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'Oldukça geniş bir arazi parçasına yayılmış olan yurdumuzda çeşitli 
iklim bölgeleri mevcuttur. Yıllık ortalama ısınının 20 co den aşağı düş

mediği, en yüksek ısının 40 C0
, olduğu, ender olarak kar yağan bölgelerin 

yanı sıra, yıllık ortalama ısının 8 C0
, en düşük ısının ise -19 co civarında 

bulunduğu, uzun müddet kar ve buz altında olan bölgelerimizin kapladığı 

alanlar da oldukça büyüktür. Hemen hemen bütün bölgelerin hidrolojik 
ortak özelliği; yağışların yıl içinde kısa sürede ve fakat şiddetli olması, 

yüksek yerlere kar şeklinde düşmüş olan yağışın yağmür mevsimine ka
dar aşağı yukarı hiç erimeden kalması, yağmurun kar erimesiyle birlikte 
akışa geçmesi, akarsuların en alçak ve en yüksek debileri arasında 1 :100-
1 :200 gibi bir oranın bulunması şeklinde özetlenebilir. Bahar aylarında yağ
mur ve kar erimesinin birlikte yer alması genellikle büyük taşkınlar ya
ratmaktadır. Soğuk bölgel·erde yağışın kar veya buz şeklinde kalarak akışa 
geçmemesi veya bir iki ay gibi sınırlı bir sürede bu imkanın ancak elde 
edilebilmesi lüzum olduğu anda su bulunamamasma sebep olmaktadır. Hal 
böyle olunca ; taşkın debilerinin pik değerlerini azaltabilmek için kar eri
mesinden doğacak akışları yağmur yağışından doğacak akıştan ayırmak, 

kar veya buz şeklinde bulunduğu için lazım olduğu mevsimde akışa geç
meyen suyu akışa geçirebilmek için kar veya buzun istendiği anda eriti
lebilmesi bir mühendislik konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Normal şartlarda buz veya karın erimesi herşeyden önce bir ısı prob
lemidir. Erime için gerekli ısı herhangi bir müdahale olmadığı takdirde 
o bölgedeki havadan alınabilir. Hava tabakası güneşten gelen kısa dalgalı 

ışınların enerjisini absarbe edebildiği oranda ısınır. Aynı bölgede hava
nın absorbsiyon kabiliyetinin değişmediği iddia edilebilir. Kar veya buzun 
erimeye başiayabiimesi için gerekli ısının sadece komşu hava tabakasının 
ısısı olmadığı, kar veya buz sathındaki ısının bahis konusu hava tabaka
sının ısısından · farklı olabileceği aşikardır. Zira hava ve kar veya buzun 



güneş ışınlarının enerjisini absorbsiyon yetenekleri farklıdır. Hava taba
kasının ısısını arttırmak bugünkü imkanlarımızia ancak ilave termik enerji 
vermek suretiyle mümkün olabilir. Halbuki kar veya buz tabakalarının yü
zündeki ısıyı arttırmak, bu yüzeyde absorbe edilen güneş enerjisinin mik
tarını arttırmak ile sağlanabilir. Koyu renklerin güneş enerjisi açık renk
Iere oranla daha fazla absorbe ettiği bilindiğine göre beyaz olan kar yü
zeyini veya şeffaf olan buz yüzeyini koyulaştırmak gayeyi sağlayabile

cektir. Bu işlem için kullanılacak malzemenin güneş enerjisini büyük oran
da absorbe kabiliyeti yanında ucuz olması, kolay taşınabilmesi, kar veya 
buz yüzeyleri üzerine tatbikinin güç olmaması ,temin edeceği fayda ya
nında akışa geçirdikleri suyu kimyevi yönden kirletmemesi, kar ve buz
lar eridikten sonra araziye yayıldığı takdirde arazinin verimi üzerinde 
menfi rolü olmaması gereklidir. Akla gelebilecek kırmataş, kömür tozu, 
boya, is (carbon black) gibi çeşitli malzemenin arasından memleketi
mizde halen mevcut 3 termik santralda yılda 500.000.- ton elde edildiği 
halde çok cüzi bir kısmından başka konularda istifade edilerek büyük bir 
kısmı kullanılmadan atılan, Seyitömer'da inşası planlanan Termik Sant
ral çalışmaya başladığı zaman yıllık miktarı 500.000 ton daha da artacak 
olan UÇUCU KÜL seçilmiştir . Araştırma çalışmaları başlatıldığı sırada 
uçucu külü ücretsiz temin etmek kabil olduğu için ucuzluk yönünden ra
kipsiz olacağı düşünülmüştür. Bugün için kat'i bir rakam söylenememekle 
beraber 1 krş/kg olarak düşünüise bi le gene de aynı özelliğini muhafaza 
ediyor demektir. Kaldı ki Soma Termik Santralında elde edilen yılda 

70.000.- ton uçucu kül yüksek oranda kireç ihtiva ettiği için başka işte 

kullanma sahası bulamayacağından kar ve buz eritmesi için ücretsiz te
min edilebilme özelliğini kaybetmiyecektir. 

Uçucu küller Termik Santrallarda kazanlara verilen pulvarize toz kö
mürün kül haline geldikten sonra hafiflerinin bacada yükselirken hava 
ile temas ederek ani soğumalarından dolayı puzolanik özellik kazanan 
yüksek silis ve alüminli malzemelerdir. Uçucu küllerin güneş enerjisini 
absorbsiyon kabiliyetini araştırmak üzere çalışmalara yaz aylarında baş
landı . Çalışmalar kış mevsiminde d·e laboratuvar arazisine yağan kar üze
rinde ve buz üzerinde aşağıda bahsedilecek şartlar altında yürütülebildi. 

Çalışmalardan beklenen gaye : düşünülen eritme usulünün teknik ve 
ekonomik yönden tatbikinin mümkün olup olamıyacağının, araştırma prog
ramına dahil edilmesi gereken hususların tespiti ve eksiksiz bir araştırma 
çalışması düzenieyebilmek için gerekli ön bilgilerin elde edilebilmesi idi. 

2 - Araştırma : 

Uçucu kül ile kar ve buz eritilmesi ile ilgili çalışmalara 1968 yazında 
başlandı. Uçucu kül danelerinin büyüklüğünün ve yüzey üzerindeki uçucu 
kül yoğunluğunun etkilerini tespit için foto 1 de görülen · kutulardan iki 



adet yaptı rı ldı. Kutular 30 x 20 x 6 cm ebadında ve plexiglass malzeme
den imal edildi. Fotoğrafta görüldüğü gibi üst yüzüne 20 x 14 cm ebadında 
bir pencere açılarak ıs ı yı daha kolayl ı kla aşağıya iletebilmek üzere ince 
bakır levha ile kapatıldı. Yan ve alt yüzler dışarı ile ısı alışverişini azalt
mak üzere izole edildi. Üst yüzün bakır levha olan ve levhanın dışında ka
lıp plexiglass olan kısımları kar rengini temsil etmek üzere çok ince bir 
tabaka halinde beyaza boyandı . Tecrübeler esnasında kutuların içi su ile 
dolduruldu, suyun ısısındaki değişimler , bir kenardan sokulan termornet
re yardımı ile tespit edildi. ilk tecrübeler iri daneli ve ince daneli uçucu 
küllerin güneş enerjisini absorbsiyon yetenekleri hakkında bilgi toplamak 
üzere yapıldı. 

iri daneli (kaba) ve ince daneli (ince) uçucu küllerin güneş ısısını 
absorbsiyon kabiliyetleri : 

Kutulardan birinin bakır penceresi üzerine ince uçucu kül serpildl. 
Diğerinin üzeri ise serbest bırakıldı. ikisi birlikte güneşe terkedildL Bir 
yandan hava sıcaklığı bir yandan da kutu içindeki suların sıcaklıkları öl
çülerek kayıt edildi. Şekil 1 'de 3 saat süren bir tecrübede ölçülen değer
ler görülüyor. Tecrübeye başlandığı anda kutuların içindeki suların ısıları 
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aynı ve etraftaki havanın ısısından 5 C0 aşağı iken 1 saat sonra kül serili 
olan kutudaki suyun ısısı diğerine oranla daha hızlı artmış ve 2 saat so
nunda arada 4 co lik bir fark ortaya çıkmıştır. Birçok kereler tekrarlanan 
bu tecrübe benzer sonuçlar vermiştir. Şekil 1 in tetkiki uçucu külün beyaz 
renge oranla güneş enerjisini daha fazla absorbe ettiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Kaba uçucu kül ile tekrarlanan tecrübelerden de takriben aynı so
nuçlar alındı. Şekil 2'de bir kutunun üzerine ince uçucu kül diğerinin üze
rine kaba uçucu kül serperek yapılan tecrübelerin sonuçları görülüyor. Öl
çülen değerler yaklaşık olarak aynı olmakla beraber kaba uçucu külün 
ısıyı daha iyi absorbe ettiği söylenebilir. 
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Birim alana serilecek uçucu kül miktarının güneş enerjisinin absorbe 
edilmesine etkisi olup olmayacağını tespit etmek üzere sonucu Şekil 3'de 
görülen tecrübe tertiplendi. Kutular üzerine değişik miktarda uçucu kül 
kondu. Her iki kaptaki suyun ısısı hemen hemen aynı miütarda yükseldi. 
Uçucu kül miktarını daha azaltarak yapılan tecrübeler, rüzgar sebebi ile 
küllerin uçması sonucu başarılı olmadı. Bu tecrübenin kış aylarında ve 
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kar üzerinde yapılması kararlaştırıldı. Şekil 3 te, saat 14 te kutulardaki 
suyun ısısının dış ısıya eriştiği; saat 15 te ise dış ısıyı geçtiği görülüyor. 
Uçucu kül ile kaplanmış satıhlarda ısının dış ısıyı rahatlıkla aşab.ıece

ğine işaret olan bu husus çalışmaların devamı için gayret verici oldu. 
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Uçucu külün ısı iletkenliği tayin i aleti ve Poenogen metodu ile ya
pılan ölçüm sonucu ısı geçirgenlik katsayısı 0.095 k cal/m saat co bu
lundu. Isınma ısısı ise C= 0.186 cal/g olarak ölçüldü. 

Uçucu küllerin kar ve buz eritmesinde kullanılması sırasında tuz ile 
yapılan eritmede olduğu gibi donma noktasını derecesini düşürücü bir 
etkisi olup olmadığını ve erittiği kar ve veya buzun suyunu kirletip kirlet
mediğini tespit için suda çözünme miktarı tespit edildi. 9 ay su içinde 
bırakılan külün sadece % 2.1 i çözündü. Böylece uçucu küllerin suda pra
tik olarak çözünmez olduğu belirlenmiş oldu. 

Yazın yapılan çalışmaların yukarda anlatıldığı gibi olumlu sonuç ver
mesi üzerine tecrübelere kış mevsiminde de devam edildi. Tecrübe alanı 

olarak laboratuvar bahçesinın bir kısmı ieçildi. Pek çok tecrübe yağan 
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karın çok az olması veya hemen akabinde yağmur yağması sebebiyle or
tadan kalkması yüzünden kıymetlendirmeye geçmeden yarıda kaldı. Yaz 
tecrlJbelerinde birim alana serpilecek kül 0.7 kg/m2 olarak tespit edilmişti. 
Bu defa 0.5 ve 0.3 kg/m2 miktarları ile deneme yapıldı. Kar kalınlıkları ve 
hava sıcaklığı günde üç defa ölçüldü. Gündüzün en yüksek, gecenin en 
alçak sıcaklıkları tespit edildi. Ölçülen değerler Tablo 1 de toplu halde 
verilmiştir . 

Tecrübelere başlandığı anda 16.5 cm olan kar kalınlığının 0.5 kg/m2 

uçucu kül serpilen bölgede 4.5 cm. ye, 0.3 kg/m2 serpilen bölgede ise 
5.5 cm . ye düşmesine karşılık kül serpilmeyen bölgedeki kar kalınlığı sa
dece 1 cm azalarak 17 cm. ye düşebildL Hava sıcaklıklarının yazıldığı ko
lonlara bakılırsa sadece ilk tecrübe günü sıfırın üstünde dış ısı olduğu 

diğer günler ısının s ı fırın oldukça al tında olduğu, geceleri ise- 22 ye ka
dar düştüğü görülüyor. Böyle soğuk bir periyatta normal olarak kar eri
mesi beklenemiyeceğine göre küllenmiş bölgedeki erirnede külün büyük 
etkisi açıkça ortaya çıkmaktadır . 

