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Serbest Yüzeyli Bir Akımın Basınçli 

Model Yardımiyle incelenmesic*ı 

Dr. Müh. Fuat ŞENTORK 

Araştırma Dalresi Başkanı 

Serbest yüzeyli akımların modelleri genel olarak serbest yüzeylidir. 
Bununla beraber bazı hallerde serbest yüzeyli modeller büyük yer kap
ladıklarından çalışma bakımından güçlükler doğurur. Dolayısıyla bu tip 
akımların basınçlı akımlar yardımiyle incelenmesi bahis konusu edilmiş

tir. Böylelikle hem daha büyük ölçekli modeliere gitmek imkanı hasıl ola
bilmekte hem de model daha kullanışlı olmaktadır. Bu yazı, konuyu ay
dınlatmak için araştırma dairesinde yapılmış olan bir çalışmanın özetini 
vermektedir. 

Serbest yüzeyli ve basınçlı akımların genel denklemleri : 

Bu denklemler Newton'un 2. nci kanunundan faydalanılarak çıkartıla

bilir. 

F= m.a 

Burada F : hareketi doğuran kuweti 

m : harekette olan cismin kitlesini 

a : hareketin Ivmesini 

ifade1 etmektedir. 

(1) Bağıntısından kolaylıkla (2) bağıntısına geçilebilir: 

(1) 

F 
a =- (2) 

m 

Demek ki ivme birim kitle başına düşen kuweti göstermektedir. Bu 
denklemlerden faydalanılabilmek için akımlara etkiyen kuwetlerin bilin
mesi gerekmektedir. 

(* ) Bu makalenın Ingilizeesi ·R. College Research Center• dergisinde çkmıştır. 
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Basınçlı bir akımda, akıma karakterini veren kuvvetlerin sayısı üç
tür: 

- Ağırlık kuvveti 

2 - Basınç kuvveti 

3 - Atalet kuvveti 

Bu kuvvetlerin bileşkesini birim kitle bakımından ifade ettiğimiz tak
dirde hareketle ilgili ivme elde edilecektir. 

Harekette olan bir sıvı kitlesi içinde sonsuz küçük bir elemanı göz 
önüne alalım. Bu elemana yalnızca ağırlık kuvveti ve harici kuvvetler 
etkimekte olsun; şekli bir dikdörtgenler prizması olsun ve eş basınçlı 

iki düzlem arasında bulunsun. Prizmanın bir yüzünün alanı dA, kenar 
uzunluğu dz ve bir yüzden diğer yüze basınç artımı dp ise (Şekil : 1) o 
takdirde: 

p+a't 
dx 

dA.clxely 

-1f d5 dxoY.$f dv 

o~----------------~x 

Şekli: 1 

- dp_ dp 
dz dz dA = dz-dV (3) 

yazılabilir. Burada : 

dV = dA dz = dx dy dz 

elemanter hacim 

olarak kabul edilmiştir. (3) numaralı bağıntı prizmanın karşılıklı Iki yü
züne etkiyen basınç farkını göstermektedir; yukarda söylenilen göz önün· 

de bulundurulacak olursa birim hacim başına düşen bu fark :- olur. 
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Aynı şekilde ağırlık kuwetini de aşağıdaki şekilde ifade etmek müm-
kündür: 

p dx dy dz = pg d'J 

Biri :n hacme isabet eden ağırlık ise pg dV / .!'.' olarak bulunur. Harekette
ki sıvıyı:ı etkiyen ataJet kuvvetler! ·henley;;;,, e<uvvetler olduğundan yukar
daki gibi düşünülerek birim hacme isabet edeni 

d't' ---
dz 

şeklinde yazılabilir. 

Bu takdirde sıvının birim hacmine etkiyen kuwetlerin toplamı : 

d 't dp DU - -- +Pçı+ -- =p - -
dz · dz Dt 

~eklinde yazılabilir. Buradan da : 

ve 

elde edilir. 

1 + dp/ w 
dz 

- d 't/p- _1_ ..!2JL 
çı dz - çı Dt 

1 + d (p/ w) -fdU2 =_1 _ _QU_ 
dz dz çı Dt 

(6) basınçlı akımın genel denklemidir. 

(4) 

(5) 

(6) 

Serbest yüzeyli bir akımın genel denklemi ise bilindiği gibi de St. 
Venant tarafından verilmiştir ve aşağıdaki gibi yazılabilir: 

1 _ _ 1- f ___!E_= _ 1- _Q!!_ 
çı 1 R çı 1 Dt 

(7) 

6 ve 7'yi bir arada düşünürsek iki hareketi özetleyen denklemler siste
mini (8) formu altında toplayabiliriz : 

{ 

1 
dp/ w _ _ t_ dU2 = _1 _ _Q!L 

+ dz çı dz çı Dt 
(8) 

1 _ _ f _ _!L = _1 - __Q!L 
ı gR çı ı Dt 

Benzeşim denklemleri bu sistemden derhal elde edilir. Filvakl sistemin 
hem tabiatta hem de model üzerinde geçerli olabilmesi Için terimiere 
uygulanacak olan değişim faktörünün 1'e eşit olması gereklidir; dolayı

siyle 

Kı= 1 K p/w = 1 . 
K h 

K,= 1 K =1 
U2 

K =1 
DU 

(9) 

gh Dt 

bulunmuş olur. 
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bilinen bir bağıntıdır. 

_N_ _ _!SL = 1 
Kı Ka 

Ikiye ayırıp (12) şeklinde yazılabilir: 

Kı= 1 K 
U2 

gR 

=1 

(10) 

(11) 

(12) 

~~ , Froude sayısının karesidir ve benzeşimin yer alabilmesi Için hem 

tabiatta hem modelde aynı olması gereklidir. Bu şart Ise Kı = 1 bağıntısı
na götürür. Froude benzeşiminin geçerli olması demek bilindiği gibi 

Ku = Kı.' '~ 

Ka = Kı. s / 2 

verır. 

(13) 

(14) 

____&__ 
Kı 

de aynı işleme tabi tutulabilir. Dolayısiyle ve Kı = 1 

olduğundan : 

Kı= 1 (15) 
bulunur. 

Bu sonuç önemlidir ve serbest yüzeyil bir akım lle basınçlı bir akı
mın bir arada Incelenmesi hallnde burulmaya gidilemiyeceğ i ni ifade 
eder. 

K =1 
1 DU 

şartı ise : 
-·-gl Dt 

(16) 

şekline sokulduğu zaman K = 1 elde edilir ki Froude benzeşimlnin ge-
DU 

Dt 

çerli olduğunu gösteren bağıntılardan biridir. Yukarda elde edilen sonuç
lar tablo 1 de özetlenmiştir. 

Tablo: 1 

p 

K T= Kı. Ku= Kı,ll2 

Kı = 1 
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Bir tabii olay aynı zamanda hem serbest yüzeyil hem de basınçlı iki 
model ile ifade ediliyor ise birinde elde edilen sonuçların diğerine uygu
lanabilmesi için ewela tablo 1 de özetlenmiş olan şartların geçerli olması 
lazımdır. 

Mesele bu şekilde tertiplenmiş modeller üzerinde hangi olayların in
celenebileceğini belirlemektedir. Akım her iki halde başka ha'letlerdedir. 
Eğer kitle hareketini bir bütün olarak göz önüne almak mümkün olabilirse 
hızları da ortalama hızlar cinsinden ifade etmek mümkün olur. Halbuki 
basınçlı akım ve serbest yüzeyli akım hallerinde hız dağılımı birbirinden 
tamamen farklıtl ır. Dolayısiyle yersel olaylar da birbirinden farkedecek
tir. Bununla beraber, taban hizasındaki kuwet dağılımlarını her iki sistem
de de eşit kılmak mümkün olabilirse taban hareketlerini, aynı zamanda, 
gerek basınçlı gerekse serbest yüzeyil modellerde incelemek gerçekle
şebilir . 

Basınçlı bir modelde hareketli tabanın benzeşim şartları : 

Serbest basınçlı bir akımda taban üzerindeki basınç değişimi hid
rostatik kanunlara uygundur. Taban malzemesinin karakteristik çapı D 
ise bu takdirde h/D oranı incelenerek bazı sonuçlara varmak mümkün 

h 
olabilmektedir. Basınçlı akımlarda 0 oranı yerine p/w/o oranı konulabi-

lir. Filvaki 10 bağıntısı geçerince (p/w) (h) arasında benzeşim bakı

mından bir fark gözetilemez. Bu düşünüş tarzı model tekniği bakımından 
bir takım basitleştirmelere gidilebileceğini göstermektedir. 

Hareketli taban halinde benzeşim, iki özel yaklaşımla çözülmekte
dir. Bunlar sırasiyle : 

1 - Taban hareketi benzeşimi 

2 - Taban direnci benzeşimi 

dir. Birinci yaklaşım hareket başlangıcı kriteri mefhumu ile özetlenir. 
Kullanılan matematik bağıntı 

_!c:_ = f ( U. D) (17) 
W1

o V 

ile verilm iştir, emplisittir. Schields konuyu incelemiş ve bilindiği gibi 17 
denklemini bir diagram ile vermiştir. Buradan üretilen benzeşim bağıntısı 

Kh Kı = Kw' Ko 
Ko Kh ı 12 Kı ı / 2 = 1 

dir. Kı = 1zorunluğu dolayısiyle : 

{ 
Kh = Kw' Ko 

Ko Kh1 12 = 1 

(18) 

(19) 
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, 

bulunur. Kh yerine Kp/w konularak 

yahut 

elde edilmiş olur. 

{ 
Kp/w = Kw' Ko 

K1 12p/ w Ko = 1 

ı 
Ko= Kı;2 P 

w 
'3 / 2 

Kw' = K P/w 

Basınçlı modelin meydana getirilmesi : 

(20) 

(21) 

Böyle bir problem, basınçlı bir akım yardımı ile serbest yüzeyli bir 
akımı ifade etmek demektir. Öyle ise tabiattaki akım ewela serbest yü
zeyli bir model ile ifade edilecek bundan sonra da bu model basınçlı bir 
modele dönüştürülecektir. 

Çözülmesi gerekli güçlüklerin başında açık ve kapalı sistemlerin hid
rolik yarıçaplarını'! birbirlerinden tamamen farklı olması gelmektedir. Bun
lardan açık sisteme bağlı olanını RA diğerini de Ra' ile gösterelim. O hal
de bunlar arasındaki bağıntı, dikdörtgen kesitlerde: 

' RA b h 
KR =~= bh (b.- +-2-:-h-) = 2 (22) 

- 2 (b+ hl-

şeklini alır. (h) 'nın küçük değerleri için h, b'nin yanında ihmal edilebi
leceğinden KR'in yaklaşık değeri bulunur. ('t) taban gerilmesi açık ve 
kapalı sistemlerde aynı olmalıdır. Bu meselanin esasını teşkil eder. O 
halde: 

bulunmalıdır. O halde 

çıkar. 

8 
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1 
Kıa = - KJA 

2 
(23) 

Froude benzeşiminin geçerli olması halinde (23) 'ün temin edilebilmesi 
için: 

K f K U2 = 1 

j gR 

denkleminden 

K f = 1 

j 

şartının gerçeklenmesi lazım gelir. 

ve 

KJ .. = 1 olduğundan : 

bulunmuş olur. 

