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PROJE TANIMI

           Ülkemizde ve Dünya'da gerçekleşen depremler sırasında,
zemin sıvılaşması pek çok kere gerçekleşmiş ve ciddi zararlar
vermiştir. Eğer bina kazık (fore) temeller ile yapılmış ise sıvılaşmaya
karşı koyabilir. Fakat çoğu bina kazık temeller ile inşa edilmemiştir.
Bu probleme çözüm olması amacı ile geliştirdiğimiz “AİDEKS”
(Amortisör ve İzolatör Destekli Kafes Sistemi) isimli projemiz;
“Zemin Sıvılaşmasına Karşı Sismik Amortisör ve İzolatör Destekli
Derin Kolonlar ile Dıştan Bina Güçlendirmesi” olarak tanımlanır.

  Depremler sırasında yapıların alacağı hasar iki etkene bağlıdır.

    1. Binanın dayanıklılığı                                    2. Zemin türü
               Zemin türü ile ilgili olarak yaşanan en önemli sorunlardan
birisi “ZEMİN SIVILAŞMASI” olayıdır. 
          Zemin sıvılaşmasına karşı koyabilmesi için yapının fore
(derin) kazık temeller ile inşa edilmiş olması gerekir. Fakat çoğu
yapı bu şekilde inşa edilmemiştir. Derin kazık temelleri olmayan
yapıların zemin sıvılaşması karşısında dayanması mümkün
değildir. Sıvılaşma sebepli yıkım ile can ve mal kaybı
kaçınılmazdır. 
          Çoğu bina sahibi, binasının oturduğu zeminin cinsini ve
taşıdığı riskleri bilmemektedir. Ülkemizde ve Dünyada pek çok
yerleşim bölgelerinde olası bir depremde zemin sıvılaşması riski
mevcuttur. Çoğu zeminin altı sulak ve gevşek yapılıdır. Özellikle
sahil şeridi ve yakınlarındaki, denizin doldurulması ile elde edilmiş
alanlardaki, yeraltı suyu bakımından zengin, sulak ya da dere
yatağı gibi arazilerde bulunan yapılar bu sorun ile yüz yüzedir. 

          AİDEKS Projesi ile pek çok kamu ve özel binaların güçlendirilmesi
yapılabilir. Zemin sıvılaşmasının öngörüldüğü devlete, tüzel kişilere ve
vatandaşlara ait binalarda uygulanarak hem ekonomik, hem de hızlı bir
çözüm oluşturmasının yanı sıra deprem korkusuna çare olur, afet
yönetimine katkı sağlar. AİDEKS tarihi eser niteliğindeki yapılara
uygulanması halinde de tarihi zenginliklerini korumaya destek olur.

             AİDEKS günümüzde kullanılmakta olan yöntemlerin ( fore kazık, sismik izolatör ve sismik
amortisör) farklı uygulama şekilleri gözetilerek bir arada kullanılmasını gerektirir. Fore kazık, sismik
izolatör ve sismik amortisörler günümüzde AİDEKS Projesi yöntemleri ile kullanılmamaktadır. Bu yönleri
ile yenilikçi ve özgün olan projemiz, afetler olmadan önce problemi çözmesi bakımından da afet yönetimine
iyi bir örnektir. Ayrıca ülkemizde var olan kaynakların, beyin ve beden gücünün kullanılarak AİDEKS
Projesinin kolaylıkla gerçekleştirilebilecek olması projemizin milli ve yerli özellikte olmasını sağlar.     

Çorlu
 Bilim ve Sanat Merkezi

          Olası bir depremde, yumuşak zeminler üzerindeki binalar,  zemin
sıvılaşması açısından büyük risk altındadır. Bu riski minimuma indirmek için
AİDEKS Projesi şu çözüm önerilerini sunar:

1.Fore (Derin) Kazık Temeller: Derin kazık
temellere (Şekil 1.) sahip olmayan yapıya,
dışarıdan bağlanan kolonlara temel
oluşturacak şekilde,  bir çeşit dış derin kazık
temeller olarak inşa edilirler.

(Şekil 1.) For kazık temel inşası.
(ftszemin.com/?

pnum=9&pt=Fore%20Kaz%C4%B1k)

4. Sismik Amortisörler: Sismik amortisörler günümüzde
binalarda kolonlar arasında genellikle duvar içlerine
gizlenerek kullanılırlar (Şekil 3.). AİDEKS sismik
amortisörleri dış kolonları birbirine bağlamak, sarsıntıyı
sönümlemek, burulma hareketine tedbir almak,
kolonların birbirinden bağımsız sarsılarak binayı
hırpalamasını engellemek amacı ile çapraz ve hafif
çapraz konumlarda kullanır.

(Şekil 4.) Sismik amortisörler.
(celikhaber.com/2019/09/deprem-
izalatorleri)

3. Sismik İzolatörler: Bu izolatörler günümüzde
deprem sarsıntılarını yatayda sönümlemek
amacı ile kolon gövdelerinde etkin olarak
kullanılmaktadır (Şekil 2.). Fakat AİDEKS 
 sismik izolatörleri farklı bir yaklaşımla, derin
kazık temelli kolonları, binaya dışarıdan
bağlamak ve sarsıntı sırasında binanın kolonlar
arasında hırpalanmasını engellemek amacı ile
düşey konumlu olarak kullanır.

(Şekil 2.) Sismik izolatörler.
(haberturk.com/elazig-haberleri/67369063-

elazigda-sehir-hastanesi-872-izolator-ile-
depremde-de-guven-veriyor)

2. Güçlü Dış Kolonlar: Altındaki zemin
sıvılaştığında yapıyı ayakta tutmak amacı ile
yapıyı dışarıdan çevreleyen, kafes içine alan,
fore (derin) kazık temelleri olan  kolonlar inşa
edilerek binaya izolatörler ile bağlanır.

1.AİDEKS, fore kazık temelli kolonları,
güçlendirilecek (kafeslenecek) binanın
etrafına, derin sondajlar açarak inşa eder. 

2.Bu kolonlar binaya, binanın kirişleri
gözetilerek sismik izolatörler aracılığı ile
bağlanır. Bu izolatörler yardımı ile olası bir
deprem sırasında binanın dış destek kolonları
arasında hırpalanması engellenir.

3.AİDEKS kapsamında dış destek
kolonları birbirine sismik amortisörler
ile hafif çapraz olarak bağlanır.
Böylelikle yatay doğrultulu sarsıntıların
sönümlenmesi sağlanırken burulma
hareketine karşı da etkili bir çözüm
sunulur. 

4.Çatı ve bodrum seviyesinde de dış kolonlar
arası çapraz olarak atılacak amortisör destekleri
kolonların birbirinden bağımsız hareketini
engellerken aynı zamanda  kolonları bir arada
tutarak kafes bütünlüğünü sağlar, binayı ayakta
tutmaya destek olur.

5.Tüm AİDEKS unsurları binaya görsel yönden estetik sağlamak amacı ile
dekoratif olarak kamufle edilir.


