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SUNUŞ 

Bölge Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programında bulunan Ilısu Barajı 

ve HES projesi tatbikat çalışmalarının yürütülmesi maksadıyla, merkezi Mardin ili olmak üzere, 

münhasıran adı geçen projenin yapım süresiyle sınırlı olmak üzere, geçici olarak DSİ Ilısu Projesi 16. 

Bölge Müdürlüğünün kurulması, 3046 sayılı Kanunun 17.nci maddesinin (g) fıkrası gereğince uygun 

görülmüştür. (11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı yazı) 

Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanı Ilısu Projesi ile sınırlı olup, inşaat açısından şantiye sahası, 

kamulaştırma, yeniden yerleşim, arkeolojik ve kültürel varlıkların korunması ve kurtarılması ile 

projenin çevreye etkileri yönünden ise 5 ilde bulunan su altında kalan ve etkilenen alanları kapsar. 

Ilısu Barajı ve HES Projesi; Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu barajlar içerisinde gövde uzunluğu ve 

yüzey alanı bakımından dünyada en büyük, Gövde dolgu hacmi bakımından Atatürk Barajından sonra 

Türkiye’nin 2. büyük, Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra 4. 

büyük, Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılacak olan en büyük Baraj ve HES’tir. Tamamlandığında, 

sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 Milyon $ fayda sağlayacaktır. 

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında bulunan Dolusavak Eşik Yapısı, Şut Kanalı, Sıçratma Eşiği ve 

Beton Ağırlık Baraj İnşaatı ile ilgili tüm uygulamalar ve uygulama esnasında karşılaşılan güçlükler bu 

rapor içerisinde anlatılmaktadır. Bu Kitap’ın baraj uygulamalarında çalışan mühendis arkadaşlara 

yararlı olacağı kanısındayız. Dolusavak ve Beton Ağırlık Barajı Uygulama Raporu kapsamında bu 

çalışma ve kitabın yazılması hususunda bizlere desteklerini esirgemeyen DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge 

Müdürü Sayın Ali Fuat EKER, Bölge Müdür Yardımcılarımız Mahmut ŞAYAK ve Muharrem DEMİR ile 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu(ECS) Proje Müdürü Sayın Ali Şakir CENGİZ’e 

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

                                                                                                                                           Ramazan ALÇAY 
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1-) DOLUSAVAK VE BETON BARAJ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER 
 

 Yeri     : Sağ sahil,  Beton baraj üstünde  

 Tipi     : Karşıdan alışlı, Kontrollü 

 Kapak Sayısı ve Boyutu   : 6 adet, 15 m x16 m 

 Kapak Tipi      : Radyal 

 Deşarj Kapasitesi   : 14.799 m³/s  

 Yaklaşım Kanal Kotu   :      500 Kotu  

 Eşik Kotu    :      510 Kotu 

 Genişliği    :      120 m 

 Şut Uzunluğu    :      432,70 m 

 Sıçratma Ucu Kotu   :      440 Kotu 

 Çıkış Kanalı Uzunluğu   :      950 m 

 Düşü Havuzu Taban Kotu  :      375 m 

 Düşü Havuzu Boyutları   : 70 x 124 m 

 

 Gövde Tipi    : Beton Ağırlık 
 Kret Kotu    : 531,50 m 

 Kret Uzunluğu    : 552,00 m 

 Temel Kotu                                 : 480,00 m 

 Gövde yüksekliği (Temelden)  :   51,50 m 

 Kret Genişliği                           :     9-10 m 

 Mansap Şevi Eğimi   : 1,0 Y / 1,25 D 
 Kazı Hacmi    : 123.473,00 m3 
 Gövde Beton Hacmi   : 244.317,00 m3 

2-) DOLUSAVAK YAPILARI 
Dolusavaklar, Baraj rezervuarında toplanan su hacminin depolama kapasitesini aşması 

durumunda, fazla suların baraja zarar vermeden mansaba aktarılmasını sağlayan yapılardır. 

Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak İnşaatı aşağıdaki yapılardan oluşmaktadır.

 Yaklaşım Kanalı 
 Eşik Yapısı 
 Şut Kanalı 
 Sıçratma Eşiği 
 Apron Yapısı 
 Düşü(itfa) Havuzu 
 Çıkış kanalı 
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                                      Resim 1-Dolusavak Şut Kanalı ve Eşik Yapısı Boyut ve Kotların gösterimi 

 
                                 Resim 2-Dolusavak şevleri ve Havuz Bölgesi Boyut ve Kotlarının gösterimi 
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                                         Resim 3-Dolusavak Çıkış Bölgesi Boyut ve Kotlarının gösterimi 

 
                                                                 Şekil 1-Dolusavak yapıları boyuna kesit 

 
                                                                        Resim 4-Dolusavak ve Beton baraj modeli 
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3-) DOLUSAVAK KAZISI 
Dolusavak Kazılarına 14.10.2010 tarihinde başlanmış olup Mayıs 2013 itibariyle Dolusavak 

kazıları tamamlanmıştır.  Dolusavak yapılarında yapılan kazılar sonucu çıkan Marn’ın bir kısmı 

depolara (Kil oranı yüksek Marn) nakledilmiştir. Bir kısmı ise Ana Baraj Dolgusuna(kil oranı düşük 

Marn) nakledilerek Gövde Marn Dolgusunda kullanılmıştır. Dolusavakta yapılan toplam kazı miktarı: 

9.083.420 m³’tür. 

 
                                               Şekil 2-Dolusavakta yıllara göre yapılan kazılar 

  
 

  
                                                               Resim 5-Dolusavak kazı ve destekleme çalışmaları 
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4-) DOLUSAVAKTA HARÇLI PERE UYGULAMASI 
Toprak şevli yüzeylerde Toprak kaymasını engellemek amacıyla Harçlı Pere imalatları inşa 

edilmiştir.  

Harçlı Pere uygulaması Dolusavak itfa havuzu bölgesi sağ ve sol sahilde, Dolusavak çıkış kanalı 

sağ ve sol sahilde yapılmıştır.  423,00 kotunun üstündeki şev kesimlerinde 30 cm kalınlıkta Ocak taşı 

ile Harçlı taş pere imalatı yapılmıştır.  

  MPF (Proje Maksimum Feyezan) debisinde dolusavak çıkış kanalında su seviyesi 422,00 
olmaktadır. Dolayısıyla ani su seviyesi düşmelerinde oluşacak yüzdürme emniyeti göz önüne 
alındığında, 423,00 kotu altındaki şevlerde harçlı pere kalınlığı 50 cm olarak yapılmıştır.  
 

Dolusavakta yapılan Harçlı pere imalatları Ilısu şartnamesi dolgu işleri 31. Madde Harçlı pere 

bölümünde anlatıldığı şekilde tatbik edilmiştir. Bu şartnameye göre: 

 Pere kaplanacak yüzey önceden düzenlenecek, belirli uzunluklarda pere kalınlığına ve 
eğimine uygun şablon kullanılacaktır. Kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir pere yüzeyi 
elde edilecek şekilde çalışılacaktır. 

 

 Taşların kaplanacak yüzeye iyice oturması; tabanın düzeltilmesi ve taşa çekiçle vurularak 
temin edilecek ve taş etraflarına bol harç konulacaktır. 

 

 Komşu taşlar aynı şekilde tabana yerleştirilecek ve yine çekiçle vurularak daha önce 
yerleştirilmiş taşlarla bağlantısı sağlanacaktır. Taşlar arasındaki bütün boşluğun harçla 
doldurulmuş olması temin edilecek ve yapılan kontrollerde görülen boşluklar harç ile tekrar 
doldurulacaktır. 

 

 Taşlı kuru pere gibi döşenmesi ve sonradan derzlerinin harçla doldurulması suretiyle harçlı 
pere yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.  

 

 Pere yüzeyindeki harç çapakları mala ve süpürgeyle temizlenecektir. 
 

 Pere; projesinde belirtilen ve İdare’ ce istenilen kalınlıklarda ve bu kalınlık yalnız bir tek 
taştan elde edilmek suretiyle yapılacak ve üst üste iki taşın konmasına izin verilmeyecektir. 

 

 Pere yapımında kaplanan yüzey kenarlarında ve özellikle şev eteklerinde nispeten büyük 
taşlar kullanılacak ve taşların döşenmesi işi aşağıdan yukarıya doğru ilerletilecektir. 

 

 Pere yapımında kullanılan harç İdare’ ce istenen dozajda olacak ve bu harç daima taze 
olarak kullanılacaktır. Sıfır derecenin altındaki ısıda çalışılmayacaktır.  
 
 
Yukarıdaki bilgiler ışığında Kasım 2012 de tamamlanan Harçlı pere imalatlarında toplam 

21.186,488 m² Harçlı Pere inşa edilmiştir. 
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                                            Resim 6-Dolusavak çıkış kanalı sağ ve sol sahilde Harçlı Pere uygulaması 

 
                                                     Resim 7-Dolusavak havuz bölgesi sol sahil harçlı pere 

5-) DOLUSAVAK ŞUT KANALI DOLGU BETONU(C12/15)  
Dolusavakta beton uygulamalarına Dolusavak şut kanalında 26.11.2013 tarihinde kaya 

düzenleme betonlarının dökülmesi ile başlanılmıştır. Kaya düzenleme betonu için aşağıda tasarımı 

verilmiş olan C12/15 sınıfı beton kullanılmıştır. Bu betonun kullanılmasındaki amaç; Dolusavak şut 

kanalını kesen derin derelerin (dere yatağı) ve aşırı patlatmalar nedeni ile A kotu altındaki fazla kazı 

boşluklarının doldurulması amaçlanmıştır. Ayrıca kaya düzenleme betonu yüzeyi şut kanalında donatı 

imalatının yerleştirilmesi için de kolaylık sağlamıştır. Beton dökümünün bitiminden sonra beton 

inşaat derzi yüzeyleri, üzerine dökülecek döşeme betonları ile daha iyi aderans sağlaması amacı ile 
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hava+ su jeti ile chipping (Green Cutting) yapılmıştır. Bu işlem için en uygun zaman olarak betonun 

priz başlangıcı (Bir işçinin beton üzerindeki ayak izi derinliği en fazla 5mm’yi geçmediği zaman) 

seçilmiştir. Mevsimsel ısı değişimlerine bağlı olarak bu işlem 4 -12 saat arasında yapılmaktadır. 

Dolusavak şut kanalında toplam 61.054 m³ C12/15 betonu dökülmüştür. 

  
                                                   Resim 8-Dolusavak Şut Kanalı dolgu beton (C12/30 ) imalatları 

 

  
                                                  Resim 9-Dolusavak Şut Kanalı dere yatağı ve dolgu beton imalatları 
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                                                                      Tablo 1-C12/30 Betonu Karışım Tasarımı 

5.1. Şut kanalı Drenaj kanalları 
Dolusavak şut kanalı üzerinde barajın su tutma sonrası perde enjeksiyonu altında sızan 

suların, şut kanalı döşemeleri altında oluşturabileceği kaldırma kuvvetleri (uplift) nedeni ile 

döşemelerde oluşabilecek hasarların ve yer değişmelerin önlenmesi amaçlanmıştır. Kaldırma 

kuvvetine neden olan suyun bir bölümü,  bu drenajlar vasıtası ile toplanarak mansaba iletilmekte ve 

kaldırma kuvvetinin etkisinin azalmasına neden olmaktadır. 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   : 10/10/2012

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C 12/15 Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D 105

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,82 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

1 1/4 31,5 100 100,0 Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

. 1 25 92,7 98,2 Çimento /Cement 80,9 3,09 250

3/4 19 100 49,2 87,8 Su /Water 205 1 205

1/2 12,5 100,0 8,3 78,0 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 81,5 2,9 73,0 Katkı /Admixture 2,5 1,20 3

No4 4,75 100,0 13,8 0,2 58,8 Kısmi Hacim/Partial Volume 303

No8 2,36 77,8 0,7 43,7 Agregalar/Aggragates 697 2,849 1985

No16 1,18 49,5 0,1 27,7 Kırma Kum /Natural Sand 391 2,84 1111

No30 0,6 29,5 0,0 16,5 İnce Çakıl /Fine Gravel 139 2,85 397

No50 0,3 21,9 0,0 12,3 Orta Çakıl /Medium Gravel 166 2,87 476

No100 0,15 14,3 0,0 8,0 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 56 20 24 Toplam/Total 1000 2443

Rutubet/Moisture 2,0 0,5 0,2 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,1 1,7 1,0 Total Bileşenler/Components 1000 litre 25

-1,1 -4,8 -3,8 -9,7 Çimento /Cement 250 6,250

Su /Water 215 5,367

Numune No Katkı /Admixture 3,0 0,075

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Kırma Kum /Natural Sand 1110 27,758

1 14,2 19,3 İnce Çakıl /Fine Gravel 392 9,804

2 14,4 19,6 Orta Çakıl /Medium Gravel 473 11,813

3 14,9 18,8 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Ortalama/Ave. 14,5 19,2 Toplam/Total 2443 61,067

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (mm) Temperature oC

13:00 190 21,1

13:30 130 21,7

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

13:00 31,1

13:30 30,9

2,8%

2,443

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days

Hava İçeriği/ Air Content

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

 DOLGU BETONU C-120/30 mm

BA.MIX.D105.004

RUT.DÜZENLEME==01.03.2016
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Karışım Gradasyonu/Gradation of Mix

Fuller DSİ TAKK Dmax 25 mm  Mix Ratio

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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Dolusavak şut kanalı içerisinde yer alan drenaj kanalları yer yer kaya düzenleme betonu 

içerisinde oluşturulmuştur. 

Şut kanalı altındaki drenaj kanalları içerisine değişken çaplı delikli drenaj boruları 

yerleştirilmiştir.  

Bu boruların kaya içerisinde oluşturulan drenaj kanallarına yerleştirilen bölümleri granül 

malzeme yerleştirilmeden önce jeotextil malzeme ile kaplanmıştır. Kaya dolgu betonu içerisine 

yerleştirilen drenaj boruları etrafında jeotextil malzeme kullanılmamıştır. Ancak beton dökülmeden 

önce granül malzemenin kirlenmesini önlemek amacı ile granül malzeme, jeotextil malzeme ile 

kapatılmalıdır. 

  
                                                      Resim 10-Dolusavak şut kanalı Drenaj kanalı ve Drenaj Boruları 

 
                                                   Resim 11-Dolusavak şut kanalı Dolgu betonlarına ait genel görünüm 
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Döşemelerin altına gelen enine derzlerde 100 mm ve boyuna derzlerde 150 mm çapında 

delikli PVC Boruları kullanılmıştır. Tüm 150mm çaplı borular havalandırma yuvalarının membasında 

bulunan 200mm çaplı borulara bağlanmıştır. Bu borular ise yan ve orta duvarların altından geçen 

300mm çaplı ana borulara bağlanmıştır. 300 mm çapındaki boyuna Ana borular 400mm çapındaki 

ana toplama borusuna bağlanmış olup drenaj sistemi içerisinde toplanan su, bu boru vasıtasıyla 

sıçratma eşiği A300 ve G300 No’lu anoları içerisinde yer alan konsolidasyon enjeksiyonu ve drenaj 

galerilerine iletilmektedir.  

 
                                                                        Şekil 3-Şut Kanalı Drenaj kesiti 

 
                                                                       Tablo 2-Şut kanalı drenaj sistemi 
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5.2. Şut Kanalında Ankraj Sistemi 
 Şut Kanalı temele, 3,0x3,0 m (Zon A ve Zon B) ve 2,5x2,5 m (Zon C) Aralıklı  φ25 ve φ 32mm 

nervürlü çelik ankrajlardan oluşan bir ızgara ile sabitlenmiştir. Bu ankrajların Şut kanalı boyunca 

yerleşimi Şekil 4 ’ de gösterilmektedir. 

       
                                                            Şekil 4-Şut kanalı boyunca ankrajların yerleşimi 

                                                            

25 mm çubukların kayadaki Ankraj boyları 3 m olup (Zon A), 32 mm çubuklar için bu derinlik 

4,90 m’dir. (Zon B ve Zon C) ankraj delgileri, sağlam kaya kotları belirlenerek dolgu betonunundan 

sonra yapılmış ve enjeksiyonlanmıştır. Ankrajlar sözleşmede belirtildiği gibi toplam ankraj sayısının 

binde 5’i kadar ankraj çekme koparma testine (pull out) tabi tutulmuştur. 

Şut kanalına yerleştirilen ankrajların amacı, kaldırma ve diğer kuvvetlerin yapacağı 

kaydırmalara karşı döşemenin etkili ağırlığını arttırmaktır. Ankraj deliklerinin çapı ankraj çapının 1,5 

katından daha az olmamalıdır.  Arazide yapılacak pull-out testlerle ankraj derinliği, aralıkları, deliklerin 

çapına karar verilmelidir. 

 
                                                                                      Şekil 5-Ankraj boyları 
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                                                                            Resim 12-Şut Kanalı Ankraj sistemi 

 
                                                                      Tablo 3-Ankraj Enjeksiyonu karışım tasarımı 

Tabloda görüldüğü gibi Bulon enjeksiyonunda terlemeyi azaltmak, işlenebilirliği arttırmak, 

segregasyonu önlemek amacıyla interplast Z, Çimento miktarının %2 ‘si oranında kullanılmıştır. 

Ankrajlar istenen dayanıma ulaştığında Sözleşmede belirtildiği üzere Toplam Ankraj adedinin binde  

5’ine denk gelen oranda ankraj çekme testine tabi tutulmuştur. 

6-) DOLUSAVAK APRON YAPISI 
Şekil 6 ’da görülen Apron bölümü betonları, 395 ile 430 m kotları arasında yer alan basamaklı 

olarak dökülen betonları kapsamaktadır. Sıçratma eşiğinden genleşme derzi vasıtası ile ayrılmaktadır. 
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                                                                       Şekil 6-Apron Yapısı Görünümü 

Apron Yapısı basamakları 2,5 mx2,5 m ölçülerindedir. Apron 3,0 mx3,0 m Aralığında φ25 

ankrajlardan oluşan bir ağ ile şeve bağlanmıştır ve kaldırma basınçlarını azaltmak için Drenajı 

yapılmıştır. Drenaj sistemi 12 m uzunluğunda 3,0 x 3,0 m Aralıklı φ76’ lık barbakanlar ile bir ağ 

oluşturulmuştur. Şevin en üstündeki drenaj ise 427,50 kotuna yerleştirilen φ150 perfore drenaj 

borusu ile sağlanmıştır. 

Apron bölümünde dökülen betonların amacı: oluşturulan basamaklar vasıtası ile Dolusavak 

kapaklarının ilk açılması ve kapatılması esnasında oluşan küçük suların mansapta oyulma hasarlarına 

neden olmaması için havalandırılarak ve enerjisinin bir kısmının kırılarak mansaba aktarılmasıdır. Bu 

betonlarda kullanılan beton sınıfı C20/25 olup kullanılan tasarım Tablo 4 ’de gösterilmiştir.  

 
                                                                 Resim 13-Apron Yapısı başlangıç dökümleri 
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                                                           Resim 14- Dolusavak Apron Yapısı 

   
                                                                           Resim 15-Dolusavak Apron Yapısı 

 
                                                                             Şekil 7-Apron Yapısı kesit 
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                                                                Tablo 4-C20/25 Betonu Karışım Tasarımı 

Lab.Ref.No     : BA.MIX.D121.009 Tarih /Date   : 17/07/2012

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C 25/30 Max.Tane Çapı /Dmax  : 30 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D121

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II 42,5 W/C Oranı/Ratio           : 0,62 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO MODİFİYELİ CEM II +SUGÖZÜ TERMİK SANTRALI UÇUCU KÜLÜ

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4mm 4-12mm 12-30mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

32 100,0 100,0 Uçucu KÜL / Fly Ash 35,1 2,31 81

. 1 25 94 98,4 Çimento /Cement 79,0 3,09 244

3/4 19 100,0 51,6 86,9 Su /Water 171 1,00 171

1/2 12,5 100,0 9,8 75,6 Hava /Air 15

3/8 9,5 100,0 80,5 0,9 68,8 Katkı /Admixture 3,3 1,18 3,3

No4 4,75 99,8 15,1 0,2 53,4 Kısmi Hacim/Partial Volume 304

No8 2,36 78,0 0,8 0,0 39,2 696 2,86 1988

No16 1,18 49,5 0,0 0,0 24,8 0-4 mm 351 2,83 994

No30 0,6 30,6 0,0 0,0 15,3 4-12 mm 159 2,87 457

No50 0,3 22,1 0,0 0,0 11,1 12-25 mm 186 2,89 537

No100 0,15 14,7 0,0 0,0 7,4 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 23 27 Toplam/Total 1000 2488

Rutubet/Moisture 1,6 0,5 0,3 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,2 1,8 1,3 Total 1000 35

-6,0 -5,9 -5,4 -17,3 81 2,835

244 8,540

Numune No 189 6,603

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Katkı /Admixture 3,3 0,116

1 0-4 mm 988 34,581

2 4-12 mm 451 15,795

3 12-25 mm 531 18,599

Ortalama/Ave. 2488

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (cm) Temperature oC

0 dk 16 24

30 dk 9 24

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

11:30 40,5

12:00 407

ÇİM SICAKLIK 44,2

KÜL SICAKLIK 43,5

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

Toplam/Total

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

Hacim /Volume dm3

Uçucu KÜL / Fly Ash

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
) Çimento /Cement 

3 Gün/Days 7 Gün/Days 28 Gün/Days Su /Water

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

 (C-200/ 30mm)

TOPLAM DOZ 325

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m
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Fuller DSİ TAKK Dmax 25 mm Karışım
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0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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Apron kısmında Ano yükseklikleri 2,50 m ano genişlikleri ise 20,00m olarak projelendirilmiştir. 

Ano boyutlarının büyük olması nedeni ile döküm sonrası oluşabilecek adiyabatik sıcaklık artışlarını 

düşürerek olası çatlak oluşum riskini azaltmak, işlenebilirliği arttırmak, permabiliteyi azaltmak amacı 

ile apron bölümünde kullanılan beton karışımı uçucu kül kullanılarak yapılmıştır.  

Apron bölümünde dökülen anoların sıcaklık artışları yerleştirilen termokapıllar ile 

ölçülmüştür. F300 No’lu anoda ölçülen beton sıcaklıkları Tablo 5 ‘de verilmiştir. 

 
                                                  Tablo 5-Apron yapısı F300 No’lu Ano Termokapıl sonuçları 

Çalışma Yeri

Ölçüm Yapılan Döküm Yeri

Ω T Ω T Ω T

0

Ω T Ω T Ω T

1 18.07.2013 10:50 35,1 19,2 19,3 24,2

2 18.07.2013 15:00 36,1 33,8 24,4 25,5

3 18.07.2013 22:50 32,8 34,8 36,0 32,9

4 19.07.2013 02:50 27,5 37,4 39,5 35,3

5 19.07.2013 09:30 33,3 39,5 39,4 35,1

6 19.07.2013 11:02 35,2 40,7 40,0

7 19.07.2013 14:41 36,7 41,8 40,7

8 19.07.2013 16:22 37,7 42,1 40,8

9 19.07.2013 19:22 33,2 43,2 41,4

10 19.07.2013 23:22 28,4 44,5 41,8

11 20.07.2013 00:35 28,0 44,7 41,7

12 20.07.2013 02:35 26,3 45,1 41,6

13 20.07.2013 04:35 27,6 45,5 41,6

14 20.07.2013 08:22 33,2 46,1 41,0

15 20.07.2013 12:24 37,6 46,7 40,8

16 20.07.2013 14:34 40,4 46,9 40,9

17 20.07.2013 22:05 32,6 48,3 42,0

18 21.07.2013 00:20 30,2 48,5 41,9

19 21.07.2013 03:23 27,3 48,9 41,8

20 21.07.2013 06:23 27,3 49,3 41,6

21 21.07.2013 08:23 32,5 49,3 41,3

22 21.07.2013 11:23 39,1 49,5 40,9

23 21.07.2013 15:23 40,5 49,6 40,9

24 21.07.2013 19:10 37,3 50,5 41,6

25 21.07.2013 23:10 34,4 50,6 41,5

26 22.07.2013 01:10 29,8 50,9 41,5

27 22.07.2013 07:00 29,2 51,7 41,4

28 22.07.2013 13:26 40,1 52,1 41,7

29 22.07.2013 14:30 41,5 52,0 40,0

30 23.07.2013 08:30 32,3 51,8 40,0

31

S.No
Ölçüm Tarihi  Ölçüm 

Saati

Ortam 

Sıcaklığı
TS 98 Merkez TS 99 Üst

II-Ölçüm Değerler(Beton Döküm Sonrası)

S.No
Ölçüm Tarihi  Ölçüm 

Saati

Ortam 

Sıcaklığı
TS 98 Merkez TS 99 Üst TS 100 Kenar

I-Referans Değerler(Beton Döküm Öncesi)

Ölçüm Değerleri

F 300 - 6 DÖKÜM

DOLUSAVAK APRON BETONU

Ölçüm Değerleri

TS 100 Kenar
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Tablonun incelenmesinde görüldüğü gibi ölçülen maksimum adiyabatik sıcaklık artışının 96 

Saat sonra 52⁰C olduğu ortalama çevre sıcaklığının ise 34,3 ⁰C olduğu tespit edilmiştir. Kütle 

betonlarında aranan öncelikli özelliklerden biri maksimum hidratasyon ısısının, anonun merkezi ile 

ano yüzeyi (çevre sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkının 20 ⁰C’yi geçmemesidir. [8] 

             
                                     Şekil 8-Betonun merkezi ile yüzeyi arasındaki sıcaklık-zaman grafiği 

Apron bölgesinde ölçülen sıcaklık, bu şartı sağlamasına rağmen ölçülen sıcaklığın teorik 

değerin üzerinde olduğu bunun nedeninin de beton ilk yerleştirme sıcaklığının 15 ⁰C olması 

gerekirken bu sıcaklığın belirlenen ilk yerleştirme sıcaklığının üzerinde olmasından kaynaklandığı 

kanısındayız. Bu nedenle betonun ilk yerleştirme sıcaklığının şartname limitlerine uygun olması 

gerekmektedir. Yapılan teorik sıcaklık hesabı Tablo ‘ 6 da verilmiştir. 
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                                                    Tablo 6-Doğal yoldan adiyabatik sıcaklık kayıpları 

k= 1,5--4,5

Betonun yayınganlığı  a (m²/h)                           k/(γc*SHc) 0,003525 0,0035

Betonun Birim Hacim ağırlığı γc (kg/m³)              2450 α= 20% 25% 30%

Betonu Özgül Isısı  SHc (kcal/kg  ºC)                   0,22 0,85 0,82 0,80

Ortalama Hava Sıcaklığı θa (ºC)                             Yaz 34 Kış 8

Beton yerleştirme sıcaklığı θc (ºC)                         Yaz 15 Kış 10

Sıcaklık farkı  Δθ= θc-θa    (ºC)                               Yaz -19 2

Çimentonun Hidratasyon Isısı W (kcal/kg)             66 63 63

Çimento miktarı   C  (kg/m³) 250 325 360

Maksimum Sıcaklık  θwmaks   θc+ ΔTmaks

3 7 15

Katsayı  Rt                                                Rt=4*Π*a*t/D² =0.00274*t          D(m)(Çift döküm yüksekliği)

0,002748 t 4

Adyabatik Sıcaklık Artışı                            ΔTmaks= Wc*C*α / γc* SHc

tn zamanında Sıcaklık                                 θw = θc + ΔTmaks

                                                                 δ = (1-α)*(ΔTmaks + Δθ)

                                                                θn = α*(ΔTmaks + Δθ)+ θa

                                                                δθ= α*(ΔTmaks + Δθ)

                                                                θn = δθ + θa

Yaz Ortalama Hava Sıcaklığı 30 (ºC)                          

W ΔTmaks tn δθ θwmaks θn δ

(kcal/kg) (ºC)                         (Saat) (ºC)                            (ºC)                            (ºC)                            (ºC)                            

72 0,198 0,721 8,37 42,37 3,24

168 0,462 0,554 6,43 40,43 5,18

360 0,989 0,375 4,35 38,35 7,26

72 0,198 0,721 13,69 47,69 5,30

168 0,462 0,554 10,52 44,52 8,47

360 0,989 0,375 7,12 41,12 11,87

72 0,198 0,721 16,64 50,64 6,44

168 0,462 0,554 12,79 46,79 10,29

360 0,989 0,375 8,65 42,65 14,42

Kış Ortalama Hava Sıcaklığı 8 (ºC) 

W ΔTmaks tn δθ θwmaks θn δ

(kcal/kg) (ºC)                         (Saat) (ºC)                            (ºC)                            (ºC)                            (ºC)                            

72 0,198 0,721 23,51 31,51 9,10

168 0,462 0,554 18,07 26,07 14,55

360 0,989 0,375 12,23 20,23 20,38

72 0,198 0,721 28,83 36,83 11,16

168 0,462 0,554 22,15 30,15 17,83

360 0,989 0,375 15,00 23,00 24,99

72 0,198 0,721 31,78 39,78 12,30

168 0,462 0,554 24,42 32,42 19,66

360 0,989 0,375 16,53 24,53 27,55

     

Bekleme süresi (gün)                                 

Puzolan Oranı

40,6

63 325 38,0

48,0

45,6

63 325 38,0

53,0

63 360 42,1

57,1

63 360 42,1

52,1

C  

(kg/m³)
Rt

α=θm / 

θwmaks

66 250 30,6

C  

(kg/m³)
Rt

α=θm / 

θwmaks

66 250 30,6
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                                                                  Şekil 9-Mandry'ye göre ısı kayıp katsayısı 

Dolusavak Apron Yapısı betonlarına 29.05.2013 tarihinde başlanmıştır. Nisan 2015 itibariyle 

Apron yapısı Beton dökümleri tamamlanmıştır. Apron Yapısında Toplam Dökülen Beton Miktarı 

40.218m³‘tür. 

 

 
                                                                Grafik 1-Apron Yapısı Beton Miktarları 
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7-) DOLUSAVAK SIÇRATMA EŞİĞİ(C25/30) 
Sıçratma Eşiği, Şut Kanalı ile iletilen suyun itfa havuzuna aktarılmasını sağlar. Sıçratma Eşiği 

yarıçapı 20m ve kenar açısı 35° ’ dir. Sıçratma Eşiğinin Yapısı, enine bir genleşme derziyle şut 

kanalından ve Apron Yapısından ayrılmıştır. 

 
                                                                    Şekil 10-Sıçratma Eşiği Kesit 

Sıçratma Eşiği taban kotu 427,50 olup, temel uzunluğu 25,15m olan 7 adet bloktan 

oluşmaktadır. Toplam 12 adet Drenaj Galerisi mevcuttur. A200 ve G200 Bloklarındaki Galeri 

uzunlukları 21,50 m, diğer bloklarda bulunan galeri uzunlukları ise 18,50 m’dir. Amacı Yapının 

altındaki zeminin konsolidasyon enjeksiyonları ve drenaj deliklerinin imalatlarına olanak sağlamak 

olan bu galerilerin taban kotu 430,00 olup 2,5m genişlik ve 3m yüksekliğinde ters u şeklindedir. 

 
                                                                         Resim 16-Dolusavak Sıçratma Eşiği  
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                                                         Şekil 11-Sıçratma Eşiği Drenaj Galerileri Kesiti 

 
                                               Resim 17-Dolusavak Sıçratma Eşiği Drenaj Galerisi boyutları 

  
                                                          Resim 18-Dolusavak Sıçratma Eşiği imalatları 
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Sıçratma eşiği betonlarında 2 ayrı beton sınıfı kullanılmıştır. 427,50-435,00m kotları arasında 
C20/25 sınıfı, 435,00 kotu üstünde ise C25/30 silika füme dumanı karışımlı beton sınıfı kullanılmıştır. 
 

 
                                                     Tablo 7-Sıçratma Eşiği Betonu(C20/25)  Karışım Tasarımı 

Sıçratma eşiği anolarının, işletme anında monolitik olarak hareket etmesi istendiğinden eşik 
derzleri arasına derz enjeksiyonu yapılacaktır. Bu nedenle dökümlerin derz enjeksiyonu öncesinde 
beton sıcaklığının istenilen kapanma sıcaklığına (15⁰C) düşürülmesi amacı ile ano yüzeylerinde ard 
soğutma boruları yerleştirilmiştir. 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   : 30/06/2013

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C20/25 Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D 160

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II 42,5 W/C Oranı/Ratio           : 0,62 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO MODİFİYELİ CEM II +SUGÖZÜ TERMİK SANTRALI UÇUCU KÜLÜ

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-5mm 5-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

32 100,0 100,0 Uçucu KÜL / Fly Ash 32,5 2,31 75

. 1 25 87,9 96,4 Çimento /Cement 72,8 3,09 225

3/4 19 53,2 86,0 Su /Water 158 1,00 158

1/2 12,5 100,0 12,7 73,8 Hava /Air 15

3/8 9,5 100,0 90,4 1,4 68,0 Katkı /Admixture 3,1 1,18 3,1

No4 4,75 100,0 33,0 0,2 53,3 Kısmi Hacim/Partial Volume 281

No8 2,36 82,1 5,0 0,0 38,2 719 2,86 2058

No16 1,18 51,8 0,0 0,0 23,3 0-4 mm 330 2,81 926

No30 0,6 33,1 0,0 0,0 14,9 4-12 mm 177 2,91 515

No50 0,3 22,8 0,0 0,0 10,3 12-25 mm 212 2,91 617

No100 0,15 15,8 0,0 0,0 7,1 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 45 25 30 100 Toplam/Total 1000 2519

Rutubet/Moisture 1,5 1,4 1,0 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,5 1,4 0,9 Total 1000

-9,1 -0,1 0,5 -8,6 75

225

Numune No 167

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Katkı /Admixture 3,1

1 13,1 23,98 31,6 0-4 mm 917

2 13,4 23,98 32,4 4-12 mm 514

3 14,5 24,25 34,9 12-25 mm 618

Ortalama/Ave. 13,7 24,1 33,0 2519

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (cm) Temperature oC

13:00 13 15,3

13:00 9 15,2

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

Toplam/Total

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

Hacim /Volume dm3

Uçucu KÜL / Fly Ash

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
) Çimento /Cement 

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days Su /Water

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

C20 YAPISAL KÜTLE SANTRAL DENEMESİ

TOPLAM DOZ 300

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 
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Fuller DSİ TAKK Dmax 25 mm Karışım

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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                                                         Resim 19-Dolusavak Sıçratma Eşiği imalatları 

Sıçratma eşiği üzerinde deflektörler (saptırıcılar) yerleştirilmiştir. Resim 20 ‘de görülen 
sıçratma eşiği ve üzerine yerleştirilen saptırıcıların amacı; 

1-) Mansaba bırakılan su jetinin saptırıcılar vasıtası ile önce havada birbirleri ile çarpışarak 
enerjisinin bir bölümünün mansaptaki enerji kırıcı havuza düşmeden kırılmasıdır. 

2-) Enerjinin sönümlendirilmesinde suyun hava ile karışması sonucu iyi sonuçlar 
alınabilmektedir. Su büyük bir hızla boşluğa fırlatılırken havayı beraberinde sürükler. Su havada 
dağılarak taneler halinde etrafa yayılır. Böylelikle enerjinin büyük bölümü sönümlendirilebilir. 
Huzmeyi oluşturan akışkan zerreler halinde ayrışarak yatağa yağmur gibi düşer. 

3-) Yatak içindeki oyulmanın en derin noktası baraj eteğinden çok uzaklara atılabilir. 
4-) Deflektörler kullanılarak su huzmesinin ağırlık merkezi akarsu yatağı içerisinde istenilen 

noktaya düşürülebilir. 
 

 
                                                         Resim 20-Dolusavak Sıçratma Eşiği deflektörleri 
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Dolusavak Sıçratma Eşiği yapısındaki imalatlar 12.11.2013 tarihinde başlamış olup 15.04.2015 

tarihinde Sıçratma Eşiği Betonarme imalatları tamamlanmıştır.  Toplam dökülen beton miktarı 30.911 

m³’tür. 

 
                                    Grafik 2-Sıçratma Eşiği Yapısı Yıllara Göre dökülen Beton Miktarları 

7.1. Sıçratma Eşiği Derz Enjeksiyonu 

Derz Enjeksiyonu Amacı: 
1- Birbirlerinden derzlerle ayrılmış komşu blokların enjeksiyonla doldurularak yapının monolitik 
(yekpare ) bir şekilde çalışmasını sağlamak  
2-  Beton Bloklar arasında oluşabilecek su yollarını kapatmak 

Ard soğutmanın Derz Enjeksiyonu için önemi: 
1-  Anonun iç kısmı(merkezi) ile yüzeyi arasındaki ısı farklılıklarını sınırlamaktır. 
2- Derz enjeksiyonu için daha önce projeci tarafından belirlenen derz kapanma sıcaklığına kadar 
anoların soğutulmasını sağlamaktır. 
 

Derz enjeksiyonuna başlamadan önce beton ısısının, bölgenin ortalama ısısının üzerinde 
olmaması gerekmektedir.  Aksi takdirde daha sonra beton ısısı ortalama sıcaklığa düşeceğinden yatay 
yükler olmadan, beton büzülmesi neticesinde, blok derzlerinin çok az dahi olsa açılması muhtemeldir. 
Eğer açıklık doldurulmadan yatay yükler tatbik edilirse, yapıya öngerme verilmiş olacaktır.  

 

İlk borulu ard soğutma periyodu 
 Ilısu Barajında sıçratma eşiği ve dolusavak eşik yapısı derz enjeksiyonları için belirlenen 
kapanma sıcaklığı 15⁰C’dir.  Ard soğutma sistemi,  beton dökümü esnasında açılarak borular 
içerisinde 0,5m/s hızla 0,3lt/sn. nehir suyu geçirilerek beton sıcaklığı 0,6⁰C/gün ’ü aşmayacak şekilde 
düşürülerek ilk soğutma periyodu için belirlenen 22⁰C ’ye indirilir. Beton sıcaklığının istenen sıcaklığa 
düşüp düşmediğini öğrenmek için ard soğutma boruları, borunun ano üzerinde kapladığı alanına bağlı 
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olarak 24(300m²) ve 48(600m²) saat süreyle su borular içerisine hapsedilir. Bu süre sonunda su bir 

kaba alınarak sıcaklığı ölçülür. İlk soğutma periyodu Proje Müşavir (stucky) raporunda belirtildiği gibi 
1 Ay’ı aşmamalıdır. 
 

  
                                                                            Resim 21-Ard Soğutma ölçümü 

NOT: Edinilen mevcut tecrübelere göre kütle betonu uzun süreli ortalama elastik ve termal genleşme 
özelliklerine sahip olduğu için 30 günlük periyotta kütle betondaki ısı düşüşü pik sıcaklığın 

oluşumundan itibaren 8⁰C ve 17⁰C ’yi aşmamalıdır. [57] 
 

İlk soğutma periyodunun amaçları  
 Beton düşük bir Young modülüne sahip olduğu sırada önemli miktarda ısıyı geri 

çekmek. Böylelikle ortaya çıkan beton gerilmelerini ve buna bağlı olarak termal 
kaynaklı çatlama ile ilgili riskini minimuma indirmek 

 Son soğutma periyodunda kullanılan suyu soğutmak için gereksiz enerji harcamamak. 
 İlk aylardaki sıcaklık gelişimini kontrol etmek. 
 Öngörülemeyen çevre şartlarına (anormal sıcak yazlar ve soğuk kışlar) karşı beton sıcaklığını 

kontrol etmek 
 Beton dökümleri arasındaki bekleme sürelerini azaltmak, bu sayede inşaat programını 

hızlandırmak. 
 Taze betonun maksimum sıcaklığını azaltmak, böylece ön soğutma ihtiyaçlarını azaltmak. 

 

Nihai ard soğutma periyodu 
Bu ard soğutma periyodunun amacı,  beton sıcaklığını, derz enjeksiyonuna başlayabilmek için 

belirlenen derz kapanma sıcaklığına kadar indirmektir.  
 
 Doğal soğuma ile beton çok uzun bir sürede kapanma sıcaklığına gelir. Bu nedenle beton 
sıcaklığını daha hızlı kapanma sıcaklığına düşürebilmek için beton içine yerleştirilen ard soğutma 
borularının içinden soğutulmuş su geçirilerek betonun derz enjeksiyonu için gerekli olan kapanma 
sıcaklığına daha kısa sürede ulaşması sağlanır. 
 

Örneğin; 15 cm kalınlığındaki bir duvarın çevre sıcaklığına ulaşması 1 saat, 1,50 m 
kalınlığındaki bir duvarın ortalama çevre sıcaklığına ulaşması 1 hafta, 15m kalınlığındaki bir duvarın 
ortalama yıllık sıcaklığa düşmesi 2 yıl ve 150m kalınlığındaki bir barajın ard soğutmasız ortalama çevre 
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sıcaklığına düşmesi 200 yılı bulmaktadır. Bu örneklerde görüldüğü gibi derz enjeksiyonu yapılacak 
yapılarda ard soğutma sisteminin oluşturulması zorunludur. 
 

Derz enjeksiyonu öncesi betonun sıcaklığını 15⁰C’lik kapanma sıcaklığına düşürebilmek için 
ard Soğutma borularının içerisinde 13⁰C’ye kadar soğutulmuş su geçirilerek beton sıcaklığı 
0,3⁰C/Gün’ü aşmayacak şekilde soğutulur. Derz enjeksiyonu başarıyla sonuçlandıktan sonra ard 
soğutma boruları enjeksiyonla doldurularak iptal edilir.  
 
 Derz enjeksiyonlarının, çevre sıcaklığının derz kapanma sıcaklığına yakın olduğu dönemlerde 
yapılması daha uygundur. (Mart-Nisan-Ekim-Kasım) 
 

Derz enjeksiyonu öncesi yapı, yatay veya düşey derzlerde kaçak olup olmadığının tespit 
edilmesi amacı ile su testine tabi tutulur. Önce düşük basınç uygulanarak yapılan su testi esnasında su 
tutucu altında yer alan ve enjeksiyon yivide denilen toplama çukuru boruları hariç tüm dönüş boruları 
kapatılır. Su havalandırma dönüş borularından çıkmaya başladığında havalandırma dönüş boruları 
vanaları kapatılır ve basınç belirlenen atm’ye yükseltilerek 15 dakika beklenir. 15 dk. beklendikten 
sonra manometre kontrol edilir. Manometredeki basınç düşüklüğü toplam basıncın % 20’sinden fazla 
ise, kaçak var denilir. Su testi durdurulup kaçak yerleri tamir harçlarıyla tamir edilir. Tamir edildikten 
sonra derzler, tekrar su testine tabi tutulur. Yine aynı aşamalar uygulanır. Ta ki manometredeki 
basınç düşmesi toplam tatbik edilen basıncın % 20’sinden daha az olana kadar su testleri devam eder. 
% 20’den az olduğunda derz enjeksiyonuna başlanır. 

 

 
                                                    Resim 22-Delikli boruların sac levhalarla kapatılması 
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Derz enjeksiyonu uygulama aşamaları: 
 

 Enjeksiyona, yine aynı yöntemle dönüş boruları kapalı, havalandırma boruları açık kalmak 
şartıyla ilk önce M1 karışımlı enjeksiyonla başlanır. Enjeksiyon esnasında besleme 
borusundan enjeksiyonun 20-40 cm/dk’ya yükselebilecek şekilde verilmesi gerekir. M1 
Karışımının amacı: Beton içerisinde olası kılcal çatlakları doldurmaktır. Verilen M1 Karışımının 
kıvamı, dönüş borusundan çıkana kadar enjeksiyon işlemine devam edilir. Sonra dönüş 
boruları kapatılır. Basınç, belirlenen atm’ye kadar arttırılır. 15 dakikalık süre sonunda 
manometredeki basınç azalması istenen limitler içerisinde ise enjeksiyona  M2 karışımı ile 
devam edilir.  
 

 M2 Karışımının enjeksiyonu esnasında, havalandırma dönüş boruları tekrar açılır. M2 

enjeksiyon karışımı basılır. Dönüş borusundan M2 ile aynı kıvamda enjeksiyon şerbeti 
görülene kadar enjeksiyon işlemine devam edilir. Sonra dönüş borusu kapatılır. Basınç 
belirlenen atm’ye kadar arttırılır. 15 dakikalık süre sonunda yine manometredeki basınç 
azalması istenen limitlerin içerisinde kalıyorsa derz enjeksiyonuna son verilir.  
 

 3-4 saat sonra besleme dönüş boruları açılarak ana besleme borusundan daha düşük bir 
basınçla (1 atm.) su verilerek boruların içi yıkanır.  Dönüş Borularından temiz su gelince 
yıkama işlemine son verilir. Daha sonra havalandırma borularına su verilerek yıkanır.  Yıkama 
esnasında alttaki boru yıkama, üstteki boru dönüş borusu olarak kullanılır. Su, 24 saat boru 
içerisine hapsedilir. Takip eden gün, su boşaltılarak yıkama işlemi daha yüksek basınçla 
yapılır. 
 
 

 Enjeksiyon mukavemetini aldıktan sonra yaklaşık 28 gün (bu süre enjeksiyon mühendisi 
tarafından tespit edilecektir.) sonra tekrar su testi yapılır. Eğer su testi sonunda manometre 
basıncında % 20’den fazla bir düşüş yoksa enjeksiyon başarılı kabul edilir. Enjeksiyona son 
verilerek derz enjeksiyon boruları enjeksiyon’la doldurularak iptal edilir. 
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                                                          Şekil 12-Ana besleme borusuna ait bir kesit 

 
                                                                                Resim 23-Ana Besleme Borusu 
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NOT : Enjeksiyon yivi de diyebileceğimiz toplama oyuğu, enjeksiyon kademesinin en tepesinde üst 
su tutucunun hemen altında yer alır, enjeksiyon sırasında önce havayı sonra derzdeki suyu daha 
sonra da enjeksiyonun istenen kıvamda olmayan kısmının derzden atılmasına yarayan sistemdir. 

 
                                             Şekil 13-Derz Enjeksiyon borularının kesit üzerinde gösterimi 

 
                                                Şekil 14-Derz enjeksiyonu Besleme, toplama ve dönüş boruları 
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                                                                   Resim 24-Derz Enjeksiyon boruları 

 
                                                                      Resim 25- Sıçratma Eşiği A300 No’lu Ano 

8-) DOLUSAVAK ŞUT KANALI YAPISAL BETON 
 
Dolusavak şut kanalı betonları yan duvarlar, orta duvarlar, döşemeler ve havaladırıcıları 

kapsamaktadır. Dolusavak şut kanalı, yüksek akım hızlarına maruz olduğu için bu bölümde kulllanılan 
betonlarda yüksek mukavemet elde etmek amacı ile silika füme dumanı katkılı beton karışımı 
kulllanılmıştır. 
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                                                                          Şekil 15-Şut kanalı planı 

                                                                                    

 
                                                            Resim 26-Şut kanalı döşeme ve perde imalatları 

8.1. Dolusavak Şut kanalı ve Eşik yapısında Silika dumanlı Beton Kullanımı  
  
              Günümüzde düşü yüksekliği fazla olan barajların inşa edilmesi sonucu barajlarda kavitasyon 

hasarlarının meydana gelme olasılığı daha da artmıştır. Bu nedenle Ilısu barajının dolusavak şut 

kanalında suyun mansaba bırakılması esnasında yüksek akım hızları nedeni ile oluşabilecek muhtemel 

kavitasyon hasarlarını önlemek için şut kanalında inşa edilen havalandırıcıların yanı sıra, kavitasyon 
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hasarı riskinin en aza indirilmesi ve dinamik etkilere karşı betonun kalitesinin arttırılması amacı ile  

yüksek dayanım ve dayanıklılığa sahip silika duman katkılı beton kullanılmasına karar verilmiştir.  

Silika Dumanı nedir? 

 Silis dumanı, silisyum veya demir silisyum alaşımlarının ergime yöntemi ile üretimi sırasında 
elde edilen, ana bileşeni 1 μm’ den küçük, küresel, amorf, camsı silis (SiO2) partiküllerinden 
oluşan, yüksek düzeyde puzolanik aktiviteye sahip bir yan üründür. 
 

 Silikon metalinin veya silikonlu metal alaşımların üretimi esnasında ortaya çıkan gazın hızlı 

soğutularak yoğunlaştırılması sonucunda elde edilen ve %85 - %98 kadar silis içeren amorf 

yapıya sahip çok ince katı parçacıklardan oluşan malzemeye “yoğunlaştırılmış silis dumanı” 

veya kısaca “silis dumanı” adı verilmektedir. 

 Bu malzeme “mikrosilis” veya “silis tozu” veya “silika füme” gibi isimlerle de anılmaktadır.  

 Silis dumanı amorf yapıda ve çok ince taneli malzeme olmasından dolayı ve yüksek miktarda 

SiO2 içermesi sebebiyle, mükemmel bir puzolanik malzemedir. 

 Süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılardaki gelişmeler sonucu yüksek dayanımlı ve yüksek 

performanslı betonların vazgeçilmez bir bileşeni haline gelen silis dumanı, günümüz 

endüstrisinde problem yaratan bir artık olarak değil, ekonomik değeri olan bir madde haline 

gelmiştir.  

İncelik, tane boyutu ve Elek üstü (m2/kg): 

Silis dumanının tane boyutlarının hemen hemen tümü 1μm ‘den küçük olup ortalama tane boyutu 0,1 

μm civarındadır. Çimento ve uçucu kül ile karşılaştırıldığında, 

Silika dumanı blain değeri: 13.000 -30.000 (m2/kg) 

Uçuçu Kül blain (incelik) değeri: 400 – 700 (m2/kg) 

Portland Çimentosu blain değeri: 350 – 400 (m2/kg) 

Kanada Standardlarına göre 45μm elek üstünde kalan miktar %10’u aşmamalıdır. 

