 5 – “Standart – EN 
1997 – DA3”standartını seçiniz. 

 

“Ayarlar listesi” Penceresi 

İlk olarak “Profil” penceresine gidin ve “Ekle” butonunu kullanarak biri 1.5 m, diğeri de 2.5 m 
olmak üzere iki arayüz tanımlayınız.  

 

“Profil” penceresi- Yeni arayüz ekleme 
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Daha sonra, “Zeminler” penceresine girip, “Ekle” butonuna tıklayarak aşağıdaki tabloda 
verildiği gibi Zemin parametrelerini tanımlayınız ve profillere atayınız.  Her zemin tabakası için 
gerilme durumu efektif olarak kabul edilir, kohezyonsuz zeminler için sukünetteki basınç hesaplanır 
ve yükseltme modu hesabı standart olarak seçilir.  Doygunluk nedeniyle birim ağırlıktaki değişimi 
dikkate almayacağız. 

Zemin Parametreleri Tablosu 

Zemin 
(Zemin Sınıfı) 

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 İnce 
Dane İçeren Kum, 
Orta Sıkı Zemin 

0.0 – 1.5 17.5 29.5 0.0 14.0 

SC – Killi kum, orta sıkı 
zemin 

1.5 – 2.5 18.5 27.0 8.0 14.0 

CL, CI – Düşük veya 
orta plastisiteli Kil, 
katı kıvamda 

2.5’den 
itibaren 

21.0 19.0 12.0 14.0 

 

 

“Yeni zemin ekle” Penceresi-İnce daneli Kum  
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“Yeni zemin ekle” Penceresi-Killi Kum  

 

“Yeni zemin ekle” Penceresi- Düşük plastisiteli Kil  

“Atama” penceresine geçerek Zemin profillerini aşağıda gösterildiği gibi Zemin tabakalarına 
atayın. 
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“Atama” Penceresi-Zemin profilini atama  

 

“Geometri” penceresinde kazı tabanının şeklini seçiniz ve derinliğini giriniz. Ardından, kesitlerin 
türünü seçmek için “düzenle” butonuna tıklayınız. Bu örnekte  VL 601 palplanş kullanılacaktır. 

 

 

“Geometri” Penceresi  

 

“Malzeme” penceresine giderek gerekli Çelik türünü S420 GP (palplanş çeliği) olarak ayarlayınız. 
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“Malzeme” Penceresi  

Bu örnekte, “Ankrajlar”, “Payandalar”, “Destekler”, “Basınç belirleme”, “Sürşarj” ve 

“Uygulanan kuvvetler” bölümleri kullanılmayacaktır. Yapı, aktif deprem bölgesinde bulunmadığı için 

“Deprem” penceresinde de herhangi bir işlem yapılmayacaktır. “Arazi” penceresinde zemin yatay 

olarak bırakılacaktır. 

“Basınç Belirle” penceresine geçerek “minimum boyutlandırma basınıcını göz önüne al” 

seçeneğine tıklayınız. 

  

“Basınç Belirle” Penceresi  

Not: Kohezyonlu zeminler için çoğu standartta dayanma yapısına etkiyen en düşük 

boyutlandırma basıncının girilmesi önerilmektedir.  En düşük boyutlandırma katsayısının standart 
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değeri Ka = 0.2’dir.  Bu şekilde yapı üzerine etkiyen minimum basınç, geostatik gerilmenin (en az) 0.2 

katı olarak alınmaktadır. 

Not: Ankrajlı istinat duvarları olması durumunda, ankraj nedeniyle etkiyen basıncın yeniden 

dağılımının kullanılması önerilir. Palplanşın deformasyonunu azaltmak isterseniz, yapı üzerine etki 

eden (sükunetteki basınç, artırılmış aktif basınç) basıncı da artırmak mümkündür. Bu olasılıkların her 

ikisi de Yardım menüsünde (F1) ve bir sonraki uygulamada (Mühendislik Uygulamaları No.5 Ankrajlı 

Dayanma Yapısı Tasarımı) açıklanmıştır. 