KıA KIB 
-ç=~= 

Kıa 

1 
- KıA 
2 

1 
Kıa =- KıA 

2 

1 
Kıa= -

2 

= 1 

Froude benzeşimi muhafaza edildiğine göre de : 

K2u K2u K2u 
Kıı KR = K'R = 2 KR = 1 

K2u = 2 KR = 2 Kh 

Kua = v2 Kh112 

(24) 

(25) 
u. 2 

(24) şartı -w = f denklemi kullanılarak doğrudan doğruya da elde edi-

lebilir. Filvaki : 

Kh Kı 
K2A./~ =K, 

( ~~ r Kı = K, 

Fakat Kh = KA. dır; o halde 

veya KıA = KıA 

Kı = Kı 

bulunur. 23 denkleminden : 

yazılabileceğinden ve 

g 



Kıa = Kıa 

bulımduğundan 

KıA = 2 Kıa 

ve buradan da 

(~4) 

bulunmuş olur. 

O halde kinematik benzeşimin şartlarını şöylece özetlemek mümkün 
olacaktır: 

K'u = V 2 

ve : 

Bu sonuçlar tablo ll de toplanmıştır : 

TABLO: ll 

Hidrolik yarıçaplar orantısı 

Eğimler orantısı 

Sürtünme katsayısı orantısı 

Hızlar orantısı 

Debiler orantısı 

(26) 

(27) 

K'R = ~: = 2 

K'ı =-JA_ 1 Ja = -2-

K'f = ffAa 1 =2 

UA -
K' u = -u;;- = v 2 

K' - ~- 25/2 
Q - Oa -

Ayrıca taban sürtünmesl şartı aşağıdaki bağıntıları yazmayı müm
kün kılar : 

K-( Ko )m 
ı- ~ (28) 

Manning denkleminden ise : 

Ku =-1- K R2/3 Kıl ll 
Km 
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Kl /1 Kn 
·i = KRl /6 (29) 

bulunur. 28 ve 29 bağıntıları müştereken incelendiği takdirde aşağıdaki 

sonuca varılacaktır : 

1-6 m 

Kn = Ko m 12 KR 12 (30) 

(30) bağıntı sı hareketi i taban lı modellerde serbest satıh lı akımları ba
sınçlı akımlara bağlıyan bağıntı olmaktadır. Buradan : 

elde edilir. 

m/2 1-6 m 

K' n = Ko K' R ----;2 

m/2 

K'n = Ko 
1-6 m 

2 ----;2 (31) 

Ko. 20 bağıntısı uyarınca kapalı ve açık modellerde aynıdır, değişmez. 
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Simulation of a free surfaced flow 
by a pressure model 

In many cases a free surfaced flow can be simulated by a pressure 
flow. This paper is a summary of a research which has been conducted 
at the Research Center of State Hydraulic Works at Ankara. 

General equation of pressure flow ~nd open channel flow : 

This equation can be derived from the Newton's second law of mo-
tion. 

F = m.a (1) 

with: F = force involved, m = mass in motion, a = acceleration. (11 
can be transformed to : 

F 
(2) ~=a 

which is the force per unit mass or acceleration. In a pressure flow 
three forces are involved : 1 - Gravitational force 2 - Pressure force 
3 - lnertial force; the resultant of those forces gives the acceleratiorl 
if they are expressed as forces per unitary masses. 

Let us consider a smail element in a mass of fluid in motion under 
the action of external and body forces. As body force ve will consider 
the gravity force. Assume that this element has the form of a prismus 
and is situated between two planes presenting the same pressure. If 
the area of the lateral surface is dA and the length of one side ·dz• 
and the increase of the pressure from one side to the other, dp, it' 
becomes possible to write (Fig. 1) : 

dp dp 
--dz dA= - - dV 

dz dz 
(3) 

with: 
dV = dA dz = dx dy dz 

Equation 3, emphasizes the difference of pressure acting upon two 
opposite faces. In this case the pressure force per unit volume will be 

dp 
equal to dZ · 
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The body force can also be expressed as : 

p g dx dy dı = pg dV 

and pg per unit volume. 

p+a't 
dx 

-- dA.dxo'y 

0------------------~--x 
Fıg: 1 

The inertial force which acts on the fluid in motion being a retar
ding force, lt becomes posslble to write always for unitary volume : 

d-ı-
--dz 

The total force acting on the fluid eiement ls then: 

d -ı- d p DV 
---az+ pg+- dı- = P[)t (4) 

or: 

1 + dp/w _ _ 1_ d-ı-fp = _1_ ~ csı 
dz g dz g Dt 

and: 

1 +~p/w -f~~= _1 _ _Q_!:!_ 
dı dı g Dt 

(6) 

This is the equatlon of pressura flow. 

De St0
• Venant's equation, as it is known, ls the general equation 

of a free surfaced flow, it can be written as: 

(7) 
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Combining 6 and 7 together it is possible to express the motion by 
means of the following expressions; OS 

~ 1 + dp/w _ f_ d U2 
• _ ~ 

dz g dz g Dt 

1 - _f_ (~) = _ 1 - _Q_!!_ l 1 gR g 1 Dt 

(8) 

The system of equation 8 leads directly to the equation of similitude. 
In fact, the condition under which they may be valid in the nature and 
on the model is that the conversion factors be equal to 1. 

These are listed below : 

...!S.~ w = 1 K, = 1 

Kı= 1 K 

K = 1 
U2 

gh 

=1 
DU 

g Dt 

The above given 6 conditions must be satisfied 

K = Kh p 

w 
ls already known : 

__&_. ~-1 
l<g KL -

May be considered separately as : 
K,= 1 K =1 

U2 

gL 

K = 1 
DU 

Dt 

simultaneously. 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

is the square of Froude's number. lt may be constant In nature 

and on the model ; therefore K u~ is always equal to unity i f Froude's 
gL 

similitude is assured. And the Froude's similitude leads to : 
Ku = Kh'f2 (13) 
Kcı = Kh5 

/
2 (14) 

K, Ku2 U2 

-- · -v leads to a similar end. - - belng the Froude's number 
Kı 1\.gR g R 
K, 

- K;-may be equal to the unity. But K, = 1 then 

Kı = 1 · (15) 
This ts an important result which says that when a pressura flow ls. 
considered together with a free surfaced flow no distorsion may be 
adopted. K = 1 

1 DU 

gL Dt 
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leads to: 

~-KDu= 1 
Dt 

(16) 

Kı = 1 then K D ll = 1 . This result is obvious because in an open 

Dt 

channel flow, if a non distorted model is to be considered, in this case 
DU ----ot"" is an invariant of the similitude. The above given conditions are 

summarized in table 1. 

Kp/w = Kh 

Kı= 1 

TABLE: 1 

If a natural phenomenon is simulated by two models one of whlch 
being a pressure model the result obtained on (>ne of them may be 
transferred to the other only when the conditions listed in Table 1 are 
satisfied. 

The problem is, in reality, to know what kind of phenomenon 
should be studied simultaneously on such a system of models. The 
flow pattern is different in both cases. If it is possible to take the velo
city as a bulk velocity, then the variation of the ·discharge may be fol
lowed. But the local phenomenon may be completely different in a 
pressure flow and an open channel flow. Meanwhile, the mavement of 
a movable bed can be considered simultaneously on a pressure model 
and a free surfaced flow model. 

Similarity condition of movable bed in a pressura model : 

In a free surfaced flow the pressure exerted at the battom is 
equal to the hydrostatic pressure. If the diameter of a grain of solid 
material is equal to D then the ratio h/D becomes a characteristic of 

the solid motion." In the case of a pressure flow, -l5-ıs substituted 

p/w 
by-o . In fact, P /w means (h) In this parti cu lar ... cas e. The n If a 

closed conduit is considered the variation of p/w will correspond to 
the variation of h. This picture of flow can be used in shortening the 
technique of scale models. 

15 



The problem of scale model for movable beds ls taken as a prob-
lem of the simulation of two physical characteristics : 

1 - Simulation of the bed motion 
2 - Simulation of the bed resistance. 

The first simulation is, in general, summarized by the criterium of 
the beginning of motion. lt can be given by the relation known as the 
Schield's eriterian : 

~ =f(~) w'D v 

lt is know that Kı = 1 . the n ( 17) reduces to : 

and: 

{ 
Kh K1 = Kw' Ko 

K h 1 12 Kı 1 12 Ko = 1 

{ 
Kh =K w' Ko 
Kh1

'
2 Ko= 1 

Substituting Kh by K p/w' it becomes possible to write : 

{ 

K pjw = K w'Ko 

Kı/ı = -1-
P D 
w 

or: 

Reelisation of the pressura model : 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

The problem being a simulation between an open system wlth a 
ciased system, it is obvious that the hydraulic radius of one may be 
represented by the hydraulic radius of the other if R ... expresses the 
hydraulic radius. of an open system and Ra of a ciased system. In such 
a case it becomes possible to write : 

, R,.. b h 
K R = -R~= b h [b + 2 h] = 2 (22) 

2 [b +h]-
h ls considered smail , compared to b. The battom shear may be cans
tant in open and pressure model. Theretare : 

K 't = K w K' R K'J = Ct0 
: 

and: 
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Then : 
1 

K'J = - 2- KJ (23) 

This means that a distortion is necessary. 

This is only possible when the below given conditions are satisfled. 

K f Küi 
r = 1 

j gR 

Kı Kı K' ı = 2 K'ı = 1 = -,- ---
KJ Kı _1 KJ Kı 

2 

K',= KJ 1 
(24) - - =-

2 2 

In this case, Froude's similitude is conserved. 

~ = _K:u_ = _K
2
u_ = 1 Kv Kıı K R 2 KR 

K2u = 2 KR = 2 Kh 

(25) 

The condition 24 may also be obtained directly taking the relatlon 
u 2 lJ2 = f in consideration : 

( KK~ )2 ,... K1 =Kı 

Kh KJ 
But ~ = 1. Therefore : Kı = K, and K', = 2 

The ratlos of kinamatic similitude are then: 

K' u = K' R112 (26) 

and : 

K'o = 25'2 (27) 

Table ll summarizes the obtained results. 
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TABLE: ll 

Similitude ratio of hydraulic radii 

Similitude ratio of slopes 

Similitude ratio of friction 

Similitude ratio of velocities 

Similitude ratio of discharges 

K' - .Jh._ 2 R - -
Ra 

K'ı =~ = -
1
-

Ja 2 

K', = _ fA_= _1_ 
fa 2 

K'u = _ UA_ = v2 
Ua 

K'a = _aA_ = 2512 
Oa 

Also, the condition of bottom .resistance leads to : 

Kı= (-~;-r 
In other words, Manning's equation of resistance gives: 

Ku= _1_KR2 /3 Kıl/2 
Kn 

K l/2 _ ~ 
ı - Khı /6 

Equating 28 and 29 it becomes : 

and : 

Kn2 Kon 
KR1 ' 6 = K;;m 

W9·1 

Kn =Ko m/2 Kh12 

This relation gives for a pressura model : 

and : 

1-Gm 

K' n = Ko m 
12 K' R ~ 

Ko stays unchanged In this transformation. 