Özgül Ağırlık: 

               Beton için uygun olan silis dumanlarının özgül ağırlıkları 2,2-2,3 t/m³ arasındadır. (Portland 

çimentosunun özgül ağırlığı 3,1 t/m³ civarındadır.) 

Silis Dumanının sertleşmiş ve taze betona olumlu etkileri 

 Betonda yüksek basınç dayanımı elde edilmesini sağlamaktadır. 
 Taze betondaki terlemeyi ve ayrışmayı azaltmaktadır.  
 Sertleşmiş betonun su geçirimliliğini azaltmaktadır.  
 Sertleşmiş betondaki alkali-silika reaksiyonunu azaltmaktadır.  
 Sertleşmiş betonun sülfatlara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. 
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Olumsuz Etkileri  
 

 Silis dumanı kullanarak üretilen betonların yüksek miktarda karışım suyu ihtiyacı vardır. Bunu 
telafi edebilmek için su azaltıcı (hiper akışkanlaştırıcı) katkılarla birlikte kullanılmaları 
gerekmektedir.  

 Silis dumanı çok ince taneli olduğundan su ihtiyacını arttırıp ve terlemeyi azalttığından, 
betonun yüzeyinin düzeltilmesi işlemi daha zor olabilmektedir. 

 Silis dumanı, kullanılması durumunda daha çok miktarda plastik büzülme çatlağına yol 
açabilmektedir.  

İşlenebilirlik 

 
 Silis dumanlı beton, sadece portland çimentosu ile yapılmış olan betondan çok daha 

koheziftir. Gerek yüksek kohezyondan ve gerekse ince katı taneciklerin arasında daha çok 
temas olmasından, silis dumanlı betonların işlenebilmesi zordur. 

 
 Betona katılan silis dumanının betonun aderansını arttırıp terlemeyi de azalttığı için nihai 

yüzeylerin düzeltilmesi işlemleri normal betonlardan çok daha zordur. Bu nedenle yüzey 
bitirme metodlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı önceden belirlenmelidir. İşe başlanılmadan 
önce deneme betonlarının dökülmesi gerekmektedir.  
 

 
                                                                                 Resim 27-Silika dumanı 

Uygun Silika dumanlı karışımın seçilmesi: 

                   DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Beton Malzeme Laboratuvarı Şube Müdürlüğü tarafından Ilısu 

barajındaki diğer beton sınıflarında kullanılan kırmataş malzeme ile yapılan çimento, silika dumanı ve 
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uçucu küllü deneme karışımları sonucunda 5 adet alternatif tasarım karışımının kullanımı uygun 

bulunmuştur. Bunlar arasında %5 silika dumanlı tasarımın arazide kullanılmasına karar verilmiştir. 

Silikalı Betonun Dökümü: 

                  Silika dumanlı beton yüksek mukavemet ve dayanıklılık özelliğinden dolayı endüstriyel 

yapılar, çok katlı binalarda ve hava alanlarında sıklıkla kullanılmakla birlikte,  su yapılarında,  aşınma 

ve kavitasyon hasarlarının tamirinde tamir malzemesi olarak kullanılmıştır.  Örneğin Amerikan falls 

barajında şut kanalı, Navajo Barajında şut kanalı ve yan duvarlar, Kinzua Barajının dinlendirme havuzu 

döşeme betonları ve Los Angeles Nehir kanalında vs.  

                Ilısu Barajı Dolusavak Şut Kanalı,  silika dumanlı betonun tamir amacı dışında kullanıldığı 

bilinen ilk uygulamadır.  Bu nedenle uygulamadan önce bu betonla ilgili yayınlar ve uygulamalar 

dikkatle takip edilmiştir.  

                Dolusavak şut kanalında ilk döküm, B7-10 nolu döşeme anosunda başlatıldı. Ano boyutları 

12.591x11.00x1.00 m’dir. Daha önce kaya düzenleme betonu dökülen anonun drenaj, ankraj, donatı, 

kalıp ve chipinginin proje ve şartnameye uygunluğu kontrol edildikten sonra beton dökümüne izin 

verilmiştir.  

 
                                                          Resim 28-B7-10 Döşemesi ilk beton dökümü 
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                                                                Tablo 8-Şut kanalı silikalı beton(C25/30) Karışım Tasarımı 

Çökme değeri (Slamp) 15 cm ve şartname gereği 10⁰C beton sıcaklığı ile beton santralinden 
hazırlanarak çıkartılan yapısal kütle betonu, pompa ile mansap yönünden memba yönüne doğru 
kademeler halinde dökülmüştür. İlk kademe 50 cm olarak dökülmüştür. Döküm esnasında hava 
şartlarının 50 cm’lik döküm için uygun olması nedeni ile herhangi bir soğuk derz oluşum riski ile 
karşılaşılmamıştır. Ancak bölgenin yaz aylarındaki yüksek sıcaklık, düşük nem oranları ve döşeme 

Lab.Ref.No     :DS-FA15-SF5 Tarih /Date   : 16/04/2013

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C 25/30 Max.Tane Çapı /Dmax  : 30 mm Beton Karışım No /Mix Design No                   : DS-FA15-SF5

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM IIB/42,5 R W/C Oranı/Ratio           : 0,49 1.Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)          : 1,0%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO+SUGÖZÜ U. KÜLÜ+ BASF MEYCO MS 610 2.Katkı /Admixture                          : 0,00%

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4mm 4-12mm 12-30mm 30-60mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

Toplam Dozaj/ Total Dosage 370

Silika Dumanı /Silika Fume %5 6,7 2,3 15,4

Uçucu KÜL / Fly Ash %15 20,0 2,31 46,3

. 1 25 94,4 98,5 Çimento /Cement 99,8 3,09 308,5

3/4 19 100 42,7 85,1 Su /Water 175 1,00 175

1/2 12,5 91,3 0,4 72,0 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 55,4 0,0 63,3 1.Katkı /Admixture 3,3 1,18 3,7

No4 4,75 100,0 4,6 0,0 51,1 2.Katkı /Admixture 0,0 1,00 0,00

No8 2,36 70,1 0,5 0,0 35,2 Kısmi Hacim/Partial Volume 320

No16 1,18 48,3 0,0 0,0 24,2 Agregalar/Aggragates 680 2,81 1911

No30 0,6 32,5 0,0 0,0 16,3 Kum /Sand 345 2,77 956

No50 0,3 26,3 0,0 0,0 13,2 İnce Çakıl /Fine Gravel 160 2,86 459

No100 0,15 19,5 0,0 0,0 9,8 Orta Çakıl /Medium Gravel 174 2,85 497

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 24 26 Toplam/Total 1000 2445

Rutubet/Moisture 3,5 1,5 1,0 Toplam/ Hacim /Volume dm3
1000 40

Su Emme/Absorption 1,7 0,6 0,8 Total Silika Dumanı /Silica Fume 15,4 0,617

17,2 4,1 1,0 22,3 Uçucu KÜL / Fly Ash 46,3 1,851

Çimento /Cement 309 12,340

Su /Water 153 6,121

Numune No 1.Katkı /Admixture (RMC 310 w ) 3,7 0,148

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2
2.Katkı /Admixture   (Sika AER) 0,0 0,000

1 Kırma  Kum (0-5 mm) /Crushed Sand 973 38,917

2 İnce Çakıl (5-12) /Fine Gravel 463 18,515

3 Kaba Çakıl (12-25) /Coarse Gravel 498 19,919

Ortalama/Ave. Toplam/Total 2445

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (cm) Temperature oC

01:02 12 9,7

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

2,45

184-185 Nolu Küp Numuneler Alınmıştır.

(18 adet)

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction  Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

Silika Dumanlı Beton (Onaylı DSİ TAKK Tasarımı)

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report
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betonlarının boyutları dikkate alınarak sıcak ve düşük nem ve rüzgarlı hava şartlarında dökülen 
betonlarda kademe kalınlıkları, soğuk derzlerin oluşumunun engellenmesi amacı ile yerinde daha da 
düşürülmüştür.  

Hava sıcaklığının 25⁰C’yi aştığı durumlarda kademe tamamlanmasının 2 saati, hava 
sıcaklığının 25⁰C altında olduğu durumlarda 2,5 saati aşmamasına dikkat edilmiş ve bu nedenle 
kademe yükseklikleri bu şarta uygun olarak yaz döneminde azaltılmıştır. [1] 

                 Silika dumanı katkısının %5 ve uçucu kül miktarının %15 olmasının betonda işlenilebilirliği 

arttırdığı ve vibratörleme işlemini daha da kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Sıkıştırma işlemi, 1. ve 2. 

kademelerde 60mm çapında şişe tipi dahili vibratörler kullanılarak yapılmış ve 2.kademenin 

vibratörlenmesi esnasında vibratör iğnesinin bir önceki kademeye 10 cm kadar girmesine dikkat 

edilmiştir. Kalıpların sökülmesinden sonra ano yan duvarlarında yapılan incelemede dahili vibratörle 

sıkıştırılan 1. ve 2. Kademelerde herhangi bir soğuk derzin oluşmadığı, büzülme derzlerine konulan 

kayma kutuları (Shear boxes) etrafındaki yoğun donatıya rağmen kayma kutuları yüzeyinde hava ve 

su kabarcıkları hariç herhangi bir segregasyonun oluşmadığı görülmüştür. B7-10 anosunun nihai 

yüzey kademesinin sıkıştırılması çift kirişli satıh vibratörü ile yapılmıştır. Son kademe kalınlığı ilk 

anoda 20 cm olarak belirlenmiştir. Satıh vibratörü ile yapılan yüzey sıkıştırmasının tamlanmasından 

sonra ano, kalıpların sökümüne müteakip incelenmiştir. Gözle yapılan incelemede dahili vibratörle 

sıkıştırılan 2. Kademe ile yüzey vibratörü ile sıkıştırılan son kademe arasında bir tabakalaşma izine 

rastlanmamıştır. Buda satıh vibratörü ile sıkıştırılan son kademenin önceki kademe ile çok iyi aderans 

sağladığını göstermektedir. B7-10 nolu anonun sadece memba yüzeyinde satıh vibratörü ile 

sıkıştırılan son kademede küçük alanlı segregasyonlar görülmüştür. Bölgedeki iklimin yaz aylarında 

sıcak ve düşük nem oranına sahip olduğu ve bu dönemde dökülen anolarda, anoların sahip olduğu 

geniş yüzey alanı nedeni ile beton karma suyundaki buharlaşma hızının daha yüksek olacağı dikkate 

alınarak izleyen anolarda satıh vibratörünün son 15 cm’lik kademede kullanılmasına karar 

verilmiştir.(B7-06 No’lu döşeme anosu) Bu işleme derinliğinde satıh vibratörünün daha etkili olduğu 

ve segregasyonların tamamıyla kaybolduğu gözlenmiştir.  

 
                                                            Resim 29-Satıh vibratörü ile sıkıştırma işlemi 
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                        Resim 30-B7-10 Döşeme Anosu 20 cm işleme derinliğiyle oluşan segregasyonlu yüzey 

 
           Resim 31-B7-06 Döşeme Anosu işleme derinliğinin 15 cm ye düşürülmesiyle elde edilen segregasyonsuz yüzey 

             10 cm donatı altı, 5 cm pas payına denk gelen toplam 15 cm ’lik nihai yüzey betonu kademesi, 

daha önce yerleştirilen şablonlar (seviyelendirme) üzerinden vibratörlü mastar kullanılarak eğim 

yukarısından eğim aşağısına doğru sıkıştırılarak ince yüzey tesviyesi işlemine hazır hale getirilmiştir. 

Yüzey vibratörünün sadece sıkıştırma değil yüzeyin nihai tesviyesine de yardımcı olduğu, uygulama 

esnasında görülmüştür. 

            Yüzey tesviyesi için helikopter diye adlandırılan perdah (tesviye) makinası kullanılmıştır. Perdah 

makinesinin çalışmasına, kontrol mühendisi tarafından beton yüzeyinin bu makinenin çalışması için 

uygun sertliğe ulaşıp ulaşmadığına karar verildikten sonra başlanmıştır. Perdahlama işlemine, 

perdahlama makinesine ilk olarak kaba perdah için tabla takılarak başlanılmış ve bu işlemin sonunda 
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ince nihai yüzey perdahına, tabla çıkartılarak kanatlarla (pervane) devam edilmiştir. Nihai yüzey 

perdah işlemi, kontrol mühendisinin yüzey tesviye işleminin uygunluğuna karar vermesine kadar 

sürdürülmüştür.  Perdahlama makinesi kanatlarının neden olduğu küçük yüzey yırtıkları ve boşluklar 

mala ile düzeltilmiştir. Ayrıca kalıp kenarlarında perdah makinesi kanatçıklarının ulaşamadığı kısımlar 

çelik mala ile düzeltilmiştir. İnce tesviye esnasında yüzeyde terleme nedeni ile oluşabilecek ve 

yüzeydeki betonun dayanımını önemli ölçüde düşürecek zayıf mortar (şerbet) tabakasının 

oluşmamasına dikkat edilmiştir. Bu işlem esnasında yüzeye çimento veya su ilavesi yapılmasına 

müsaade edilmemelidir. İnce tesviyenin uygulanmasından sonra ilerleyen günlerde yapılan 

incelemelerde ano yüzeyinde terleme nedeni ile oluşan bir tabakalaşma gözlenmemiştir. 

NOT: Normal bir işçinin beton üzerine bastığında ayak izleri 5 mm ’den daha az derinlikte iz 

bırakıyorsa ilk perdahlama(tabla) işlemine geçilir. İlk perdahlama işleminden sonra ayak izleri 2 mm 

’den daha az ve yüzeyde terleme suyu kaybolduğunda helikopter pervanesiyle nihai tesviye yapılır.  

               

  
                              Resim 32-Perdah makinesi (Helikopter) ile yapılan kaba ve ince tesviye işlemleri 
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                                    Resim 33-Perdah makinesi ile nihai tesviyesi yapılmış döşeme yüzeyi 

             Kaba perdahlamanın amaçlarından biri, elektrikli mastar sonrası beton yüzeyinde oluşan 

dalgalanmalar ve oluşan boşlukların doldurulmasıdır.  Ayrıca yüzeydeki serbest iri agreganında beton 

içerisine gömülmesini sağlar. Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava şartlarında nihai yüzey perdahı istenilen 

yüzeyi elde edebilmek için mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılmalıdır. 

            İnce yüzey tesviyesinin tamamlanmasından sonra beton yüzeyleri ıslak kumaşla kaplanmış ve 

fıskiyelerle ilk 7 gün kesintisiz olmak üzere 14 gün sulanmıştır. Kür suyu sıcaklığı ile beton yüzey 

sıcaklığı arasındaki farkın 11⁰C ’den daha az olmamasına dikkat edilmiştir. Döşeme içerisine beton 

dökümünden önce yerleştirilen termokapıllar ile yapılan sıcaklık ölçümleri sonucu hidratasyon ısısının 

yüksek olduğu 96 (sıcaklılğın zamana göre değişen diyagramı ) saat sonunda döşeme yüzeylerinde 

yapılan incelemede herhangi bir termal ve plastik büzülme çatlağına rastlanmamıştır. 

         Ayrıca döşeme betonu üzerinde yüksek akım hızlarında akımı rahatsız edecek ve akımın 

sürekliliğini bozarak kavitasyon oluşumuna neden olabilecek yüzey düzensizliliği gözlenmemiştir. 

         B7-13 nolu döşeme betonuna 12.04.2013 tarihinde saat 08:00’de başlanılmıştır. Beton 

başlangıcında hava açık sıcaklık 22⁰C civarında rüzgar hızı ise kuvvetli değildi. Beton dökümü 

esnasında hava sıcaklığı güneşte 32 ⁰C kadar yükselmiş ve rüzgar hızı beton başlangıcına göre daha 

kuvvetli olmuştur. Yüzey vibratörü ile son 15 cm’lik nihai yüzeyin sıkıştırması tamamlandığında 

sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgardan dolayı beton karma suyundaki aşırı buharlaşmanın 

oluştuğu, bu nedenle döşeme betonu nihai yüzeyinde 3mm genişliğe ve 80mm derinliğe ulaşan 

plastik büzülme çatlaklarının meydana geldiği ve beton yüzeyinin sertleşmesi nedeni ile ince tesviye 

işlemlerinin oldukça güçleştiği gözlenmiştir. Bu nedenle plastik büzülme çatlağını önlemek için perdah 

makinası ile yüzey düzeltilmesine hemen başlanılmış ve yüzeydeki mortar tabakası tekrar 

canlandırılarak çatlağa neden olabilecek gerilimler elimine edilmiştir. Bu yüzden daha sonraki döşeme 

betonları başlangıç saatleri nihai yüzey tesviyesinin hava sıcaklılığının en yüksek olduğu saatlerde 

yapılmaması amacı ile daha geç saatlere kaydırılmış, beton döküm esnasında oluşabilecek kuvvetli  

rüzgar hızları nedeniyle yüzeyde oluşabilecek plastik büzülme çatlaklarının önlenmesi amacı ile  
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hazırlanan rüzgar kırıcıları  ile nihai yüzey hızlı buharlaşma nedeni ile oluşabilecek ani yüzey 

sertleşmelerine karşı korunmaya çalışılmalıdır. B7-13 nolu döşeme betonunda yüzey vibratörleme 

işlemi biter bitmez perdah makinası ile perdahlama işlemine başlanılmıştır. Döşeme, perdahlama 

işleminin tamamlanmasına müteakip yoğun kür’e tabi tutulmuştur. İzleyen günlerde beton yüzeyi 

sürekli gözlenmiş ve döşeme yüzeyinde yoğun küre rağmen 7. Günde çatlakların oluşmaya başladığı 

görülmüştür.      

  
            Resim 34-Tesviye işleminden sonra beton yüzeyinin kumaş şiltelerle kapatılarak kürlemenin yapılması 

 
                                                        Resim 35-Fıskiyelerle kürleme işleminin yapılması 
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Silika dumanlı betonlar dolusavak eşik yapısı yüzeyinde, şut kanalı döşemeleri, yan ve orta 

ayırma duvarları ve sıçratma eşiği betonlarında kullanılmıştır. Kullanım amacı, yüksek akım hızlarına 

maruz bu bölgelerde kullanılan betonların mukavemet ve durabilitesini arttırarak oluşabilecek 

kavitasyon hasarlarının önlenmesidir. [58] 

           Dolusavak şut kanalında ve eşik yapısında kullanılan silika dumanlı beton miksinde kullanılan 

silika dumanının blaine (incelik) değerinin çok yüksek olması nedeni ile beton içerisindeki serbest 

karma suyu azalmaktadır. Özellikle havadaki nemin düşük, sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde 

karışımın içerisindeki serbest suyun buharlaşması nedeni ile beton yüzeyinde plastik büzülme 

çatlakları oluşmaktadır. Ayrıca karma suyunun uzaklaşması ile birlikte yüzeyde sert, işlenmesi zor bir 

tabaka oluşmaktadır.  

        Silika dumanı, hidratasyonu hızlandırması nedeni ile beton pik sıcaklığa daha erken ulaşır. Bu da 

yüzeydeki çekme mukavemetlerinin henüz düşük olması nedeni ile erken rötre çatlaklarına neden 

olmaktadır. Ilısu Barajı şut kanalı ve eşik yapısı betonlarında düşük oranlı (%5) silika dumanlı beton 

kullanılarak bu problemler aşılmaya çalışılmıştır. Silika dumanlı betonlarda erken yaşlarda 

mukavemet artışı hızlı olmakla birlikte ileri yaşlarda uçucu küllü betonlara nazaran mukavemet artışı 

daha yavaştır. Uygulamada %7 ’den daha yüksek silika dumanlı beton kullanıldığında özellikle sıcak ve 

kuru hava şartlarının hakim olduğu bölgelerde silika dumanı bölümünde açıklandığı gibi özel önlemler 

alınmalıdır. 

       Silika dumanlı betonlar, betonda durabiliteyi arttırması nedeni ile erozyon rusubat hasarlarına 

maruz yapılarda kullanılmaları daha yararlı olmaktadır.  

        Aşındırıcı askı malzemesi geçişine maruz dolusavaklarda kullanılan betonların performansının 

arttırılması amacı ile betonda silika dumanı kullanılabilir. [7] 

        Şut kanalı betonları temiz su akışına maruz olup bu bölgelerdeki asıl sorun, yüksek akım hızları 

nedeni ile oluşabilecek kavitasyon hasarlarıdır. Betonun kavitasyona neden olabilecek basınç  

şiddetini karşılayabilecek mukavemette olması birinci önceliktir.  Yinede betonda ekstra bir durabilite 

sağlanmak istendiğinde yüzeydeki 15-20 cm’lik bölümün silika dumanlı olarak dökülmesi yeterli 

olacaktır. 

Uygulamada Dikkat edilecek hususlar: 

           Silika dumanının beton içerisinde kapladığı geniş yüzey alanı nedeni ile beton içerisindeki 

serbest su oranı büyük ölçüde azalır. Buna bağlı olarak silika dumanının beton içerisindeki kapiler 

boşlukları doldurması terlemeyi azaltır. Buharlaşma nedeni ile kaybolan karma suyu oranının terleme 

hızından fazla olması halinde plastik büzülme çatlaklarının oluşması kaçınılmazdır. Silika Dumanlı 

betonlar plastik büzülme çatlaklarına önemli ölçüde eğilimli betonlardır. Plastik büzülme, nihai yüzey 

tesviyesi başlangıcı (mastarlama ve tesviye)  ile betonun priz alarak sertleşmesi arasında geçen süre 

içerisinde her an oluşabilir. Bu nedenle, özellikle çevre ısısının yüksek, nem oranının düşük ve rüzgar 

etkisine açık alanlarda beton dökümü esnasında plastik büzülme çatlaklarının oluşmaması için 

koruyucu önlemler alınmalıdır. 
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         Şut kanalı gibi yüksek akım hızlarına maruz bölgelerde projelerde belirtilen pas paylarının 

arazide titizlikle uygulanması önemlidir. Pas paylarının maksimum dane çapının 1,5 veya maksimum 

donatı çapının 2,5 katından daha az olmamasına dikkat edilmelidir. 

         Düşük su /çimento oranlı karışımlar kullanılmalıdır.  

         Silika dumanlı betonlar döküm esnasında işlenebilecek en yüksek slampla yerleştirilmelidir. 

         Silika dumanlı betonlarda oluşabilecek plastik büzülme çatlağı riskinin önlenmesi amacı ile  

döküm, nihai yüzey hazırlama ve kürleme işlemleri ara verilmeksizin yapılmalıdır. Sıcak havalarda 

yapılan dökümlerde yüzey tamamlama işlemi çalışma süresini arttırmak için priz geciktiriciler 

kullanılabilir. Gerektiğinde eğer vibratörlü mastardan sonra beton yüzeyi, perdahlama makinesinin 

çalışması için yeterince sertleşmemişse, beton yüzeyi, plastik örtü ile perdahlama makinesini 

taşıyacak sertliğe ulaşana kadar örtülmelidir. 

        Döşeme betonlarında son tabaka, vibratörlü mastar kullanılarak sıkıştırılmalıdır. Bu tabaka 

kalınlığı betonun slampı, donatının yoğunluğu ve satıh vibratörünün frekansı göz önünde 

bulundurularak belirlenmelidir. Silika dumanlı betonlarda satıh vibratörünün etkili sıkıştırma 

derinliğinin deneme betonları ile yerinde tespit edilmesi daha yararlı olacaktır. Özellikle Silika duman 

katkılı yüksek kohezyona sahip betonlarda kullanılacak satıh vibratörlerinin frekansları istenen 

sıkıştırma derinliğine ulaşılabilmesi için 3000-6000 dev/dk (50Hz-100Hz) arasında olmalıdır. 

        Geniş yüzey alanlarına sahip döşeme betonlarının dökümünden önce nihai yüzeyin çok daha iyi 

hazırlanması ve karşılaşılabilecek problemlerin önceden tespiti için küçük ölçekli deneme 

dökümlerinin yapılması daha iyi olur. 

        Plastik büzülme çatlaklarının önlenmesi ve uygun yüzey bitirmelerinin başarılı şekilde 

tamamlanması için %10 ‘dan daha az silika dumanı oranı içeren karışımlar  kullanılmalıdır. 

        Ilısu Barajı aks yerinde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hava sıcaklıklarının yüksek ve 

bağıl nemin çok düşük olması nedeni ile döşeme betonlarında plastik büzülme çatlağı oluşumu riski 

daha fazladır. Bu nedenle bu dönemde dökülen döşeme betonları sıcaklığın daha düşük olduğu gece 

saatlerine kaydırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çevre sıcaklığının 50⁰C’yi aşma riskinin olması halinde 

beton dökümüne izin verilmemesi gerekir. 

        Dolusavak şut kanalında Şekil 16’da görüldüğü gibi büzülme ve kontrol derzleri bulunmaktadır. 

Kontrol derzlerinde yük transferi nedeni ile yatay donatılar aderans boyu kadar diğer döşeme tarafına 

uzatılmıştır. Bu nedenle kontrol derzlerinin inşaat derzi gibi çalıştırılması istenmiştir. 2 döşeme derzi 

arasındaki aderansı arttırmak amacı ile kontrol derzlerinde chipping işlemi yapılmıştır. chiping önce 

hidrolik kırıcılarla yapılmıştır. Hidrolik kırıcılarla yapılan chipping işleminde donatı ve çalışma alanının 

darlığı nedeni ile iyi sonuç alınamadığından beton dökümünden önce chipping yapılacak yüzeye priz 

geciktirici katkı sürülmüştür. (SİKA Rugosal likit) Yazın 8 saat kışın 12 saat sonra bu yüzeylerdeki 

kalıplar sökülerek su ile yıkanmıştır. Yıkanma sonucu uygun chippingli yüzeyin elde edildiği derz, 

Resim 36’da görülmektedir. 
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                                                             Şekil 16-Şut kanalı Kontrol ve Daralma Derzleri 

 
                                    Resim 36-Şut kanalı döşemesine yerleştirilen Kontrol ve Büzülme Derzleri 

Şut kanalı ayırma duvarları ve sıçratma eşiğinde çelik mala işleminin uzun sürmesi nedeni ile 

ayaklarda ve sıçratma eşiğinde deflektör betonlarının döküleceği kısımların priz aldığı görülmüştür. Bu 

da bu bölümlerde chipping işleminin su ile değilde hilti kırıcılarla yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Bu yöntem donatılar nedeni ile yeterli çalışma alanının bulunmaması, hem chipping kalitesini 

düşürmüş hemde uzun zaman ve fazla işçilik gerektirmiştir. Problem, ayaklar arasında ve sıçratma 

eşiği deflektor kısımlarında taze beton yüzeyine şekerli su atılarak priz süresi geciktirilerek 

çözülmüştür. Çelik mala yüzeyli betonlar priz aldıktan sonra, bu yüzeylerin chipingi hava su jeti 

kullanılarak kolayca yapılmıştır. Bunun için 15 kg suya 1kg şeker katılmıştır. Aynı işlem eşik yapısı 

betonlarında gerektiğinde kullanılmıştır. [8] 
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                                                        Resim 37-Sıçratma Eşiğinde Nihai yüzey çalışmaları 

Redozlama: 

Dolusavak şut kanalı ve apron yapısı betonları pompa ile dökülmüştür. Özellikle yaz 

döneminde dökülen betonlarda yüksek oranda buz kullanımı nedeni ile betonun transmikserlerle 

nakliyesi esnasında betondaki slamp kayıpları, beton slampının pompanın basabileceği slampın altına 

düşmesine neden olmuştur. Pompanın basamayacağı bu betonun iptali yerine imalatçının 

prospektüsünde belirtilen dozu aşmamak şartı ile miksere akışkanlaştırıcı katkı ilavesi yapılarak slamp 

pompanın basabileceği slampa yükseltilmiştir. [9] 

Yine TS 1248 (2012) bölüm 6.13’de 

“Normal ve sıcak havalarda taze beton, zamanla kıvam kaybına uğrar. Beton tesisi ve şantiye 

arasında geçecek süredeki kıvam değişiminin karakteristikleri, belirli malzeme ve karışım oranları için 

belirlenmelidir. 

Şantiyeye ulaşıldığında taze beton çökmesi, belirlenmiş en büyük değerden düşükse, izin 

verilen karışım suyu miktarı aşılmamak üzere taze betona su ilave edilebilir. 

Kıvamın arttırılması için su eklendiğinde, tambur karıştırma hızında en az 30 tur daha 

döndürülmelidir. Hızlı ve yeterli yerleştirilme ve etkin sıkıştırma sağlamak için, yapının taşıyıcı 

elemanlarında kullanılan beton en az 100mm çökme değerinde olmalıdır. Kimyasal katkılı betonda 

su/çimento değeri aynı veya daha düşük olması ve ayrışma göstermemesi şartı ile kimyasal katkılar 

kullanıldığında çökme artışına müsade edilir” denilmektedir. 

Şantiyede kıvam ayarlamak için katkı ilave edildiğinde (Redoz), sevk ve teslim belgesine 

aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır: 

 İlave etme zamanı 

 Katkı miktarı 

 Katkı ilavesi yapılan beton miktarı 
 Katkı ilave edildikten sonra ölçülen slamp [23] 
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 TS 1248(2012) bölüm 6.14’de 

“Laboratuvar araştırmaları ve şantiye deneyleri, tekrar sıkıştırma esnasında betona su ilave 

edilmesinin dayanımın azalmasına ve diğer zararlı etkilerin oluşmasına neden olduğunu göstermiştir. 

Bu sebeple, işlenebilirlik kaybının karşılanabilmesi için, belirlenen karışım suyu miktarının üzerinde 

veya belirlenen su/çimento oranını artıracak su ilavesi önlenmelidir. Özellikle yüksek oranda su 

azaltıcı kimyasal katkıların eklenmesi işlenebilirliği korumak için çok etkili olabilir.” 

Not: Çimento, agrega veya su kullanılarak kesinlikle düşük slamplı betona redozlama 

yapılmamalıdır. 

Şartnamede belirtilen slampdan daha yüksek slamplarla döküm yerine transmikserlerle 

nakledilen betonların döküm yerinde slampın şartname limitlerine düşmesinin beklenilmesi yerine 

her 6m³’lük karışıma 0,750m³ kuru karışım ilavesi yapılarak beton, şartnamede belirtilen slampa 

indirilmeye çalışılmıştır. 

Döner tambursuz araçlarla nakli yapılan betonların yerine yerleştirilmesi 30dak.’yı 
geçmemelidir. Döner tamburlu araçlarla nakli yapılan betonların yerine yerleştirilmesi 90 dak.’yı 
geçmemelidir. Ancak, betonun başlangıç sıcaklığı 21°C’yi aşıyorsa yerine yerleştirilmesi 45dak’yı 
aşmamalıdır. 

 

 
                                          Resim 38-Şut döşemesinde Masterkure 215 kimyasal kür uygulaması 

NOT: Membran kürü uygulamadan önce kimyasal kür uygulanacak bütün beton yüzeyleri 

nemlendirilmelidir. 
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                                              Resim 39-Şut kanalı orta ve yan duvarlardan bir görünüm 

Dolusavak Şut kanalı yapısal Betonlarına 11.03.2013 tarihinde başlanmıştır. 455 adet Döşeme, 

778 adet perde dökümü yapıldı. Toplam dökülen Beton miktarı 92.500 m³’tür.  

  
                                                                           Resim 40-Şut kanalı genel görünüm 
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                                                                        Resim 41-Şut kanalı üstten görünüm 

 
                                                                           Resim 42-Dolusavak genel görünüm 
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                                                                       Resim 43-Şut kanalı genel görünüm 

 
                                                           Resim 44-Şantiyede yapılan su tutucu kaynağı 

8.2. Soğuk hava şartlarında dökülen Şut kanalı betonlarının korunması 
Dolusavak Şut kanalında Soğuk hava şartlarında (5⁰C ‘nin altındaki hava şartlarınada) dökülen 

betonların çelik malalarının yapılabilmesi için ano yüzeyi beton dökümünden sonra kapatılarak 
içeride çelik mala ve perdah işlemleri yapılmıştır. Ayrıca Beton bitiminde beton yüzeyine kimyasal kür 
uygulanarak özel yapılan kalın şiltelerle beton yüzeyi, betonda uçucu kül kullanıldığı için 48 saat 
süreyle yüzeyi korunmuştur. Üzeri kapatılan alandaki beton yüzeyi TS 1248’e göre istenilen sıcaklıkta 
kalmasını sağlamak için kapalı alan beton prizini alana kadar ısımakla ısıtılmıştır.  
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                                                            Resim 45-Soğuk hava şartlarında korunan Radye Betonu 

Erken yaşta don sonucu beton en az %50 oranında dayanım kaybına uğrayabilir:  

 İlk saatler çok önemlidir  

 Beton en az 3,5-4 MPa basınç dayanım değeri kazanmalıdır. 
Erken yaşta dona maruz kalma sonucu: 

 Dayanım düşer, Aşınma direnci azalır.  

 Geçirgenlik artar.  
Ancak yeterli bir bakım sonucu betonda hasar oluşumu engellenebilmektedir. 

Beton dökümü öncesi alınacak önlemler  

1. Don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince kaçınılmalıdır.  

2. Yüksek hidratasyon ısısına sahip çimento, yüksek çimento dozajı ve düşük su/çimento oranı tercih 

edilmelidir.  

3. Priz hızlandırıcı ve suyun donma noktasını düşürücü katkılar(antifriz) kullanılmalıdır. Ayrıca hava 

sürükleyici katkı kullanılması da faydalıdır.  

4. Betonun ilk sıcaklığının donma derecesine düşmemesi için; agrega, çimento ve su ısıtılmalıdır.  

5. Beton yerleştirilmeden önce, kalıpların betona temas edecek bütün yüzeyleri kontrol edilmelidir. 

Kar, buz ve donmuş kısımlar temizlenmelidir 

6. Beton dökülecek kalıpların sıcaklığı ile dökülen betonun sıcaklığı arasındaki farkın büyük 

olmamasına dikkat edilmelidir.  

7. Isıtılmış yerlerde dökülen betonun ani kuruması, gerekli kür uygulaması ile önlenmelidir.  

8. Kalıp sökme süresi hava koşullarına göre uzatılmalıdır.  

9. Çimento hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton dışına yayılması önlenmelidir. Bunun için 

kalıpların dış yüzeylerinin yalıtımı sağlanmalıdır. Açık beton yüzeylerinin yalıtımında ise odun talaşı, 

cam yünü ve polietilen köpük levha kullanılabilir. 
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Kışın dökülen betonlarda başlangıç sıcaklığı için, beton kalınlığı göz önünde bulundurularak TS 

1248’deki şartların sağlanmasına önem verilmelidir. (Tablo 9) 

         
                                                  Tablo 9-Soğuk Havada beton ve beton döküm sıcaklıkları 

 

 
                                                       Resim 46-Soğuk hava şartlarında kullanılan ışımak 
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9-) BETON BAŞLANGIÇ SICAKLIĞI HESAPLANMASI  
Başlangıç sıcaklığı kütle betonunun döküm esnasındaki sıcaklığıdır. Bu sıcaklık önceden tespit 

edilmeli ve tespit edilen maximun başlangıç sıcaklığı kesinlikle aşılmamalıdır. 

 
                                                         Tablo 10-Beton başlangıç sıcaklığı hesaplanması 

 
TS 1248 (2012) bölüm 5.2.3’de: 
 

Daha soğuk havalarda beton sıcaklığı, karıştırma ve yerleştirme işlemleri arasındaki sıcaklık 
kaybını karşılayacak şekilde yükseltilmelidir. 

Taze betonun 1 saatlik taşınması süresinde yaklaşık sıcaklık düşüşü aşağıdaki bağıntılardan 
hesaplanır. 
 
Transmikserle ile taşımada  :     T= 0,25 (Tı –Ta) 
Kapalı damperli kamyonla taşımada :     T= 0,10 (Tı –Ta) 
Açık damperli kamyonla taşımada   :     T= 0,20 (Tı –Ta) 
 
Burada: 
Tı:      Taşıma anında beton sıcaklığı (℃) 
Ta:      Hava sıcaklığı (℃) 

Bir saatten az veya daha fazla süreli taşımalarda, yukarıdaki bağıntılardan elde edilen değerler 
oransal olarak ayarlanır. 
 
NOT: Sıcak havalarda beton sıcaklığı santralden çıkıştan 20 dakika sonra ölçülmelidir. 
 

Toplam Bağlayıcı miktarı

Beton Mix. BA.MIX.D121.009 (325kg)

Class C-25/30

Malzeme Miktar Amount with Water Özgül Isı Toplam ısı miktarı Sıcaklık Salınan Enerji

[kg/m3] [kg/m3] [kJ/kg x oC] [kJ/m3 x oC] [oC] [kJ/m3]

Çimento 244,00 0,85 207,40 50,00 10.370,00

Uçucu Kül 81,00 0,85 68,85 35,00 2.409,75

İnce Agrega 994,00 0,92 914,48 21,00 19.204,08

İnce Agrega Nemi 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00

İri Agrega 994,00 0,92 914,48 21,00 19.204,08

İri Agrega Nemi 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00

Karışım Suyu 91,00 4,19 380,84 16,00 6.093,36

Buz 80,00 2,10 168,00 -5,00 -840,00

Buzun Isı yayılımı -335,00 -26.800,00

Oluşan Enerji Karışımı 4.000,00

TOTALS 2.486,05 33.641,27

Toplam Agrega 1.988,00 Karışım Sıcaklığı(⁰C) 13,53

Toplam Su 171,00 2,00

15,53

Nakil esnasında Karışımdaki ısı artışı(⁰C)

YERLEŞTİRME SICAKLIĞI(⁰C)
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10-) DOLUSAVAK VE BETON BARAJ YÜZEYİNDE OLUŞAN ÇATLAKLAR 
Dolusavak şut kanalı döşemeleri üzerinde beton plastik halde iken ve prizini aldıktan sonra 

karşılaşılan çatlaklar ve nedenlerinden aşağıda bahsedilmiştir. 

Neden Beton çatlar? 

Kütle betonlarında çatlak oluşumu yapının sızdırmazlığını, içsel gerilimleri, durabilitesini ve 
görünüşünü olumsuz etkileyaceği için istenmez. Çatlaklar betondaki çekme gerilimlerinin betonun 
çekme dayanımını aştığında oluşur. Bu çekme gerilimleri yapının üzerine yerleştirilen yükler 
tarafından da olabilmekle birlikte daha sıklıkla gerilme nedeni ile oluşan hacimsel değişimin dış 
etkenler tarafından sınırlanması ile oluşmaktadır. En büyük hacimsel değişim, kütle betonlarındaki 
sıcaklık değişimi sonucunda oluşmaktadır. Bu da betonlarda çatlak oluşumunun nedenidir. 

Betonda çatlak oluşumu oldukça olağan olmakla birlikte genellikle yanlış anlaşılmaktadır. 

Beton sahibi yeni dökülen bir betonda çatlakla karşılaştığı zaman otomatik olarak bir şeylerin yanlış 

yapıldığını düşünür. Çatlak oluşumu daima problem olacak bir vaka değildir. Bazı çatlak tiplerinin 

oluşumu kaçınılmazdır. Yüklenici çatlakları kontrol altında tutabilmek için yapması gerekenin en iyisini  

yapmalıdır. Bunun için betonun döküleceği zemin iyi hazırlanmalı, Beton slampı işlenebilir en pratik 

düşüklükte, ihtiyaç duyulan kısımlarda en uygun donatı, uygun şekilde yerleştirilmiş kontrol derzleri 

ve uygun yerleştirme ve yerleştirme sonrası önlemler alınmalıdır. Tüm bu ön tedbirler alınmasına 

rağmen zaman zaman çatlaklar oluşur. 

Amerikan Beton Enstitüsü ACİ 302,1-04’ “ Mükemmel bir döşeme projelendirilmesi ve 

yeterli inşaat uygulanmasına rağmen döşemelerin çatlaksız olacağını beklemek pek gerçekçi olmaz. 

Özellikle mal sahibi, yüklenici ve projeci tarafından her projede bir miktar çatlak oluşumunun 

normal olduğu hakkında bilgilendirilmelidir. ” 

“Yüzey çatlak oluşumu kaçınılmazdır. Fakat iyi bir yapısal projelendirme ile bu çatlak 

genişlikleri çıplak gözle zor farkedilebilir hale getirilebilir. ” [8] 

 Çatlak çeşitleri: 
 
A.) Beton plastik halde iken oluşan çatlaklar 

a.) Plastik büzülme çatlakları 

Plastik büzülme çatlakları özellikle kuru iklim bölgelerinde sıcak havalarda yapılan beton 

dökümlerinde sıklıkla oluşur.  Eğer karma suyundaki buharlaşma oranı terleme oranından daha 

yüksek ise plastik büzülme çatlaklarının oluşma riski artar. Çoğunlukla saha betonlarında oluşmakla 

birlikte kiriş ve temel betonlarında da plastik büzülme çatlağının oluşması muhtemeldir.  

Betonun terleme hızını etkileyen iki temel faktör, betonun doluluğu ve agreganın 

granülometrisidir. Agreganın granülometrisi ne kadar az boşluklu ise betonun mukavemeti o kadar 

yüksek olur, ama boşluk olmadığından terleme suyunun yukarı çıkması zorlaşır, gecikir terleme hızı 

azalır. Buharlaşma suyunun yerine terleme suyu gelemeyince betonun yüzeyi kurur ve çatlar. 

Özellikle silika dumanı katkılı betonlarda silika dumanının beton içerisinde kapladığı geniş yüzey alanı 

nedeni ile karışım içerisinde terleme için çok az serbest su kalır. Bu nedenle silika dumanı katkılı 

betonlar plastik büzülme çatlaklarına meyilli betonlar olarak tanımlanır. Bu tip betonlarda beton 

slampları 15 ile 22,5 cm arasında tutulmalıdır. 
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 Betonun prizi öncesi oluşan plastik büzülme çatlakları arazide kolayca tanımlanabilir. Çatlak 

yüzeyde gelişi güzel oluşarak aşağıya konik olarak iner. Çatlak yüzeyde 3mm ile 6mm kalınlığa ve 

nadiren 100-150mm derinliğe kadar ulaşabilir.  Yüksek beton sıcaklığı, yüksek çevre sıcaklığı, yüksek 

rüzgar hızı ve düşük nispi nemden biri veya tamamı birden beton yüzeyinden suyun hızlıca 

buharlaşmasına neden olabilirler.  Bu çatlaklar 10mm ve 1000 mm uzunlukta ve birbirlerine paralel 

olarak uzaklıkları 100mm ve 600mm arasında değişir. Genellikle plastik büzülme çatlakları, nihai 

tesviye aşamasında (bull floating) perdah makinesi tablası ile yapılan tesviye işlemi sonrası 

kaybolurlar. 

Plastik büzülme çatlaklarının önlenmesi için alınacak tedbirler: 

 Beton dökümü esnasında havaya su püskürtülerek beton dökümü yapılan alan üzerinde su 
buharı tabakası oluşturmak 

 Buharlaştırmayı geciktiren katkılar kullanmak 
 Rüzgar kırıcılar yerleştirmek 
 Kürlemenin etkin şekilde betonun prizinden hemen sonra başlatılması 

 

 
                                                            Resim 47-Plastik Büzülme çatlakları 

 
                                      Resim 48-Yüzey Perdahı yapıldıktan sonra kaybolan Plastik Büzülme çatlakları 
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b-) Oturma çatlakları: 

İlk yerleşim, titreşim ve yüzey bitirmeden sonra betonun sertleşmeye devam etme eğilimi 

vardır. Bu süreç içerisinde plastik beton, donatı çeliği ve daha önce yerleştirilmiş beton veya kalıp 

tarafından lokal olarak sınırlandırılabilir. Bu lokal sınırlama, sınırlayıcı elemanın yanında boşluklara, 

çatlaklara veya her ikisine de yol açabilir.  Eğer oturma, bir çubuk tarafından bileşenlerinin büzülmesi 

engellenmiş ise çatlaklar daima çubuğa paralel olarak ilerler. Plastik oturma çatlakları su /çimento 

oranı yüksek, granülometrisi bozuk ve iyi sıkıştırılmamış taze betonlarda daha belirgin bir şekilde 

ortaya çıkar. 

Oturma çatlakları, büzülme çatlaklarının tersidir. Büzülme çatlaklarını önlemek için betonun 

terlemesi olumlu bir özellikken oturma çatlaklarının oluşmaması için betonun terleme hızını 

düşürmek gerekir. Bunun için koyu kıvam da beton dökmek ve iyi sıkıştırma yapmak yeterli olur. 

Oturma çatlaklarının nedenleri: 

 Donatı çapının artması 
 Yüksek slamp 
 Yetersiz pas payı 
 Yetersiz vibrasyon 
 Yeterince sabitlenmemiş kalıp 
 Aşırı terleme, erken yaşlarda kuruma 
Bu tip çatlaklar beton bitimini takip eden 10 dakika ve 3 saat arasında oluşur. 

 
                              Resim 49-Beton Baraj sağ sahil 10 No’lu Blokta oluşan oturma çatlakları 

B.) Beton sertleştikten sonra oluşan çatlaklar 
a.) Kuruma büzülme çatlakları(Rötre) 

 
Betondaki kuruma büzülmesi (Rötre) su kaybının neden olduğu hacim küçülmesidir. Kuruma 

büzülmesi uygulanan yük, termal şartlar veya rutubet içeriğinin etkileri hariç çimentonun devam 

eden hidratasyonu tarafından meydana getirilen hacim değişikliğidir. Hidrate olmayan çimentonun 

hidratasyonu için gerekli olan suyun kapiler boşluklardan çekilmesi nedeni ile meydana gelir. Bu olay 

aynı zamanda kendi kendine kuruma işlemi olarakta bilinir ve kapiler boşluklardaki nispi nem oranının 
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düşmesine yol açar. Beton içerisinde oluşan çatlakların sık karşılaşılan nedeni kuruma büzülmesinin 

sınırlanmasıdır. Beton prizini aldıktan sonra oluşan çatlaklar kuruma büzülmesi, termal büzülme veya 

beton altındaki zemindeki oturmalar nedeni ile oluşur. Beton priz alırken 3,0m uzunluğundaki bir 

döşeme yaklaşık 1,6 mm büzülür. Bu büzülmeleri karşılamak için ve çatlak oluşum yerlerini kontrol 

altına almak için derzler uygun aralıklarla yerleştirilmelidir. Yerleştirilen büzülme derzlerinin aralığı hiç 

bir zaman döşeme kalınlığının 30 katından daha fazla olmamalıdır. 

Sıcak iklim bölgelerinde günün en sıcak saatinde dökülen beton, gece boyunca soğuyarak 

büzülür. Günlük sıcaklık farkı 22⁰C olan bölgelerde bu sıcaklık farkı 3m uzunluğundaki bir anoda  

0,7mm lik bir büzülmeye neden olur. Eğer betonun büzülmesi sınırlanıyorsa(Önce dökülen beton, 

donatı, ankraj) bu büzülme betonda çatlak oluşumu için yeterlidir. 

Beton bütün cisimler gibi sıcaklık değişmeleri sonucu uzar, kısalır. Eğer betonun şekil 

değiştirmesi, yapı özellikleri veya bağlantıları nedeni ile önlenmişse, iç yapıda basınç ve çekme 

gerilmeleri meydana gelecektir. 

Örneğin, Dolusavak şut kanalındaki 12,5 m boyunda bir döşemede beton tamamen dolgu 

betonu üzerine dökülmüştür. Alt tabaka ile beton arasında bir sürtünme vardır ve bu sürtünme 

serbest uzama ve kısalmalara engel olmaktadır. Kış aylarında yaz’a oranla 

40℃′lik bir sıcaklık düşüşü olduğu kabul edildiğinde;  

∝beton=10*10-6 alınarak, 

Kısalma miktarı=∝ *∆t*l = 10*10-6 *40*1250cm = 0,5 cm olur. 

Sıcaklığa bağlı kısalma ve kurumaya bağlı büzülme toplamı aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

Betonun tipik genleşme katsayısı 9,9*10-6 ℃ 

Derz aralığı= 12,5m = 12500mm(L) 

Sıcaklık düşüşü (Betonun yerleştirilmesinden yüzey işlemine kadar) = 8,0℃ (∆T) 

Uzun süreli kuruma rötresi = 200*10-6 

Sıcaklığa bağlı kısalma miktarı = ∆LT=0,0000099∗ ∆T*L 

Kurumaya bağlı büzülme = ∆LD= ( 200/1000000)*L(mm) 

Toplam çatlak genişliği  

∆LT+∆LD=[0,0000099*8,0*12500]+[(200/1000000)]*12500=0,99+2,5=3,49mm’ye kadar çatlak 

olabilir. (Donatısız olursa) 

Betonun sertleştikten sonra şekil değiştirmeler nedeni ile oluşan gerilmeleri minimize etmek 

için yeterli şekilde kullanılan donatı (Donatı aralığı ne kadar fazla olursa çatlak kalınlığı buna bağlı 

olarak artar.) ve büzülme derzleri ile hazırlanan iyi bir projelendirme ve inşaat uygulamaları çatlak 

miktarını veya geniş çatlak oluşumunu azaltır. Kuruma büzülmesi nedeniyle oluşan çatlaklar çoğu 

yapıda asla önlenemez. Çatlaklar betondaki içsel şekil değiştirme, daha önce yerleştirilen bir 
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eleman tarafından sınırlandığında oluşur. Kuruma ve erken rötre çatlakları, donatı veya derz 

aralıkları uygun şekilde projelendirilerek kontrol altına alınabilir ancak yok edilemezler. 