Birim alana serpilen uçucu kül miktarını daha azaltabilme imkanını 

araştırmak üzere yapılan diğer bir seri tecrübede m2 ye 0.02 kg kül kul
lanıldı. Ölçülen erime miktarları Tablo 2 de toplu halde verilmiştir . Bu 
derece az külün eri tme işleminde etkili olmadığı görülüyor. 

Buz ile yap ı lan tecrübeler, buz dolabında imal edildikten sonra kar 
üzerine konan 11 buz kalıbı üzerinde yürütüldü, Foto 2, 4, Her kalıp üzeri
ne Tablo 3 te görülen değ i şik miktarlarda uçucu kül serpildi. Kalınlık oku
malarında karşıla şı lan bazı güçlükler her nekadar tabloda verilen erime 
miktarı değerlerinin serp i len kül miktarları fle uyuşan muntazam sıralar ta
kip etmesine mani olmuş ise de en iyi sonucun 0.15 kg/m2 kül miktarı 
için alınmış olduğu söylenebilir. Kar ile yapılan çalışmalarda bulunan en 
elverişli uçucu kül miktarı 0.30 kg/m2 idi. Bu iki değer arasındaki değer
ler için yapılan çalışmaları tamamlamak mümkün olamadığı için kesin 
bir değer verilemez ise de 0.25 kg/m2 demekle büyük hata yapılmış ol
mayacaktır. 

Tablo 1 de özetlenen deney yapıldığı sırada karın yoğunluğu 0.28 
ton/m3 idi. Bu değer uzun müddet beklemiş karda 0.60 - 0.70 ton/m3 de
ğerine erişebilmektedir . Deneyler sırasında uçucu külün karın veya bu
zun yüzeyinde kaldığı, içine nüfuz temediği gözlenmiştir. Bu, serpilen uçu
cu külün üzerine yeni kar yağmaması şartı ile karın yoğun olması ora
nında külleme işleminin ekonomisinin artacağını göstermektedir. 

Uçucu kül ile kar ve buz eritilmesi konusunda yukarıda anlatılan ön 

araştırma sonunda herhangi ekonomik hesap yapmak arzu edilmemiştir. 

Zira ~-
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- Uçucu kül serpili bölge ile külsüz bölgenin güneş enerjisini ab
sorbsiyon kabiliyetleri hakkında karara varabiirnek için günün muhtelif 
satlerinde bu kabiliyetin ölçülmesi gereklidir, halbuki ön çalışmalar sı
rasında bu ölçümler yapılmamıştır. 

- Küllemenin ekonomisinin bölgenin ikliminden, dünya üzerindeki 
coğrafi konumundan ne ölçüde etkileneceğinin tespit edilmesi gereklidir. 

- Erimenin külün absorbsiyon yeteneğini değiştirip değiştiremediği-
nin etüdü gereklidir. 

- Eritme olayının çeşitli dış ortam ısılarında incelenmesi gereklidir. · 

- Kar ve buz cinsinin eritme olayındaki etkisinin tespit~ gereklidir. 

- Külün serpilmesi usul veya usullerini tespit için laboratuvar çer-
çevesini aşan arazi çalışmaları yapmak gereklidir. 

Bütün bu sıralanan hususları kapsayan bir araştırma çalışması sonu
cu elde edilecek donelerle ancak arzu edilen bölgeler için ekonomik he
saba girişilebilir . 

3 - Sonuç : 

Kar erimesi sebebiyle hasıl olan akışlar ile yağmur sebebiyle hasıl 

olan akışların aynı zamana rastlamasına mani olmak ve böylece teyezan
ların pik değerlerini azaltmak üzere karı yağmur mevsiminden önce yağış 
alanından tamamen veya kısmen kaldırmak düşünülmüştür. Keza buz şek
linde duran ve fakat lüzum ettiği anda akışa geçemeyen sulardan istifade 
için de buzların eritilmesi düşünülmüştür. Uçucu küllerin güneş enerji
sini absorbsiyon kabiliyetlerinden istifade üzerinde durulmuş ve eksiksiz 
bir araştırma çalışmasını programiayabilmek üzere bütün etkenleri tes
pit gayesi ile bir ön araştırma çalışması tertiplenmiştir. Dış ortam ısısı

nın - 23 ile - 6 C0 arasında değiştiği günlerde dahi 16.5 cm kalınlığındaki. 
kar tabakasının 3 günde eritilebilmesi metodun muvafak olabileceğini gös
termiştir. Bu sırada kullanılan kül miktarının 0.30 kg/m2 olması ekonomik 
yönden de cesaret vermiştir. 

Ön araştırma çalışması sırasında araştırma programına alınması ge
reken bütün etkenler tespit edilmiş olup çalışmalar önümüzdeki mevsim
de devam edecektir. 
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TABLO 1 

0,5 kg/m2 0,3 kg/m2 
Külsüz sa- Gece 

küllü saha- küllü saha- Hava 
Tarih h ada kar Saat minimum 

da kar da kar 
kalınlığı 

sıcaklığı 
sıcaklık 

kalınlığı kalınlığı 

13.1.1969 16.5 cm 16.5 cm 18.5 cm 1100 1 c · . 12.5 . 12.5 . 18.5 . 1300 2 c · -22.0C" 

• 9.5 . 9.5 . 17.0 . 1500 3 c· 

14.1.1969 9.5 cm 9.5 cm 17.0 cm 11 00 -1oc• 

• 8.0 . 8.0 . 17.0 . 1300 -a.1c· -23.oc· 

• 6.0 . 7.0 . 17.0 . 1500 -13C 0 

15.1.1969 6.0 cm 7.0 cm 17.0 cm 11 00 - 9 c · ·· . 5.0 . 6.0 . 17.0 . 1300 - 5 c · -23.o c· 

• 4.5 . 5.5 » 17.0 . 1500 - 6 c· 

16.1.1969 K ar Ya!)dı 

17.1.1969 Hava ı s ı n d ı, Ka r tamamen er ı d ı 

TABLO 2 

0,02 kg/m2 
Küllenmiş sahadı: Hava 

Tarih Saat Küllenmiş sahada 
kar kalınlığı sıcaklığı kar kalınlığı 

13.1.1969 1500 13 cm 13 cm 2 c· 

14.1.1969 1500 . 11 cm 13 cm -s c· 

15.1.1969 1500 11 cm 12 cm -8 c· 

16.1.1969 1500 8 cm 12 cm -6 c· 

17.1.1969 1500 6 cm 8 cm -o c· 

18.1.1969 1500 5 cm 6 cm o c• 
20.1.1969 1500 O cm 2 cm o c· 
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TABLO 3 

TARIH Ölçüldüğü Saat Buz Kalınlığı Uçuucu kOl Hava sı-
Buz kalın lı-

Buz 

l 
miktarı 

caklığı 
ğı düşmesi 

lik Son Ilk 
1 

Ikincı lık Ikinci Kg/m2 cm 
(cm) (cm) 

1 10.2.1969 1100 1630 4.2 4.2 0.002 5.4 c· o 
2 • . . 3.2 3.2 0.004 . o 
3 . . . 4.8 4.4 0.006 . 0.2 
4 • . . 4.4 4.2 0.008 . 0.2 

s . . . 4.8 4.5 0.01 . 0.3 

6 . . . 4.4 3.7 0.02 . 0.7 
7 . . . 4.2 3.4 0.04 . 0.8 

8 . . . 4.1 3 .3 0.06 . 0.8 
9 . . . 4.7 3.6 0 .08 . 1.1 

10 . . . 4.1 3 .0 0.10 . 1.1 
11 . . • 5.1 3 .7 0.15 . 1.4 

1 12.2.1969 . 4 .2 3 .9 0.002 4 c· 0.3 
2 . . 3.2 2.8 0.004 . 0.4 
3 . . 4.8 3.2 0.006 . 1.6 
4 . . 4.4 2.8 0.008 . 1.6 
5 . . 4.8 3.5 0,01 . 1.3 
6 . . 4.4 3.2 0.02 . 1.2 
7 . . 4.2 2.5 0.04 . 1.7 
8 . . 4.1 3.1 0.06 . 1.0 
9 . . 4.7 3.0 0.08 . 1.7 

10 . • 4.1 1.9 0.10 . 2.2 
11 • . 5.1 1.5 0.15 . 3.6 
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Studies on Snow And Ice Melting 
Using Fly Ash 

1 - INTRODUCTION 

The most comman reason of floods are rainfall and snow melt. If 
two happen together at the f>ame time flood damages are greater. Open 
channels carrying water in cold regions have big troubles with ice. To 
decrease the flood discharges and to solve the ice problems of open 
channels, to melt the snow - before rainfall - and the ice by using salar 
energy is thought of. Studies for to supply additional salar radiation to 
snow and ice surfaces are made with fly ash which absorbes the short
wave radiation in a big amount. The fly ashes of SOMA Thermic Power 
Station which are not suitable for mixing into the cement because of its 
high calcium oxide content and the coarse fly ashes of other power sta
tions seemed suitable for the melting works that will be done in Turkey 
which has too many sunny days in winter also. 

The studies done · within the area of Research Department of the 
General Directorate of State Hydraulic Works, D.S.i. at Ankara, will be 
explained below; beginning with a brief explanation about the law of pho
tochemical equivalent though the measurements of the energy of the sun
light have failed in our studies. 

1 

2 - THE SOLAR ENERGV AND ABSORPTION OF LIGHT 

One of the most fruitful generalizations in photochemistry is the 
law of the photochemical equivalent, first proposed by A. Einstein (1905, 
1912); according to this law, each molecule taking part in a reaction, 
which is a direct result of the absorption of light, takes up one quantum 
of the radiation causing the reaction. If the frequency of the absorbed 
radiation in vibrations per second, in second-ı - units, the corresponding 
quantum is equal h v ergs, where h, the Planck constant is equal to 
6.62 x 10-27 erg see.; this is the amount of energy absorbed per molecule 
if the Einstein law is obeyed. The energy E absorbed per mole is then 
Nhv , where N is the Avogadro number, 6.02 x 1023

, i.e., the number of 
molecules in 1 mole; that is, 

E = Nhv ergs per mole (1) 
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The frequency of the radiations in sec: 1 is equal to efA, , where c 
is the velocity of light, i. e., 3.0 x 1010 cm per see. , and )., is the wave 
length in cm; it is more usual to express the wave Jength of the radiation 
in Angstrom units, i. e., 10-8 cm, and so it is possible to write : 

c 
'V = -).,- X 108

, 

when equation ( 1) becomes : 

E = N~c x 108 ergs per mole , 

where )., is the wave length in Angströms. lt is more convenient to state 
the energy in calories or ki localories, and since 1 cal. is equivalent to 
4.184 x 107 ergs, it follows that. 

E 
_ Nhc x 108 

- )., 
4

.
184 

x 107 cal per mole . 

Upon inserting the known values of N, h and c, the result is : 

E 2.859 os k ı ı = - ).,- x 1 ca . per mo e. 

The quantity E, that is, the energy absorbed per mole of reacting 
substance, is sametimes referred to as one Einstein of radiation of the 
given wave length. The value is seen to decrease with increasing wave 
length, so that the absorption of energy per mole (or per molecule) is 
greater at the violet or ultraviolet end of the spectrum and smaller at 
the red end. The values of the Einstein for radiations of different wave 
lengths, at intervals of 1000 A, in the spectral region of photochemical 
interest are given in Table 1. 