18 
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Çimentoların sülfat dayan1kllğ1n1n tayini 

ÖZET: 

Yazan lar: 
Hayri YALÇIN Ömer lütfi BA YAZIT 

Araştırma Dairesi Başkanlı~ı 

Kimya Laboratuvarları 

Fen Heyeti MüdürO 

Aaraştırma Dairesi Başkanlı~ı 

Malzeme Laboratuvarları 

Fen Heyeti MüdürO 

Betonların sülfat dayanıklığı, betonun yapısı, dozajı, temas suyunda
ki sülfat konsantrasyonu ile bu suyun etkime şekli ve zamanı gibi faktör
lerle ilgili olmakla beraber birinci derecede kullanılan çimento cinsine 
bağlıdır. Bu bakımdan sülfat etkilerinin muhtemel olduğu yerlerde, özel 
olarak imal edilmiş sülfat dayanıklığı yüksek çimentolar kullanılır. Tür
kiye'de henüz bu tip çimentoların imal edilmeyişi sebebiyle bir çok yapı
larda sülfat korozyonu problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu makalede sülfat 
koroıyonunun meydana geliş sebebi izah edildikten sonra, en büyük et
kisi çimento ele alınarak, çimentonun sülfat dayanıklığının tayini için bi
linen metotlar eleştirilmekte bu bilgilerin ışığı altında çimento sülfat da
yanıklığı için 1gr. çimentonun kullanmış olduğu mgr SOJ miktarının (KSM) 
tayinine bağlı yeni bir metot teklif edilmektedir. Bu metot ile klinker ter
kipleri farklı 6 ayrı portland çimentosu ve 2 puzolanlı çimento üzerinde 
yapılan çalışmalardan ve alınan sonuçlardan bahsedilmektedir. 

1-GIRiŞ: 

Sülfatlı suların etkisinde kalan betonfar, kimyasaf bir reaksiyon so
nucu zamanla parçalanmaktadır. Betonun parçalanmasına sebep teşkil 

eden reaksiyon kalsiyum sülfat ile trikalsiyum alüminat arasında aşağı· 
daki şekilde cereyan etmektedir : 

Reaksiyon sonucu hasıl olan trikalsiyum sülfo alüminat betonun şişme
sine ve parçalanmasına sebep olmaktadır. 

Betonlarda sülfat koroıyonunun önlenmesi için bugün birçok metot 
bilinmektedir. Yukardaki reaksiyon denkleminde de anlaşılacağı Ozere 
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denklemin sol tarafında bulunan alçı, trikalsiyum alüminat ve su dan her

hangi birinin ortamda mevcut olmaması veya az bulunuşu, trikalsiyum 

sülfo alüminatın teşekkül etmemesini veya tehlikesiz miktarlarda teşek

kül etmesini sağlamaktadır. Buradan kolaylıkla anlaşılır ki, betonların 

sülfat korozyonu birçok fizikokimyasal faktörlerin etkisi altındadır. Bu 

faktörlerden en önemlileri şöyle sıralanabilir: 

a) Setonda kullanılan çimento cinsi 

b) Beton cinsi, yapısı, dozajı 

c) Temas suyundaki sülfat konsantrasyonu 

d) Temas suyunun etkime süresi ve temas şekli 

Bir betonun sülfat koroıyonuna dayanıklı olup olmadığının bilinmesi,· 

yapının ömrü ile ilgili olması bakımından mühendislik çalışmalarında 

son derece önemli bir husus teşkil eder. Elbetteki sülfat koroıyonunun 

söz konusu olduğu yapılarda hazırlanan betonun daha kompakt ve daha 

sağlam yapıda olması için gerekli bütün tedbirlerin alınması şarttır. Bu

na rağmen kullanılan çimento cinsi sülfat etkilerine dayanıksız bir çi

mento ise, yine de koroıyondan kaçınmak mümkün olmayacaktır. Şu hal

de betonların sülfat korozyonunda kullanılan çimento cinsi birinci dere

cede rol oynamaktadır. 

Memleketimizde pek çok alçı yataklarıbulunması sebebiyle muhtelif 

bölgelerimizdeki yeraltı sularında aşırı derecede sulfata rastlanılmakta

dır Diğer taraftan sülfata dayanıklı bir çimento tipinin yurdumuzda imal 

edilmeyişi problemin önemini arttırmaktadır. Türkiye'de iki fabrika hariç 

hepsi Normal Portland' çimentosu imal etmektedir. (*) Portland çimen
tolarının sülfat korozyonuna ne derece dayanıklı olacakları ise tamamen 

klinker terkipierine bağlı kalmaktadır. Yapılan bir çok çalışmalar göster

miştir ki , portland çimentolarının trikalsiyum alüminat yüzdeleri azai

dıkça sülfat koroıyonuna mukavemetleri artmaktadır. Buna rağmen yal

nız trikalsiyum alüminat değerleri gözönüne alınarak çimentolar hakkın

da kesin bir karara varmak her zaman doğru sonuçlar vermemektedir. Ni
tekim W.C TAYLOR ve R. H. BOGUE'nin yapmış olduğu çalışmalar, çi

mento inceliğinin, MgO yüzdesinin ve C3S/CıS oranında sülfat korozyo
nu bakımından önemli rol oynamakta olduklarını göstermiştir. 

(*) Niğde % 25 Traslı , Bartın % 30 cüruflu çimento Imal etmektedir. Son zamanlarda 
% 20 uçucu kütlü çimentoların Imal lde söz konusudur. 
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ll - ÇiMENTOLARlN SOLFAT DAYANIKLI~INI TAYiN EDEN DENEY 
METOTLARi: 

Çimentoların sülfat dayanıklığını tayin eden deneyler başlıca iki 
kısma ayrılır. Bunlardan bir kısmı söz konusu çimento ile hazırlanmış 
harç veya beton numunelerini tabii veya suni hazırlanmış sülfat çözel
tisi içinde bırakarak zamanla genleşmesini veya mukavemet kaybını ölç
mek esasına dayanır. 3 ila 6 ay devam etmesi gereken bu deneyler çok 
zamana ihtiyaç göstermesi bakımından pratik değildir. 

ANSTETI, CHAPELLE ve BLONDiAU yine genleşme prensibine daya
man ve fakat harç çubukları yerine 2/ 1 oranında hidratize olmuş çimen
to ile alçı karışımından meydana gelmiş numuneler kullanarak başka bir 
metodu geliştirmişlerdir. Bu metotla yukarda sayılan mahzurlar kısmen 
giderilmiş olmakla beraber, yine de ·uzun zamana ihtiyaç duyulması ba
kımından deneyin rutin olarak kullanılması güçleşmektedir. 

Çimentoların sülfata dayanıklığını ölçmek üzere Bogue ve Taylor 
tarafından kısa süreli kimyasal bir metot geliştirilmiştir. Bu metot esas 
itibariyle çimento ile reaksiyona girebifen so3 miktarının ölçülmesi pren
sibine dayanmaktadır. Bilindiği üzere trikalsiyum alüminat, kalsiyum sül
fatla reaksiyona girerek çözünmeyen trikalsiyum sülfo alüminat hasıl et
mektedir. c·ı Şu halde kimyasal olarak çimentonun bağlayabileceği so3 
miktarını deneyle tayin etmek kabildir. Bu prensibe dayanan Bogue ve 
Taylor metodu ana hatlarıyla şöyledir : 

Belirli miktarda (54 mgr.) S03 ihtiva edecek şekilde çimento numu
nesi alınır. Bu amaçla çimentonun S03 muhtevası önceden tayin edilir. 
5,4 elde edilen çimento sülfat yüzdesine bölünmek suretiyle numune 
olarak alınacak çimento ağırlığı hesap edilir. Alınan çimento numunesi 
kum + kireç çözeltisi karışımında 6 saat reaksiyona tabi tutulur. Reak
siyon anında çimento içinde bulunan trikalsiyum alüminat yine çimento 
Içinde bulunan S03 ile reaksiyona girer. Reaksiyon sonunda çözelti için
de kalan S03, Ba Cb ile çöktürülerek tayin edilir. Böylece başlangıçta 

numune içinde bulunan 54 mgr. so3 ten yüzde kaçının çimento tarafın
dan kullanılmış olduğu tesbit edilir. Bu yüzdeye sülfat reaksiyon değeri 

(Sulfate Reaction Value) denilmektedir. 

Bu metodun gayesi, belirli fizikokimyasal şartlar altında çimento
nun bağiayabiidiği sülfat miktarını tayin etmektir. Buna rağmen sülfat 
reaksiyon değerinin hesabında kullanılan çimento miktarı nazarı itibare 
alınmayıp mevcut sülfatın yüzde kaçının reaksiyona girmiş olduğu he
sap edilmektedir. 

(•) Doymuş kalsiyum hldrokslt çözeltisi Içinde trlkalslyum sOifo aluminatın QOzünOr· 
IOğü % 0,005 civarındadır. 
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Diğer taraftan reaksiyon ortamında her çeşit çimento Içinde bulun

ması muhtemel olan trikalsiyum alüminata yetecek miktarda S03 bulun

mamaktadır. Nitekim numune içinde başlangıçta 54 mgr S03 mevcut ol

duğu gözönüne alınırsa, teorik olarak ancak 107 mgr. trikalsiyum alüml

nat reaksiyona girebilmek için sülfat bulabilecektir. Her ne kadar, 6 saat 

süren kısa reaksiyon müddet! Içinde, trikalslyum alüminatın tamamının 

çözeltiye geçerek reaksiyona giremiyeceği ileri sürülmekte isede, özel

likle trikalsiyum alümlnatı yüksek olan çimentoların bu yolla muayene

sinde yanıltıcı sonuçlar elde edilecektir. Esasen reaksiyon devam ettik

çe SOJ konsantrasyonu gittikçe azalacak ve belirli bir konsantrasyondan 

sonra SOJ ile çimento arasındaki reaksiyon tamamen duracaktır. 

Diğer taraftan reaksiyon süresinin azlığı sebebiyle, trlkalslyum aiO
mlnatl[l çözünme hızı reaksiyonun gidişini büyük ölçüde etklleyecektlr. 

lll - LABORATUVAR ÇALIŞMALARI : 

Bogue ve Taylor metodunun yukarda sayılan mahzurları gozonune 

alınarak, birim çimentonun bağiayabiidiği so3 miktarını verebilecek şe

kilde yeni bir metot üzerinde çalışılmıştır. Bu makalede teklif etmekte 

olduğumuz bu deney metodu prensip itibariyle Bogue ve Taylor meto

dunun aynı olmakla beraber, nurnuneye sabit miktarda CaS04. 2H20 katıl

mak suretiyle reaksiyon ortamında daima aşırı miktarda sülfat bulunması 

sağlanmıştır. Reaksiyon süresi 6 saattan 18 saate çıkarılmış, böylece trl

kalsiyum alüminatın çözünmesine imkan sağlanmıştır. 