Ayrıca, çatlak genişliklerinin limitler içerisinde kalmasını sağlamak için beton içerisinde 

oluşabilecek pik hidratasyon sıcaklıklarını düşürmek en etkili yöntem olarak benimsenmektedir. 

Donatılı yapıların projelendirilmesi esnasında, yapıda geniş tek çatlak yerine, kabul edilebilir 

kalınlıkta çok daha fazla sayıda çatlak oluşumunu sağlamak genel prensip olduğundan, Projeci gerekli 

olan minimum donatı şartını ve uygun büzülme derzi açıklılığını sağlamalıdır. 

Minimum donatı şartı  %0,18 ile %0,20 arası olmakla birlikte, bu miktar bile çatlakları kabul 

edilen projelendirme limitleri içerisinde tutamaz, çatlak kontrolü için tatmin edici seviye yaklaşık 

olarak 0,60’ın üzeridir. [12]  

Masif yapılarda çatlak genişliğinin 0,22mm den daha az kalınlıkta oluşması için kullanılan 

formüller sonucu hesaplanan donatı miktarının uygulanması  arazide pratik değildir.  

Çatlak kontrolü betonarme bir yapının tasarımı ve inşasının ayrılmaz bir parçasıdır. Gerekli 

ana donatı çatlak kontrolü için etkili olur ancak aşırı miktarda donatı çatlak riskini arttırır. Donatı hiç 

bir zaman çatlak oluşumunu yok etmez veya azaltmaz sadece geniş olan birkaç çatlağı çok fazla 

miktarda ince ve mikro çatlaklara dönüştürür. [59] 

 
                                       Resim 50-Şut Kanalı F6-14 Nolu döşemede oluşan rötre çatlakları 

Çoğu durumlarda 0,4mm çatlak genişliği yapının işlevselliğini etkilemiyorsa görünüm için 

kabul edilebilir. Fakat işlevsel özellikleri nedeni ile sıvı depolayan yapılar için 0,2mm’den daha az 

genişlikteki çatlaklar istenebilir. Bu nedenle dolusavak eşik yapısında Proje Müşaviri (stucky) 

tarafından hazırlanan 4189/4120 nolu “Dolusavak Gerilme analizi ve yapısal Tasarım “ raporunda 
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eşik yapısında Kabul edilebilir çatlak genişliği 0,20mm olarak belirlenmiş ve donatı tasarımı 0,035 

olarak hesaplanmıştır.  Aşağıda yapıların maruz kaldığı çevre koşullarına bağlı olarak kabul edilebilir 

çatlak genişlikleri verilmiştir. 

 
                                                               Tablo 11-Kabul edilebilir çatlak genişlikleri (Rötre çatlağı) 

NOT: Tablo 11 ‘deki değerler ‘’ACI  224R-01 Control of Cracking in Concrete Structures’’ den 

alınmıştır. 

 
                                                              Resim 51-Şut Kanalı döşemesinde çatlak ölçümü 

 

 

 

 

          inç           mm

Kuru Hava 0,016 0,41

Nemli, Islak Zemin 0,012 0,3

Kimyasal etkilere maruz 0,007 0,18

Deniz suyu ve Buharı, ıslama ve kuruma 0,006 0,15

Su Tutan yapılar 0,004 0,1

               KOŞULLAR
           Çatlak Genişliği
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Şut kanalı döşemelerinde ölçülen çatlak genişlikleri tabloları: 
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                                                                  Resim 52-Çatlak Ölçüm Tabloları 

Kuruma büzülmesi erken yaşlarda uygun kürleme ile kontrol altında tutulabilir. Öncelikli 

olarak çatlak oluşumuna neden olan kuvvetlere karşı betonun karşı koyabileceği mukavemete 

gelebilmesi için beton yüzeyi mümkün olduğunca uzun süre ıslak tutulmalıdır. Bazı örneklerde 

uzatılmış kürün yararlı olmadığı tespit edilmiştir. Kürlemenin önemi hava ve mevsime bağlı olarak 

değişir. Soğuk havada beton (10⁰C altı) çok yavaş kurur ve bazı seviyelerde nispi nem oranına bağlı 

olarak nemini daha yavaş kaybeder. Sıcak iklim ve düşük nemin hakim olduğu sürede ise yavaş 

kurumayı sağlayabilmek için ıslak kürleme kesintisiz olarak (tercihen 7 ve 10 gün) sürdürülmelidir. 

Beton sulama süresinin kuruma büzülmesi sınırı üzerinde fazla etkisi bulunmamaktadır. [12] 

Yapılan test çalışmalarında 7, 14 ve 28 gün kürü yapılan betonlarda aynı büzülme çatlaklarının 

oluştuğu görülmüştür. Betonun çatlamaya eğilimi olduğu müddetçe uzatılmış kür süresi fazla yararlı 

olmayabilir. En iyi kür, özellikle kuru iklimli bölgelerde kür süresinin sonuna kadar 7 günden az 

olmamak üzere beton yüzeyinin ıslak bir malzeme ile kapatılmasıdır. Eğer kuru iklim bölgelerinde kür 

işlemi esnasında beton yüzeyi üzerinde oluşturulan su havuzları bile hızlı kurumayı önleyemiyorsa 

uygun olarak tatbik edilen kimyasal kür malzemesi (curing compound) düz satıhlar için iyi bir kür 

yöntemidir. [12]  
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Beton,  kuruma büzülmesi nedeniyle betonun farklı seviyeleri arasında oluşan hacim 

değişiklilerinin neden olduğu yüksek çekme gerilimleri eğer gerilimler yavaş yavaş tatbik edilirse karşı 

durabilir. Çünkü betonun çekme mukavemeti  içsel bölgelerde daha düşüktür. Bu nedenle betonun 

hızlı olarak kurumasının önlenmesi istenen bir uygulamadır. Hızlı sertleşmenin önlenmesi kimyasal 

kür malzemeleri ile başarılabilir. Kimyasal kürleme su küründen sonrada yapılabilir. Kuruma büzülme 

çatlakları bazı pratik önlemler alınarak azaltılabilir. Bu da en düşük su miktarı kullanılarak başarılabilir. 

Bunun için su miktarının azaltılması için ASTM C 494 Tip A ve D ye uygun su azaltıcı katkılar ve hava 

sürükleyici kullanılabilir. [4] 

Not: Genel olarak kütle betonlarında kimyasal kür yerine su kürü kullanılmalıdır. Ancak su 

kürü soğuk hava şartlarında yüzeyde buzlanma nedeni ile güvenlik problemi yaratabilir. 

Kuruma büzülmesi(Rötre) nedeni ile oluşan çatlakların nedeni: 

Eğer eğimli döşemeler her yönden merkeze doğru büzülmeye açık, yani yapıyı sınırlayan bir 

engel yoksa çatlak oluşumu en aza indirilebilir. D6-14 anosunun döküm tarihi 21.06.2013’dür. Bu ano 

üzerinde 21.07.2013 tarihinde yapılan incelemede anoda herhangi bir çatlağa rastlanılmamıştır.  

Döşemenin 4 tarafı açık olup, betonun büzülmesini sınırlayacak bir engel bulunmamaktadır.(Kaya 

düzenleme betonu hariç) Ayrıca bunda döküm tarihinde hava sıcaklıkları dikkate alındığında çevre 

ısısı ile betonun merkezindeki ısı farkının 20⁰C’yi aşmadığı da tespit edilmiştir. Bütün beton 

elemanlar doku ve çevre koşullarına bağlı olarak değişen miktarlarda hacim değişikliliğine maruzdur. 

Eğer beton yapı her yönden üniform hacim değişikliliğine ve buna bağlı olarak eşit çekme 

gerilmelerine maruz ise çatlak oluşumu meydana gelmez. [57] 

Beton karışım tasarımında kuruma rötresini kontrol etmede en önemli faktör karışıma giren 

suyun miktarıdır. Su, hidratasyon ve betona işlenebilirlik kazandırmak için gereklidir. Hidratasyon ve 

işlenebilirlik için gerekli olan karışım suyu minimum uygunlukta olmalıdır. Su içeriğindeki %1 artış 

kuruma rötresini %2 oranında arttırır. 

Betonda, su /çimento oranının artması ile rötrede artar. Düşük su /çimento oranına sahip bir 

betonda büzülmeler daha düşük oranda olmaktadır. [59]  

Kütle betonlarında dış yüzey ile içeri kısımlardaki ısı farklılığı nedeniyle oluşan farklı hacim 

değişikliği esnasında oluşan çekme gerilimleri betonun çekme dayanımını aştığı zaman betonda çatlak 

oluşumu sıklıkla başlar. Zamanla bu çatlaklar betonun iç kısmına da penetre olabilir.  

Kuruma çatlakları, kullanılan agreganın çapı ve tipinden de etkilenir.“Genelde düşük 

büzülmeye maruz betonlar bünyesinde agrega olarak sıklıkla kuartz, kireçtaşı, dolamite, granite ve 

feldispat içerir. Yüksek büzülmelere maruz betonlar ise bünyesinde kumtaşı, kayrak(arduvaz), bazalt, 

bazalt tabakası ve diğer agregaları içerir. Bu cins agregalar beton pastası tarafından oluşturulan 

basınç gerilmelerine karşı düşük sağlamlıktadırlar. [57] 

Düşük nispi nem, rötre çatlaklarının oluşmasınını tetikleyen en büyük etkenlerden birisidir. 

Daha düşük nispi nem daha fazla rötre çatlağı demektir. kuru bölgelerde yüzeydeki su kayıplarının 

dahada artması nedeniyle bu bölgelerde dökülen betonlada çatlak oluşum riski daha fazla olur. 
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Özellikle eğimli döşemelerde yüzeyde buharlaşma nedeni ile kaybolan suyun daha fazla 

olması bu bölgelerde rötre çatlağı oluşumunu arttırır. Bu nedenle rötre çatlaklarının oluşumunun 

azaltılması için, en düşük su çimento oranı, kullanılabilecek en büyük agrega dane çapı, iyi hazırlanmış 

gradasyon ve arazide tatbik edilebilecek en düşük kum oranı mümkün olduğunca daha küçük çaplı 

malzemenin sınırlı kullanılması 4,75 den 12 mm hatta 20mm ye kadar özellikle kırma taşlı 

karışımlarda iri agrega toplam malzemenin %50’sinden az olmamalıdır. Kuruma büzülmesini etkileyen 

ana faktörlerden biri beton bünyesine giren toplam karma suyu miktarıdır. Su miktarı arttıkça orantılı 

olarak kuruma büzülmeside artar. Kum miktarındaki büyük artışlar ve iri agrega miktarındaki 

eksiltilmeler kuruma büzülmesini artırır. Çünkü ince malzeme büzülmeye karşı daha az direnç 

gösterir. (Neden beton çatlar) Düşük beton sıcaklığı ile üretilen betonlar kullanılmalıdır. Özellikle 

duvar betonlarında, işlenilebilecek en düşük slamplı beton kullanılmalıdır. 

Beton, düşük nem ve yüksek rüzgar hızlarına açık olduğunda kurumadan ötürü büzülmeye 

eğilimlidir. Çevre nispi nem oranının %100’den daha düşük olduğu bölgelerde, betonun değişik 

sayıdaki sınırlayıcı etkenden ötürü serbestçe büzülmesi engellendiği için çatlak oluşumu beklenir.  

Kuruma büzülmesi nedeni ile oluştuğu sanılan çatlaklar aslında erken termal çatlaklarıda olabilir. 

   
                                        Şekil 17-Alınan numune ebatlarının çatlak oluşumuna etkisi 

Çoğu uygulamalarda uçucu kül çimentoya bir miktar ilave edilerek betonda hidratasyon ısısını 

azaltarak çatlak oluşumuna karşı bir direnç geliştirir. Uçucu külün ilave edildiği karışımlarda eğer su 

miktarı sabit bırakılırsa uçucu kül ilavesi kuruma rötresi oluşumunu hafice arttırır. Eğer su miktarı 

azaltılılırsa kuruma büzülmesi uçucu külsüz betonla aynı olur. 
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                                                                   Şekil 18-Hidratasyon ısısının gelişimi 

SF: Silika dumanı 

FA: uçucu Kül 

Rötrenin zararları 
Betonda rötre çatlaklarının sakıncaları şunlardır: 

1- Betonun, başta çekme olmak üzere mekanik mukavemeti azalır. 
2- Betonun geçirimliliği artar. Bunun sonucunda betonun, kimyasal etkilere ve dona dayanıklılığı 

azalır. Donatının paslanması kolaylaşır. 
3- Donatıda ek gerilmeler oluşur. Bu ek gerilmeleri karşılamak için donatı kesitinin arttırılması 

gerekir. 

Rötrenin etkilerini azaltmak için alınacak önlemler 
1- Betonda gereğinden fazla ve çok ince çimento kullanılmamalıdır. 
2- Rötresi az olan çimento kullanılmalıdır. 
3- Gereğinden fazla su kullanılmamalıdır. 
4- Beton döküldükten sonra 7-14 gün boyunca kür’e tabi tutulmalıdır. 
5- Betonarme yapılarda gereğinden fazla donatı bulundurulmamalı (donatı miktarı artarsa,  

rötreden dolayı betondaki çekme gerilmeleri artar) ve donatı mümkün olduğu kadar simetrik 
yerleştirilmelidir. 

6- Prizi çabuklaştırmak için kullanılan katkı maddeleri genellikle rötreyi arttırır. Bu yüzden beton 
katkı maddelerini kullanmadan önce bunların rötreyi hangi oranda arttırdığı ve meydana 
gelecek rötrenin ne gibi zararlar verebileceği incelenmelidir. 

 

Crazing (Deli çatlaklar) 

Deli çatlaklar, yüzeyde küçük büzülmeler nedeni ile oluşan ve çok aşağıya penetre olmayan 

yüzeysel çatlak ağıdır. Deli çatlaklar oldukça ince ve yüzey nemlendirilmediği müddetçe görülmesi zor 

olan çatlaklardır. Bu çatlakların nedenleri; 

 Kullanılan miks (Kullanılan miksin zengin çimento miktarına sahip ve yüksek slampta olması) 

 Aşırı sıkıştırma  
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 Yüzey tesviyesi işlemlerindeki gecikme 

 Kuru hava 

 Kür başlangıcındakı gecikme 
Yapısal olarak tehlikeli olmayan bu çatlaklar yüzeyde kiri biriktirmeleri nedeni ile yüzey 

kirlenmesine neden olurlar. 

  Beton henüz mukavemet kazanmaya başladığı anda, iklimsel şartlar özellikle düşük nem, 

yüksek hava sıcaklığı, güneş veya sıcak rüzgar etkilerinden bir veya tamamı deli çatlak oluşumunu 

hızlandırır.  

Özellikle Bu çatlaklara nihai tesviyesi perdah makinesi ile yapılan betonlarda daha sık 

karşılaşılır. perdahlama makinesi ile yapılan perdahlama işlemi sonunda beton yüzeyinin ıslak 

telislerle kapatılarak kürlemeye başlanılması arasında geçen süre içerisinde beton yüzeyi yukarıda 

belirtilen iklimsel etkilere maruz ise yüzeyde bu çatlaklar oluşabilir. Ayrıca yüzeyde yapılan aşırı yüzey 

tesviye işlemi sonunda da oluşabilirler. 

Bu çatlakların önlenebilmesi için nihai tesviye işlemleri tamamlandıktan hemen sonra 

yüzeydeki kuruma oluşmadan kürleme işlemi başlatılmalıdır. Gerekirse nihai yüzey tamamlama işlemi 

devam ederken yüzeye su püskürtülerek kür yapılabilir. Ayrıca nihai yüzey tesviyesine beton 

yüzeyinin bu işlem için en uygun olduğu zamanda başlanılmalıdır. (Yaz’ın yüzey bitirme işlemlerinin 

akşam saatlerinde yapılması) Satıh vibratörleme ve kaba tesviye işlemi ile ince tesviye işleminin 

başlatılması arasında geçen sürede yüzeydeki kurumanın önlenmesi için yüzey gerektiğinde ıslak 

telisle kapatılmalıdır.  

NOT: Kür suyu sıcaklığı yazın beton yüzeyi sıcaklığından 11⁰C’den daha düşük olmamalıdır. Kışın Kür 

suyu sıcaklığı ile betonun merkezindeki sıcaklık arasındaki fark 11⁰C’ den daha düşük olmamalıdır. 

 
                                              Resim 53-Şut Kanalı döşemesinde oluşan crazing çatlakları                                                                             



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 68 
 
 

11-) BETON UYGULAMALARINDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN YÜZEY 

PROBLEMLERİ 

 Tozuma (Dusting) 
 

       
                                   Resim 54-Beton yüzeyindeki su/çimeto oranın artması yüzey dayanımını düşürür. 

 

Nedenler: 

a) Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu beton yüzeyinde 
terlemenin getirdiği su ile su/çimento oranı yüksek bir tabaka oluşur; bu da düşük dayanımlı bir 
yüzey oluşmasına neden olur. 

b) Su emmesi çok az olan temel veya polietilen kaplama üzerine beton dökümünde bu problem 
görülebilir. Bu durum betonun daha fazla terlemesine neden olur. 

c) Soğuk beton yüzeyi üzerinde, ılık havadan dolayı nem biriktiği durumlarda taze betona işlem 
yapılırsa yüzey zayıflar. 

d) Kapalı alanlarda yetersiz havalandırma terlemeyi yavaşlatır. 
e) Çeşitli araçlardan çıkan karbondioksit karbonatlaşmaya neden olur, bu da yüzey dayanım ve 

dayanıklılığını düşürür. 
f) Yetersiz kür sonucu zayıf yüzey tabakası oluşur ve yüzey dayanımı zayıflar. 
g) Taze betonun yağmur, kar veya rüzgardan korunmaması sonucu beton donar ve yüzey 

zayıflaylar. 
 

Çözümler: 

a) Yeterli kıvamda ve düşük su/çimento oranına sahip beton en yüksek dayanım, dayanıklılık ve 
yüzey aşınma direnci sağlayacaktır. Genellikle zeminde S3 (10-15cm) kıvamın üzerinde beton 
kullanılmamalıdır. Daha yüksek kıvamda ve yeterli dayanımı sağlayan beton ayrışma ve 
kusmaya neden olmuyorsa kullanılabilir. Katkılarla betonun kıvamı arttırılabilir; fakat soğuk 
havalarda betonun priz almasında gecikme ve terleme süresinde uzama görülebilir. 

b) Plastik kıvamdaki betona terleme suyunu emmesi için çimento serpilmemelidir. Terleme çok 
fazla oluyorsa karışım tasarımı değiştirilmelidir.  

c) Beton terlemeye devam ederken yüzeyinde işlem yapılmamalıdır. Seviyeleme işleminden 
hemen sonra yüzey düzeltme işlemi tamamlanmalıdır. Yüzey bitirme işlemlerini yaparken su 
ilave edilmemelidir. 
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d) Beton doğrudan geçirimsiz yüzeyler üzerine dökülmemelidir. Böyle zeminler üzerine(10-15cm) 
sıkıştırılabilir dolgu malzemesi, kırılmış agrega serilmesi faydalıdır. Yüksek buharlaşma varsa 
zemin, üzerinde su birikmeyecek şekilde ıslatılmalıdır. 

e) Yeterli nemin döşeme içinde kalması için bitirme işleminden hemen sonra seçilen kür 
yöntemine göre malzemeler kullanılmalıdır. Nemli kürde telis ve su, kaplamalı kürde kimyasal 
malzemeler uygulanmalıdır. 

f) Soğuk havalarda beton sıcaklığı 10oC’ nin üzerinde olmalı (TS EN 206-1’ e göre beton sıcaklığı 
en düşük 5oC’dir) ve priz hızlandırıcı katkılar kullanılmalıdır. 

Onarım: 

a) Zayıf yüzey tabakasını almak için basınçlı hava uygunabilir. 
b) Tozumayı azaltmak için piyasada bulanan yüzey sertleştiriciler, talimatları doğrultusunda 

sertleşmiş beton üzerinde kullanılmalıdır. Tozuma devam ederse lateks ve epoksi gibi kaplama 
malzemeleri kullanılmalıdır. 

c) Çok ciddi tozumalarda dayanıklı bölüme kadar zemin kesilebilir. Daha sonra yeni beton tabakası 
dökülebilir. Bu uygulanabilir değilse, bir zemin kaplaması vinil veya halı biçiminde kullanılabilir. 
Çünkü dayanıksız bir yüzeye (b) maddesinde belirttiğimiz malzemeler yapışmayacağından 
uygulanamayacaktır.  

 

 Yüzeyde kabarcık oluşumu (Blister) 
 

  
Resim 55-Genelde 5-100 mm çaplarında ve 2-5 mm derinliğinde beton yüzeyinde su ve havanın hapis  kalması sonucu 
görülen baloncuk şeklinde kabarmalar 

Nedenler: 

a) Beton içerisindeki su henüz terlemeden ya da beton içindeki hava dışarı çıkmadan beton 
yüzeyinde bitirme işleminin yapılmasından dolayı oluşur. Yüzey betonu henüz zayıf bir 
haldedir. Kuru ve rüzgarlı hava şartları bu durumu destekler. Beton yüzeyinin hemen altında 
kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar betonun yük taşımaya başlaması ile kırılırlar. Bu nedenle, 
bu problem yapım aşamasında farkedilemeyebilir. 

b) Az ya da aşırı vibrasyon işlemi(az vibrasyon sonucu beton içindeki hava tam olarak dışarı 
çıkamaz, aşırı vibrasyon sonucu yüzeyde kalın bir harç tabakası oluşur) 

c) Uygun olmayan araçlarla mala yapmak 
d) Erken bitirme işlemi yapmak 
e) Fazla hava içeriği 
f) Yüksek su/çimento oranında beton kullanmak 
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g) Zemin betondan soğuk ise betonun üst yüzeyi daha erken priz alacak ve hazır görünmüş 
olacak. Bunun sonucu beton bitirmeye tam hazır değilken bitirme işlemi yapılmaya 
başlanacaktır. 

h) Döşeme kalın ise beton terlemesi ve hava kabarcıklarının yüzeye çıkması zaman alacaktır. 
i) Çimento ve ince malzemesi fazla beton daha bağlayıcı olacağından terleme daha yavaş 

gerçekleşir. 
 

Çözümler:  

a) Uygun ve yeterli vibrasyon ve sıkıştırma işlemleri uygulanmalıdır. 
b) Bitirme işlemi zamanında yapılmalıdır. 
c) Hava içeriği (maksimum  %3)ve su/çimento oranı düşük beton kullanılmalıdır. 
d) Beton yüzeyindeki buharlaşma oranı düşürülmelidir. 

 

 Beton yüzeyinden parça kırılması (Popout) 
 

  
   Resim 56-Beton yüzeyinden konik şekillerde parçaların kırılması ve değişik boyutlarda(5mm-5cm) çukur oluşumu 

Nedenler: 

a) Betonda su emmesi yüksek agrega kullanılması 
b) Donma-çözülme etkisi 
c) Alkali-silika reaksiyonu  

Çözümler: 

a) Daha dayanaklı agrega kullanmak 
b) Düşük su/çimento oranıyla beton üretmek 
c) Uygun ve etkili kür metotları uygulamak 

Onarım:  

Sorunlu bölgeler tamir harcı ile onarılır, ancak geniş bir alanda sorun varsa ince bir beton 

kaplama uygulanabilir. 
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 Beton yüzeyinde renk düzensizliği (Discoloration) 
 

  
                     Resim 57-Beton yüzeyinde çeşitli nedenlerden dolayı lekeler, doku ve gölge farklarının oluşumu 

Nedenler: 

a) Erken ya da geç bitirme işlemleri      
b) Polietilen koruma tabakalarının yüzeyle teması 
c) Beton içeriğindeki kalsiyum klorür, çimentoda alkali oranı, katkılar 
d) Farklı malalar kullanmak ve her yerde farklı sitille mala işlemi yapmak. Sıkı mala yapılan 

yerler daha koyu olacaktır. Erken mala yapılan yerlerde ise daha sonra su/çimento oranı 
artacağında daha açık gölgeler oluşur. 

e) Farklı zamanlarda dökülen betonda su/çimento oranı farklılığı ya da bileşenlerindeki 
farklılıklar(mineral katkı kullanılması veya agrega cinsinin değişmesi) 

f) Yanlış kür uygulamaları sonucu yüzeyin farklı yerlerinde hidratasyonun değişken olması 
g) Priz hızlandırmak için kalsiyum klorür kullanılması 

 

Çözümler: 

a) Kimyasal kür malzemesi kullanırken renk bozup bozmayacağı önceden incelenmeli 
b) Beton yüzeyi uygun ve sabit bir şekilde düzeltilip, bitirilmelidir. 
c) Soğuk havalarda kalsiyum klorür içeren katkılar kullanılmamalıdır. 
d) Uzun süre döküm yapılacak işlerde kullanılan malzemenin sabit olması sağlanmalıdır. 
e) Yüksek alkali içeren çimento kullanılmamalı 
f) Farklı malzemelerden oluşan kalıp sistemi kullanılmamalıdır. Farklı su emmeleri sonucu beton 

görüntüsünde farklılıklar oluşur. 
g) Beton yüzeyinde katkıdan dolayı oluşan renk bozuklukları beton yüzeyi sıcak su ile yıkanarak 

ve fırçalanarak yok edilebilir. %20-%30’luk diamonyum sitrat çözeltisi kullanarak etkili sonuç 
alınabilir. Bu çözelti kuru beton yüzeyine 15 dakika uygulanır. Tekrarlamak gerekebilir. 

h) Mala uygulaması ile oluşan renk bozuklukları için boyama yapılır. 
 

Not: Aşınma ve yaşlanma sonucu beton yüzeyindeki renk bozuklukları zamanla azalacaktır. 
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 Çiçeklenme (Effloresence) 
 

  
Resim 58-Genellikle Kış aylarında buharlaşmanın yavaş olması sonucunda çimentonun hidratasyonu ile oluşan Ca(OH)2'in 
ve beton içerisinde bulunan bazı tuzların zamanla sertleşmiş beton yüzeyine çıkarak oluşturduğu beyaz lekeler 

 
 Nedenler: 

a) Suda çözünen sülfat, nitrat, klor, krom, molibden tuzlarını içeren yeraltı suyunun yukarı hareket 
ederek, temele ya da beton kaplamaya geçmesi 

b) Yıkanmamış malzeme kullanılması 
c) Standarda uygun olmayan su kullanılması 
d) Betonun fazla geçirgen yapıda olması 

 

Çözümler:  

a) Beton üretiminde su-çimento oranı düşük tutulmalı, betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması iyi 
yapılarak betonun geçirimliliği azaltılmalıdır.  

b) Kullanılan karışım ve kür suyunda ve agregalarda çeşitli tuzların bulunmamasına dikkat 
edilmelidir.  

c) Karışım ve kür suyu olarak deniz suyu kullanılmamalıdır.  
d) Beton karışımında, beton içerisindeki Ca(OH)2'i azaltıcı ve betonun geçirimsizliğini ve 

dayanıklılığını arttırıcı özelliği olan beyaz renkte puzolonik katkılar kullanılmalıdır.  
e) Düşük alkali miktarı içeren çimento kullanılabilir. 

Onarım: Beton yüzeyinin tazyikli su ile yakanıp sert bir fırça ile fırçalanması 

Not: Suda çözünen tuzların beton yüzeyine çıkması ile beton içinde boşluklar oluşur ve bu boşluklu 
yapı dayanıklılık açısından sorun teşkil eder. 
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 Beton yüzeyinde dökülme (Spalling) 

  
Resim 59-Beton yüzeyinin katmanlı bir şekilde dökülmesi ya da parçalanmasıdır. Beton kaplamalarda ilk yıllarda daha çok 
derze yakın yerlerde oluşan dökülmeler 

Nedenler: 

a) Donma-çözülme etkisi 
b) Yangın 
c) Kaplamadaki büyük gerilmeler 
d) Kötü işçilik 
e) Kış aylarında tuzlama 
f) Betonun hava içeriğinin çok düşük olması 
g) Yüksek su/çimento oranı 
h) Yetersiz paspayı 

 

Çözümler: 

a) Düşük kıvamda beton kullanmak 
b) Hava sürükleyici katkı kullanmak 
c) İyi kür(en az 7 gün devamlı) uygulaması 
d) İlk yıllarda beton yüzeyinde tuzlama çalışmalarına izin verilmemelidir. 
e) Polipropilen lif kullanımı 

 

 Beton yüzey harcında bozulma (Scaling) 
 

   
                                                                      Resim 60-Beton yüzey harcında bozulma 
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Nedenler: 

a) Beton içindeki su terlemeden bitirme işlemi yapılırsa daha sonra beton yüzeyinde terleme 
sonucu su/çimento oranı yüksek bir tabaka oluşur ve bu tabakanın dayanımı zayıf olur. 

b) Bitirme işleminin fazla yapılması sonucu beton yüzeyinde hava içeriği azalır ve bunun sonucu 
donma-çözülmeye karşı direnç azalır. 

c) Yetersiz kür uygulaması 
d) Düşük hava içerikli betonun donma-çözülmeye karşı dirençsizliği 
e) Tuzlama çalışmaları 
f) Çok düşük hava içerikli beton 
g) Yetersiz drenaj 
h) Anormal hava koşullarında beton dökümü 

 

Çözümler: 

a) Hava sürükleyici katkı kullanmak(bu katkı kullanıldığında vibrasyon işlemi belli bir düzeyde 
yapılmalıdır yoksa istenilen hava boşluğu elde edilemez.) 

b) Betonun ilk yıllarında tuzlama yapılmamalıdır. Amonyum sülfat ve amonyum nitrat içeren 
tuzlar asla kullanılmamalıdır. Bunun yerine solüsyon kullanılabilir. 

c) Beton yüzeyinde sertleştirici katkı kullanılabilir. 
d) Yağışlı havalarda beton dökülmemelidir. 
e) Zarar gören beton yüzeyleri çimento, latesk ve polimer-çimento modifiye tamir harçları ile 

düzeltilebilir. 

 Soğuk Derz (Cold Joint) 
 

  
Resim 61-Soğuk derz beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz 
veya süreksizlik 

Nedenler: 

Beton dökümünde plansızlık: Alt katmandaki beton priz aldığından daha sonra üzerine dökülen taze 

beton ile yeterli aderansı sağlayamaz. 

 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 75 
 
 

Çözümler: 

a) Beton dökümü işinin zamanlamasının önceden yapılması 
b) Sorunlu durumlarda altta kalacak betonun prizinin gecikmesi için akışkanlaştırıcı katkı ya da 

priz geciktirici katkı kullanılması 
c) Priz alan betonun yüzeyinin pürüzlendirilerek(şerbetin kırılıp agregaların ortaya çıkması) 

aderansın arttırılması 
d) Ara yüzeyde “lateks” kullanarak aderansın arttırılması 

 

 Ayrışma (Segregasyon) 
 

  
                                                                     Resim 62-Ayrışma sonucu beton görünümü 

Nedenler: 

a) Az ya da gereğinde fazla vibrasyon uygulaması 
b) Betonun kalıba yüksekten dökülmesi 
c) Betonun taşınmasındaki hatalar 
d) Malzemelerin uygun tarzda karıştırılmaması 
e) İri agrega miktarının çok fazla olması 
f) İşlenebilirliği az beton kullanımı 
g) İri ve ince agreganın özgül ağırlıklarının çok farklı olması 
h) İnce agrega veya çimento gibi ince malzemelerin az olması 

 

Çözümler: 

a) Uygun vibrasyon uygulaması 
b) Projeye uygun beton siparişi 
c) Yeterli paspayı bırakılması 
d) Kendiliğinden yerleşen beton kullanılabilir. 

 

Onarım: 

  Tamir harcı ile boşluklar doldurulur.  
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 Tabakalaşma (Delamination) 
 

  
             Resim 63-Yüzeyin 3-6 mm’lik üst yüzeyinde erken ve kötü bitirme işlemi sonucu oluşan tabakalaşma 

Nedenler: 

a) Betonun terlemesi devam ederken bitirme işlemi yapılması 
b) Hava içeriği yüksek beton kullanımı 
c) Yüksek su/çimento oranı 
d) Döşemenin kalın olması 
e) Yüksek sıcaklık, rüzgar ve düşük nem gibi çevre koşulları 
f) Aşırı derecede sıkıştırma ve vibrasyon uygulama sonu yüzeye çok fazla çimento harcı toplanır. 

Yüzey zayıflar. 
 

 

Çözümler: 

a) Soğuk havada priz hızlandırıcı katkı kullanılabilir. 
b) Beton ısıtılabilir. 
c) Gerekli kür uygulanır. (yüzey örtüsü kullanılabilir). 
d) Bitirme işlemi zamanında yapılmalıdır. (Beton terlemeden ve hava tahliye olmadan) 

 

 Beton yüzeyinde boşluklar (Bughole) 
 

  
Resim 64-Çapı 15 mm’yi geçmeyen ve beton yüzeyinde dağınık olarak görülen boşluklardır. Kalıbın üst kısmında daha sık 
görülür. Yapıya zararları yoktur. 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 77 
 
 

Nedenler: 

a) Kötü vibrasyon uygulaması 
b) Geçirgenliği düşük kalıplar (çelik ya dapolimer karışımlı tahta): Bu tür kalıplar beton içindeki 

havanın tahliyesini engellemekte ve yüzeyda sıkışan hava boşluk oluşturmaktadır. 
c) Kötü beton tasarımı: Sıkıştırma ve vibrasyon uygulamalarına iyi vcevap vermeyen betonun 

yüzeyinde hava boşlukları daha rahat oluşur. 
d) Erken kalıp sökümü ve yanlış kalıp yağı kullanımı 

 

Çözümler: 

a) Uygun vibrasyon uygulaması: Her katmanda vibrasyon uygulaması yapılmalı ve katman 
üzerine dökümlerde alttaki katman tekrar vibrasyona tabi tutulmalıdır. 

b) Geçirgen kalıplar,  Geçirgen olmayan kalıplara göre daha fazla vibrasyon gerekmektedir. 
c) Kendiliğinden yerleşen beton kullanılabilir. 
d) Boşluklar polimer ile geliştirilmiş ince harç ile doldurulur. 

 
 

 Beton yüzeyinde kıvrılma(Curling) 
 

 
Resim 65-Beton kaplamasının özellikle uç ve köşelerinin nemden ve ısı farkından dolayı kıvrılma oluşabilir. Betonun üst 
kısmı alt tabakadan daha kuru ve soğuk olacağından daha fazla büzüşür ve yukarı doğru kıvrılır. 

Nedenler: 

a) Genleşme derzlerinin yeterli mesafede kesilmemesi. 
b) Kaplamanın demir donatısız olması 
c) Kaplamanın ince olması 
d) Beton kaplamanın alt ve üst kısımlarında nem ve sıcaklığın farklı olması ve bu nedenle farklı 

genleşmeleri 
 

Çözümler: 

a) Derz aralıkları daha sık olmalı 
b) Su/çimento oranı düşük beton tercih edilmeli 
c) Beton içerisinde iri agrega miktarının arttırılması ve ince malzeme oranının azaltılması 

faydalıdır. 
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d) Donatılı beton tercih edilmeli ya da beton kaplama kalınlığı ince olmamalı 
e) Taze beton sıcaklığı kontrol edilmelidir. 
f) Rötre azaltıcı kimyasal katkı kullanılabilir. 

 

 Alkali silika reaksiyon (ASR) 
 
1940 yılında Stanton tarafından rapor edilen, mühendislik yapılarında büyük problemler 

yaratan çimento-reaktif agrega etkileşimi problemine halen tam olarak pratik ve ekonomik bir çözüm 

bulunamamıştır. Genelde beton imalinde alkali agrega reaksiyonun meydana gelmemesi için silis 

içermeyen kireçtaşı agregalarından faydanılmaktadır. Ancak kireçtaşı ocaklarının az bulunduğu veya 

inşa sahasına çok uzak olduğu bölgelerde alternatif agrega türleri araştırılmaktadır. Ülkemizde ise son 

yıllarda enerjiye duyulan ihtiyaçtan dolayı özellikle Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde baraj yapımları hızlanmış ve doğal malzemeye duyulan ihtiyaç büyük oranda artmıştır.  

Son yıllarda inşa edilen barajlarda, toprak veya kaya dolgu malzemesi yerine beton barajlar veya ön 

yüzü betonla kaplı barajlar yapılmaya başlanmıştır. 

Betonarme veya beton yapı elemanlarının zamanla bozulup işlevlerini beklenen servis 

ömürlerine ulaşamadan yitirmelerine birçok faktör sebep olabilir. Yapı elemanının durabilitesini 

belirleyen etkenler arasında beton bileşimini oluşturan malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapısından 

kaynaklanan iç etkiler ve çevreden kaynaklanan dış etkiler sayılabilir. Bazı durumlarda, beton 

bileşimini oluşturan malzemelerin kendi aralarında veya çevreden gelen zararlı maddelerle kimyasal 

reaksiyonlar yapabildiği, böylece yapının ya da yapı elemanının hacim sabitliğinin bozulması 

nedeniyle zarar görebildiği bilinmektedir. Alkali-Silika Reaksiyonu, bu tür kimyasal bozulma 

nedenlerinden biridir. Beton kanseri olarak isimlendirilmeltedir. 

ASR’nin oluşabilmesi için agregada reaktif silika formları, yeterli miktarda alkali ve ortamda 

nem bulunmalıdır. Bu koşullardan herhangi biri olmazsa ASR nedeniyle bir genleşme de olmayacaktır. 

ASR basitçe iki aşamada görülebilir; 

1. Alkali + Reaktif Silika > Alkali-silika jel ürünleri 

2. Alkali-silika jeli + Nem > Genleşme 

ASR’nin genel mekanizması bilinmekle birlikte, beton üzerine yapmış olduğu etkiler henüz 

tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Örneğin çimento alkalinitesi belli bir değere erişince betonda 

şişme görülmekte, fakat alkalinite ile doğru orantılı olarak artmamaktadır. Buna karşılık çimento 

dozajının artışı, şişmenin de artmasına neden olmaktadır. ASR için mutlaka suya ihtiyaç olduğu halde, 

su içinde bekletilen bazı betonlarda şişme meydana gelmemektedir. Maksimum şişme betonun 

doygun rutubetli atmosferde tutulması halinde görülmektedir. Reaktif agreganın inceliği reaksiyon 

hızını arttırmakla beraber, yüksek incelikte olan mineraller her zaman aynı derecede şişmeye neden 

olmamaktadır. Beton yapının poroz olması halinde, oluşan alkali silikat jeli beton boşlukları içine 

dolarak betonda herhangi bir şişme meydana getirmemektedir. 

ASR’nin meydana gelmesi ve hasara neden olması için aşağıdaki koşulların sağlanması 

gerekir; 
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 • Betonda yeterli alkali (%0,6 fazla alkali içerik) 

• Agregada zararlı etkiye neden olacak miktarda reaktif silika 

• Rutubet 

Rutubet, Alkali iyonlarının yayılmasına, bu yayılma reaksiyon zonlarında jel oluşumuna, 

oluşan jel de su emerek şişip genleşmeye ve betonda içsel çekme gerilmelerinin doğmasına neden 

olur. Servis ömrü boyunca kuru kalan bir betonda ASR ciddi bir tehlike olmayabilir. Araştırmalar bağıl 

nem oranı %80’nin üzerinde olan betonlarda ASR oluştuğunu göstermektedir. Düşük su/çimento 

oranlı beton, ilave çimento, mineral katkı veya herhangi bir yolla beton geçirimliliği azalırsa, rutubetin 

betona girişi ve beton içerisinde dolaşımı azalır. Dolaysıyla içinde alkalilerin yayılması da azalmış olur. 

Sıcaklık artışı reaksiyon hızını arttırmaktadır. Agregaların büyük çoğunluğu daha yüksek 

sıcaklıklarda daha fazla reaktiflik göstermektedir. Ayrıca sık kuruma-ıslanma tekrarı betonda alkali 

taşınmasını kolaylaştırmakta ve alkalilerin kuruma bölgesinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. 

Betonda ASR ürünleri oluşmadıkça ASR hasarından bahsedilemez. Yapılacak dikkatli 

incelemelerle tespit edilebilecek ASR belirtileri; genleşme, betonda çatlaklar, yüzey birikintileri, yüzey 

parçalanmaları-patlamaları ve renk değişimleridir. 

ASR varlığının en tipik göstergesi, genleşmelerle ortaya çıkan harita çatlağı tipindeki çatlak 

desenleridir. ASR çatlaklarının deseni, yapılarda oluşan zemin ve muhtelif yüklerin neden olduğu 

çatlak düzenlerinden oldukça farklıdır. 

Yapılabilecek göz muayenesi ile; çatlakların konumu ve deseni, uzunlukları, genişlikleri, 
görünür derinlikleri, çatlakların agrega kesitinden mi yoksa çimento hamurundan mı geçtiği 
saptanabilir. ASR’nin oluşturduğu jelleşme, agrega taneciği içinde veya agrega taneciği çevresinde 
reaksiyon halkası biçiminde gelişebilir. Bulabildiği ölçüde su emerek enerjisini boşaltan bu jel, su 
emdikçe hacimsel olarak büyür (şişer). Alkali silika reaksiyonunun ürünü olan ve yüksek oranda su 
tutabilen alkali silika jelinin çevrenin nemini içine alması ile betonda, hacimce %2-3 seviyesine 
kadar genleşme meydana gelebilmektedir. Genleşme sonucu, donatısız kütle betonlarında, 
kaplama betonlarında çekme dayanımının aşılması sonucu beton içinde ve yüzeyinde kırıklar ve 
çatlaklar gelişebilmektedir. 

Beton çatlakları boyunca beyazdan griye kadar değişen renklerde ASR jeli ya da kalsiyum 

karbonat tortuları görülebilir. Bu birikintilere bazen yüzey tortuları veya salgıları da denir. 

Çatlaklardan dışarı sızan bu maddeler, beyaz sarımtırak veya renksiz, viskoz, akışkan, mumsu, elastik 

yapışkan ya da sert olabilirler. 

Yüzeyde veya yüzeye çok yakın bölgelerdeki parçalanmalar, tipik bir mısır patlaması gibi 

davranarak beton yüzeylerinde küçük çukurlar oluşturur. Ileri yaşlarda, ASR kopmalarının kaplama 

betonlarında daha çok görülür. Özellikle rutubetli, ıslak kohezif zeminler üzerinde olan beton 

kaplamalarda, rutubet yoğunlaşması patlama türü parçalanmaları arttırır. 

Yüzeyde renk kaybı veya renklenmeler, genellikle harita çatlağı ile birlikte görülür. Koyu renkli 

veya kararmış bölgeler genellikle ASR’den kaynaklanmaktadır. Çatlak boyunca olan bölgelerde 2-3 

mm genişlikte renk açılması, beyazlaşma, pembeleşme ya da kahverengileşme görülebilir. 
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 ASR’yi kontrol altına alma yöntemleri 

ASR’yi önlemenin en iyi yolu beton dökülmeden önce gerekli önlemleri almaktır. Bunun için 

bağlayıcı malzemelerin ve agregaların dikkatlice analiz edilmesi ve malzeme seçiminin verimliliğini ve 

ekonomikliğini optimize eden bir kontrol stratejisinin seçilmesi gerekir. 

ASR’yi önlemek için malzeme seçiminde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir; 

• Aktif silis içermeyen agregaların tercih edilmesi, 

• Betonun alkali içeriğini sınırlamak, 

• Ortamın nemini kontrol altında tutmak, 

• Katkı maddesi kullanımı 

 

Alkali silika deneyleri 

1. Harç çubuğu metodu (ASTM C 227) 
2. Kimyasal metod (ASTM C 289) 
3. Petrografik inceleme (ASTM C 295) 
4. Hızlandırılmış harç cubuğu metodu (ASTM C 1260) 
5. Harç prizma metodu (ASTM C 1293) 

 

ASTM C 1260- Hızlandırılmış Harç Çubuğu Metodu 

Bu metot, kür şartlarını ağırlaştırarak reaksiyonu hızlandırmakta ve agregaların reaktivitesinin 

16 gün içinde tespitine olanak vermektedir. Uygulamadan önce agregaların petrografik analizinin ve 

limitlerin üzerinde genleşme görüldüğü takdirde reaktivitenin ASR sebebiyle oluşup oluşmadığının 

incelenmesi önerilmektedir. 

Standartta belirtilen gradasyondaki agrega, kütlece çimentonun 2,25 katı kadar kullanılarak 

su/çimento oranı 0,47 olan harç karışımı hazırlanır. 25x25x285 mm boyutlarındaki kalıplara dökülen 

harç numuneleri 24 saat sonra kalıplardan alınarak ilk boyları ölçülür.(Li)  Kalıplarda numune üzerine 

yapışarak suyun difüzyonunu önleyebilen standart kalıp yağları yerine teflon sprey gibi artık 

bırakmayan tipte kayganlaştırıcı materyal kullanılır. Kalıp sökümünden itibaren 1 gün süreyle 80 °C 

suda bekletilerek boy ölçümleri alınan numuneler, (Lo) takip eden 14 gün boyunca 80 °C 1N NaOH 

çözeltisinde bekletilir. 14 gün sonunda yapılan son ölçüm(Ls) alınarak, (Ls-Lo)/Li)*100’den genleşme 

miktarı hesaplanır. Standart çimentonun alkali miktarı hakkında bir değer vermemektedir, bunun 

nedeni kür koşulları nedeniyle numunelerin boşluk çözeltisi alkalinitesinin artmasıdır. 

Toplam 16 gün süren deney sonucunda, genleşme yüzdeleri şöyle değerlendirilir; 16 gün 

sonundaki genleşmeler, % 0,10 değerinin altındaysa agregalar zararsız davranış göstermektedir. 16 

gün sonundaki genleşmeler, % 0,20 değerinin üstündeyse agregalar potansiyel olarak zararlı 

genleşme gösterirler. 16 gün sonundaki genleşmeler, % 0,10 ile % 0,20 değerinin arasındaysa 
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agregalar, şantiye koşulları altında hem zararlı hem de zararsız davranış gösterebilirler. Karar 

vermeden önce ek deneylerle genleşme sebebinin araştırılması ve ölçümlerin 28 güne kadar 

uzatılması önerilmektedir.  

  
                                               Resim 66-Bir yapıda ASR sonucu ortaya çıkan beton görünümü 

 

 
                                                      Resim 67- ASR sonucu ortaya çıkan beton görünümü 

12-) DOLUSAVAK ŞUT KANALINDA KAVİTASYON OLAYI 
Dolusavak kapakları kapalı iken rezervuarda bulunan su, potansiyel enerjiye sahiptir. 

Dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte Şut kanalına bırakılan akım, tedrici (kademeli) olarak 

hızlanarak mansaba doğru ilerler. Akım hızının artmasıyla birlikte akım derinliği de azalır. Başlangıçta 

mutlak basınç seviyesindeki akım, buhar basıncına kadar düşer. Akımın Buhar basıncına kadar 

düştüğü bölgede akım içerisinde buhar kabarcıkları oluşur. Buhar kabarcıkları akımla birlikte daha 

yoğun basınç bölgelerine sürüklenmesi esnasında akımın sürekliliğini bozan bir yüzey bozukluğu ile 
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karşılaşılması halinde buhar kabarcığının çevresinde kinetik enerji yüklü su zerrecikleri patlayarak  

kabarcığın merkezine doğru ilerleyerek durur. Ve bu esnada Kinetik enerji, basınç enerjisine 

dönüşerek akımı rahatsız eden yüzey bozukluğun hemen mansabında Kavitasyon hasarına neden 

olur. Başlangıçta çok küçük olan bu hasarlar, takip eden patlamalarla birlikte daha büyük mertebelere 

ulaşır. 

Dolusavakta ortaya çıkabilecek Kavitasyon riskinin belirlenmesinde, önemli parametrelerden 

bir tanesi olan Kavitasyon indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. 

 ʛ  =  P0-Pv/ 0,5*ɋ*U² 

ʛ : Kavitasyon İndeksi 

Pa : Referans Basıncı 

Pv : Buhar Basıncı 

ɋ : Su Yoğunluğu 

U  : Akım Hızı  

Kavitasyon olması için Akım hızlarının 12m/s’den yüksek, kavitasyon indeksinin de 

(0,200~0,600) arasında olması gerekmektedir. 

Kavitasyon indeksinin tahmini; Akarsuyun akış hızı V₀=30 m/s, Su sıcaklığı 10⁰C olduğunda ve 

1 m su yüksekliğinde Pᵥ=1,23 kpa, P₀=Pₐ+Pg=101+9,8 kpa ise kavitasyon indeksi, 

ʛ = P₀ - Pᵥ / PV₀²/2 = (101 +9,8 – 1,23) *10³ / 999,7 * 30² /2 = 0,244 (Ilısu Barajı Dolusavak şut 

kanalı kavitasyon indeksi) 

Kavitasyon hasarlarının önüne geçebilmenin en etkili yolu boşaltım kanalı üzerinde belirli 

mesafelerle havalandırıcı yapılarının inşa edilerek akıma hava karışmasının temin edilmesidir. 

Beton numuneler kullanılarak yapılan laboratuvar çalışmalarında ortalama % 6-8  arasında bir 

hacimsel hava konsantrasyonunun sağlanması durumunda beton yüzeyinde herhangi bir kavitasyon 

hasarı oluşmaz. Bu nedenle, dolusavak boşaltım kanallarına yerleştirilecek havalandırıcılarda hedef 

akım, içinde % 6-8 aralığında ortalama hacimsel hava konsantrasyonu değerinin yakalanmasıdır.  

