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DS i TEKNiK BÜlTE N STATÜSÜ 

1 - Gaye 

Bilhassa DSi'nin meşgul olduğu mühendislik konuları ile ilgili olan ve 
konuların daha ziyade ortaya çıkış , gelişim veya neticelerini bilim yönün
den ele alan telif yazıların devam l ı surette ve periyodik olarak neşri n i 

sağlamak maksadiyle, TEKNiK BÜLTEN ç ı karılır. 

TEKNiK BÜLTEN'in neşri ile aşağıdaki gayeler sağlanmış olacaktır : 

1.1 - DSi faaliyetlerinde rastlanan orijinal ve enteresan teknik ko· 
nuların bilim açısından tetkiki neticesi yazılacak makalelerin 
neşri, benzer konuların ortaya çıkması muhtemel hallerde mü
racaat edilebilir bir mehaz ı n hazır olmasını sağlayacaktır. 

1.2 - Muhtelif branşlarda çalışan teknik personele pratikte karşıla

şacakları problemler teorik yönden gösterilmiş olacaktır. 

1.3 - DSi faaliyetleri çerçevesindeki çalışma ları sırasında orijinal 
ve bilimsel konularla uğraşan teknik elemanların bu çalışma

lar ını kolayca neşredebilecek bir yayın organının mevcut ol
ması ile teknik konu l arın yazı l ı olarak kıymeti endirilmesi teş

vik edilmiş olacaktır. 

1.4 - DSi'nin teknik faaliyetleri esnasında karşılaşılan problemierin 
teorik nedenleri ve h~l çareleri için düşünülenler bütün dün
yaya duyurulabilecektir. 

1.5 - Diğer ülkelerin veya teşekküllerin benzer şekilde çalışan ele
manları tarafından neşredilen eserl erle mübadele yapmak su
retiyle yeni bilgilerin sür'atle DSi 'ye girmesi sağlanmış ola
caktı r. 

2 - Neşir ile ilgili hususlar 

2.1 - DSi TEKNiK BÜLTEN'ini Devlet Su işleri adına yayın komitesi 
neşreder. 

2.2 - Yay ı n komitesi, DSi Merkez teşkilatı içindeki Başkanlıklarda 
vazife gören teknik elemanlar arasında DSi Genel Müdürünün 
tensibi i le seçilir. Yayı n komitesi 6 kişiden teşekkül eder ve 



Içinde bir Başkanlıktan azami Iki kişi bulunabilir. Yayın komi
tesinden istifalar DSI Genel Müdürü tarafından kabul olunduk
tan sonra muteber olur. 

2.3 - Teknik Bülten Yayın komitesinin vazifeleri : 

Bültende neşredilmek üzere gönderilen yazıların tetkik mercii 
Yayın komitesidir. Bu bakımdan Komite : 

a) Neşredilmek üzere gelen yazıları bizzat veya bilvasıta tet
kik ederek neşredilmesine karar verir veya yazıyı sahibine 
iade eder. 

b) Bültenin umumi tertip ve tanzimini yapar. 

c) Bültenin zamanında ve kaliteli bir şekilde neşrini sağlar. 

d) Bültenin dizgi , tashih, baskı ve yurt içinde dağıtım işlerini 
Teknik Eğitim ve Tanıtma Dairesi kanalı ile takip ve intaç 
eder. 

e) Yurt dışı dağıtım işini Araştırma Dairesi Başkanlığı ara
cılığı ile yerine getirir. 

2.4 - Teknik Bülten'de neşredilmek üzere gönderilen makalelerin 
Yayın Komitesince bizzat veya lüzumlu gördüğü takdirde, konu
larına göre ilgili Başkanlıklar kanalı ile mütehassıs elemanlar 
tarafından tetkik ettirilip mütalaaları alındıktan sonra neşredi
lip edilmiyeceği hususu Yayın Komitesince kararlaştırılır. 

2.5 - TEKNiK BÜLTEN üçer ay ara ile senede dört defa neşredilir. 
Lüzum görüldüğü taktirde iki sayı birleştirilebilir. 

2.6 - Baskı adedi Yayın Kurulu kararı ve Genel Müdürlük onayı ile 
arttırılır veya azaltı labilir. 

2.7 - Bülten DSi teşkilatı ile Karayolları. imar Bakanlığı, EiE Idaresi. 
Milli Kütüphane, Radyo, Teknik Üniversiteler vs. gibi mevzu 
ile alakalı idarelere yeteri kadar gönderilir. Bunun dışında mek
tupla müracaatta bulunan ve mevzu ile alakalı mühendislik ve 
müteahhitlik bürolarına da parasız gönderilebilir. 

2.8 - Yurt dışında gönderilecek adresleri Yayın Kurulu tesbit eder. 

3 - Makaleler ile ilgili hususlar 
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3.1 - TEKNiK BÜLTEN'e DSi camiası içinden veya dışından gönderi
lecek makalelerin ilgilizce - almanca veya fransızca dillerinden 
birinde yazılmış tam tercümesi veya yazının baş kısmına kon
mak üzere yine aynı dillerin birinde yazılmış bir özeti bulun
ması mecburidir. Dış ülkelerden gönderilen yabancı dille ya-



zılmış yazılar mutlak surette türkçeye çevrilir ve aslı ile bir
likte neşredilir. Yazar bu husustaki muvafakatini yazısı ile bir
likte göndermelidir. 

3.2 - Makaleler her türlü mühendislik konusunu ihtiva edebilir. Ma
kalelerin, bültenin neşir gayelerine uygun ve seviyeli olması 

şarttır. Ancak konusu DSi faaliyetlerini yakından alakadar 
edenler tercih edilecektir. 

3.3 - TEKNiK BÜLTEN'de neşredilecek yazıların daha evvel herhan
gi bir yerde neşredilmemiş olması şarttır. Bu husus makale 
sahibi tarafından yazı veya söz ile beyan edilecektir. 

3.4 - Makalelerin teknik sorumluluğu tamamen müellifine ait olup, 
hiç bir surette DSi adına hareket eden yayın komitesini ve 
bülteni ilzam etmez. 

3.5 - Bir llsandaki makaleler 25 standart sayfayı geçmemeli, şekil, 
tablo, grafik ve fotoğraflar yazının 1/ 3 ünden az olmalıdır. Özel 
hallerde yayın kurulu fazlasına izin verebilir. 

3.6 - Yazı ve şekillerin tertip tarzları ile telif hakları hususlarında 

·DSi Neşriyat Talimatı• uygulanacaktır. Türkçe yazıların diğer 
llsanlardaki tüm tercümesi veya özeti için telif ücreti tarifesi 
tatbik edilecektir. 
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AKIM HIZI ÖlÇÜMÜNDE KUllANilAN MU liNlER <*> 
(Current - Meters) 

SVNOPSIS: 

Y. Müh. Yüksel SAYMAN 
Araştırma Dalresi 
Başkan Muavini 

The most practical way to measure the stream velocity at a given 
point of a fluid either in nature or in laboratories is to use current- meters. 

Current-meters can be classified as follows : 

1 - Cup type current- meters 

2 - Propeller type current- meters 

3 - Optical current- meters 

4 - Electrcmagnetic current- meters. 

lt is a fact that ratin~ curves of each current-meter of one type dif
fers from others of the same type. Alsa the rating curve of a used cur
rent-meter difers from its original curve. But how much? 

To answer the question above, 4 groups of studies on the 20 used 
current-meters arf! planned and done. 

a) Used current-meters come from field services of D.S.i. are 
calibrated first as they reach the calibration service, without maintenance. 

b) Second; more viskos oil is used compared to original lubrica
ting oil and the calibrations are repeated. 

c) Third; the maintenance to do after field measurements is done 
and the calibrations are repeated once more. 

d) And later, the ball-bearings of current-meters are changed with 
new ones and the calibration repeated alsa. 

As a result, it is found : 

( *) Bu makaleye konu teşkil eden çalışmalar, DSI Araştırma Dairesi Başkanlığı Muli
ne Ayar Kanalı'nda V. Müh. Atilla Özyüksel, Matematikçi Ayten Serin tarafından 
yürütülmüş, kıymetlendirmelere V. Müh. Atilla Kelecoğlu yardım etmiştir. 
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1 - One calibrating curve can be used for the new current-meters 
of the same type of same manufacturer. Errors of the determined values 
of the velocities through this curve are too smail for the highest velo
cities. 

2 - Errors done with the used current-meters measurements com
pared to the values obtained from the original calibrating curve are less 
than % 2 for the velocities greater than 0.35 m/ see. 

3 - More viskos oil in the lubrication increase the errors. But if 
the measurement must be done and there is no original lubrication oil 
and the velocitles measured are greater than 0.30 m/see, errors are 
admissible. 

4 - If an old current-meter has no noticible defect its original ra· 
ting curve can be used without doubt of great errors especially for the 
velocities greater than 0.35 m/see. 

GIRiŞ: 

Laboratuvarlarda Hidrolik Modellerde veya tecrübe kanallarında; pro
tatipte tabii veya sun'i yataklarda yer alan akımların, arzu edilen noktala
rında, akımın hızını ölçmek için kullanılan usullerin genel olarak en sıh
hatli ve ayni zamanda en pratik olanı «Mulineler»den yararlanarak ölçüm 
yap,maktır- Arı dilde karşılığı «Akım Fırıldağı» olarak benimsenrnek iste
nen «Muline, tabiri, zannediyorum ki bu haliyle dilimize oldukça yerleş· 
miş bulunmaktadır( 1 ). 

Gerek laboratuvarlarda gerekse arazide kullanılan mulineleri aşağı· 

daki şekilde sınıflandırmak kabildir: 

1 - Kepçeli mulineler 
2 - Pervaneli mulineler 
3 - Optik mulineler 
4 - Elektromanyetik ve elektriki mulineler 

ilk ikisi pratikte en çok kullanılan tiplerdir. Kepçeli mulineler genel
likle Amerika, pervaneli mulineler ise Avrupa ülkelerinde kullanılmakta· 

dır. Konumuza esas teşkil eden mulineler, D.S.i . de olduğu gibi bütün dün
yada çok geniş ölçekte kullanılmakta olan ilk iki tip olacaktır. Diğer tip
ler yeni yeni geliştirilmekte olup daha ziyade laboratuvarlarda, küçük öl· 
çekte de protatipte kullanılmaktadırlar. Kepçeli ve pervaneli tip mulinele
rin esası; bir akışkan içine daldırılan bir cisme, akışkanın yapacağı itkinin, 
cismin akım yönündeki şekli ve akışkanın hızı ile bağıntılı olmasına daya
nır. Şayet cisim akışkanın içinde tesbit edilmiş ise bu itki, 

F = 0 (m, A, p, V! ) (1) 

s 



şeklinde ifade edilir. m = cismin geometrisi ile ilgili bir katsayı; A = cis
min hız istikametine dik düzlamdeki izdüşüm alanı , p = akışkanın özgül 
kütlesi, V = akışkanın hızı . Cisim rijit olarak tespit edilmeyip bir eksen 
etrafında dönebilecek şekilde akışkanın içine daldırılacak olursa, cisim 
akışkanın hızı ile bağıntılı olarak döner. 

V. = 0 (m, n, k, A, p, V.) (2) 

V. = cismin dönme hızı, m = cismin geometrisi ile ilgili bir katsayı 
n = cismin yataklandırılma şekli ile ilgili bir katsayı, k = cismin akışkan 
içine daldırma şekl i ile ilgili bir katsayı, V. = akışkanın hızı. Cisimler 
için - ele aldığımız konuda mulineler için - akışkan hızı ile mulinenin 
dönme hızı arasındaki (2) bağıntısını matematik yoldan vazedebilmek im
kansızdır. Zira, m, n, ve k'nın hadiseye teker teker etkileri büyüktür ve bir 
tecrübe yapmadıkça tesbit edilemezler. Bütün değişkenleri sabit hale geti· 
rifen, yani herhangi bir usul ile imal edilen ve akışkanın içine daldırılan 
mulinenin dönen kısmının birim zamandaki dönme sayısı ile akışkanın hı
zı arasındaki ilişki, yapılan tecrübelerle bir denklem, bir tablo veya bir 
abak şeklinde tesbit edilebildiği takdirde (2) ifadesi 

V. = . ı/1 (N) (3) 

halini alır ki bütün faktörlerin etkileri (N) de toplanmış olur. N = muline 
kepçesi veya pervanesinin birim zamanda dönüş sayısı . 

Hızları ölçmekte kullanılan ve birim zamandaki dönme sayısına bağlı 
olarak akışkanın hızını belirleyen her türlü muline için yapılan bu işleme 
«Ayar., - Kalibrasyon - demekteyiz. Bu hususta A. Özyüksel DSi'de 
uygulanan metot hakkında geniş bilgi vermektedir (6

) . 

Gerek kepçeli gerekse pervaneli mulineler için ayar işlemi sonucu 
tesbit edilen (3) ifadesi bazı halde : 

V. = a + b N (4) 

şeklinde bir tek doğru denklemidir. a ve b, bu mulineye göre değişen sa· 
y1lar, N muline pervanesi veya kepçesinin birim zamandaki dönüş sayısı . 

Bazı hallerde ise birkaç doğru denklemi ile ancak ifadesini bulabil

mektedir (Şekil 1). Kepçe veya pervanesini n birim zamandaki dönüş sayı

sı ile akışkanın hızı arasındaki (4) bağıntısı ayar yolu ile bulunmuş muli· 

neler, akışkanın h ızı ölçülmak istenen noktasına indirilerek (N) tesbit 

edildiği takdirde, ayar esnasında yapılan işlemin tersi yönde bir işlem ile 
(4) denkleminden hız bulunur. 