Wave length 

2000 A 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

TABLE 1 

Values of the Einstein at different wave lengths 

Color region 

U ltraviolet 
U ltraviolet 
Violet 
Blue - green 
Yellaw-orange 
Red · 
Near infrared 

E 

142.95 kcal. 
95.30 
71.48 
57.18 
47.65 
40.84 
35.74 

11 



3 -STUDIES MADE IN IHE LABORATORY 

3.1 - Equipment : 

The studies directed to determine the increasing of the tempera
ture of fly ash by the absorption of sunlight have begun in summer. Two 
boxes, each 30 cm x 20 cm x 6 cm, made of plexyglas, are constructed. 
On the upper face of the boxes there is a 20 cm x 14 cm window m,;de 
of cupper. Boxes are isolated except the cupper windows and are all 
painted white for to represent the snow. Each box has a hole of 5 m/m 
at one side. Water is filled through this hole and a thermometer is placed 
to measure the temperature increases or decreases of the water. (Pho
to 1) 

Photo 1 - Plexyglas box with cupper window 

3.2 - Heat absorption of fine and coarse fly ash: 

To find the heat absorption capacity of fine fly ash, ash is spread on the 
cuper window of one box with a chosen amount for unit area and both 

boxes are left to sunshine. The increase of temperature in the waters of 

the boxes, outside temperature and the time are recorded in regular pe

riods. 
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(Fig. 1) shows the temperature changes of the. water of the boxes 
covered and uncovered with fine fly ash connected to the outside tempe
rature. lt is seen that the increase of temperature in the box covered 
with fly ash is more than the uncovered. 
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FIG : 1 

.~ -
The experiment mentioned above is made with fine fly ash. Fle:sults 

of the repeated experiment with coarse fly ash is about the same, This 
is seen once more from the results of the experiments made with two 
boxes on one of which is fine and the other is coarse ash (Fig. 2) The 
coarse fly ash can be admitted as advantageous, 

3.3 - lnfluence of the amount of fly ash used for unit area, on the 
head absorption : 

Each box is covered with fly ash of the same fineness but in va
rious amount and layed to sunshine during the same working period. From 
(Fig. 3) it is seen that there is no big difference between temparature 
increase of different amounts of fly ash. But if the fly ash used is too 
less, heat a~sorption is also low. Absorption increas·e.s with t'Le increa
sing fly ash amount. But this increasing has a limit. 
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3.4 - Determination of thermal conductivity coefficient : 

To find the thermal conductivity coefficient of fly ash, measurement 
is made by uApparatus for the experimental determination of the thermal 
condustivity of insulating materials with absolute method • and found as 
0.095 kcal / m. h. C0

• 

3.5 - Specific heat of fly ash : 

Measurements are made in the calorimetric box and the specific 
heat of fly ash is found as C = 0.186 cal /g. 

3.6 - Dissolving of fly ash in water : 

A chosen amount of fly ash is left in water for a time interval of 
9 months and dissolving percentage is found as % 2.1. 

4 - STUDIES MADE ON SNOW AND ICE 

4.1 - Studies on snow : 

Prel iminary studies made in summer are cont inued during the win
ter. First sdu_dies are made on two chosen snow areas by spreading dif
ferent amount of fly ash on them. The ash used for the first area is 
0.5 kg/m2 and the other is 0.3 kg/m2

• 

The snow thicknesses and the air temperature are measured three 
times a day. The maximum temperature during the day and the minimum 
temperature during· the night are alsa recorded. The measured values ta
bulated in Table 2. 

TABLE 2 

SNOW AMOUNT 
Air tem- At night 

Da te 0.5 kg/ m2 0.3 kg/ m2 
1 No. fly as h 

Time Min. 

fly ash fly ash 
peratura temperature 

1 2 3 4 s 6 7 

13.1.1969 16.5 cm 16.5 cm 18.5 cm 1100 1° c . 12.5 . 12.5 . 18.5 • 1300 2° c -22.0° c . 9.S . 9.S . 17.0 . 1S00 3° c 

14.1.1969 9.5 cm 9.5 cm 17.0 cm 1100 - 10° c . 8.0 . 8.0 • 17.0 . 1300 - 8.7° c - 2.30° c 
• 6.0 • 7.0 • 17.0 . 1500 - 13° c 

51.1 .1969 6.0 cm 7.0 cm 17.0 . 1100 - go C . 5.0 . 6.0 . 17.0 . 1300 - S0 c -2.30° c . 4.S . S.5 . 17.0 . 1S00 - 6° c 
16.1.1969 NEW SNOWFALL 

17.1.1969 AIR GOT WARM AND WHOLE SNOW HAS MELTED 
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lt is seen that : the snow has lost 12 cm from its original thickness on 
the first area, 11 cm on the second area and only 1.5 cm on the third 
area which has no fly ash on. 

At anather new snowfall, studies are repeated using almost ten 
times ,less fly ash. Table 3 gives information about it. 

TABLE 3 ' 

O at e Time 
SNOW THICKNESS 

Air tamperatura 
0.02 kgjm2 No fly as h 

1 2 3 4 5 

13.1.1969 1500 13 cm 13 cm 2° c 
14.1.1969 1500 11 cm 13 cm -6° c 
15.1.1969 1500 11 cm 12 cm -s· c 
16.1.1969 1500 8 cm 12 cm -6° c 
17.1.1969 1500 6 cm 8 cm -o· c 
18.1.1969 1500 5 cm 6 cm o· c 
20.1.1969 1500 o 2 cm o· c ..... _. 

As seen, so less fly ash has a little effect on snow melting. The 
snow density was about 0.28 t/m3

• 

4.2 - Studies on ice : 

11 ice packages are made in the refrigarator and put outside on the 
snow. Different amount of fly ash are spread on each one and the deere
asing thicknesses are measured. Photo 2- 3- 4, Table 4. 

lt can be said that for ice melting 0.15 kg/m2 of fly ash can be used. 

As seen in table 4, thickness decreaslngs measured on Ice packages 
are not proportionally regular according to the increasing amount of fly 

' ash spread, because ashes hitting the sides of the ice packages do not 
remain in their places. Middle parts of ice packages have melted more 
quickly compared to the sides. This made the thickness measurements 
inoccurate. Photo 2- 3- 4. 

Ice packages have melted as a honeycomb. 

5 - CONCLUSION : 

There is a lot of fly ash in Turkey to be used for the snow and ice 
melting purposes- 300.000 tons in 1967-. This amount will be five times 
greater when the Seyitömer power station begins to work. Now % 14.8 
of fly ash is used for other purposes. If we let us think that, this percen-
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tage reaches to hundred percent in a near future, there is alsa enough fly 
ash with high calcium oxide content at Soma thermic power station for 
the use of snow and ice melting purposes - 70.000 tons/year-. 

TABLE 4 

DATE TIME THICNESS 
Air Decrease 

ICE Fly ash of No. em pe-

Beginning En d Begin En d Begin En d kgfm2 ratura ice thick 

cm cm c· ness cm 
-- --------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

--------
1 10.2.1969 1100 16.30 4.2 4.2 0,002 5.4·c o 
2 . . . 3.2 3.2 a0,004 • o 
3 . . . 4.8 4.4 0,006 . 0.2 
4 • . • 4.4 4.2 0,008 • 0.2 
5 • • . 4.8 4.5 0,01 • 0.3 
6 • . . 4.4 3.7 0,02 . 0.7 
7 • . . 4.2 3.4 O,Q4 • 0.8 
8 • . . 4.1 3.3 0,06 • 0.8 
9 • • • 4.7 3.6 0,08 • 1.1 

10 . . . 4.1 3.0 0,10 . 1.1 
11 • . . 5.1 3.7 0,15 . 1.4 ------ --

1 12.2.1969 . 4.2 3.9 0,002 4•c 0.3 

2 • . 3.2 2.8 0,004 • 0.4 
3 . • 4.8 3.2 0,006 • 1.6 
4 . • 4.4 2.8 0,008 • 1.6 
5 • . 4.8 3.5 0,01 • 1.3 
6 . . 4.4 3.2 0,02 • 1.2 
7 • . 4.2 2.5 0,04 • 1.7 
B • • 4.1 3.1 0,06 • 1.0 
9 • • 4.7 3.0 0,08 • 1.7 

10 • • 4.1 1.9 0,10 • 2.2 
11 • . 5.1 1.5 0,15 • 3.6 

The preliminary studies made by us either in laboratory or in the 
field are satisfactory but not enough to be able to write a final report. 

For to measure the solar energy and repeat the experiment deseri
bed ·above, studi-es will be contiued the coming year, not in the field of 
Research Center where there is little snow that does not last long, but 
in neighbor sities where there is much snow and ice. lt is hoped that 
the results of measurements will be rnore accurate because we know 
now, all working difficulties. 
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Demirköprü Barajı Kaçak Yerinin 
Radyoaktif Madde Kullanılarak Etüdü 

1 - GENEL : 

1.1 -Amaç 

Fizik V. Müh. izge ERTAN 

Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Demirköprü Barajında normal sızıntının artması sebebiyle radyoaktif 
madde kullanarak kaçakların yeninin tespitine çalışılmıştır. Fazla suyun 
nereden geldiği hakkında başlıca iki görüş mevcuttur. Bunlardan biri bes
lenme yerinin sol sahil yamaçları olduğu, ikincisi ise Baraj gövdesinin al
tında geçirimsiz tabakayı meydana getiren bazaltın çatiarnası ve bu çat
Iağın muhtemelen 30 numaralı piyezometre uou civarında olduğu idi. ikinci 
fikri desteklemek amacı ile Barajın inşaı sırasında temelde bazalt içeri
sine yerleştirilmiş olan 30 numaralı piyezometre ucundan radyoaktif mad
de enjeksiyonu yapılarak, uygun görülen piyezometre uçları ve rasat ku
yularından gözlenmesi düşünülmüştür. Piyezometre ucundan enjekte edi· 
len radyoaktif maddenin gözlem kuyularından izlenmesi halinde fikir tam 
olarak destekfenmiş olacaktır . 

1.2 - Piyezometre Tesisatı : 

Demirköprü Barajında 11 tanesi temelde bazalt içinde, 6 tanesi ba
raj ekseninden yaklaşık olarak 50 m menbada eski nehir yatağı içinde 
37 ·tanesi barajın geçirimsiz bölgesinde farklı kot ve kesitlerde olmak 
üzere 54 adet piyezometre ucu mevcuttur. Piyezometre giriş ve dönüş 

uçları nihai kuyuda manometre uçlarına bağlanmıştır (Şekil - 4). 

Bazalt içine yerleştirilmiş olan piyezometre numaraları 13, 15, 16, 

26, 28, 30, 31, 37, 40, 44 dur. Bu piyezometrelerde baraj su tutmağa baş

ladığı zamandan Mayıs 1962 tarihine kadar ortalama su yüksekliği 176 

kotu eviarında olmuştur. 
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Kot değişimi 1962 den 1965'e kadar 196 ila 206 arasında değerler 
almış ve 1965 tarihinden itibaren devamlı artış göstererek 226 kotuna 
erişmiştir. 

Piyezometrik değişimler, bazaltın 1965 senesinden itibaren eski öl
çümlere nazaran daha büyük piyezometrik basınçların etkisi altında kalma
ğa başladığını göstermiştir. 

Eski nehir yatağı içine yerleştirilmiş olan piyezometrelerdeki sevi
ye değişimi göl su tutmağa başladığı tarihten bu yana göl su seviyesine 
paralel olarak değiştiği görülmüştür. Bu değişmeler eski nehir yatağının, 
baraj gölü ile temas halinde olduğunu göstermiştir. 

Barajın geçirimsiz bölgesine yerleştirilmiş olan piyezometrelerde de
ğişimin muayyen bir gecikme ile göl su seviyesini takip ettiği görülmüş

tür. 

Piyezometrelerdeki bu seviye değişimlerinden yararlanarak mevcut 
olduğu düşünülen çatiağın bazaltda ve 30 numaralı piyezometre ucu civa
rında olduğu düşünülmüştür. 

1.3 - Rasat Kuyuları : 

Barajın inşaı sırasında yarı geçirimli bölgedeki su seviyelerini göz
Iemek maksadıyla muhtelif katlarda 1 O adet rasat kuyusu yerleştirilmiş

tir. Sızıntının artışından sonra sağ, sol ve bent gövdesi üzerinde 40 adet 
gözlem kuyusu açılmıştır. Bu kuyuların bazıları bazalt bazıları ise gnays 
içindedir (Tablo- 1). 

1.4 - Gözlem Lokasyonlarının Seçimi : 

Gözlem yerleri üç ölçüm merkezine bölünmüştür. 

a - 1 No. lu çadır; Bu merkezde 11 adet piyezometre ucu ile 119, 
201, 8, 110, 307, 308, 120, 118 numaralı kuyular kontrol edilmiştir. 

b - 2 No. lu çadır; Bu merkezde 303, 304, 306, 310, 105, A2, A3, 204, 
104, 103, 9 numaralı kuyular gözlenmiştir. 

c - 3 No. lu çadır; Drenaj suyu, Ekşi Su, derivasyon tünelinden ge
len su ve 110 nolu kuyuya ait sular kontrol edilmiştir. 

