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YOL KÖPRÜ BİNA 

BARAJ HES GES RES 



Bina, köprü, fabrika vb. mühendislik yapılarının sağlamlığı veya projeye uygun imal edilip 

edilmediği, bu yapılara zarar vermeden, hızlı bir şekilde jeofizik yöntemlerle araştırılabilir. 

Yapı jeofiziği araştırmaları çok hızlıdır. Sonuç hemen verilir. İncelenen betonarme yapıdan 

bir örnek almaya gerek yoktur. Dolayısıyla yapıya zarar vermeden sağlamlığı incelenebilir. 

Karotlar alınarak yapılan incelemelerde, sadece karot numunenin alındığı yer incelenmiş 

olur. Karotun özelliği tüm binanın özelliği gibi yorum yapılır. Yapı Jeofiziği çalışmalarında ise 

yapının tamamı “cm” hassasiyetinde incelenebilir. Yani yapının bir tomografi görüntüsü  

elde edilmiş olur.  

TAHRİBATSIZ YAPI İNCELEMELERİ 

Beton ve Betonarme Yapılarda Boşluk ve Beton Kalınlık Tespitleri  

Beton ve betonarme yapılarda boşluk ve beton kalınlık tespitleri  Yer Radarı Yöntemi ile    

yapılabilmektedir. Yer Radarı Yöntemi (Ground Penetrating Radar-GPR)  yüksek frekanslı 

elektromanyetik, jeofizik yöntemdir.  Özellikle tünellerde enjeksiyon yapılacak yerin tespiti 

ve enjeksiyon  miktarının hesaplanması için boşlukların tespiti oldukça önemlidir. Ayrıca 

beton kalınlık tespiti ile üretimin projeye uygunluğu incelenebilir.   



Betonarme yapıların donatı ve paspayı tespitleri Yer Radarı Yöntemi ile yapılabilmektedir.      

Cihazla yatay yönde ve düşey yönde ölçümler alınarak donatı - etriye sayısı, yeri ve paspayı 

tespit edilebilir, profiller birleştirilerek 3 boyutlu görüntü elde edilir. Bu şekilde hem     

mevcut yapıların incelenmesi hem de yapılmakta olan yapıların projeye uygunluğu          

incelebilir. Örnek çalışmalarımız aşağıda gösterilmiştir. 

Betonarme Yapılarda Donatı Sayısı, Çapı ve Paspayı Tespiti 



Beton ve Betonarme Yapılarda Kırık-Çatlak Tespiti 

Yapılarda kırık-çatlak ve boşluk tespitleri Yer Radarı Yöntemi (GPR) ve Sismik Ultrasonik 
Yöntem ile yapılabilmektedir. Örnek çalışmalarımız aşağıda gösterilmiştir. 



Beton Kalite ve Dayanım Tespiti 

Beton kalite ve dayanımı Sismik Ultrasonik Yöntem ile tespit edilebilmektedir. Yöntem ile 

betonun hız değerlerinden kalite tespitleri yapılmaktadır. Ayrıca formülden beton            

dayanımına çıkarım yapılabilmektedir. Aşağıdaki çalışmamızda beton numunelere önce 

Ultrasonik Yöntem uygulanıp Vp dalga hızı tespit edilmiş ve aşağıdaki tablodaki formülden 

basınç dayanımı değeri hesaplanmış daha sonra basınç testi yapılıp sonuçlar                    

karşılaştırılmıştır.  Ultrasonik Yöntem ile elde edilen Vp ve Vs hızlarından dinamik ve elastik 

parametreler elde edilir.  



Betonarme Yapılarda Donatı Korozyon Tespiti 

Betonarme yapılarda donatı korozyon tespitleri Elektrik Özdirenç Yöntemi ile                     

yapılabilmektedir.  Aşağıdaki çalışmamızda kolon üzerinde yapılan ölçümler sonucunda  

elde edilen özdirenç değerlerinden oluşturulan özdirenç haritaları görülmektedir. Kesitlerin 

alt kısımlarında düşük özdirençli bölgelerde korozyon riski bulunmaktadır. Diğer               

çalışmamızda ise tavanda aldığımız ölçümler sonucunda düşük özdirençli çıkan bölgelerde       

karşılaşılan korozyona uğramış kısımlar görülmektedir. 



Yer Radarı yöntemi ile yapı içerisindeki kablo ve boru tespitleri yapılabilmektedir.  Örnek 

çalışmalarımız aşağıda gösterilmiştir. 

Yapı İçerisindeki Kablo ve Boru Tespitleri  
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