Hız ölçümlerinde karşılaşılacak problemleri ne yönde düşünmek ge

rıiktiğini bilebilmek için konumuza esas olan mulineleri belli başlı özellik· 

leri ile kısaca tanımak faydalı olur. 
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Şekli : 1 

1 - Kepçeli mulineler (Price tipi mulineler · Gurley Mulinesi Şekil 2) 

U şekilli rijit bir çerçevenin iki kolu arasındaki düşey bir mil etrafında 
dönen altı konik kaptan meydana gelirler (Şekil 2.) Konik kapların açık ve 
kapalı yüzlerine etkiyen kuvvetlerin farklı olması, dönme hareketini yara
tır. Dönmenin bu şekilde, açık ve kapalı yüzeylere etkiyen kuvvetlerin fark
lı sebebiyle meydana gelmiş olması, büyük akım hızlarında bu tip mul ineler 
ile yapılan ölçümlerin pek sıhhatli olmayacağı kanısını uyandırmıştır. Yük· 
sek hızlar için pervaneli mulinelerin daha uygun olacağı kabul edilmiş ve 
bu yönde telkinde bulunulmuştur. 

Şurası muhakkaktır ki , kepçeli mulinelerde kepçeleri taşıyan ve düşey 

olarak yataklandırıldığını söylediğimi~ mil, yüksek hızlarla çalıştıkça za

manla eğilebilir ve yataklardaki sürtünmeler zamanla eskiye nisbetle arta· 

bilir. Bilahare düşük hızlardaki ölçümlerde yapılacak hata miktarları yük

selebilir. 

2 - Pervaneli mulineler (Şekil 2) 

Helezonlu ve kanatlı olmak üzere iki türlüdürler. Her ikisi de yatay ek
sen etrafında dönerler. 

7 



KEPCELi MULiNE 

Ait~ Yi· 
, ı ı 

PERVANELi MULiNE 

Şekil: 2 

8 



Bu tip mulineler, kepçeiiierde olduğu gibi ya bir askı çubuğu ucuna ba~
lanmak veya bir kabioya asılmak suretiyle hız ölçümü yapılacak akışkanın 
istenen noktasına indirilirler. 

(4) denklemi ile hızı belirleyebilmek için gerekli olan, muline kepçe
leri veya pervanesinin birim zamandaki dönme sayısı , kepçe veya perva
nenin belirli bir müddet, mesela en az 40 see (2). veya 50 see (3

). deki dön
me sayısını tesbit etmek suretiyle belirlenir. Bu iş, elektriki bir devrenin 
kumanda ettiği sayaçlarla olabileceği gibi elektronik devrelerden veya ses 
den istifade ile de yapılabilir. 

Pervaneli mulinelerin yüksek hıziara daha dayanıklı olduklarını söyle
miştik. iki çeşit mulinenin ölçtüğü değerler birbirlerinin takriben aynıdır. 
F. W. Townsend ve F. A. Blust'a göre (4

) 0.50- 1.50 m/ see arasındaki hız

larda kepçeli ve pervaneli mulinelerle yapılan ölçümler sadece % 1 fark 
etmektedir. Durgun suda, aşağı yukarı hareket ettirilen kepçeli mulinelerin 
suyun akış hızı olmadığı halde dönmesi , bu tip mulinelerin tabii akımlarda 
türbilansın etkisi ile hızları fazla ölçeceği kanaatini uyandırmakta ise de 
bunun türbilans ile bağıntısı olabileceğini düşünmek pek doğru değildir. Zira 
0.85-2.50 m. hızlarda Price, Ott ve Neyrpic mulinelerin ile yapılan ölçüm
lerde farklar ortalama % 1.5, azami % 2.76 dır (s) . 

Mulinelerin birim zamandaki dönüş sayıları ile akışkanın hızı arasında
ki ilişkiyi veren (4) denkleminin, mulineleri ayar kanallarında ayar etmek
kalibrasyon - sureti ile elde edilebileceğini söylemiştik. Muhtelif ayar me
totlarını kısaca gözden geçirelim. 

Mulinelerin ayarı · Kalibr~syonu · 

Mulinelerin dönüş hızları ile akışkanın ölçülen hızları arasındaki iliş

kiyi veren (4) eşitliği , en sıhhatli olarak, mulineleri ayar kanallarında kalib
re etmek suretiyle tesbit edilir. Bu iş için kullanılan ayar kanalları dairevi 
veya prizmatik olurlar. Dairevi havuzlarda ayar işlemi şekil 3. de görüldüğü 
şekilde yapılır. Havuzun merkezindeki mil etrafında dönen ve 20. m den 
kısa olmaması tavsiye edilen (9) (a) çubuğuna asılan mulinenin dönme es
nasındaki hızı, asılı olduğu yerin merkeze olan uzaklığı ile bağıntılıdır. Asıl
ma yeri değiştirilmek suretiyle arzu edilen hıziara erişilebilir. Hız be:li iken, 
muline pervanesi veya kepçelerin birim zamandaki dönme miktarları da 
tesbit edilirse Şekil 1. de görülen ayar eğrisi elde edilir. Ayar çalışmaları 
devam ettiği müddetçe, havuz içindeki su da yavaş yavaş dönmeye iştirak 
edebileceği ve dönme esnasında hız doğrultusunun pervane veya kepçe
lere tam dik olamıyacağı dikkate alınırsa, yuvarlak havuzda ayar yapma
nın doğru olmayacağı ortaya çıkar. Zaten genellikle ayar işi için prizmatik 
kanallar kullanılmaktadır. Bu metotta mulinelerin pervane veya kepçele
rının birim zamandaki dönüş miktarlarına tekabül eden hızlar, mulinenin 
bağlı olduğu ve prizmatik kanal üzerindeki raylar üzerinde hareket eden 
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ayar arabasının hızı tesbit edilerek bulunur (0
) . Tabiatta yer alan akımlar

da türbinlansın mevcut olmasına mukabil , ayar işlem i yapılan kanalda tür
bülans bulunmaması , muline ile yapılan ölçümlerin sıhhati hakkında sual 
yaratabilirse de şimdiye kadar olan bilgilerimiz bu türbilans farkının % 3 
den fazla hata yaratmıyacağı şeklindedir (4

) . Mulinelerin; akışkanın hızı
nı, pitot tüpleri gibi hızın karesi ile orantılı değil de doğrudan doğruya hı
zın kendisi ile orantılı olarak vermeleri sebebiyle türbilansın hiç rol oy
namıyacağı da söylenebilir (7) . 

HAVUZ 

Şekil : 3 

Dairesel veya prizmatik ayar kanalının mevcut olmadığı acil hallerde 
laboratuvarda bir tecrübe kanalında üniform akım teessüs ertirmek ve 
akımın belirli noktasına bir kere doğruluğundan emin olunan bir mulineyi, 
akabinde ayar yapılacak mulineyi tutmak suretiyle de ayar yapılabilir . An
cak böyle bir çalışmada yapılması muhtemel hata miktarları büyük olabi
lir. 

Ayar kanallarında yapılan ayar çalışmaları oldukça dikkat Ister. Ya
pılmış olan birçok çalışmadan elde edilen sonuç, çeşitli ayar merkezlerin
de ayarı tekrarlanan aynı muline için bulunan hız değerlerinin birbirinden 
en fazla % 1 fark ettiği şeklindedir Pl . imalat metotlarının pek mükem
mel olmadığı devirlerde imal edilen çeşitli tipteki mulinelerin her biri
nin ayrı ayrı ayar edilmesi ve her biri için ayrı bir ayar denklemi verilme
sinin zaruri olduğu kabul edilmişti. Oysa bugün, inşası- ve işletilmesi ol
dukça masraflı olan ayar kanallarından sarfı nazar etmek düşünülebilmek
tedir. Şayet muline imalatçıları sıkı kontrol altında pervane veya kepçeleri 
birbirinin tam aynı sayılabilecek oranda mulineler imal edebilirler ve kul
Janılan mulinelerin ayar denklemlerinde zamanla önemli değişmeler olmu
yarsa bu iddia haklıdır . 
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G. F. Smoot, R. W. Carter (8
). uç ayrı firmanın imal ettiği Price muli

neleri üzerinde 0.08 - 2.50 m/see. hızlar arasında yaptıkları ayar çalışma
larında hız arttıkça farkların azaldığını, her üç firmanın imalatı için vaz edi
len ortalama bir hız denkleminden olan sapmaların küçük hızlar için % 3, 
büyük hızlar için % 1 den küçük olduğunu tesbit etmişlerdir. 40 adet kul
lanılmış muline üzerinde yaptıkları ölçümler sonucu ise ilk ayar denklem
lerinin verdiği değerlere oranla küçük hızlarda azami %6, büyük hızlar

da ise % 4.2 hata olduğunu tesbit etmişlerdir . 

DSI Genel Müdürlüğünün çeşitli ünitelerinde kullanılan A. Ott tipi 
arazi mulineleri Araştırma Dairesi Başkanlığı muline ayar kanalında ayar
lamaya tabi tutulmuştur. Ayarlanmak üzere gelen mulinelercle görülen arı

za ve noksanlar genellikle: 

- irtibat kablolarında eskime ve yıpranma 

- Elektrik kontağında bozukluk 

- Muline özel yağı yerine daha viskoz motor yağları kullanılması 
gibi ufak tefek arızadan; 

- Mil yatağı ve bilyalarında bozukluk 

- Pervanelerde eziklik 

gibi büyük arızalar arasında değişmekte idi. 

Programlanan ayarlama çalışmaları, mulinelerin halihazır durumlarını 

tesbit, yapılması icap eden bakımların ve yağlamada kalın yağ kullanılma
sının tesirlerini ortaya çekarabilmek gayesi ile : 

1 - Mulineler'e herhangi bir müdahalede bulunulmadan, 

2 - Muline yağı yerine daha viskoz motor yağları kullanarak, 

3 - Mulineleri çalıştıran kimselerin yapabilecekleri ve yapmaları ge· 
reken bakım yapıldıktan sonra, 

4 - Bilya değiştirerek, 

şeklinde yürütüldü. 6 adet laboratuvar mulinesi ile 1 adet mikro muline
nin de bu arada ayarı yapıldı. 13 adet Ott tipi arazi mulinesinden elde edi
len sonuçlar şekil 4 de verilmiştir . Önce birinci guruptaki çalışmaları göz
den geçirelim : 

13 adetA. Ott tipi arazi mulinesi ile 6 adet laboratuvar tipi A. Ott 
mulinesi üzerinde yürütülen çalışmalar esnasında ölçümler sırası ile ayar 
arabasının 0.075, 0.1 00, 0.150, 0.225, 0.350 , 0.450, 0.675, 1.000, 1.500 ve 2-400 
m/see civarındaki hızlarında yapıldı. Böylelikle her muline için pervanenin 
birim zamandaki dönme sayısı ile ayar arabası hızı (dolayısiyle suyun hı

zı) arasındaki (4) bağıntısı mulinelerin halihazır durumları için yeniden 
tesbit edilmiş oldu. Ölçüm yapılan hız için bulunan N değeri mulinelerin 
ilk denkleminde yerine kanarak bulunan hız ile , ölçülen yeni hız arasında-

11 
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ki farkın eski hıza oranı mulinenin hatası olarak kabul edildi ve şekil 4 üze· 
rine noktalandı. Şeklin tetkikinden görülüyorki : 

Küçük hızlarda- mesela 0.075 mj see- azami % 17, asgari % 2 olan 
hata, akışkanın hızı - dolayısiyle mulinenin dönme hızı - arttıkça azami 
% 4, asgari % O olacak şekilde azalmaktadır. Şekilde dağınık noktalar ara
sından en küçük kareler metodu yardımı ile çizilmiş olan ortalama eğrinin 
taşıdığı manaya gelince : Şekil üzerine konmuş olan noktalar bir tek hız 
denklemin verdiği değerlere oranla bulunmuş noktalar olmayıp her muline 
için ayrı ayrı hız denkleminden hareketle hesaplanmış olduklarından, bun
ları ortalayan bir eğri, bu hızlardaki ortalama hataların bu eğri ile bulu
nan değerler olduğu anlamında yorumlanamaz. Şayet herhangi bir nokta
da hız ölçümünde bu 13 adet muline teker teker kullanılmış olsa idi yapıl
ması muhtemel hata ancak bu ortalama eğri yardımı ile bulunabilirdi. Hal
buki bizde durum bu değildir. 

Her muline için anlam taşıyan bir eğriden bahsedebilmek için şöyle 
bir çalışma yapıldı . 13 adet muline için fabrikadan çıktıkları anda geçerli 
olan hız denklemlerinin belirlediği eğriler bir arada çizildi ve bunları or
talayan bir eğri geçirildi. Böylece her muline için ayrı ayrı hız denklemi 
kullanmak yerine bir tek ortalama denklemi kullanmanın kabil olup olamı

yacağını görmek kabil olabilecektir. Şekil 5 de ; her mulinenin kendi hız 
denkleminden hesaplanan değerlerden bu ortalama eğriden hesaplanan de
ğerlerin çıkarılması ile bulunan farkların ilk değerlere oranları çizilmiştir. 
Burada da ilk olarak aradaki farkların hız arttıkça azaldığı derhal görülüyor. 
Her muline için ayrı bir hız denklemi kullanmak yerine ortalama bir denk
lem kullanıldığı takdirde yapılacak hata 7.5 cm/ see hız için % 10 ile % 3 
arasında ortalama % 5 iken, mesela 22.5 cm/ see den büyük hızlarda% 4 ile 
% O ortalama % 1 den de az olmaktadır. 

ilerde yeri geldikçe bahsedeceğimiz gibi bütün mulineler için bir tek 
hız denklemi kullanmak mümkün görülmektedir. Bu denklem çok pervaneli 
mulinelerde mulinenin pervanesi değiştikçe değişmektedir. 