Reaksiyon şartları değiştiriimiş olduğundan, elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesini sağlamak üzere, aynı çimentolar ile harç çubukları 

hazırlanarak bunların % 5 ~odyum sülfat içinde üç ay süre ile genleşme

si izlenmiştir. Her iki deney metodu aşağıda verilmektedir. 

Laboratuvarda 8 ayrı çimento üzerinde yukarda adı geçen Iki metot

la deneyler yapılmıştır. Bu çimentolardan 6 tanesi Türkiye'nin muhtelif 

fabrikalarında imal edilmiş olan klinker tertipleri farklı partiand çlmen
tolarıdır. Biri % 25 traslı çimento, diğeri laboratuvarımızda hazırlanmış 

olan Afyon tip ll + % 25 Tunçbilek uçucu küllü çlmentodur. Deneye tabi 

tutulan bütün çimentoların kimyasal analizleri yapılmış ve mlneralojlk 

terkipleri hesap edilmiştir. Deneylerden bulunan sonuçlar çizelge 1, 2, 3, 4 

ve şekil 1, 2, de verilmektedir. 
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ÇIZELGE: 

KULLANILAN ÇiMENTOLARlN KiMYASAL ANALiZLERI VE MINERALOJIK TERKIPLERI 

Çözün- Kızdır-

Çimento cinsi 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ca O M gO m ey en ma kay- so3 C3S C2S C3A c .AF 

kalıntı bı 

% % % % % % % % % % % 

Bartın 20.42 6.60 2.56 64.09 1.88 1.01 0.84 2.60 50 21 13 

Çorum 20.44 6.83 2.48 61 .53 4.01 2.10 1.14 1.69 41 28 14 

Afyon NPÇ 19.50 5.82 2.94 64.46 3.11 1.00 1.00 2.15 58 12 11 

Afyon tip ll 21.41 6.11 4.66 60.87 3.32 1.27 1.09 1.31 31 38 8 

Ankara 20.32 5.03 3.27 64.02 1.77 1.01 1.23 2.42 64 10 8 

Konya 20.73 6.59 3.83 63.85 1.78 1.07 0.99 2.20 46 25 11 

Niğde %25 
Traslı 32.79 8.80 2.64 49.19 1.48 25.00 1.02 2.53 C") c·> C") 

Afyon tip ll+ 
% 25 uçucu kOl 29.40 10.72 5.46 47.30 4.10 25.00 1.22 1.60 c·> c·> C") 

------

C") Puzolanlı çimentoların mineralojik terkipleri hesaplanamamıştır. Buna rağmen trlkalslyum alüminat yüzdelerinin 6 civarında oldukları 
tahmin edilmektedir. 

% 
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8 
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ÇIZELGE: ll 

1 GRAM ÇIMENTONUN KULANMlŞ OLDUGU Mgr. 503 MIKTARLARI 

Şahit de- Deney so- 1 gram çi-
Çimento 2 g. numu- neyde bu- nu nda bu- 1 mentonun 

Çimento cinsi 803 yüzdesi nede 803 lunan 803 lunan 803 bağlayabll-

' A miktarı mgr. miktarı mgr. m gr. diği 803 
c B mgr. KSM 

Bartın 2.60 52 70 35 44 

Çorum 1.31 26 70 30 33 

Afyon NPÇ 2.15 43 70 61 26 

Afyon Tip ll 2.42 48 70 61 29 

Ankara 1.69 34 70 50 27 

Konya 2.20 44 70 62 26 

Niğde % 25 Traslı 2.50 50 70 72 24 

Afyon Tip ll + 
% 25 uçucu kül 1.60 32 70 71 16 

.. 
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1\) 
U'l 

Çimento cinsi 

Bartın 

Çorum 
, 

Afyon NPÇ 

Afyon Tip ll 

Ankara 

Konya 

Niğde %25 
Traslı 

Afyon Tip 11 + 
% 25 uçucu kül 

ÇiZELGE: lll 

MUHTELiF ÇiMENTOLARLA HAZlRLANAN ÇUBUKLARlN % 5 Na2S04 
iÇiNDE GENLEŞMELERi 

Birinci hafta Birinci ay Ikinci ay 

.b. L .b. L .b. l ~X 100 .b. l ~_!:_x 100 
mm --L-x 100 mm l mm L 

1.50 0.60 3.80 1.5 ı (.) -
0.65 0.26 2.20 0.88 4.75 1.87 

0.50 0.20 1.20 0.39 1.75 0.69 

0.40 0.16 0.95 0.37 1.48 0.58 

0.26 0.10 0.70 0.26 1.20 0.47 

0.18 0.07 0.53 0.21 1.00 0.40 

0.10 0.04 0.32 0.13 0.45 0.18 

0.06 0.02 0.12 0.05 0.20 0.08 
- -

[•) Bartın çimentosu lle yapılan çubuklar birinci ay sonunda parçalanmıştır. 

Oçüncü ay 

.b. L 
1 .b.l l X 100 

mm 

6.60 2.60 

2.40 0.94 

2.02 0.79 

1.70 0.67 

1.30 0.51 

0.58 0.23 

0.24 
"' 

0.09 
1 
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ÇiZELGE: IV 

KSM 
.6.1 

L 
X 100 

44 Parçalandı 

33 2.60 
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IV - TEKLIF EDiLEN Ki MY ASAL METOT : 

1 -Amaç: 

Bu metot çimentoların dayanıklığını tayin etmek üzere, kireç ve kal
siyum sülfat muvacehesinde, çimento numunesinin kimyasal olarak bağ
Iayabiidiği S03 miktarının tayinine dairdir. 

2- Aletler: 

a) 250 ml 'lik cam kapaklı şişe 

b) 100 ml pipet 
c) Çalkalama makinası 

d) Kolarimetre 

3- Çözelti: 

Doygun kalsiyum hidroksit çözeltisi 

4 - Sıcaklık : 

Çözelti sıcaklığı ve deneyin yapıldığı odanın sıcaklığı 23 ± 2 co 
olacaktır. 

5 - Deneyin Yapılışı : 

30 gr. Türk standard kumu (TS - 33) 250 ml 'lik cam kapaklı temiz bir 
şişeye alınır. Şahit numune olarak aynı şek.ilde bir ikinci hazırlanır. 2,000 
gr. çimento numunesi duyarlıkla tartılır ve birinci şişeye dikkatle boşal
tılır . 100 ml. doygun kireç çözeltisi ve duyarlıkla tartılmış 150 mgr. saf 
CaSO,.. 2H20 her iki şişeye ilave edilerek şişe ağ ızları sağlarnca kapa
tılır ve çalkalama makinasına konulur. (Çalkalama makinasının hızı şişe 

içindeki bütün malzemenin tam olarak karışmasına imkan verecek bir 
şekilde ayarlanır. Aksi halde şişe dibinde çimento priz yaparak reaksi
yonun tam olarak careyanına engel teşkil edebilir. Çalkalama makinası

nın bu hız ayarı bütün deneylerde sabit tutulmalıdır.) Sabit sıcaklıktakl 
bir odada çalkalamaya 18 saat devam edilir. 

18 saat sonra çalkalama durdurulur ve çimento ihtiva eden şişe 

muhtevası bir buchner hunusinden beyaz bant bir süzgeç kağıdı kulla
narak süzülür. Şişenin içi damıtık su ile bir kaç kez çalkalanarak yıkanır 
ve huniye aktarılır. Süzgeç kağıdı üzerinde kalan çökelti damıtık su ile 
iyice yıkanır. Yıkama suları süzüntüye katılır. Aynı işlemler şahit deney 
Içinde tekrarlanır. 

Süzüntü 1000 ml'lik bir balon jojeye alınır. Damıtık su lle işaret çiz
gisine kadar tamamlanır. Çalkalanır ve kolorimetrik olarak süzüntüde 
kalan 803 miktarı tayin edilir. 
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6 - Hesaplama : 

1 gr. çimentonun bağlıyabildiği mgr olarak so3 miktarı aşağıdaki for
mül ile hesap edilir. 

KSM = 20A ~C-B 

Burada, 

KSM = 1 gr çimentonun kullanmış olduğu mgr. S03 miktarı 

A = Çimentonun S03 yüzdesi 

B = Deney sonunda reaksiyon şişesinde bulunan mgr. S03 miktarı 

c = Şah it deneyde bulunan mgr so3 miktarı 

V - HARÇ ÇUBUKLARI GENLEŞME METODU : 

1- Amaç: 

Bumetot sodyum sülfat çözeltisi içine daldırılmış harç çubukların

daki genleşmeyi ölçmek suretiyle çimentoların sülfat dayanıklığını ta
yin içindir. 

2 - Kullanılan alet ve çözeltiler : 

a) Numune kalıpları (ASTM C- 151) 

b) Deformasyon ölçme aleti 

c) Akış tablası 

d) Sodyum sülfat çözeltisi (0,352 M) 

3 - Sıcaklık : 

Çözelti sıcaklığı ve deneyin yapıldığı odanın sıcaklıkları 23 ± 2 °C 
da tutulur. 

4 - Standard kum : 

TS- 33'de verilen Türk standard kumu kullanılır. 

5 - Harç karışımının hazırlanması : 

Harç karışımı 1 kısım çimento + 4 kısım standard kum kullanıla
rak hazırlanır. Karışım suyunun miktarı ASTM C - 109'a göre akış tabla
sı ile tayin edilir. 
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Çubukların dökümü için kullanılacak harç karışımı, yarım küre şek
linde madeni bir kap içinde yapılır . Kabın içine önce hesap edilen mik
tar-da su konulur. Sonra çimento ilave edilerek 30 saniye karıştırılır. 

Standard kurnun yarısı katılarak 30 saniye paha karıştırılır Silahara ku
mun tamamı katılır ve 1 ,S dakika karıştırılır. 

6 - Kalıplara yerleştirme : 

Harç, karışımın hazırlanmasından hemen sonra içieri hafif bir yağ 
ile yağlanmış kalıplara doldurulur. Kalıplara doldurma lastik eldiven gl
yilerek el ile yapılır. 

Her kalıp önce yarısına kadar doldurulur. Harç kalıbın üstü ile 30 °C 
lik açı yapacak şekilde tutulan bir çubukla hafif hafif vurularak, her iki 
yönde 2S er defa olmak üzere SO defa tokmaklanır. Daha sonra kalıp dol
durulur ve yine her iki yönde 2S er defa olmak üzere SO tokmak vu
rulur. Sıkıştırma tamamlandıktan sonra kalıp üstü düz bir çelik cetvel 
ile muntazam olarak kesilir. 

7- Küring: 

Numuneler kalıp içinde 48 saat bekletilir. Kalıp söküldükten sonra 
harç çubukları hafif fırçalanarak satıhlarındaki çürük malzemeler ve yağ
lar giderilir. Beş gün süre ile 23 ± 2 co lik· bir su içinde bekletilir. 

8 - Sülfat çözeltisi içine daldırma : 

Tam olarak 7 gün beklemiş harç çubukları su Içinden alınıp % 5 lik 
(0,3S2 M) sodyum sülfat çözeltisi içine konulurlar. Çözelti sıcaklığı bü
tün deney süresince 23 ± 2 co de tutulur. Çözelti hacminin, harç çubuk
ları hacminden en az dört defa daha fazla olmasına dikkat edilmelidir. 