1.5 - Ön Çalışmalar : 

Radyoaktif maddenin enjeksiyona hazır hale getirilmesi, enjeksiyo
nu ve gözlenmesinde yapılan ufak bir hatanın sonradan telafi edilemiye
ceği ve sağlık yönünden çok zararlı olabileceği göz önünde bulundurula
rak ön çalışmalara lazumundan fazla önem verilmiştir. 
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Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: 

a - Gözlem yapılacak kuyular ve piyezometre uçları, tesbit edildi. 

b - 1 numaralı gözlem yerine iki, diğerlerine birer çadır kuruldu. 

c - Radyoaktif maddenin enjekte edileceği ve gözleneceği piyezo
metre uçları bağlantı yerlerinden sökülerek, önceden hazırlanan vana
lar · pompa devresine bağlandı ve gözlem yapılacak piyezometre uçları 
1 No. lu ölçüm çadırına kadar uzatıldı. 

d - Radyoaktif maddenin kamyondaki kurşun domuzdan alınarak tak
riben 15 metre yükseklikteki enjeksiyon bidonuna nakli için teleferik ya
pıldı. 

e - Üç ölçüm merkezine elektrik hattı çekilerek sayıcı cihazlar yer
leştirildi. 

f - Gerekli görülen yerlere suların kullanılmaması için bekçi ve 
ikaz levhaları konuldu. 

g - Enjeksiyon hızını artırmak ve piyezometre borusunda hapse
dilmiş sudan bir kısmını süratle boşaltmak için dönüş vanasını bir mi:id
det açık tutmak gerektiği görülmüştür. Bu sürenin ne kadar olacağını bul
mak için iki litre boyalı su (potasyum permanganat) 30 numaralı piyezo
metre dönüş vanası açık iken 5 · 6 atmosfer basınç altında giriş ucundan 
pompalandı. Ve su 30 dakika sonra piyezometre dönüş ucundan alındı. Bu
radan boyalı suyun 15 dakika sonra Baraj gölünün temelindeki poroz ta
şına ulaştığı tahmin edilerek aktif maddenin poroz taşını geçerek dönüş 
borusunda hapsolması tehlikesini önlemek için enjeksiyondan 10 dakika 
sonra dönüş vanasının kapatılmasına karar verildi. 

Piyezometrenin dönüş vanası açık iken 1 litre su 2 dakikada boşa
lırken, kapalı iken başlangıçta 1 litre su 12 dakikada pompalanmakta za
man geçtikçe bu süre çok artmaktadır. Bu husus gözönünde bulundurula
rak randımanlı bir enjeksiyon için aktif maddenin az suda eritilmesi ve 
arkadan temiz su ile yıkanması gerektiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca aktif eriyiğin piyezometre borusu içinde kalmaması Için yı

kama suyunun en az ne kadar olacağı yani piyezometre borusunun Için
deki suyun hacmi araştırıldı. Bunun için 30 numaralı piyezometre giriş 

ucundan 14 litre su verildi ve dönüş ucundan 13 litre su alındı. Bir litre 
suyun poroz taşından kaçtığı düşünülerek piyezometre geliş borusunun 
hacminin 6,5 litre olduğu tesbit edildi. 

h - Radyoaktif maddenin kurşun domuzdan alınarak piyezometre 
ucuna pompalanmasına kadar geçen bütün işler prova edildi ve hangi şah
sın ne iş yapacağı tesbit edildi. 
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i - Ekşi su ve Dren suyu ayrı iki hortumla alındı ve 3 numaralı öl
çüm merkezinde her biri bir kova ile irtibatlandırıldı. 

j - Gözlem yapılacağı düşünülen bütün kuyu ve piyezometrelere ait 
suların ortam saymaları ait oldukları ölçüm merkezindeki aletlerin her 
biri ile ayrı ayrı ölçüldü . 

2 - RADYOAKTiF MADDE iLE ÇALIŞMALAR : 

2.1 - Radyoaktif Maddenin Seçimi ve Deney Yerine Nakli: 

Çalışmada izleyici olarak Na- 24 seçilmiştir. Bu r.adyoaktif madde
nin insan dokusuna yerleşmemesi dolayısıyla sağlık fiziği yönünden di
ğerlerine nazaran az tehlikeli olması, Çekmece Nükleer Araştırma Merke
zinde yeteri kadar yapılabilmesi yarı ömrünün 15 saat olması dolayısıyla 

tercih edilmiştir. Radyoaktif izotop Na2 C03 kristalleri halinde bir alimin
yum kutu içerisine konulmuş iki cam ampulde 31.3.1969 saat 23.18 de 
aktivitesi 15.73 cüri iken reaktörden alınmış ve hazır bekleyen kamyonun 
arkasına 25 cm kalınlığında kurşun domuz içerisine · yerleştirilmiştir. Sağ
lık fiziği yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kamyon çift şoförle derhal 
Demirköprü Barajına hareket etmiştir. 

2.2 - Radyoaktif Maddenin Enjeksiyonu : 

Enjeksiyon Atom Enerji Komisyonu Genel Sekreterliği tarafından gön
derilen iki sağlık fizikçisinin nezareti altında yapıldı. Enjeksiyon esnasın
da bütün personel aktivitenin zararlı olduğu bölgeden uzaklaştırıldı ve işi 
olan şahıs vazifesini bitirir bitirmez derhal aktivite bölgesini terketti. 
Enjeksiyon özetle aşağıdaki şekilde yapıldı : 

a - Kamyon uygun şekilde teleferiğin altına yaklaştırıldı. Alimin
yum tüpün kapağını açmak ve aktif maddeyi ihtiva eden tüpleri kırmak 

için özel şekilde yapılmış iki kurşun domuz kamyona yerleştirildi ve ak
tif maddeyi ihtiva eden kurşun damuzun kapağı açıldı. 

b - iki metre uzunluğunda bir kıskaçla aliminyum tüp alınıp küçük 
domuza yerleştirildi. 

di. 
c - Uzun bir tornavida ile aliminyum tüp kurşun domuza tesbit edil-

d - Aliminyum tüpün vidalı kapağı bir sistemle uzaktan açıldı. 

e - ·rornavida ile kurşun domuzdaki tüp gevşetildi. 

f - Kıskaçla aliminyum tüp alınarak kırma kurşununa cam ampuller 
boşaltı ldı. 

g - Ampuller kırıldı ve ayna sistemi ile kırma işleminin mükemmel 
olup olmadığı tahkik edildi. 
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h - içinde kırılmış ampuller ve toz halinde Na- 24 bulunan taşı
yıcı kova teleferik sistemi ile enjeksiyon bidonunun bulunduğu yere ta
şındı. 

i - iki litre sıcak su ihtiva eden enjeksiyon bidonunun tam üzerine 
gelen taşıyıcı kova bir ip sistemi ile ters çevrilerek aktif madde enjeksi
yon bidonuna boşaltıldı ve karıştırıldı. 

j- Piyezometre gidiş ve dönüş vanaları açıldı ve 1.4.1969 saat 16.15 
de enjeksiyon başladı. 

k - Ön çalışmalarda tespit edild iği gibi iki lit re aktif su bitmek üze
re iken 10 litre yıkama suyu ilave edildi. 

1 - Enjeksiyon esnasında pompada çalışan işçiler sağlık fizikçileri 
tarafından devamlı kontrol edildi. 

işçiler ilk anlarda beşer dakika çalıştınldı daha sonra çalışma sü
resi yarım saata kadar uzatıldı. 

m - Enjeksiyon başlangıcından itibaren 10 dakika sonra piyezomet
re dönüş ucu kapatıldı. Bu vaziyette enjeksiyon 23.30 kadar devam etti. 
Aktif maddenin 30 numaralı piyezometre ucundan Baraj zeminine enjek
siyonunun saat 20.00 de yapıldığı kabul edildi ve bu anda aktivite 5.85 
curie idi. 

3 - RADYOAKTiF MADDENiN iZLENMESi : 

Üç ölçüm merkezine ait fokasyonlarda 1.4.1969 günü saat 20 de öl
çümlere başlandı. 

1 Nolu Ölçüm Merkezinde Gözlem : 

13, 15, 16, 26, 28, 29, 31, 37, 40, 42, 44 Numara1ı piyezometre uçlarin
dan çıkan sular ayrı ayrı kaplarda toplanmış ve aktiviteleri N- 624 sayı

cısının Na 1 kristalli sintilasyon sayacı ile izlenmiştir. Yalnız 44 numaralı 
piyezometre ucunda enjeksiyondan 2 saat sonra aktivite yükselrneğe baş
lamış, 27 saat sonra maksimumdan geçerek 37 nci saatte standart sayma 
(*) seviyesine düşmüştür. Gözlem yapılan piyezometre uçları ve bun
ların zamanla aktivite değişimleri Tablo 2 de görülmektedir. 

Ayrıca bu merkezde 119, 201, 8, 110, 307, 308, 120, 118 numaralı ku
yulardan kova ile su çekilerek N- 522 sayıcısı ile aktivite izlenmiş ve 
yalnız 307, 308, 201 de yükselme görülmüştür. (Tablo 2). 

(*) Standart sayma (Ortam Sayması) Aktif madde atılmadan önce piyezometre 
uçlarından alınan suyun sayması. 
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307 Numaralı kuyu gözlem yapılacak kuyular arasında mevcut bulun
madığı için ilk zamanlar numune alınmamış fakat bazı kuyularda ilk puls
ların okunması üzerine 46 saat sonra buradan numune alınmağa başlanmış 
ve bu kuyuya aktivitenin ilk hangi saatte geldiğinin kaçırıldığı görülmüş 

· daha sonra 68 nci saatte maksimum'dan geçmiş ve 85 saat sonra standart 
sayma seviyesine düşmüştür. 

308 Numaralı kuyuda aynı şekilde 41 nci saate kadar gözlem yapıl

madığı için aktivitenin ilk geldiği saat tesbit edilememiş ve 85 saat sonra 
aktivite yükselrneğe devam ettiği için maksumunun geçtiği saatı bulmak 
mümkün olmamıştır. 

201 Numaralı kuyuya 28 nci saatte aktivite gelmiş ve 74 saat sonra 
maksimumdan geçtikten sonra düşrneğe başlamıştır (Tablo 2) . 

2 Nolu Ölçüm Merkezinde Gözlem : 

Bu merkezde 303, 304, 306, 310, 105, A2, A3, 204, 104, 103, 9 numa
ralı kuyularda gözlem yapılmış ve 31 O, 304, 303, 306 Nolu kuyularda akti
vite izlenmiştir. (Tablo 2) 

310 Numaralı kuyuya aktivite 22 saat sonra gelmiş 36 ncı saatte mak
simundan geçmiş ve 46 saat sonra standart sayma seviyesine düşmüş
tür. Bu kuyuda aktivite yükselmesi diğerlerine nazaran az olmuş ve kısa 

bir süre sonra kaybolmuştur . 

Aktivite 304 numaralı kuyuya 18 saat sonra, 306 numaralı kuyuya 36 
saat sonra gelmiş ve son ölçmede her iki kuyuda da aktivitenin yüksel
rneğe devam ettiği tesbit edilmiştir. 

303 Numaralı kuyuya 14 üncü saate kadar sabit Geiger sayacı yerleş
tirilmiş, daha sonra okuma için Geiger sayacının duyarlığının kafi gelme
diği anlaşılmış ve kuyudan su çekerek BASC sayıcısı ve kristalli s.intilas
yon sayacı ile ölçüm yapılmıştır. Fakat ilk numuneyi alırken kuyu çökmüş 
ancak 61 saat sonra kova ile su çekilebiimiş fakat aktivitenin başladığı 

anın kaçırıldığı tesbit edilmiştir . Aktivitenin son ölçmede halen yüksel
mekte olduğu görülmüştür. 

3 Nolu Ölçüm Merkezinde Gözlem : 

Bu merkezde Ekşi su, Drenaj suyu, Derivasyon tünelinden gelen su 
ve 110 numaralı kuyu gözlenmiş fakat hiçbirinde aktivite yükselmesi tes
bit edilememiştir. 
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4- SONUÇ: 

Raporda belirtildiği gibi göl su seviyesinin değişimi temelde bazalt 
ve gnays içine yerleştirilmiş piyezometre katlarında değ i şiklik yapmak
tadır . Bu gerek gnays gerekse bazalt kayalarının su taşıyabilecek tipte 
çatiakiı ve geçirimli olduğunu göstermektedir. 

Baraj temeline yerleştirilmiş olan 30 numaralı piyezometre ucundan 
enjekte edilen radyoaktif madde 310, 307, ·201, 304, 303, 306, 308 numa
ralı gözlem kuyularından çıkmıştır. (Tablo 2). Bazalta enjekte edilmiş olan 
aktif maddenin sol yamaçta gnays içine açılmış olan gözlem kuyularından 
çıkması, bazalttaki suyun çatlak ve poroz gözenekleri takiben gnaystan 
geçtiğini göstermiş ve ayrıca 30 numaralı piyezometre ucu civarında bir 
çatiağın olduğunu net olarak doğrulamıştır (Şekil 1) , (Şekil 2) . 