Arazide kullanılan mulinelere oranla daha dikkatli, daha titiz ve daha 
iyi şartlar altında kullanılan pervane çapları arazi mulinelerinden küçük olan 
laboratuvar mulinelerin ölçüm sonuçları. hataların büyük çıkması yönün
den şaşırtıcı olmuştur (Şekil 6) . Şekil 6 ve şekil 4 ile mukayese edildiği 

takdirde, 7.5 cm/ see hız için laboratuvar mulinelerindaki hatanın arazi 
mulinelerinin 4 misli olduğu , ancak 1 m/ see. den büyük hızlar için hata 
miktarlarının takriben aynı olduğu görülüyor. Buradan şöyle bir sonuca 
varmak kabil : Muline yataklarına dönme sebebiyle intikal eden kuvvetler 
arttıkça, mulinelerin hataları azalmaktadır . 

Muline gövdesinde muline özel yağı yerine daha viskoz olan motor 
yağlarının kullanılması halinde yapılması muhtemel hataların tesbiti için 
tertiplenen ikinci gurup tecrübelere gelince : 

13 
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Muline özel yağı memleketimizde bulunmadığı ve yabancı ülkelerden 
getirilmesinde gecikmeler olabildiği için muline ile çalışacaklar bazen yağ
sız kalmakta, her ne pahasına olursa olsun ölçümleri yürütmek istedikle
ri için de bulabildikleri motor yağlarını kullanmaktadırlar. Ayarlanmak üze
re gelen mulinelerin içinden 90 numara motor yağı çıktığı tesbit edilmiş
tir. Bu sebeple bu grupta bir seri tecrübede 90 numara, ikinci seri tecrü
bede ise 30 numara motor yağı kullanıldı. Muline özel yağının viskozitesi 
9.5 x1o·• kg sec/ m2 olmasına karşılık 90 numara motor yağının viskozitesl 
250 x1o-•k g sec/m2 30 numaranın ki ise 110 x10"4 kg sec/ m2 dir. Görülü
yor ki 90 numara yağ özel yağa oranla 25 misli viskozdur. 

Gerek bu gurupta, gerekse bundan sonraki gurupta yürütülen tecrü
belerde her mulinenin ilk hız denklemlerinden bulunan değerlerinden öl
çüm sonucu bulunan değerlerin farkının ilk hız denklemilerinden bulunan 
değerlere oranları hata kabul edilerek çizilen ortalama hata eğrileri şekil 

4 de toplu halde verilmiştir. 

Hem şekil 4 de verilen eğri leri hem de buraya kadar anlatılanları top
lu eleştirecek olursak : 

1 - Aynı fabrika tarafından imal edilmiş mulinelerin - ele aldığımız 
konuda A. Ott tipi arazi ve laboratuvar mulineleri - her biri için ayrı ayrı 
hız denklemleri verileceğine bir tek denklem vermek kabildir. DSli de kul
lanılan arazi mulineleri için bu denklem, 

1 numaralı pervane için : 

N ~ 1 v = 0.240 N + 0.020 
N ~ 1 v = 0.263 N + 0.004 

2 numaralı pervans için : 

N ~ 0.60 
N ~ 0.60 

V = 0.453 N + 0.031 
V = 0.509 N + 0.003 

alınabilir. Bu takdirde hiç kullanılmamış mulinelerde ortalama denklem
den hız hesaplamak sebebiyle yapılması muhtemel hatalar Şekil 5 de gö
rüldüğü üzere küçük hızlar için azami % 10, asgari 3 ortalama 5 dir. Küçük 
hızlardaki hatanın büyük hızlardaki hatalara kıyas ile olan büyüklüğü pra
tikte önemini kaybetmektedir. Zira, tabii bir akarsuyun enkesiti içinde ya
pılan hız ölçümünde 0.50 m/see. den küçük hızlar genellikle azınlıkta kal
maktadırlar. 

2 - Uzun yıllar (3 yıldan fazla) tabiat veya laboratuvar şartlarında 

kullanılan mulineler ile ölçülen hızlar hakiki hızlardan şekil 4 de görüldü
ğü şekilde sapmaktadır. Bu sapmalar - veya hatalar - sıvının hızı dola
yısiyle muline pervanesinin dönme hızı arttıkça azalmaktadır. Birinci mad
dede de bahsedildiği gibi arazide tabii veya sun'i açık kanalların enkesit
leri içinde küçük hızlar, büyük hızların yanında azınlıkta kalmaktadırlar. 
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Bu sebeple de genellikle debi ölçümüne esas teşkil etmek üzere yapıl
makta olan muline i,e hız ölçümlerinde küçük hızlarda fazlaca olan hata
lar debi hesabında önemini oldukça büyük miktarda kaybetmektedir. Ta
bii akarsularda hızlar genellikle 0.50 m/see. nin üzerindedir. Kanallarda 
bunu 0.35 mj sec. olarak kabul ettiğimiz takdirde her iki halde de muline
lerde yapılacak ortalama hatanın % 1.5 - 2, azami hatanın ise % 5 - 6 oldu
ğu şekil 4 den görülüyor. Şunu rahatça söylemek kabil ki : Pervanesinde 
bariz ezik, bükük, kırık olmayan ve kullanacak şahısta bariz bir bozukluk 
intibaı uyandırmayan mulinelerle yapılacak hız ölçümleri sonuçları sıhha
tinden, özellikle 0.50 m/see. den büyük hızlar için mulineler çok ihtimamlı 
kullanılmamış olsalar dahi pek fazla şüphe etmeye lüzum yoktur. 

3 - Pervane mil yatağında muline özel yağı yerine, viskozitesi daha 
fazla olan yağların kullanılması halinde mulinelerin yaptığı hatalar art
maktadır. Bu artım şekilde görüldüğü gibi küçük hızlar için fazla olduğu 

halde hızlar büyüdükçe azalmaktadır. 90 numara motor yağı kullanıldığı 

takdirde mesela 7.5 cm/see. lik hızlar için yapılması muhtemel hatadaki 
artım % 4 civarındadır. Viskozitesi 90 numara yağa oranla daha düşük 
fakat muline özel yağına oranla daha yüksek olan 30 numara motor yağı 
için bu artım % 2 civarındadır. Her iki yağ için de 50 cm/see. lik hızlar 
için artırnın % 1 olduğu, 100 cm/see. den büyük hızlar için ise bir artırnın 
bahis konusu edilemiyeceği söylenebilir. Görülüyor ki; mulinelerle, ister 
mulinelere gerekli titiz ihtimam gösterilmediği için isterse pervane mil 
yatağında muline özel yağı yerine viskozitesi daha fazla olan yağlar kul
lanmaktan ileri gelsin, muhtemel ölçüm hataları, akışkanın hızı dolayısiy

le mulinenin hızı arttıkça önemsenmeyebilecek mertebeye inmektedir. 
Özel yağ bulunamadığı hallerde, ölçüm yapmak her ne pahasına gerektiği 
takdirde şekil 4 ü tetkik ederek yapılması muhtemel hatalar hakkında ka
rar sahibi olmak gerekir. Buna rağmen mulineleri viskoz yağlar kullanarak 
çalıştırmak tavsiye edilemez. Eş viskoziteye sahip yağ kullanmak her za
man için uygun olur (10

) . 

4 - Arazi şartlarında yapılan bakırnın kafi olup olmadığını tesbit 
için titiz bir bakım uygulandıktan sonra yapılan seri tecrübeler, iyi bakı
rnın önemini şekil 4 de görüldüğü gibi ortaya çıkarmıştır. Bu takdirde 30 
cm/sec'lik hızlardan büyük hızlarda yapılması muhtemel hatalar % 1 in 
altına düşmektedir ki bunu mulinenin kendisinden ileri gelen hata olarak 
kzıbul etmemek bile mümkündür. Diğer ölçüm hatalarından da ileri gelebi
lir. Görülüyor ki arazide yapılan çalışmayı takiben büro veya şantiyeye 

gelindiğinde, daha iyi hava ve çalışma şartları altında sakin ve titiz yapı
lacak ikinci bir bakım mulinenin duyarlığını büyük ölçüde arttırmaktadır. 

5 - Yatak bilyalarında bozukluk olduğu intibaını uyandıran bir kısım 
mulinelerin yatak bilyalan değiştirilerak yapılan ölçümlerin sonucu cıba
kım yapılmış mulinelern in ölçüm sonuçları ile tamamen uyuştu. Değişti
rilen yatak bilyalarının bir ku>mı, mulinelıuin orijinal yedek parçaları ol-
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mayıp yerli piyasadan temin edilen benzerleri olduğu halde elde edilen bu 
sonuç da oldukça ilginç. Kullanma esnasında pervane yatak mili bilyala
rında bir bozukluktan şüphe edildiği veya tesbit edildiği takdirde orijinal 
yedeği ile değiştirmek tereddütsüz mümkündür. Mulinenin hız denklemi 
yine eski denklemi olarak kalacaktır. Orijinaline çok benzer sair bilyalan 
da kullanmakta mahzur yoktur. 

SONUÇ: 

Her muline için ayrı bir hız denklemi yerine hepsi için bir tek denklem 
kullanılması mümkündür. Bu halde yapılacak hatalar küçük hızlar için bü
yük gibi görünüyorsa da asıl önemli olan büyük hızlar için yok denecek 
mertebededir. 

DSi de kullanılmakta olan A. Ott tipi arazi mulinelerinin uzun süre 
kullanılmaktan ötürü yapmaları muhtemel hatalar: Muline pervanesinde 
ezik, bükük, kırık veya gözle görülebilir bariz bir bozukluk olmamak ve 
gereğinden fazla viskoz yağ kullanmamak şartı ile 35 cm/ see. den büyük 
hızlar için % 2 ve daha az olmaktadır. 35 cm/ see. den küçük hıziara pra
tikte büyük hızların yanında az rastlandığından nisbeten büyük olan hata
ların önemi azalmaktadır. Gereğinden viskoz yağ kullanmak mulinelerin 
hatasını arttırmaktadır. Buna rağmen mecbur kalındığı takdirde büyük hız
ların ölçümü esnasında kullanılabilir. 
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GÖKÇEKAYA BARAJI MALZEME ETÜTLERI 
ve BETON ARAŞTIRMASI 

(GÖKÇEKAYA DAM MATERIAL STUDiES AND 
CONCRETE RESEARCH) 

-SUMMARY-

V. Müh. Ömer Lütfi BAYAZil 
Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Malzeme Lab. Fen Heyeti Md. 

The Gökçekaya Dam construction ls, after Keban, one of the most 
big and important constructions of DSi. In this report the material studies 
and the difficulties that we have come across is explained and after that 
sufficient explanation of the concrete research for four different types 
of concrete that are shown with the symbols AA, A, B and C and that 
must be used according to the contract is given. The research has taken 
place in two stages. At the first stage the research for a base mixture has 
taken place and two sets of the most suitable granulometry for B type 
concrete of slump 2.5 cm and 7.5 cm is determined. At the second stage 
these base mixtures have been taken as basis and the most suitable 
fly - ash percent and the minimum cement content for each type of canere
te is found. Tables and graphics have been drawn in order that the rese
arch resulte can be more easily followed . 

GiRiŞ. 

Gökçekaya Baraj inşaatı Devlet Su işlerinin şu andaki Keban Barajı n
dan sonra gelen en büyük ve önemli inşaatlarından birisidir. Makalede bu 
inşaatla ilgili malzeme etüdlerinden, karşılaşılan güçlüklerden bahsedil
dikten sonra, şartnameye göre kullanılması icab eden AA, A, B, C sembol
leriyle gösterilen başlıca dört ayrı beton cinsi için yapılan beton araştır
ması izah edilmektedir. 

Araştırma iki safha halinde yürütülmüştür. Birinci kısımda baz araş
tırması yapılarak (B) betonu için 2.5 cm ve 7.5 cm slamp değerlerini havi 
iki seri en uygun granülometri tesbit edilmiş, ikinci kısımda ise bunlar 
esas olmak üzere ilertenerek her cins beton için en uygun uçucu kül yüz
desi ile minimum çimento doz&jları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları

nın daha kolayca takip edilip görülmesi içinde, rakamlar ayrıca tablolar 
ve grafikler haline getirilmiştir. 
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1. BARAJIN KARAKTERiSTiKLERI VE INŞAATI : 

Gökçekaya Barajı , Sakarya Nehri üzerinde Sarıyar Barajının 50 km. 
mansabında, Eskişehir'in 60 km kuzey-doğusunda inşa edilmektedir. Baraj 
zeminden takriben 115 m, en alçak temelden 158 m yükseklikte ince bir 
kemer şeklinde projelendirilmiştir. Gövde değişken yarıçap ve kalınlığı 

havi olup çift eğrili olacaktır. Temelde maksimum kalınlık 22 m, minimum 
kalınlık tepede 6 m dir. inşaatın müşavirliğini «EBASCO», müteahhitliğini 
ise italyan cciTALSTRADE-TORNO" Firması yapmaktadır. 1967 yılı martın
da başlayan inşaat gecikmeler olmadığı takdirde 1971 yılı eylülünde biti
rilecektir. Barajda esas konumuzu teşkil eden kullanılacak beton miktarı 

yaklaşık olarak 700 000 m3 kadardır. 

ll. MALZEME ETÜDLERi : 

Gökçekaya barajında betonda kullanılacak malzemelerin ilk etüdlerini 
ve seçimini şu grublarda incelemek faydalı olacaktır. 