Uygulamada yaygın olarak kullanılan bazı havalandırıcı tipleri aşağıda verilmektedir. Elde 

edilen deneyimler havalandırıcı verimliliği açısından en uygun geometrinin basamak ve saptırıcı 

kombinasyonuna sahip havalandırıcılar olduğunu göstermektedir Bu tip havalandırıcılar hem basit bir 

geometriye sahip olmaları hem de yarık tiplilerdeki gibi herhangi drenaj sistemlerine ihtiyaç 

duyulmamasından dolayı önemli bir avantaja sahiptirler. 
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                                                                              Şekil 19-Havalandırıcı Tipleri 

                                                                                    

 
                                               Şekil 20-Dolusavak üzerinde sınır tabakanın gelişmesi 

Havalandırıcı yapısının mansabındaki akım koşulları incelendiği takdirde akım içerisindeki 

hava konsantrasyonu değerinin mansap yününde bir azalma eğilimi içinde olduğu görülür. Bunun 

nedeni akıma karışan hava kabarcıkları üzerinde oluşan kaldırma kuvveti ve sonucunda hava 

kabarcıklarının serbest yüzeyden tekrar atmosfere geri dönmeleridir. Bu nedenle Şut kanalı boyuna 

bağlı olarak ilave havalandırıcıların konulması gerekmektedir. 
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                            Şekil 21-Simetrik Havalandırıcı(Geniş boşaltım kanalları için) ve Asimetrik Havalandırıcı 

                             

Şekil 22’de görüldüğü gibi taban bölgesindeki akımın bir basamak-saptırıcı tipli havalandırıcı 

ile tabandan ayırmasıyla oluşacak olan su jetinin alt napına hava girişi sağlanır. Her ne kadar serbest 

yüzeyden de hava girişinin olmasına karşın, tabandaki hava konsantrasyonu değeri üzerinde fazla bir 

etkiye sahip olmaması sebebiyle tasarım için önemli olan havalandırıcı ile oluşan su jetinin alt 

napından giren hava miktarıdır. 

Son dönemlerde yapılan deneysel çalışmalarda, kanal eğimininin önemli rol oynadığı 
görülmüştür. 30 derecenin üzerinde eğime sahip şut kanallarında havalandırıcıların daha verimli 
çalıştığı ve daha az sayıda havalandırıcı yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

 
                                     Şekil 22-Basamak-Saptırıcı tipli Havalandırıcı- hava girişleri 
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                                                                            Resim 68-Havalandırma yapısı 

 
                                                     Resim 69-Şut Kanalı yan duvar havalandırma bacası 
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                                                                     Resim 70-Havalandırma boşlukları 

NOT: Ilısu barajı dolusavak şut kanalında yan şutlardaki havalandırma deliklerinin ebatları daha küçük 

seçilirken (1,00 X 0,40) orta şut’taki havalandırma deliklerinin ebatları daha büyük seçilmiştir. (2,70 X 

0,40) Bunun nedeni işletme anında havalandırma bacalarından emilen hava debisinin yan şutlardaki 

havalandırma deliklerinden boşalmadan orta şut’taki havalandırma deliklerine kavitasyon oluşumuna 

engel olacak debide ulaşmasını sağlamaktır. 

 
                                                                   Şekil 23-Havalandırma Anosuna ait bir kesit 
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Şut kanalındaki enine derzlerde Resim 71’de görüldüğü gibi 12 mm yüksekliğinde pahlar inşa 

edilmiştir. Bu pahların amacı yüksek hıza sahip akımın hemen membasındaki döşemenin kenarlarına 

çarparak suyun derzden içeri sızması, döşemeyi yerinden oynatması veya alt basınçlara sebep 

olmasını engellemektir. Ayrıca bu pahlar yan ve orta duvarlarda da devam ettirilmektedir. 

 
                                           Şekil 24-Şut kanalı Kontrol ve daralma derzlerindeki enine pahlar(diş) 

 
                                                          Resim 71-Döşeme ve duvarlarda Pah oluşumu 

Glen Kanyon Barajı Dolusavağında oluşan Kavitasyon Olayı : 

 2 Haziran 1983 tarihinde Glen Kanyon Barajının Dolusavak Kapakları açılarak mansaba 283 

m³ su bırakılıyor. 5 Haziranda ise debi arttırılarak 566 m³ su bırakılıyor. Ertesi gün Dolusavak Şut 

kanalında bazı gürültüler duyuluyor. Mühendislerin yaptığı incelemede dirsek bölümünün invert 

kısmında tünelde ses geldiğini farkediyorlar. Yapıda büyük deliklerin oluştuğu gözleniyor.(Kavitasyon 

başlangıç hasarı) Buna rağmen tüneli çalıştırmaya devam ediyorlar. Sol sahilde akım arttırılıyor.(650 

m³ )Oluşan kavitasyon hasarını minimize etmek için Sağ sahildeki tünele 170 m³ su bırakılıyor. Bütün 

kapaklar 23 Temmuz tarihinde kapatılıyor. Dolusavak tünelinde yapılan inceleme sonucunda sol 
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sahildeki tünelin dirsek bölümünde 11 m derinliğinde, 40 m uzunluğunda ve 15 m genişliğinde büyük 

bir kavitasyon çukuru oluştuğu gözleniyor. 

 
                                                   Resim 72-Glen kanyon barajı dolusavağında oluşan kavitasyon 

Glen Kanyon Dolusavağında oluşan bu büyük Kavitasyon olayından sonra Dolusavağa 

Havalandırıcı yapılıyor. Havalandırıcı yerleştirildikten sonra maksimum debi olan 1400m³’lük debi 72 

saat süreyle tünele veriliyor. Ayrıca tünelin kaplamasının yenilenmesi esnasında havalandırıcıyı test 

etmek amacıyla bilerek akımı rahatsız edecek yüzey bozuklukları oluşturuluyor Buna rağmen 72 saat 

sonra yapılan incelemede herhangi bir kavitasyon hasarına rastlanmadığı gözleniyor. 

 
                                                               Şekil 25-Glen Kanyon Dolusavağına ait bir kesit 
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13-) DOLUSAVAK EŞİK YAPISI VE ŞUT KANALINDA TAMİRAT ÇALIŞMALARI 
Dolusavak Eşik yapısı ve şut kanalında işin devamı esnasında aynı zamanda tamir 

çalışmalarına da başlanılmıştır. Eşik yapısındaki çalışmalar Müşavir (ECS) tarafından hazırlanan arazi 

talimatına uygun olarak aşağıda belirtildiği gibi yapılmıştır. 

 
                                                                      Şekil 26-Tamir metodu aşamaları 

Aşama : 1

Aşama : 2

Aşama : 3

Aşama : 4

Aşama : 5

Uygulanan asta tabakasının yüzeyi hafif kurumaya 

başlayınca tamir harcı üretici firma tarafından 

belirtildiği şekilde uygun tabaka kalınlıklarında 

uygulanır. Olası büzülmeleri karşılamak için tamir 

yüzeyi hafif bombeli yapılır. Harç prizini aldıktan 

sonra yüzeye kür maddesi sürülür.

Tamir edilmiş bölge yeterli dayanımı kazandıktan 

sonra bombeli kısım spiral ile taşlanarak düzeltilir ve 

yüzey nihai halini almış olur.

PETEKSİ YAPILARIN TAMİR METODU

Kusurlu bölge işaretlenir.

Kusurlu bölge spiral tası veya testere ile içe meyilli 

olarak kesilir. Kusurlu bölge tamamen sağlam beton 

elde edilinceye kadar kırıldıktan sonra yüzey basınçlı 

hava ve su jeti ile iyice temizlenir.

Temizlenmiş olan yüzey su ile ıslatılarak doygun 

kuru yüzey haline gelinceye kadar beklenir. Doygun 

kuru yüzeye tamir harcı için yapıştırıcı-astar (Sika 

Monotop 610 veya benzeri) tabakası kıl fırca veya 

üretici firmanın belirttiği şekilde uygulanır.

Peteksi Yapı

Spiral veya Testere 
Kesimi

Yapıştırıcı-Astar 
sürülmesi

Tamir harcı ile
sıvanması

Spiral ile yüzeyin 
düzlenmesi
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                                                            Şekil 27-Eşik Yapısında uygulanan tamir metodu 

NOT: Taşlama ile düzeltilmenin gerektiği hallerde taşlama çıkıntı yüsekliğinin 40 kat daha uzağından 

başlayarak yapılmalıdır. Örneğin 2,00cm’lik bir çıkıntının tamiri 80,0 cm uzaktan taşlanarak 

düzeltilmelidir. 

Eşik yapısı tamiratlarında tamir malzemesi olarak SİKA Monotop 610 (astar malzemesi), SİKA 

Monotop 612 (tamir), SİKA Monotop 620 (nihai yüzey için) kullanılmıştır. 

Astar malzemesi: 

Astar malzemesi olarak SİKA Monotop 610 kullanılmıştır. Bu malzeme tamir malzemesi ile 

eski beton arasında çok iyi aderans sağlamaktadır. Temiz ve ıslak eski beton yüzeyine fırça ile 

püskürtülerek 1,00mm kalınlıkta sürülmüştür. 

Tamir malzemesi: 

SİKA Monotop 612 arazide kusurlu betonun tamirinde tamir malzemesi olarak kullanılmıştır. 

Tamir malzemesi eski beton yüzeyine astar (Aderans sağlayıcı) malzemesinin sürülmesinden hemen 

sonra daha astar malzemesi ıslak iken tatbik edilmiştir. Uygulama mala ile yapılmıştır. Uygulama 

maksimum 30mm’lik tabakalar halinde uygulanmıştır. İkinci tabaka, birinci tabaka sertleştikten sonra 

uygulanmıştır. Yüzey tamamlama işlemi son 1,00cm’lik tabakada SİKA Monotop 620 kullanılarak 

tamamlanmıştır. Plastik sıva kıvamındaki karışıma %10 beyaz çimento tamir harcının eski betonla 

renk uyumsuzluğu olmaması için ilave edilmiştir. 

Tamir işlemi tamamlandıktan sonra kür işlemi başlatılmıştır. 

Kalıp gergi çubuklarının deliklerini doldurmak için, bir büzülmesiz plastik kıvamda kuru-dolgu 

tamir harcı kullanılmalıdır. Bu tür karışımlar içerisinde genleştirici özelliği olan SİKA İntraplast-Z veya 

benzeri bir katkı kullanılacaktır. Gerekli karışımları tasarlamak için müteahhit tarafından bu tür 

katkılar temin edilerek şantiye laboratuvarına iletilmelidir. 

Tamir harçları hava sıcaklığının 5⁰C’nin altında ve 35⁰C’nin üstünde olduğu hallerde 

uygulanmamalıdır. 

Tamir işlemine kalıp sökümünü takip eden 24 saat içerisinde başlanılmalıdır. Bu dönemlerde 

yapılan tamirlerin beton daha taze iken aderansı daha yüksek olur. Bu nedenle şantiyede imalatların 
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devamı esnasında bir tamir ekibi oluşturulmalıdır. Tamir işlemleri zorunlu olmadıkça iş sonuna 

bırakılmamalıdır. 

 
                                                      Resim 73-SİKA Monotop 620 Tamir harcı 

Tamir Betonu: 

  Kusurlu bölgenin derinliğine ve hacmine bağlı olarak, tamir için eski betonla aynı sınıf bir 
beton kullanılacaktır. Tamir betonları, normalde derinliği 100 mm’den fazla olan, büyük hacimli 
tamirler için kullanılır.  

 Şantiyede hazırlanan C25/30 Maksimum dane çapı 15 mm olan karışım 100 mm’den daha 
derin bütün beton kusurlarının tamiri için uygun bulunmuştur. Ancak, eski beton yüzeyi ile iyi bir 
aderans sağlaması için tamir betonu içerisine SİKA Lateks (15-20kg/m3) gibi benzeri aderans arttırıcı 
malzemeler karıştırılmalıdır. Tamir betonu, yapıştırıcı astar tabakası uygulandıktan hemen sonra, 
yapıştırıcı astar tabakası halen yaş durumda iken beton yüzeyleri üzerine uygulanır. Düşey yüzeylerin 
tamiri için kalıp zorunludur.  

Tamir edilecek yüzeyler için aşağıda verilen check- out formu düzenlenmiştir. 

Not: Beton dökümü ile kalıp sökümü arasında geçen süre 24 saatten az ise tespit edilen 

yüzey bozuklukları ve segregasyonlar portland çimentosu ile hazırlanan karışım ile tamir edilebilir. [60] 
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                                                                    Tablo 12-Beton tamir işleri kontrol formu 

KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KİLOMETRE (CHAINAGE) : .......................................................

TARİH

DATE

ANİ DÜZENSİZLİKLER

ABRUPT 

IRREGULARITIES

PETEKSİ YAPI

HONEYCOMBS

GÖRÜNÜR DONATI 

PATERNİ

VISIBLE PATTERN OF 

REINFORCEMENT 

AÇIKTA DONATI

APPARENT 

REINFORCEMENT

DELİKLER

HOLES

SU SIZINTISI

WATER SEEPAGE

NOT :

DSİ XVI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ILISU BARAJI ve HES 

CURING

3

TAMİR SONRASI KONTROL VE KABUL

CHECKING AFTER REPAIR & 

ACCEPTANCE

4

APPLICATION OF THE REPAIR 

MORTAR/CONCRETE

KÜR

   
T

A
M

İR
 E

D
İL

E
C

E
K

 M
E

V
C

U
T

 K
U

S
U

R
L

A
R

KENARLARIN TERS EĞİMLİ KESİLMESİ

CUTTING THE EDGES AS REVERSELY 

INCLINED

YÜZEY HAZIRLAMA

SURFACE PREPARATION

BETON TAMİRLERİ İZNİ

2

YAPIŞTIRICI ASTAR UYGULAMASI

APPLICATION OF THE BONDING AGENT

TAMİR HARCI/BETONU UYGULAMASI

PERMISSION FOR CONCRETE REPAIRS

ECS

KOT (ELEVATION) : ...............................................................

İŞİN YERİ (LOCATION OF THE WORK)

İŞİN TARİFİ (DESCRIPTION OF THE WORK)

BLOK NO (BLOCK NO) 

: ...................................................................................................................

: ...................................................................................................................

: ...................................................................................................................

DSİ
KONTROL LİSTESİ                                                                               

CHECK LIST

BETON TAMİR İŞLERİ KONTROL FORMU

1

   
   

  E
X

IS
T

IN
G

 D
E

F
E

C
T

S
 T

O
 B

E
 R

E
P

A
IR

E
D

CHECK-OUT FORM FOR CONCRETE REPAIR WORKS

NC
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                                                      Resim 74-Dolusavak Şut duvarlarında tamirat çalışmaları  

  
                                                                      Resim 75-Eşik yapısı tamirat çalışmaları 

Çatlak tamiri 

Başarılı bir çatlak tamirini başarmak çoğu zaman çok zordur. Bu nedenle betondaki çatlağı 

tamir etmeden bırakmak başarısız ve yetersiz tamirlerden daha iyidir. Çatlak tamir metodunun seçimi 

çatlağın oluşum nedenine bağlıdır. İlk olarak, çatlağın statik mi yoksa hareketli mi olduğu 

belirlenmelidir. Eğer çatlak çevrimsel olarak genişleyip daralıyorsa veya sürekli genişliyorsa yapısal 

tamir bu tip çatlaklar için karmaşıklaşır veya boşuna yapılır. Böyle çatlaklar tamirden sonra tamir 

edilen kısımda veya komşu betonda tekrar oluşur. Be nedenle, böyle durumlarda izlenecek yol çatlak 

üzerine çatlak ölçerler yerleştirilerek çatlak hareketleri tamirden önce mutlaka izlenmelidir. 
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Çatlakların günlük veya mevsimsel sıcaklık değişimlerinden dolayı açılıp kapandıklarının veya 

temel veya yük koşullarından dolayı sürekli bir genişlemenin olup olmadığını tespit etmek için çatlak 

ölçerler uzun süre boyunca izlenmelidir. Tamire ancak çatlağın nedeni ve davranışlerı belirlendikten 

sonra başlanılmalıdır.  

Eger bu izlemeler sonucuna çatlakların ölü (statik) olduğu tespit ediliese epoksi enjeksiyonu 

ile tamir yöntemi denenebilir. [60] 

14-) DOLUSAVAK EŞİK YAPISI ÖNGERİLMELİ ANKRAJLAR 

Ön gerilmeli Beton: Elemana gelecek yüklerin etkilerinin, çeliğin gerilmesi ile istenilen şekilde 

dengelendiği betondur. 

Ön germe teli: Yüksek dayanım özelliklerine sahip çeşitli çaplarda imal edilen düz ve kıvrımlı teldir. 

Ön germe: Ön germe çeliğinin beton dökülmeden önce çekilme işlemidir. 

Ard germe: Ön germe çeliğininin beton döküldükten ve yeterli dayanıma ulaşmasından sonra 

gerilmesi işlemidir. 

Kılıf : Ard çekmeli elemanlarda, betonun içerisinde öngerme halatlarının veya çubuğunun geçeceği 

hatta delik bırakmak için kullanılan metal veya plastikten yapılmış bir borudur. 

Aktarma : Öngerme çeliğinin çekilmesi ile oluşan kuvvetin betona aktarılmasıdır. 

Taşıyıcı ankraj plakası: Öngerme çeliğinin çekilmesi ile oluşan kuvveti betona ileten çelik plakadır. 

Kama Plakası: Üzerinde öngerme halatlarını sıkıca bir arada tutan kamaların yerleştirildiği ve 

öngerme çeliğinin çekilmesi ile oluşan kuvvetleri taşıyıcı ankraj plakasına ileten çelik plakadır. 

Kama: Öngermeli çeliğe öngerme kuvvetlerinin transferi sırasında işleyen, (penetre eden) konik uçlu 

yüksek mukavemetli kavlanmış dişli çelik parçalardır. Bazı ankraj sistemleri iki parçalı kamaları 

kullanırken diğerleri üç parçalı kamaları kullanır. 

Trampet: Tellerin geçişinin kama plakasından kılıfın içinde dar bir demete (tel demeti) sağlandığı, 

taşıma plakası ile boru (kılıf geçiş yolu) arasındaki bağlantı parçasıdır. 

Ard Germenin Faydaları  

Bir betonunun çekme dayanımı, basınç dayanımının yaklaşık yüzde 10’u kadardır. Sonuç 

olarak donatısız beton elemanların yük bindiği anda çatlaması muhtemeldir. Çekme dayanımına 

dirençsiz olan donatısız beton, donatı yerleştirilerek bu basınca karşı güçlendirilir. Donatı çekme 

bölgesindeki betonu hiç yük taşımadığı ve bu çekme gerilmelerinin yalnızca donatının içindeki çekme 

kuvvetleri tarafından karşılandığı düşünülerek seçilir. Sonuç olarak donatılı beton çatlayabilir; fakat 

etkin bir şekilde tasarım yüklerini taşıyabilir. 
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                                                           Şekil 28-Yük altında Betonarme Kiriş 

Donatılı betonda çatlaklar olmasına rağmen bu çatlaklıklar normal olarak küçük ve iyi 

dağılımlıdır. Donatılı betondaki çatlaklar uzun vadede dayanıklılığı azaltabilir. Beton elamanlarının 

çekme zonlarındaki çekme gerilmelerini (kuvvetlerini) karşılamak için bir ön sıkıştırma yöntemi 

uygulayarak, çatlak oluşumunu azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak suretiyle dayanıklı beton 

yapılar (köprüler)yapılabilir. 

Ön Germe Prensipleri 

Ön germenin işlevi yüklerin çekme gerilimine neden olduğu bölgelerde beton yapıyı basınç 

altında bırakmaktır. Betonun kırabilmesinden önce uygulanan yükler tarafından oluşan çekme, 

öncelikle ön germenin neden olduğu basıncı karşılamak zorunda olacaktır. 

Şekil 29 (a), normal donatılı tek açıklı kiriş ve sabit konsol uygulanan yük altında çatlaklara 

maruz kaldığını gösteriyor. Şekil 29 (b), ard germe halatlarının gerilmesiyle uygulanan ön germe 

kuvvetli yüksüz kirişleri göstermektedir. Tek açıklı kirişin alt bölgesine ve konsol kirişin üst bölgesine 

ön germe uygulayarak çekme bölgelerinde yukarı yönlü bombe oluşturan basınca neden olunur. Şekil 

29 (c), ard germe eylemli ve uygulanan kuvvetler altındaki iki ön germeli kirişleri göstermektedir. 

Yükler tek açıklı kirişin tabanında, konsol kirişin üst tarafında çekme gerilmeleri oluşturarak, tek açıklı 

ve konsol kirişlerin her ikisini de aşağı yönlü döndürür. 

 
                                                                               Şekil 29-Yük altındaki kirişler 
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Tasarımcılar yüklerin ve öngermenin etkilerini dengeler; şöyle ki yük tarafından olan çekme, 

ön germenin neden olduğu basınç tarafından dengelendirilir. Çekme bu ikili kombinasyon altında yok 

edilir ve çekme çatlakları önlenilir. Sonuç olarak dayanıklılık artar ve daha etkin olur. En uygun 

maliyetli yapılar oluşturulur. Daha ince kesit ve daha az ölü ağırlık. Eğer betona öngerme 

uygulanmazsa, elemana gelecek yüklerin etkilerinin dengelenebilmesi için 1kg halat yerine 3-4 kg 

normal donatının yerleştirimesi gerekecektir. Bu da yapının ebatlarının değişmesi veya daha yoğun 

donatı nedeni ile betonun yerleştirilmesini zorlaştıracaktır. 

Öngerme beton elemanlarına ön germe ve ard germe olarak iki yolla uygulanabilir. Ön 

gerilmeli elemanlardaki ön gerilmiş teller beton dökülmeden önce alan daralmasına karşı gerdirilir. 

Beton yerleştirilip yeterli mukavemete ulaşmasıyla teller serbest bırakılır ve kuvvetler beton elemana 

transfer edilir. 

Ard Germe işlemleri 

Basınç kuvvetleri; beton içine gömülü kanal içinde yerleşen tellerden oluşan çelik halat veya 

çubuklar tarafından beton bir yapıya transfer edilir. Halatların gerilmesine beton yerleştirildikten ve 

yeterince kürlenip istenilen basınç dayanımına ulaşmasından sonra başlanır. Kriko, halatların bir ya da 

her iki tarafındaki uçlarına takılır ve önceden hesaplanan bir değeri beton kirişin karşı ucuna taşıdığı 

süresince basınçlandırılır. Bu şekilde önceden hesaplanmış kuvvet, halatlar içerisine indüklenir ve 

halatlar bu yükler altında elastik bir şekilde uzar. Gerekli tüm yük krikoyla verildikten sonra, halat 

içindeki kuvvetler krikodan ankraj bitimine transfer edilir. 

Ön gerilmeli ankrajlarda yükler bütün elemana aderans yolu ile transfer edilirken, ard 

gerilmeli ankrajlarda bu işlem ankraj ucu vasıtası ile tüm elemana transfer edilir.  

Tellerden oluşan halatlar, bir kama plakası içinde her bir teli kavrayıp ve sıkıca oturtarak çelik 

kamalar tarafından sağlama alınır. ankraj plakası kendi başına tüm telleri taşır ve çelik bir ankraja 

bağlıdır. Ankraj belki basit bir mesnet levhası olabilir ya da halat kuvvetini betona ileten iki ya da üç eş 

dayanma yüzeyli özel bir döküm olabilir. Çubuk halatlar genellikle betonun içindeki bir kare veya 

dikdörtgen plaka taşıyan döküme yuvarlak somun vasıtasıyla dayanarak dişlenir ve ankrajlanır. 

Kalıcı halatların veya çubukların çıkıntıları ‘kuyrukları’ çekmeden sonra aşındırıcı disk testere 

ya da plazma kesim kullanarak kesilir. Alevle kesme işlemi kulanılmamalı. Bu durum ön germeli 

çeliklerin karakteristik özelliklerini olumsuz olarak etkiler. Halatlar daha sonra çimento bazlı 

enjeksiyon ile doldurulmalıdır. Bir enjeksiyon pompası vasıtasıyla bir girişten kanal boyunca 

enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon, kontrol edilen şartlar altında enjeksiyon çıkışı kullanılarak ankraj kanalı 

ve enjeksiyon yerleri tamamıyla doldurulduğuna emin olana dek yapılmalıdır. Enjeksiyondan sonra 

ankrajlar yapının çevre şartlarına uygun yüksek seviyede muhafaza ile korunur. 

ÖN GERİLMELİ ANKRAJ UYGULAMALARI 

Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak eşik yapısı ayaklarının 510,00m ve 519,60m kotları 

arasında Şekil 30’da görüldüğü gibi ön gerilmeli ankraj uygulaması yapılmıştır. 
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Tüm halatların germe ve ölçme işlemine başlamadan önce halatların üretici tarafından 

sağlanmış etiketlerinin üzerinde yer alan elastisite modülü değeri kullanılarak halata uygulanan yük 

için teorik uzama miktarı aşağıdaki formül kullanılarak hesap edilecektir. 

∆L= PL/AE 

∆L= Uzama (cm) 

P = Tatbik edilecek kuvvet (Ton) 

L = Halat boyu 

A = 1 halatın kesit alanı (cm2) 

E = Çelik halatın elastite modülü 

Karekteristik çekme dayanımı = 1860Mpa (1 halatın kopma dayanımı.) 

Elastite modülü = E =194-204 Gpa Proje Müşaviri (stucky) tarafından 195 Gpa alınmıştır. 

Σmax =≤0,75 * 1860Mpa = 1365Mpa uygulanacak çekme dayanımı 

Halat başına alan : 140mm2 ( 1 halat 7 telden oluşmaktadır. 1 telin kesit alanı 20mm2‘dir.        

(A = 7*20mm2=140mm2 1 halatın toplam kesit alanıdır.) 

1 ankraj 19 halattan oluşmaktadır. 

140mm2*19= 2.660mm2 1 ankrajın toplam kesit alanı 

Toplam kuvvet = P =1395Mpa*2660mm2 = 3710700N = 3710KN = 371Ton. 

Krikoda uygulanacak basınç: 

Germe krikosu piston yüzey alanı: 894,52cm2 

Germe krikosu ve ekleri sürtünme basınç kaybı: %3 

Toplam germe kuvveti= 3710,7kN/9,81 = 378.257Kg  

Germe krikosundaki basınç = 378.257/894,52 = 422,84kg/cm2 

Sürtünme kayıpları ilaveli basınç 422,84*1,03 = 435,53 kg/cm2 

1 bar = 1,02kg/cm2 

Germe krikosu hidrolik pompası manometre basıncı = 435,53/1,02 = 428 bar 

E= uygulanacak çekme gerilmesi (σ)/uzama boyu (ε) 
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Uzama boyu ε=uygulanacak çekme gerilmesi σ / Elastite modülü E 

Uzama boyu = ε =13,95ton/cm2/1950 ton/cm2 

Uzama boyu = ε =7,15*10 -3 

∆L= L* ε 

L= 20,00m kabulü ile 

∆L= 20.000mm *7,15 10-3  

∆L =14,30cm 

 
                                                           Şekil 30-Ön gerilmeli Ankraj uygulamaları 

Dolusavak eşik yapısı ayaklarında halat tipi ankrajlar kullanılmıştır. Çapı 15,24mm(0,6”) olan 

her halat 7 adet telden oluşmaktadır. Halatların şantiyeye nakledilmeden önce fabrikada 20⁰C 

sıcaklıkta 1000 saat süre ile gevşeme testine tabi tutularak sertfikalandırılması gereklidir. 

Ankraj montajına Dolusavak eşik yapısı kotu 510,00m kotuna ulaştığında başlanılmaktadır. 

Önce Resim 76 ’da görüldüğü gibi ankraj kılıf borularını projelerde belirtilen kotlarda yerleştirebilmek 

için kılıf boruları iskelelerinin montajları yapılmıştır. İskele olarak ana karkasta 120mm’lik U profili 

1,80cm ara ile yerleştirilmiştir. İki U profili arasına ise kılıf borularının sehim yapmasını önlemek 

amacı ile 32mm çapında inşaat demiri kullanılmıştır. Kılıf boruları desteklerinin arasındaki mesafenin 

90cm’yi geçmemesine dikkat edilmiştir. 
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                                                               Resim 76-Mesnet(iskele) uygulaması 

İskele montajının tamamlanmasından sonra 514,50 ile 519,60 kotları arasında ankrajların 

bağlanacağı kalıp ve kalıp üzerine Resim 77 ‘da görülen ankraj taşıyıcı plakalarının bağlanacağı  4mm 

çelik sac blok-outlar monte edilmiştir. Kalıpların etrafında germe ve montaj işlemleri için yeterli 

genişlikte çalışma platformları oluşturulmuştur. 

 
                                                                     Resim 77-ön gerilmeli ankraj uygulamaları 

Ön germe halatları 100mm dahili çapa sahip ve et kalınlığı 1,27mm ‘den daha az olmayan 

galvanizli çelikten yapılma (Resim 78 ) kanallar (kılıflar)içerisinde 19 adet olarak geçirilmektedir. Kanal 

çapları, içerisinden geçen 19 adet halatın toplam çapının en az 2,5 katı olmalıdır. 
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                                                                  Resim 78-Ön gerilmeli Ankraj uygulaması 

Kalıp montajını takiben taşıyıcı plaka kalıp üzerine monte edilmiş, taşıyıcı plaka arkasına 

Resim 79’da görülen fiberglass trumpet ve trumpet arkasına 6’şar mt uzunluğunda kılıf boruları 

bağlanmıştır. Taşıyıcı ankraj plakası ile trumpet bağlantı kısmi spiral donatı ile koruma altına 

alınmıştır. Her kılıf borusu birbirlerine bant ile sıkıca bağlanarak beton dökümü esnasında mortar ve 

harici suların girmesi önlenmeye çalışılmıştır. İki kılıf borusunun birbirlerine bindirme uzunluğu 

100mm’den daha az olmamalıdır. Arazide montajı yapılan kılıf boruları 6 aydan daha fazla çevre 

şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Kılıf borusunun en düşük kotuna Resim 80’de görülen enjeksiyon 

borusu (iç çap 13mm) sabitlenmiş ve boru enjeksiyon için kalıp dışına çıkartılmıştır. Beton dökümü 

esnasında borunun betonla dolmamasına dikkat edilmiş ve beton bittikten sonra boru hava ile test 

edilmiştir. Kılıf borularının yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra Resim 81’de görülen hidrolik aparat 

yardımı ile halatlar mansap yönünden memba yönüne doğru kılıf boruları içerisine yerleştirilmiştir. 

Ankrajlar, memba bölümünde soğan başı oluşturabilmek için, mansap bölümünde de germe işlemi 

için, 1,30 m kesilmiştir. Kesilme işlemi mekanik kesicilerle yapılmıştır. (Resim 84)  Soğan başları Resim 

85’de görülen makine ile Resim 86’da görüldüğü gibi hazırlanmıştır. Soğan başlarına halatların beton 

dökümü esnasında birbirlerine dolaşmasının engellenmesi için etriyelerden (Spacer) 6 adet  

yerleştirilmiştir. (Resim 87)    
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                                                          Resim 79-Ön gerilmeli Ankraj uygulaması 

 

 
                                                                                  Resim 80-Enjeksiyon borusu 
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                   Resim 81-Halat sarma makinesi                                                                Resim 82-Hidrolik ünite 

                            
                                                                             Resim 83-Halat sürme makinesi 

              
                                                           Resim 84-Halatların mekanik kesicilerle kesilmesi 
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                         Resim 85-Soğan Başı oluşturma                                                            Resim 86-Soğan Başları 

               
                                                                             Resim 87-Spacer donatı 

Ankarajların kılıf borularından çıktığı bölüm soğan başı oluşturulmadan önce su ve beton 

girmeyecek şekilde Resim 88 ’ de görüldüğü gibi köpük ile sızdırmaz hale getirilmiştir. Bu bölüm 

ayrıca spiral donatı ile koruma altına alınmıştır. (Resim 89) 

 
                                Resim 88-Köpük                                                                             Resim 89-Spiral donatı 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 104 
 
 

Soğan başı yapma işleminden sonra kılıf boruları, ölçüm ekibi yardımı ile proje üzerinde 

verilen kotlara uygun olarak iskelelere ve beton zemine sabitlenmiştir. Kılıf boruları, yerlerine ölçüm 

ekibi tarafından yerleştirilirken yatayda toleransı 10mm, düşeyde toleransı 5mm’den fazla olmayacak 

şekilde yerleştirilmeli ve beton dökümü esnasında ise bu toleransların sağlanabilmesi için boruların 

sabitlenmesi uygun şekilde yapılmalıdır. [45] 

Arazi kontrol mühendisi, yüklenici tarafından hazırlanan projeleri enine ve boyuna ankraj 

borularının birbirleri ile kesişmemesini ve/veya özellikle ard germe ankrajlarından kaynaklanan 

patlatma ve şişme kuvvetlerine yönelik olarak tasarlanan donatının yerinde projeye uygunluğunu 

dikkatlice kontrol etmelidir. Aksi takdirde germe işlemi esnasında ankraj uçlarındaki basınç 

gerilmelerinden dolayı betonda Aşağıda Resim 90’da verilen örnekteki gibi çatlamalar ve patlaklar 

oluşabilir.  

Not:  Donatı ile ilgili olarak yapılan deneysel çalışmalarda normal miktardaki pas’ın, aderansı 

arttırdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle donatı üzerinde aşırı paslanma yok ise donatının kullanımına 

izin verilebilir. Donatının üzerindeki pas, ince pas tabakası veya ikisinin bir arada olması el fırçası testi 

sonucunda bulunan minumum ölçüler ASTM standardındaki ölçülere uygun ise aderansı arttırdığı için 

kabul edilebilir. [61] 

Halatlar üzerindeki ince pas tabakası halatlar için zararlı değildir. Aderansı arttırıcı yararı 

vardır. Ancak sürtünme kayıplarını artırır. Temizlik tel fırçalarla yapılmalı kimyasallar 

kullanılmamalıdır. [62] 

              
                                       Resim 90-Germe işlemi esnasında prekast kirişte oluşan patlamalar 

Beton dökümü esnasında kılıf borularının ve soğan başlarının yerinden oynamaması için 

gereken dikkat gösterilmeli ve beton dökümünün gündüz saatlerinde yapılmasına öncelik verilmelidir. 

Donatı montajı ve beton dökümü esnasında idare elemanları dışında ankraj montajı ve germe işlemini 
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yapan firmanın bir elemanı borulara ve halatlara verilecek hasarı ve yer değiştirmeleri önlemek veya 

müdahale etmek için hazır bulunmalıdır. 

Öngerilmeli Beton 

 Öngerilmeli beton erken yaşlarda yüksek dayanım ve çekme dayanımına sahip olmalıdır. 
 Beton içerisine sürüklenen hava %4-6 arasında olmalıdır. 
 Minimum bağlayıcı miktarı 300-360kg/m³ olmalıdır. Çatlak oluşum riskini artırdığı için 

maksimum çimento miktarı 450kg/m³ ’ü aşmamalıdır. 
 Su- çimento oranı mümkün olduğunca düşük olmalıdır. 

 

                         
                                                          Resim 91-Eşik Yapısı 17 Nolu Ayak Öngerilmeli Beton 

Dolusavak Eşik Yapısı ayaklarında kullanılan beton karışımı Tablo 13’de verilmektedir. 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 106 
 
 

 
                                                     Tablo 13-Eşik Yapısı Öngerilmeli Beton Karışım Tasarımı  

 

 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   :10/10/2012

Beton Sınıfı/Class of Concrete               :C 35/45 Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               :D 107

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,47 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

1 1/4 31,5 100 100,0 Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

. 1 25 92,7 97,8 Çimento /Cement 135,9 3,09 420

3/4 19 100 49,2 84,8 Su /Water 197 1 197

1/2 12,5 100,0 8,3 72,5 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 81,5 2,9 66,2 Katkı /Admixture 4,2 1,20 5,04

No4 4,75 100,0 13,8 0,2 48,5 Kısmi Hacim/Partial Volume 353

No8 2,36 77,8 0,7 35,2 Agregalar/Aggragates 647 2,851 1846

No16 1,18 49,5 0,1 22,3 Kırma Kum /Natural Sand 294 2,83 831

No30 0,6 29,5 0,0 13,3 İnce Çakıl /Fine Gravel 161 2,86 462

No50 0,3 21,9 0,0 9,9 Orta Çakıl /Medium Gravel 193 2,88 554

No100 0,15 14,3 0,0 6,4 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 45 25 30 Toplam/Total 1000 2469

Rutubet/Moisture 2,8 1,7 0,7 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,1 1,7 1,0 Total Bileşenler/Components 1000 litre 25

5,8 0,0 -1,7 4,2 Çimento /Cement 420 10,500

Su /Water 193 4,831

Numune No Katkı /Admixture 5,0 0,126

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2
Kırma Kum /Natural Sand 837 20,916

1 44,1 54,0 İnce Çakıl /Fine Gravel 462 11,539

2 40,6 53,6 Orta Çakıl /Medium Gravel 552 13,805

3 42,5 55,1 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Ortalama/Ave. 42,4 54,2 Toplam/Total 2469 61,717

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (mm)Temperature oC

13:00 160 20,5

13:30 90 21,2

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

13:00 31,1

13:30 30,9

1,7%

2473

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

 Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days

RUT.DÜZENLEME==01.03.2016
ÖNGERİLMELİ BETON C-350/30 mm

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

BA.MIX.D107.008

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 
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Karışım Gradasyonu/Gradation of Mix

Fuller DSİ TAKK Dmax 25 mm  Mix Ratio

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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GERDİRME AŞAMALARI 

 Gerdirme işlemine başlamadan önce beton mukavemetinin arazide istenilen mukavemete 
ulaşıp ulaşmadığı, arazide kür edilen numuneler üzerinde mutlaka test edilmelidir. 
 

 Gerdirme öncesi, kama plakası üstünden itibaren ankraj gerdirme boyunun koruyucu kılıfları 
soyularak gresler tiner ile temizlenir. 
 

 Kılıf borularının temizliğinin su ile yapılmasından kaçınılmalıdır. Su ile temizlik zorunlu 
olduğunda hava ile kılıf boruları içerisindeki su çıkartılmalı ve kılıf borularının içi 
kurutulmalıdır. 
 

 Ankraj taşıyıcı plakası içerisinden geçen halatlara, plastik halat ayırıcı takılır. (Resim 92 ) 
 

              
                                                                                       Resim 92-Halat Ayırıcı 

 Projede halat sayısına göre belirlenen uygun kama plakası yerleştirilir. Kullanılan kama 
plakasının çeşidi ankrajların halat sayısı ile ilişkilidir. (Resim 93) 
 

   
                                                                                              Resim 93-Kama Plakası 
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          Şişme ve patlatma kuvvetlerine karşı donatıyı optimize etmek için germe halatlarına yönelik 
olarak gerdirme işlemine Proje Müşavir (stucky) Raporuna (4819/4120) uygun olarak önce enine 
ankrajlardan başlanmış ve işlem projede belirtilen sıra ile sürdürülmüştür. (Şekil 32) 

 

  

                                
                                                          Şekil 31-Enine ve Boyuna Ankrajların Germe sıralaması 

 

 Gerdirme işleminin yapılacağı halatın diğer ucu kama plakası içerisine yerleştirildikten 
sonra halatlar kamalarla sabitlenmiştir. (Resim 94) 
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                                                                                                      Resim 94-Kamalar 

                                                              

 Gerdirme işleminin yapılacağı tarafa yerleştirilen kama plakasının içerisine kamalar 
yerleştirildikten sonra, uygun jack(kriko) ile gerdirme işlemine geçilir. (Germe günü ile kriko 
kalibrasyon tarihi arasında 6 aydan daha fazla bir süre olmamalıdır. )  

                                                                      
 Öncelikli olarak kama plakası ile gömülü aksam arasında boşluk kalmayacak şekilde ilk germe 

yapılarak basınç uygulanır. Daha sonra sonra maksimum kopma yükünün %75’ine gerdirilerek 
5 dakika beklenmiş (Gözetleme süresi) ve kamalar, halatlar geriye gitmeyecek şekilde 
gerdirme krikosuna verilen komutla kama plakasına yerleştirilmiştir.  
 

        
                                                                                    Resim 95-Hidrolik Germe Krikosu 

NOT:   Her yük en az 1 dakika ve son yük 5 dakika tutulmalıdır. 

 Son yükte okumalar 0, 1/2 , 1, 3 ve 5 dakikalarda alınacaktır. 
 Eğer 1/2 ve 5 dakika okumaları farkı 2 mm’den fazla ise son yükte 5 dakikadan sonra ek 

olarak 45 dakika daha tutulmalıdır. 
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 Enine ankrajların gerdirilmesinden sonra boyuna ankrajların gerdirilmesine başlanılmış ve 
maksimum Kopma yükünün %75’ine ulaşıldığında kamalama yapılarak gerdirme işlemi 
tamamlanmıştır. Kopma yükünün %75’ine ulaşıldığında gerdirme krikosuna verilen komutla 
kamalama işlemi otomatik olarak gerçekleşmektedir. 
 

 Germe işlemi sırasında, hidrolik germe krikosu üzerindeki manometre basınç değeri ve halat 
uzama boyu kullanılan ard germe kayıt formuna işlenmiştir. 
 

  Gerdirme işleminin tüm halatlarda aynı anda yapılmasına dikkat edilmelidir. Boyuna 
ankrajlarda gerdirme kuvveti, tüm beton elemana ankraj uçlarındaki soğan başları, yatay 
ankrajlarda ise halat uçları ile transfer edilmiştir. 
 

 Ard germe metodu kullanılması durumunda, öngerme halatları tercihan aynı anda 
gerdirilmelidir. Öngerme halatı beraber çekilemezse, çekme sırası; kesite genişliği 
doğrultusunda mümkün olduğu kadar az moment gelecek şekilde ayarlanmalıdır. 
 

 Gerdirme işlemine beton istenilen mukavemete ulaştığında ve ard germe yapılacak elemanın 
üzerine bir ano döküldükten sonra başlanılmalıdır. 
 

 Ard germe işlemi tehlikeli bir işlemdir. Hidrolik hortumlar işlem esnasında patlayabilir, 
ankrajın uç tarafındaki beton patlayabilir, kamalar kırılabilir bu nedenle işlem esnasında 
germe işleminden sorumlu personelin dışında hiç kimse krikonun arkasında 
bulundurulmamalıdır. 

 

ENJEKSİYON (GROUT) 

Kılıf borularının enjeksiyonlanmasındaki amaç; 

 Halatların korozyondan korunması 
 

 Beton ile halatlar arasında basınç transferinin etkili bir şekilde sağlanmasıdır. 

 
 

 Ard germe işlemi uygulandıktan sonra halat kılıflarının içerisi mümkün olduğunca kısa sürede 
doldurulmalıdır. Genellikle 7 gün sonra, eğer enjeksiyon ile doldurma işlemi hemen 
yapılamıyorsa ve uzun zaman beklenmek zorunda kalındığında boruların içerisindeki halatlar 
korozyona karşı korunmalıdır. 
 

 Enjeksiyon karışımı sıcaklığının, kışın 10⁰C’nin altında yazın 25⁰C’nin üstünde olmamasına 
dikkat edilmelidir.  
 
 

 Enjeksiyon ile doldurma esnasında beton sıcaklığı kılıf boruları içerisinde kışın 5⁰C’den daha 
düşük, yazın 50⁰C’den daha yüksek olmamalıdır. 
 

 Kışın çevre sıcaklığı 5⁰C’nin altında olduğunda kılıf borularının içerisinde sıcak su gezdirilerek 
enjeksiyon öncesi beton sıcaklığı arttırılmalı, yazın ise 50⁰C’den daha yüksek olduğunda soğuk 
su gezdirilerek sıcaklık düşürülmelidir. 
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 Grout’un 7 günlük mukavemeti 21MPa, 28 günlük mukavemeti ise 35MPa olmalıdır. 
  

 Enjeksiyon basıncı girişte 0,52MPa’yı geçmemelidir. Pompa basıncı ise 1MPa’yı geçmemelidir. 
 

 Enjeksiyon ile doldurma hızı 5m-15m/dak.  olmalıdır. 
 
 

 30 dakikadan daha fazla bekletilen enjeksiyon karışımı iptal edilmelidir. Enjeksiyon işlemi 
esnasında enjeksiyon karışım tankı sürekli döndürülmelidir. 
 

 Ankraj uçları germe işlemi tamamlandıktan sonra son uzama boyu ölçülür. Ölçülen boy 
uzaması teorik olarak hesaplanan boy uzamasından +/- %7 limitleri içerisinde olmalıdır. Tekil 
olarak ankraj boy uzamaları teorik boy uzamalarından sapmaları oranı +/- %15 sınırları 
içerisinde ise kabul edilebilir, ancak yapıdaki tüm ankrajların boy uzaması  ortalaması teorik 
olarak hesaplanan  boy uzamasının +/- %7 limitleri içerisinde olmalıdır. Benzer ankrajların boy 
uzamaları arasındaki sapmalar +/- %5 limitleri içerisinde olmalıdır. 
 
 

 7,50m ve daha kısa boydaki ankrajlarda boy uzamasının yüzdesi, yerinde hesaplanan boy 
uzaması ile ölçülen boy uzaması arasındaki farkın +/- 6mm olması kabul edilebilir toleranstır. 
4,5m’den daha kısa ankrajlarla ilgili boy uzama yüzdesi değerlendirmesi yapılmaz 
 

 Ölçülen boy uzaması, idare tarafından tasdik edilmesinden en geç 24 saat sonra ankraj uçları 
2,5-3,0 cm’yi geçmeyecek şekilde kesilir. Boy uzamasının idare tarafından tasdiği 96 saati 
geçmemelidir. Kesim işlemi aynı ayaktaki bütün ankrajların germe işlemi tamamlanmadan 
yapılmamalıdır. 
 
 

 Ankraj uçları kesildikten en geç 8 saat sonra koruyucu başlık monte edilir. (Resim 94) 
 

 
                                                                Resim 96-Ankraj Blok outlarının kapatılması 
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 Ankraj koruyucu başlık yerleştirildikten sonra ankraj kılıf borularının enjeksiyonuna 
başlanır. 
 

 Aynı kıvamda enjeksiyon; ankraj taşıma plakası ve koruyucu başlık üzerindeki havalandırma 
borusundan gelmeye başladığında havalandırma boruları kapatılır ve basınç 1 atm’ye 
yükseltilerek enjeksiyonlama işlemi tamamlanır. 
 
 

 Blok- outların yüzeyinin chippingi yapıldıktan sonra blok-outlar ikinci faz betonu ile 
doldurulur. 

 

Ilısu Barajı şantiye laboratuvarında hazırlanan grout tasarımı aşağıda verilmiştir. 3 nolu tasarım 

şantiyede kullanılacaktır.  

 

 
                                                 Tablo 14-Ard Germe Borularınn Enjeksiyon Karışım Tasarımı 

NOT: Grout’un akışkanlığını arttırmak veya redozlamak amacı ile maksimum su muhtevasını arttırma 

yoluna kesinlikle başvurulmamalıdır. Böyle bir uygulama aşırı sulama olarak adlandırılır. Aşırı sulanmış 

grout, büzülmeyi arttırır, mukavemeti düşürür ayrıca segregasyon ve çatlak oluşumuna neden olur. 

Aşırı sulama şantiyede tespit edilen mukavemet azalmasının başlıca nedenidir. 

 

Enj Test Çalışma Baş  Tarihi:   24.12.2015

Enj Test Çalışma Bitiş Tarihi:

Çimento Su intraplast -z FFN Top Çimento Su intraplast -z FFN Top (gr/cm3) Ortam Çim. Su Katkı Karışım
V0                         

(sn)

V15                                      

(sn)

V30                                                

(sn)
1 Saat 2 Saat 3 Saat 3 Gün 7 Gün 28 Gün

1 0,45 / 1 2% * 0,45 / 1 4000 1800 80 5880 1269,84 1800 84,2 3154,1 1,86 17,2 17,0 15,5 15,0 18,4 1,85 7 9,0 10,0 0,70 0,93 0,94 29,6

2 0,40 / 1 2% 1,2% 0,40 / 1 4000 1600 80 48 5728 1269,84 1600 84,2 41,03 2995,1 1,91 17,2 17,0 15,5 15,0 18,5 1,90 8 9,0 9,0 0,30 0,40 0,55 31,5

3 0,38 / 1 2% 1,2% 0,38 / 1 4000 1520 80 48 5648 1269,84 1520 84,2 41,03 2915,1 1,94 17,2 17,0 15,5 15,0 18,5 1,93 9 10,0 15,0 0,15 0,35 0,50 35,3
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                                           Resim 97-Ard germe sisteminin enjeksiyonunun hazırlanması 

Neden İntraplast - Z 

Karışıma mikro kabarcıklar sürükleyen, ayrışma yapmaksızın akışkanlığı arttıran, malzemenin 
yaş halde hacmini genleştiren toz enjeksiyon, harç ve beton katkısıdır. 
 

Kullanım alanları: 

İntraplast-Z, çimento içeren karışımların prizden önce genleşmesini sağlar. Genleşme, son 
derece düzenli ve yoğun olarak dağılmış küçük hidrojen gazı kabarcıkları yolu ile oluşur. Ürün, genel 
olarak aşağıdaki yerlerde kullanılır. 

 Ön germe kablolarının kılıf borularının çimentolu şerbetle doldurulması 

 Kaya ve toprak ankrajı 

 Mesnet plakalarının altının doldurulması 

 Önceden yerleştirilmiş agregaların betonlanması 

 Tünellerde enjeksiyon işlerinde 
Avantajları: 

1. Dona karşı dayanıklılığı yükseltir 
2. Akışkanlık sağlar 
3. Karışımdaki suyun terlemesini önleyerek kohezyonu arttırır 
4. Çimentolu karışımların prizden önce genleşmesini sağlar 
5. Karışım suyunun bir miktar azaltılmasını sağlar 

 

Tablo 15’de enjeksiyon karışımı  ile ilgili değişik standartların alt üst limitleri verilmiştir. 
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                                                              Tablo 15-Enjeksiyon Karışımı Standartları 

Yine tabloda  tatbik edilen manometre basınçları aynı standardca 0-183,0m uzunluğundaki 

halatlar için AASHTO tarafından kabul edilen 0,15 sürtünme kaybı katsayısı değeri; uygulama 

esnasında aşağıda belirtilen işçilik ve montaj hataları dikkate alınarak manometre basınçlarına ilave 

edilmiştir. 