Çubukların her iki ucunda bulunan metal ölçü vidaları, sülfatlı çö
zelti içinde pasianmasını önlemek üzere parafinle kaplanır. 

Numunelerin muhafaza edildiği sülfat çözeltisi kabının ağzı kapatıl

malı ve buharlaşarak çözelti konsantrasyonunun değişmesi önlenmelidir. 

9 - Çubuk boylarının ölçülmesi : 
Harç çubuklarının her 7 günde bir boylarındaki değişme ölçülür. Ölç

me 0,0001"1ik ekspansometreler ile yapılır. 

1 O - Hesaplama : 
Harç çubuklarının sodyum sülfat içine daldırılmadan ewel ölçülen 

boyları ile genleştikten sonra ölçülen boyları arasındaki fark bulunur. 
Herhangi bir zamanki genleşme yüzdesi aşağıdaki formül lle hesaplanır. 

~L 
% Genleşme = - L- X 100 

Burada, 

~ l = Genleşmiş numune ile orjinal numune boy arasındaki fark (mm) 
l = Numunenin orjinal boyu (mm) . 
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VI- SO N UÇ: 

laboratuvar çalışması sırasında kullanılan 8 cins çimentonun 1 gra
mın ın bağiayabiidiği mgr. S03 değerleri , (KSM) 3 ay sonundaki genleşme 
ve tri kalsiyum alüminat yüzdeleri çizelge • 4 ·de toplu olarak gösteril
miş, ayrıca % C3A- KSM ile genleşme · KSM değerleri arasındaki bağ
lantılar şekil , 2, de grafik haline getirilmiştir . Çizelge 4 yahut şekil 2 ince
lenirse görülmektedir ki , KSM değerleri küçüldükçe hem genleşme azal
makta hemde trikalsiyum alüminat yüzdeleri düşmektedir. Sülfata da
yanıklı çimentolarda genleşmenin az, C3 A'nın küçük değerlerde olduğu 
bilinmektedir. Acaba KSM değerlerine göre çimentoları sülfata dayanık

lılık bakımından gruplandırmak mümkünmüdür? Çizelge incelenirse ilk 
iki çimentoda C3 A yüzdesinin büyük son iki çimentoda ise oldukça kü
çük olduğu görülür. Şu halde CJ A yüzdesine göre deneye tabi tutulan 
çimentoları C3 A yüzdesi 11 den büyük, 11 • 8 arası ve 8 den küçükler 
diye diye üç gruba ayırabiliriz . Bunlara tekabül eden KSM değerleri ise 
Grup 1 için 30 dan büyük Grup ll için 30 • 25 arası grup lll için 25 den 
küçük bir rakam olmaktadır. Üç aylık genleşmeler ise lll de çok küçük, 
grup ll de orta mertebede grup 1 de ise ya çok büyük ya da parçalanma 
şeklinde olmaktadır. 

Üzerinde çalışma yapılan çimento çeşidi ve adedi pek fazla olma
makla beraber sonuçlar böyle bir ayırımın yapılabileceği ve sülfat da
yanıklığı için, teklif ettiğimiz metotla bulunan KSM değerlerinin kulla
nılabileceğini göstermektedir. Ancak pratik bir limit değeri tespit ede
bilmek için muhtelif özellikte çok sayıda çimentoların denenmesine ih· 
tiyaç olduğu aşikardır. 
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Although the sulphate resistance of concrete changes with factors 
like the structure and dosage of concrete, the concentration of sulphate. 
in contact water, the time and manner of action of the water; it depends 
mainly on the type of cement used. For this reason in places where 
sulphate corrosion is possible, specially made, sulphate resistant ce
ments are used. In Turkey these cement types are not manufactured yet 
and in many constructions we meet problems concerning sulphate cor
rosion. In this paper after explaining why sulphate corrosion occurs, the 
most important factor (cement) is taken and the known methods of deter
mining its sulphate resistance are compared. A new method of deter
mining sulphate resistance depending on the quantity of SOl (mg) that 
lg of cement reacts with (K S. M) is given. The tests made on 6 types 
of cement with different clinker compositions and 2 puzzolonic cements 
are explained and the results obtained are given. 

1. INTRODUCTION : 

Concrete which has been under the action of sulphate waters un
dergoes a chemical reaction and disintegrates with time. The reaction 
which causes concrete to decompose takes place between calcium sul
phate and tricalcium aluminate as follows : 

The product of the reaction, tricalcium sulphoaluminate causes the 
concrete to swell and decompose. 
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In order to prevent sulphate corrosion in concrete many methods are 
known to- day. As can be seen from the above reaction, if one the com
pounds namely gypsum, tricalcium aluminate and water, on the right 
side of the equation is absent or present in smail amounts tricalcium 
sulphoaluminate is not produced or is produced in harmless quantities. 
Sulphate corrosion in cocret e is under the effect of many physicoche
mical factors. The most important of these are : 

a) The type of cement used 
b) Type, structure and dosage of concrete 
c) Concentration of sulphate in contact water 
d) Time of .action of contact water and way of contact 

To know if the concrete is resistant to sulphate or not is impor .. 
tant in engineering studies because it is connected with the life of the. 
construction. In constructions where sulphate corrosion is possible 
every necessary precaution must be taken to make the concrete to be 
used more compact and durable. However if the cement used is not 
a sulphate resistant type we cannot prevent corrosion. For this reason 
the main factor in sulphate corrossion is the type of cement used. 

In our country there are many gypsum reserves. Therefore in ground 
waters at different regions we meet a high concentration of sul
phate. On the other hand sulphate resistant cement is not manufactured 
yet and this increases the problem. All the cement factories in 
Turkey, with the exceptlon of two, make normal portland cement (*) . 
The degree of sulphate resistance of portland cements depend entirely 
on. their clinker composition. Many studies have shown that as the 
percentage of tricalcium aluminate in portland cements decreases, their 
resistance to sulphate corrosion increases. However to reach to a defi
nite desicion on the cements only according to their C3A values does 
not always give correct results. W. C. TAYLOR'S and R. H. BOGUE'S stu
dies have shown that the fineness of the cement, MgO percent and the 
ratio· of C3S to C2S have an important part in sulphate corrosion. 

ll. THE EXPERIMENTAL METHODS THAT DETERMINE THE SULPHATE 
RESlST ANCE OF CEMENTS : 

The experiments that determine the sulphate resistance of cements 
can be divided mainly into two groups. Some of these depend on the 
basis of Jeaving the mortar or concrete samples made of the cement 

( *) The cement factory at Niğde produces 25 % trass cement and Bartın factory makes 
30 % slag cement. Recently the production of cement containing 20 % fly ash 
ls considered. 
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on test innatural or prepared sulphate solution and maasuring the 
expansion in length or loss in resistance. These tests last for three to 
six months and therefore are not practical. 

ANSTETT, CHAPELLE and BLONDIAU have developed anather me
thod using samples made of cement, hydrated, in 2/ 1 ratio, and gypsum 
mixtures instead of mortar bars. In this method although the handicaps 
named above have been partly eliminated it stili needs a long time and 
therefore cannot be used as a routine test. 

BOGUE and T AVLOR have developed a chemical method for maa
suring the sulphate resistance of cements. It requires a short time and 
mainly depends on maasuring the amount of 803 that can react with 
the cement. As we know tricalcium aluminate reacts with calcium sul
phata and gives insoluble tricalcium sulphoaluminate (*). Therefore we 
can determine experimentally the amount of 803 that the cement can 
chemically use BOGUE and TAYLOR Method depends on this principal and 
can be outlined like this : 

Cement sample that contains a certain amount of 803 (54 mg) is 
taken. To be able to do this the 803 content of the cement is determined 
first. Dividing 5.4 by the percentage of sulphate in the cement gives us 
the weight of cement to be taken as sample. The cement sample is ex
posed to reaction ina solution of sand and lime for six hours. At the mo
ment of reaction the C3A in the cement reacts with the 803 alsa In the 
cement. At the end of the reaction the 803 remaining in the solution is 
determined by precipitating with BaCb. So the percent of the 54 mg. of 
803 originally present in the sample used by the cement is determined. 
This percent is called «the 8ulphate Reaction Value ... 

The scope of the method is to determine the amount of sulphate 
that reacts with the cement under certain physicochemical conditions. 
However in calculating the sulphate reaction value the amount of ce
ment used is not considered and only the percent of the present sul· 
phate that goes into reaction is determined. 

On the other hand, at the reaction medium there is not enough S03 
for all the C3A that may be present in all kinds of cement samples. 
If we consider that originally there are only 54 mg of 803 in the samp
le, teorethically only 107 mg of C3 A can find enough sulphate to react 
with. Although it is said that the reaction period is only six hours and 
in this short time all the C3A cannot go into the solution and react, 
the test can give wrong results especially with cements that have a 
high C3A value. As the reaction goes on the concentration of 803 will 

(*) The so!ubility of trlcalcium su!phoaluminate In saturated calclum hydroxlde 
solution is about 0.005 % . 
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decrease and after a certain concentration the reaction between 503 
and cement will stop completely. Besides as the reaction period is short 
the rate of solubility of C3A will effect the reaction greatly. 

lll. LABORATORY STUDIES: 

The drawbacks of BOGUE and TAYLOR Method explained above have 
been considered and studies on a new method that will give the value 
of S03 that unit cement can react with have been made. 

This new method that we are presanting in this paper is based on 
the same principle as BOGUE and TAYLOR Method but adding a cans
tant amount of CaS04. 2 H20 to the sample we have tried to have an ex
cess amount of sulphate in the reaction medium. The reaction period is 
raised to 18 hours so it is made possible for C3A to dissolve completely. 
As the reaction conditions were changed in <:>rder to reach to definite 
results mortar bars were followed for three monts. Both of the experi
mental methods are given below. 

At the Jobaratory we have made tests on 8 different cements with 
these two methods. Six of these are cements manufactured at diffe
rent factories in Turkey and their clinker compositions are different. 
One of the remaining two is 25 % trass cement and the other is Afyon 
type ll + 25 % fly as from Tunçbilek. The second was prepared in our ' 
laboratory. Chemical analysis of all the cements were made and their 
mineral compositions were computed. The results of the experiments 
are given in tabtes 1, 2, 3, 4 and figures 1, 2, 

IV. THE PROPOSED CHEMiCAL METHOD : 

1. Scope: 

The method is designed to determine the suiphate resistance of 
cements and depends on the amount of S03 fhat a cement sample can 
react with in the presence of lime and CaS04. 

2. Apparatus: 

a) 250 ml glass • stoppered bottle 

b) 100 ml pipette 

c) Mechanical shaker 

d) Colorimeter 
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TABLE: 

THE CHEMiCAL ANALVSIS AND MINERAL COMPOSiTiONS OF THE CEMENTS USED 

lnsolub· 
Loss on 

Type of cemant 
8102 Alp3 Fe20 3 Ca O Mg O 1~ resi· 

ıgnıtiÔn ~= 803, C3S . C28 C3A C4AF 
du e 

% % % % % % % % % % 0/o % 

Bartın 20.42 6.60 2.56 64.09 1.88 1.01 0.84 2.60 50 21 13 8 
; . 