11.1. Agrega: ;ı. 
• 1 

Betonda kullanılacak agrega olarak önce nehir agregası düşünülmüş 
ve bunun etüdleri yapılmıştır. Fakat laboratuvar deneyleri sonucunda gö
rülmüştürki genel olarak bu agregaların özgül ağırlıkları 2.43-2.50 gr/cm3 

gibi çok düşük, su emme kabiliyetleri fazla, don ve aşınma mukavemetleri 
düşük, 200 nolu elekten geçen yüzdesi fazla, ayrıca çok miktarda kil ihti
va etmektedir. 

Nehir agregasının minerolojik terkibi kuars, klorit, serpantin, kalker, 
gre, kuarsit, klorit şist, peridotit ihtiva etmektedir. Agregalarda ASTM 
C - 289 metoduna göre yapılan alkali agrega reaktivite deneyinde ise so
nuçlar limitte bulunmuştur. 

Bütün bu menfi durum karşısında nehir agregasının kullanılmasından 
vazgeçilmiş, bunun yerine baraj aksı na pek uzak olmayan sol yamaçdaki 
kalker ocağından faydalanılması düşünülmüştür. Bu gaye ile yamaçta açı

lan 4 galeriden numuneler alınarak laboratuvarda incelenmiştir. 

Yapılan petrografik incelemede bütün yamacın kristalize kalker oldu
ğu anlaşılmıştır. Bunların çeşitli kombinasyonlarda kalsit kristalli oldukla
rı ve yer yer içlerinde kalsit dolgulu ince çatlaklara, ayrıca tabakalanmağa 
rastlanmış, tabaka matsaliarında limonitleşme görülmüştür. Nümunelerde 
kontak minerallerden Wollostonit, Kordiyerit ve Andalusit mevcut olup 
kısmen kontak metamorfizma geçirmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Nümuneler üzerinde yapılan elemanter analizde % 81 CaCOs, % 15.2 
Si02, % 0.9 AI20 s, % 1.4 MgO ve % 1.5 ise diğer elemanların bulunduğu 
ve alkali agrega deneyinde ise zararsız tesir göstereceği tesbit edilmiştir. 
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Yapılan fiziki deneylerde ise iri agregada özgül ağırlığın 2.68 - 2.69, 
kurnda ise 2.65 grj cm3 civarında olduğu , su emmenin az, don ve aşınma 
mukavemetlerinin yüksek olduğu da tesbit edildiğinden kırmak suretiyle 
hem kum, hem de iri agrega olarak bu kristalize kalkerin kullanılmasına 
karar verilmiştir. 

11.2. Çimento : 

Türkiye için yeni, aynı zamanda oldukça ince olan bu kemer barajda 
kullanılacak çimento üzerinde titizlikle durulmuş neticede gövdede Tip ll 
Portland Çimentosu kullanılması uygun görülmüştür. 

Bilindiği gibi bu tip çimentolar düşük ısı neşri arzu edilen ve orta de
recede sülfat (alkali) tesirlerinin vuku muhtemel olan yerlerde kullanılır. 

Tip ll çimentoları düşük C3A ve yüksek CıAF ile karakterize edilirler. Çi
mentoda düşük miktarda, C3A olması ısı neşrini azaltır, daha az hacim de
ğişmesine sebep olur. c 3s ve c~s nin iyi ayarlanmasıyla da gerek ilk ge
rekse sonraki günlerde iyi bir beton mkavemeti elde edilmektedir. Yukar
ki faydalarına ilaveten ince öğütülmesi sebebiyle de daha iyi işlenebilme 
ve permeabiliteye sahiptirler. 

Işte bütün bunlar düşünülerek kullanılmasına karar verilen Tip ll Çi
mentosu için T.C. Çimento Sanayii T.A.Ş. ile mukavele yapılarak Afyon 
Fabrikasının bu baraj için Tip ll çimentosu yapması sağlanmıştır. Deneme 
olarak fabrikada yapılan çimentodan alınan nümuneler üzerindeki fiziki ve 
kimyevi analiz neticeleri Tablo 1 ve 2'de verilmektedir. 

TABLO 1 

Afyon Tip ll Çimentosu Fiziki Analiz Raporu 

1. Özgül ağırlık: 3.17 gr/ cm3 

2. Incelik: 

a) Elek analizi : 70 nolu elekte kalan : % 
170 nolu elekte kalan : % 6 

b) Blaine : 3048 cm 2/ gr 

3. Basınç ve Çakme Mukavemetleri : 

Basınç Mukavemet! Çekme Mukavemet! 
Kg/ cm2 Kg/cmı 

Gün Gün 

7 ı 28 7 28 

305 ı 375 22 28 

21 



4. Le Chatelier Deneyi: 
C-a= 1.5 mm 

S. Piriz Müddeti : 
Piriz Başlangıcı : 2 saat 1 O dakika 
Priz Bitimi : 3 saat 45 dakika 

NOT : TS· 19 daki NPÇ 350 limitlerine ıwgundur. 

TABLO 2 
Afyon Tip ll Çimentosu Kimyasal Analizi Raporu 

Çimento Kimyasal Analizleri 

Sillsyum Oksit 
Alüminyum Oksit 

Demir Okslt 
Magnezyum Oksit 

Kükürt Tri Oksit 
Kızdırma Kaybı 

Gayri Münhal B!kiye 
Tri Ka!syum Alüminat 

Trl Kalsyum Silikat ve 
Alüminat toplamı 

Beli i başlı bileşenler : 

Tri Kalsyum Silikat, 
Di Kalsyum Silikat, 
Tri Kalsyum Alüminat, 
Tetra Kalsyum Alüminoferrit, 

11.3. Puzolan : 

Bulunan değer Şartname Llmiti 

21.52 Min. 21 .0 
5.35 Max. 6.0 

4.51 Max. 6.0 
3.3 Max. 5.0 

2.35 Max. 2.5 
0.80 Max. 3.0 

0.75 Max. 0.75 
6.55 Max. 8.0 

40.5 Max. 58.0 

c3s % 34-o 
c2s % 36.o 
C3A % 6.55 
CAF = % 13.70 

Puzolanlar bilindiği gibi beton imalinde ya kum yerine, ya da çimento 
yerine bir miktar katılarak bir taraftan ekonomi sa~larken diğer taraftan 
da beton kalitesini iyileştirmeda kullanılırlar. Gökçekaya Barajı için de 
böyle bir puzolan düşünüldüğü zaman akla ilk olarak Tunçbilek Termik 
Santralından çıkan ve o güne kadar kullanılmayarak bir vadi içine atılan 
uçucu küller gelmiştir. Ancak bu uçucu küllerin kalitesinin beton için el
verişli olup olmadığının araştırılması icab etmiştir. iki sene devam eden 
araştırma sonunda uçucu kül kalitesinin pek değişmed i ği, malzemenin 
standardiara uygunluğu tesbit edilmiştir. Ayrıca bu uçucu küllerin kimya
sal etkilere dayanıklılığı artırdığı, beton nihai mukavemetinde artış sağla· 
dığı, hidratasyon ısısını düşürdüğü, geçiri msizl i ği temin ettiğ i, alkali agre
ga reaktivitesine karşı dayanıklılığı, beton işleme özelliğini arttırdığı ve 
rötreyi azalttığı tesbit edilmiş olunduğundan barajda belli bir oranda (kat'i 
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oran, beton araştırması sırasında tesbit edilmek üzere) kullanılmasının, 

faydalı olacağı kanaatına varılmıştır. Bu barajda kullanılacak uçucu külü 
karakterize eden laboratuvar rakamları Tablo 3 de toplu olarak verilmekte· 
dir. Uçucu külün Tunçbilek Termik Santralı 2. Elektro Filtre altından alın· 
ması ile ilgili olarak da, Etibank'la DSi arasında bir protokol yapılmıştır. 

TABLO 3 

Tunçbilek Termik Santralı 2. Elektro • Filtreden Alınan 
Uçucu Kül Raporu 

1. Özgül ağırlık : 1.95 
2. Incelik: 

a) Elek analizi : 

Elek No. Kalan Yüzde 

70 1.9 
100 3.1 
170 7.0 
200 4.2 
Pan 85.0 

b) Spesifik yüzey: 

3850 cm2 / gr 

3. Aktivite endeksi : 

28 günlük kontrol nümunesinin % 92 

4. Basınç: 

7 günde kontrol nümunesinin % 112.5 
28 günde kontrol nümunesinin% 141.0 

S. Drying Shringage test (% 25 uçucu kül ile) : 

28 günde:- 0.144 

6. Kimyasal Analiz : 

Si0 2 + AlzOa + FezOs - 90.73 
SOa 0.43 
M gO - 4 .61 
Ca O - 2.25 
K.K = 3.26 
Nem = 0.09 

11.4. Katkılar : 

Gökçekaya Barajında betonda hava katkı (AEAJ, suyu azaltıcı (Wa
ter-Reducing) ve pirizi geciktirici (Setretarding agent) katkı maddeleri 
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kullanılacaktır. Bilindiği gibi bu katkılar çeşitli firmalar tarafından özel 
patentle imal edilmektedirler. Setonda kullanılacak kesin katkı maddeleri 
henüz belirlenmemiş olup DSi Araştırma Dairesi Başkanlığı Beton Labo
ratuvarında Tablo 4 de (adı, firma ismi ve özelliği) verilen 10 çeşit katkı 
üzerinde araştırmalar devam etmektedir. 

Firma Ismi 

Slka 

MC Master 

Woermann 

Grace 

hallana 

TABLO 4 
Gökçekaya Barajında Betonda Kullanılması 

Düşünülen Katkı Çeşitleri 

Katkı Ismi Özelliği 

Plastiment BV 100 Su azaltıcı 

Sika AER Hava verici 

Pazzelith 8 Su azaltıcı 

BMVR Hava verici 

Verflvssiper, WS Su azaltıcı 

VERFivssiper VZ Prizi geciktirlcl 

Mischoel, VR Hava verıcı 

D aratard Prizi geciktiricl 

Darex AFA Hava verici 

Arda 40 Su azaltıcı 

lll. BETON ARAŞTIRMASI : 

Baraj batonunda kullanılacak agrega, çimento ve puzolan belli olduk
tan sonra sıra beton araştırmasına gelmiştir. Şartnameye göre barajda 
kullanılacak belli başlı 4 çeşit beton vardır. Bunların sembolleri ve istenen 
mukavemetleri aşağıdaki gibidir : 

28 Günlük mukavemet 
Beton cinsi 

Kg/cm2 PSI 

(AA) 315 4500 
(A) 280 4000 
(B) 210 3000 

. (C) 175 2500 

Şartnarnede yukarki tabloda verilen mukavemetler normal (katkısız) 

betonlar için istenmekte olup betonda uçucu kül veya başka bir puzolan 
kullanıldığı takdirde bu değerlerin 90 günde elde edilmesine müsaade 
edilmektedir. 
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ilgililerle yapılan temaslar sonucunda beton araştırmasının şu yönde 
ve iki safhada yürütülmesi kararlaştırılmıştır: 

1. Safha : Araştırmaya B betonu ile başlanacaktır. Bu kısımda be
tonda hiçbir katkı kullanılmayacaktır. Araştırma 2.5 cm ve 7.5 cm slampı 
havi olmak üzere birbirine paralel iki seri halinde yürütülecektir. 

2. Safha : Araştırmanın 1. safhasında elde edilen neticeler baz alın

mak suretiyle bu safhada hava katkı malzemesi (AEA), uçucu kül, prizi 
geciktirici ve suyu azaltıcı katkı malzemeleri kullanılacaktır. 

Bu şekilde iki safha halinde yürütülecek araştırmanın gayesi aşağı
daki iki noktanın açıklanmasını sağlayacaktır : 

a) Her cins beton için kullanılacak en uygun uçucu kül yüzdesinin 
tesbiti. 

b) Her cins beton için lüzumlu minimum çimento dozajının tesbiti. 

IV. ARAŞTIRMA ŞARTLARI: 

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi için araştırmada tatbik edi
len metodun bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu bakımdan aşağıda maddeler 
halinde bu şartlar sıralanmıştır: 

IV.1 Araştırmada beton karışımiarı normal oda sıcaklığında yapıl

mıştır. 

IV.2. Karışımlarda karakteristikleri Tablo 1 - 2'de verilen Afyon Tip ll 
çimentosu kllanılmıştır. 

IV.3. Puzolan olarak Tunçbilek Termik Santralı 2. Elektro Filtre altın
dan alınan özellikleri Tablo 3'de gösterilen uçucu kül kullanılmıştır. 

IV.4. Etüd safhasında yamaçda açılan 4 ayrı galeriden temin edilen 
kırma taş malzemesi laboratuvara getirilmiştir. Deney sonuçları bunların 
karakter bakımından birbirinden pek ayrılmadığını gösterdiğinden bu nü
muneler laboratuvarda birleştirilmiş ve tek agrega haline getirilerek (To) 
ismiyle karışımlarda kullanılmıştır. 

IV.5. To agrega 
kullanılmıştır : 

O- 4 nolu el ek 
4 No. -3/ 4" 
3/ 4" -1 1/2" 

nümunesi aşağıdaki üç grub halinde karışımlarda 

(0-4.76 mm) 
(4.76 mm -19.1 mm) 
(19.1 mm-38.1 mm) 

Kum 
ince kırma çakıl 
iri kırma çakıl 

Şartnarnede maksimum agrega çapı olarak 6" (15 cm) isteniyorsa da 
bu temin edilemediğinden araştırma 1 1 /2" maksimum agrega çapıyla yü
rütülmüştür. 
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IV.6. Karışımlarda kum ve çakıl yıkanarak kullanılmıştır . 

IV.7. Araştırmaya başlandığı zaman katkı malzemelerinin bir çoğu 
temin edilememiş olduğundan araştırmada sadece elde mevcut olan 
•Darex• ve •Piastocret• isimli hava katkı malzemeleri (AEA) kullanıl
mıştır. 