Sahada ölçülen uzamalar çeşitli nedenlerden dolayı güncel katsayılarla bile %5 ile %10’a kadar 

farklılık gösterebilir. Bu durum, değişimler anlaşılıp açıklanabildiği sürece kabul edilebilirdir; ama aynı 

yapının benzer halatları arasındaki sapmalar +/- %5 den fazla bir değişim göstermemelidir. Olağan dışı 

uzamaların muhtemel nedenleri: 

1. Halatlara yanlış sayıda tel yerleştirilmesi 

2. Boruların aşırı sallanması sürtünmeyi arttırıp uzamayı düşürür 

3. Borunun çok düzgün bir şekilde yerleştirilmemesi sürtünmeyi azaltıp uzamayı arttırır 

4. Tabakalı tel yerleştirmesi bile sürtünmeyi azaltıp uzamayı arttırır (özellikle teller borunun 

içine doğru itildiğinde) 

5. Basınç hücresi (basınç ölçer) kriko etkinliğindeki değişimi tespit etmez. Bu, yanlış okumalara 

neden olabilir. 

Uzama hesapları aşağıdaki nedenlerden dolayı yanlış olabilir: 

a. Yanlış elastisite modülü (E) veya tel alanı (A) 

b. Yamuk veya keskin yarıçaplardan dolayı yanlış veya değişken halat boyları. 

c. Keskin kavisli/eğimli yapılarda, kirişler arasındaki farklı sürtünme katsayıları. 

d. Bir kirişteki farklı halat güzergahları/yolları 

e. Uzamayı yanlış yöntemle ölçme 
f. Germe sırasında tellerin kayması, özellikle tel alanı küçükse (97,4 mm2 altında) 

Ankraj uzama boyunun hesaplanması 

Tüm halatlar için germe ve ölçme işlemi başlamadan önce halatların üretici tarafından 

sağlanmış etiketlerinde yer alan elastik modül değerleri kullanılarak halatlara uygulanan yük için 

teorik uzama miktarı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. 

∆L= ∆F(t) * L (cm)/ [ A(cm2) *E(t/cm2 ) ] 

∆L= Uzama miktarı 

∆F = Referans yükü ile uygulanan son germe yükü arasındaki fark (F2-F1) 

ÖZELLİK FIP REHBERİ EN 447 PTI TEST METODU

1: Sınır belirtilmemiştir, ancak su / çimento oranının aşılmaması önerilir. w/c 

Akışkanlık/Sıvı                   

Hacim değişimi                 

Sıkışma                                  

7 Günlük Mukavemet   

28 Günlük Mukavemet

          
    

       
       

          

          
    

       
       

                

             

       
       

       

                              

                             ü    ) 

   

                  

Küp veya                      ü    ) 
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A= Halat kesit alanı 

Ε= Elastite modülü 

L = Toplam halat boyu( Halatın sabitlendiği kütük arkasına kadar olan öngerme yatak boyudur.) 

                                                                                   

 
                             Tablo 16-Eşik yapısı 15 Nolu Blok’ta, yerleştirilen ankrajların boy uzama sonuçları 

ÇEKME GERİLMESİ /TENSILE STRENGTH fpk (MPa) 1860 BİRİM DEFORMASYON /STRAIN (Ɛ= б/E)% 0,00715

ELASTİSİTE / ELASTICITY Es (GPa) 195 KRİKO TİPİ /JACK TYPE : Hoz 4000

MAK. GERİLME / MAX. STRESS < 0.75 fpk (Mpa) 1395 KRİKO ALANI /JACK PISTON AREA (cm2) : 894,57 cm2

HALAT ALANI/ STRAND AREA (mm2) 140 DEMET TIPI /TENDON TYPE             : Dywidag 6819  19Ø0,6 Strands

GERME KUVVETİ /STRESSING FORCE (kN) 3710 KAMA PAYI /WEDGE DRAW IN (mm) : 6

Halat Tarih Blok Demet L F1 L1 F2 L2 Lk La Ln Lt Ls

Tendon Date Block Strand Halat 1.Basınç Uzama Son basınç Uzama Uzama Nihai Uzama Teorik Uzama Sapma 

No No No Tendon 1st Press. Extension Last Press. Extension Total extn. Ln=La-Lk Req. Extens.

Boyu La=F2*(L2-

L1)/(F2-F1)

Lt=Ɛ*L

cm Bar cm Bar cm cm Bar cm cm %

1 04.12.2016 15 İ-4 770 80 144,00 428 150,00 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

2 04.12.2016 15 J-4 770 80 140,00 428 145,70 0,60 7,01 6,41 5,51 16,44

3 04.12.2016 15 İ-5 770 80 152,50 428 158,50 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

4 05.12.2016 15 J-5 770 80 130,00 428 135,90 0,60 7,26 6,66 5,51 20,90

5 05.12.2016 15 İ-3 770 80 131,50 428 137,50 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

6 05.12.2016 15 J-3 770 80 135,50 428 141,50 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

7 05.12.2016 15 İ-6 770 80 156,30 428 162,30 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

8 05.12.2016 15 J-6 770 80 150,00 428 156,00 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

9 05.12.2016 15 İ-2 770 80 148,00 428 153,90 0,60 7,26 6,66 5,51 20,90

10 05.12.2016 15 J-2 770 80 167,00 428 173,10 0,60 7,50 6,90 5,51 25,37

11 05.12.2016 15 İ-7 770 80 123,00 428 129,00 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

12 05.12.2016 15 J-7 770 80 133,00 428 138,80 0,60 7,13 6,53 5,51 18,67

13 06.12.2016 15 İ-1 770 80 151,50 428 157,50 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

14 06.12.2016 15 J-1 770 80 140,00 428 146,00 0,60 7,38 6,78 5,51 23,14

15 06.12.2016 15 K-1 770 80 137,00 428 142,90 0,60 7,26 6,66 5,51 20,90

22,09

16 06.12.2016 15 4-D 2580 100 133,00 428 146,00 0,00 16,96 16,96 18,45 -8,04

17 06.12.2016 15 2-D 2580 100 137,50 428 150,40 0,00 16,83 16,83 18,45 -8,75

18 07.12.2016 15 4-E 2899 100 134,00 428 147,50 0,00 17,62 17,62 20,73 -15,01

19 07.12.2016 15 2-E 2899 100 132,00 428 147,50 0,00 20,23 20,23 20,73 -2,42

20 07.12.2016 15 4-C 2170 100 129,50 428 139,20 0,00 12,66 12,66 15,52 -18,42

21 07.12.2016 15 2-C 2170 100 127,30 428 137,20 0,00 12,92 12,92 15,52 -16,74

22 07.12.2016 15 4-F 2917 100 129,00 428 143,10 0,00 18,40 18,40 20,86 -11,78

23 07.12.2016 15 2-F 2917 100 132,00 428 146,00 0,00 18,27 18,27 20,86 -12,41

24 08.12.2016 15 4-B 1816 100 126,50 428 135,40 0,00 11,61 11,61 12,98 -10,56

25 08.12.2016 15 2-B 1816 100 132,00 428 141,00 0,00 11,74 11,74 12,98 -9,55

26 08.12.2016 15 4-G 2944 100 140,30 428 155,60 0,00 19,96 19,96 21,05 -5,15

27 08.12.2016 15 2-G 2944 100 137,50 428 152,90 0,00 20,10 20,10 21,05 -4,53

28 08.12.2016 15 4-A 1461 100 133,00 428 139,70 0,00 8,74 8,74 10,45 -16,31

29 08.12.2016 15 2-A 1461 100 132,00 428 138,50 0,00 8,48 8,48 10,45 -18,81

30 09.12.2016 15 4-H 2895 100 136,00 428 150,00 0,00 18,27 18,27 20,70 -11,74

31 09.12.2016 15 2-H 2895 100 138,80 428 153,00 0,00 18,53 18,53 20,70 -10,48

32 09.12.2016 15 3-H 1385 100 132,20 428 141,40 0,00 12,00 12,00 9,90 21,23

33 09.12.2016 15 3-A 1220 100 136,00 428 143,50 0,00 9,79 9,79 8,72 12,19

34 09.12.2016 15 5-D 1989 100 138,00 428 147,80 0,00 12,79 12,79 14,22 -10,08

35 09.12.2016 15 1-D 1989 100 134,00 428 143,50 0,00 12,40 12,40 14,22 -12,83

36 10.12.2016 15 5-E 1789 100 130,00 428 139,50 0,00 12,40 12,40 12,79 -3,09

37 10.12.2016 15 1-E 1789 100 145,00 428 154,20 0,00 12,00 12,00 12,79 -6,15

38 10.12.2016 15 5-C 1930 100 135,00 428 144,50 0,00 12,40 12,40 13,80 -10,17

39 10.12.2016 15 1-C 1930 100 132,00 428 141,90 0,00 12,92 12,92 13,80 -6,39

40 10.12.2016 15 5-F 1927 100 137,00 428 147,00 0,00 13,05 13,05 13,78 -5,29

41 10.12.2016 15 1-F 1927 100 146,00 428 155,80 0,00 12,79 12,79 13,78 -7,19

42 11.12.2016 15 5-B 1575 100 132,00 428 140,70 0,00 11,35 11,35 11,26 0,81

43 11.12.2016 15 1-B 1575 100 129,00 428 137,50 0,00 11,09 11,09 11,26 -1,51

44 11.12.2016 15 5-G 1785 100 141,50 428 150,50 0,00 11,74 11,74 12,76 -7,98

45 11.12.2016 15 1-G 1785 100 126,50 428 135,90 0,00 12,27 12,27 12,76 -3,89

46 11.12.2016 15 5-A 1340 100 136,00 428 143,00 0,00 9,13 9,13 9,58 -4,66

47 12.12.2016 15 1-A 1340 100 131,50 428 138,80 0,00 9,53 9,53 9,58 -0,58

48 12.12.2016 15 5-H 1925 100 135,00 428 145,00 0,00 13,05 13,05 13,76 -5,19

49 12.12.2016 15 1-H 1925 100 123,20 428 133,70 0,00 13,70 13,70 13,76 -0,45

-6,82

82.039

(Ln-

Lt)*100/Lt

 DSİ ILISU PROJESİ 16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DOLUSAVAK EŞİK YAPISI ARD-GERME KAYIT FORMU /SPILLWAY HEAD STRUCTURE POST-TENSIONING RECORD FORM                                                                                                                    

İlave 

Kısalmalar

ENİNE ANKRAJLAR ORTALAMA SAPMA MİKTARI(%)

BOYUNA ANKRAJLAR ORTALAMA SAPMA MİKTARI(%)

15. BLOK TOPLAM BOY
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                                                                        Resim 98- Eşik yapısı ayakları 

Halatların uygulama öncesi testleri: 

Halatlar, uygulama öncesi ASTM A 416’ya uygun olarak bağımsız bir laboratuvar tarafından 

mekanik ve fiziki olarak test edilmeli ve elde edilen test sonuçlarının aynı standartta belirtilen 

toleranslara uygunluğu kontrol edilmelidir. 

15-) DOLUSAVAK EŞİK YAPISI VE BETON BARAJ BETONU 
Dolusavak eşik yapısında beton dökümüne 22.11.2013 tarihinde 11 nolu blok ile 

başlanılmıştır. Eşik yapısı betonlarında 4 değişik beton sınıfı kulllanılmıştır.  Memba  yüzünde C25/30, 

mansap yüzünde  C25/30 silika füme karışımlı beton sınıfı, iç kısımlarda C11/60 mm ve ayaklarda ise 

C35/30 sınıfı beton karışımları kullanılmıştır. 

Eşik yapısı mansap yüzündeki dairesel ve ojee profilinin bulunduğu kısımlar uygulama 

projelerinde U3 cinsi kalıpsız yüzey olduğu için mansap yüzeyi nihai yüzey tamamlama işlemlerinde 

sıkıştırma işleminde önce elektrikli mastarla yüzey akış aşağısından akış yukarısına doğru 

vibratörlendikten sonra nihai yüzeyin tamamlanmasında çelik mala kullanılmış, çelik mala işlemi 

betonun prizine yani betonda terleme işlemi tamamlanana kadar devam ettirilmiştir. Çelik malanın 

bitiminden sonra yüzeye önce kimyasal kür uygulanmış, sonrasında kürleme işlemi su ile devam 

ettirilmiştir. 
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                                Resim 99-Dolusavak Eşik yapısı mansap yüzeyinde çelik mala çalışması 

 
                                                                 Resim 100-Eşik Yapısı kretten görünüm 
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                                                   Resim 101-Eşik yapısı mansaptan bir görünüm 

 
                                                          Resim 102-Eşik yapısı membadan bir görünüm 
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Betonda önemli 2 parametre vardır. 

a-) Durabilite 

b-) Basınç dayanımı, 

a-) Durabilite; Bir yapının içerisinde bulunduğu/bulunacağı çevre etkileri altında, servis ömrü 

boyunca, dayanım ve diğer işlevlerini koruyabilme özelliğidir.  

Örneğin;  

 Hava koşullarına (donma-çözülme, ıslanma-kuruma vb.) 

 Kimyasal etkilere (alkali-silika, sülfat, klorür vb.) 

 Aşınmaya (ağır trafik, iş makinaları) 

 Diğer kullanım koşullarına dayanabilme yeteneğidir. 
 

Geçirimsizlik (W/C), betonun dayanıklılığı için en önemli parametredir. Genel olarak betonun 

dayanımı nekadar yüksek ise durabilitesi o derece yüksektir ve buna bağlı olarak permabilitesi 

düşüktür.  

Durabilitesi yüksek beton elde edilmesi için dikkat edilecek hususlar: 

 Düşük Su/Çimento 

 Uygun miktarda hava sürükleyici 

 Yüksek kalitede agrega 

 Uygun ve yeterli kür 

 Uygulama esnasında gösterilecek dikkat ve yüksek standartta işçilik 
 

Dolusavak Eşik yapısı C25/30 yapısal kütle betonu Karışım Tasarımı Tablo 17’ de verilmiştir. 
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                                                           Tablo 17-Eşik yapısı C25/30 Karışım Tasarımı 

 

 

 

Lab.Ref.No     : BA.MIX.D121.009 Tarih /Date   : 17/07/2012

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D121

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II 42,5 W/C Oranı/Ratio           : 0,62 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO MODİFİYELİ CEM II +SUGÖZÜ TERMİK SANTRALI UÇUCU KÜLÜ

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-5mm 5-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

32 100,0 100,0 Uçucu KÜL / Fly Ash 35,1 2,31 81

. 1 25 94 98,4 Çimento /Cement 79,0 3,09 244

3/4 19 100,0 51,6 86,9 Su /Water 171 1,00 171

1/2 12,5 100,0 9,8 75,6 Hava /Air 15

3/8 9,5 100,0 80,5 0,9 68,8 Katkı /Admixture 3,3 1,18 3,3

No4 4,75 99,8 15,1 0,2 53,4 Kısmi Hacim/Partial Volume 304

No8 2,36 78,0 0,8 0,0 39,2 696 2,86 1988

No16 1,18 49,5 0,0 0,0 24,8 0-4 mm 351 2,83 994

No30 0,6 30,6 0,0 0,0 15,3 4-12 mm 159 2,87 457

No50 0,3 22,1 0,0 0,0 11,1 12-25 mm 186 2,89 537

No100 0,15 14,7 0,0 0,0 7,4 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 23 27 Toplam/Total 1000 2488

Rutubet/Moisture 4,3 3,4 1,6 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,2 1,8 1,3 Total 1000 35

20,9 7,3 1,6 29,8 81 2,835

244 8,540

Numune No 142 4,955

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Katkı /Admixture 3,3 0,116

1 15 23,1 28,9 0-4 mm 1015 35,521

2 15,3 29,7 4-12 mm 465 16,259

3 12-25 mm 538 18,843

Ortalama/Ave. 15,2 23,1 29,3 2488

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (cm) Temperature oC

0 dk 16 24

30 dk 9 24

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

11:30 40,5

12:00 407

ÇİM SICAKLIK 44,2

KÜL SICAKLIK 43,5

Toplam/Total

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

Hacim /Volume dm3

Uçucu KÜL / Fly Ash

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
) Çimento /Cement 

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days Su /Water

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

TOPLAM DOZ 325

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 YAPISAL KÜTLE BETONU REVİZE C-250/30 mm
RUT.DÜZENLEME==01.03.2016

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report
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Karışım Gradasyonu/Gradation of Mix

Fuller DSİ TAKK Dmax 25 mm Karışım

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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Beton Ağırlık barajı  

Dolusavak eşik yapısı sağ ve sol sahilinde yer almaktadır. Beton baraj sağ sahilde 10 ve sol 

sahilde 18 blok olmak üzere toplam 28 bloktan oluşmaktadır. Beton barajın Önyüzü beton kaplı baraj 

gövdesi ile bağlantısı bir geçiş yapısı ile sağlanmaktadır.  

 
                                                                 Şekil 32-Beton Baraj ve Dolusavak 

Beton baraj temel kazıları sağ sahilde 519,65 kotunda başlatılarak değişken eğimlerde eşik 

yapısı taban kotu kazısına bağlanmıştır. Beton ağırlık barajındaki her bloğun genişliği, 28 nolu blok 

hariç 20m olarak projelendirilmiştir. Memba mansap genişliği arazi kotuna bağlı olarak değişkendir. 

Ano yüksekliği genellikle 2,00m olarak seçilmiştir. 

Beton ağırlık barajlar başta baraj gölünde kaynaklanan yanal su yükünü kendi ağırlığı ile 

temele aktaran yapılardır. İstinat duvarı gibi çalışan bu yapılar dolu gövdeli, boşluklu bloklardan veya 

araları kapatılmış payandalardan oluşur.                                                                              

  
                                                                      Resim 103-Beton Baraj Sağ ve Sol Sahil 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 122 
 
 

Beton ağırlık barajlar projelendirilirken su tutma sonrasında rezervuar arkasında birikecek 

suların yaratacağı yatay kuvvetlere ve bu kuvvetlerin sebep olabileceği devrilmelere karşı koyabilecek 

ağırlıkta olmalıdır. Ayrıca gelecek olan yükleri bir konsol etkisi ile temele aktardığı için iyi bir temele 

oturması birinci öncelik olmalıdır. 

Beton döküm çalışmalarına önce sağ sahil 1 nolu bloğun ilk anosu ile başlanmıştır. Ana kaya 

üzerine 1,50m yüksekliğinde dökülen anoda yukarıda tasarımı verilen karışım kullanılmıştır. (Tablo 

17) 

 
                                             Resim 104-Beton baraj 1 no'lu blok drenaj galerisinin başlangıcı 

Beton baraj bloklarının 1 no’lu anoları üzerinde drenaj ve enjeksiyon galerisi yer almaktadır.  

Bu nedenle ikinci ano dökülmeden önce Resim 106 ’ da görülen kapak enjeksiyonlarının yapılabilmesi 

için sol sahilde yer alan tüm blokların 1. anolarının betonları dökülerek kapak enjeksiyonu için 

enjeksiyon grubuna teslim edilmiştir. Bu da ana kaya üzerine dökülen bir no’lu anoların uzun süre 

atmosfere açık halde kalmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu yüzden beton dökümünü takip eden 12. 

günde beton yüzeyinde genişliği 2mm’yi bulan çatlakların oluştuğu, eğimli dökülen anolardaki çatlak 

oluşumunun yatay dökülen anolardan daha erken oluştuğu görülmüştür. Termal hacim değişikliği ve 

termal rötre hidratasyon sonucu çıkan ısı ve ardından betonun hızla soğuması sonucunda 

oluşmaktadır. Betonun kendi içinden veya oturduğu temelden dolayı kısıtlanması çatlak oluşumuna 

neden olur. Bu kısıtlanma betonun dışındaki etkenler ve içindeki hacimsel değişikliklerden olabilir. 

Not: Hidratasyon ekzotermik (dışarıya ısı veren) davranışı pek çok sakıncalı durum yaratabilir. 

Özellikle barajlarda büyük kütle betonlarının dökümünde, iş gereği hızlı beton üretmek 

gerekmektedir. Bu da sorun olmaktadır. Büyük kütle betonlarında iç sıcaklık yükselir, hava ile temasta 

bulunan dış kısım soğur ve büzülür. Büyük kütle ise dış kısmın büzülmesini önler. Sonuçta beton 

çatlar. Hidratasyon ısısının yol açtığı bu olayların nedeni ”Termik Rötre” denilen olaydır. 
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                                             Resim 105-Eşik Yapısı Kapak Enjeksiyon delgi çalışmaları 

 
                                                Resim 106-Beton Baraj Kapak Enjeksiyon çalışmaları 

Beton dökümü esnasında beton içerisine bırakılan termokapıllarla (telli termometre) 

betondaki adiyabatik sıcaklık artışları gözlenmiştir. (Tablo 19) 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 124 
 
 

 
                            Şekil 33-Beton baraj sağ sahil 2 no'lu blok termokapıl yerleşim planı 

 

 
                                     Resim 107-Beton baraj sağ sahil 2 no'lu blok termokapıl yerleşimi 

TS 121 TS 117 TS 119
TS 120 TS 116 TS 118

Uzunluk /Length  L: 20. m   Genişlik /Wide : 13 m  Yükseklik /Height : 1,5 m.

TS 116 Merkez / Center

TS 117 Merkez Üstü/ Center Top

TS 118 Açık Kenarı Merkezi / Open of Excavation Site

TS 119 Açık Kenarı Üstü/ Open of Excavation Site

TS 120 Beton Kenarı Merkezi / Center of Concreting Site

TS 121 Beton Kenarı Üstü / Top of Concreting Site

BETON BARAJ SAĞ SAHİL ( 2.BLOK- 1. DÖKÜM ) TERMOKAPIL YERLEŞİMİ KALIP ŞEMASI

Sketch of Thermocouples Installation  for Concrete DAM 2 nd  Blok 1 st  pouring.
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Kazı Tarafı / Excavation Site (Limestone)

Kazı Tarafı /Excavation Site (Limestone)
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                                                                Tablo 18-Beton Baraj beton karışımı 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   : 28/11/2012

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C 25/30 Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D 110

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II 42,5 W/C Oranı/Ratio           : 0,59 Katkı /Admixture    (Sika RMC 310 S)    : 1,2%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO MODİFİYELİ CEM II 

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-5mm 5-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

31,5 100 100,0 Uçucu KÜL / Fly Ash 30,3 2,31 70

. 1 25 92,7 98,0 Çimento /Cement 87,4 3,09 270

3/4 19 100 49,2 86,3 Su /Water 176 1,00 176

1/2 12,5 100,0 8,3 75,2 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 81,5 2,9 69,5 Katkı /Admixture 3,6 1,18 3,6

No4 4,75 100,0 13,8 0,2 53,2 Kısmi Hacim/Partial Volume 312

No8 2,36 77,8 0,7 39,1 Agregalar/Aggragates 688 2,830 1947

No16 1,18 49,5 0,1 24,8 Kırma Kum /Crushed Sand 348 2,80 973

No30 0,6 29,5 0,0 14,8 İnce Çakıl /Fine Gravel 156 2,86 448

No50 0,3 21,9 0,0 11,0 Orta Çakıl /Medium Gravel 183 2,88 526

No100 0,15 14,3 0,0 7,2 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 23 27 Toplam/Total 999 2466

Rutubet/Moisture 4,5 1,9 1,2 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,8 1,1 0,8 Total 1000 litre 30

16,5 3,6 2,1 22,2 270 8,100

70 2,100

Numune No 153,6 4,608

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Katkı /Admixture 3,6 0,107

1 Kırma Kum /Crushed Sand 990 29,699

2 İnce Çakıl /Fine Gravel 451 13,541

3 Orta Çakıl /Medium Gravel 528 15,832

Ortalama/Ave. 2466

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (cm) Temperature oC

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

Birim Ağırlık / Unit Weight

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days Su /Water

Toplam/Total

Hava İçeriği/ Air Content

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
) U.KÜL

BA.MIX.D110.005

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

 Corrected  Weights for 1m
3

Hacim /Volume dm3

Çimento /Cement 

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

 YAPISAL KÜTLE BETONU C-250/30 mm
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Karışım Gradasyonu/Gradation of Mix

Fuller DSİ TAKK 25 mm Karışım

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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                              Tablo 19-Beton baraj sağ sahil 2 no'lu blok termokapıl okumaları 

 
                       Şekil 34-Beton baraj sağ sahil 2 no’lu blok Termokapıl okumaları grafik gösterimi 

Çalışma Yeri

Ölçüm Yapılan Döküm Yeri

Ω T Ω T Ω T Ω T Ω T Ω T

0

Ω T Ω T Ω T Ω T Ω T Ω T

1 28.11.2013 11:15 9,5 31,4 21,9 32,5 23,80 31,20 21,40

2 29.11.2013 03:20 10,7 35,3 22,5 36,4 27,40 33,40 22,90

3 29.11.2013 07:05 11,9 40,1 23,2 39,2 29,50 35,80 24,30

4 29.11.2013 11:20 12,9 40,4 24,9 40,4 29,40 35,90 24,20

5 29.11.2013 16:10 14,8 40,5 26,8 40,5 29,20 36,10 24,10

6 29.11.2013 20:25 14,5 40,8 27,4 40,8 29,10 36,80 23,90

7 30.11.2013 03:05 11,3 41,1 28,5 41,50 29,00 37,20 23,90

8 30.11.2013 08:05 14,1 41,4 30,0 41,50 17,70 38,20 20,90

9

10

11

12

S.No
Ölçüm Tarihi  Ölçüm 

Saati

Ortam 

Sıcaklığı
TS 116 Merkez TS 117M. ÜST

II-Ölçüm Değerler(Beton Döküm Sonrası)

TS 120 Beton M TS 121 Beton ÜTS 119 Açık alan üS.No
Ölçüm Tarihi  Ölçüm 

Saati

Ortam 

Sıcaklığı
TS 116 Merkez TS 117M. ÜST TS 118 Açık alan M.

BETON SICAKLIK  TAKİP FORMU

I-Referans Değerler(Beton Döküm Öncesi)

Ölçüm Değerleri

2 . BLOK 1,DÖKÜM

BETON BARAJ 

Ölçüm Değerleri

TS 120 Beton M TS 121 Beton ÜTS 118 Açık alan M.TS 119 Açık alan ü
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                                    Resim 108- Beton baraj 18 no'lu blok anosuna yerleştirilen Termokapıl 

Dış etkenler nedeni ile kısıtlanma: Kütle beton ile üzerine yerleştirildiği temel arasında 

oluşur. Dış kısıtlanma derecesi yeni yerleştirilen betonun sertliğine, kısıtlayan temel malzemesinin 

özelliklerine ve elemanın geometrisine bağlıdır. Bu kısıtlanma betonun dışında ve içinde olabiir. Uzun 

süre açıkta bırakılan beton yüzeyleri, üzerine dökülen betonun büzülmesini temel malzemesi gibi 

sınırlayabilir. (soğuk derz etkisi) 

İç etkenler nedeni ile kısıtlanma:  Kütle betonlarının yüzey kısmı iç kısmına oranla daha hızlı 

soğumaktadır. Beton yüzeyi kısa sürede çevre sıcaklığı ile kararlı sıcaklığa gelir. Ancak betonun iç 

kısmında hidratasyon devam etmesi nedeni ile ısı salınımı devam eder ve sıcaklık yükselir. Bu sıcaklık 

nedeni ile betonda oluşan hacimsel değişmeler beton yüzeyinde çekme gerilmelerine neden olur. 

Çekme gerilimleri yüzeydeki çekme mukavemetini aştığında beton çatlar. 

Bu nedenle beton ağırlık barajlarda dökülen kütle betonlarında aşağıda belirtilen önlemler 
alınmalıdır. Maksimum müsade edilebilir beton sıcaklıkları ve beton içerisindeki sıcaklık ile çevre 
sıcaklığı arasındaki farklılıklar mümkün olduğunca limitler içerisinde kalabilecek şekilde olmalıdır. Bu 
da kütle betonlarında TAKK Daire Başkanlığınca maksimum hidratasyon ısısının 70℃’yi aşmaması,   
Aradaki farkın ise 20℃’yi aşmaması istenmektedir. (Beton Merkezi ile yüzeyi arasındaki fark) Çatlak 
oluşumunu ve çatlak genişliklerini azaltmak ve kontrol etmek için bu limitler sağlamaya çalışılmalıdır. 

Kütle ve diğer betonlarda hidratasyon ısısı 70℃′   aşmamalıdır. Bu sıcaklığın üzerindeki 
hidratasyon, sıcaklığı gecikmiş ettringite oluşumuna neden olur ki bu da betonun alkali silika, donma- 
çözülme ve asit ataklarına karşı direncini azaltır. 88℃ üzerindeki hidratasyon ısılarında betonda 
mukavemet kayıpları oluşur. TS 13515 de Maksimum hidratasyon ısısı 65⁰C olarak kabul görmektedir. 

 

Etringite nedir: Etringite kalsiyum sulfo-alimünat mineralinin ismidir. (3CaO*Al2O3 *  3CasO4* 
32H2O) Genellikle portland çimentolu betonlarda bulunur.  Kalsiyum sülfat ürevleri,  Gypsum ve diğer 
sülfat bileşenleri portland çimentosuna katılarak erken hidratasyon nedeni ile ani prizi önlemek, 
mukavemet gelişimini arttırmak ve rötre oluşumunu azaltmak amaçlanır. 
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Litaratürde Kütle betonu boyutları: 

Bir betonun kütle betonu olarak kabul edilmesi gereken boyutlar sürekli tartışılmaktadır. 

Genellikle DSi Teknik Şartnamelerinde kütle betonu boyutları en küçük boyutu 1,50m olan betonlar 

olarak belirtilmektedir.  

Ancak TS 13515’de 
 En küçük kesit kalınlığı 90cm’nin üzerinde olan yapılar kütle betonu olarak 
değerlendirilmektedir. 
  

ACİ 116R’de Kütle betonu “Çatlak oluşumunu en aza indirmek için, bağlayıcının 
hidratasyonundan oluşan ısı ve buna bağlı hacim değişikliğine karşı önlem alınmasını gerektirecek 
büyüklükte herhangi bir hacme sahip yerinde dökme beton.” ACİ 116R’ye göre en küçük kesit kalınlığı 
0,45 m’nin üzerindeki betonlar kütle beton olarak kabul edilebilir denilmektedir. Bu da önyüzü beton 
kaplı kaya dolgu barajlardaki önyüz betonlarının kütle betonları olarak değerlendirilerek beton 
başlangıç sıcaklığının kütle betonlar için belirlenen sıcaklıkla aynı olması gerektiğini vurgulanmaktadır. 

 
Barajlarda oluşan termal çatlaklar kütle betonu bloklarının boyutlarına, şekline, döküm 

yüksekliklerine, dökümler arasındaki bekleme süresi ve bloklar arasındaki yükseklik farkları ile 
ilişkilidir. 

 
Takip eden anolar arasında bekleme süresi 72 saatten az 7 günden daha fazla olmamalıdır. [7] 

Betonda bekleme süresi ile amaçlanan betonun bekleme süresinde hidratasyon nedeni ile artan 

sıcaklığının bir kısmını dışarıya vermesidir. Klasik betonlu barajlarda istenmeyen çatlakların 

oluşumunun engellenmesi için iyi planlanmış metodlar tesis edilmiştir.[57] Bu barajlarda beton 

dökümler halinde yapılır. Bir döküm diğer bir döküm tarafından kapatılmadığı süre içerisinde hiç 

değilse bir miktar soğumasına müsade edilir. [7] 

Betondaki günlük ısı kaybı 1⁰C/gün olduğunda bu kayıp betonda betonun çekme dayanımına 

eşit veya aşan gerilimlere neden olabilir. Eğer sıcaklık kaybı 2⁰C/gün olursa yaklaşık 11’inci gün bu 

kayıplar betonda çatlak oluşumuna neden olur. [12] 

Beton baraj anoları mümkün olduğunca yatay ve yataya yakın olarak dökülmelidir. [57] 
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                                               Resim 109-Beton Baraj Sağ Sahil 9 No’lu Blok Beton dökümü 

Kütle betonu döküm sıcaklığı, mümkün olan en düşük sıcaklıkta olmalıdır. Yıllık sıcaklık 

ortalaması hedef alınabilir fakat hiçbir zaman yıllık ortalama sıcaklığının üç derece fazlasından daha 

yüksek olmamalıdır. [26] Hava sıcaklığının 5⁰C’nin altına düştüğü dönemlerde soğuk havada beton 

döküm şartlarına (TS 1248) uyulmalıdır.  

  Beton merkezindeki sıcaklıkla beton yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının donatılı betonlarda 

25⁰C, donatısız betonlarda 20⁰C’den daha fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Ano üzeri takip eden 

ano ile kapatıldığında betonun herhangi iki noktası arasındaki sıcaklık farkı 20⁰C’yi aşmamalıdır. 

21 günden eski betonların veya kayaların üstüne dökülen büyük dökümlerin kalkma 

yükseklikleri 1,5 m’den yüksek olmayacaktır. Denmektedir. [63] 

Bloklar arasındaki yükseklik farklarına aşağıdaki nedenlerden dolayı dikkat edilmelidir 

 Bloklar arasındaki ısının homojen dağılması 

 Temele gelen yüklerin üniform dağılması 

 Yüksek barajlar inşa edildiğinde yapım süresi içerisinde alt anolarda derz enjeksiyonun 
yapılması için; 

 Komşu bloklar arasındaki fark, döküm yüksekliği 1,50m olduğunda 5 dökümü, komşu 
olmayan bloklarda 8 dökümü,  Döküm yüksekliği 2,00 m ve daha üzeri olduğunda komşu 
bloklar arasındaki fark 4 dökümü, komşu olmayan bloklar arasındaki fark 8 dökümden daha 
fazla olmamalı ve aşmamalıdır. Eğer kış nedeni ile inşaata ara verilecek ise yükseklik farkları 
arazide uygulanabilir en düşük yüksekliklerde olmalıdır. (Bitişik bloklar arasında eşit açıklıkta 
derz elde etmek için yükseklik farklılıkları sınırlandırılmalıdır. Maksimum yükseklik farkları 

bitişik (komşu) bloklar için 8-10m diğer bloklar için 12-15m’yi aşmamalıdır.) [7] 
 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 130 
 
 

Genişlik ve boy oranı 2,5 katı aşmamalıdır.  En- boy oranı 2’nin üzerinde olduğunda ve yüzey uzun 

süre atmosfere açık bırakıldığında, uzun kenarın 1/3’ü uzunluğundan çatlak oluşmaya başlar.  Yatay 

inşaat derzlerinde oluşan çatlakların en büyük nedeni düşük çekme mukavemetidir. Bu oran 

aşıldığında boyuna derz yapılarak yeni bir blok oluşturulmalıdır. 

Beton baraj anolarında iki değişik beton mix’i kullanılmıştır. memba ve mansap yüzlerine C25/30, 

iç kısma C11/60 mm beton sınıfları kullanılmıştır.  

C11/60 mm sınıfı beton mix’i alt dökümlerde TELEBELT ile yerleştirilmiş ve 150mm çaplı şişe 

vibratörle sıkıştırılmıştır. Ancak DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Dairesince hazırlanan C11/60 mm 

betonunun bağlayıcı miktarının çok az olması (170kg/m³)  arazide yerleştirilmesi ve sıkıştırmasının 

mümkün olmaması nedeni ile C11/60 mm karışımı bağlayıcı malzeme miktarı arttırılarak C15/60 mm 

revize karışımı hazırlanmıştır. Daha sonraki beton ve eşik yapısı anolarında bu karışım kullanılmıştır. 

Telebeltin bant sisteminin 27℃ dereceden daha yüksek eğimlerde verimli çalışamaması 

nedeni ile daha üst kotlardaki anolarda C15/60 mm betonu yerine beton pompası ile yerleştirilebilen  

C11/30mm karışımı hazırlanmış ve üst kotlardaki anoların iç kısmına bu beton sınıfı yerleştirilmiştir. 

Bu beton sınıfı ile memba ve mansap yüzü betonu yaklaşık olarak aynı slamp değerine sahip 

olduğundan beton dökümü mansap yüzünden başlatılmıştır. 

  
                                                                          Resim 110-Telebelt ile Beton dökümü 

Kütle betonu sıkıştırma işlemi önce grup vibratörleri ile arazide sıkıştırmak istenmiştir. Ancak 

ilk hazırlanan 170 doz’lu C11/60 mm beton sınıfının bağlayıcı oranının yetersiz olması nedeniyle grup 

vibratörlerinin yararlı olmadığı, beton yüzeyinde vibratör boşluklarının sürekli oluştuğu 

görüldüğünden grup vibratörü kullanımından vazgeçilerek C11/60 mm mix’i bağlayıcı oranı 

arttırılarak C15/60 mm beton sınıfı kullanılması suretiyle yeni bir mix hazırlanmış olup bu mix’ler 90 

mm çapında şişe vibratörler kullanılarak sıkıştırıldığından tekrar grup vibratörler kullanılmamıştır.  
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                                                                                    Resim 111-Grup vibratörleri 

 
Düşük kotlardaki anolarda kalıp içerisine yerleştirilen beton miktarının yüksek, ano boyunun uzun 

olması nedeni ile olası soğuk derzleri önlemek amacı ile beton, aşağıdaki Şekil 35’de görüldüğü gibi 

kademeler halinde dökülmüştür. Yaz aylarında dökülen betonlarda kademe boyları daha kısa 

tutulmuştur. Beton dökümüne iki mix’in kullanıldığı anolarda önce dane çapı yüksek ve slampı düşük 

olan karışımla memba yüzünden mansaba doğru, tek mix’in kullanıldığı anolarda mansap yüzünden 

memba yüzüne doğru yerleştirilerek başlanmıştır. Kademe yükseklikleri 50cm olarak uygulanmıştır. 

 
                                                              Şekil 35-Beton Döküm Metodu(Döküm No 11) 

Not: Hava sıcaklığının 25⁰C ve üstünde olduğu hallerde her kademenin üstü 2,0 saat içerisinde, hava 

sıcaklığının 25⁰C’nin altında olduğu durumda ise 2,5 saatte kapatılmalıdır. 

Bölüm 17’de neden hava sürükleyici katkı kullanılması gerektiği anlatılmıştır. 
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Beton Ağırlık barajda çatlak kontrolü: 

Beton barajda memba-mansap yönünde oluşan çatlaklar her anoda kontrol edilmelidir. Tespit 

edilen çatlak genişliklerinin 0,3mm’den daha fazla olmaması zorunludur. 0,3mm’den daha geniş olan 

çatlakların kimyasal enjeksiyonla tamiri gereklidir. 

16-) KÜTLE BETONLARDA DOĞAL YOLLA ISI KAYBI (STABİL ÇEVRE 

SICAKLIĞINA KADAR) 
Aşağıda boyutları belli olan kütle betonunda ve kalın döşemelerde beton sıcaklığının çevre 

ısısına bağlı olarak stabil çevre sıcaklıklarına ne kadar sürede ulaşılabileceği örnek hesaplar ile 

gösterilmektedir. [57] 

Stabil beton sıcaklığı nedir? 

Ortalama hava sıcaklığına ve rezervuar su sıcaklığına bağlı olarak 8-10 yıl veya daha uzun bir 

periyotta baraj betonunda oluşacak sıcaklıktır. 

 

                                     
                                                Tablo 20-Kayaç cinsine bağlı olarak ısı yayılımı 

Tablo 20’de Isının yayılması ve kullanılan agreganın kaya tipi (Bazalt agrega olarak kullanıldığında) 

t= Zaman 

h2 = Isı yayılması (m2/gün) 

D = Beton kalınlığ  

o = Beton sıcaklığı ile ile çevre sıcaklığı arasındaki fark (⁰C) 

m= Nihai Beton sıcaklığı ile ile çevre sıcaklığı arasındaki fark (⁰C) 

Örnek 1- Belirli bir kottaki kütle betonunun kalınlığı 15 m’dir. Beton başlangıç ortalama sıcaklığı 35℃  

Ortalama sıcaklık 18℃  beton ne kadar sürede ortalama yıllık sıcaklık olan 18℃’ye düşer? 

Başlangıç sıcaklığı farkı = 35-18= 17℃ 

İri Agrega
Betonun ısı yayılımı 

m²/gün

Kuvars 0,129

Kireç taşı 0,113

Dolomit 0,111

Granit 0,096

Riyolit 0,078

Bazalt 0,072
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Nihai sıcaklık farkı= 18-17 =1℃ 

m/o = 1/17=0,058 

Şekil 36 kullanılarak h2 * t/D2 =0,30 olarak bulunur.(Slab) 

t= 0,30D2/h2 = 0,30* (15)2 /0,072 = 937 gün 

Örnek 2- 11,00m çapında dairesel  bir tünel, kütle betonu ile tıkaçlanmak isteniyor. Agrega bazalt 

kırmataştır. Başlangıçta beton ortalama sıcaklığı 35℃′   . Çevreleyen kaya sıcaklığı 20℃′   . 

Poskolink sistemi uygulanmadan tıkaç, 25℃′             ü         ?  Kaya sıcaklığı olan 20℃ hep 

sabit kabul edilecektir. 

Başlangıç sıcaklığı farkı = 35-20= 15℃ 

Nihai sıcaklık farkı= 25-20 =5℃ 

θm/θo = 5/15=0,33 

Şekil 36 kullanılarak h2 * t/D2 =0,38 olarak bulunur.(Solid Cylinder) 

t= 0,038D2/h2 = 0,038* (11)2 /0,072 = 63,8 gün 

           
                                                       Şekil 36-Kütle Betonunda ısı kayıpları grafiği 
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17-) HAVA SÜRÜKLEYİCİ KATKILAR VE UÇUCU KÜL KULLANIMI 
 

Neden Hava Sürükleyici 

Hava sürükleyici katkılar, betonun fiziksel özelliklerini geliştirmek ve betonun yerine 

yerleştirilmesi ve sıkıştırılması esnasında işlenebilirliğini daha düşük su /çimento oranları ile 

sağlayarak betonun servis ömrü boyunca karşılaşağı fiziksel koşulllara (özellikle donma ve çözülme) 

karşı dayanıklığını arttırmak amacı ile kullanılırlar.  

 

Aşağıda  belirtilen nedenlerden dolayı Ilısu Barajı betonlarında hava sürükleyici katkılar 

kullanılmalıdır.  

a- Hava sürükleyici katkılar taze beton özelliklerini olumlu yönde değiştirir. Bu nedenle beton 

karışımları hazırlanırken hava sürükleyici göz önünde bulundurulmalıdır. Beton içerisine 

sürüklenen hava miktarındaki artış normal olarak slampı da arttırır. Hava sürükleyicili beton, 

daha yüksek dozajlı betonlar hariç benzer hava sürükleyicisiz betona göre önemli ölçüde daha 

işlenebilir ve kohezif bir betondur. [64] 

 

b- Hava sürükleyici katkıların işlenebilirliği arttırma, su ihtiyacını, permabiliteyi ve terlemeyi 

azaltma ve donmaya karşı dayanıklılığı arttırma gibi yararlarından dolayı genel olarak baraj 

betonlarında kulllanımı istenir. [7] 

 
 

c- Hava sürükleyici katkılar donma ve çözülme etkilerine maruz olabilecek suya doygun 

betonların bulunduğu her yerde kullanılmalıdır. Çünkü hava sürükleyici katkılar betonun 

işlenebilirliğini arttırır. Özellikle zayıf çimento dozuna sahip karışımlarda daha etkilidirler. 

 

d- Özellikle düşük dozlu ve yüksek maksimum dane çaplı betonlarda hava sürekleyici katkılar 

mukavemette çok düşük azalmalara hatta mukavemet artışlarına bile neden olurlar. Özellikle 

düşük dozda çimento içeren betonlarda işlenebilirliği arttırmanın en etkili yolu hava 

sürükleyici kullanımıdır. [64] 

 

e- Çok düşük slamp veya çok düşük su miktarlı beton karışımı, betonun yerleştirilmesi ve 

sıkıştırılması esnasında istenmeyen gecikmelere ve güçlüklere neden olur. Beton içerisine %1 

oranında hava sürüklenmesi ince malzemenin %1 azalmasına, karışım suyunun da %3 

azalmasına eşittir. Aşırı derecede kuru karışım aynı zamanda kohezyon kaybı ve kuru 

segregasyonun nedeni olabilir. [65] 

 

f- Yapım işlerinde kullanılan bütün betonlarda uygun dozda hava sürükleyici kullanılmalıdır.  

Herhangi bir istisnai durumda CECW-EG’in onayı alınmalıdır. [37] 

 
 

g- Donma ve çözülmeye maruz hava koşulları hüküm sürmese  bile işlenebilirliği arttırması, 

segregasyonu, (Uygun gradasyona sahip olmayan, aşırı düşük dozlu ve yüksek su/çimento 

oranlı ve uygun şekilde taşınmayan ve yerleştirilemeyen betonlarda segregasyonu asla 

önlemez.)  terlemeyi ve pemabiliteyi azaltması gibi yararları nedeni ile hava sürükleyici 

kullanılmalıdır.  
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h- Hava sürükleyici kullanılan betonlar daha az terleme eğilimi olan betonlardır. Betonların 

devam eden dökümler halinde dökülmesinin gerektiği durumlarda (Beton baraj ve Dolusavak 

eşiğinde olduğu gibi) yatay inşaat derzlerinin temizliği çok zaman ve gayret gerektirir. Uygun 

dozda hava sürükleyici katkı ile önemli ölçüde terlemeyi azaltmak genellikle başlı başına en 

büyük yarardır. Terlemenin azalması, çimento harcı ve zayıf malzemenin yüzeyde 

toplanmasını önler. [37] 

 
 

i- Düşük dozlu kütle betonlarında yüksek slamp ve yüksek mukavemet istenmediğinde su 

azaltıcı katkı kullanılmasına genellikle izin verilmez. [37] 

 

j- Hava sürükleyici katkılar katı, düzgün gradasyona ve agrega şekline sahip olmayan düşük 

dozlu kütle betonlarda işlenebilirliği büyük miktarda arttırmaktadır. [57] 

 
 

k-  Hava sürükleyici katkı bütün betonlarda kullanılmalıdır. [26] 

 

Reaktif agrega içeren ancak ASR sebebiyle hasar görmeyen yapılar incelendiğinde, jelin hava 

boşluklarını tamamen veya kısmen doldurduğu görülmektedir. Bundan dolayı jelin hasar görmemiş 

betonda hava boşluklarını doldurarak ilerlediğini ve hava sürükleyici katkı kullanımının ASR sebebiyle 

oluşan hasarı önleyebileceği söylenebilir. 

 

Özellikle önyüzü beton barajların önyüzünde kullanılan betonlarda hava sürükleyici katkı, İCOLD’ 

un 141’inci bülteninde belirtildiği gibi kullanılmalıdır. 

Sıcak iklimli bölgelerde dökülen betonlarda %4-6, soğuk iklimli bölgelerde dökülen betonlarda ise 

%5-7 oranında hava, beton içerisine sürüklenmelidir. 
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                                   Şekil 37-İyi bir beton üretmek için izlenecek yol (concrete manual) 

Uçucu Kül Kullanımı 

Dolusavak eşik yapısı ayak betonlarında yukarıda verilen C35/45 beton sınıfı kullanılmıştır. 

Karışım incelendiğinde de görüleceği gibi bu karışımda ayak ebatları 1,5x4,00x25 m olan ayak kalıpları 

içerisine yerleştirildiği halde karışımda öngerilmeli Ankrajların germe işleminin istenilen mukavemete 

ulaştığında yapılacağı belirtildiği ve uçucu kül kullanımının erken yaşlarda mukavemet azalmalarına 

sebep olması nedeniyle uçucu kül kullanılmamıştır. Ancak öngerme işleminin 90 günü aşacağı tahmin 

edildiğinde betonda hidratasyon ısısını düşürmek amacıyla uçucu kül, özellikle yüksek bağlayıcı 

oranına sahip betonlarda kullanılmalıdır. Ayrıca öngerme yapılmayan ayak anolarındaki betonlarda 

uçucu kül kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Prizi geciktirici etkisi nedeni ile hava sürükleyici ve uçucu kül kullanımından çekinilmesi yanlış 

olup, böyle bir değerlendirmede priz süresine etki eden tüm etkenler (çevre sıcaklığı, beton sıcaklığı, 
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çimento tipi, kaynağı, miktarı ve inceliği, su/çimento oranı suda çözünen alkaliler ve kullanılan 

katkıların dozajı ve uçucu kül miktarı) göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. [28] 

Prof. Dr. Süheyl Akman başkanlığında yapılan deneysel çalışmada %20 oranında uçucu külün 

20⁰C’lik çevre sıcaklığında betonda 30dak.’lık priz geciktirmesine neden olduğu ve hava sıcaklığındaki 

her 5⁰C’lik artışın bu süreyi %25 azalttığı tespit edilmiştir.  

Yine yapılan başka bir araştırmada, Bağlayıcı malzeme içerisinde uçucu kül miktarının 

arttırılmasının başlangıç ve final prizi uzattığı %10 uçucu kül arttırıldığında, oda sıcaklığında priz 

süresini 5 ile 20 dakika arasında arttırdığı, yüksek sıcaklıklarda bu sürenin daha kısaldığı, yani yüksek 

sıcaklıklarda bu etkinin çok az olduğu tespit edilmiştir. Daha düşük sıcaklıklarda ise bu etki daha da 

artmaktadır. 