Çorum 20.44 : 6.83 2.48 61.53 4.01 2.10 1.14 1.69 41 28 14 8 

Afyon NP9 19.50 5.82 2.94 64.46 3.11 1.00 1.00 . 2.15 58 12 11 9 

Afyon Type ll 21 .41 6.11 4.66 60.87 3.32 . "1.27 1.23 2.42 31 38 8 14 
.• 

Ankara 20.32 5.03 3.27 . 64.02 1.77 1.01 1.09 1.31 64 10 8 10 

Konya 20.73 6.59 3.83 63.85 1.78 1.07 0.99 2.20 46 25 11 12 . 
Niğde 25% 
Trass cement 32.79 8.80 2.64 49.19 1.48 25.00 1.02 2.53 c·1 c•J c·J C") 

Afyon Type ll 
+ 25% flyash 29.40 10.72 5.46 47.30 4.10 25.00 1.22 1.60 c·1 c·J c·1 c·ı 

(") lt was not possible to calculate the mineral composltions of puzzolonic cements. But it is estimated that their tricalcium aluminata 
percent ls approximately 6 %. 
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TABLE: ll 

AMOUNTS OF SOı (mg) USED BY lg CEMENT 

Amount of 803 found 803 used 
803 percent 803 ın 2 803 found at the and by 1 g of 

Type of cemant of cemant grams of ın blank of axperl· cem e nt 

(A) sample test (C) me nt (mg) 
(mg) (mg) (8) K.8.M. 

Bartın 2.60 52 70 35 44 

Çorum 1.31 26 70 30 33 

Afyon NPC 2.15 43 70 61 26 

Afyon Type ll 2.42 48 70 61 29 

Ankara 1.69 34 70 so 27 

Konya 2.20 44 70 62 26 

Nl!jde 25 oto 
Trass cement 2.50 50 70 72 24 

Afyon Type ll 
+ 25% Fly Ash 1.60 32 70 71 18 

3. Solution : 

Saturated Ca (OH)2 solution 

4. Temperature: 

The temperature of the solution and the room must be 23±2°C 

s. Procedure : 

30 g Turkish standard sand, TS · 33, ls put in a clean, glas • Stop
pered, 250 ml bottle. Anather sample is prepared in the same way as 
a blank test. 2.000 g cement sample is weighed and put carefully in 
the first bottle. 100 ml saturated Ca (OHJ 2 solution and careful weighed 
150 mg pure Ca S04. 2H20 is added to both of the bottles and the 
mouths of the bottles are secured. They are put in the shaker. (The 
speed of the shaker is adjusted so as to all9w all the materials i,n the 
bottle to mix completely. Otherwise the cement at the battom of the 
bottle may set and prevent the reaction to take place corr.pletely. This 
speed adjustment of the shaker must be kept the same in all the expe· 
riments.) The shaking ls continued in a room w lth constant tempera· 
ture for 18 hours. 
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Type of cemant 

Bartın 

Çorum 

Afyon NPC 

Afyon type ll 

Ankara 

Konya 

Niğde 25% 
Trass cement 

Afyon type ll 
+ 25 % Fly Ash 

TABLE: lll 

EXPANSION OF MORTAR BARS MADE OF DIFFERENT CEMENTS 
IN 5 % Na2S04 SOLUTION 

st st nd 
1 week 1 Month 2 Month 

bo l bol bol 
bo l (mm) --l-x 100 bo l (mm) --x 100 bol (mm) - -x 100 

l l 

1.50 0.60 3.80 1.5 c·> -
0.65 0.26 2.20 0.88 4.75 1.87 

0.50 0.20 1.20 0.39 1.75 0.69 

0.40 0.16 0.95 0.37 1.48 0.58 

0.26 0.10 0.70 0.26 1,20 OA7 

1.18 0.07 0.53 0.21 1.00 0.40 

0.10 0.04 0.32 0.13 0.45 0.18 

0.06 0.02 0.12 0.05 0.20 0.08 

c•> The bars made of Bartın cement have dislntegrated at the end of the firat month. 

rd 
3 Month 

bol 
bol (mm) --l-x 100 

- -
6.60 2.60 

2.40 0.94 

2.02 0.79 

1.70 0.67 

1.30 0.51 

0.58 0.23 

0.24 0.09 ı 
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Type of cement 

Bartın 

Çorum 

Afyon NPC 

Afyon Type ll 

Ankara 

Konya 

Niğde 25 % Tarss 
c ement 

Afyon Type ll 
+ 25% Fly Ash 

~roup of cement 

ı 

ll 

lll 

TA BL E: IV 

KSM .t>L 
--L-x 100 C3 A% Thoughts 

44 Dlslntegrated 13 

Not durable 
33 2.60 14 

26 0.94 11 Durable 
' . 

29 0.79 8 (Dependlng on 

27 0.67 8 Constructıonal 

26 0.51 11 condltlons) 

24 0.23 6 

Durable 

16 0.09 26 
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After 18 hours the shaking is stopped and the contents of the bottle 
with cement is filtered through a Buchner funnel using a white rib
bon filter paper. The bottle is then washed with distilled water for a 
few times and the washings are also emptied into the funnel. The pre
cipitate on the filter paper is washed thoroughly With distilled water. 
The washings are added to the filtrate. The same procedure is followed 
for the blank test. 

The filtrate is taken into a 1.000 ml volumetric flask. lt ls made 
up to the mark with distilled water. lt is shaken and the S03 in the filt4 

rate is determined by the colorimetric method. 

6. Calculation : 

The amount of S03 (mg) that 1 g of cement reacts with is 
calculated by the following formula. 

K.S.M = 20 A + C - B 
2 

Here; 

K.S.M = the S03 used by 1 g of cement 

A = the percentage of S03 in the cement 

B = the S03 (mg) found in the reaction bottle at the end of 
the reaction 

c = the so3 (mg) found in blank test 

V. MORTAR BAR EXPANSION METHOD: 

1. Scope: 

This method is for the determination of expansion in mortar 
bars immersed in Na2S04 solution. 

2. Apparatus and Solutions : 

a) Sample molds (ASTM C- 151) 
b) Deformation maasuring devjce 

c) Flow table 

d) Na2S04 solution (0.352 M) 

3. Temperature: 

The temperature of the solution and the room must be 23±2°C. 
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4. Standard Sand : 

The Turkish standard sand given in TS- 33 is used. 

5. Preparation of Mortar Mixture : 

The mortar mixture is prepared using 1 part cement + 4 parts 
standard sand. The amount of water to be added to the mixture is de
termined with the flow table according to ASTM C - 109. 

The mortar mixture to be used for the bars is prepared in a metal 
bowl shaped like a half sphere. The calculated amount of water is put 
in the bowl first. Then the cement is added and it is mixed for 30 
seconds. Then half of the standard sand is added and it is mixed for 
anather 30 seconds. Lastly the remaining sand is added and mixed for 
1.5 minutes. 

6. Molding The Bars : 

lmmediately after preparing, the molds, which have been lub
ricated with a light oil , are filled with the mortar. The filling is done 
by hand wearing a rubber glove. 

Each mold is filled to half volume first. The mortar is tampered 
lightly SO times- 25 times in each directian- with a tamper hold so 
as to make an angle of 30° with the top of the mold. Then the whole 
of the mold is filled and it is tampered again 25 times in each direction, 
50 times in all. After the tampering is completed the mortar is cut off 
with a straight steel ruler. 

7. Curing: 

The samples are kept in the molds for 48 hours. After the molds 
are removed the mortar bars are lightly brushed in order to remove the 
loose material and oil on the surfaces. They are kept in water whose 
temperature is 25±2°C for 5 days. 

8. Immersing In Sulphate Solution : 

The mortar bars that have been cured for a total of 7 days are 
taken from the water and put in 5 % Na2SO~ (0.352 M) solutlon. The 
temperature of the solution is kept at 23±2°C during the whole expe
riment. lt must be noted that the volume of the solution must be at 
least 4 times more than the voluma of the mortar bars. 

The gage points at both ends of the bars must be covered with 
paraffin in order to prevent their rusting in sulphate solution. 
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Th mouth of the container in which the samples are kept must be 
closed and the change of concentration due to evaparation of the solu
tion must be prevented. 

9. Maasuring The Length Of The Bars : 

The change in length of mortar bars is measured every 7 days. 
The maasurement is made with a 0.0001" extansiometer. 

10. Calculation: 

The difference between the length of the mortar bars before 
and after immersing in Na2SO. is found. The percentage of expansion 
at any time is calculated by the following formula : 

Expansion% = ~L X 100 

Here; 

.6L = Difference between the length of the expanded and the ori
ginal sample (mm) . 

L = The original length of the sample (mm). 

VI. CONCLUSiON : 

The S03 amount (mg) . that the 8 types of cement used during 
laboratory tests, can react with ; their expansion after 3 months and 
their C3A percent is shown in table- 4. Alsa the relation between the 
values of C3A % - KSM and expansion- KSM is shown graphically infi
gure- 2. If tabi e - 4 or figure- 2 is inspected it c;;ın be seen that as KSM 
valuce decreases, both the expansion and C3A % also decrease. lt is 
known that in sulphat e resistant cements the expansion is little and 
C3A % is smail . Can it be possible to divide cements into groups from 
the point of view of sulphate resistance according to their KSM valu
es? If the table is inspected it can be seen that the C3A % is great 
in the first two cements and that it is smail in the last two cements. 
Therefore we can divide the cement test into 3 groups, namely C3A % 
greater than 11 , between 11 and 8 and less than 8. The KSM values 
corresponding to these are greater than 30 for group 1, between 30 and 
25 for group ll and less than 25 for group lll. The expansion in three 
months is very little in group lll, normal in group ll and very great 
or disintegration in group 1. 

The typ_e and number of cements tested are not very many but 
the results show that such a division can be made and the KSM 
values found by our method can be used. But it is evident that many 
cements of different properties must be tested in order to reach to 
a practical limit value. 
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Sulama sistemlerine zararli oyucu 
kemirici hayvanlarla mücadele 

konusunda yeni araştırma 
ve buluslar 

1 

1-ÖZET: 

Fikret ÇELENLIGIL 
Işletme ve Bakım Dalrest 
Ziraat Fen Heyeti MüdürO 

Sulam_a sistemlerinde zarar meydana getiren oyucu ve kemirici hay
vanların en önemlilerinden olan körfare (Spalax) ile mücadele konusun· 
da dünya literatüründe ve Türkçe neşriyatta her hangi bir kayda rastlan
madığından araştırmaların DSi 'ce yapılmasında zaruret hasıl olmuştur. 

Körfarelerin sulama sistemlerimizden bazılarında ve birçok koruma 
seddelerinde meydana getirdikleri hasar ve zararların son yıllarda artmış 
olması problemin izalesi için yapılan çalışmaların kesafetinin artırılma· 

sını gerektirmiştir. 