 

 “Su” penceresinde yer altı su seviyesi değerini 1.0m olarak giriniz. 

 

“Su” Penceresi – 1.İnşaat Aşaması 

 

“Aşama ayarları” penceresinde, tasarım durumunu kalıcı olarak seçiniz. 

 

“Aşama ayarları ”penceresi 

“Analiz” penceresini açınız ve “Analiz” butonuna tıklayınız. Bu pencerede program iç kuvvetleri 
ve yapının zemindeki derinliğini otomatik olarak hesaplayacaktır. 
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“Analiz” Penceresi  

Tüm sonuçlar “Detaylı Olarak” butonuna tıklayarak görüntülenebilir. 

 

“Analiz” Penceresi-İnşaat aşaması 1- Analiz Detay sonuç  

Perde tasarımında, yapının zemin içerisindeki ankastre boyuna ve yapıda oluşan iç kuvvetlere 
dikkat edilmektedir. 1.inşaat aşaması için analiz sonuçları: 

− Yapının uzunluğu:          5.54 m 

− Zemin içinde gerekli ankastre boyu:  2.79m 

− Maksimum eğilme momenti:   40.86 kNm/m 

− Maksimum kesme kuvveti:   73.09m kNm/m  
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Bir sonraki aşamada, rastlantısal tasarım durumu (sel) için yapının zemin içerisindeki gerekli 
minimum derinliğinin ve yapıda oluşan iç kuvvetlerin hesaplanması gösterilmektedir. 

 

Veri Girişi – 2. İnşaat Aşaması 

 Şimdi, ekranda sol üst köşede bulunan “Aşama” araç çubuğundan 2. aşamayı seçiniz (eğer 
girilmediyse yeni bir aşama ekleyiniz).  

 

“Aşama’’ Araç çubuğu 

 “Su” penceresinde, yapının arkasındaki YASS derinliğini -1.0 m olarak değiştiriniz. Yapının 
önündeki su seviyesi dikkate alınmayacaktır. 

 

“Su” Penceresi – 2.İnşaat Aşaması  

 

“Aşama Ayarları” penceresine tıklayarak tasarım durumunu “rastlantısal” olarak ayarlayın.  
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                                       “Aşama ayarları ”penceresi-2. İnşaat Aşaması  

 

Diğer bütün değerler 1. inşaat aşaması ile aynıdır.  Bu yüzden diğer pencereleri atlayarak 
“Analiz” penceresine geçiniz ve “Analiz” butonuna tıklayınız. 

 

 

“Analiz” Penceresi  
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“Analiz” Penceresi-İnşaat aşaması 2- Analiz Detay Sonuç 

2. İnşaat Aşaması için analiz sonuçları: 

− Yapının boyu:     7.21m 

− Zemin içinde gerekli ankastre boyu:         4.46m 

− Maksimum eğilme momenti:   M2,max = 178.81 kNm/m 

− Maksimum kesme kuvveti:   Q2,max = 215.82 kNm/m 

 

Bu işlemlerden sonra palplanşın en kesitininin kesme, eğilme ve basınç kontrolü yapılacaktır. 

Kesit Kontrolü 

 

“Boyutlandırma” penceresine gidiniz. 
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“Boyutlandırma” Penceresi  

 

 

“Boyutlandırma” Penceresi-Kesit Kontrolü Sonuçları  

Not: Tüm aşamalardan gelen iç kuvvetlerin maksimum değerleri “Boyutlandırma” penceresinde 

görüntülenebilir. Belirli inşaat aşamalarının sonuçlarını kullanmak istiyorsak, bunları “Düzenle” 

butonuna tıklayarak seçebiliriz. 