Bazalt içine yerleştirilmiş olan 11 adet piyezometre ucundan yalnız 

44 numaralı ~çta aktivite yükselmesi kaydedilmiştir . 

Barajın mansabında Drenaj suyu , Ekşi Su ve Derivasyon tünelinden 
gelen sularda aktivite kontrol edilmiştir . \ 

Seyrelme dolayısiyle ve aktif maddenin enjeksiyon yerinden bu lo
kasyonlara erişene kadar yarı ömrü dolayısıyle kaybından ötürü, suyun 
aktivitesi aletlerin ölçme sınırı altına düştüğü için bu lokasyonlardan han
gilerinden ve enjeksiyondan ne kadar zaman sonra aktivitenin geldiği hak
kında bir fikir elde edilememiştir . 

Bu çalışma izotop ve Protatip Laboratuvarları Fen Heyeti Müdürlük
leri tarafından yapılmıştır. 
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TABLO 1 

Sondaj deliği Deliğin açıldığı 

ı Takribi delik Delik taban 
numarası jeolojik yapı derinlik (m) k otu 

101 Gnays 40.00 180.00 
102 . 60.00 180.00 
103 . 60.00 180.00 
104 . 72.00 180.00 
105 . 60.00 180.00 
106 . 60.00 180.00 
107 . 72.00 180.00 
108 • 72.00 180.00 
109 . 56.00 180.00 
110 . 65 .00 155.00 
111 . 22.00 180.00 
112 . 30.00 155.00 
113 Bazalt 35.00 170.00 
114 . 35.00 170.00 
115 . 35.00 170.00 
116 . 35.00 170.00 
201 Gnays 25.00 180.00 
202 . 40 .00 180.00 
203 . 56.00 180.00 
204 . 72.00 180.00 
205 . - -
301 . 60.00 180.00 
302 . 62.00 180.00 
303 . 72.00 180.00 
304 . 72.00 180.00 
305 . 72.00 180.00 
306 . 65.00 180.00 
307 . 30.00 180.00 
308 . 40.00 180.00 
309 . 56.00 180.00 
310 . 72.00 180.00 
311 . - -

2 . 27.00 225.00 
5 . 50.50 181.50 
9 . 35.50 179.50 

17 . 9.60 190.40 
A, Baza·lt 36.00 179.00 

Aı . 73.00 179.00 
AJ . 72.00 180.00 
A4 Gnays 60.00 180.00 
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-..:ı 

Kuyu 

No. 

310 

307 

201 

304 

303 

306 

308 

44 Nolu 
Piyezo-
metre 

Aktivitenin 
Ölçüm gelrneğe 

Süresi başladığı 

saat 

0-85 22 

46-85 ? .. 
4-74 28 

0-84 18 

61-84 ? 

36-85 36 

41-85 ? 

0-61 22 

TABLO 2 

AKTiViTE GELEN PiVEZOMETRE VE KUYULARI 

Max Aktivitenin 
Aktivitenin bittiği Düşüllceler sat 

geçtiği saat 

36 46 Diğer kuyulara nazaran aktivitesi 
çok artmamış ve kısa bir süre son-
ra bitmiştir . 

52 85 46 saat kuyuda gözlem yapılmamış. 

74 Son sözlernde aktivite devam 
ediyordu. 

? Son gözlernde aktivite yükselrneğe 

devam ediyordu. 

? Son gözlernde aktivite yükselrneğe 14 saat gelger sayacı ile gözlenme· 
devam ediyordu. miş , daha sonra kuyu çökmüş ölç-

me ancak 61 inci saatte başlanmış-
tır . 

? Son gözlernde aktivite yükselrneğe 

devam ediyordu. 

? Son gözlernde aktivite yükselrneğe 41 saat kuyuda gözlem yapılmamış-
devam ediyordu. tır . 
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Use of Radioactive Tracers in Tracing 
The lnfiltratıon from The Deteriorated 

lmpervious Blanket on Earth Dam 

1 - INTRODUCTION : 

1.1 - Scope of work: 

A study has been made at Demirköprü dam, which is an earth d!3m, 
on the determ1nation of the origin of leakages by using radioactive tr.acer 
techniques. There are two main suggestions as to the source of leakage. 
One of them is that the origin of the increased seepage is the left side 
slopes and the other is the cracking of basalt which constitutes an im
pervious layer under the dam. This crack is probably near the tip of the 
piezometer No. 30. 

To support the second idea, radioisotope injection has been made 
from piezometer No. 30 which had been placed into the basalt of the 
foundation during construction and resulting activities have been mea
sured in the observation wells, piezometer tips, intake tunnel and at the 
outlet of the drain . 

1.2 - Installation of piezometer : 

There are 54 piezometer tips at Demirköprü dam. · 11 of these are 
in the basalt foundation; 6 are in the old river bed; approximately SOO 
meters upstream of the dam's axis and 37 are in the impervious region 
of the dam at different elevations and sections. Entrance and return con
nections of piezometers are connected to manometer tips at the terminal 
well (Fig. 4) 

Piezometers placed into the basa lt are Nos. 13, 15, 16, 26, 28, 30, 31, 
37, 40, 42 and 44. The average water level at piezometers has been at 
araund elevation 176 from the time when dam began to store water until 
May 1962. 

Elevation variations have been evaluated between 196 and 206 from 
1962- 1965. They show a cotinuous increase from 1965 and one of them 
has reached elevation 226. 
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Piezometric variations have shown that basalt is under higher pie
zornetric pressures compared to the old measurements made since 1965. 
Variations of the levels in piezometers which are place.d in the old river 
bed are in parallel with the water level of the lake from the time when 
the lake has begun to store water. These variations show that the old 
river bed is in contact with the dam lake. 

lt is observed that variations in piezometer readings follow the lake 
water level with a certain delay. The presence of a crack in the basalt 
around No. 30 piezometer tip is deduced having considering the varia
tions in piezometers. 

1.3 - Observation wells : 

1 O observation wells are placed at different elevations during the 
construction of the dam to observe water levels in randomfill. 

After the increase of seepage, 40 observation wells were drilled on 
right, left and cret. Some of these weils are in the basalt and some in 
gneiss, (Tab le 1). 

1.4 - Selection of locations : 

Observation locations were concentrated in three groups: 

a) Group 1: 

In this group 11 piezometer tips and 8 observation wells, which are 
numbered 119 ,201, 8, 110, 307, 308, 120, 118 have been observed. 

b) Group ll: 

The wells numbered 303, 304, 306, 310, 105, A2, A3, 204, 104, 103 have 
been observed in this group. 

c) Group lll : 

Outlet of the drain, mineral water, intake tunnel and the well nurn
bered 110 are included in Group lll. 

1.5 - Preliminary works : 

Preliminary studies were made to investigate possible problems ari
sing during the experiments giving ri se to . inconveniences or health ha
zards during the injection of tracers. This . work can be summarized as 
follows: 

a) Wells and piezometer tips to be observed, were selected; 
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b} Tents were pitched for each group ; 

c) The piezometer pipes were extended from their measurement 
points and connected to the activity measuring vessels in the tent for 
Group 1; 

d) A teleferic system was prepared to carry the isotope from the 
truck to the injection vessel; 

e) Electricity was supplied for each location and a tent for each 
group and counting equipment were set up. 

f) Guards and warning signs were placed at necessary points to 
prevent the use of contaminated water ; 

g) lt was found necessary to keep the return valve open for a cer
tain period to empty rapidly same water kept in the piezometer pipe and 
to increase the velocity of injection. To find out the duration of this time 
2 Lt potassium permanganate solution under 5- 6 atmospheric pressure 
was pumped through the entrance with the return valve of piezometer 
No. 30 open. This water was taken from the return end of the piezometer 
after 30 minutes . 

Supposing that potassium permanganate solution has reached pie
zometer tips in the foundation of the dam. lt was decided that the return 
valve should be etased 1 O minutes after starting injection. This was done 
to prevent the danger of passing of the active material through the pie
zometer tip and remaining in the return pipe. When return valve of piezo
meter is open. 1 Lt water was emptied in two minutes white it was closed, 
1 Lt was pumped out in 12 minutes in the beginning and this period be
came much langer afterwards. Taking this factor into consideration, it 
has been determined that the active material should be dissolved in a 
little amount of water and washed with clean water afterwards. This is 
necessary for a better injection . Also, to prevent active solution from 
staying in the pipe of piezometer what the least amount of washing water 
should be that is the volume of the water in the pipe was measured. For 
this purpose 14 Lt of water was pumped in through the entrance end of 
piezometer No. 30 while 13 Lt. was pumped out from return end. Suppo
sing that 1 Lt water leaked out from piezometer tip, it was decided that 
the volume of half of piezometer pipe was 6.5 Lt. 

h) All work beginning from taking radioactive material from lead 
container till pumping to the end of the piezometer was exercised and 
who will do which work was decided. 

i) Mineral water and drainage water were taken by two hoses and 
each was connected to a bucket at group No. lll. 
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j) Backgrounds of waters belonging to all wells and piezometers 
from which observations were thought to be made, are recorded . They 
were also measured separately by every apparatus at each group to which 
they belong. 

2 - USE OF RADIOACTIVE TRACER : 

2.1 - Selection of radioactive material and its transportation : 

Na- 24 was chosen as a tracer for the experiment. lt was preferred 
because it does not get into the human cell and thus is less dangerous 
regarding health physics in comparison with others. lt can also be pre
pared at Çekmece Nuclear Center in the required amounts and its half 
life is 15 hours. The radioactive isotope , as crystalls of Na2 C03 was put 
into two glass bulbs that were placed in an aluminium tube. On 31 
March 1969 at 11.18. p. m. it was taken from Research Center with an 
activity of 15.73 curies. Then it was placed into a 25 cm thick lead can
tainer on a truck . After health physics control the truck had started for 
Demirköprü dam with two drivers. 

2.2 - lnjecting radioactive tracer : 

lnjection was made under the inspection of two health physicists 
sent by the General Secretariat of the Atomic Energy Commision. During 
the injection all personnell were kept away from the dangerous active 
region and the person on duty left this region as soon as he was through 
with his work. lnjection was made, in short, in the following way : 

a) The truck came below the teleferic system. The lead contianers 
made in a special form to break the tubes of active material and open 
the aluminium tube were put on the truck and the lid of the container 
which contained active material was opened. 

b) The aluminium tube was removed with a 2 m long handling tool 
placed into the smail lead container. 

c) The aluminium tube was fastened into the lead container with 
a long screw - driver. 

d) The serewed lid of the alum inium tube was opened with a sys
tem operating from a distance. 

e) The tube in the lead container was unfastened with the long 
screw- driver. 

f) The aluminium tube was taken with remote handling and the 
glass bulbs were put into the breaking lead container. 
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g) The bulbs were broken and controlled by a mirror system to see 
if the breaking process was succeeded. 

h) The carrying bucket including the broken bulbs and powdered 
Na - 24 was carried by a teleferic system to the place where injection 
barrel stood. 

i) The carrying bucket which was right above the injection bar
re! obtaining 2 Lt of hot water was turned over with a rope system and 
was emptied into the injection barrel and stirred. 

j) The entrance and the return valves of piezometer were opened 
and injection began on Arpil 1,1969 at 4.15 p.m. 

k) As 2 lt of water was nearly to be emptied, 10 Lt washing water 
was added. 

1) The workmen pumping during injection were under continuous 
control of health physics. 

At the beginning of the injection the workmen worked for five minu
tes. Later on, this period was extended to a half an hour. 

m) Ten minutes after the beginning of injection, return end of pie
zometer was closed. Thus injection was continued till 10.30 p. m lnjec
tion of the active material from the end of the piezometer No. 30 to the 
base of the dam was accepted to be made at 8.00 p' m. and the acti
vity was 5.85 curies at that moment. 

3 - TRACING RADIOACTIVE MATERIAL : 

Measurements were begun on April 1,1969 at 8.00 p. m. on the lo
cations belonging to three measuring centers. 

Observation at the measuring center No. 1 : 

The water coming from the ends of piezometers Nos. 13, 15, 16, 26, 
28, 29, 31, 37, 40, 42, 44 are collected in the different cups and their acti
vities are traced by a scintillation counter of raterneter N· 624. The actl· 
vity has begun to increase only at the end of piezometer No. 44 after 22 
hours of injection. lt gave a peak at 27'h hour and fell to standart counting 
level (*) at 37'h hour. 