DSi yönünden en ekonomik ve pratik olan mücadele metodunun bu
lunması araştırmalarda başlıca amil olmuştur. 

ll - GiRIŞ: 

Bilindiği gibi beş yıllık planlarda en yüksek öncelik istihsalin art
tınlmasına ve buna yardımcı olacak işlere verilmiştir. Bunun sebebinin· 
de bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun süratle artmakta ol· 
ması ve_ bu artan nüfusu besieyecek gıdanın temin edilebilmesidir. Bü
tün insanlığın bu günkü en büyük düşmanı açlıktır. 1967'de Viyana'da top
lanan milletlerarası zirai mücadele kongresinde atom savaşı ihtimali bir 
yana bırakılacak olursa bu gün dünyanın karşılaştığı en önemli mesele 
gıda problemidir denilmiştir. 
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Bu problemin halli için yegane pratik çare halen ekilmekte olan top
rakların verimini çoğaltmaktır. Bunun tahakkuku için de şu tedbirler ve 
çarelerin alınmasına ihtiyaç vardır. 

1 -Sulama 

2 - Islah edilmiş tohum 

3 - Modern metotların tatbiki 

4 - Gübreleme 

5 - Hastalık ve zirai mahsul kaybına sebep olan zararlılarla mü
cadele 

Bu gün, toprakların verimliliğinin ıyı organize edilmiş sulama ile ya
vaş yavaş arttırılabileceği iyice anlaşılmıştır. Yalnız yukarda gıda ar
tımına tesir eden faktörler olarak sıralanan hususlardan hepsinin veya 
yerine göre bir kaçının bir arada tatbikiyle elde edilecek fayda her biri
nin tek başına uygulandığı zaman ki, faydadan çok daha tesirli ve büyük
tür. Yani mücadele yapılmadan yalnız sulama yapılması veya diğer her 
hangi birinin tatbikatı öbür hususlarda uygulanmadıkça ıstenilenin elde 
edilmesini sağlayamaz. 

Oyucu ve kemirici hayvanlar toprakta galeriler açmakta buralardan 
geçen sular sedde ve kanalların yıkılmasına, çeşitli taşkın hasarlarına, 
sulama mevsiminde suyun kesilmesine tarımsal zarariara sebep olmak
tadır. Her sistem için bu gibi zararların meydana gelmesini önlemek, 
suyun ekonomik kullanılmasını planlamak ve sağlamak kompleks bir iş 

olup çeşitli teknik dallarda çalışan bütün işletmeci personelin müşterek 
gayretleri ve işbirliği ile mümkündür. 

Oyucu ve kemirici hayvanlar sulama sistemlerinde büyük ekonomik 
zararlar meydana getirmektedirler. Bunlardan en önemlisi körfaredir. Su
lama kanallarında hasarlar meydana getirirler ve işletilmesine mani olur
lar. (Resim: 1-2-3-4), 

lll - ARAŞTIRMALARlN DSi'ce YAPILMASININ SEBEPLERI : 

Rusian mole rat (spalax leucodon) olarak literatürde geçen körfare 
bir Asya hayvanı olup dünyada yayılmış olduğu sahalar doğu Avrupa, 
Balkan memleketleri, Kafkasya, Türkiye, Orta Asya ve Kuzey Afrika 'dır. 

Gelişmiş ülkelerde bulunmaması sebebiyle literatüre geçmemiş, yaşayı
şı, rengi boyu v .s. fizyolojik kısa malumattan başka malumat kaydedil
memiştir. Hayvanın yayılmış olduğu ve tahribat yaptıqı ülkeler arasında 
diğerlerine nazaran faaliyeti bulunan Türkiye'de de Üniversitelerde fiz
yolojik hususiyetleri incelenmiş fakat mücadele tekniğine ait hiç bir ça
lışma yapılmamıştır. 
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Resim 1. IV. Bölge (Konya) sulama kanallarır.da çöl faresi tahribatı. 

Resim 2. 42 Şube. Seyitler sulamasında körfare galerilerinden su akmasiyle meydana 
gelen büyük dehlizler ve yıkıntılar. 
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Resim 3. Afyon Seyitler sulaması, sol ana kanal, V· 18 de büyük körfare tahribatları . 

Resim 4. 92. Sube Şahnahan sulama tersiyerlerinde çok görülen göçmen sıçanı galerisi. 

so 



Ekte verilen (Ek: 1) listedeki kuruluşlarla yapılan temaslarda bu 
konuda hiç bir çalışma yapılmamış olduğu, hayvanın kendisini lokal şart
lara adepte etmiş olması hasebiylede böyle bir çalışma dahi olsaydı Tür
kiye'de uygulanamıyacağı o sebeplede mücadele metodunun araştırma 
yapılarak bizce geliştirilip bulunmasının uygun olacağı bildirilmiştir. Di
ğer oyucu kemirici kanal zararlı hayvanları arasında en zararlı olan körfa
re ilk olarak ele alınmış ve üç yıllık çalışmalar neticesinde DSi şartla
rına en uygun metot geliştirilerek bulunmuştur. 

IV- PROJE: 

1 - Spalax leucodon (körfare) 
Bu garip yaşayışlı toprak altı hayvanı Türkçede körfare olarak bilin

mektedir. Toprak altında yerleşir ve kendi meydana getirdiği galeri sis
temi içinde yaşar. Toprak altında yaşama şartlarına gayet iyi adepte 
olmuştur. Dişleri ile keserek meydana getirdiği 8- 10 cm. çapındaki 

tünellerin içyüzü gayet düzgündür ve bu tünellerden büyük kısmı aşa

ğı yukarı toprak yüzüne paralel olarak bulunur. Hayvan tünelleri diğerle

rine nazaran çok büyüyüp gelişen ön dişleri ile keser. Vücut kesif bir 
kürkle kaplı olup gözleri yoktur kulak kepçesi teşekkül etmemiştir. Ön 
dişler aşındıkça büyüyüp kendi kendine keskinleşir. Nebatlarla beslenir 
(herbivorous). Toprak altında yumrulu nebatları kolaylıkla bulur. Su ih
tiyacını yediği nebatların sularından karşılar ve hiç su içmeden yaşar, 

sistem hem emniyet bakımından ve hemde rutubetin muhafazası için her 
tarafından kapalıdır. Dişi ve erkek çiftleşme zamanları hariç ayrı sis
temlerde yaşarlar. 

Hayvan hakkında bu kadar geniş malumat, yapılan çalışmaların iza
hında yardımcı olacağı için verilmiştir. 

2- Metot: 

En ekonomik ve pratik kontrol metodunun bulunması için çeşitli me
totlar denenmiş ve elverişlifiği ile ekonomik olup olmadığı değerlendiril

miştir. 

Bu ::ıetotların hepsinde de denemeler yapılırken şu çalışma sırası 

takip edilmiştiı· : 

1 - Laboratuvar ve büro çalışmaları (Doz v .s. testleri ile projeleri-
nin hazırlanması v.s.) 

2 - Laboratuvar ve deneme sahasında yapılan çalışmalar. 

3 - Pilot saha seçilerek yapılan çalışmalar. 

4 - Geniş mikyasta yapılan arazi denemeleri. 

\ 
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Denenen metotlar şöyle sıralanabilir : 

a- Kapanlar 

b - Deri veya ağız yoluyla tesir eden zehirler 

c - Zehirli gazlar 

d - Zehirli yemler 

a - Kapanlar : 

Türkiye'de körfare kontrolu için kullanılan ve Tarım Bakanlığı'nca tav
siye edilen çok çeşitli kapanlar ve körfare tabancaları maksada cevap ve
recek değişikliklerde yapılarak kullanılmıştır. Bir kaç örnek ekte gösteril
miştir. (Resim : 5-6- 7.) yapılan değerlendirmelerde kilometrelerce kanal 
ve mücavir sahası arazide kapan kurulması , kontrol edilmesi ve ertesi 
günü toplanması için lüzumlu işçilik bu metodun tatbik edilmesini müm
kün kılmamaktadır. 
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Resim S. Körfare mücadelesinde, çok iyi neticeler veren çelik levha yaylı körfare 
kapanı. (x 1/ 2) 



Re:;[ m G. Körfareye karşı meltaniksel mücadelede kullanılan demir tablah kapan (x1 / 2) 

Resim 7. Citellus C Spp. (gelengi spp) leri gibi iri cüsseli rodentler için başarı ile 
kullanılan canlı yakalayıcı kapan (x 1/ 4) 



b - Deri veya ağız yoluyla tesir eden zehirler : 

Açılan galeriyi hayvan 45 dakika ile altı saat arasında , açıldığı nok
taya gelmek suretiyle kapatmaktadır. Bu maksatla galerinin her hangi bir 
yerinin açılarak içeriye yalnız veya karışım zehirli tozların püskürtülerek 
atılması veya bırakılması denenmiştir. Galerinin açıldığı noktayı kapat
mağa gelen hayvanın galeri ağzına yakın yerde kazı yapacağı ve bu ka
zıyı ağzı ile yaptığından zehiri ya burnu ve ellerindeki deriden veya ağ

zına bulaşan kısımlardan öldürücü dozda alacağı düşünülmüştür. Ancak 
bu arada kürke bulaşan tozu fare, gelengi v.s. oyucu kemiriciler gibi ya
layıp temizleme hususiyetlnin bu hayvandada olup olmadığı araştırılmış 
ve böyle bir kabiliyeti olmadığı tespit edilmiştir. O zaman bütün dikkat 
yalnız deri yoluyla veya ağızdan gelecek zehiriere teksif edilmiştir. Bu 
husus karışımların bazılarında önemli rol oynamıştır . 

~· .. _._..._.. 

Resim 8. Körfare (Spalax leucodon) 

Kullanılan Zehir ve Karışımlar : 

1 - Toz Striknin 
2 - Toz st riknin + dövülmüş cam 
3 - Tomorin ( * ) 

4 - Aldrin emd i r i lmiş pamuk ve bez 

(* ) Tomerin : 3 - (a- acetonyl - P - Chlorobenzyl) - 4 - Hydroxycoumarln 
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Hayvanın ilaçlı olan galeri yüzünden tadı ve kokusu sebebiyle kazı 

yapmaktaki çekingenliği dolayısiylede daha içeriden kazı yapması, ald
rin emdirilmiş pamuğa kafasının üst kısmı ile itmesi bu denemelerin 
hepsinin de akim kalmasına sebep olmuştur. 

c - Zehirli Gazlar : 

Hayvanın yaşadığı galerinin her tarafı kapalı olduğu ıçın galeriye 
zehirli gaz verilerek veya zehirli gaz neşreden tabietierin galeriye atıl

dıktan sonra açılan yerin kapatılması şeklinde denenmiştir. 
Bunun için: 

- Phostoxine (Aiuminum Phosphide) tabfetleri maşalarla atıl

mıştır. Toprak, rutubetini aldıkça (P H3) fosfin gazı neşrede

rek galerilerin daldurulması sağlanmağa çalışılmıştır. 

2 - Motorlu sırt pülverizatöründen eksoz gazı ile galeri doldurul
mağa çalışılmıştır. 