Betonda uygun şekilde uçucu kül kullanımı; 

Betonda işlenebilirliği, nihai yüzey bitirme işlemini, pompa ile basılabilirliği ve betonda uzun 

sürede mukavemet artışına neden olur. 

 Betonda permabiliteyi azaltır. 

 Betonun clorid iyonlarının yayılmasına karşı direncini arttırır. 

 Donatılı betonlarda korozyon riski oranını azaltır. 

 Sülfat etkisine karşı betonda direnci artırır. 

 Asidik etkilere karşı betonun direncini artırır. 

 Alkali silika etkisinin betonda yaratacağı olumsuz etkileri önler. 

 Hidratasyon ısısını düşürür. 

 

Uçucu kül ve hava sürükleyici kullanımı daha düşük su/çimento oranları ile daha işlenebilir, 

terlemesi daha az ve daha düşük geçirimlilik orana sahip yüksek durabiliteli betonlar hazırlanmasına 

yardımcı olur. 

 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 1983 yılından sonra uçucu külün yoğun olarak kullanılması ile 

çatlak miktarındaki büyük azalma görülmektedir. 

 

 
                   Şekil 38-Uçucu Kül kullanımından sonra kütle betonlarda kaydedilen çatlak oluşum oranları 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 138 
 
 

Baraj betonlarında 28 günlük beton mukavemetleri yerine 90, 180 ve 360 günlük 

mukavemetler istenmektedir. Uçucu kullü karışımlarda 7 ve 28 günlük mukavemetler uçucu külsüz 

karışımlardan düşük olmasına rağmen 90 ve daha ileri yaşlarda daha yüksek mukavemet değerine 

ulaşır. Mukavemeti yüksek betonların permabilitesi daha azdır. 

 

              
                           Tablo 21-Kütle Betonlarında uçucu kül oranlarına bağlı olarak Basınç Dayanımı artışı 

Önyüz betonları kalınlıklarının az olması nedeni ile bu betonların yapı betonu olarak 

değerlendirilip, yapı betonları için belirlenen başlangıç sıcaklığında dökülmesi zengin bağlayıcı oranına 

sahip bu betonlarda rötre çatlakları oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle önyüz betonlarının ACİ 

116’da belirtildiği gibi kütle betonları olarak kabul edilip yaz aylarında dökülecek betonların mümkün 

olduğunca düşük başlangıç sıcaklıklarında dökülmesi rötre çatlaklarının azaltılmasında etkili olacaktır.  

 

Ayrıca; önyüz beton sıcaklıklarının erken yaşlarda hidratasyon ısısı nedeni ile istenmeyen pik 

sıcaklıklara (56⁰C ve üstü) ulaşmaması için uçucu kül kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak uçucu 

kül oranı toplam bağlayıcı oranının %15-30’u arasında olmalıdır. Bu oran deneme karışımları ile tespit 

edilmelidir. Daha fazla uçucu kül oranı daha düşük hidratasyon ısısı ve daha az çatlak oluşumu 

olduğundan yüksek oranlarda uçucu kül kullanımına çalışılmalıdır. 

TS 13515’e göre sertleşen betonun sıcaklığı hiçbir durumda 65°C’yi aşmamalıdır.  

 

Önyüz betonunda uçucu kül, hava sürükleyici ve akışkanlaştırıcı katkı kullanımı su/çimento 

oranını mümkün olduğunca düşürmektedir. Beton agregası ile ilgili sağlamlık ve agrega aktifliği önyüz 

betonunun durabilitesi için en önemli gerekliliktir. Bu konuda, uçucu kül kullanımı uzun vadede 

agrega alkali aktivite riskini minimize eder.[66]  

Çimento yerine uçucu kül kullanımı son yıllarda genel bir uygulama olmuştur. Uçucu kül 

kullanımı beton mukavemetine zarar vermeden hidratasyon ısısını düşürmektedir. Uçucu küllü 

betonlar ileri yaşlarda beton mukavemetini, elastite modülünü ve çekme mukavemetini arttırdığı için 

çatlak oluşumunu azaltır. [27] 

 

      
                              Tablo 22-Barajın değişik bölümlerinde önerilen uçucu kül kullanım oranları 

3 gün 7 gün 28 gün 90 gün 180 gün

0 8,2 13,7 23,1 26,3 29,3

20 6,6 10,7 21,6 29,0 32,7

30 5,6 9,6 17,7 27,1 32,8

40 4,6 8,9 15,2 23,1 29,3

Basınç dayanımı(Mpa)
Beton içerisindeki 

uçucu kül yüzdesi

Uçucu kül (%) Baraj Yapıları

30

Temel Betonu, Memba ve Mansapta ölü su seviyesi altında kalan 

yapılar, baraj kretindeki yapılar ve Cebri boru etrafındaki 

betonlar

20 Memba yüzündeki su salınımlarına maruz betonlar

40 Barajın iç yüzeyindeki betonlar, kesme dişleri

10 Eşik Yapısı Ayakları, Yüksek akıma maruz yapılar

15 Santral Binası, Salyangoz etrafı betonlar
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                            Şekil 39-Barajlarda uçucu kül kullanımının Adibiyatik sıcaklık artışına etkisi 

Aşırı dozda hava sürükleyici kullanımı  priz  gecikmesine neden olabilir. “A. SAĞLIK” 

Çimento seçimi 

Kütle betonlarında betonun sertleşmesi sonrası oluşan yüksek adiyabatik sıcaklıkları ve bu 

sıcaklıkların neden olabileceği rötre çatlaklarının azaltılması için alınacak önlemlerden biri de uygun 

çimento tipinin seçimidir.  

 

 Tip I çimento: Betonda; üst yapı, genel taşımalar, ticari ve endüstriyel yapılarıda içine alan çok 

geniş bir kullanım alanı için kullanılırlar. 

 Tip II çimento: Çok geniş bir kullanım alanına sahip olmaları nedeni ile özellikle orta derecede 

hidratasyon ısısına ve sülfat etkisine maruz betonlarda kullanılırlar. 

 Tip III çimento: Erken dayanımın istendiği yapılarda kullanılırlar. 

 Tip IV çimento: Kütle betonları ve enjeksiyon işlerinde sıklıkla kullanılırlar. 

 Tip V çimento : Yüksek sülfat etkisine maruz betonlarda kullanılırlar. 

Ilısu Barajında Cem II kullanılmıştır. 

Daha küçük su yapıları inşaatlarında Cem I tipi çimento kullanılması tercih edilirken, çoğu 

büyük su yapıları uygulamalarında Cem II kullanılması daha yaygındır. Cem II, sülfat etkilerine karşı 

daha dirençli, işlenebilirliği daha iyi ve permabilitesi daha düşüktür. 

Aşağıda TS 13515’e göre maksimum dane çapına bağlı olarak minimum çimento miktarları 

belirtilmiştir. 
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                                           Tablo 23-Max. dane çapına bağlı olarak min. çimento miktarları 

Tablo-23 için ilave bilgiler 

 En büyük agrega dane büyüklüğü 16mm ise çimento dozajı en az % 10 arttırılır. 

 En büyük agrega dane büyüklüğü 8mm ise çimento dozajı en az % 20 arttırılır. 

 Çimento sınıfı 42,5 Mpa ise çimento dozajı en az % 10 azaltılabilir. 

 En büyük agrega tane büyüklüğü 63mm ise çimento dozajı en fazla % 10 azaltılabilir. 
 

 
                       Resim 111-Düşük bağlayıcı miktarı nedeniyle C11/60 mm Betonunda oluşan segregasyonu 

18-) BETON YAPILARDAKİ DERZLER 
Derzler inşaatı kolaylaştırmak ve çatlamalara neden olabilecek gerilmeleri azaltmak amacı ile 

projelendirilirler. 

Değişik nedenlerle beton yapılarda derz oluşturmak gereklidir. 

Hiç bir yapının betonu sürekli olarak dökülemez. Bu nedenle inşaat derzleri; beton yapıda 

beton dökümündeki kesintilerin ardından tekrar başlanılması için bırakılırlar. 
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Mühendisler, yüksek hidratosyon ısısı nedeni ile beton yapıda meydana gelen hacimsel 

değişkenlikler nedeni ile oluşacak rötre çatlaklarının yapının istenilen bölümünde  yapıya zarar 

vermeyecek şekilde kontrollü olarak oluşmasını sağlamak amacı ile kontrol derzleri bırakırlar. 

ACI 224R-92’de büzülme derzi aralıkları duvar yüksekliğinin 1 ile 3 katı arasında olması 

gerektiği belirtilmiştir. Ilısu Barajında şut kanalı duvarları 8,00m olup, her 12,5m’de bir kontrol 

derzleri, her 25.00m’ de büzülme derzleri bırakılmıştır. Büzülme derzlerinde iki duvar arasında sadece 

su tutucu ve kesme kutuları (Shear boxes) bulunmakta ve bu iki derz arasında yük transferi 

bulunmamaktadır. Her 12,5m’de bir bırakılan kontrol derzleri arasında yük transferi donatılar ile 

sağlanmaktadır. Kontrol derzleri yüzeylerinde inşaat derzlerinde olduğu gibi chipping işlemi 

yapılmıştır. Kontrol ve büzülme derzleri (duvarlarda) aynı derz oluşumları şut kanalı döşemelerindede 

devam ettirilmiştir. Döşemelere yerleştirilen derzler, tek bir geniş çatlak yerine yapının servis ömrü 

boyunca işlevini problemsiz olarak yerine getirebileceği kabul edilebilir genişlikte çok sayıda çatlak 

oluşumunu sağlamaktır. 

Zeminle temas eden beton döşemeler içerisindeki derzler, döşemede aşağıdaki nedenlerden 

dolayı meydana gelebilecek hafif hareketlere müsade ederek çatlaksız bir yüzeyin mümkün 

olduğunca elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Betonda ısı azalması nedeni ile oluşabilecek büzülme, 

 Mevsimsel ısı değişkenlikleri 

 Yüklerden dolayı oluşan direkt ve eğilme gerilmeleri 

 Döşemedeki oturmalar 

 

Bu hareketlerin serbestçe oluşumu engellendiğinde, Kuruma büzülmesi ve sıcaklıktaki 

azalmaların neden olduğu çekme gerilimleri betonun o an sahip olduğu çekme mukavemetini 

aşıyorsa beton çatlar. 

Barajlarda çatlak oluşumunun gelişi güzel dağılımı; yapının servis ömrü boyunca karşılaşacağı 

fiziksel tesirlere direncini zayıflatacağı, yapının bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyeceği ve yapının 

erken bozulmasına neden olacağı için istenmez. 

Beton barajlarda derzler; çatlakları kontrol etmek, istenmeyen etkilerini azaltmak amacı ile 

projelendirilirler.  

Aşağıda derz tipleri verilmektedir.. 

1. Büzülme derzi 

2. Kontrol derzi 

3. İzolasyon derzi 

4. Genleşme derzi 

5. İnşaat derzi 

 

Büzülme ve genleşme derzleri  beton döküldükten sonra hidratasyon ısısı nedeni ile yapıda 

oluşan hacimsel değişikliklerin neden olduğu çekme gerilmelerinin olumsuz etkilerinin komşu yapıya 

etkisini önlemek amacı ile oluşturulurlar. 
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Büzülme derzleri: Büzülme derzleri betondaki adiyabatik sıcaklığın düşmesi esnasında betondaki 

büzülme nedeni ile oluşabilecek çekme çatlaklarını önlemek amacı ile projelendirilirler. Şu anki 

uygulama, baraj kütle betonlarında çatlak oluşumunu engellemek amacı ile baraj kütle betonlarını 

bloklar halinde dökmektir. Bu bloklar birbirlerinden enine büzülme derzleri ile ayrılırlar. Bu büzülme 

derzleri genellikle düşey ve barajın temelinden baraj kretine kadar yükselirler. Enine derzler baraj 

eksenine dik memba yüzünden mansaba doğru süreklilik gösterir. 

Yapının büyüklüğüne bağlı olarak enine büzülme derzlerini kesen boyuna büzülme derzleri 

yapılabilir. 

İzolasyon derzleri, zemin betonunu diğer yapı elemanlarından ayırarak döşemenin serbestçe 

hareketine izin verir. Zemine oturan betonda, rötre yapmayı engelleyen kısıtlama yaratabilecek 

duvar,kolon, makina temelleri gibi yapı elemanlarından ayrılmalıdır. 

 
                                                       Resim 112-Şut kanalı döşemelerinde Büzülme derzleri 
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                                                     Resim 113-Şut kanalı duvarlarında Büzülme derzleri 

Kontrol derzi: Genellikle çatlak oluşumunun kaçınılmaz olduğu yerlere yerleştirilirler. Kontrol 

derzinin amacı beton içerisinde muhtemelen büzülme çatlaklarının oluşabileceği daha zayıf bir bölge 

oluşturmaktır. Çatlağın yapıda gelişi güzel bir bölge yerine oluşturulan bu düzlem üzerinde çatlağın 

oluşması sağlanır. 

 
                                                         Resim 114-Şut kanalı döşemelerinde kontrol derzleri 
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                                                            Resim 115-Şut kanalı duvarlarında kontrol derzleri 

Genleşme derzi  

Genleşme derzleri betonun sıcaklık etkisi ile genleşmesi için bırakılmış boşluklardır.  

Betondaki sıcaklık artışları nedeni ile oluşan genleşmelerin yapının monolitik yapısını ve olumsuz 

etkilerinin komşu yapıyı etkilememesi için projelendirilirler. Genleşme derzleri, betonun sıcaklık etkisi 

ile genleşmesi için bırakılan boşluklardır. Ayrıca bu derzler sıklıkla hacimsel değişiklikler nedeni oluşan 

gerilimlerin bir yapıdan diğerine transferini önlemek için de bırakılırlar. Önemli örnekler, Baraj 

topuguna inşa edilen santrallar (Karakaya Barajı) santral binası gövde kütlesinden düşey bir genleşme 

derzi ile ayrılmıştır. Ilısı barajında eşik yapısı şut kanalından, şut kanalı sıçratma eşiğinden, sıçratma 

eşiği apron yapısından düşey genleşme dezleri ile ayrılmaktadır. 

Genleşme derzlerinin büzülme derzlerinde olduğu gibi komşu yapı ile herhangi bir aderansı 

bulunmamaktadır. Derz yüzeyleri, gerilimlerin komşu yapıya transferini önlemek amacı ile çeşitli 

türde sıkışabilen derz dolgu malzemeleri ile ayrıştırılır. Sıkışabilen dolgu malzemesi kalınlığı tatbik 

edilecek yükün oluşturabileceği deformasyona göre tespit edilir. 

60 m uzunluğundaki bir yapıda 14℃’lik sıcaklık artışı 9,5 mm’lik boy uzamasına neden olur.  
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                                                 Resim 116-Dolusavak Şut kanalı ile Eşik yapısını ayıran Genleşme derzi 

 
                                                 Resim 117-Genleşme derzlerinin mastik dolgu ile doldurulması 

İnşaat derzi 

Beton yapılarda inşaatın ilerlemesini kolaylaştırmak, hidratayon ısısı nedeni ile betonda 

oluşabilecek büzülme gerilimlerini azaltmak, gömülü metal parçaların yerleşimini, takip eden 

betonların dökülmesi, ikinci kademe ve geri dolguların yapılmasına izin verilmesi amacı ile 

projelendirilirler.  
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                                                            Resim 118-Şut kanalı döşeme İnşaat derzi 

Chipping (Greencutting):  

Bu işlem beton yüzeyinde vibratörleme ve terleme yolu ile oluşan mortar tabakasının 

betonun prizi başlangıcında düşük su- hava (0,5 – 2atm) basıncı ile inşaat derzi yüzeyinde temiz ve 

sağlam bir görünüş elde edilene kadar devam ettirilmesidir. İşlem esnasında agreganın altı 

oyulmamalı ve malzemenin 1/3’ünden daha fazlası açıkta olmamalıdır. Bu orandan daha fazla açıkta 

olan malzeme beton taze iken beton içerisine bastırılarak gömülmelidir. 

Chipping işlemine hava sıcaklığına bağlı olarak beton dökümünden 4-12 saat sonra 

başlanılmalıdır. Ya da normal ağırlıkta bir işçinin ayak izleri beton yüzeyinde 5mm’den daha derin bir 

iz oluşturmuyorsa chipping işlemine başlanılmalıdır. 

İnşaat derzinin 3 veya 7 günlük beklemelerinde inşaat derzi yüzeyinde ekstra bir temizlik 

yapılmadan takip eden anonun dökümü yapılabilir. (yıkama hariç) Daha uzun süren beklemelerde 

inşaat derzi yüzeyi takip eden anonun dökümünden hemen önce 40 bar yüksek basınçlı su jeti ile 

tekrar temizlenmelidir. 

               Beton baraj su tutan bir yapı olduğu için yatay derzler arasında sızdırmazlık çok önemlidir. Bu 

nedenle beton dökümü tamamlandıkdan ve beton priz başlangıcında (normal ağırlıkta bir işçinin ayak 

izlerinin derinliğinin 5 mm’yi geçmediği an) inşaat derz yüzeyi su hava jeti ile yıkanarak yüzeydeki 

beton şerbeti uzaklaştırılmıştır. Chipping işlemine yıkama suyunun berrak bir hal almasına kadar 

devam edilir.  
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              Chipping işlemi yapıldıktan sonra en az 10 saat beton yüzeyi  üzerinde yürünerek ve malzeme 

depolanarak rahatsız edilmemelidir.  

         
                                     Resim 119-Şut kanalı Kaya düzenleme betonu chipping(döşeme altı) 

Neden iyi bir inşaat derzi yüzeyi hazırlanmalıdır: 
Bir inşaat derzinin chippingi istenilen şekilde yapılmaz ise eğilme, çekme ve kesme gerilmleri 

inşaat derzi vasıtası ile betonun bir tarafından diğer tarafına tam anlamı ile aktarılamaz. 
Chippingi yapılmamış inşaat derzinde sürtünme direnci yapıyı monolitik olarak çalıştırmak için 

yeterli olmaz. Yetersiz aderanstan dolayı memba yüzü daima açılmaya meyilli olacağından bu derz 

açıklığından sızacak basınçlı su derzde ilerde çekme gerilmelerinin artmasına neden olabilir. 

Chippingi uygun olarak yapılmayan inşaat derzlerinde göz önünde bulundurulması gereken 

diğer problem, bu derzlerin daha yüksek permabiliteye sahip olmasıdır. Yüksek permabiliteye sahip 

inşaat derzleri aşağıda belirtilen istenmeyen durumlara neden olabilir. 

1.  Kaldırma kuvvetlerini arttırır. 
2.  Derzlerdeki açılma aderans kaybına neden olur. 
3.  Kireç ve diger bağlayıcıların yıkanmasına neden olur. 
4.  Alkali silika zararının oluşma riskini arttırır. 
5.  Soğuk suyun derz içine sızması nedeniyle çatlak oluşmasına veya var olan çatlağın 

genişlemesine neden olur. 
 

Yukarıda belirtilen nedenler uzun vadede; 

 Beton içerisindeki gerilim dağılımı değişikliğine neden olacaktır.  

 Betonun istenen mukavemete ulaşımını güçleştirecektir. 

 Yapının stabilitesi için gerekli olan dayanımı zayıflatarak ıslah zorunluluğuna neden 
olabilecektir. 

Bundan dolayı; Tüm beton yapının komple elastik bir davranış göstermesi için, yeni ano 

dökülmeden önce inşaat derzi, uygun ve yeterli kesme dayanımını sağlayacak aderansa sahip olacak 

şekilde pürüzlendirilmelidir.  
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Takip eden anonun dökümünden önce inşaat derzleri arasında sızdırmazlığın sağlanabilmesi 

amacı ile memba ve mansap yüzlerinde kullanılan bağlayıcı malzeme miktarı yüksek olan C25/30 sınıfı 

beton 15cm yüksekliğinde C15/60 mm sınıfı betonun altına yerleştirilerek bu beton sınıfı ile birlikte 

sıkıştırılmıştır. U.S Army Engineer Waterways Experiment Station tarafından derz sızdırmazlığını 

arttırmak amacı ile mortar tabakası kullanımının başarısızlığa neden olduğu ve bu nedenle dökülecek 

betonla aynı su/çimento oranına sahip mortarın, çok iyi şekilde chippingi yapılan ve devam eden 

anonun 3 gün içerisinde yerleştirildiği anolarda çok iyi sonuç verdiği deneysel olarak kanıtlanmıştır.[57] 

Daha sonra bazı anoların memba yüzü inşaat derzlerinde kaçak olup olmadığının tespiti için 

derzlerde basınçlı su testleri yapılmıştır. 2 atm basınç uygulanarak testi yapılan derzlerde herhangi 

kaçak tespit edilmemiştir. 

Geçirgenlik için beton yapıda alınacak karot numuneler üzerinde TS EN 12390-8 veya DİN 1048-5’ 

e uygun olarak su işleme derinliği deneyi yapılmalıdır. 

 
                                                  Resim 120-Eşik Yapısı 11 nolu blok tabanına yapılan chipping 

Dolusavak Eşik yapısı Derzlerinde su kaçakları:  

Derz enjeksiyonu öncesi yatay derzler ve büzülme derzlerinden kaçak olup olmadığının tespiti 

amacı ile derz enjeksiyonu bölümünde anlatıldığı gibi refü basıncının yarısına denk gelen basınçla ( 1 

atm) su testi yapılmıştır. Yapılan su testi sonucunda Resim 121 ’de görüldüğü gibi memba yüzünde 

tespit edilen kaçaklar çimento enjeksiyonu ile tamir edilerek tekrar teste tabi tutulmuştur. Yapılan 

ikinci testte memba yüzündeki kaçakların kaybolduğu gözlenmiştir. Galerilerde tespit edilen yüksek 

debili kaçak bölgeleri tamir harçları ile tamir edilmiştir.  
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                                       Resim 121-Eşik yapısı memba yüzünde derzlerden sızan kaçak sular 

 
                                      Resim 122-Eşik Yapısı Drenaj Galerisi Derzlerinden sızan kaçak sular 

Ateşe dayanıklılık: 

Beton yanmaz, yangın iletemez ve duman oluşturmaz. Bu nedenle beton yangına karşı A tipi 

dayanıma sahiptir. 

Beton ısıyı yavaş iletir, böylece bir kalkan vazifesi görür ve yangın sırasında dayanımının 

büyük bir kısmını muhafaza eder. Betonu yangından etkileyen en büyük özellik yüzey atmalarıdır. 

300℃’ den başlar ve en fazla 500℃’de görülür. Betondaki yavaş ısı iletimden dolayı yüksek sıcaklık 
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yüzeyde kalır ve yüzey su buharına dönüşerek yüzey atmalarına sebep olur. Yüzey atmaları beton 

dayanımı yükseldikçe artar. Betonun nem oranı arttıkça da artar. 

Yangın sonrası beton soğuduktan sonra silika büyük oranda düşmekte ve 600℃’ye maruz 
kalan bu betonun mukavemeti %70 oranında eksilmektedir. 

Betonun yangın dayanımının arttırılmasına gerek yoktur. Fakat kalker tipi agregaların 

kullanılması silisli agregalara göre dayanımı artırır. Hafif agrega kullanımı performansını artırır. 

19-) ARD SOĞUTMA SİSTEMİ: 
Beton baraj, sıçratma eşiği ve eşik yapısı anolarında ard soğutma sistemi kullanılmıştır. Ard 

soğutma borularının montajına 1 nolu anoların inşaat derzleri üzerinde başlanılmıştır. 

Dolusavak eşik yapısınındaki anoların sıçratma eşiği anoları gibi monolitik çalışmasi 

istendiğinden eşik yapısına denk gelen anolarda ard soğutma ve derz enjeksiyon boruları 

yerleştirilmiştir. 

Ard soğutma sistemi amacı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

Beton ağırlık barajda eğer boyuna derz yoksa ard soğutma yapılmasındaki amaç sadece 

maksimum adiyabatik sıcaklığını birkaç derece düşürerek betonda ısı farklılıklarıdan dolayı 

oluşabilecek içsel hacimsel değişikleri minimize ederek çatlak oluşumunu azaltmaktır. Betonun ısı 

iletkenliğinin çok düşük olması nedeniyle ard soğutma sistemi ile pik sıcaklığı düşürmek yerine 

boyuna derz olmayan beton ağırlık barajlarda ön soğutma sisteminin kulllanılması betonda ısı 

kontrolunün yapılması için daha etkili bir yöntemdir. 

 
                                  Resim 123-Drenaj galerisi içerisinde bulunan Ard soğutma giriş ve dönüş boruları 
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                                Resim 124-Beton baraj sol sahil 1 no’lu blok ard soğtma boruları yerleşimi 

Ön Soğutma Tedbirleri 

 Agreganın soğutulması 

 Düşük hidratasyonlu çimento kullanılması 

 Çimento miktarının düşürülmesi 

 Puzolan kullanılması(uçucu kül, tras) 

 Soğuk su, buz kullanılması 

 Taze beton sıcaklığının düşürülmesi 

 
İlk ard soğutma nehir suyu ile yapıldığı için ilk 2-5 gün beton sıcaklığının düşürülmesine pek fazla 

etki etmemektedir. (Beton sıcaklığı-Nehir suyu sıcaklığı ≤ 40 ºC ) 

Betonun iletkenliği az olduğu için, serpantinlerden geçen suyun etkisi betonun merkezine etkisi  
4-5 gün sürmektedir. 

Dökümler arasında uzun zaman beklenildiği için, beton zaten doğal soğuma ile soğumaktadır. 

İlk ard soğutma sadece ikinci ard soğutmanın yapılacağı Eşik yapısı ve Sıçratma eşiğinde 
gereklidir. Beton barajda derz enjeksiyonu yapılmayacağı için ilk ard soğutmaya gerek yoktur. Beton 
barajda ard soğutma ile düşürülecek pik sıcaklık, beton başlangıç sıcaklığı ve beton karışımındaki 
çimento miktarı düşürülerek aşağıdaki örnekteki gibi ön soğutma ile sıcaklık daha fazla azaltılabilir.  
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Wc : Betonun hidratasyon ısısı (kcal jul) 

C : Çimento içeriği (kg/m³) 

Ɣc : Taze Betonun ağırlığı (kg/m³) 

SHc : Betonun özgül ısısı (kcal/(kg.⁰C) 

α : Çimentonun hidratasyon derecesi 

ÖRNEK-1 

Beton Başlangıç sıcaklığı : 15⁰C 

Toplam Bağlayıcı Miktarı(C) : 360 Kg/m³ 

CEM II için adiyabatik sıcaklık(Wc) :310 (kcal jul) 

 Uçucu kül (Toplam Bağlayıcı miktarının % 25 ‘i)  

α : 0,82 (% 25 Uçucu kül için) 

SHc : 0,90 

Ɣc : 2450 (Kg/m³) 

Δtmax ={ (360*310*0,82)/(2450*0,90)}+ Başlangıç sıcaklığı 

Δtmax =41,59 + 15 =56,59⁰C 

 

ÖRNEK-2 

Beton başlangıç sıcaklığı : 13⁰C 

Toplam Bağlayıcı Miktarı(C) : 325 Kg/m³ 

CEM II için Adiyabatik sıcaklık(Wc) :310 (kcal jul) 

 Uçucu kül (Toplam Bağlayıcı miktarının % 25 ‘i)  

α : 0,82 (% 25 Uçucu kül için) 

SHc : 0,90 

Ɣ : 2450 (Kg/m³) 

Δtmax ={ (310*325*0,82)/(2450*0,90)}+ Başlangıç sıcaklığı 

Δtmax =37,56 + 13 =50,56⁰C 
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Beton barajlarda ısı kontrolü için alınacak önlemler arasında inşaat programının hazırlanması 
anında dikkate alınan aşağıdaki faktörler de önemlidir. 

 İnşaatın devamı ve sonrasındaki stabil kütle betonu sıcaklığı 

 Mevsimsel sıcaklık farklılıkları 

 Yapının tipi ve boyutları 

 Kullanılacak beton miksleri 

 Ano yükseklikleri 

 Anolar arasındaki yükseklik farkları 

 Mevsimsel ısı farklılıkları nedeni ile beton dökümünde olabilecek kısıtlamalar 

Betonda hidratasyon oluşumu aşamaları: 

1. Aşama: Çimentonun ilk anda su ile teması sonucu meydana gelen ve çok hızlı bir reaksiyonun 
ardından bir kaç dakika sonra yavaşlayan işlem. 

2. Aşama: Bu aşama esnasında çimento hidratasyonu durgun bir döneme girer. Bu aşamanın 
adı indüklenme veya çekirdekleşme olarak adlandırılır. Bu aşama esnasında beton plastik 
haldedir ve işlenebilmektedir. 

3. Aşama: Bu aşama esnasında beton priz alma işlemi tamamlanır. Bu aşamanın ismi hızlanma 
dönemi olarak adlandırılır. Bu aşama esnasında önemli miktarda çimento hidratasyona 
uğramıştır ve hidratasyon ısısında artış başlamıştır. Beton bu aşama sonunda belli bir 
dayanıma ulaşır. 

4. Aşama: Bu aşamanın başlangıcında, beton artık önemli miktarda dayanım kazanmıştır. 
Kimyasal reaksiyon yavaşlamaya başlamıştır yani yayılım (difüzyon) kontrollü yürümektedir. 

5. Aşama: Bu aşama yıllarca süren bir reaksiyondur. Betonun hizmet süresince devam eder ve 
hiçbir zaman sona ermez. 
 

Beton ağırlık barajlarda boyuna derz varsa yapıyı monolitik çalıştırmak için derz enjeksiyonu 

yapılması zorunludur. Derz enjeksiyonu için beton sıcaklığının derz enjeksiyonunda belirtildiği gibi 

kapanma sıcaklığına düşürülmesi gereklidir. Betonun doğal soğuma ile kapanma sıcaklığına düşmesi 

yapının hacimsel büyüklüğüne bağlı olarak çok zaman alacağından, betonu daha hızlı kapanma 

sıcaklığına düşürebilmek için beton içerisine yerleştirilen ard soğutma borularının içerisinden 

soğutulmuş su geçirilerek betonun derz enjeksiyonu için gerekli olan kapanma sıcaklığına ulaşması 

sağlanır. 

Beton ağırlık barajlarda boyuna derz olmaması halinde, memba- mansap yönünde oluşabilecek 

çatlakların ve derzlere gelen yanal yüklerin büyüklüğüne bağlı olarak projeci derz enjeksiyonunun 

olup olmayacağına karar verebilir. Projeci yanal yüklerin büyüklüğüne bağlı olarak enine derzlerin 

enjeksiyonuna gerek görürse ard soğutma sistemini projelendirir. 

Beton ağırlık barajı anoları üzerine yerleştirilen ard soğutma boruları, beton dökümüne 

başlanılmadan önce borularda su kaçağına neden olabilecek deliklerin olup olmadığının tespiti amacı 

ile basınçlı su testine (10 atm) tabi tutulurlar. Borularda herhangi bir kaçağa rastlanmaması halinde  

su basıncı 3 atm’ye düşürülerek beton dökümüne başlanır. 

İlk ard soğutma periyodu 1 ay’ı geçmemek üzere nehir suyu ile başlatılır. Ard soğutma boruları 

içerisinden geçen su ile ortalama çevre sıcaklığı arasındaki fark 20⁰C’den az olduğunda ard soğutma 

kapatılır ve derz enjeksiyonunda kullanılmayacağı için boru içerisi enjeksiyonla doldurularak iptal 

edilir. 
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Not: Ard soğutma boruları içerisinden geçen suyun sıcaklığını ölçmek için bir ano üzerindeki ard 

soğutma borularının içerisindeki su, boru toplam uzunluğu 300m ve daha az ise 24 saat, 300 m’den 

fazla ise 48 saat hapsedilir. Bu süre sonunda ano üzerindeki ard soğutma borularındaki suyun en az 

yarısı boşaltıldıktan sonra, su bir kaba alınarak sıcaklığı ölçülür.  

Proje Müşavir (stucky) tarafından hazırlanan 4819/4138 Ilısı Barajı ard soğutma raporunda 

ard soğutma boruları içerisinde geçen su ile beton sıcaklığı arasındaki farkın 20⁰C’yi geçmemesi 

istenmiş olup, bunu herhangi teknik makale ve kaynağa dayandırmamıştır. Arazide yüksek adiyabatik 

sıcaklık artışları nedeni ile ilkbahar ve sonbahar aylarında bu şartı arazide ısıtıcı sistem kullanılmadan 

yerine getirmek mümkün olmadığından bu dönemlerde betonun soğutulmasına nehir suyu ile devam 

edilmiştir. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında dökülen anolarda ard soğutma boruları 

yerleştirilmesine rağmen Proje Müşavir (stucky) raporunda bu aylarda ard soğutma yapılmaması 

belirtildiği için ilk ard soğutma yapılmamıştır. 

     
                                                          Şekil 40-Ard Soğutma Borularının Tipik Tanzimi 

  
                                              Resim 125-Beton Barajda Ard Soğutma suyu sıcaklığının ölçülmesi 
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20-) BETON AĞIRLIK BARAJI DRENAJI 
Beton ağırlık barajında derz enjeksiyonu yapılmaması nedeni ile baraj mansap yüzüne su 

tutucu yerleştirilmemiştir. Memba yüzüne Resim 126’ da görüldüğü gibi çift sıra su tutucu ve su 

tutucular arasına drenaj galerisine kadar indirilen 200 mm çapında drenaj deliği bırakılmıştır. Drenaj 

deliği ile yatay inşaat ve düşey büzülme derzlerindeki su tutucular etrafında sızan suların drenajı 

amaçlanmıştır. 

 
                                                Resim 126-Beton Baraj sağ sahil memba yüzü su tutucuları 

 

Derz drenleri: 
 

Büzülme derzleri drenajı:  Derz enjeksiyonu yapılmayacak olan beton ağırlık barajlarda, 

inşaatın devamı ve işletme esnasında yatay derzlerdeki aşırı basınçlar nedeni ile oluşabilecek  

sızıntıların uzaklaştırılması için gereklidir. Bu drenlerin çapı 150 mm’den daha az olmamalıdır. 

Büzülme derzlerine derz enjeksiyonu yapılacak olan beton ağırlık barajlarda bu drenlerin 

yerleştirilmesi etkili bir derz enjeksiyonu yapımını engelleyeceğinden Bureu of Reclemation 

tarafından yapılan barajlarda dren delikleri bırakılmamaktadır. 

Ayrıca Resim 127 ’ de görüldüğü gibi beton baraj kretindeki yağmur suyu drenajı için her 

blokta 100mm çapında drenaj boruları bulunmaktadır. 

Not: Barajlarda kullanılacak drenlerin çapları hiçbir zaman 100 mm’den daha az olmamalıdır. 
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                                Resim 127-Beton baraj kretinde yağmur sularının drenajını sağlayan drenaj borusu 

Temel Drenajı: 

Çok iyi bir enjeksiyon programı uygulansa bile enjeksiyon perdesi altında sızabilecek suların 

neden olabileceği hidrostatik basıncı azaltmak amacı ile perde enjeksiyonu mansabında bir veya daha 

fazla sırada dren delikleri açılacaktır. Bu deliklerin çapı, aralıkları ve derinlikleri temel kayasının fiziki 

karekteristiklerine bağlıdır. Genellikle 75mm çapında açılırlar. Derinlikleri perde ve rezervuardaki su 

yüksekliği ile ilişkilidir. 

Genel kaide dren delikleri derinliği, rezervuar su yüksekliğinin %20 - 40 arasında veya perde 

enjeksiyonu derinliğinin %35 - 75’i olur.  

Delikler Mansaba doğru düşeyle en fazla 10° eğimli olmalıdır. 

Drenaj delikleri perde enjeksiyonu tamamlandıktan en az 7 gün sonra delinmelidir.  

21-) DOLUSAVAK EŞİK YAPISI VE BETON BARAJDA BULUNAN GALERİLER VE 

KULLANIM AMAÇLARI 

Galeriler: Baraj içinde baraj aksı (veya aks’a dik) düz veya eğimli olarak yapılmış açıklıklardır. Amacı 

baraj yüzeyinden veya temelden çıkacak suları drene edip toplamak, baraj temelini kontrol altında 

tutmak, sızıntı fazla olursa enjeksiyon yapmak için yer temin etmek ve temelde sürekli gözlem 

yapmayı sağlamak için inşa edilen yapılardır. 

Galeriler Kullanım amaçlarına göre değişik isimler alabilirler: 

 Drenaj galerisi  

 Ulaşım galerisi 

 Bye- pass galerisi 

 Kontrol Galerisi 

 Kablo galerisi 

 Ziyaretçi galerisi 
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 Vana odası 

 Pendulum Şaftı  

 Ölçüm değerlendirme odası 

 Acil kaçış şaftı 

 
Galerilerin kullanım amaçları: 

 Baraj temelinin tabanında oluşan sızma sularını dışarı atabilmek için(suyun drenajı) 
kullanılabilir. 

 Enjeksiyon deliklerinin açılması ve enjeksiyonun yapılması için gerekli alanı sağlar. 

 Derz enjeksiyonu için gerekli ard soğutma ekipmanı için gerekli olan alanı sağlar. 

 Isıtma ve havalandırma ekipmanı için gerekli alanı sağlar. 

 Yapı tamamlandıktan sonra yapının içinde ulaşımı sağlayarak betondaki davranışı incelemeye 
olanak sağlar. 

 Elektromekanik, dipsavak, vana odası ve dolusavak kapakları için kullanılacak mekanik 
ekipmana ulaşımı sağlar. 

 Ziyaretçilerin barajı gezmesi için güzergah sağlar. 

 Bunlara ilave olarak özel amaçlar için de barajlar içerisinde bazı boşluklar bırakılabilir. 

Temel ve Drenaj galerisi : 

 Barajın memba yüzüne ve baraj boyunca devam eden kaya yüzeyine yakın yapılardır.  

 Baraj memba yüzü ile galeri arasında su sızıntısına neden olabilecek muhtemel çatlakları 

minimize etmek amacı ile galerilerin memba yüzünden uzaklığı 3 m’den az olmayacak şekilde 

Maksimum su yüksekliğinin %5 i alınır.  

 Memba yüzünden ve baraj temelinden sızan suların atılmasını sağlar.  

 Perde Enjeksiyonu deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonlanması için gerekli alanı oluştururlar. 

 Su tutma sonrası enjeksiyon perdesinden sızan suların oluşturacağı kaldırma kuvvetlerini 

azaltmak amacı ile enjeksiyon perdesi mansabında açılan dren deliklerine alan sağlar. Hiçbir 

enjeksiyon perdesi asla sızdırmaz değildir.  Bu nedenle enjeksiyon perdesinden sızan suları 

toplayan dren delikleri barajın emniyet valflarıdır. 

 Genelde taban eğimi 1/1000 den fazla olmamalıdır.   
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                                                  Resim 128-Beton Ağırlık barajında enjeksiyon ve drenaj perdesi 

Drenaj Galerisi, Beton baraj sağ sahil 1 Nolu Blok km: 0+052,75 ve 524,21 kotundan başlamakta, 

10 Nolu blok 485,00 kotuna kadar belli bir eğimle alçalarak devam etmektedir. 10 nolu ano 

içerisindeki ulaşım galerisi içerisinde yer alan drenaj hendeği yardımı ile yağmur, sızan ve dren 

hollerden gelen sular cazibe ile mansaba aktarılmaktadır. 

  
                                                                              Resim 129-Drenaj galerisi girişi ve içi 

Beton baraj sol sahil 1 nolu anosundan başlayarak geçiş yapısı 31 nolu anoya kadar devam eden 

drenaj galerisinin 22 nolu ano ile 31 nolu anolar arasındaki bölümünde yağmur, sızan ve dren 

hollerden gelen sular 29 nolu ano bitiminde yer alan 62 m uzunluğundaki deşarj galerisi tarafından 

cazibe ile mansaba aktarılır. 
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                                                                                    Resim 130-Deşarj Galerisi 

Ayrıca eşik yapısı 17 nolu ano içerisinde drenaj galerisine bağlanan bir ulaşım galerisi 

bulunmaktadır. 

 
                               Resim 131-17 no’lu blok içerisinde yer alan drenaj galerisine ulaşım sağlayan giriş ağzı 
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Topuk Galerisi 

Yüksek barajlarda, bazen ilave drenaj galerileri yapılır. Kotun en düşük olduğu yerlere konulur. Bu 

Galerilerde dren delikleri açılır. Boyutları minimum 1,5 m ile 2,5 m arasında olmalıdır. Ilısu barajının 

topuk galerisi boyutları 2,5 m-3,5 m dir. Genelde baraj taban genişliğinin memba yüzünden 3/2’si 

uzaklıkta olmalıdır. Topuk galerisi ve drenaj galerisi ayrıca derz enjeksiyonunun yapılması için gerekli 

olan ard soğutma tesisatı, derz enjeksiyonu (derz ölçerler gibi) ekipmanı için de kullanılır. 

 
                                    Resim 132-Eşik Yapısı tabanında yer alan galerilerin genel görünümü 

Kablo Galerisi   

Bu Galeriler Santral Ana Kontrol Binasından Enerji kablolarını Şalt Sahasına aktarmak amacıyla 

kullanılan boşluklardır. Bunlar için ayrılan genişlik, yapının amacına göre seçilir. 

Santral Ana Kontrol Binasından gelen kablolar Beton baraj sol sahil 21 no’lu blokta bulunan 

kablo galerisi giriş ağzına bağlanıp beton baraj sağ sahil 9 no’lu bloktan çıkışı sağlanmaktadır.  
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                                                                         Resim 133-Kablo galerisi girişi ve çıkışı 

Kontrol galerisi 

Bu galeriler, baraj su tuttuktan sonra betonun davranışlarını gözlemek ve barajdaki ölçüm 

aletlerinin yerleştirilmesi ve izlenmesi için gerekli olan alanı sağlayan boşluklardır. Kontrol galerisi 

ziyaretçi galerisi olarak kullanılabilir. Ilısu barajında ekstra ziyaretçi galerisi bulunmamaktadır.  

 Beton baraj sol sahil 23 no’lu blokta kontrol galerisinin ulaşımını sağlayan giriş ağzı 

bulunmaktadır.  

         
                        Şekil 41-Kontrol galerisinin by pass galerisi yardımıyla drenaj galerisine bağlanması 
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                                                               Resim 134-Kontrol galerisinin giriş ağzı (23 no’lu blok) 

By pass Galerisi 

Beton baraj sağ sahil 6 nolu bloktaki drenaj galerisini 514,75 kotundaki kontrol galerisine 

bağlayan bağlantı galerisidir. 

  
                                                Resim 135-Beton baraj sağ sahil 6 nolu blokta By pass galerisi 

Dipsavak vana odası galerisi  

Dipsavak için gerekli olan mekanik ve elektriksel ekipmanın yerleştirildiği boşluklardır.  

Ayrıca değişik amaçlar için baraj içersine bırakılan boşluklar bulunmaktadır. Bunlar Aşağıda 
belirtildiği gibidir : 
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Acil kaçış şaftı 

      Beton baraj Geçiş yapısı 30 nolu blok içersinde bulunmaktadır.  

 
                                                                                  Resim 136-Acil kaçış şaftı 

Aydınlatma şaftı  

      21 nolu blokta kret aydınlatması için gerekli olan kabloların dağıtımını sağlar.  

Kapak kumanda sistemi için makina odasına enerji kablolarını dağıtım şaftı  
Bu Şaft, Eşik yapısı 12,14 ve 16 no ’ lu ayaklarda yer almaktadır. 

 
                      Resim 137-Kapak kumanda sistemi için makina odasına enerji kablolarını dağıtım şaftı 
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Pendulum şaftı 

 Yatay düzlemde oluşabilecek yer değiştirmeleri ölçmek için kullanılır. 

 Barajların düşeyliğini kontrol etmek için kullanılırlar. 

 Barajın herhangi bir şekilde düşey devinim yapması halinde bu değişim pendulum ile 
gözlenebilir. 

 Pendulum ölçüm sistemi iki galerinin birbirini bağladığı dikey hat üzerinde kurulur. 

 Ters pendulum ve düz pendulum olmak üzere iki çeşidi vardır. 

 Direkt pendulumlar için eşik yapısı ve beton baraj içerisinde 500mm çapında düşey şaftlar ve 
bunların ölçüm aletlerinin yerleştirildiği ölçme ve değerlendirme odaları bulunmaktadır. 
 

 
                                                                       Resim 138-Direkt pendulum şaftı 

Ters Pendulumlar için drenaj galerisi içerisinde yer alan pendulum odalarından ana kaya içerisine 

belirlenen derinlik ve çaplarda ters pendulum delikleri açılacaktır.  

Direkt ve Ters Pendulumlar beton ağırlık barajın düşey ekseni boyunca beton baraj gövdesinin 

bağıl yatay hareketlerini doğruluklu olarak düzenlemek için yerleştirilen ölçüm aletleridir. 
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                                                                                Şekil 42- Pendulum şaftı kesit 
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                                                                              Resim 139-Ters pendulum ölçüm aletleri 

Piyezometre: 
 

Baraj içinde ve temelinde sızıntı ve sıkışma sebebi ile oluşan su basıncının kontrol edilmesinde 
kullanılır. 

Su tutulması esnasında drenaj işlemlerinin veriminin ve yapım aşamasında oluşan boşluk suyu 
basınçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Piyezometre, baraj üzerinde aşırı boşluk suyu basıncı oluşumu ve sızıntı basınç modelini elde 
etmeye olanak sağlayan yatay ve düşey yerleşim üzerindeki en kritik bölgelere yerleştirilmesi 
gerekmektedir. 
 

 
                                                       Resim 140-Piyezometre ve Ters pendulum şaftı odası 
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Toplam Basınç ölçerler:  

Baraj gövdesi ile temel seviyesindeki temas üzerine yerleştirilir ve basınç direk ölçülür. Beton 
içerisindeki ve özellikle zeminle beton yapıların ara yüzlerinde oluşan gerilmelerin belirlenmesinde 
kullanılırlar. 

Basınç hücresinin içerisi genellikle sıvı (genellikle yağ) ile doludur ve iki tane esnek diyafram 
ile çevrelenmiştir. Basınç, diyafram arkasındaki sıvı basıncın pnömatik veya titreyen telli algılayıcılarla 
ölçülmesi ile belirlenir. 

Yapıya karşı oluşan zemin basıncı carlson tipi hücrelerle, hücrenin ucunda bulunan diyaframın 
gösterdiği egilmenin ölçülüp gerilmeye çevrilmesi ile belirlenir. 

 

  
                                  Resim 141-Beton baraj sol sahil 18 no'lu blok'a yerleştirilen toplam basınç ölçer 

22-) SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ 

22.1. Karot alma 
Mevcut bir betonun karekteristik basınç dayanımının tespiti, en gerçekçi olarak betondan 

karot numunesi alınıp, bu numunenin serbest basınç deneyine tabi tutulması ile yapılabilmektedir.  

Ilısu Barajı ve HES Projesi Beton baraj ve eşik yapısında kalite kontrol laboratuvarınca alınan 

küp numunelerin testi esnasında, tereddüte düşülen mukavemet değerlerinde idarenin talebi ile 

değişik tarihlerde karot numuneler alınmıştır. Yine beton ağırlık barajı memba yüzünde alınan 

numuneler üzerinde su işleme derinliği deneyleri yapılmıştır. 

Özellikle yüksek beton miktarına sahip barajlarda karot alımı periyodik olarak yapılmalıdır. Bu 

süreler İCOLD bulten 136’da belirtildiği gibi her 50.000m3‘te veya inşaat sezonu sonunda 

değerlendirme amacı ile karot numuneler alınmalıdır. 

Karot alınmasının amacı 

 Standart deney yönteminden elde edilmiş olan beton basınç dayanımı ile karşılaştırma 
yapabilmek, 
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 Yerleştirme, sıkıştırma ve kür işlemlerinin uygun yapılıp yapılmadığını tespit etmek, 
 Aşırı yükleme, tekrarlı yükler, kimyasal reaksiyonlar, yangın, soğuma-ısınma, ıslanma-kuruma, 

donma gibi etkenlerin betona zarar verip vermediğinin tespiti için 
 Betondaki agreganın en büyük tane büyüklüğü, tane şekli, gradasyonu, betonda segregasyon 

olup olmadığı, betondaki karbonatlaşmanın derinliği, beton içerisindeki donatının çapı, 
donatıda paslanma olup olmadığı karot alınarak tespit edilebilir. 

 ASTM’ye göre, karot çapı 150 mm’den daha az olmamalıdır. Çapı 100 mm olan numune de 
kullanılabilmektedir. Karot numunenin çapı, betonda kullanılmış olan en büyük tane 
boyutunun 3 katından daha az olmamalıdır.  

 Alınan karotlarının değerlendirilmesinde BS 1881 veya ASTM C42/42’ye göre yapılmalıdır. 
Genellikle ülkemizde takip edilen standartlar olan TS 10465 ve TS EN 12504-1 ASTM ile 
uyumlu olduğundan ayrıca sözleşme ekinde ACİ standardları yer aldığından değerlendirmede 
ASTM C42/42 esas alınması gerekmektedir. 
 

ASTM C42/42 : 

Bu standartta, ilgili Türk Standardı TS EN 12504-1’de olduğu gibi basınç deneyi için alınan 

numunenin servis ömrü boyunca maruz kalacağı şartlar dikkate alınarak test edilmesi istenmektedir. 

Örneğin, Beton baraj veya bir su yapısının servis ömrü boyunca su altında kalacak bir bölümünden 

alınan karot numunelerinin testinden önce en az 40 saat nispi nem %50 ve 16-27℃ oda sıcaklığı ve 

23±2℃ sıcaklıktaki su içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. BS 1881’e göre en az 48 saat su 

içerisinde bekletilmelidir. 