Additionally, the activity was measured by taking water with buckets 
from wells Nos. 119, 201, 8, 110, 307,308, 120, 118 with raterneter N-522 
and an increase was determined only in 307, 308, 201. 

(*) Counting of water obtained from ends of piezometer before throwing active 
materi al. 
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Since well No. 307 was not present among wells through which ob
servation would be made, samples had not been collected at the begin
oing but 46 hours later, after having the readings of first pulses in cer
tain wells , the samples were began to collect from this well. lt was ob
served that the time of the activity coming to this well was missed, it 
passed thr,augh maximum at 681

h hour and after 85 hours it fell to the 
standard counting level. 

In the same way, because the observation could not be made at well 
No. 308 till 41 ' 1 hour, the time when the activity came first, could not be 
determined. But after 85 hours the activity has continued to increase and 
thus it was again impossible to find the hour when it passed through the 
maximum. 

The activity has com·e to the well No. 201 at 281h hour and after 74 
hours, passing through maximum, has begun to decrease. 

Observation at measuring center No. ll : 

Observation was done in wells Nos. 303, 304, 306, 310, 105, A2, A3, 
204, 104, 103, 9 in this center and the activity was measured in wells Nos. 
31 O, 304, 303, 306. The activity has reached well No. 31 O after 22 hours 
and passed through maximum at 361

h hour and after 46 hours fell to stan
dard counting. The increase of the activity was rather less in this well 
compared to others and completely dissapear after a certain period. 

The activity has reached well No. 304 after 18 hours, well No. 306 after 

36 hours and it has been investigated that in both wells the activity has 

continued to increase. 

A constant Geiger Counting is placed in well No. 303 till 141h hour 

and it was seen that the efficiency of the Geiger Counter was not suffi

cient for the following readings . So the maasurement is made by crystal 

. scintillation counter and BASC Scaler. But while taking the first sample, 

the well has fallen down only 61 hours later water could be obtained by 
buckets but it was realised that the baginning moment of the ac.tivity was 

missed. lt was seen from the last maasurement that the activity was 

stili increasing. 

Observation at measuring center No. lll : 

At this center mineral water, drainage water, water coming form 

intake tunnel and well No. 11 O have been observed but no increase in the 

activity was measured. 
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CONCLUSION : 

As mentoined in the report, variation of the lake water level causes 
changes in the elevations of piezometers located in the basalt and gneiss 
of the foundation . 

The radioactive material which is injected from piezometer No. 30 
placed in the dam's foundation, came out from observation wells Nos. 
310,307,201 , 304,303,306 and 308 (Table 2). The fact of the active mate
rial injected into the basalt coming out of the observation wells drilled 
in gneiss on the left slope has shown that water in basalt passes through 
gneiss folowing the porous media and the cracks. lt has also proved that 
there is a crack around No. 30 piezometer tip (Fig. 1) (Fig. 2). 

Among 11 piezometer tips placed in the basalt, only at tip No. 44 
an increase of activity is observed. The activity is controllsd at the out
let of the drain, mineral water and water coming from intake tunnel. 

Because of dilution and half life of active material, the activity of 
the diluted water is decreased. Since this activity is below the maasuring 
limits of rate - meters, it could not be learned whether the activity in 
the waters obtained from these locations increases or not. 

This study has been done by the lsotope and Prototype Laboratoires. 
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·TABLE 1 

Approximate depth 
No of drilling Geological structure of ho le Base elevatlon 

holes when hole is opened (m) of hale 

101 Gneiss 40.00 180.00 
102 Gneiss 60.00 180.00 
103 . 60.00 180.00 
104 . 72.00 180.00 
105 . 60.00 180.00 

106 . 60.00 180.00 
107 . 72.00 180.00 

108 . 72.00 180.00 

109 . 56.00 180.00 

110 . 65.00 155.00 

111 . 22.00 180.00 

112 . 30.00 155.00 
113 Basa lt 35.00 170.00 

114 Bascılt 35.00 170.00 .. 
115 Basa lt 35.00 170.00 
116 . 35.00 170.00 

201 Gnelss 25.00 180.00 

202 • 40.00 180.00 

203 • 56.00 180.00 

204 • 72.00 180.00 

205 Gneiss - -
301 • 60.00 180.00 

302 . 62.00 180.00 

303 . 72.00 180.00 

304 . 72.00 180.00 

305 • 72.00 180.00 

306 . 65.00 180.00 

307 . 30.00 180.00 

308 • 40.00 180.00 

309 . 56.00 180.00 

310 • 72.00 180.00 

311 . - -
2 . 27.00 225.00 

5 • 50.00 181.50 

9 . 35.50 179.50 

17 . 9.60 190.40 

Aı Basa lt 36.00 179.00 
' Al Basa lt 73.00 179.00 

A3 Basa lt 72.00 180.00 

A4 Gneiss 60.00 180.00 
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w 
m 

Well 

No. 

310 

307 

201 

304 

303 

308 

Piezo-
m eter 
No.44 

Duration 
of 

measurement 

0-85 

46-85 

4-74 

0-84 

61-84, 

41-85 

0-61 

TABLE 2 

WELLS AND PIEZOMETER FROM WHERE ACTIVITY CAME 

Ho ur when Hour when 
maximum Hour when activity 

Remarks activity 
began attivity was finished ' 

passed 

22 36 46 Activity has not ineressed much compared with 
other welles and finished after a short period 

? 52 85 No observation at the well for 46 hours 

28 74 Activity continued at last 
observation 

18 ? Activity continued to increase 
at the last observation 

? , 1 Activity continued to increase Observed with Gelger Counter for 14 h. then well 
at the last observation has fallen and measurement began at 6 Ist hour. 

? ? Activity continued to increase No observation at the well for 41 hours. 
at the last observation 
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Uçucu Küllü Betonlar için Mukavemet 
Formünerinin Elverişliliği ve 

Kritik Dozaj 

SU M MARY 

V. Müh. Ömer Lütfi BAYAZIT 
ARAŞTIRMA DAIRESI 

Malzeme Lab. Fen Hey. Müdürü 

People have tried to find out the things that the compressive strength 

of concrete is based upon since a long time ago and many formulas which 

~re similar or not similar to each other are put forward. But when these 

formulas are applied with cement plus puzzolans certain difficulties arise 

and it becomes necessary to make some assumptions. In this paper the 

suitability of Feret, Bolomey and Graf Formulas which are mostly used, 

when fly- ash is used as puzzolan in concrete, is discussed and also the 

critica ı dosage problem in fly- as h concrete is studied by . theoretical and 

experimental methods. 

ÖZET 

Çok eskidenberi beton basınç mukavemetinin nelerin fonksiyonu ol

duğu araştırılmış ve bunlara göre bir çok birbirine benziyen veya benze

miyen formüller ortaya atılmıştır. Fakat bu formüllerin tatbikatında çimen

to ile beraber puzolanların kullanılması halinde bazı zorluklar çıkmakta 

ve kabullere gidilme zorunluğu doğmaktadır. Bu makalede en yaygın olan 

Feret, Bolomey ve Graf formüllerinin betonda puzolan olarak uçucu kül 

kullanılması halinde elverişliliği eleştirilmekte ayrıca uçucu küllü beton

larda kritik dozaj konusu teorik ve deneysel yolla incelenmektedir. 
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1. GIRIŞ: 

Betonun en önemli özelliklerinden birisi muhakkakki basınç mukave
metidir. Genel olarak basınç mukavemeti büyük olan bir betonun kalite ba
kımından iyi o,lduğu söylenebilir. Şu halde ekonomik sınırlar dahilinde iyi 
bir beton mukavemeti daima aranan bir husustur. iyi beton imali için ise 
her şeyden evvel basınç mukavemetine etki yapan faktörlerin bilinmesine 
ihtiyaç vardır. işte bu gayeyle eskiden beri bir çok, araştırıcılar beton ba
sınç mukavemetinin bağlı olduğu faktörleri incelemişler ve neticede bir 
takım formüller vermişlerdir. Aşağıda görüleceği gibi bu formüllerin he
men hepsinde bağlayıcı madde olarak çimento kullanılmıştır. Halbuki bu
gün modern teknolojide beton da sadece çimento kullanılmamakta bunun 
yanında puzolan denen tek başına aktif olmadığı halde ancak çimento ile 
birlikte bağlayıcı özellik kazanan maddelerde kullanılmaktadır. Mesela, Tür
kiyede önümüzdeki senelerde bol miktarda uçucu külün puzolan olarak be
tonda kullanılmasına şahit olacağız. Uçucu kül betonda çimento yerine ika
me şeklinde veya agrega granülometrisini iyileştirici yönde kullanılmakta

dır. Şu halde formüllerin tatbiki sırasında bunlar çimento mu kabul edile
cektir, yoksa agregamı? Su- çimento oranında nazarı itibare alınmamalı
mıdır? Yoksa formüllerdeki su- çimento oranı terimini su - bağlayıcı madde 
oranı şeklindemi tadil etmelidir? Bazı kabüllerle formülleri .kullansak acaba 
hangi formül bu şartlarda en uygun neticeyi verecektir? 

Işte bütün bu sorulara doğru bir cevap verebilmek için bu makalede 

iki ayrı kıvamda, farklı dozajda ve % 15, % 20 ve % 25 oranında çimento 

yerine L!ÇUcu kül kullanarak imal edilen 36 ayrı beton üzerinde alınan neti

celere göre pratikde en çok kullanılan üç mukavemet forn:ıülünün (Feret, 

Bolarney ve Graf) birbiriyle mukayasesi yapılmakta, bunların elverişliliği 

incelenmektedir. 

Makalede ele alınan ikinci konu uçucu küllü betonlar için bir kritik 

dozaj olup olmadığının tesbitidir. Genel olarak beton basınç mukavemeti

nin artırılması için en çok başvurulan çare çimento dozajını artırmaktır. 

Acaba bu nereye kadar ekonomikdir? Dozajın öyle bir kritik değeri mev

cutmudurki bunun aşılması halinde çimento ve uçucu kül toplamının be-
l 

lirli bir miktar artmasına tekabül eden mukavemet artışı bağlayıcı dozajı 

artdıkça azalmaktadır? Acaba çimento ile birlikte muayyen oranlarda uçucu 

kül kullanıldığı takdirde böyle bir kritik dozajın değeri nasıl değişmektedir? 

işte yukarda izah edilen şekilde imal edilen farklı betonların laboratuvar 

deney neticeleriyle bu soruların cevapları deneysel olarak verilmeye, ay

rıca da sonuçlar teorik düşüncelere yer verilerek formüle edilmeğe çalışıl

maktadır. 

38 



ll. LABORATUVAR ÇALIŞMASI : 

Yukarda izah edilen hususların araştırılması için laboratuvarda iki ayrı 
kıvamda beton hazırlanmıştır. Bunlardan birisi nemli toprak kıvamında 

(2.5 cm slamplı) , diğeri plastik kıvamdadır (1.5 cm slamplı). Ayrıca uçucu 
kül için genel kullanma limitleri olan % 15-25 arasında çalışılmıştır. Yani 
toplam bağlayıcı (çimento + uçucu kül) miktarının % 15, % 20 ve % 25 
miktarı uçucu kül olacak şekilde üç çeşit beton dökülmüş, toplam dozajda 
bu sırada 350 kg/m3 den 200 kg/m3 e inecek şekilde değiştirilmiştir. Böy
lece nemli toprak ve plastik kıvamd~ muhtelif dozajda ve çeşitli uçucu kül 
yüzdesini havi 36 ayrı cins beton dökülmüştür. Karışımlarda kullanılan agre
ga kalker karakterli Gökçekaya kırma agregası olup kurnun özgül ağırlığı 

2.65 gr/cm3
, çakıl ın ise 2.68 gr/cm3 dür. Araştırmada agrega; O- 4.76 mm 

arası kum, 4.76 - 19.1 mm arası ince kırma çakıl, 19.1-38.1 mm arası iri 
kırma çakıl şeklinde isimlendirilerek ve üçe ayrılarak kullanılmış , ideal gra
nülometri için ASTM Standardlarından faydalanılmış ve karışım hesapları 

ise · Bureau of Reclamation» metoduna göre yapılmıştır. Kullanılan çimento 
3.17 gr/cm3 özgül ağırlığında, basınç mukvemeti 7 günde 305 kg/cm2

, 28 
günde 375 kg/cm2 değerinde , çekme mukavemeti ise aynı günlerde 22 ve 
28 kg/cm2 değerindeki Afyon Tip ll Partiand Çimentosudur. Kullanılan uçu
cu kül ise Tunçbilek Termik Santralı 2. elektro- filtre altından alınan 1.95 
gr/cm3 özgül ağırlıklı 3850 cm2/gr spesifik yüzeyi havidir. 