Kesitin eğilmeye göre yeterli olmadığını görmekteyiz. Detaylı analiz sonucuna “Detaylı” 

butonuna tıklayarak ulaşabiliriz. 
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Detaylı Penceresi Sonuçlar  

Kesit kontrolü yeterli sonuç vermediğinden “Geometri” penceresinde palplanş kesiti VL602 ile 
değiştirilecektir. 

 

 

“Geometri” Penceresi-En kesiti değiştirme  
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En kesiti değiştirildikten sonra “Boyutlandırma” penceresine gidildiğinde kesitin yeterli olduğu 
görülmektedir. 

 

“Boyutlandırma” Penceresi-Yeni Kesitin Kontrolü  

 

 

“Boyutlandırma” Penceresi- Yeni Kesitin Kontrol Sonuçları  

Not: Kesitin değiştirilmesinin iç kuvvetler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Yapının rijitliği, 
daha kompleks ankrajlı yapıların analizi için kullanılan “Perde Kontrolü” programındaki analizi 
etkileyecektir. 

Stabilite Kontrolü 

Yapının genel stabilite açısından tahkikinin yapılması gerekmektedir. “Stabilite” penceresine 
geçerek stabilite kontrolünü yapınız. 

Bu pencerede, yapının zemin içerisindeki minimum derinliği gösterilmektedir. Her inşaat 
aşaması için stabilite analizi yapılmalıdır. 
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2. inşaat aşamasındaki analize göre yapının minimum derinliği 4.46 m’dir. Bu nedenle zeminde 
4.5 m uzunluğunda bir palplanş tasarlanacaktır. 

İlk olarak 1. inşaat aşamasının analizini yapınız. 

 

“Stabilite” Penceresi-İnşaat aşaması 1 

 

“Stabilite” butonuna tıklayarak “Şev Stabilite” programını açınız. Programı başlattığınızda tüm 
giriş parametreleri otomatik olarak bu programa aktarılır. Programda “Analiz” penceresine gidiniz, 
analiz tipini optimizasyonlu seçiniz ve Bishop yöntemi ile analizi yapınız. 

 

“Şev Stabilitesi” Programı-Analiz penceresi (İnşaat aşaması 1)  
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1. aşama için analiz bittiğinde, ekranın sağ tarafında bulunan “Kaydet ve Çık” butonuna 
tıklayınız ve ardından 2. aşama için analizi yapınız. 

 

 

“Şev Stabilitesi” Programı-Analiz penceresi (İnşaat aşaması 2)  

Analiz Sonucu  

Bu çalışmanın amacı, 2.75 temel derinliğine sahip bir yapı için palplanş duvarı tasarlamaktır. 

Ankrajsız bir istinat duvarı tasarımı yaptığımızda, yapının zemindeki minimum derinlik değerini 
elde ederiz. Bu derinlik, tüm inşaat aşamalarındaki maksimum derinliktir. 

− Birinci inşaat aşamasındaki minimum yapı derinliği:        2.79 m 

− İkinci inşaat aşamasındaki minimum yapı derinliği:                             4.46 m 

Yukarıda çıkan sonuçlara göre toplam uzunluğu 7.25 m (2.75 m+ 4.50 m) olan zeminde 
ankastre boyu 4.5 m olan bir palplanş duvarı tasarlanacaktır. 

Bu yapı, genel stabilite tahkikinde güvenli tarafta kalmaktadır. Yapının maksimum kullanımı 
%60’ı geçmeyecektir. 

VL 601 tipi palplanş duvarı tasarımda kullanıldığında, eğilme tahkiki için güvenli çıkmamıştır.  
Bu nedenle kesit VL 602 tipi ile değiştirilmiştir ve duvar güvenli olarak hesaplanmıştır. 

Toplamda 7.25 m uzunluğuna sahip palplanş duvarı (en kesit tipi VL 602, S 240 GP Çelik) tüm 
tahkiklerde yeterli bulunmuştur. 
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