IV.8. Karışımlarda gösterilen agrega miktarları, doygun- kuru yüzey 
esasına göre hesaplanmıştır. 

IV.9. Bulunan mukavemetler 6" x 12" lik silindirik beton nümune
lerine aittir. 

IV.10. Kalıplama işleminde şiş ve vibratör kullanılmıştır. 

IV.11. Nümuneler kırılma gününedek % 100 rölatif rutubette ve 
21 -+- 1°C de standard küre tabi tutulmuşlardır. 

V. DENEYLER, TABLOLAR VE GRAFiKLER: 

Araştırma boyunca iki yüze yakın karışım yapılmış sonra bulunan de
ğerler tablolar ve grafikler haline getirilmiştir. Daha önce de belirtildiği 

gibi araştırma iki safhada yürütülmüştür. 

1. SAFHA : Bu safhada karışımlarda hiç bir katkı malzemesi kulla
nılmamıştır. Şartnarnede (B) Sembolüyle gösteri len (28 günde 210 kg/ cm2 

lik mukavemet) beton cinsi ele alınmış , bunun 7.5 cm ve 2.5 cm slampı 
sağlayacak şekilde iki seri olarak en uygun, granülometri, dozaj vs. tayin
leri yapılmıştır. Neticede Tablo 5'de teferruatlı olarak açıklandığı gibi en 
uygun karışımların G - 15 ve G- 5 Lab. Nolu karışımlar olduğu görülmüş

tür. G - 15 karışımı 2.5 cm slamp ve 325 kg çimento, G - 5 karışımı ise 7.5 
cm slamp ve 350 kg çimento ihtiva etmektedir. Bu karışımlarla 28 günde 

210 kg/ cm2 lik mukavemet yerine 223.8 ve 235.7 kg/ cm2 lik mukavemetler 
elde edilmiştir. 

Beton cinsi 

B. Setonu 

B. Setonu 
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TABLO 5 

(a) 

28 Günde Istenen Istenen 
mukavemet Slamp 

Kg/cm2 cm. 

210 2.5 

210 7.5 

Istenen şartları sağlıyan 
karışımın 

Lab. No. ı Dozaj Kg/ m• 

G -15 325 

G -5 350 



(b) 

Karışım miktarları Kg/ ms 

Lab. No. 
Çimento Su Kum Ince Çakıl Iri Çakıl 

G ·15 325 178 783 539 596 

G ·5 350 198 810 493 545 

(c) 

Karışırndaki Agrega Yüzdeleri 
Lab. No. 

Ağırlı kça 1 Hacimce 
Ince Çakıl ı Iri Çakıl Kum Çakıl 

G ·15 47.5 52.5 44 56 

G ·5 47.5 52.5 41 59 

(d) 

Elde Edilen Ortalama Basınç Mukavemetleri 

Lab. No. Kg/ cm2 

7 Gün 28 Gün ı 90 Gün 

G -15 155.6 223.8 285.2 

G ·5 130.6 235.7 319.5 

2. SAFHA : Araştırmanın bu safhasında 1. safha sonunda ortaya çıka· 
rılan en uygun iki karışım olan G. 15 ve G. 5 Lab. Nolu karışımlar esas 
ve seri başı alınmıştır . 7.5 cm slamplı betonlar A serisi, 2.5 cm slamplı 
betonlar ise B serisi olarak isimlendirilmiştir. Betonlarda puzolan olarak 
uçucu kül, hava katkısı olarak da Darex ve Plastocret kullanılmıştır. Çe· 
şitli dozajiarda hangi oranlarda uçucu kül kullanılmasının tesbiti gayesiyle 
çimento yerine % 15, % 20, % 25 ve % 30 olmak üzere 4 ayrı miktarda 
uçucu kül kullanılmıştır. Ayrıca AA, A, B, C gibi 4 ayrı mukavemetli be
tonların elde edilebilecekleri minimum dozajiarın tesbiti gayesiyle de 350 
kg. lık dozajdan 200 kg 'a kadar 25 kg. lık dozaj azaltmaları yapılarak inil· 
miştir. Tablo 6'da A serisi, Tablo 7'de B serisi betonların dozaj, uçucu kül 
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yüzdesi ile 7, 28 ve 90 günlük mukavemetleri toplu olarak görülmektedir. 

Tablo 6'da ve Tablo 7'deki mukavemet değerle r i daha iyi görülecek şek i l· 

de grafikler hal ine de getirilmiştir. Grafik 1 • 3 de A serisi betonl arın , Gra· 

fik 4 - 6 da ise B serisi betonların bazı dozaj iarda uçucu kül yüzdesi · ba· 

sınç mukavemeti ilişk ileri gösteri lmiştir. Ayrıca Grafik 7 de % 15, % 20, 

% 25 ve % 30 uçucu kü lü havi A serisi, Graf ik 8 de ise B serisi betonların 

dozaj - R2s ili şkile ri, Grafi k 9 ve 10 da ise aynı şekilde fakat bu sefer 

dozaj - Roo il işkil eri ne ait eğ riler çiz i lm iştir . Grafik 11 de ise dozaj - Roo 

skalasında % 25 uçucu kül ihtiva eden A ve B serisi betqnlarının eğrileri 

gösterilmiş , ayrı ca AA, A, B, C beton l arının alt limitleri i şl enmiştir. 

Lab. No. 

G- 24 
G -25 
G- 26 
G- 50-3 
G - 92 -3 
G -39 
G - 93 -3 
G - 51 - 3 
G -44 
G -45 
G -94- 3 
G - 25- 3 
G - 95- 3 
G - 48 -3 
G - 98 - 3 
G - 53-3 
G- 55-3 
G - 85- 3 
G- 86-3 
G - 96-3 
G -97-3 
G- 60-3 
G- 61 -3 
G- 62- 3 
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TABLO 6 

Gökçakaya Baraj ı Beton Araştırması 

A. Serisi Basınç Mukavemet Sonuçları 

Karışıma Gire n 
Elde Edi len Ortalama 

Karışımda Bas ı nç Mukavemet! 
Dozaj Kullan ılan Bağlayıc ı 

Kg/cm2 

Kg/m9 Uçucukül 
% Çime nto Uçucu K. 7 gün 28 gün 90 gün 

Kg/ m'· Kg/m s 

350 15 297.5 52.5 150.1 231.2 331.5 . 20 280.0 70.0 151.9 240.3 343.9 

• 25 262.5 87.5 137.7 259.5 352.9 

• 30 245.0 105.0 138.7 209.0 254.3 
300 15 255.0 45.0 117.0 186.6 283.6 . 20 240.0 60.0 132.8 196.0 307.6 . 25 225.0 75.0 106.0 201 .0 319.0 . 30 210.0 90.0 108.5 152.0 224.8 
275 15 233.75 41.25 96.0 165.3 245.4 . 20 220.0 55.00 103.3 169.8 276.7 . 25 206.25 68.75 95.0 189.0 281 .3 . 30 192.50 82.50 67.6 135.9 175.4 
250 15 212.5 37.5 61.0 124.0 140.1 . 20 200.0 50.0 79 .6 144.2 177.2 . 25 187.5 62.5 85.0 154.3 188.6 . 30 175.0 75 .0 41 .8 89.9 119.5 
225 15 191 .25 33.75 46.4 82.4 130.4 

» 20 180.0 45.0 48.0 106.3 153.1 . 25 168.75 56.25 52.0 121.0 164.0 
» 30 157.50 67.50 51 .8 78.2 108.9 

200 15 170.0 30.0 57.7 72.0 120.2 . 20 160.0 40.0 43.6 84.0 124.1 

• 25 150.0 50.0 50.1 90.0 130.2 . 30 140.0 60.0 30.1 60.1 100.2 



Lab. No. 

G -27 
G -28 
G-29 
G- 99 -1 
G -35 
G -36 
G -37 
G- 65- 1 
G-100-1 
G -42 
G -43 
G- 66- 1 
G-101-1 
G- 68-1 
G- 69- 1 
G-70 
G -71 - 1 
G -72 
G-73 
G -74 
G -75- 1 
G- 102- 1 
G-77-1 
G -78- 1 

VI. SONUÇ: 

TABLO 7 

Gökçekaya Barajı Beton Araştırması 

B. Serisi Basınç Mukavemet Sonuçları 

Karışımda Karışırndaki Elde edilen Basınç Mukavemet! 
Dozaj Kullanılan Bağlayıcılar Kg/cmı 

Kg/ m3 Uçucukül Çimento Uçucu K. 7 gün 28 gün 90 gün 0/o Kg/ m3 Kg/ ms 

325 15 276.25 48.75 141.5 219.4 :.!98.0 . 20 260.00 65.0 134.6 233.5 322.3 . 25 243.75 81.25 130.1 237.1 344.2 . 30 227.50 97.50 116.0 211.0 269.6 
300 15 225 45 134.5 185.3 273.8 

• 20 240 60 120.8 200.0 284.7 . 25 225 75 114.4 205.3 322.1 . 30 210 90 82.6 161.0 215.3 
275 15 233.75 41.25 93.0 153.1 225.5 . 20 220.0 55.0 116.6 188.7 247.2 . 25 206.25 68.75 104.6 194.2 291.2 . 30 192.50 82.50 70.3 128.8 180.2 
250 15 212.50 37.50 100.5 125.0 176.2 

• 20 200.00 50.0 57.9 134.6 184.8 . 25 187.50 62.50 70.7 154.8 200.0 

• 30 175.0 75.0 44.6 91.0 147.4 
225 15 191 .25 33.75 49.13 88.4 132.8 . 20 180.0 45.0 44.1 94.8 146.1 . 25 168.75 56.25 42.9 104.0 148.3 . 30 157.50 67.50 49.0 75.0 122.1 
200 15 170.0 30.0 41.2 72.4 113.6 . 20 160.0 40.0 54.7 82.1 120.1 . 25 150.0 50.0 47.1 92.1 124.0 

• 30 140.0 60.0 33.0 63.6 100.0 

Bu makalenin başında araştırmanın gayesi izah edilmişti. Yaptığımız 

çalışmafar sonucu çizilen grafiklerden aramakta olduğumuz soruların ce
vapları kolaylıkla çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlene
bilir : 

Vl.1. Muhtelif dozajiarda çimento yerine % 15, % 20, % 25 ve 
% 30 uçucu kül kullanmak suretiyle yapılan bütün dökümlerde gerek A se
risi, gerekse B serisi betonlar için % 25 oranı en iyi neticeyi vermiştir 

(Grafik 1 - 6). % 25 uçucu kül ihtiva eden betonfar şartname bakımından 
esas olan 90 günlük mukavemetlerinde (Grafik 9- 10), hatta 28 günde 
(Grafik 7 - 8) en yüksek değere erişmiştir. Şu halde barajda bu kırma çakıl, 
kum ve Afyon Tip ll çimentosuyla birlikte kullanılacak uçucu kül oranı 

% 25 olmalıdır. 
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VJ.2. Uçucu kül oranı % 25 olarak tesbit edildikten sonra % 25 uçucu 

kül ihtiva eden AA, A, B ve C betonlarının dozaj - Aso eğrileri çizilmiştir 
(Grafik 11). Bu grafikden araştırmamızın ikinci gayesi olan minimum do
zajların tesbiti şu şekilde yapılmıştır: 

AA Betonu 

A • 
B • 
c • 

300 kg/m3 

275 • 

262.5 • 

250 • 

Vl.3. Bu araştırmada temin edilemediği için 6" (15 cm) maksimılın 

çaplı agrega ile su azaltıcı katkı maddesi (Water-Reducing agent) kullanı

lamamıştır. Bunların kullanılması halinde basınç dayanımları biraz daha 
artacak veya aynı dayanım için lüzumlu olan minimum dozaj biraz daha 
azalabilecektir. 
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Türkiyede Çimento Sanayinin Gelişmesi ve inşaat 
Sektöründe Ihtiyaç Duyulan Çimento Çeşitleri 

GIRIŞ: 

V. Müh Ömer Lütfi BAVAZIT 
Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Malzeme Iab. Fen Heyeti , Müdürü 

Bu makalede Türkiye'de Çimento Sanayinin bugüne kadar geçirdiği 
merhaleler incelenmekte, sonra dünyadaki çimento çeşitleri ile Türk Çi· 
mento ve Standardlarından bahsedilmektedir. Türkiye'de portland, yüksek 
fırın curufu, traslı ve beyaz partiand çimentosu imal edilmekle beraber 
toplam üretimin % 85 • 90 nını partiand çimentoları teşkil etmektedir. Bu 
bakımdan burada daha ziyade partiand çimentoları üzerinde durularak Tür· 
kiye Partiand Çimentoları Spesifikasyonları ASTM'da verilen Tip 1, ll, 
lll, IV ve Tip V partiand çimentolarıyla klinker terkibi, sülfata dayanıklılık 
ve hidratadyon ısıları yönünden mukayese edilmekte, sonuç olarak Tür· 
kiye'de inşaat Sektöründe ihtiyaç duyulan çimento çeşitleri ve kullanılma 
sahaları incelenmektedir. 

1. TÜRKiVE'DE ÇiMENTO SANAViNiN GELIŞMESi : 

Birçok kalkınmış memleketlerin çimento sanayi 1850 yılından sonra 
süratli bir şekilde gelişmesine rağmen Türkiye'de ilerleme geç başlamış 
ve hızı çok az olmuştur. ilk çimento fabrikasının kuruluş tarihi 1912 dir. 
Ayrıca biz 1963 yılını yani planın başladığı tarihi diğer bir kritik tarih ka· 
bul ederek incelememizi 1912 · 1963 yılları ve 1963 yılından sonraki plan 
dönemi olmak üzere iki kısımda yapacağız . 