· Normal oda sıcaklığında yapılan karışımlarda agrega yıkanarak kulla
nılmış, hesaplar doygun- kuru yüzey esasına göre yapılmıştır. Beton 
0.125 m3 lük bir betoniye ri e imal edilmiş, 15 X 30 cm ebadındaki silindirik 
kalıplara doldurulmuş , kalıplamada vibratör kullanılmıştır. Nümuneler kı 

rılma gününe kadar % 100 rölatif rutubette ve 21 ± 1°C da standart kü
re maruz bırakılmış , 28. ve 90. günlerde başlıklanmak suretiyle kırılmış

lardır. Dökülen betonların numaraları, dozajları , uçucu kül oranları ve 
basınç mukavemet sonuçları Tablo- 1 (Nemli toprak kıvamı) ve Tablo- 2 
(Plastik kıvam) de toplu olarak görülmektedir. 

lll. BETON BASlNÇ MUKAVEMET FORMÜLLERI : 

· Beton basınç mukavemetinin nelerin fonsiyonu olduğu uzun zaman
dır tartışılır . Mukavemet hakkındaki teorilerden en önemlilerinden birisi 
mukavemetin betondaki çimento hamurunun kalitesine bağlı olduğu şek
lindedir. 

Eğer çimento, su ve hava olarak içindeki agregadan gayri maddele
rin hacimleri toplamını çimento hamuru olarak tarif edecek olursak be
ton agrega ve çimento hamurundan teşekkül etmiştir . Setonda kınlmayı 

doğuran ve daha zayıf olan çimento hamurudur. Öyleyse bir betondaki 
çimento hamuru ne kadar iyi kaliteli olursa betonun dayanımı o kadar bü
yük olacaktır. 
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TABLO 1 

Bağlayıcı Madde Uçucu kül Basınç Mukavemet! 

Sıra Dozaj 
Bağlayıcı 

Kg/Cm2 

No. Kg/m3 Çimento Uçucu Kül Madde 
Kg/ m3 Kgf m3 % 

28 günde 90 günde 

1 276.25 48 .75 15 219 298 

2 325 260.00 65 .00 20 234 322 

3 243.75 81 .25 25 237 344 

. 
4 255.00 45.00 15 185 274 

5 300 240.00 60 .00 20 200 285 

6 225.00 75 .00 25 205 322 

7 233.75 41.;15 15 153 226 

8 275 220.00 55.00 20 189 247 

9 206.25 68.75 25 194 286 

10 212.50 37.50 15 125 176 

11 250 200.00 50.00 20 135 185 

12 187.50 62.50 25 155 2oo 

13 191.25 33.75 15 89 133 

14 225 180.00 45.00 20 95 146 

15 168.75 56.25 25 104 148 

16 170.00 30.00 15 72 114 

17 200 160.00 40.00 20 82 120 

18 150.00 50.00 25 92 124 

Çimento hamurunun kalitesi ise; 

a) Çimentonun kalitesine, 

b) Çimento hamurundaki çimento konsantrasyonuna, 
bağlıdır. 

Bu söylediklerimizi formüle edecek olursak 'betonun basınç muka
vemeti 
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TABLO 2 

Bağl ayıcı Madde Uçucu kül Basınç Mukavemeti 

Sıra Dozaj 
Bağlayıcı 

Kg/ Cm2 

No. Kg / m3 Çimento Uçucu Kül Madde 28 günde 90 günde 
Kg/ m3 Kg/ m3 % 

1 297.50 52.50 15 231 332 

2 350 280.00 70.00 20 240 344 . 
3 262.50 87.50 25 260 353 

4 255.00 45.00 15 187 270 

5 300 240.00 60.00 20 196 308 

6 225.00 75.00 25 201 319 

7 233.75 41 .25 15 133 186 

8 275 220.00 55 .00 20 170 277 

9 206.25 68.75 25 189 281 

-
ı 10 212.50 37.50 15 124 140 

11 250 200.00 50.00 20 144 177 

12 187.50 62.50 25 154 189 

13 191.25 33.75 15 82 130 

14 225 180.00 45.00 20 106 148 

15 168.75 56 .25 25 121 159 

16 170.00 30.00 15 72 120 

17 200 160.00 40.00 20 84 124 

18 150.00 50.00 25 90 130 . 
R = K. f (m) (1) 

şekl i nde ifade edilebilir. Burada : 

R = Beton basınç mukavemeti 

K = Çimento kalitesini belirten bir katsayı 

f) (m) =Çimento konsantrasyonunu ifade eden bir fonksiyon 

m= 
Çimento hacmi 
Çimento humuru hacmi 
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f (m) = f ( c ) 
c+e+v 

c = ml taze beton içindeki çimentonun mutlak hacmi 

e = ml taze beton içindeki suyun hacmi 

v = ml taze beton içindeki hava boşlukları hacmi 

olmak üzere (1) formülü 

R=K.t( c ) 
c + e+ v 

şeklinde yazılabilir . 

(2) 

(2) formülü incelenirse görülürki betonun basınç mukavemeti üze
rine agrega granülometri ve cinsinin doğrudan dogruya bir etkisi yoktur. 
Ancak agrega arzu edilen kıvamı temin edecek yağurma suyu miktarına 

yani (e) terimine etkiyerek endirekt olarak tesirli olmaktadır. 

(2) eşitliğinin varlığı birçok araştırıcılar tarafından kabul edilmekle 
birlikte f (m) fonksiyonunun şekli ve (K) nın değeri hakında mutabakat 
hasıl olmamıştır. Mesela, Genel halde gösterilmiş olan (2) formülünün 
tatbikatı Feret, Talbot ve Suenson tarafından şu şekillerde yapılmıştır : 

Fe ret R = KF (-c-+-~-+-v-r (3) 

R = Kr ( c )2·5 
c+e+v 

Talbot (4) 

Suenson R = Ks ( 
c )3·5 

c+e+v 
(5) 

Yukarki formüller incelenirse görülürki bağıntının parabalik oluşu
hakkında herkes hemfikirdir, fakat parabalun mertebesi dolayısiyle (K) 
katsayıları hakkında fikir birliği yoktur. 

Ancak formülleri n bu şekilde tatbikatı pratikte zorluk yaratmakta- · 
dır. Çünkü her defasında çimento, su ve boşluğun mutlak hacimlerinin 
bulunması zorunludur. işte bu sebepten (2) nolu formül ; 

R = K . f ( 
1 

) (6} 
1 + ~ + ~ 

şekline getirilip ayrıca :!.._oranı da çok 
c 

R = K.f ( 1 ~-z) = K.I'(;) 
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şeklinde ifade edilebilir. Yani betonun basınç mukavemeti doğrudan doğ
ruya su- çimento oranı cinsinden belirlenebilir. 

Setonun basınç mukaveteti ile Su- çimento oranı arasındaki bağıntı

yı ilk araştıran Amerikalı Prof. Abrams'dır . Bu araştırıcının verdiği _ for
mül şu şekildedir : 

A= ~ w 

Be 

Burada ; 

R = Basınç mukavemeti , 
w 
c 

Su- çimento oranı , 

A = Çimento özelliklerine bağlı bir katsayı, 

B = Agrega özelliklerine bağlı bir katsayıdır . 

(8) 

Prof. Abrams'ın bu denklemi bir çok araştırıcılar tarafından incelen
miş ve doğruluğu tahkik edilmiştir. Fakat bu formüJde de su- çimento 

oranın (: ) ost olarak bulunuşu hesap zorluğu gösterdiğinden daha son

ra Prof. Graf tarafından daha basit olarak şu şekilde ifade edilmiştir: 

K 

R = a.(~Y 
(9) 

Bu formülde: 

R Beton basınç mukavemeti 

K = Çimentonun aynı yaşa ait norm mukavemeti 

c 
Su- çimento oranı (ağırlıkça) 

w 

a = Bütün diğer faktörleri gözönüne alan bir sabitedir. 

Beton basınç mukavemetini tayin için verilen daha birçok formüller 
vardır . Bunların belli başlıları şunlardır : 

Weiser formülü R = Kw Sin" ( ~ · ~ ) (1 Ol 

Bolarney formülü R Ke (E+CV - 0.5) (11) 

Dütron formülü R Ko -(c r/2 
E 

(12) 

Bu formüllerde; 
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R Beton basınç mukavemeti 

K Bir sabite 

c Çimento ağırlığı 

E Yağurma suyunun hacmi ) 

V Boşluk hacmi 

n = Bir sabitedir. 

Bu formüller genel olarak C veya E ye bağlı olarak ifade edil-
E C 

mektedir . 

Yukarda bugün için Dünyada beton basınç mukavemetini tayinde 
en çok kullanılan formüller verilmiştir . Formüller incelenirse görülürki 
K değeri hepsi için ayrı ayrıdır . Fakat bağlayıcının muayyen bir yaştaki 
mukavemetine bağlıdır . Fakat her formülde katsayıların o formüle ait de-

ğerleri kullanıldığı takdirde (~) nin 1-2 arsaındaki mutad değerleri ve 

aynı bir (~) değeri için elde edilen neticeler arasındaki farkın hiçbir 

şekilde % 15 den fazla oldu~u görülmemiştir. 

IV. BETON BASlNÇ MUKAVEMET FORMÜLLERiNiN MUKAYESESI: 

lll. Kısımda verilen ve izahları yapılan formüllerden üç tanesi seçi
lerek bu araştırmada kullanılmıştır. Seçilen bu formüller Feret, Bolarney 
ve Graf formülleri olup seçimde, kullanılma yaygınlığı olması ve ayrı ka
rakterleri ihtiva etmeleri gözönünde tutulmuştur. Bilindiği gibi Feret for
mülünde esas olan unsur çimento hacminin çimento hamuru hacmine 
oranı , Graf formülünde (su- çimento) oranı , Bolomey formülünde ise 
(Çimento- su) oranıdır . 

Yukarda genel şekliyle gösterilen bu formüller hesaplamada şu şe

kile dönüştürülmüştür : 
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a) Feret Formülü : 

R = KF ( c ) 
2 

c+e+v 
(3) 

Boşluğu da yukardaki genel formüJde nazari itibare almak için 

c+ s + e+v = 1 olduğu düşünülerek, 

c+e+v = 1 - s şeklinde yazılabilir . 



Burada; 

c,e,v : 1 m3 taze beton içindeki çimento, su ve hava boşluklarının 
mutlak hacmi, 

s : 1 m3 taze beton içindeki atıl malzemenin (agreganın) mutlak hac
midir. 

Ayrıca bilindiği gibi betonun kompasitesi, 1 m3 taze beton içindeki 
katı maddelerin mutlak hacmidir. Yani kampasitesi !J. ile gösterirsek 

A =c+ s 

yazılabileceği için genel (3) nolu formülümüz ; 

R = KF ( 1 +c c_ ıl r 
şeklinde kullanılmıştır . 

Ayrıca burada; 

(13) 

c = Çimento + Uçucu kül şeklinde hesaplanarak formüle dahil 
3.17 1.95 

edilmiştir. Yani formülün tatbikatında uçucu kül, özgül ağırlığı farklı bir 
çimento gibi nazari itibare alınmıştır. 

b) Bolomey Formülü : 

R = Ke ( E~ V - 0.50) (11) 

şeklindeki genel formülde hesaplamada boşluk hacmi V=O kabul edil-
miş, 

C = (Çimento + Uçucu kül) olarak kullanılmıştır. Yani formül; 

R = K ( ~ - O .50) ( 14) 

halini almış, ~ oranı bağlayıcı madde· suoranı şeklinde kullanılmıştır. 

c) Graf Formülü : 

K 
R = (w) 2 

a. c 

(9) 

şeklindeki genel formülde K yerine çimentonun norm mukavemeti kul
lanılmış, burada uçucu kül nazari itibare alınmamıştır. Fakat su· çimento 

.. w t ~. . . Su . 
oranını gosteren Clu ı rı yerıne ç· t + U ku·· 1 oranı, yanı su -c ımen o çucu 
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bağlayıcı madde oranı kullanılmıştır . Çimento norm mukavemetimizde 
375 kg/cm2 olduğu için formül; 

375 

R = a.(~r (15) 

şeklini almıştır . 