Fostoksin tabfetlerinin çıkarttığı gaz galeri içindeki çatlak ve yarık

lardan dışa rı sızdığı için öldürücü tesir etmemiştir. Eksoz gazı verilir
ken fazla gürültü ve titreşim olduğundan hayvan tehlikeye karşı korun
mak için galeriyi bir kaç yerinden tıkadığından tesirsiz bırakmıştır. 

d - Zehirli Yemler: 

Bu metotla çalışırken ilk olarak hayvanın severek yediği ve her yer
de ve mevsimde kolaylıkla bulunabilecek maddelerin tespitine çalışıf· 

mıştır. Bunlar arasında severek yediği yumrulu yaş sebzelerden patates, 
soğan, havuç v.s. ye zehir zerki zor olduğu gibi tadında meydana gelen 
deği ş iklik dolayısiyle yemediğinden bunlar elimine edilmiştir. Kuru ye
miş ve sebzelerden fındık , fıstık ve fasulyayı severek yediği fakat fa
sulyayı diğerlerine tercihi tesbit edilmiştir . 

Metot: 

Striknin sülfat zehirinin oral dozu 30 mgr/kg.'dır. Bir spalaxın ağır

lığı (erkek dişi oluşuna yaşına göre değişmekle beraber} ortalama 300 
gr. gelmektedir. Bir hayvanı öldürecek dozda striknin sülfat emdirilmiş 
fasulye danelerinden bir veya ikisini yemesi ölümüne kati gelecektir. 
Bunun için 1 litre suda 5 gr. striknin sülfat eritilmiş ve bu mahlulle te
miz fasulye danelerinden muayyen miktar ıslatılmış, 24 saat sonra 
alınarak oda hararetinde kurutulmuştur. Her fasulye aldığı su içinde or
talama 8,5 mgr. striknin sülfat absarbe etmektedir. Bu daneler, galeriler 
bir noktasından açılmak suretiyle yerleştirilmiş ve hayvanın daneleri 
bulması içinde o nokta açık bırakılmıştır. Galeriyi kapatmağa gelen hay
van bulduğu danelerden en az iki veya üçünü yemektedir ve ölmektedir. 
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V- NETiCE: 

Bu denemeler kat'i kanaat sahibi oluncaya kadar tekrarlanmıştır. 

Strikniı:ıle hazırlanmış yemle mücadele metodu işçiliğinin az oluşu. 
pratikte uygulama kolaylığı dolayısiyle ekonomiktir. 

Metotlardan en ekonomik olanının tayininde her metot için ayrı ayrı 

masraf analizi yapılmıştır. Bunun içinde : 

1 - Büroda yem hazırlamak için lüzumlu işçilik 

2 - Lüzumlu malzeme ve masraf. 

3 - Arazi tatbikatlarında lüzumlu teknik eleman ve işçi masrafları. 

Nazarı itibara alınarak mecmu işçilik ve ünit sahaya isabet eden 
masraf bulunmuş ve bulunan değerler karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştır

mada mekanik metotla mücadelede masraf 12,80 dek/TL. ve yemle ya
pılan mücadelede 9,25 dek/TL. olarak bulunmuştur. Zehirli yemle mü
cadele için usulüne uygun yapılan tatbikatlarda (Yem hazırlamada ve tat
bikatlarda gerekli emniyet tedbirleri alınmak şartiyle) mücadele masraf
larının önemli derecede azalmasına mukabil tatbikatın tesirliliği diğer 

metotlarla yapı lacak olandan çok daha fazla olmaktadır. 
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New rodent control research and 
experiment in the manegement 

of Irrigation systems 

By. Fikret ÇELENLIGiL 

Director of Agr. Seetion of DSI 

The State Hydraulic Works of Turkey is interestad in rodent control. 
lnterest in rodents has increased greatfully during recent years due 
to the harmful damage to canal and levees. Rodent control increasing
ly is becoming important. Our efforts have been devoted to the protec
tive t reatment of irrigation systems. 

INTRODUCTION 

Most people have seen only a few of the more than 10000 species 
that make up the mammal population of the world. Mammals are so 
secretive in their habits that many of us go through life without kno
wing that twenty to fifty kinds of wild nammals live in our neighbor
hood. Most of these mammals are smail folk. such as mice, rats, moles 
shrews, ground squirrels. The field rodents living on farm lands are 
mans competitors and effect his bussiness, pleasure, and health. In
terest in rodent control has increased greatly during recent years, due 
to the harmful damage to the canal banks and the levee. Only a little 
study has been devoted to mole- rats. Their burrowing activities are 
damaging particularly to dams, canals, and ditches. lt digs a network 
burrows which sometimes extend over 3000 square meters area, it 
piles up subsoil in a mound. A single animal may dig 200- 300 meters 
of passages all leading to a nest chamber located anywhere from' 
half a meter to 1.5 m. below the surface of the ground. Exeavation 
of this magnitude, requires the bringing up soil from below to the 
surface at a rate of 2 to 3 cubic meter per animal per year. These 
galleries make open channels. In years when rodents are plentiful aro
und the irrigation systems, censuses of mole- rats difficult to obtain, 
and often only rough estimates can be made. lt is ne wonder that each 
animal a lot of damage play an important role in breaking the canal 
and ditch banks. Burrows in banks of ditches and canals may result 
in breaks through the earthwork which water flows adjacent lands are 
flooded. 
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SU M MARY 

lnterest in rodents from an economic view point show that a gre
at, many rodents are harmful and destructive. The most serious pests 
to irrigation operation are mole- rats. They are most destructive. They 
may cause damage to irrigation ditches and may interfere with the sys
tem operation. 

With the advence of knowledge in rodent control fields, it become 
necessary for us to separate the sudy of these animals into smaller 
catagories. Individuals could fallaw a certain line of study much furt
her. In the first step special attention given the mole- rats,. Later we 
will alsa study other rodent like ground squirrels, rats ete. 

lt is one thing to obtain knowledge about mole rats and quite anat
her to get field experience. These animals are among the animals per
fectly adapted for a particular environment. The difficulty to develop 
control methods is that there are alsa changes between individuals. So
metimes changes are the result of seasonal or other cyclical influences. 
They are alsa due to changes in the physical environment itself, and oc
cassionally they are inexplicable, Sametimes there are similarities in 
the individuals but often animals of one place will differ markedly from 
these of anather near by place even when apparently similar conditions 
prevail. Each animal exhibits a number of measurable characteristics 
and various complex relationships to its environment. Established spe
cies have generally done very well in adapting to their environment. The
refare an effective control technic that meet all requirements under all 
conditions has not been introduced. Not all animals react alike, even 
within the same species same individuals behave different to bait or 
trap than others. In three years we have used various baits and several 
kinds of poisons. 

1 - MAIN PROJECT : 

A - Mole Rat : (Spalax Jeucodon) 

These strange subterranian rodents are known as the Russian Mole 
Rat. They are inhabitant of the soil, living in burrows of their own cons~ 

truction . They are well adapted to live in the ground, because they never 
.come out of the ground. They dig ground clean- cut cylindrical tunnel~ 

average 8- 10 cm. in diameter most of which are more or less parallel 
with the soil surface. They show highly developed digging claws which 
are the tools of their trade. They have no eyes and a dense covering of 
wooly furr, colors ashy brown. Tunneling, the mole rats dig with their 
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long fore claws, using their incisor teeth to cut soil or dislodge smail 
stones. The teeth of the mole rats show a remarkable adaptation to this 
type of work. These teeth in addition to their size and strength are sel
fsharpening. The four front teeth grow constantly. They are herbivorous 
animals. They eat a certain amount of vegetable matter, roots and tubers. 
They prey mostly on tubers and fınd tubers by the curious habit of in lo
se soil. These animals appear to get along with almost no water. These 
enimals are proved capable of giving up drinking entirely and surviving\· 
apparently on plant juices. They plug the burrow at various points either 
for security or to maintain humudity. The male keeps a separate burrow 
the year round. This pest appear in Eastarn- Europe, Balkan countries, 
Transcausia, Asia Minor, Central Asia, and North Africa. 

B - Experiment: 

We gave much detailed information in section. A. because this 
must be keep in mind for control study. We carried at an intensive 3 ye
ars study of all parts of Turkey. We collec- ted information on the living 
and feeding habits of these animals. We formed the eelleetion of Spalax. 

Various baits and several kind of poisons have been used for Spa-
lax control. 

Methods of Control IneJude : 

a- Trapping 
b - Poisonous dust, (mixture or alone) 
c- Gassing 
d - Poison baits. 

a - Traping may be useful in smail scale operations. But for se
veral kilometers of canals and adjacent areas the cost of labor makes it 
prehibitive to use this method. 

b - Poisonous dust : 

1 - Strychnine + dust mixture 
2 - Strychnine + dust mixture 
3 - Tomorin dust, 

4 - Cotton soaked in aldirine introduced into runways. These mlx
ture poisonous dust blown in the runways . We have thought, when we 
opened the system at one place the animal would çome to close. Then 
it would take enough poison and die. But for same reason animal does 
not like dig and cut the surface of the tunnels if it is covered with poi
sonous dust, or just pushing out the cotton with its forehead. lts dense 
furr protect him absorbed poison thru skin. So this method is not ef
fective. 
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C - Poisonous Gases : 

1 - The exhoust gas from an motorised knapsack, containing car
bon monoxide piped into runways by use of rubber hoses. 

2 - Phostoxine (Aiiminum phospide) tablets introduced into the 
mole rats runways, in damp places slowly produced phospine (pH3) a 
poisonous gas. 

These are not effective. The extent of system and in the system 
the chance for leakage of gas through the soil cracked and porous. 

Specialy introducing the exhoust gas to the system molerats qu
ickly plug off the tunnels, because of the fear of the noise. Therefore 
this methods also is unsatifactory. 

D - Poison Baits : 
Fırst attention was given to the food which is mole- rats eat and 

like the most. In order to find this we tested first leanues or roots, car
rots, turnip or onions spread with calcium arsenate, or strychnine. The
se fresh bait are perishable and the chemichals changes the taste then 
the baits are objectionable to mole- rats, generally results, bait shyness 
and poor control. 

Second we tested cereals because it is easy to find everywhere 
and at the same time it can be stored long time. 

The following cereals have been used as mixture or alone : 

1 - Bean 
2 - Broad - bean 
3 - Corn (maize) 
4 - Chick- pea 
S- Peanut 
6 - Pistachio nut 
7 - Hazel nut. 

We run an initial test with those materials to determine which ma
terial will be best accepted In different locality. They are used with or 
without poison in various parts of the country. We found bean is most ac
ceptable. 

Poisoned bait may be prepared as fallow : 

Dissolve the S gr of strychnine in warm water, and add the water 
untill it will be one liter, then put one kg. of bean in to it and let it stayl 
for 24 hours. Take the beans out next day and dry them in clean place 
Each bean will absorb B,S mgr. of strychnine. Approximately one or two 
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is enough to kill mole rat in most instances less bait is eaten because 
it has an habit that carries the food to its store place. Therefore we ha
ve to use b ait mo re the n enough to ki ll it. 

The bait (at least 5 beans) should be put at the opening place of 
the burrows. With rare exceptions bait will be eaten within Normaly the
re are some individuals remaining after treatment. Ninty - fivepercent or 
more is considered a good kill. 

This method is effective; economic and practicable. 

Strychnine is a highly dangerous substance and should be used 
with extreme caution. 

We alsa tested zinc pho·sphide but chemical deterioratlon In the 
bait is fast therefore we eliminata this poisone. 
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