1.1 - 1912 • 1963 Dönemi : 

Türkiye'de 1912 yılına kadar bir çimento fabrikasına dahi rastlanma
maktadır. Bu tarihe kadar memleketde sadece su kireci imal eden fabri· 
kaları görmekteyiz. 1912 yılında Eskişehir ve daha sonra Darıca'da ima
lata geçen iki fabrikayla bu sanayi 'e el atılmıştır. Ancak biri yaş diğeri kuru 
sistemle çalışan bu fabrikaların yaklaşık olarak 150 ton/gün kapasiteli 
fırınlara malik olduğu ve 1930 · 1931 yıllarına kadar memlekette su kireci 
imalatının, çimento imalatının üzerinde sayretti ği söylenirse başlangıçta 
böyle bir sanayiden bile bahsedilemiyeceği kolayca anlaşılır. 1913 yılında 
32300 ton olan çimento kapasitesi 1926 da 40200 tona, 1930 da 104100 
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tona, 1937 de 299000 tona, 1948 de 344900 tona ve nihayet 1962 de 2 323 000 
tona çıkmıştır. Üretim kapasitesiyle birlikte talep de çok arttığından de
vamlı surette ithalata başvurulmuş 1930 da 60100 ton olan ithalat 1950 de 
134914 tonu, 1955 de 810588 tonu bulmuştur. 

Başlangıçtan beri çimento sanayiindeki üretim ve ithalat miktarları 

incelenirse görülürki gerek üretimde gerek ithalatda genel olarak artma 
vardır. Ancak zamanın politik ve ekonomik durumlarına göre rakamlarda 
bazı dalgalanmalara rastlanır. istikl al Harbini takiben kurulan yeni Türkiye 
Cumhuriyeti , memleketi harap ve perişan bir halde devir almıştır. Her ta
rafda imara ihtiyaç vardır. Kalkınmak için ilk hamlelerin yapıldığı 1926 -
1932 yılları arasında ortalama olarak Türkiye'de fert başına düşen çimento 
miktarı 7 kg. iken komşularımız Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan'da 
35 kg. , Romanya ve Irak'ta 24 kg . , Suriye ve Lübnan'da 58 kg . idi. Ikinci 
Dünya Harbine kadar çimentoyu en çok kullanan devletin kendisi olmuş
tur. Neticede devletin çimento sanayiine müdahale etmesi ve fiatları 

ayarlaması zaruret olmuş , 1943 yıl ı nda 100 000 ton kapasiteli · Humboldt• 
yapısı Sivas Çimento Fabrikası kurulmuştur. Bu fabrika Türkiye Çimento 
Sanayi 'nde okul vazifesi görmüş, doğu kalkınmasında ve demiryolu inşa

atlarında büyük ölçüde yardımcı olmuştur. 

Türkiye'de kabul edilen ekonomik sistem karma ekonomidir. Bu ba
kımdan devlet sektörü yanı sıra özel sektörde bu sanayi koluna yatırım 
yapmaktadır. Bilhassa 1950 yılından sonra bu yatırırnda gözle görünür bir 
artma olmuştur. Fakat bir taraftan üretim artarken diğer taraftan talep 
netice olarak ithalatın da artması üzerine bu konuya gerekli önem verile
rek 1953 yılında 50 milyon TL. sermayeli • Türkiye Çimento Sanayii Türk 
Anonim Şirketi• kurulmuş ve 3 yıl sonra sermayesi 100 milyon TL. na çı

karılmıştır. Bu kuruluşun gayretiyle 1957 yılından sonra ithalatta azalma 
olduğu görülür. 

1.2 - 1963 Yılından Sonraki Plan Dönemi : 

Türkiye'de 1961 - 1963 yılları Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve 
planlı devreye geçiş dönemidir. Bu teşkilat devlet çapında planlamayı ya
parken çimento konusu da ele alınmış ve bu arada • Türk Standartları Ens
titüsü • tarafından •Türk Çimento Standartları" da hazırlanarak 1962 yılın
da yürürlüğe girmiştir. Planlamalar beşer yıllık periyotlar için yapıldığın
dan bizde bu dönemi iki kısımda inceleyeceğiz. 

1.2-1) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1963 • 1968) 

Birinci beş yıllık kalkınma planında makro modelde belirtilen yatırım
ların gerektireceği çimento miktarları tahminleri 1950 - 1960 yılları arasın
da (Makine ve donatım dışında) yıllık inşaat yatırımlarıyla kullanılan çi-
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mento arasındaki ilişki gözönünde tutularak yapılmıştır . Bu münasebet şu 
formülle gösterilebilir : 

C= K. i 0 

Burada; 

C . Yıllık Çimento Tüketimi 

1 : inşaat yatırımının yıl içindeki seviyesi 

K : Memleketin çimento tüketim temayülünü belirten katsayı 

e : Çimentonun inşaat yatırım seviyesine göre tarif edilmiş talep 
elastikiyetidir. 

Aynı formül şu şekilde de yazılabilir : 

~=K . i e -1 
ı 

Burada; 

c 
Birim inşaat yatırımındaki çimento hissesidir. 

1950 - 1960 arası için bu değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Toplam yapı yatırımı Çimento Tüketimi 
kg --

Yıllar Milyon Tl. 1000 ton 
Tl. 

(+) (i) (C) 

1950 2045 530.5 0.259 
1952 2007 848.5 0.410 
1954 3457 1332.0 0.387 
1956 3304 1263.0 0.382 
1958 3861 151<4.0 0.393 
1960 5000 1950.0 0.390 

Görüldüğü gibi 1950 - 1960 devresinde --$.-- değeri genel olarak 0.40 
ı 

dan küçük kalmıştır. işte planda bundan hareket edilerek ~ oranının 
ı 

0.40 kadar olan değerleri için e = 1.35 olarak kabul edilmiştir. Ancak. 

2.400.000 tondan sonra ~ oranının pek değişmediği görüldüğünden, he
ı 

sapiara 2.400.000 tondan sonra esneklik 1 olarak katılmıştır. 

Birinci beş yıllık kalkınma planında bu hesapların kabulü , yeni açıla

cak fabrikalar ve teknolojinin geliştirilmesi suretiyle üretim hedefleri ve 
ihraç imkanları da şöyle tahmin edilmiştir. 
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Yıllar 
Üretim Miktarı Talep Miktarı Ihraç edilebilir fark 
(Milyon Ton) (Milyon ton) (Bin ton) 

1963 2649 2425 224 
1964 2879 2775 104 
1965 3100 3065 35 
1966 3447 3325 122 
1967 3737 3595 144 

Bu devrede çimento sanayiine yatırılan para 632.9 milyon TL. sıdır. 

Dönem başında 2.323.000 ton çimento istihsali dönem sonunda 4.400.000 
tonu bularak plan üretim hedeflerini geçmiştir. istihsaldeki artış aşağıdaki 
tedbirlerle sağlanmıştır : 

a) Çimentolarda tras, curuf, uçucu kül gibi katkılar kullanılmağa 

başlanmıştır. Sadece 1963 - 1966 arasında katkı kullanılmasından 
dolayı 384 000 ton munzam üretim elde edilmiştir. 

b) Mevcut üniteler forse çalıştınlmak suretiyle % 20 istihsal artışı 
sağlanmıştır. 

c) Mevcut fabrikaların tevsiinin yeni fabrika inşaasına göre % 40 
daha ucuza mal olacağı ve daha kısa zamanda hizmete açılacağı 
hesaplandığından bu yola başvurulmuştur. 

d) Gerekli yeni bölge fabrikaları açılmıştır. 

e) Fabrikalar yaş sistemden kuru sisteme çevrilmiş böylece hem 
yakıtta tasarruf hem de fırınlarda % 30 - 70 istihsal artışı elde 
edilmiştir. 

f) 1963 yılına kadar kurulan veya tevsi edilen her fabrikanın hemen 
hemen bütün aksarnı ithal edilirken bu dönemde ihtiyacın büyük 
kısmı dahilden temin edilmeğe başlanmıştır. Mesela, 1963 yılın

da Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. kuru usule çevirme işinde ağır
Iıkça % 35, 1966 da ise % 70 -80 malzemeyi dahilden kullanmış
tır. Bugün Türkiye'de silolar, vantilatör, ayar klepeleri, nakil or
ganları, dişli kutular, saç borular, boru bağlantıları , bilya, değirmen, 
plaka ve civataları, ateş tuğlaları , çelik konstrüksüyonlar imal 

edilmektedir. Çimento sanayiindeki ithalat kısa bir müddat sonra 

sadece elektriki aksama inhisar edecektir. 

Bu şekildeki tedbirlerle bu dönemde çimento üretim artışı % 13.6 yı 

bulmuştur. Bu rakam planda öngörülen değerden % 8.4 fazladır . Ancak 

yurt içi talepde % 14.5 oranında geliştiğinden, planda hesaplanan ihracat 

yerine ithalata başvurmak lüzumu doğmuş ve dönemde toplam olarak 

600.000 ton çimento ithal edilmiştir. 
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1.2-2) Ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1968 · 1972) 

1968 yılı bu dönemin ilk yılıdır. Bir evvelki plandaki tahminlerde gö
rülen hatalarda bu dönemde nazara alınarak daha mükemmel bir plan ha
zırlanmıştır . Dönem başında 4.400.000 ton olan üretim kapasitesinin dö
nem sonunda 9.900.000 tona çıkacağı , talebin ise 9.250.000 tonda kalacağı 
hesaplanmıştır. Bu dönemde yapılacak yatırım 950 milyon TL. olup üretim 
artışının % 17.6, talep artışının % 15 olacağı dolayısiyle aradaki farkın 
ihracata yöneleceği ve 1972 de 25 milyon TL. lık ihracat yapılacağı tah
min edilmektedir. Bugün nüfus başına tüketilen çimento; Almanya'da 563 
kg, Yunanistan'da 393 kg iken Türkiye'de 125 kg. dır . Bu rakam 1926 · 
1932 yıllarının 7 kg. ı , 1960 yılının 71 kg. ı ile mukayese edilirse inkişaf 
kolayca görülür. Fakat bu kifayetli değildir . Ayrıca senede 100.000 ton çi
mento istihsali için kullanılan personel sayısı Almanya'da 61, Yunanistan
da 84 iken Türkiye'de 194 tür. Bu rakam işletmelerin gayri ekonomik çalış
tığını göstermektedir. Bu dönemde çimento sanayiinde yapılacak bir per
sonel reorganizasyonu iie maliyet düşürücü diğer tedbirler alınmalıdır. 

ll. DÜNYADAKi ÇiMENTO ÇEŞiTLERi : 

Setonda aranan özelliklerin pek çoğu kullanılan çimento özelliklerine 
bağlı olduğundan çeşitli çimentoların imalinde bu kriterler gözönünde tu
tulur. Bunların başlıcaları şunlardır : 

a) Kimyasal tesiriere ve iklim şartlarına dayanıklılık , 
b) işlenebilme kabiliyeti, 
c) Hacim sabitliği, 
d) Yüksek mukavemet, 
e) Rötre ve krip tesirlerinin azlığı , 

g) Hidratasyon ısılarının azlığı 

Ancak bu özelliklerin hepsi birden tek bir çimentodan istenmiyebilir. 
Çeşitli inşaat ihtiyaçlarını karşılamak ve her memleketin kendi bün-

yesine bağlı olarak ucuza temin edilebilen ham maddeleri değerlendirmek 
suretiyle muhtelif memleketlerde özellik bakımından birbirine nazaran az 
veya çok farkeden çeşitli çimentolar imal edilmektedir. 

Çimentolar şu şekilde sınıflandırılabilir : 

A - Hidrolik Çimentolar (Suda sertleşen) 

1. Su kireci 
2. Tabii çimentolar 

3. Partiand çimentoları 

3.1 - Normal Partiand çimentoları 
3.2 - Vasat derecede hidratasyon ısısı veren çimentolar 
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3.3 - Yüksek mukavemetli portland çimentoları 

3.4 - ilk mukavemeti yüksek portland çimentoları 

3.5 - Hidratasyon ısısı az olan portland çimentoları 

3.6 - Sulfatlara karşı dayanıklı portland çimentoları 

3.7 - Hava katkımaddeli portland çimentoları 

4. Tabii veya suni puzolanlı çimentolar 

5. Yüksek fırın curuf çimentoları 

6. Alüminli çimentolar 

7. Özel çimentolar 

7.1 - Beyaz çimentolar 

7.2 - Renkli çimentolar 

7.3 - Kuyu çimentoları 

7.4 - Kargir duvar harcı çimentoları 

7.5 - Genişleyen çimentolar 

7.6 - Su geçirmez çimentolar 

7.7 - Hidrofobik çimentolar 

B - Hidrolik Olmayan Çimentolar (Havada sertleşen) 

1. Beyaz kireç 

2. Dolarnit kireci 

Türkiye'de imal edilen çimentoların % 85- 90 ı portland çimentoları 

olduğundan burada diğerlerinin detayına girilmeyecek, sadece portland 
çimentoları hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Portland çimentoları , portland çimento klinkerinin bir miktar alçı taşı 

ile beraber ince öğütülmesi neticesinde elde edilen hidrolik bir bağlayı

cıdır. Portland çimento klinkeri kireçle silis, kil, demir oksit ve az miktar

da mağnezyum oksit ihtiva eden ince öğütülmüş ham maddelerin mini

mum sinterleşmeye kadar pişirilmesiyle elde edilir. 

Portland çimentolarının kimyasal bileşiminin pratik maksatlar için 4 

esas bileşikten meydana geldiği kabul edilir. 