Karot alınan elemanın su ile teması yok ise, alınan karot kuru olarak test edilmelidir. Bunu 

sağlayabilmek için numuneler 7 gün süre ile 16-27℃ sıcaklıkta ve relatif nemi %60 olan havada 

kurutulmuş olmalıdır. 

Karotlar üzerinde yapılan testlerde kuru test edilen karot numunesinin ıslak test edilen 

numuneden %10 daha yüksek değerler verdiği tespit edilmiştir.[8] 

Bunun nedeni aşağıdaki gibi izah edilebilir. 

 Beton numune içerisindeki nem yağlayıcı bir etki yapmaktadır. Böylece, numune içerisindeki 
kayma daha kolay olmaktadır. 

 Islak numuneye uygulanan yük, numunenin içerisindeki gözeneklerde ayrıca bir basınç etkisi 
oluşturmaktadır. (boşluk suyu basıncı) 
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                                                 Resim 142-Beton Baraj 7 Nolu Bloktan alınan silindirik numuneler 

               
                       Şekil 43-Tip 3 çimentonun 28 günlük karotlar üzerinde alınan basınç dayanımı(38mpa) 

             

Şekil 43’e göre Tip 3 çimentonun 28 günlük karotlar üzerinde alınan basınç dayanımı (38 
mpa) 

A-) Standart silindir 

B-) Karotu kuru test edilmiş iyi kürlenmiş döşeme 

C-) Karotu ıslak olarak test edilmiş iyi kürlenmiş döşeme 

D-) Karotu kuru olarak test edilmiş iyi kürlenmemiş döşeme 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 170 
 
 

E-) Karotu ıslak olarak test edilmiş iyi kürlenmemiş döşeme 

Yatay olarak alınan karotlarda: 

Gerçek Mukavemet=  
2 5

1 5+1/λ
∗Karot mukavemeti 

Düşey olarak alınan karotlarda: 

Gerçek Mukavemet=  
2 3

1 5+1/λ
∗Karot mukavemeti 

 
Tablo 24-Karotlarda Boy/Çap(l/d) oranına bağlı olarak Mukavemet düzeltme faktörü 

 
Tablo 25-Karotun yerinde mukavemetinin tespiti için kullanılan çevirme faktörleri 

Örnek: 

Yatay olarak alınmış numune 

λ =L/d = 2 

Çap= 100 mm 

48 saat suda kür edildikten sonra test edilen bir karot numunesinin yerinde eşdeğer mukavemeti: 

Fc=Fl/d *Fçap *Fnem*Fhas* 
2 5

1 5+1/λ
 *fkarot *=1.0*1.0*1,09*1,06*1*fkarot = 1,15*Fkarot 

Ayrıca karot numunelerde başlıklama yerine kullanılan neopren başlıklar nedeni ile %6 

civarında mukavemet kaybı oluşmakta olup, aynı başlık en fazla 102 defa kullanılmalıdır. 

l/d ASTM C42/C 42M BS 1881

2,00 1,00 1,00

1,75 0,98 0,97

1,50 0,96 0,92

1,25 0,93 0,87

1,00 0,87 0,80

Karot çapı (Fçap) Gerçek Değer

50 mm 1,06

100 mm 1,00

150 mm 0,98

Karot nem miktarı(Fnem) Gerçek Değer

Servis şartlarında 1,00

48 saat suda bekletilmiş hal 1,09

Havada kurutulmuş 0,96

Hasar katsayısı (Fhas) 1,06
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Beton baraj iç kısmında kullanılan C15/60 mm sınıfı beton için arazide ıslak eleme yöntemi ile 

150*150 mm ebadında küp numuneler alınarak dayanımlar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra en az 3 

maximum dane çapını içine alan silindir numunelerden yeterli sayıda test numunesi  (33 adet) 

alınarak bir çevirme katsayısı bulunmalıdır, aynı uygulama arazi şartlarında kürlenmiş numuneler 

üzerinde de yapılmalıdır. 

Dökülen betonların arazi şartlarında testleri düzenli şekilde yapılmalıdır. Genel olarak  

dökülen betonlarla ilgili olarak alınan arazi şartlarında saklanmış numunelerle daha inandırıcı 

değerlendirmeler yapılabilir. 

Arazi numuneleri kalıplardan en geç 48+4 saat içerisinde çıkartılmalıdır. (mümkünse arazi 

numunesi alınmış betonun kalıbı ile aynı sürede) Numuneler kalıp içerisinde iken numunesi alınan 

beton şartlarında korunmalıdır. Numuneler laboratuara taşınmadan önce  numunesi alınan betonun 

içinde veya yanında depo edilerek aynı nem ve çevre şartlarında korunmalıdır.  

Barajlar veya benzer büyük yapılar için alınan tüm arazi numuneleri %85 nispi nem ve 23± 

2°C’de nihai olarak kürlenmelidir. Test öncesi yapılan nihai kür süresi 3 saati aşmamalıdır.  

Barajlar veya benzer büyük yapılar için alınan tüm arazi numuneleri %60 nispi nem ve 23± 

2°C’de başlıklanıp test edilmelidir. 

Arazi numuneleri test sonuçları, laboratuvar standart test numunelerinin 28 günlük 

sonuçlarının %85’inden daha az olmamalıdır. 

Deney anındaki sıcaklığın etkisi: 

Deney anında beton numunenin sıcaklığının fazla olması dayanımı düşürmektedir. Örneğin,     

-4℃ sıcaklıktaki numunelerden elde edilen basınç dayanımı değeri 21℃ sıcaklığa sahip numunelerden 

elde edilen basınç dayanımı değerinden %40 daha fazladır. 

55℃ sıcaklıktaki numunelerden elde edilen basınç dayanımı değeri ise, 21℃ sıcaklıktaki 

numuneden elde edilen basınç dayanımı değerinden %15 daha düşüktür. [33] 

Bu nedenle arazide kürlenmiş numunelerin nihai test işleminde test sıcaklığı ve nihai kür 

sıcaklığına dikkat edilmelidir. 

Barajlardaki kütle betonlarının yatay su yüküne maruz kalması uzun süre alacağından böyle 

yapılarda 365 günlük basınç dayanımlar esas alınmalı ve 365 günlük test numuneleri sıklıkla 

alınmalıdır. 

Ayrıca barajlardaki kütle betonlarının yatay su yüküne maruz kalması uzun süre alacağından 

böyle yapılarda 365 günlük basınç dayanımlar esas alınmalı ve 365 günlük test numuneleri sıklıkla 

alınmalıdır. 

Karotlarda bulunan basınç dayanımları, en az 28 günlük basınç dayanımının %85’ine eşit 

olmalıdır. Hiçbir numune, kritik dayanımın %75’inden daha az olmamalıdır. 
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Test yaşı: 

Testler genellikle test numunelerinin 7 ve 28 günlük yaşlarında yapılır. Ancak baraj gibi büyük 

su yapılarında 90 ve 365 günlük yaşlardada test numunelerinin alınması gerekir. 

Daha erken yaşlardaki mukavemetlerin bilinmesi istendiğinde 24 saat∓2 ve 72 saat∓2 saat’lik 

test numuneleri de alınır. Numunelerin yaşı, suyun kuru karışıma ilavesinden itibaren hesaplanır. 

 
                                                                 Resim 143-Arazide kürü yapılan numuneler (Prekast Beton) 

Not: Karot yerleri orjinal beton mukavemetine eşit veya daha yüksek mukavemette düşük 

slamplı beton veya harçla doldurulmalıdır. 

22.2. Sertleşmiş betonda su işleme derinliği deneyi 
Öncelikle 4 adet (150*150)mm ebatlarındaki silindir şekilli beton karot numuneler üst ve alt 

yüzeylerinden su geçecek kısımlar dışında tamamen su yalıtım malzemesi ile yalıtılır. Bu şekilde 1 gün 

bekletildikten sonra numuneler geçirgenlik cihazına bağlanır. 

Numunelere TS EN 12390-8’de belirtilen (500±50)kPa’lık havası alınmış basınçlı saf su tatbik 

edilmek üzere deneye toplam (72±2) saat süre ile devam edilir. Yüksek barajlarda idarenin talebi ile 

daha yüksek basınçlar uygulanabilir. 

Deney bitiminde numuneler, betonda geçirgenlik deney düzeneğinden çıkartılarak yarmada 

çekme deneyi presi kullanılarak su basınç uygulama yönüne paralel bir şekilde ortadan ikiye ayrılır. 

Yarılan yüzey bir miktar kuruduktan sonra yaş ve kuru bölge arasındaki hat ayrımı dikkatlice yapılarak 

markör kalem ile su işleme derinliği işlenir. 

Ilısu Barajı beton ağırlık barajında alınan karot numuneler üzerinde yapılan su işleme derinliği 

test değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 173 
 
 

 
      Tablo 26-Betonda su işleme derinliğinin değerlendirilmesi için kriterler 

 
                                         Tablo 27-Betonda Basınç altında su işleme derinliği tayin raporu 

Permabilite katsayısı K = e²*v*√𝟐h*t 
e = Su İşleme derinliği 
K=Permabilite katsayısı 
v= 0,04 
h = Basınç 
t= zaman- sn 
 

Lab no S.İ.D/2016/0003

10.08.2016

13.08.2016

1 SİLİNDİR 21.06.2015 10.08.2016 416 28 1,209877E-12 5 72 11039 11070 31 3600 0,281 0,04 1,20988E-12

2 SİLİNDİR 21.06.2015 10.08.2016 416 23 8,163580E-13 5 72 11080 11120 40 3600 0,361 0,04 8,16358E-13

3 SİLİNDİR 21.06.2015 10.08.2016 416 32 1,580247E-12 5 72 11045 11095 50 3600 0,453 0,04 1,58025E-12

KONTROL EDENDENEYİ YAPAN

BETONDA BASINÇ ALTINDA SU İŞLEME DERİNLİĞİ TAYİNİ RAPORU( TS EN 12390-8)

Teste başlama tarihiIlısu Barajı ve HES İnşaatı 

BETON BARAJ SAĞSAHİL 10.BLOK 13. DÖKÜM

su işleme derinliği

süre

Dik Doğrultuda

Geçirgenlik 

Katsayısı
2)

, 

m/s

Beton döküm doğrultusuna göre su basıncının uygulanma yönü

MÜTEAHİT

DENEYİ YAPAN KONTROL EDEN

Açık 

Gözenek 

Katsayısı

Geçirgenlik Katsayısı, 

m/s

Numune 

No

DARGEÇİT/MARDİN

ILISU DAM&HEPP PROJECT

Deney 

Tarihi
İmal Tarihi

1)

Maksimum 

Su İşleme 

Derinliği, 

(MSİD) mm

(2*h*10*t*60*60)

K=

ILISU BARAJI VE HES İNŞAATI

kesit 

alanı(mm

2)

SU 

EMME 

%

Uygulanan 

basınç     

(BAR)

SÜRE/  

SAAT

Test bitiş tarihi

Standard Deney Metodundan Herhangi Sapma (Varsa)

Herhangi su sızıntısı veya deneye son verme kararı (Varsa)

Numunenin 

Tarifi

Numune Sabit 

Kütlesi(3 gün 20 

derecede 

havadakurudukta

n sonra), g

72-Saat testte 

bağlıkaldıktan 

sonraki ağırlık 

(gr)

Deney 

Sonunda 

Su Emme 

Miktarı, g

Deney 

Esnasında 

Numune 

Yaşı (Gün)

Yok

Yok

K=

v=0.04 

DSİ

AİTOLDUĞU PROJE

DÖKÜM ADRESİ 

((e/1000)*(e/1000)*0,04)

e=

t=

h= basınç

Gözeneklilikkatsayısı
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                                               Resim 144-Sertleşmiş beton su işleme derinliği deney aygıtı 

 
                                        Şekil 44-Numunenin su işleme derinliğinin şematik gösterimi 1 

0,10,20,30,40,50,6
0,91,01,21,31,31,41,6

1,92,1
2,42,22,01,91,81,71,61,51,41,21,00,9

0,50,30,20,10

1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S
u

 İ
ş

le
m

e
 D
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n
li
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i,
 c

m

Numunenin Eni/Çapı, cm

Numunenin Su İşleme Derinliğinin Şematik Gösterimi

1

Maksimum Su İşleme Derinliği (MSİD) :
24 mm
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                                             Şekil 45-Numunenin su işleme derinliğinin şematik gösterimi 2 

Deneyler sonucunda elde edilen maksimum işleme derinliği 50 mm’den büyük ise beton 

geçirgen, 50mm’den küçük ise beton geçirimsiz kabul edilir. Maksimum su işleme derinliği (MSİD) 50 

mm’den küçük olmanın ötesinde 30mm’den de küçük olduğu takdirde beton kimyasal etkilere karşı 

da dayanaklı olarak nitelendirilir. 

0,10,2
0,4

0,60,7
0,9

1,1
1,31,3

1,81,9
2,12,2

2,62,72,8
2,52,4

2,01,91,81,71,6
1,2

1,0
0,80,70,7

0,10,00,00
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Numunenin Su İşleme Derinliğinin Şematik Gösterimi

2

Maksimum Su İşleme Derinliği (MSİD) : 28 mm

Suya Karşı Geçirimsiz

Zararlı Kimyasallara Geçirimsiz
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Ilısu barajı beton baraj memba yüzünden alınan karotlar üzerinde yapılan su işleme derinliği 

testlerinde elde edilen değerler karot alınan bölgelerdeki betonların zararlı kimyasallara karşı bile 

geçirimsiz olduğu görülmektedir. 

Karotların bulunan basınç dayanımları en az 28 günlük basınç dayanımının %85’ine eşit 

olmalıdır. Hiçbir numune kritik dayanımın %75’inden daha az olmamalıdır. 

22.3. Sertleşmiş Betonda alınan numunelerin mukavemet değerlendirmesi 

 
                                                                           Şekil 46-Normal Dağılım Eğrisi 

Beton istatistik Terimleri 

 X: Elde edilen Basınç dayanımı 

 X: Aritmetik ortalama 

 S: Standart sapma 

 V: Değişkenlik katsayısı =∎ S I X 

 f ‘ c: Karakteristik dayanımı 

 f ‘ cr: Gerekli dayanım 
 

 f ‘ cr = f ‘ c + 1,0 s       % 84 güvenlik 

 𝐗   𝐟 ‘ 𝐜𝐫  ve 

 Xen düşük   𝟎 𝟖 𝒇 ′𝒄 
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Standart sapma terimleri 
 

 S   TOPLAM STANDART SAPMA 
 S1  TEST İÇİ SS Numune alma, taşıma, saklama kırma gibi işçilik ve ekipmandan 

 S2  HARMAN SS çimento miktarı ve dayanımı, gradasyon ve su miktarı değişiklikleri gibi 
malzeme ve betondan kaynaklanan standart sapma 

 R  Üç numune arasındaki en yüksek ve en düşük farkı 

 R  Üç numune arasındaki en yüksek ve en düşük farkının ortalaması 

 d2  Bir harmandan alınan numune sayısına bağlı katsayı: 3 adet silindir için 1,693 
 

ACİ 214 değerlendirmesi 
 

 
                                                          Tablo 28-Standart sapma 

 
                                                            Tablo 29-Değişkenlik katsayısı 

Değerlendirme Dizileri 

 Tekil: Tek slindir dayanımının aritmetik ortalaması bir değer olarak alınır ve değişkenler 
bunlara göre hesaplanır. Tekil değerlendirme değişikliklerine daha duyarlıdır. 

 10 Değer kayar :  Tek silindir dayanımlarının ardışık 10’ar adedinin ortalaması bir değer 
olarak alınır ve değişkenler bunlara göre hesaplanır. Daha sakin, anlaşılır ve eğilimi daha iyi 
gösteren kontrol grafikleri elde edilir. 
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Test sonuçları kabul kriterleri 

 ACI 214: Tekil silindir dayanımlarının aritmek ortalamadan sapması o zamana kadar elde 
edilmiş olan standart sapmanın iki katından büyükse sonuç reddedilir. 

 TS EN 206-1: Tekil silindir dayanımlarının en yükseği ile en düşüğü arasındaki fark, aritmetik 
ortalamanın  %15’inden fazla ise ve sonuçlardan birinin değerlendirmeye alınmaması için 
yeterli neden varsa o sonuç atılır ve diğer iki sonuç dikkate alınır, yoksa sonuçlar reddedilir. 

 
A-) Beton özelliklerinden kaynaklanan sapmalar 

1-) Su/Çimento oranındaki sapmalar 

a-) Zayıf su kontrolü 
b-) Agregadaki aşırı rutubet değişiklikleri veya değişken agrega su ihtiyacı 
c-) Yeniden katkı ilavesi 
 

2-) Su ihtiyacındaki sapmalar 

a-) Agrega gradasyonu, su emmesi ve tane şeklindeki değişiklikler 
b-) Çimento ve katkı özelliklerindeki değişiklikler 
c-) Hava içeriğindeki değişiklikler 
d-) Teslim süresi ve sıcaklıktaki değişiklikler 

 
3-) Beton bileşenlerinin özellikleri ve oranlarındaki değişiklikler 
 

a-) Agregalar 
b-) Bağlayıcılar; çimento, uçucu kül, puzolan v.s. 

 
4-) Karıştırma, taşıma, yerleştirme ve sıkıştırmadaki değişiklikler 

 
5-) Beton sıcaklığı ve küründeki değişiklikler 
 

B-) Deney uygulamalarından kaynaklanan sapmalar 
 
1-) Uygun olmayan numune alma işlemi 

 
2-) Numune üretim tekniklerindeki değişiklikler 

a-) Taze silindirlerin taşınma, saklanma ve kürü 
b-) Düşük kaliteli, hasar görmüş ve çarpılmış kalıplar 
 

3-) Kürlemedeki değişiklikler 

a-) Sıcaklık değişimi 
b-) Değişken rutubet kontrolu 
c-) Silindirlerin laboratuvara geç ulaştırılması 

    d-) Standart küre geç başlanması 
4-) Deney uygulaması 

a-) Uygunsuz numune hazırlanması 
    b-) Uygunsuz deney uygulaması 

c-) Kalibrasyonsuz deney ekipmanı 
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23-) ŞANTİYEDE KULLANILAN DİĞER BETON ÇEŞİTLERİ  

23.1. Büzülmesiz Beton  
Kullanım alanları: 

a-) Ağır makina temelleri 

b-) Taban plakalarında 

c-) Ankraj bulonları 

d-) Çelik taşıma plakalarında 

e-) Gezer vinç ray altı 

Dolusavak eşik yapısı , santral binası gezer vinç  ray altlarına ve radyal muylu ankraj plakası ile 

muylu göbeği  arasına büzülmesiz beton yerleştirilmiştir. Dökülen büzülmesiz betonların slampı, kendi 

kendine yerleşen akıcı kıvam(Flowable) seçilmelidir. Yerleştirme kalınlığı üreticinin de kataloğunda 

belirttiği (Sika grout 210/214) gibi kalınlığı 7,5 cm’yi aşmamalıdır. Büzülmesiz beton yazın 38℃′ nin 

üzerinde kışın 5℃’nin altındaki sıcaklıklarda tatbik edilmemelidir. Kışın 5℃’ altında uygulanması 

zorunlu olduğunda; büzülmesiz beton tatbik edilecek bölge sıcaklığı 5℃’ye kadar yükseltilmeli ve 

döküm sonrası koruma tedbirleri alınmalıdır. 3 gün süre ile büzülmesiz beton sıcaklığı 10℃’nin 

üzerinde olacak şekilde korunmalıdır. Döküm sıcaklığı 10 ile 32℃ arasında olmalıdır. 

Radyal kapak muylu ankraj plakası ile muylu göbeği arasına yerleştirilecek ikinci faz betonu 

büzülmesiz yüksek dayanımlı beton olmalıdır. İkinci faz betonu, radyal kapak ile ilgili deneme 

işlemlerinin idare tarafından onayından sonra yerleştirilmelidir. [67] 

 
                                 Resim 145-Dolusavak radyal kapaklarda büzülmesiz beton uygulanacak trunıon bölgesi 
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Büzülmesiz beton fiziksel özellikleri:  

Akışkanlık                           CAN/CSA  A23.2-1B  >      <      

Erken hacim değ.              ASTMC 827                      6                         

Priz sonu hac. Değ. CRD C621 –ASTM C 1107                                    

Priz başlangıcı:                   ASTM C807                  .   6.                 

Priz sonu baş.:                    ASTM C807                 6                  

Terleme :                             CAN/CSA  A23.2-1B                 

7 Günlük basınç dayanım         CAN/CSA  A23.2-1B                  

28 Günlük basınç dayanım       CAN/CSA  A23.2-1B                  

Büzülmesiz beton, kullanılmadan önce aşağıda DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı tarafından 

yapıldığı gibi test edilmelidir. 
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                                                                     Tablo 30-Büzülmesiz betonun özellikleri 

 

 

YKS SIKA DEITERMANN IKSA YKS SIKA DEITERMANN IKSA

Emaco S 55
Sika Grout 

214
Cerinol VM Iksa Grout Emaco S 55

Sika Grout 

214
Cerinol VM Iksa Grout

0,1 0 0 1,40E-04 0

0,2 0 0 4,70E-04 2,65E-04

0,3 0 0 9,00E-04 3,00E-04

0,4 9,00E-06 4,00E-06 1,12E-03 2,75E-04

0,5 2,40E-05 1,10E-05 1,25E-03 2,73E-04

0,6 3,70E-05 1,75E-05 1,37E-03 2,72E-04

0,7 5,10E-05 2,35E-05 1,50E-03 2,70E-04

0,8 6,45E-05 3,00E-05 1,62E-03 2,68E-04

0,9 7,80E-05 3,60E-05 1,72E-03 2,67E-04

1,0 8,80E-05 4,00E-05 1,79E-03 2,65E-04

1,1 8,70E-05 2,95E-05 1,54E-03 2,75E-04

1,2 8,70E-05 2,50E-05 1,51E-03 2,74E-04

1,5 8,70E-05 1,96E-05 1,51E-03 2,90E-04

2,0 8,60E-05 1,96E-05 1,50E-03 3,05E-04

2,5 8,50E-05 1,96E-05 1,49E-03 3,05E-04

3,0 8,40E-05 1,96E-05 1,48E-03 3,05E-04

58,521

63,028

62,0

65,640,467,6

37,863,7

52,6

14 52,1 58,2 34,0 56,9

43,9

7

10 46,9

41,3 48,8

53,6 31,0

27,7 48,2

5 36,0 44,2 24,6

23,7

3 28,0 37,3 19,9 37,5

PROPERTIES OF NONSHRINK MORTARS
TESTED AT THE DSI TAKK DEPARTMENT - ANKARA

FREE COMPRESSIVE STRENGTH   (Mpa)

AGE  
Days

1 10,9 22,4 9,8

CHANGES OF LENGTH  (mm / mm)
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Days
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23.2. Poroz Beton 
Poroz betonu, zaman zaman yeraltı suyunu drene etmek için kanalizasyon borularının altındaki 

kaya temellerinin üstüne yerleştirilir. 300mm kalınlığında sabit 100mm su derinliğine sahip bir 

döşemede deşarj 30 litre/dak./ m²’den daha az olmamalıdır. 

 Poroz beton 10℃’den daha düşük hava sıcaklıklarında dökülmemelidir.  

 Poroz beton içerisindeki boşluk oranı %15 ile %35 arasında olmalıdır. 

 Su /çimento oranı 0,30 ile 0,35 arasında olmalıdır. 

 28 günlük basınç dayanımı 4 MP ile 25MP arasında olmalıdır. 
Poroz beton geleneksel beton gibi çimento, iri agrega ve sudan oluşur. Ancak çimento dışında çok 

az ince malzeme içerir veya hiç içermez.  

Poroz beton agrega/çimento oranı hacim olarak 8/1 veya kütlece 10/1 arasında olmalıdır. 

Aşağıdaki tabloda örnek poroz beton karışımı ve Ilısu Barajı santral binası drenaj sisteminde 

kullanılan DSİ arazi laboratuvarında hazırlanan karışım verilmiştir. 

  
                                     Resim 146-Şantiyede hazırlanan poroz beton ve poroz beton permeabilite testi 
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                                          Tablo 31-Şantiyede kullanılan Poroz Beton Karışım Tasarımı 

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   : 09.03..2016

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               :

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,30 Katkı /Admixture   

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

C C C Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

. 1,1/2 31 100 100,0 Çimento /Cement 65 3,09 201

. 1 25 90,6 90,6 Su /Water 60 1 60

3/4 19 32,1 32,1 Hava /Air 200

1/2 12,5 0,1 0,1 Katkı /Admixture 0,0 1,20 0

3/8 9,5 Kısmi Hacim/Partial Volume 325

Agregalar/Aggragates 675 2,877 1941

Kırma Kum /Natural Sand 0 2,88 0

İnce Çakıl /Fine Gravel 0 2,88 0

Orta Çakıl /Medium Gravel 675 2,88 1941

Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 100 Toplam/Total 1000 2202

Rutubet/Moisture 2,8 1,7 1,0 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,8 1,1 0,8 Total Bileşenler/Components 1000 litre 25

0,0 0,0 3,9 3,9 Çimento /Cement 201 5,025

Su /Water 56 1,410

Numune No Katkı /Admixture 0,0 0,000

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Kırma Kum /Natural Sand 0 0,000

1 İnce Çakıl /Fine Gravel 0 0,000

2 Orta Çakıl /Medium Gravel 1945 48,621

3 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Ortalama/Ave. Toplam/Total 2202 55,057

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (mm) Temperature oC

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

4

2,461

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

 Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

3 Gün/Days 7 Gün/Days 28 Gün/Days

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

POROZ BETON ASTM C 1701

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

BA.MIX.D-2016/PRZ//01

MÜTEAHİT DSİ

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

100,0

90,6

32,1

0,1 10
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31251912,59,5
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                                                   Tablo 32-Poroz Beton geçirimlilik test sonuçları 

ELEK

SERİSİ Min Average Max

31 100 100,0 100

25 90 90,6 100

19 20 32,1 55

12,5 0 0,1 10

9,5 0 5

k x M
D²'' x T

k=

M=

D²

T

4,7

K(126 '') M(su miktarı)

126 20

D²(12)'' T(Süre)

144 8,71

K(126 '') M(su miktarı)

126 20

D²(12)'' T(Süre)

144 7,43

K(126 '') M(su miktarı)

126 20

D²(12)'' T(Süre)

144 8,4

Kab+num ağ kab ağ Num ağ Su ağırlığı % Boşluk Ortalama

8302 2215 6087 9520 1218 20,01

8303 2215 6088 9538 1235 20,29

12.03.2016  YAPILAN GEÇİRİMLİLİK TESTİ

126''(İNÇ)

DSİ TAKK 25 mm

11.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN GEÇİRİMLİLİK TESTİ

I=

GEÇEN SU MİKTARI

ÇAPIN KARESİ

SÜRE

1

2520

2,01

1254

Ağırlıkça Boşluk oranı tayini

Num+kab+su

20,15

SUDA VE HAVADA YERDEĞİŞTİRME YÖNTEMİYLE

2

2520

2,36

1070

3

2520

2,08

1210

13.03.2016  YAPILAN GEÇİRİMLİLİK TESTİ

ASTM C 1701         ≤%
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23.3. Prefabrik Beton 
Prefabrik yapı elemanları, projelerde verilen veya İdare tarafından belirlenen detay, boyut ve 

töleranslarda inşaa edilecektir. 

Beton bileşenleri, sınıfları, karışımları, dayanımları, genel kalite, deneyler, döküm ve betonun 

bakımı (kürü) bu şartnamede açıklandığı gibi olacaktır. Tamamlanmış elemanların yüzeyleri düzgün, 

dolu, keskin kenarlı ve çatlaksız olacak renk bozukluğu, gözeneklenme, delikler, çapaklar, su izleri, 

tozlanma veya kalıp izleri bulunmayacaktır. 

Prefabrik beton en az 14 gün sulanıp betonun bakımı (kürü) yapılacaktır. Batardo kirişleri ve 

kirişler, istenen 28 günlük dayanım değerinin en az % 75’ini kazanmadan yerinden hareket 

ettirilmeyecektir. Kirişler yalnız kaldırma kancalarından kaldırılacaktır. 

Prefabrik elemanlar uygun bir şekilde hazırlanmış döküm sahalarında veya atölyede imal 

edilecek ve bakımı yapılacaktır. Nakliye ve montaj sırasında meydana gelebilecek hasarları önlemek 

için elemanların içine özel kaldırma tertibatı yerleştirilecektir. Yerine konduktan sonra meydana 

gelecek bu tip hasarlar tamir edilecektir. 

 
                                  Resim 147-Dolusavak eşik yapısı kret köprüsü prefabrik (prekast) kirişleri 

Not: Prefabrik betonu döküldükten sonra betonun sertleşmesi esnasında meydana gelecek 

büzülmeden dolayı prekast betonlarını çevreleyen çelik kılavuzlar var ise bu kılavuzların büzülmeden 

dolayı şekil değiştirme riski var ise bu kılavuzlar, çelik berkitmelerle desteklenmelidir. 
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                         Resim 148-Beton baraj batardo kapak siloları için dökülen prekast (prefabrik) kapak betonları 

23.4. Kendiliğinden Yerleşen Beton 
KYB’ler yüksek akıcılıkları nedeni ile yerine, işlenebilirliğini kaybetmeden kolay bir şekilde 

yerleştirilebilen betonlar olarak adlandırılmaktadırlar. KYB’nin yüksek bir akıcılığa sahip olması 

gerekmektedir. Yüksek akıcılık sağlanırken, ayrışma ve terleme olayları gerçekleşmemelidir. Yüksek 

akışkanlık süper akışkanlaştırıcılarla sağlanır. Betonun kararlığını bozmamak önemlidir. Bunun için 

ince malzeme miktarını artırmak ve/veya viskozite arttırıcı maddeler kullanılır. KYB’ler düşük 

su/çimento oranında, yüksek dayanıma ve üstün kalıcılığa sahip betonlar olduğu için, yüksek 

dayanımlı betonlar sınıfına girerler. KYB’nin iki temel özelliği vardır. Bunlar kalıpları doldurma 

yeteneği ve yüksek ayrışma direncidir. Kalıpları doldurma yeteneği, süper akışkanlaştırıcılarla sağlanır. 

Yüksek ayrışma direnci ise, ince malzeme miktarının yüksek tutulması ve viskozite düzenleyici katkı ile 

sağlanabilir.  

                  
                                                                     Tablo 33-KYB Test limit değerleri 
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                                    Tablo 34-KYB'ye giren malzemelerin hacimsel ve kütlece dağılımları 

Karışım Tasarımının yapılması 

Tablo 34’de Nakamura tarafından geliştirilen etkili bir karışım şeması verilmiştir. Bu şemaya göre 

tasarım için asağıdaki aşamalar sıra ile izlenmelidir. 

1. Betona karışacak hava miktarının tespiti. ( çoğunlukla %2 olarak alınır.) 
2. Karışıma girecek kaba agreganın hacim olarak tespiti 
3. Kum miktarının tespiti 
4. Harç bileşiminin tasarımı 
5. Harçtaki optimum su/çimento oranı, su/filler malzeme oranı ve katkı miktarı 

 

Not: Hazırlanan karışımın aşırı slamp kayıplarına uğramaması ve en az 60dk. işlenebilir halde kalması 

çok önemlidir. 

Başlangıç için mix bileşimi: 

Mix tasarımı esnasında anahtar karışım elemanlarının hacimsel olarak değerlendirilmesi ağırlık 

olarak değerlendirilmesinden çok daha yararlıdır. 

Kendinden yerleşen bir betonu elde edebilmek için aşağıda gösterilen aralıklar karışım ve 

miktarlar dikkate alınmalıdır. Uygun değişiklikler, gerekli mukavemeti ve performansı sağlayabilmek 

için yapılabilir. 

 Su/ Bağlayıcı malzeme oranı (hacimsel olarak) = 0,80 - 1,1 

 Toplam bağlayıcı oranı 160-260 dm3  veya 400-600kg 

 İri agrega toplam karışımın %28 ile %35 arasında olması gerekir. 

 Su miktarı 210 litre/m3 olmalıdır. 

 Kum miktarı, karışıma giren diğer malzemelerin hacmine göre ayarlanmalıdır. 
 

0,125mm altındaki kum(fiiler),  bağlayıcı malzeme olarak değerlendirilir. 

 İnce malzeme 0,125mm’den büyük 4mm’den küçük olan malzemeler agregayı kapsar. Genellikle 

harç karışımı içerisindeki oranı %40 ile %50 arasında veya toplam agrega ağırlığının %48 ile %55 

arasında olmalıdır.  
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Aşağıda, KYB örnek karışım tasarımı verilmektedir. 

    
                      Tablo 35-Hacimsel olarak karışıma giren malzemelerin oranları 

Örnek 
Kendinden yerleşen beton miksinde iri agrega oranı %29, Çimento pastası 423,78dm3 Su/ 

Bağlayıcı malzeme oranı ise = 0,37 olarak, Uçucu kül oranı ise çimento miktarının %25’i olarak tespit 
edilmiştir. Maksimum Dane çapı 16mm dağılım olarak %60’ı 12,5mm, %40’ı 16mm olarak seçilmiştir. 
Süper akışkanlaştırıcı kullanılacaktır. Tahmini hava miktarı hacim olarak %2 olacağı farz edilmiştir. 
Karışım içerisinde iri agrega oranının tespiti:  60/40 

İri agrega özgül ağırlığı: 2,66 

Kum özgül ağırlığı : 2,60 

Toplam agrega ağırlığı =290,17*2,66+286,06*2,60= 771,84+743,75 =1515,60Kg/m3 

Toplam agrega içerisinde iri agrega oranı : 771,84/1515,60 = 51% 

Harç hacminin hesaplanması: 

Beton hacmi – iri agrega hacmi = 1000-290,17 = 709,84dm3 

Kum hacminin hesaplanması:  

Harç içerisinde kum oranı = %40,30 

Toplam Harç miktarı = 709,84dm3 

Kum miktarı = 709,84 *(40,30/100)= 286, 06dm3 

Harç miktarı  = 709,84 – 286,06 = 423,78dm3 

Kum ağırlığı = 286,06*2,60= 743,75kg 

Harç karışımına giren malzemelerin hesaplanması: 

Çimento özğül ağırlığı: 3,15 

Uçucu kül özgül ağırlığı : 2,2 

Hava oranı : %2 

Su/ Bağlayıcı = 0,37 

Toplam bağlayıcı malzeme = Çimento + Uçucu kül + filler kum  

İri Agrega (kg/m³)

Karışımdaki İri Agrega oranı(%)

İri Agrega (dm³) Harç Kum Çimento pastası

290,17 709,84 286,06 423,78

743,75

1.515,60

29

Beton karışımına giren malzemelerin hacimsel olarak dağılımı

Kum(Kg/m³)

Toplam Agrega(Kg/m³)

771,84
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Çimento = 360Kg 

Uçucu kül= 90Kg 

Filler malzeme =   < 0,125mm )100Kg 

Toplam bağlayıcı = 550kg 

Su = 203,5kg 

SP( super akışkanlaştırıcı) =  Bağlayıcı malzemenin %1,2 ‘si= 550*(1,2/100)=6,60kg 

Toplam harç hacmi= Çimento + uçucu kül + filler kum + su + SP + hava 

Toplam harç hacmi = (360/3,15)+ (90/2,2)+(100/2,6)+203,5/1+6,60/1,00+(2*10) 

Toplam harç hacmi = 423,78dm3 

             
                                                                    Resim 149-Yayılma tablası deneyi 
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                                                                        Tablo 36-EFNARC standart limitleri 

 

  
                        Resim 150- Akış hunisi(Vfunnel)                                              Resim 151- deneyi L(Lbox) Kutusu deneyi 

H2-H1 =30 mm max

V Huni (Funnel)

V Huni- T 5 min

L Kutusu

U Kutusu

650-800 mm

2-5 saniye

0-10 mm

8-12 saniye

artı 3 saniye

H2/H1= 0,8-1,0

Kum miktarı > 50 % Toplam Agrega

Su < 200 lt.

İŞLENEBİLİRLİK DENEYLERİ

Slamp-yayılma tablası

T50 cm yayılma tablası

J Ring

Mix Dizaynı

Çimento pastası  > 40 %  Toplam karışım hacmi

KARIŞIM BİLEŞİMİ

İri Agrega< 50%

Su Binder oranı = 0,8-1,0

Toplam Bağlayıcı miktarı= 400-600 Kg/m³

Kum miktarı > 40 % Harç hacmi

Kum miktarı <  50 % Pasta hacmi
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                                                           Tablo 37-Şantiyede kullanılan KYB karışımı 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   : 13/02/2014

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C 25/30 Max.Tane Çapı /Dmax  : 12 mm Beton Karışım No /Mix Design No               : D 167-6

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,58 Katkı /Admixture    (SİKA Hİ-28 )    : 2,0%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

Kül 36,8 2,31 85

. 1 25 Çimento /Cement 110,0 3,09 340

3/4 19 100 100,0 Su /Water 217 1 217

1/2 12,5 100,0 100,0 Hava /Air 25

3/8 9,5 100 90,0 97,0 Katkı /Admixture 6,2 1,20 7,48

No4 4,75 100,0 29,8 78,9 Kısmi Hacim/Partial Volume 395

No8 2,36 81,2 0,3 56,9 Agregalar/Aggragates 605 2,815 1703

No16 1,18 51,2 1,8 36,4 Kırma Kum /Natural Sand 427 2,80 1192

No30 0,6 29,5 0,0 20,7 İnce Çakıl /Fine Gravel 178 2,86 511

No50 0,3 21,8 0,0 15,3 Orta Çakıl /Medium Gravel 0 2,87 0

No100 0,15 12,0 0,0 8,4 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 70 30 Toplam/Total 1000 2353

Rutubet/Moisture 3,1 1,7 0,7 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,7 1,4 1,1 Total Bileşenler/Components 1000 litre 30

4,8 0,0 0,0 4,8 Çimento /Cement 340 10,200

KÜL 85 2,550

Su /Water 212 6,365

Numune No Katkı /Admixture 7,5 0,224

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 0-4 mm 1197 35,913

1 4-12 mm 511 15,330

2

3

Ortalama/Ave. 24,7 35,9 Toplam/Total 2353 70,582

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (mm) Temperature oC

5sn-62 cm 18

10sn-73 cm

15sn-75 cm

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

v=  sn L= % 3 sn L Box doldu

8,5 cm-8,5 cm

N: Doğal/Natural        C: Kırma/Crushed

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

3 Gün/Days 7 Gün/Days 28 Gün/Days

Yayılma 

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON 

BA.MIX.D167-6

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

RUT.DÜZENLEME==01.03.2016

95

88

76

62

48

29

21

11,5

83

66,5

47,5

31

19
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Fuller Seri 3 Karışım

100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 12.5  19  25      mm.
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23.5. Tesviye ve şap betonları 
Tesviye ve şap betonları; konut, ticari ve sanai yapılarında pürüzsüz düz yüzeyler elde etmek 

amacı ile kullanılırlar. Şap betonları aynı zamanda taban döşemelerinin yapısal kalınlığını ve 

mukavemetini artırma amacı ile de kullanılabilirler. 

  Döşeme üstü şap betonları üç gruba ayrılır. 

1. Aderanslı şap betonu 
2. Aderanssız şap betonu 
3. Monolitik şap betonu 

 
Tanımlar 

Tesviye betonu: 

Genellikle yüzeyi, döşeme final işlemleri (karo, parke işleri) için uygun ve bu işlemler için 

yeterli kalınlıkta, genellikle ince agrega ve ve çimento karışımından ibaret iyi sıkıştırılmış beton 

tabakasıdır. 

Şap betonu 

 Şap betonlarının 28 günlük karekteristik dayanımları istenilen aşındırma direncine uygun 

olmalıdır. Eğer bulundukları servis koşulları aşındırmanın göz önünde bulundurmasını gerektirmiyorsa 

basınç ve eğilme dayanımı 20MPa’dan daha az olmamalıdır. Kalınlığı 25mm’yi aşmayan monolitik şap 

betonlarında maksimum agrega çapı 7,00 mm’ yi aşmamalıdır.  Kalınlığı 30 mm kadar olan aderanslı 

şap betonlarında maksimum agrega çapı 9,5 mm, 40 mm kalınlığa kadar olan şap betonlarında 

maksimum agrega çapı 12,5mm ve 40 mm üzerindeki aderanslı şap betonlarında maksimum agrega 

çapı 19 mm’ye kadar çıkartılabilir. 

Şap neden atılır? 

Şap’ın kullanılmasındaki ilk amaç tesviye betonu dökülmüş yüzeyi dış etkenlerden korumak 
olarak ifade ediliyor. Akabinde ise kullanılan alanın kullanım süresini uzatmak ve özel amaçlar için 
kullanılacak alanların özelliğine uygun yer kaplaması yapmak şeklinde sıralanıyor. 

 Tabandaki betonun yüzeyi üzerinde aşınmaya dayanıklı yoğun bir tabaka oluşturmak  

 Taban döşemesinin dayanımı ve yapısal derinliğini artırmak 

 Amacı ile  tasarım edilen yüksek mukavemetli beton tabakası oluşturmak 

 
Tesviye ve şap betonu uygunluğu 

 Tesviye betonu genellikle hafif yüklere maruz döşemeler ve aşağıda belirtilen amaçlar için 
kullanımı uygundur. 

 Kapalı alanlardaki döşemelerin kaplanması için uygundur. ( garaj ve dükkan tabanları ) 

 Tabanları plastik karolar, halılar ile kaplanan hafif trafiğe maruz ofis, dükkan ve hastaneler 
için uygundur. 

 Tesviye betonu ticari binalar, endüstriyel yapılar ve okullar için uygun değildir. Bu yapılar için 
üzeri tüm kalınlığı boyunca mastarlanmış beton ve şap betonu daha uygundur. 
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 Tesviye ve şap betonları sadece döşeme betonlarının kabul edilebilir standarda göre 
yerleştilmesinin ve düzenlenmesinin pratik olmadığı döşeme betonları üzerine 
yerleştirilmelidir. 

 

Tesviye ve şap betonu tipleri 

Tesviye ve şap betonu yaygın olarak 3 tip olarak kullanılmaktadır. 

 Monolitik tesviye ve şap betonu: Üzerine yerleştirildikleri döşeme betonu henüz plastik 
halde iken, 

 Aderanslı tesviye ve şap betonu: Üzerine yerleştirildikleri döşeme betonu prizini alıp 
sertleşmiş ise, 

 Aderanssız tesviye ve şap betonu: Eğer döşeme ile tesviye ve şap betonu arasında iyi bir 
aderansın sağlanması mümkün değil ise, tesviye ve şap betonu döşeme üzerine araya 
ayırıcılar veya geçirimsiz membran koyularak yerleştirilirler. 

 
Monolitik tesviye ve şap betonları 

Yukarıda sözü edilen tesviye ve şap betonları döşeme betonları üzerine yerleştirilecekleri 

zaman, tesviye betonu kalınlığı yaklaşık olarak 25mm olmalı hiçbir zaman kalınlıkları 15 mm’den az  

40 mm’den fazla olmamalıdır. Monolitik şap betonunun minimum kalınlığı herhangi bir bölümünde 

20 mm’den daha az olmamalıdır. Yapısal gereklilikler ve özellikler dikkate alınarak maksimum kalınlık 

40 mm’den daha fazla arttırılabilr. Fakat kalınlığın 40 mm’nin üzerine çıkarılması tabandaki yapı ile 

farklı büzülme gerilmeleri nedeni ile aderans kaybı riskini artırır. 

Monolitik tesviye ve şap betonları ile döşeme betonları arasında iyi bir aderansın 

sağlanabilmesi için taze betondaki terleme safhasının dikkatle izlenmesi gerekir. Terleme, taze beton 

yüzeyinde suyun birikmesine neden olarak aderans kaybı riskini artırır. Bu nedenle monolitik tesviye 

ve şap betonları yerleştirilirken aşağıdaki iki yöntem uygulanmalıdır. 

 Beton sıkıştırılıp, beton yüzeyi mastarla düzeltildikten sonra ve terleme suyu henüz yüzeyde 
görünmeden, (Hemen yerleştirilme) 

 Yüzeydeki terleme bittikten ve terleme suyu tamamen buharlaştıktan veya elle temamen 
uzaklaştırıldıktan sonra (gecikmeli yerleştirilme) 

Hemen yerleştirmede zamanlama özel dikkat ister. Yüzey düzenleme gerektirmediği için avantajlıdır. 

Geciktirilmiş yerleştirme kritik değildir. Fakat tesviye ve şap betonu yerleştirilmeden önce 

yüzeyde biriken pislikler ve serbest malzemeler temizlenmeli, tercihen vakumlu temizlik yüzey fırça 

ile pürüzlendirilmelidir. Geciktirilmiş yerleştirme, terleme periyodunun tamamlanmasından bir veya 

iki saat sonra yapılmalıdır. 

Aderanslı Şap betonu 

Aderanslı şap betonları minimum kalınlıkları 20 mm’den daha az olmamalıdır. Şap betonu 

kalınlığı, döşemede kullanılan betonun maksimum dane çapına uygun ise, taban döşemede kullanılan 

aynı beton mix’i kullanılarak dökülebilir. Ancak ağır servis koşullarına maruz döşemeler üzerine 

yerleştirilen şap betonlarının mukavemetleri alt döşemenin mukavemetinden daha yüksek olmalıdır. 
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Şap betonu, derz aralıkları taban döşemesinin inşaat ve büzülme derzleri ile uyumlu olmalıdır. 

Kesilerek yapılan yalancı derzler şap betonu kalınlığının 1/3’ü kadar olmalıdır. (24 veya 48 saat 

arasında)  Yalancı derz kalınlığı da 4 mm’den fazla olmamalıdır. 10 cm’den daha kalın döşemelerde bu 

yöntem pratik değildir. Kesilerek yapılan yalancı derzler alttaki döşemeye en az 25 mm işlemelidir. 

Şap betonu eğer daha önce derzleri kesilmiş bir alt döşeme üzerine yerleştirilecekse, Şap 

içerisindeki derzler alt döşemenin içerisine döşeme kalınlığına uygun olarak uzatılmalıdır. Eğer şap 

betonu yeni dökülmüş ve hala derzleri hareketli olan bir alt döşeme üzerine yerleştirilecek ise tekrar 

şap betonu üzerinde kesme derz yapmak gereksizdir. Maksimum genleşme 7 ve 14 gün arasında 

oluşur. Paneller halinde dökülecek aderanslı şap betonlarında panellerin boy/genişlik oranı, çatlak 

oluşum riskini azaltmak amacı ile  1,25’i aşmamalıdır. Şap betonları kolon, duvar ve ilave yapılardan 

izolasyon dezleri ile ayrılmalıdır. Derzlerin derinliği taban betonuna kadar inmeli ve hiçbir zaman 

20mm’den daha az olmamalıdır. 

Şap betonu yerleştirme şartları 

Şap betonu yerleştirilirken, yapının iç sıcaklığı 10℃’ den daha az olmamalıdır. [4] 

Eğer şap betonu normal ve donma çözülme etkilerine maruz bir ortamda hizmet verecek ise 

W/C oranı 0,50, eğer kimyasal etkilere maruz bir ortamda hizmet verecek ise W/C oranı 0,45 

olmalıdır. Döşemeler kapalı bir ortamda hizmet verecek ise W/C oranı 0,47 ve 0,55 arasında olabilir. 

                              
                                                Tablo 38-Döşemeler için önerilen bağlayıcı madde miktarları 

                         

MALZEME
ÖZGÜL 

AĞIRLIK

---- gr/cm
3 % m

3 Kg

Çimento 2,97 0,152 450,0

Su 1,00 45,0 0,203 202,5

Hava 0,00 3,0 0,030 0,0

Sika BV 140 1,07 0,6 0,003 2,7

0,0 - 3,0 mm 2,63 40,0 0,249 654,1

3,0 - 12,7 mm 2,69 60,0 0,365 981,2

---- 1,000 2.290,5

3 Gün

7 Gün

Basınç Dayanımı   

Kg/cm
2

205,0

253,6

Slamp cm 13,0

ŞAP BETONU KARIŞIMI

TOPLAM

 
                                                                               Tablo 39- örnek şap karışımı 
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                                                                                 Tablo 40- örnek şap karışımı 

 
                                                         Tablo 41-Şantiyede hazırlanan Şap betonu dizynı 

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   :

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : Max.Tane Çapı /Dmax  : 12 mm Beton Karışım No /Mix Design No               :

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,47 1,5%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

1 1/4 31,5 100,0 Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

. 1 25 100,0 Çimento /Cement 135,9 3,09 420

3/4 19 100 100,0 Su /Water 197 1 197

1/2 12,5 100,0 100,0 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 87,0 93,5 0 1,18 0

No4 4,75 100,0 13,8 56,9 5,3 1,20 6,3

No8 2,36 90,0 0,7 45,4 Kısmi Hacim/Partial Volume 354

No16 1,18 68,0 0,1 34,1 Agregalar/Aggragates 646 2,845 1839

No30 0,6 35,0 0,0 17,5 Kırma Kum /Natural Sand 325 2,83 920

No50 0,3 24,0 0,0 12,0 İnce Çakıl /Fine Gravel 322 2,86 920

No100 0,15 14,3 0,0 7,2 Orta Çakıl /Medium Gravel 0 2,88 0

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 50 100 Toplam/Total 1000 2463

Rutubet/Moisture 2,9 1,1 0,4 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,1 1,7 1,0 Total Bileşenler/Components 1000 litre 20

7,4 -5,5 0,0 1,8 Çimento /Cement 420 8,400

Su /Water 196 3,911

0,00 0,000

Numune No 6,3 0,126

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2 Kırma Kum /Natural Sand 927 18,537

1 İnce Çakıl /Fine Gravel 914 18,280

2 Orta Çakıl /Medium Gravel 0 0,000

3 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Ortalama/Ave. #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam/Total 2463 49,255

elek min Average Max

. 1 85 100,0 100

3/4 68 100,0 90

1/2 48 100,0 77

3/8 33 93,5 64

No4 22 56,9 52

No8 15 45,4 41

No16 10 34,1 30

No30 6 17,5 20

No50 3 12,0 11

No100 1 7,2 5

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

TS EN 802  DMAX 16 mm

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

2.Katkı  :

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days 1.Katkı (RMC 310)    :

   Katkı /Admixture(HİTECH28)

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

 Corrected  Weights for 1m
3

1.Katkı (RMC 310)    :

2.Katkı  :

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

Katkı /Admixture(RETARDER)

ŞAP  ve EĞİM BETONU

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

BAMİX D 24
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100           50          30          16             8            4           3/8  1/2   3/4   1    

0.15         0.30       0.60        1.18         2.36      4.75          9.5 
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                                                Resim 152-Şalt sahası ana kontrol binasında dökülen şap betonu 

Tesviye Betonu 

Tesviye betonu aşağıda verilen değişik amaçlar için kullanılabilir. 