Bunlar; 

1. Trikalsyum silikat 
2. Dikalsyum silikat 
3. Trikalsyum alüminat 

4 . Tetrakalsyum alüminaferrit 

3 CaO.Si02 
2 CaO.Si02 
3 CaO.AI20 a C.A 

4 CaO.AI20 s.Fe20 s = C4AF 
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Araştırmalar CaS ve c~s nin çimentonun mukavemetine tesir eden 
en önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Bunların toplamı genel olarak 
% 70 • 80 arasında değişir. Bileş imde C3S nin fazla C2S nin az olması ilk 
mukavemetin ve hidratasyon ısısının fazla olmasını meydana getirir. 

Hidratasyon ısısına sebep olan en önemli faktör CaA dır. Genel olarak 
C3A yüzdesi fazla olunca çimentolarda hacim değişiklikleri dolayısiyle 
harç ve betonlarda çatlak teşekkülü ve sülfatlı sulara karşı dayanıksız bir 
yapı elde edilir. 

Bu dört bileşenin çimentoda meydana getirdiği özellikler şöylece 

tablo halinde gösterilebilir : 

Özellikler CaS C2S C3A C4AF 

Bağlayıcılık Iyi Iy ı Zayıf Zayıf 

Reaksiyon hızı Orta Yavaş Hızlı Yavaş 

Hidratasyon ısısı Orta Az Orta Az 

işte bu bileşenlerin muhtelif oranlarda ayarianmasına göre çeşitli 
memleketlerde farklı partiand çimentoları elde edilmektedir. 

Partiand çimentoları Almanya'da DiN 1164'e göre Z- 275, Z- 375 ve 
Z · 475 olmak üzere üçe ayrılarak ; Belçika'da Normal Portland, Yüksek Mu
kavemetli ve çabuk sertleşen Partiand çimentoları olmak üzere üçe ayrı

larak; Fransa'da normal , ilk mukavemet! yüksek, çabuk sertleşen ve Sü
per Portland çimentosu isimleriyle dörde ayrılarak; ingiltere'de normal, 
çabuk sertleşen, sulfatlara dayanıklı ve düşük hidratasyon ısılı Portland 
çimentoları olmak üzere dörde ayrılarak; Amerika'da Tip 1, Tip ll, Tip lll, 
Tip IV ve Tip V olmak üzere beşe ayrılarak imal edilmektedirler. 

Aşağıda Amerikan Portland çimentolarının kullandış yerleri. terkipleri 
ve hidratasyon ısıları hakkında kısaca maiOmat verilmektedir: 
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Tip Genel olarak hiçbir hususiyet istemeyen işlerde, 

Tip ll Düşük hidratasyon ısısı veya orta derecede sülfat koroıyo-
nunun mevzubahis olduğu yerlerde, 

Tip lll Acele priz alınması istenen yerlerde ve büyük makinelerin 

yerleştirileceği temellerde, 

Tip IV Sülfat korozyonunun çok fazla olduğu yerlerde, kütle beton

larında , 

Tip V Aşırı derecede sülfatla karşı karşıya olan kanal , sifon ve te

mellerde. 



Bunların terkip yüzdeleri ve hidratasyon ısıları (Kcal/kg olarak) şu 

şekildedir : 

Bileşim Yüzdeleri 
Hidratasyon ısısı Kcaljkg 

Partiand çimento tipleri Gün 

C3S C2S C3A C4AF 3 7 28 90 
-- --- -

Tip 1 49 25 8 2.9 80 87 92 97 
Tip ll 46 29 12 2.8 64 75 82 88 
Tip lll 56 15 8 3.9 102 108 114 117 
Tip IV 30 46 13 2.9 45 53 66 76 
Tip V 43 36 12 2.7 49 57 69 80 

lll. TÜRK ÇiMENT~LARI VE ÇiMENTO STANDARTLARı: 

Türk Çimentoları 1962 yılında kabul edilen «Türk Çimento Standard

ları • ile sınıflandırılmışlardır . Bunlar başlıca şu iki grupta toplanabilir: 

111.1 - Portland Çimentoları Dışında Kalan Çimentolar : 

Bunlar yüksek fırın surufu çimentoları, beyaz partiand çimentosu, tras

lı çimentolardır. Bu grupda saydığımız çimentolar bütün istihsalin ancak 

% 10- 15'ini teşkil etmekte ve özel birer fabrika tarafından imal edilmek

tedirler. Bu sebepten bu cins çimentoların sadece isminden bahsedilmiş

tir. 

111.2 - Türk Portland Çimentosu (TS - 19) : 

Türk Partiand Çimentolarının klasifikasyonu 19 nolu Türk Standardın
dan verilmekte ve üç tip çimantoyu ihtiva etmektedir. Bunların isimleri 
ve sembolleri şunlardır : 

a) Normal Partiand Çimentosu 

b) Yüksek Dayanımlı Partiand Çimentosu 

c) ilk Dayanımı Yüksek Partiand Çimentosu 

NPÇ 350 

YPÇ SOO 

: iPÇ 600 

TS- 19'un en önemli maddeleri çimentoların kimyasal ve fiziksel özel
liklerini belirleyen maddelerdir. 

111.2 - 1) Kimyasal Özellikler : 

Bu özellikler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 
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Portland Çimentolarında 
Maddeler bulunacak max. 

Yüzdeler 

M gO 5 
803 3 
Yabancı maddeler 

(Aiçıtaşı hariç) 1 
Erimez kalıntı miktarı 1 
Kızdırma kaybı 4 

JIJ. - 2) Fiziksel Özellikler: 

a) Le Chatelier Muayenisi : 4 saat su içinde kaynadıktan sonra 
aletin iğne uçlarının açılması toplamı 10 mm'yi geçmiyecektir. MgO mik
tarı % 3 den fazla olan çimentolarda 4 saati takip eden iki saat nihayetin
de yine 10 mm'den fazla açılma olmayacaktır. 

b) Priz Müddeti : Priz müddetinin tayini Vicat iğnesi ile yapılacak 
ve priz başlangıcı (1) saatten evvel olmayacaktır. Priz sonu (10) saatte 
bitmiş olacaktır. 

c) Incelik (Eiek analizi) : Çimentolar cm 2 de 950 delikli elekten 
elenince elek üzerinde kalan % 1 den fazla 4700 delikfide ise % 14 den 
fazla olmayacaktır. 

d) Dayanımlar : Dayanım deneyleri TS- 24'e göre yapılacaktır. Üç 
cins portland çimentosu için günlere göre minimum basınç ve çekme da
yanımları aşağıdaki gibi olacaktır : 

Basınç Mukavemeti kg/ cm2 Çekme Mukavemeti kg/ cm2 

Çimento Cinsi Gün Gün 

3 7 28 3 7 28 

NPÇ 350 - 300 350 - 22 28 
YPÇ 500 300 400 500 23 27 30 
IPÇ 600 400 500 600 25 30 35 

Yukarki istenen dayanımlar nemli harç ile hazırlanan numunelerle el
de edileceklerdir. Çimento muayeneleri RILEM- CEMBUREAU Usullerine 
göre yani plastik harç ile yapılmağa başlanıncaya kadar bu şekilde yapı
lacaktır. 

IV. TÜRK PORTLAND ÇiMENTOLARININ AMERiKAN PORTLAND ÇI
MENTOLARIYLA MUKAYESESI: 

TS- 19'da sınıflanan üç tip portland çimentosunun genel istihsal için
de payı % 85- 90, portland çimentoları içinde ise NPÇ 350'nin payı % 95 
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dir. YPÇ 500 ve iPÇ 600 daha ziyade fabrikalada özel anlaşma yapılarak 
temin edilmektedirler. Bu bakımdan burada sadece NPÇ 350, ASTM de 
spesifikasyonları verilen Tip 1, Tip ll, Tiplll, Tip IV, Tip V ile mukayese edi
lecektir. 

Bu mukayese gayesiyle Türkiye'deki mevcut çimento fabrikalarının 

yaklaşıkça yarısını teşkil ve Türk Çimentolarını temsil eden on muhtelif 
fabrika nümunesi üzerinde terkip ve hidratasyon ısısı tayinleri yapılmış 
ve aşağıdaki neticeler alınmıştır: 

Çimento Bileşimleri Hidratasyon ısısı (Kcal/ kg) 
Çimento Yüzdesi 

Fabrikası Gün 
C3S C2S C3A C4AF 

3 7 28 90 - -
Ankara 41 32 8 11 60 78 95 102 
Çorum 5.5 18 9 12 74 91 107 125 
lzmir 58 18 11 7 80 96 112 120 
Sivas 44 27 11 10 67 85 102 105 
Eskişehir 50 21 12 10 74 91 108 115 
Elazığ 46 24 14 9 73 90 108 115 
Çukurova 50 21 10 11 72 89 106 113 
Gaziantep 51 17 13 13 76 94 112 120 
Balıkesir 41 29 11 10 65 83 100 108 
Darıca 56 23 8 7 73 89 103 110 

Yukarki değerlerle Tip 1, Tip ll, Tip lll, Tip IV ve Tip V için lll. parağrafda 
verilen rakamlar karşılaştırılırsa görülürki aralarında terkip bakımından 
pek fark yoktur. Türk Çimento Standartları klinker terkiplerini sınırlandır

madığından NPÇ 350'1erde C3A yüzdesi 8 • 14 arasında değişmektedir. 

Halbuki sülfata karşı dayanıklı çimentolarda bu oran umumiyetle % 5'in 
altındadır. 

Hidratasyon ısıları bakımından ise NPÇ 350'1erimiz yüksek hidratas
yon ısılı çimentolar grubuna girmektedirler. 

Bu iki kriter gözönüne alınarak çimentolarımızın karakter bakımından 
zaman zaman Amerikan Tip 1 ve Tip lll portland çimentoianna yaklaştığını 
söyleyebi 1 i riz. 

V. iNŞAAT SEKTÖRÜNDE iHTiYAÇ DUYULAN ÇiMENTOLAR: 

Bugün Türkiye'de imal edilen çimentolar şunlardır: 

1. Normal Partiand Çimentosu (NPÇ 350) 

2. Traslı Çimentolar 

3. Yüksek Fırın Curufu Çimentoları 
4. Beyaz Partiand Çimentosu 
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Standardda (TS- 19) bahsedilen yüksek dayanımlı porttand çimentosu 
(YPÇ 500) ile ilk dayanımı yüksek partiand çimentosu (iPÇ 600) seri ola
rak imal edilmemektedir. Bunlar ancak sipariş üzerine ve belli bir tonajdan 
fazla olmak şartıyla anlaşma yaparak temin edilmektedirler. 

Beyaz partiand çimentosu sadece Tarsus Çimento Fabrikasından Traslı 
ve Yüksek fırın curufu çimentoları ise gene belli birkaç fabrikadan temin 
edilebilmektedir. Genel olarak çimento üretiminin % 85- 90'ını normal port
land çimentosu (NPÇ 350) teşkil etmekte hemen hemen bütün inşaatlarda 
yeri olsun olmasın bu çimento kullanılmaktadır. 

IV. Paragrafta bahsedildiği gibi NPÇ 350 '1erimiz Tip 1 ve Tip lll karak
terindedir. Genel olarak agresiv sulara maruz kalmayan, yüksek mukavemet 
istenmiyen, hidratasyon ısılarının önemli olmadığı günlük işlerde kullanıla
bilirler. Bunun dışında kalan çimentolardan; 

A) Standardı mevcut olan fakat az miktarda imal edilen Yüksek da
yanımlı partiand çimentosu , ilk dayanımı yüksek porttand çimentosu, Traslı 
ve Yüksek fırın curuf çimentolarının i malatı istenildiği zaman kolayca elde 
edilebilecek bir seviyeye çıkarılmalıdır. 

B) Standardı mevcut olmayan ve henüz imalatına geçilmemiş olan 
aşağıdaki çimento cinslerine inşaat sektöründe ihtiyaç duyulmaktadır : 

1. Hidratasyon ısıları az olan portland çimentoları: Bunlar beton ba
raj, regülatör gibi kütle betonlarında muhakkak kullanılmalıdır. Aksi tak
dirde kütle betonlarında meydana gelecek fazla ısıyı almak için çok paha
lı çözüm tarziarına başvurmak gerekmektedir. 

2. Sülfatlara dayanıklı portland çimentoları : Türkiye'nin birçok böl
gelerinde sulfat koroıyonuna uğramış ve bozulmuş betonlara rastlanmak
tadır. Böyle sultatlı sulara maruz temel, kanal inşaatları ve deniz içi inşaat
larında bu tip çimentolara ihtiyaç vardır. 

3. Hava katkı maddeli portland çimentoları : Türkiye 'de henüz katkı 

tatbikatı inşaat teknolojisine girmemiş olduğundan bu tip çimento da he
nüz imal edilmemektedir. Katkının betonun imali sırasında da karıştırılması 
mümkün ise de üniformluluk zor temin edildiğinden ve kontrolü güç oldu
ğundan çimento içine ilavesi daha pratik olmaktadır. Bu tip çimentolarla 
yapılan betonların işlenme kabiliyeti , dayanıkldığı artacak, su geçirgenliği 
azalacaktır . Her türlü inşaatlarda kullanılabileceğ i gibi bilhassa don tesi
rine maruz iklimlerde muhakkak faydalanılmalıdır. 

4. Uçucu küllü çimentolar : Türkiye'deki termik santrallardan bol 

miktarda yan ürün olarak uçucu kül elde edilmektedir. Uçucu külün çimen

toya karıştınlmasıyla (fabrikada veya inşaat yerinde) elde edilen betonun 

hidratasyon ısısı düşük, kimyasal tesiriere dayanıklı, ilerki mukavemeti 
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yüksek, su geçirgenfiği az olduğundan kütfe betonfarı ve agresfv surara 
maruz yerlerde geniş bir kullanma sa~1ası vardır. 