 Doğru seviyede pürüzsüz düz bir döşeme yüzeyi elde etmek, 

 Düşüler sağlamak, 

 Isı ve ses izolasyonu koruma kapağı, 

 Su yalıtım sistemini koruma, su yalıtımı için yeleştirilen tesviye betonları üzerine 28 günlük 
kür süresinden önce su yalıtımı membranı yerleştirilmemelidir. 

 Zemin altındaki ısıtma borularını korumak ve yer sağlamak  

 Hizmet sağlamak; Şaplar geleneksel olarak kablo ve borular için uygun bir kaplama/koruma 
sağlamak amacıyla kullanılmışlardır. Şimdilerde ise şap derinliği, içine yerleştirilen tasarım 
amaçlı kanal/borularda kullanılmaktadırlar. 

 
Tesviye betonlarının çok büyük bir bölümü çimento, ince agraga ve katkıdan ibarettir. İnce 

tesviye betonlarında maksimum dane çapı en fazla 10mm olabilir. 

Tesviye betonu karışımı için ağırlık olarak BS 8204-1 standardı tarafından önerilen çimento 

ince agrega oranı 1/4’dür. Alt limit 1/3 ve üst limit 1/4,5 olarak önerilmektedir. Mukavemet C20 ve 

C25 arası olması istenmektedir. Kullanılan kumun kalitesi ve özellikleri hazırlanan tesviye betonunun 

uygunluğunda çok büyük etkisi bulunmaktadır. Kullanılan kum, sıva kumu inceliğinde olmamalıdır. 

Kulanılacak kumun kullanılmadan önce testleri yapılmalıdır. 

Ağırlık olarak 1/3,5 oranı kohezif kolay işlenebilir sıva kıvamında (4mm slamplı) tesviye 

harcının elde edilmesi için uygun bir orandır. Kullanılan su oranı 320lt’yi aşmamalıdır. Tercihen 300lt 
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kullanılmalıdır. (yüksek miktarda su kullanımı sertleşmiş tesviye harcında rötre ve çatlak oluşum 

riskini artırır. 

Düzgün bir yüzey elde edebilmek için nihai yüzey tesviyesini kolay bir mix’in hazırlanması için 

iki veya daha fazla kumun karıştırılması gerekebilir. Çoğunlukla 4 birim kırma kuma 1 birim sıva kumu 

karıştırılması ile iyi sonuçlar elde edilmektedir. 

Eğer tesviye betonunda iri agrega kullanılacak ise, ince-iri agrega oranı toplamı 1/4 veya 1/5 

arasında olmalıdır. 

Çelik malalı  çimento- kum karışımı şap betonu: 

  Döşeme üzerinde nihai yüzey elde etmek amacı ile kullanılan çimento-kum karışmı şap 

betonu 30 mm kalınlıkta olmalıdır. Şap, hava su jeti ile  tamamen temizlenmiş tesviye betonu üzerine 

yerleştirilir. Çimento-kum karışımı şap betonu yüzeyi istenen seviyede ve açıda mala ile 

düzeltilmelidir. Çimento miktarı 500kg/m3 olmalıdır. 

Ayrıca çimento-kum karışımı şap betonu tavanda su yalıtım tabakası üzerindede kullanılabilir. 

Su yalıtım tabakası üzerine kullanıldığında oluşturulan derzler 1,50x2,00m ve derz genişliği 15 mm 

genişliğinde su yalıtım tabakası altına kadar indirilmelidir. Derzler daha sonra derz dolgu malzemesi 

ile doldurulmalıdır. 

Tesviye Harcı: 

Tesviye harcı minimum kalınlığı 2 cm olacaktır. Çimento miktarı 450kg/m3 olmalıdır. Tesviye 

harcı nemli ve temamen temizlenmiş temiz beton üzerine yerleştirilmelidir. Tesviye harcı yüzeyi tahta 

mala ile vurularak yerleştirilip üzeri düzeltildikten sonra çelik mala ile yüzeyde ince tesviye 

yapılmalıdır. 3 haftalık kür ve sertleşme periyodunun ardından tesviye harcının üzerine buhar bariyeri 

yerleştirilebilir. 

23.6. Betonun Çökme sınıfları ve toleransları (TS EN 206-1’e göre) 
Sınıf                Çökme  mm              Toleranslar mm 

S1                    10-40                                       ∓𝟏𝟎 

S2                            50-90                                       ∓𝟏𝟎 

S3                           100-150                                   ∓𝟑𝟎 

S4                            160-210                                  ∓𝟑𝟎 

S5                            > 220         
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S5 sınıfı (220-250 mm) beton kendinden yerleşen beton olmayıp, vibratörlemenin mümkün 
olmadığı betonlar için (kazıklar) kullanılır. Kendinden yerleşen betonun kendine özel bir şartnamesi 
olup, maksimum dane çapının 20 mm’den daha fazla olması istenmez. KYB’nin iki temel özelliği 
vardır. Bunlar, kalıpları doldurma yeteneği ve yüksek ayrışma direncidir. Kalıp doldurma yeteneği  
hiper akışkanlaştırıcılarla sağlanır. Yüksek ayrışma direnci ise ince malzeme miktarının yüksek 
tutulması ve viskozite düzenleyici katkı ile sağlanabilir. Ancak çok iyi bir tasarımla viskozite artırıcıya 
gerek kalmayabilir. 

Tablo 42’de verilen Karışım Tasarımında kullanılan karışımda  beton slampı hiper 

akışkanlaştırıcı uygulanarak yükseltilmiştir. Kendinden yerleşen betonlar, iyi bir malzeme karışımı 

yapıldığı takdirde segregasyon ihtimali düşük betonlar olup, bu betonların segregasyona uğramadan 

düşeyde 5m, yatayda 10m uzaklığı kadar dökümü yapılabilir. S5 sınıfı betonları diger klasik betonlar 

gibi 1,5m’den yerleştirilemezler. Bu sınıf betonlar ancak tremie ile tremie hortumu 1,0m beton 

içerisine gömülü bırakılarak dökümü yapılır.  

  Betonlarda segregasyonların en büyük nedeni klasik beton slımpını hiper akışkanlaştırıcı 

kullanarak aşırı şekilde artırmaktır. Klasik betonlarda kullanılması gereken hiperakışkanlaştırıcı miktarı 

bağlayıcı miktarının %0,4 ile %1’i arasındadır. Kendinden yerleşen betonlarda bu miktar %1 ile %2 

arasındadır. Klasik betona aşağıdaki örnekte verilen karışımdaki gibi aşırı dozda hiper akışkanlaştırıcı 

kullanarak yüksek akıcılık sağlamak döküm esnasında segregasyonlara ve döküm öncesi aşırı slamp 

kayıplarına neden olur. 
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                                                              Tablo 42-S5 Sınıfı beton Karışım Tasarımı 

 

ET

YAPISAL BETONARME BETONLARI C-250/30 mm

Lab.Ref.No     : Tarih /Date   :22/07/2016

Beton Sınıfı/Class of Concrete               : C25/30 Max.Tane Çapı /Dmax  : 25 mm Beton Karışım No /Mix Design No               :D 2

Çimento Sınıfı/Class of Cement            : CEM II W/C Oranı/Ratio           : 0,45 1,7%

Çimento Fab./Factory of Cement           : MARDİN OYAK ÇİMENTO 0

Elek No/Mesh Dia.(mm) 0-4 mm 4-12mm 12-25mm Karışım/Mix Bileşenler/ Hacim DKY Öz.Ağ. Ağırlıklar

1 1/4 31,5 100 100,0 Components Volume SSD Sp.Gravity Weights

. 1 25 92,7 98,0 Çimento /Cement 123,0 3,09 380

3/4 19 100 49,2 86,3 Su /Water 171 1 171

1/2 12,5 100,0 8,3 75,2 Hava /Air 15

3/8 9,5 100 81,5 2,9 69,5 0 1,18 0

No4 4,75 100,0 13,8 0,2 53,2 5,4 1,20 6,46

No8 2,36 77,8 0,7 39,1 Kısmi Hacim/Partial Volume 314

No16 1,18 49,5 0,1 24,8 Agregalar/Aggragates 686 2,849 1954

No30 0,6 29,5 0,0 14,8 Kırma Kum /Natural Sand 345 2,83 977

No50 0,3 21,9 0,0 11,0 İnce Çakıl /Fine Gravel 157 2,86 449

No100 0,15 14,3 0,0 7,2 Orta Çakıl /Medium Gravel 183 2,88 527

Karışım Oranı/Mix Ratio(%) 50 23 27 100 Toplam/Total 1000 2511

Rutubet/Moisture 2,2 1,1 0,4 Toplam/

Su Emme/Absorption 2,1 1,7 1,0 Total Bileşenler/Components 1000 litre 30

1,0 -2,7 -3,2 -4,9 Çimento /Cement 380 11,400

Su /Water 176 5,277

0,00 0,000

Numune No 6,5 0,194

Sample No Ağırlık/Weight N/mm2
Ağırlık/Weight N/mm2

Ağırlık/Weight N/mm2
Kırma Kum /Natural Sand 978 29,335

1 8260 35,5 8257 45,3 İnce Çakıl /Fine Gravel 447 13,400

2 8271 34,69 8260 44,8 Orta Çakıl /Medium Gravel 524 15,730

3 8268 35,94 8259 45,9 Kaba Çakıl/Coarse Gravel

Ortalama/Ave. 8266 35,4 8259 45,3 Toplam/Total 2511 75,335

#DIV/0!

Zaman Çökme Beton Sıcaklığı

Time Slump (mm)Temperature oC

09:50 23 30,6

10:15 11 32,8

10:50 6 32,4

Zaman Bağıl Nem Çevre Sıcaklığı

Time Humidity Ambient Temp.

09:50 25% 37,1

%

ILISU KONSORSİYUMU DEVLET SU İŞLERİ

22,07,2016

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ

ILISU DAM & HEPP PROJECT

Dargeçit / MARDİN

16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BETON KARIŞIM RAPORU / Mix Design Report

BA.MIX.D22 ERKEN DAYANIM 

Katkı /Admixture    (Sika hi tech 28)    :

Katkı /Admixture    (Sika Retarder)    :

AGREGA GRADASYONU /Gradation of Aggragates 1m
3
 için KARIŞIM / Mix Design for 1m

3 

Katkı /Admixture(RETARDER)

   Katkı /Admixture(HİTECH28)

RUTUBET DÜZELTMESİ/Moisture Correction 1m
3
 KARIŞIM İÇİN DÜZELTİLMİŞ AĞIRLIKLAR

Hava İçeriği/ Air Content

Birim Ağırlık / Unit Weight

 Corrected  Weights for 1m
3

MUKAVEMETLER/Strenghtes (N/mm
2
)

Katkı /Admixture(RETARDER)

7 Gün/Days 28 Gün/Days 90 Gün/Days    Katkı /Admixture(HİTECH28)
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DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 200 
 
 

24-) KALIP SÖKÜMÜ 
Kalıpların sökümü, mümkün olan en erken uygulanabilir tarihte yapılmalıdır. Böylece kür 

uygulamasında da bir gecikmeye neden olunmaz. Erken kalıp sökmenin diğer bir yararı da gerekli 

tamir ve yüzey temizliğinin henüz beton taze iken yapılmasının aderans açısından en iyi zaman 

olmasıdır. 

Kalıp sökümü sözleşmesinde her zaman belirli bir süre verilmektedir. Ancak bazen 

sözleşmelerde farklı iklim şartlarında inşa edilen yapılar için de kalıp söküm tarihi olarak benzer tarih 

verilmektedir.  Bu nedenle beton temamen prizini alıp, kendi ağırlığı ve hareketli yükün iki katını 

taşıyabilecek yeterli mukavemete ulaşıncaya kadar kalıp sökümü yapılmamalıdır. Betonun istenilen 

dayanımın % kaçına ulaştığında kalıp sökümü yapılabileceği projeci tarafından belirtilmelidir. Betonun 

istenilen mukavemete ulaşıp ulaşmadığının tespiti arazide kürlenmiş numunelerle yapılmalıdır.  

Erken kalıp alma 

İnşaatın çabuk yürümesi, aynı kalıpların tekrar kullanılma zorunluluğu “ erken kalıp alma” 

eğilimini doğurur. Özellikle kolon kalıpları, kiriş yan kalıpları, perde kalıpları sakıncaları olmayacağı 

gerekçesi ile sökülür. Bazı durumlarda bu davranış yeni dökülmüş betonun yatay yönde şişmesine,  

(sünme) deplasmanına ve düşüy çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu çatlaklar içte kalırlar ve tehlikeli 

olabilirler. 

Taşıyıcı iskelenin erken sökülmesinin çok tehlikeli sakıncalarını anlatmaya  pek gerek yoktur. 

Sünme  

Sünme, sabit yük altında artan şekil değiştirme özelliği olarak tanımlanır. Diğer etkiler 
büzülme, termal şekil değiştirme gibi etkiler çıkarıldıktan sonra elde edilir. Örneğin bir döşemeden 
kalıp söküldükten sonra döşeme şekil değiştirir. Bu ilk şekil değiştirme elastik şekil değiştirme olarak 
tanımlanır. Zamanla döşeme genel olaralk sünme etkisiyle daha fazla şekil değiştirir. Sünme nedeniyle 
olan şekil değiştirme ilk şekil değiştirmeden daha fazla olabilir. Bu nedenle tasarımcı  tarafından bu 
konu dikkate alınmalıdır. Özellikle kiriş veya döşemenin altına hareketi engelleyici malzemeler 
konulduğunda bu hesaplamalara dikkat edilmelidir.  

Sünme, öngermeli elemanlarda çekme gerilmelerini azaltır ve kolonlarda kısalmalara neden 
olur ve betondan donatıya olan yük transferini azaltır.  

Sünme çekme gerilmelerinde faydalı olabilir. Kuruma rötresi, termal gerilme veya yükleme 
nedeniyle oluşan gerilmeleri azaltır.  

Bağıl nem iç ortamda %50, dış ortamda ise %80 alınabilir. Betonun karakteristik dayanımının 

%45’inden daha az yük taşıdığı varsayılır. Bu sınırdan sonra betonda çatlamalar meydana gelir ve 

sünme artar.  
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                                                            Şekil 47-Beton sıcaklığı-dayanım gelişimi 

                                  
                                                                            Şekil 48-Sıcaklığın dayanıma etkisi 

Şekilde görüldüğü gibi 10℃’nin altındaki çevre sıcaklıklarında betondaki mukavemet artışının 

azaldığı, 5℃’ de sıcaklık artışının erken yaşlarda çok daha yavaşladığı görülmektedir. Bu nedenle kalıp 

sökümüne, hava sıcaklıkları kayıtları ve arazide kürlenmiş numune sonuçları incelendikten sonra karar 

verilmelidir.  

Yerleştirilen betonun kompozit bir davranış göstermesi için istenen mukavemete eriştiğinde, 

kalıplar, destekler veya her ikisi sadece belirtilen kürleme yapılıp, istenen test sonuçları görevli 

mühendis tarafından tatminkar bulundukdan sonra sökülebilir. [68] 

Hiç bir şekilde yatay elemanların kalıpları ve destekleri görevli mühendisin izni dışında 

sökülmemelidir. 
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Not: Kalıbın erken sökülmesi için priz hızlandırıcı katkılar (calcium chloride esaslı) kullanıldığında 

beton içerisinde aliminyum ve galvanizli gömülü parçalar olmamalıdır. Soğuk derz oluşumu dikkate 

alınarak yazın kesinlikle priz hızlandırıcı kullanılmamalıdır. [41] 

Betonda erken mukavemet istendiğinde aşağıdaki uygulamalar yapılabilir; 

 CemIII çimento kullanılabilir. (Erken mukavemet alır.) 

 Çimento dozajı 60-120kg/m3 artırılarak Su/Çimento oranı düşürülebilir. 

 Su azaltıcı katkı ile su/çimento oranı 0,35 ve daha altına düşürülebilir. (normal hava 
sıcaklıklarında ( 10℃’nin üstü) 

 Betonun kürü daha yüksek sıcaklıklarla yapılabilir. 
 

        
               Şekil 49-Kür suyu sıcaklığının betonun 1 ve 28 günlük basınç dayanımları üzerindeki etkisi 

Betonda hızlandırılmış kür ve dayanım: 

Düşük sıcaklık ve düşük nem miktarı, çimentonun hidratasyonunu yavaşlatmaktadır. Diğer 

taraftan, yüksek sıcaklık ve yüksek orandaki nem, hidratasyon hızında artış sağlamaktadır. Böylece, 

çimento hamuru veya beton daha hızlı dayanım kazanmaktadır. 

Standart deney yönteminde, beton numuneler 28 gün süre ile 23℃ ıslak ortamda kür 

edildikten sonra kırılmaya tabi tutulmaktadırlar. 
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Hızlandırılmış kür yönteminde ise, hazırlanan beton karışımı 23℃’de değilde daha yüksek 

sıcaklık ve nem içeren ortamlarda kür edildikleri takdirde 1-2 gün içerisinde kazanacakları basınç 

dayanımı, 28 günde kazanacakları basınç dayanımına yaklaşmaktadır. 

Hızlandırılmış kür uygulama yöntemleri: 

Deneyler ASTM-C 684’e göre yapılmaktadır. 

Sıcak suda kür yöntemi: 

 Taze beton standart yöntemde olduğu gibi 15*30cm standart boyutlu kalıplara standart 
numune yöntemi takip edilerek yerleştirilir. 

 Deney numunelerinde harç kaybı olmaması için numunelerin ağzı kapatılır. 

 Kalıpla birlikte 35℃ sıcaklığa sahip su içerisinde 23 saat süre ile bekletilir. 

 Bu süre sonunda kalıptan çıkartılır ve alt-üst kısmına başlık yapılır. 

 Kırılma işlemine tabi tutulacak numunenin yaşı 24 saati geçmemelir. 
Bu yöntemde hem küp hem silindir numuneler kullanılabilir. 

Kaynar suda kür yöntemi: 

 Taze betonda 15*30cm boyutlu silindir kalıp içerisine standart numunelerdeki gibi 
yerleştirilir. 

 Kalıbın kapağı kapatıldıktan sonra 21℃ sıcaklıktaki suyun içerisinde 23 saat bekletilir. 

 Kalıpla birlikte 3 saat süre ile kaynar suda kaynatılır. 

 Kaynar sudan çıkartıldıktan sonra 1 saat süre ile oda sıcaklığında bekletilir ve kalıp sökülür. 

 Numunenin başlıklaması yapılarak kırılır. 

 Kırılma işlemine tabi tutulan numunenin yaşı 28 saat olmalıdır. 
  

Aşağıda belirtilen yerlerde priz hızlandırıcı katkı kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. 

 Buhar kürüne maruz tutulacak betonlar 

 Farklı metallerin kullanıldığı betonlarda, özellikle çelik donatı ile elektriksel olarak temas eden 
betonlarda 

 Sürekli çelik desteklerle takviye edilmiş döşemelerde 

 Renkli betonlarda 

 
Sodyum klorür veya çözünür klorürler ihtiva eden katkılar aşağıda belirtilen betonlarda 

kullanılmamalıdır. 

 Garaj inşaatlarında 

 Korozyon hasarına maruz olabilecek öngerilmeli betonlarda 

 Alüminyum gömülü parça bulunan betonlar, özellikle alüminyum gömülü parçalar donatı ile 
temas ediyor ve beton nemli bir çevrede ise 

 Zeminle veya sülfatlı su ile temas eden betonlar 

 Üzerinde nihai yüzey bitirme işlemi yapılacak döşemeler 

 Özellikle sıcak havalarda  

 Büyük hacimli betonlarda  
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Piyasada donatılı ve gömülü parça barındıran betonlarda klorür kullanılmasının istenmemesi 

nedeni ile değişik nonklorür, korozyona neden olmayan ticari amaçlı priz hızlandırıcılar temin 

edilebilmektedir. Ancak bu katkıların hiç biri kalsiyum klorür kadar etkili değildir. Özellikle priz 

hızlandırıcılar 10℃’nin altındaki çevre sıcaklıklarında daha etkili olmaktadır. 10℃′    üzerindeki 

sıcaklıklarda hiperakışkanların kullanımı daha etkili olmaktadır. 

Hiperakışkanlıştırıcılı betonda slamp kaybı sıklıkla oluşmaktadır. Bu slamp kayıpları çimentonun 

tipine, akışkanlaştırıcının dozuna, su/çimento oranına ve beton başlangıç sıcaklığının etkisine bağlıdır.  

Yüksek başlangıç sıcaklığı yüksek çevre sıcaklığı slamp kaybında en önemli faktörlerdir. TipI ve TipIII 

çimentolarda ani slamp kaybına neden olurlar. (Trikalsiyum alüminat miktarının fazla olması nedeni 

ile) 

Bu etkiler özel tedbirler alınarak minimize edilebilir. Tip G Tip B veya Tip D geciktirici katkılar 

kullanılarak ani slamp kayıpları azaltılabilir. 

Hiperakışkanlaştırıcılar yüksek akıcılığa sahip bir beton hazırlamak amacı ile su azaltıcı katkı olarak 

kullanıldığında hazırlanan karışım uygun bir agrega dağılımı ve maksimum çapa sahipse segregasyona 

neden olmazlar. Ancak hiper akışkanlaştırıcılar akıcı beton sağlamak amacı ile mevcut bir karışıma 

gerekli ön tedbirler alınmadan tadbik edilirlerse, yetersiz uygunluktaki karışım oranları ve max. dane 

çapına sahip olmayan karışımda segregasyona neden olabilir. 

Hiperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan betonlarda rötre oluşumu daha yüksektir. Eğer rötre  

ve sünme mevcut yapı için kritik ise rötre çatlakları ve sünmenin yapı için kritik değeri aşmamasına 

dikkat edilmelidir.  

Kalıp söküm süreleri 

Aşağıda gösterilen en az priz müddetleri dolmadan kalıplar sökülmeyecektir. Ancak özel 
kimyasallarla üretilen veya kimyasal katkısız üretilen betonların şantiyedeki dayanımları 28 günlük 
dayanımlarının % 70‘ine ulaşmışsa (Şantiye şartlarında bekletilen küp veya silindir numunelerin 
kırılması ile elde edilir) İdare’nin onayı ile bu betonların kalıpları sökülebilir.  

Bu süreler İdare’nin emri ile değiştirilebilir. Bu süreler, betona erken mukavemet kazandırmak 
için bir madde karıştırılmamış ise 5 °C den aşağı sıcaklıklarda dökülen betonlar için geçerli değildir. 

 

Kiriş ve döşemelerin alt yüzleri  

3 metreden daha büyük açıklıklarda : 21 gün 

3 metreden küçük açıklıklarda : 14 gün 

Kolonlar, sifon iç kalıbı : 7 gün  

Tünel kalıbı, sifon dış kalıbı : 2 gün  

Duvar kalıbı, kiriş yan kalıbı ve tipleştirilmiş sanat yapısı kalıbı : 1 gün (DSİ Beton Teknik 

Şartnamesi) 



                                                                                                                         
 

DSİ ILISU PROJESİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN Sayfa 205 
 
 

Not: Çevre sıcaklığının 10 °C’nin altında olduğu hava şartlarında Duvar kalıbı, kiriş yan kalıbı ve 

tipleştirilmiş sanat yapısı kalıplarının söküm işlemleri 36 saat sonra yapılmalıdır. 

Soğuk havalarda, ince duvar ve kolon gibi yapılarda çelik kalıp yerine ahşap kalıp kullanılması 

daha uygundur. Çelik kalıp kullanılması halinde çeliğin iletkenliğinin, ahşaba göre daha fazla olması 

nedeniyle betonun soğuk hava etkisinden korunabilmesi için kalıp yüzeyleri koruma malzemesi ile 

sarılmalıdır.  

 
                       Resim 153-Dolusavak şut kanalı orta duvara ait anonun çelik kalıbının brandalarla korunması 

Yüzey Yalıtımı:  

Yüzey yalıtımı veya korunmasındaki amaç, betonda oluşan adiyabatik sıcaklık artışını 

sınırlamak değildir.  Betondaki hızlı ısı kaybı nedeni ile betonun merkezi ile yüzeyi arasındaki gerilim 

farklılığını azaltmaktır. 

25-) DOLUSAVAK RADYAL VE BATARDO KAPAKLARI 2. FAZ BETONLARI 

Ankraj çekme direnci  

Unutulan ve imalat gereği sonradan ekilerek yerleştirilen donatıların çekme testi dirençleri 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
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                                                                       Şekil 50-Çekme testi direnci 

Fac   N 

Fac = KL * A* tac 

KL : Kullanılan donatı tor çelik ise =2 

A : Etkili alan = 𝜋 *d*L 

Tac : Mix C25/30 için  

1 gün = 1,50Kg/cm2  

3 gün = 4,0Kg/cm2 

7 gün = 6,5Kg/cm2 

28 gün = 10,0Kg/cm2  

Eşik Yapısı 2. Faz Donatıları için ekme derinliği hesabı:  

Fac = 1500 Kg = 15 KN 

Uygulama projelerinde verilen donatı: ɸ10 

D= 1,4cm (Tablo 43) 

KL ( Kullanılan donatı tor çelik ise) =2 

28 gün = 10,0Kg/cm2  
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Fac = KL * A* tac 

1500 = 2*(𝜋 ∗    ∗ L)*10                     L= 17,00 cm 

Beton konisi:  

Fcc= Akoni * Fct 

A= Koninin alanı 

Fct= Betonun çekme dayanımı  

Uygulanacak kuvvete göre hilti tarafından tespit edilen ankraj çapı ve boyutları aşağıda verilmektedir. 
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                               Tablo 43-Hilti tarafından değişik çaplar için kullanılan demir ekme derinlikleri 

Dolusavak Eşik yapısında eşik kotu üzerindeki kılavuzlar ile ve yan kılavuzların montajının 

başlanılmasından hemen önce kılavuzların yerleştirilecekleri block-out’ların chippingi yapılarak 2. Faz 

donatıları yerleştirilmiştir. 2. faz betonlarının chippinginde chipping derinliği maksimum dane çapının 

en az  yarısı olmalıdır.  

2. Faz donatılarının projesine uygun olarak 1. Faz betonları dökülmeden yerleştirilmesi 

gerekmekte iken 1. Faz betonu esnasında yerlerine yerleştirilmesi esnasında hem tam yerine 

yerleştirilmesi hemde yerleştirme nedeni ile kalıp sökümü ve zayiatın artmasından dolayı 2. Faz 

donatılarının daha sonra ekilerek epoksi ile yerine yerleştirilmesine karar verilmiştir. 
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Ekme derinliği yukarıdaki gibi Fac = KL * A* tac  eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. 

  
                                 Resim 154-Eşik Yapısı Ünite 1 ’ de yapılan chipping ve ekilen donatılardan görünüm 

Eşik yapısı ayakları 2. Faz betonlarının tamamlanmasının ardından eşik yapısı üzerinde ve 

ayaklardaki radyal kapak ve batardo kapakları kılavuzlarının(guide) montajına yüklenici firma 

tarafından başlanılmıştır.  

 
                                                      Resim 155-Eşik Yapısı Ünite 1 Kapak kılavuzlarının montajı 

Aynı işlem sırası  kapak hidrolik kaldırma kolu yuvası ve beton baraj 18,19,20,21,22,23,24,25,26 

ve 27 nolu blokları üzerinde bırakılan batardo kapakları siloları içinde yapılmıştır. 
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                                                   Resim 156-Beton baraj sol sahil Batardo kapağı siloları 

Radyal kapaklar  
 Temel olarak Radyal kapaklar, silindir şeklinde eğimli olarak bükülmüş bir yüzey plakasından 
ve yüzeyi yataklara bağlayan ve hidrostatik yükü sabit yataklara aktaran radyal destek kollarından 
oluşur. 

Radyal kapaklar çoğunlukla eğimli yüzey plakasının merkeziyle aynı noktaya denk gelen, yatay 
bir eksen etrafında hareket ederler. Bu yerleşim sayesinde yüzeye etki eden hidrostatik kuvvetler, 
kapak üzerine herhangi bir açma veya kapatma etkisi yapmaksızın direkt olarak dönme eksenine 
iletilirler. 

Gerektiğinde rezervuar seviyesini düşürmek, taşkın kontrolü için ve fazlalık suyun deşarjı için 
kullanılır.  Şekilde dolusavak radyal kapaklarının montaj safhaları görülmektedir. 
 

  
                          Şekil 51-Muylu göbeği montajı                                        Şekil 52-Radyal kapak 1. parça montajı 
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                                          Şekil 53- Alt kol montajı                                                                 Şekil 54-Radyal kapak 2. parça montajı 

 

             
                                   Şekil 55-Radyal kapak 3. parça montajı                                      Şekil 56-Radyal kapak 4. parça montajı 
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                          Şekil 57-Radyal kapak üst kol montajı                                              Şekil 58-Radyal kapak 5. parça montajı 

Hidrolik Silindir Montajı  

Radyal kapak 5. Parça montajından sonra köprü kiriş imalatları yapılır. Daha sonra Hidrolik 

silindirler askı kirişine ve birinci kapak parçasına pim-civata sistemi ile bağlanır.  

Kapaklar sağ ve sol yanlardaki hidrolik silindirler (servomotor) ile işletilir.  

  
                     Şekil 59- Hidrolik silindir montajı                                  Şekil 60-Hidrolik silindir bağlantı parçaları                                            
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                                       Resim 157-Eşik Yapısı Ünite 1 Memba tarafı tarafı Radyal kapak 1. Parça montajı 

               
                                       Resim 158-Eşik Yapısı Ünite 1 Mansap tarafı Radyal kapak 4. Parça ve üst kol montajı 
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                                                                            Resim 159-Radyal ve Batardo kapaklar 

Batardo kapakları  

Gerekli durumlarda rezervuar seviyesini düşürmeden radyal kapakların tamir ve bakımını 
sağlamak için radyal kapak girişlerinin kapatılmasında kullanılırlar. Tüm batardo kapak dilimleri 
birbirleri arasında değiştirilebilir olacaktır.  Bu nedenle her açıdan birbirlerinin benzeri olmalıdır.  

Batardo kapakları genellikle işletme kapaklarının veya diğer ekipmanların bakımlarında veya 
tamirlerinde kullanılırlar.  

Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak Batardo kapakları 2 settir ve bir seti 9 parçadan oluşur. 
Radyal kapakların bakım ve onarım işlerinden önce üç alt, üç orta ve üç üst parça pozisyonlarına 
portal vinç ve kaldırma kirişi yardımıyla yuvalarına indirilerek bakım için uygun ortam sağlanır. 
Batardo kapakları kullanılmadığı zamanlarda depolama alanındaki yuvalarındaki 
pozisyonlarındadırlar. 

Her batardo kapağı alt contaları ile alt eşik kirişi üzerine oturur gibi diğer kapak üzerine oturarak 
sızdırmazlık sağlanır.   

 
Batardo kapakları: 

 Giriş kapakları membasında  

 Dolusavak kapaklarının membasında 

 Dolusavak yapılarının memba ve mansaplarında (mansabındaki su seviyesi kapak eşik 
seviyesinden daha yüksekte ise) bulunur. 
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                                                                   Şekil 61-Batardo kapak dilimi 

 
                                                                      Resim 160-Batardo kapak parçaları 

Kaldırma kirişleri  

Dolusavak batardo kapakları dilimlerininin yerine indirilip kaldırılmaları için yarı otomatik 

kaldırma kirişleri kullanılır. Kiriş, kapak dilimleri yerleştirildikten sonra geri çekebilecek, dilimlerin 

yukarıya kaldırılması gerektiğinde dilimlerin kaldırma yuvalarını kendiliğinden kavrayabilecek 

özelliklere sahiptir. Kiriş, Kılavuz tekerlekler ve vinç kancasını kavramak için kaldırma kulakları ile 

donanımlı olmalıdır. 
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                                         Şekil 62-Dolusavak batardo kapakları kaldırma kirişi ve portal vinç 

26-) GENEL BİLGİLER 

26.1. Su içerisinde beton döküm şartları 
Eğer sahada su pompaj veya pratik yöntemlerle uzaklaştırılabiliniyorsa beton su içerisinde 

dökülmemelidir. Su içerisine beton dökümü zorunlu olduğunda uygulanacak metod ekipman, 

malzeme ve mix sorumlu mühendis tarafından onaylanmalıdır. Beton kesinlikle akan su içerisine 

dökülmemelidir. 

Beton 2℃’den daha soğuk su içerisine yerleştirilmemelidir. Su sıcaklığı 7℃’den daha düşük 

olduğunda, Beton sıcaklığı 15℃ ile 25℃ arasında olmalıdır. Su sıcaklığı ile beton sıcaklığı arasındaki 

fark 5℃’yi aşmamalıdır. Kullanılan çimento oranı 390 kg’den daha az olmamalıdır. Su/Çimento = 

0,60’ı aşmamalıdır. Slampı sahada kullanılabilecek en yüksek slamp olmalıdır. Su içerisinde dökülen 

beton vibratörlenmeyeceğinden beton içerisinde minimum boşluk kalacak şekilde seçilen mix’in 

slampı 17 cm ve üzeri olmalıdır. Aşağıdaki Şekil 63 ’ de görüldüğü gibi 17 slamp ve üzeri betonlarda 

vibratör etkisinin azaldığı görülmektedir. 
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                                                    Şekil 63-Slamp ve vibratörleme ilişkisinin basınç dayanımına etkisi 

 
                                     Resim 161-Bermeçok deresinde su içerisinde yüksek slampla dökülen beton 
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26.2. Tıkaç Betonları 
 Derivasyon işleminin tamamlanmasından sonra tünelin iptal edilmesi veya dipsavağa 

dönüştürülmesi amacıyla yapılan tıkaç betonları çeşitli şekillerde projelendirilebilmektedir. 

 Tıkacın yapılacağı bölgede kaya sağlam ise tıkaç kama şeklinde, orta sağlamlıktaki bölgelerde 

ise kazılar daha geniş yapılarak kesme tıkacı yapılabilir.  Ancak zemin çürük veya tıkaç bölgesinde 

daha geniş kazı yapmak riskli ve zaman alıcı önlemleri gerektiriyorsa  tıkaç betonu ile kaplama betonu 

arasındaki sürtünmeden yararlanılarak tıkaçlar sürtünme  tıkacı olarak projelendirilmelidir. Tıkaçların 

baraj enjeksiyon perdesinin 10-15 m membaında yer alması, ışınsal enjeksiyon ile bu bölgedeki sızma 

boyunun uzatılması ve tıkaç çevresindeki zeminin konsolidasyon enjeksiyonu ile DSİ Temel Sondaj ve 

Enjeksiyon Teknik şartnamesine uygun olarak sağlamlaştırılması gereklidir. 

 Tıkaç betonu dizynında en önemli konu tıkaç boyunun belirlenmesidir. Tıkaç boyu için çeşitli 

literatürlerde önerilen farklı hesap yöntemleri aşağıda yer almaktadır: 

 Haniel ve Lueg tıkaç boyunu, maksimum kayma gerilmesine (bu gerilmenin takriben tıkaç 

ortalarında meydana geldiğini kabul etmektedirler) göre hesaplamış olup; burada kayma gerilmesi ne 

tıkacı çevreleyen kayanın, ne de tıkacı meydana getiren malzemenin kayma emniyet gerilmesini 

geçmemelidir. Maksimum kayma gerilmesi, ortalama kayma gerilmesinin 1,5 katı alınarak aşağıdaki 

formül önerilmiştir. 

L  = 1,5*P/(2*(b+h)* Tmax 

L    : Tıkaç uzunluğu (m) 

P    : Tıkaca etki eden yük (Kg) 

Tmax    : Maksimum kayma gerilmesi (Kg/cm²) 

2 (b+h)    : Tıkaç çevresi (dikdörtgen kesitli tıkaç için) 

P=(Rez.Max.S.S – tıkaç eksen kotu) x Tıkaç alanı 

Elde edilen bu tıkaç boyunun minimum ‘’ 4 ’’ gibi bir emniyet katsayısıyla artırılması tasviye 

edilmektedir.    

Genel Kural 

Çeşitli formüller ve teorik hesaplamaların tamamı, tıkaca gelen toplam basıncın tıkaç 

çevresinde meydana gelecek kayma gerilmesiyle karşılanması esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, 

                       𝐿 =
𝑇𝚤𝑘𝑎ç 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤∗𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛ç

𝑇𝚤𝑘𝑎ç Ç𝑒𝑣𝑟𝑒𝑠𝑖∗𝐾𝑎𝑦𝑚𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑚𝑒𝑠𝑖
∗           

Genel ifadesiyle elde edilecek tıkaç boyu uygulamada yeterli sonuçlar vermektedir. 

Yukarıda açıklanan yöntemde kullanılan ve tıkaç boyunu etkileyen bir faktör de ‘’donatısız 

kayma gerilmesi’’ değeridir. Literatürde bu değerin 6 Kg/cm² alınabileceği belirtilmekle birlikte, DSİ 

uygulamalarında 4,0-5,0 Kg/cm² değeri de kullanılmaktadır. 
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Bahsedilen teorik çalışmalar haricinde, pratikte daha önce uygulanmış tıkaçların 

incelenmesiyle ortaya konmuş bazı amprik formüller de kullanılmaktadır. Bunların en yaygın olanı 

minimum tıkaç boyunun 1,5 x Tünel çapı kadar alınması yönündeki uygulamadır. Teorik hesaplarla 

bulunan  tıkaç uzunluğu, tünel çapının en az 1,5 katı kadar alınması tavsiye edilir. 

Tıkaç betonları derz enjeksiyonlarının basıncı memba tarafındaki su yükü yüksekliğinin en az 

% 25 daha fazlası olmalıdır. Derz enjeksiyonuna, tıkaç betonu döküldükten 180 gün sonra 

başlanmalıdır. Tıkaç betonu içerisinde membadaki batardo kapağı altından sızan suların drenajı için 

bırakılan en az 150 mm çapındaki borunun enjeksiyonla doldurulması esnasında da aynı basınç 

uygulanmalıdır. [69] 

Tünel tıkaç betonunun tüm uzunluk boyunca tek seferde dökülmesi tercih edilen 

uygulamadır. [70] 

Betonun soğutulması işlemine her tabaka döküldükten sonra derhal başlanacaktır. Genel 

olarak soğutma borularındaki su akımına betonun dökülmesinden hemen sonra başlanacaktır. 

Kapaklı tıkaçlarda, (dipsavak gibi) eğer beton dökümü tıkaç betonu kalınlığını azaltmak için 

kademeler halinde dökülüyorsa, betonun soğutulması gerekmeyebilir. 

Boruda su akımı geçirilme işlemine, beton suhunetinin civar zeminin suhunetine gelinceye 

kadar devam edilecektir. [45] 

 
                                                              Resim 162-Dipsavak kapak tıkacı betonu 
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26.3. Kontak Enjeksiyonu 
Kontak enjeksiyonu tünel beton kaplaması veya tüneldeki başlangıç desteklerinin arkasının, 

kaplama ile kaplamayı çevreleyen kaya veya zemin arasındaki kontağın sürekliliğini sağlamak amacı 
ile enjeksiyonlanması olarak adlandırılır. Tünel tıkaçlarında yapılan kontak enjeksiyonuda bu tanıma 
girer. Enjeksiyona başlanmadan önce herhangi bir basınçlı su ile yıkama veya test gerekli değildir. 
Enjeksiyon uygulamasına tünel betonu istenilen mukavemete eriştikten ve gerekli büzülme 
oluştuktan sonra başlanılmalıdır. Beton dökümünden 21 gün sonra kontak enjeksiyonuna 
başlanabilir. [71]  

Enjeksiyona bütün boşlukların doldurulabilmesi için uygulanabilir teknik gayret sarfedilmeden 
son verilmemelidir. Bütün bu uygulamalar yapıldıktan sonra enjeksiyona idarenin temsilcisi 
tarafından son verilmesine karar verilmelidir. Kontak enjeksiyonu basıncı, arazide teknik olarak 
uygulanabilecek en yüksek güvenli basınç olmalıdır. Ancak başlangıç olarak 70kPa‘lı aşmamalıdır. 
Enjeksiyona tünelin en düşük noktasında ve tünel invertinden başlanarak yukarıya doğru çıkılmalıdır. 
Tünelin taç bölgesinde aşırı kazılar (overbreak)nedeni ile oluşan tüm boşlukların tamamen 
doldurulması amacı ile ikinci bir enjeksiyon gerekebilir. Bu ikinci enjeksiyon, birinci kontak 
enjeksiyonu yapılıp prizini aldıktan sonra enjeksiyon karışımına  genleştirici katkı ilave edilerek  
yapılır. 
 
Kontak enjeksiyonunun amacı: 

a-  Kontak enjeksiyonu beton / çelik kaplama ile onu çevreleyen ana kaya ve/veya zemin 
arasındaki boşlukların doldurularak  yapıyı çevreleyen ana kaya ile monolitik hale getirmek, 

b- Yapının emniyetini için daha iyi kesme sürtünmesi sağlamak, 
c- Tüm boşlukları doldurarak oluşabilecek hidrostatik basınçları ve aşırı sızmaları önlemektir. 

 
 
Çelik kaplama arkasına kontak enjeksiyonu yapılması: 
 

Bu tip enjeksiyon, kaplama enjeksiyonu olarak da adlandırılır.  Bu enjeksiyonun amacı çelik 
kaplamayı halkasal  olarak çevreleyen boşlukların veya tünel kaplaması ile çelik kaplama arasındaki 
boşlukların doldurulması için uygulanır. Uygulama aşağıdaki farklılıklar hariç kontak enjeksiyonu ile 
aynıdır. 

a- Çelik kaplamanın imalatı esnasında çelik kaplama üzerinde enjeksiyon delikleri ve sızdırmazlık 
tıkaçları bırakılmalıdır. 

b- Enjeksiyon ekipmanı, refü basıncı esnasında ani basınç dalgalanmalarına müsade etmeyecek 
şekilde seçilmelidir. 

c-  Enjeksiyon delikleri tıkaçları çelik kaplamaya tam yerleşmeli ve yüzey enjeksiyondan sonra 
pürüzsüz olacak şekilde bitirme işlemleri yapılmalıdır. 

d- Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, idare temsilcisi çelik kaplama ile beton arasında 
boşlukların tamemen dolup dolmadığına çekiç testi ile karar verecektir. Eğer test sonucunda 
boşluk var ise ilave deliklerin delinmesi ve delinen deliklerin enjeksiyon sonrası tıkaçlanması 
için talimat verebilecektir. Bu delikler kaynak (şalama) kullanılmadan delinerek açılacak ve 
enjeksiyon sonrası bu deliklerin kapatılması için deliklere diş açılacaktır. Tapalar yerine 
yerleştirildikten sonra etrafları sızdırmaslık sağlamak amacı ile kaynaklanacak, zeminle 
arasında herhangi bir çıkıntı olmayacak şekilde taşlanacaktır.  

e- Delinme işlemi esnasında ankraj bağlantı çubukları, çelik kaplama plakası arkasındaki 
berkitmeler ve donatının zarar görmemesi için gereken azami dikkat gösterilecektir. 
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26.4. Kesme dişleri (Kesme kutuları) 
Komşu beton bloklar arasında istenmeyen oturma ve deplasmanların meydana gelebileceği 

zemin koşullarında, kesme gerilimlerini komşu bloğa aktarmak ve barajın monolitik (yekpare) bir yapı 
gibi davranmasını sağlamak amacı ile çapraz düşey derzlerde kesme dişleri oluşturulur. İki boyutlu 
baraj tasarımını bozacağından, çapraz derzler arasındaki bu kesme dişleri sağlam zeminler ve U-
biçimli vadilerde nadiren bulunur. 

Bununla birlikte, kesme dişleri dikey kesme gerilimlerini kesit boyunca iletmek amacı ile 
daima yatay-boyuna derzlerin arasına yerleştirilir. Beton büzülmeye uğradıktan sonra, yapının 
monolitik davranış göstermesi isteniyorsa zayıf ve V tipi dar vadilerde olduğu gibi bu boyuna yatay 
derzler kilitlenip enjeksiyonlanabilir. 

26.5. Denge bacaları 
Denge bacaları, baraj rezervuarı ile türbinlerin arasında bulunan basınçlı su iletim hattında su 

darbesiyle meydana gelen salınımların sebep  olduğu zararlı etkileri önlemek amacıyla genellikle 

enerji tüneli sonunda ve santral binasından önce tesis edilen büyük su depolarıdır. Bir başka ifade ile 

denge bacaları bir taraftan türbin kapakçıklarının kapanması (türbinin yük atması) ile su akımında 

oluşan basınç değişimlerini kontrol ederken diğer taraftan türbin kapakçıklarının açılması (türbininin 

devreye girmesi) ile su akımını ivmeleyerek türbinlerin ihtiyacı olan gerekli suyu besler. Özetle, denge 

bacaları basınçlı çalışan su iletim hatlarında basınç dalgalarını sönümleyerek kontrol altında tutar ve 

bunların membaya yayılmasına mani olarak akımın stabilizasyonunu ve hız kontrolünü düzenler. 

Pratik bir yaklaşımla, baraj rezervuarı ile türbinler arasındaki basınçlı su iletim hattı uzunluğunun brüt 

düşünün 3 katından büyük olması halinde denge bacasına veya basınç düşürücü vanaya ihtiyaç 

olacağı belirtilmektedir (Kaynak 4). Diğer taraftan (Kaynak 7 Volume 3’de) ise basınçlı su iletim hattı 

uzunluğunun brüt düşüye oranı 5’den küçük olması durumunda denge bacasına muhtemelen ihtiyaç 

olmayacağı ifade edilmektedir. Gerçekte projenin özelliklerini göz önüne alarak yapılacak su darbesi 

analizi ile denge bacasına ihtiyaç olup olmadığının ortaya konulması gerekir. Basınçlı su iletim 

hattında meydana gelen aşırı basınçlara karşı basınç düşürücü ve by-pass vanaları kullanılması veya 

cebri boru et kalınlığının arttırılması çare olarak düşünülse bile en güvenli çözüm denge bacasının 

kullanılmasıdır. Projenin tertibinde basınçlı çalışan uzun kuyruksuyu tünelinin bulunması durumunda, 

santral binasının mansabında da bazen denge bacasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir durumda 

denge bacası aşağıda verilen fonksiyonları yerine getirmelidir: 

 Türbin kapakçıklarının veya türbin giriş vanasının ani kapanmasında, emme borusunda ve 
kuyruksuyu tünelinde su sütununun ayrışmasına ve kopmasına mani olur.  

 Türbin kapakçıklarının açılmasında yani türbinin ani olarak hizmete girmesinde, emme 
borusunda ve kuyruksuyu tünelinde meydana gelecek aşırı basınçları önler. 

 Santral binasının baraj gövdesine çok yakın olması halinde enerji tüneli uzunluğu kısalır ve 
denge bacasına olan ihtiyaç ortadan kalkar ve böylece cebri boru, enerji tünelinin hemen 
ucundan başlayarak türbinlere bağlantıyı sağlar. Bazı durumlarda (topuk santrallarında), cebri 
borular direkt olarak baraj su alma yapısından başlayarak doğrudan türbine bağlantıyı temin 
eder. Denge bacaları, topoğrafik koşullara ve zeminin yapısına bağlı olarak gömülü, yarı 
gömülü veya açıkta inşa edilirler. Boyutlarının belirlenmesinde ve yer seçiminde ise aşağıda 
belirtilen hususlar önem kazanır. 

 (1) Denge bacasının yeterli bir kesit alanına sahip olması gerekmektedir. 

 (2) Denge bacası mümkün olduğu kadar santral binasına yakın tertip edilmelidir. 
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 (3) Denge bacasında savak düşünülmemiş ise suyun taşmasını önlemek için denge 

bacasına yeterli yükseklik verilmelidir.  

(4)  Denge bacasındaki su seviyesinin aşırı düşmesi (alçalma) durumunda enerji tüneline 

hava kaçmaması (vorteks oluşumunu önlemek) için taban kotunun buna göre 

belirlenmesi gerekir. Yani enerji tünelinin üzerinde yeterli yükseklikte bir su sütunu 

olmalıdır.  

Basınçlı bir su iletim hattı ve HES tesisi ana hatları ile Şekil 64’de verilmiştir. 

     
                                                 Şekil 64-Tipik basınçlı su iletim hattı ve HES Tesisi 

NOT: Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak ve Beton Baraj imalatları devam etmektedir. İşin 

ilerlemesine bağlı olarak rapora ilaveler yapılacaktır. 
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