4. Alüminli Çimentolar : Bu tip çimentoların ilk mukavemetleri ga
yet yüksektir. Kimyasal bileşimleri partiand çimentolarından tamamen 
farklıdır. Ham maddeleri baksit ve kalkerdir. Sertleşme çok çabuk olur ve 
maksimum mukavemet takriben 24 saatte elde edilir. Deniz suyu, sulfatlı 
sular ve saf su gibi sulardan müteessir olmazlar. Bu bakımdan bu tip çimen
tolar Türkiye'de gayet geniş bir kullanma sahası bulacaktır. 

lnşaatlarımızı sağlamlığın yanında ekonomik bir şekilde yapmak hem 
vazifemiz hemde kalkınma çabasında olan memleketimize karşı bir borç
dur. inş~atlarda sağlamlık ve ekonomi unsurlarını bir arada gerçekleştir· 
rnek için Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş ve Özel Sektör tarafından yukarki 
cins çimentoları bir an evvel piyasaya arz etmesini nasıl gerekli mütalaa 
ediyorsak, meslekdaşlarımızın da inşaatlarda, proje ve tatbikat safhaların
da işin gerektirdiği çimento cinslerini ısrarla talep etmelerini ve kullanma
larını da o kadar lüzumlu görmekteyiz. 

FAYDALANILAN ESERLER 

1. Concrete Manual 

2. Türk Çimento Standardları 

3. Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 

4. Kalkınma Planı (ikinci Beş Yıl) 

5. ..çimento» Mecmuasının Muhtelif Sayıları 
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CEMENT INDUSTRY in TURKEY 

by Ömer Lüfi BAYAZIT (*) 

SU M MARY 

In this research firstly the development of Cement lndustry in Tur
key is investigated in two parts, and then Turkish Cement and Cement 
Standards are being covered . Tough the portland, blast furnace slug, puz· 
zolanic, and white partiand cements are produced in Turkey; partiand ce
ments form 85- 90 % of the total production. Theretare main concern is 
given to the partiand cements, and their specifications as given in ASTM 
such as Type 1, Type ll, Type lll, Type IV and Type V partiand cements, 
compound, sulfate resistance, and heat of hydrations are compared . 

1. DEVELOPMENT OF CEMENT INDUSTRY iN TURKEY 

Though the cement industry in many developed countries has grown 
fantastically after 1850, it was recorded that it was introduced in Turkey 
very recently. Accepting this date as 1963, we investigate the develop
ment of cement industry in Turkey in two parts : Period of development 
before 1963; period of development after 1963. 

I.A - Period Before 1963 

There was no factory in Turkey to produce cement before 1912. There 
were factories operated for obtainig l imestone. This new industry has 
started with the opening of a cement plant in Eskişehir in 1912 and se
condly a similar one in Darıca. But the unimportance of these plants can 
be understood very easily if the facts that, these plants which operated 
according to the dry and wet systems had furnaces with a capacity of 150 
tons/day, and the production of lime stone was more than that of cement 
until 1930- 1931, are taken into considerations. 

The cement capacity, which was 32300 tons in 1913, increased to 
40200 tons in 1926, 104100 tons in 1930, 299000 tons in 1937, 344900 tons 
in 1948, and 2323000 tons in 1962. With the increase of the production 
capacity by the years, demand has increased, alsa. That enforced the 
importation of cement, and it increased from 60100 tonsin 1930, to 134914 
tons in 1950, and 810588 tons in 1955. The effects that political and 
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economical situation of that time has on the production and importation 
can be observed easily. The years following the war of lndependence 
(1920 - 1923) new Turkish Republic was in need of development in every 
field of industry. Between 1926 - 1932 the amount of cement per person 
was 7 kgs in Turkey while it was 35 kgs in Greece, Bulgaria and Yugos
lavia; 24 kgs in Iraq, and 58 kgs in Syria and Lebanon. As a result, state 
interferecl to cement industry and balanced the prices. They opened 
a new "Humbolt» Cement Plant in Sivas in 1943 which had a capacity of 
100000 tons. lt was first positive step taken for Cement lndustry in Turkey, 
and its participation in the development of East was great. 

Present economical situation in Turkey is a mlXed system. Private 
sector invests money in this industry besides State sector. lnvestments 
in cement industry has accelerated after 1950. Growth of production and 
importation created a new problem that ended with the opening of • Tur
kish · Company of Cement lndustry in Turkey»(*) which had a capital of 
50.000.000 TL. (u) in 1953 and 100.000.000 TL. in 1956. With the aids of 
this company, it is observed that there has been a decrease in importa
tion after 1957. 

ı. B - Period After 1963 

The years in between 1961 - 1963 is the foundation of "Organization 
of State Planning, and the transition to the planned period. This organiza
tion, while making plans at State level , has started to investigate the ce
ment industry; and it w as prepared "Standards of Turkish Cement» ( * * *) 
which was put into practise in 1962. Because the Plannings were prepared 
for five years periods, it wiil be covered in two parts. 

I.B - 1) Period of First Five Years Development Plan (1963 - 1967) 

In this period 632.9 million TL. was invested in Cement lndustry. The 
cement production, which was 2323000 tons at the beginning has increased 
to 4400000 tons at the end of this period. The below precautions were 
used to achieve this satisfactory result : 

a - Addition of fly ash, pozzolan and slag was used. This method 
ralsed the production by an amount of 384000 tons between 1963 - 1966. 

b - By forcing available units an % 20 increase was recorded. 

c - Factories changed from wet system to dry system that led to 
an economy in fuel consumption, and to an increase of 30- 70 % in pro
duction of the furnaces. 

(" ) Türkiye Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 
(*") Turkish Lira (1 $ = 9.08 TL.) 

(***) Türk Çimento Standardları 



d - By considering the advantages of the enlargment of the facto
ries instead of building new factories this method is chosen. Extansion of 
an available factory costs 40 % less and it can be operated in a shorter 
time. 

e - Necessary district factories were opened. 

f - While every equipment of new factories and enlarged factories 
were imported before 1963, later on the demand was supplied mainly by 
our own sources; except electrical equipment. 

In this period increase in cement production is 13.6 % . lt is 8.4 % 
more than the value given in the Plan. But the demand of cement has 
grown 14.3 % that caused an importation of 600000 tons. 

1.8 - 2) The Period of Second Development Plan (1968 · 1972) 

The year of 1968 is the first year of this period. This new plan ha~ 
been prepared by taking the mistakes done in the First Five Years Deve
lopment Plan into the consideration. The production capacity will be raised 
to 9900000 tons from 4400000 tons at the beginning. lt is estimated that 
demand for cement will remain at 9250000 tons. The investments in this 
period will be 950 millions TL. lt is estimated that production will increase 
by 17.6% and demand will increase 15% which willlead to the exportation 
of cement by an amount of 25 millions TL. in 1972. To day the amount 
of cement that is consumed in Turkey per person per year is 125 kgs while 
it is 563 kgs in Germany and 393 kgs in Greece. If we compare this value 
w ith the 7 kgs consumption per person per year of the years ( 192_6 · 1932), 
the difference becomes to be a great positive change but not sufficient 
to supply all the demand. Looking at the problem from a different point 
of view it is observed that most personnel is used in Turkey with respect 
to the countries listed above. Given values are : 61 workers in Germany, 
84 in Greece, and 194 Turkey working for the purpose of 100000 tons/ year 
cement production. With a reorganization made in this period the person
nel will be decreased that will lower the cost of production, gradually. 

ll. TURKISH CEMENTS AND STANDARDS 

Turkish cements are classified with the standards that were accepted 
in the year of 1962. They can be considered under two groups. 

ILA - Cements Besides Portland Cement 

This group includes blast furnace slug cement, white portland cement, 
natural pozzolanic cement and fly ash cement. The cement types of this 
group, cover 1 O - 15 % of the total production. They are produced in diffe
rent factories. For this reason only their names are mentioned, but not 
the details. 
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II.B - Turkish Portland Cements (TS • 19) 

Classification of Turkish Portland Cements are given in the 19 ıh Tur
kish Standards article, and includes three types of cements. Names and 
symbols are given below. 

a - Normal Portland Cement (NPÇ 350) 

b - High · Strength Portland Cement (YPÇ SOO) 

c - High • early Strength Portland Cement (IPÇ 600) 

The most important articles of TS • 19 which identifies the physical 
and the chemical properties of sements are as follows : 

II.B - 1) Chemical Properties 

ARTICLES . 

Mg O 
S03 
lmpuritles 

(gypsum excluded) 
Unsoluble Residue 
Loss on ignitlon 

11 .8- 2) Physical Properties 

a - Le Chatelier Test 

MAX. PERCENTIAGES EXISTING In 
PORTLAND CEMENT 

5 
3 

1 
1 
4 

After being in boiled water for four hours, the widining of the pin 
ends of the instrument will not be more than 10 mm. When the percentage 
of MgO is more then 3 % , pin ends should be hold in water for two extra 
hours. 

b - Time of Setting 

Time of setting will be estimated by the help of the vicat apparatus, 
and it would start before an hour has passed and the end of this period 
will be over ten hours later that experiment had started. 

c - Sieve Analysis (Fineness) 

When cements were sieved at a sieve that has 950 holes per sq. cm, 
the remaining cement should not be over than 1 %. If the sieve has 4700 
holes per sq. cm, the remaining cement should not be more than 14 %. 

d - Strength 

Strength tests will be done according to TS· 24. Minimum tenslle and 
compressive strength of three types of cements are listed below. 
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Compressıve Strength Tensile Strength 

TYPE of CEMENT 
kgs/cmı kgsjcm2 

Day Day 

3 7 28 3 7 ı 28 

NPÇ 3SO - 300 350 - 22 28 
YPÇ SOO 300 400 soo 23 27 30 
Jpç 600 400 soo 600 25 30 3S 

Strengths that c:re listed above will be obtained by using the samples 
of mortar. The process will be the same untill the cement examinations 
are made by the RILEM - CEMBUREAU Methods, that is by using plastic 
mortar. 

lll. COMPARISON OF THE TURKISH PORTLAND CEMENTS WITH THE 
TYPES GIVEN IN ASTM SPECiFiCATiON 

The percentage of the three types of partiand cements (specified in 
TS - 19) to the whole production is 85 - 90 %; and the percentage of NPÇ 
350 in the partiand cement is 95 %. YPÇ SOO and IPÇ 600 are rather ob
tained by use of private agreement with different factories. Therefore only 
NPÇ 350 is compared with the type 1, type ll, type lll, type IV and type V 
which are specified in ASTM. As it is known, main clinker compounds 
(CsS, C2S, CsA and C4AF) can be combined in four groups. 

PROPERTY 

Paste Ability 
Rate of Reaction 
Heat of Hydration 

Go o d 
Normal 
Normal 

Go o d 
Slow 
Lo w 

Po or 
Fast 
Normal 

Po or 
Slow 
Low 

Properties listed above change according to the proportions of the 
elements of the mixture. 

The main places of usage American Partiand Cements are listed 
below: 

Type ı : As general it is used where there is no need of a special 
type of cement. 

Type ll : lt is used in places where the heat of hydration is law, and 
the sulfate corrosion should be taken into consideration. 

Type lll : At the foundations where hugs machines will be placed 
and when time of setting must be taken shortly. 

Type IV : At places where the sulfate corrosion is rather important; 
at massive concretes. 
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lype V : Used in places where dealing with sulfate is considerable 
like canals, foundations ect. 

The percantage of compounds and the heat of hydrations of these 
types are listed below. 

Types of 
Percentages of Compounds Heat of Hydration Kcal/kgs 

Portlan ds Cements C3S C2S C3A C4AF 
Day 

3 

8: ı 28 90 ----
Type 1 49 25 8 2.9 80 92 97 
Type ll 46 29 12 2.8 64 75 82 88 
Type lll 56 15 8 3.9 102 108 114 117 
Type IV 30 46 13 2.9 45 53 66 76 
Type V 43 36 12 ı 2.7 49 57 69 80 

To compare NPÇ 350 with them in respect to their compounds and 
he at of hydrations, the results obtained from 1 O factories which form 
50 % of total cement plants in Turkey is given below. 

~rcentages of Compounds Heat of Hydration Kcal/kgs 
NAME of the 

Day 
FACTORV C3S C2S C3 A C4AF 

3 7 ı 28 90 
----

Ankara 41 32 8 11 60 78 95 102 
Çorum 55 18 9 12 74 91 107 125 
lzmir 58 18 11 7 80 96 112 120 
Sivas 44 27 11 10 67 85 102 105 
Eskişehir 50 21 12 10 74 91 108 115 
Elazığ 46 24 14 9 73 90 108 115 
Çukurova 50 21 10 11 72 89 106 113 
Gaziantep 51 17 13 13 76 94 112 120 
Balıkesir 41 29 11 10 65 83 100 

ı 
108 

Darıca 56 23 8 7 73 89 103 110 

Type 1, Type ll, Type lll , Type IV and Type V have similarities with 
respect to their compounds . Because Turkish Standards do not determine 
the clinker compounds, amount of CsA changes between 8 - 14 % in NPÇ 
350. But in sulfate resistant cement this amount is less than 5 %. From 
the point of view of heat hydration, they are classified as being high. 

As a result, it can be observed that NPÇ 350 forms 80 % of the total 
cement used in Turkey. They are not sulfate resistant, but have high heat 
of hydration and have the characteristics of type 1 and type lll. The pre
perations of new chemical standards and productions of super sulfate 
resistant cements and cements of law heat of hydration are started in 
Turkey. 
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