Formüllerin yeni şekilleriyle kullanılması için gerekli ~ • : ı1e ~ de

ğerleri her beton için hesaplanmış ve bunlar Tablo - 3 (Nemli toprak kı

vamlı betonlar) ve Tablo- 4 de (Plastik kıvam lı betonlar) gösterilmiştir. 

TABLO 3 

Bağlayıcı Madde \ 

Sıra Uçucu Kum Çakıl Su w c 
Çimento -- -- Kompaslte 

No. Kül c E 
Kg/ m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kgfm3 

1 276.25 48.75 751 1089 173 0.53 1.88 0.800 
2 260.00 65.00 743 1077 178 0.55 1.83 0.833 
3 243.75 81 .25 738 1070 179 0.55 1.82 0.801 
4 255.00 45.00 765 1108 165 0.55 1.82 0.808 
5 240.00 60.00 760 1102 168 0.56 1.79 0.804 
6 225.00 75.00 755 1095 168 0.56 1.79 0.808 
7 233.75 41 .25 768 1113 160 0 .58 1.72 0.799 
8 220.00 55.00 791 1100 168 0.61 1.64 0.803 
9 206.25 68.75 790 1099 171 0.62 1.61 0.813 

10 212.50 37.50 788 1142 165 0.66 1.52 0.808 
11 200.00 50.00 779 1126 170 0.68 1.47 0.807 
12 187.50 62.50 779 1125 165 0.66 1.52 0.810 
13 191 .25 33.75 797 1156 161 0.72 1.40 0.808 
14 180.00 45.00 791 1146 157 0.70 1.43 0.805 
15 168.75 56.25 795 1153 152 0.68 1.48 0.816 
16 170.00 30.00 807 1160 155 0.78 1.28 0.801 
17 160.00 40.00 831 1121 160 0.80 1.25 0.810 
18 150.00 50.00 804 1166 162 0.81 1.23 0.812 

c w E· c ve A değerleri Tablo - 3 ve 4 den, basınç mukavemet değer-

leri de Tablo - 1 ve 2 den alınarak Feret ve Bolomey formüllerindeki K 
katsayılarının 28 günlük ve 90 günlük değerleri ile Graf formülündeki (a) 
katsayısı (28 günlük) hesap edilmiş, sonuçlar Tablo - 5 (Nemli toprak 
kıvamlı betonlar) ve Tablo - 6 da (Plastik kıvamlı betonlar) gösterilmtş
tir. 
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TABLO 4 
Bağlayıcı Madde 

S ı ra Uçucu Kum Çakıl Su w c 
Çimento -- -- Kampasite 

No. Kül c E 
Kg j m3 Kg/ m3 Kg/ m3 

\ 

Kg/ m3 Kg/ m3 

1 297.50 52.50 765 981 184 0.53 1.90 0.775 
2 280.00 70.00 776 995 189 0.54 1.86 0.787 
3 262.50 87.50 774 992 192 0.55 . 1.8;3 0.789 
4 255.00 45.00 814 1036 179 0.60 1.67 0.795 
5 240.00 60.00 812 1041 178 0.59 1.68 0.800 
6 225.00 75.00 799 1026 187 0.62 1.60 0.793 
7 233.75 41.25 849 1046 189 0.69 1.46 0.804 
8 220.00 55.00 831 1024 185 0.67 1.49 0.791 
9 206.00 68.75 828 1020 178 0.65 1.55 0.792 

10 212.50 37.50 826 1090 184 0.74 1.36 0.796 
11 200.00 50.00 809 1080 185 0.74 1.35 0.799 
12 187.50 62 .50 829 1063 172 0.69 1.45 0.800 
13 191.25 33.75 878 1125 180 0.78 1.29 0.793 
14 180.00 45.00 873 1119 178 0.80 1.25 0.826 
15 168.75 56.25 826 1028 178 0.79 1.26 0.854 
16 170.00 30.00 851 1091 167 0.84 1.20 0.796 
17 160.00 40.00 859 1062 176 0.88 1.14 0.790 
18 150.00 50.00 899 111 o 179 0.90 1.12 0.825 

TABLO S 

ı ı Feret Formülündaki Bolomey Formülündaki Graf Formülündaki 
Sıra KF Kat sayısı KR Kat sayısı a Kat sayısı 

No. 
28 günde 90 günde 28 günde 90 günde 28 günde 

1 1701 2310 159 216 6.1 
2 1407 1942 176 244 5.3 
3 1756 2550 180 261 5.3 
4 1448 2139 140 207 6.7 
5 1600 2278 155 221 6.0 
6 1629 2556 159 250 ' 5.9 
7 1486 2189 125 185 7.2 
8 1705 2250 166 217 5.4 
9 1674 2510 175 262 5.1 

10 1316 1855 123 173 6.8 
11 1310 1800 139 191 6.1 
12 1548 2000 152 196 5.5 
13 1105 1660 98 148 8.2 
14 1115 1720 102 157 8.1 
15 1169 , 1666 106 151 7.8 
16 1065 1671 92 144 8.5 
17 1190 1741 109 160 7.1 ' 
18 1196 1740 126 170 6.2 

Arit. ı Ort. 1412 2032 138 197 6.5 
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TABLO ·s· 
Fe ret Formütündeki Bolarney Formütündeki Graf Formütündeki 

Sıra KF Kat sayısı K6 Kat sayısı a Kat sayısı 

No. 
28 günde 90 günde 28 günde 90 günde 28 günde 

1 1895 2717 165 237 5.8 

2 1780 2547 177 253 5.4 

3 1815 2468 195 265 4.8 

4 1666 2532 159 242 5.6 

s 1607 2521 166 261 5.5 

6 1689 2681 li 183 290 4.9 

7 1559 2315 172 256 5.4 

8 1698 ı 2767 172 279 4.9 

9 1909 2841 180 268 5.4 

10 1480 1670 144 163 5.5 

11 1456 1780 170 208 5.4 

12 1575 1924 162 199 5.1 
' 

' 13 877 1387 104 165 7.6 

14 1074 1546 142 204 5.5 

15 953 1217 164 222 5.0 

16 1125 1878 103 172 7.:3 . 
17 1313 1939 131 194 5.8 

,, 

18 1047 1514 145 210 5.1 

'• 

Ar lt. 
Ort. 

1473 2125 157 227 5.5 

Bu formüllerde yukardaki şekilde izah edildiği gibi hesap edilen K 
ve a katsayılarının beton cinsine, dozaja, uçucu kül yüzdesine ve kıvama 
göre nasıl bi.rbirinden fark ettiği Tablo - 5 ve 6 da görülmektedir. Acaba 
bu araştırmada kullanılan dozaj limitleri (350- 200 kg/m3

) ve % 15,20,25 
uçucu kül ihtiva eden, nemli toprak ve plastik kıvamlı betonlar için bu 
katsayıların aritmetik ortalamasını formüldeki sabit katsayılar olarak kul
lanabilirmiyiz? 

Bunun kabulü halinde formüllerimiz şu şekilleri alırlar : 
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işte 36 farklı beton cinsı ıçın bulunan bu katsayıların aritmetik or
talamalarının formüllerde sabite olarak kullanılmaları halinde yapılacak 

hata miktarlarını hesap etmek suretiyle hangi şartlarda hangi formülün 
daha iyi netice verdiği bulunmağa çalışılmıştır. Bu hesaplamada tesbit 
parametresi olarak aritmetik ortalama (adedi ortalama) dağılma para
metresi olarak da standard sapma kullanılmıştır. Bilindiği gibi adedi or
talama değeri x. standard sapma S ile gösterilirse aralarında şu bağıntı 

vardır: 

s= v 
Burada; 

S : Standart sapma 
x : Adedi ortalama 
N : Toplam nümune adedi 
X; : Belli bir özelliğe sahip nümune 
n; : X; özelliğine sahip nümune adedidir. 

(16} 

Ancak yukarda genel hali gösterilen bu formül pratikde N sayısına 
göre bazı kabullerle değişik tatbik edilir. Pratikte N< 20 için bu formül: 

S = , / ~ n;x? - N .x2 

V N-1 
(17) 

şeklinde tatbik edildiğinden bizim şartımııda N = 18 olduğundan stan· 
dard sapmanın hesabında (17) nolu formül kullanılmıştır. Adedi ortala
ma ve standard sapma bulunduktan sonra değişiklik katsayısı olarak ta
rif edilen; 

V= 
100 s 

X 
(18) 

V terimleri hesaplanmıştır. Aşikardırki V ne kadar küçük çıkacak 
olursa formüllerde ortalama değeri kullanmakta yapılacak hata o nisbet
te küçük olacaktır. 

Yukarda anlatılanların ışığı altında yapılan hesap sonuçları, adedi or
talama. standard sapma ve değişiklik katsayıları tablo 7 (Nemli Toprak 
Kıvamı) ve tablo 8 de (Plastik Kıvam) görülmektedir. 

28 günlük ve 90 günlük değerler için bulunan değişiklik katsayıları

nında ortalaması alınarak her bir formül için tek bir değişiklik katsayısı 
tesbit edilmiştir. Sadece Graf formülündeki değer 28 günlükdür. Bu da 
çimentolarda 90 günlük norm mukavemetinin ölçülmemesinden ileri gel
mektedir. En alt sırada ise formüllerin bu şekilde tatbiki halinde yapıla
cak hata miktarı bakımından mukayeseleri gösterilmiştir . (En fazla x 
en uygun neticedir). 

50 



TABLO 7 

Feret Formütündeki Bolomey Formütündeki Graf Formütündeki 

Semboller 
KF Kat sayısı KB Kat sayısı a Katsayısı 

28 günde 1 90 günde 28 günde 90 günde 28 günde 

Aritmetik 
Ortalama 1412 2032 138 197 6,5 
Değeri (x) 

ı (S2) 56049 103590 803 1724 1,4 

Standart 236 322 28 41 1,2 
Sapma (S) 

Değişiklik 

Kat sayısı ' 16,7 15,7 20,3 20,7 18,4 
%V 

Ortalama 16,2 20,5 18,4 
%V 

Uygunu ik 
(XXX) (x) ı (XX) Sırası 

TABLO 8 

Feret Formütündeki Bolomey Formütündeki Graf Formütündeki 

Semboller 
KF Kat sayısı KB Kat sayısı a Katsayısı 

28 günde 90 günde 28 günde 90 günde 28 günde 

Aritmetik 
Ortalama 1473 2125 157 227 5,5 
Değeri (x) 

(S2) 110270 377247 741 1632 1,22 

Standart 332 614 27 40 1,1 
Sapma (S) 

Değişiklik 22,5 28,9 17,2 17,6 20,0 
Kat sayısı 

% V 

Ortalama 26.4 17.4 20,0 
%V 

Uygunu ik 
(x) 

Sırası 
(xxx) (xx) 
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V. KRITIK DOZAJ 

Tablo 1 ve tablo 2 incelenirse görülürki dozaj arttıkça elde edilen 
beton basınç mukavemetleri de artmaktadır. Bu % 15, % 20, % ·25 uçucu 
kül ihtiva eden bütün karışımlar içinde doğrudur. Ancak tablolarda bir
kaç daha az dozajlı karışımın daha fazla dozajlı (fakat farklı uçucu kül 
ihtiva eden) bir karışırndan büyük mukavemet verdiği görülmektedir. 
Bu husus farklı orandaki uçucu küllü betonların mukavemet kazanma sü
relerinin aynı olmamasından ileri gelmektedir. 

Normal betonlar için mukavemet artışı belli bir yere kadar dozaj 
artımıyla elde edilir. Bu noktadan sonra dozaj artınidığı zaman artık çok 
küçük mukavemet artışlarına şahit olunur. Başka bir deyişle dozaj artı
mı ekonomik olmaz. işte bu noktaya «Kritik dozaj .. denir ve eK ile gös
terilir. 

Beton cinsi
1 
ve karışımda kullanılan çimento nevi'ne göre bu değer 

değişkendir. Acaba muhtelif oranda uçucu kül ihtiva eden ve farklı kı

vamdaki betonlarda bu kritik dozaj mefhumu nasıl değişmektedir? 

Bu konuyu incelemek için döküm yapılan betonların 90 günlük ne
ticelerini ordinatta, dozajiarı absisde göstermek suretiyle R90 - Dozaj 
eğrileri çizilmiştir . Şekil 1 Nemli toprak kıvamındaki betonlar. şekil 2 ise 
plastik kıvamdaki betonlara aittir. 

Her şekil üzerinde ise % 15, % 20 ve % 25 Uçucu kül ihtiva eden 
betonların eğrileri ayrı ayrı çizilmiştir. 

Her iki şekilde mevcut 6 eğri yani 6 ayrı karakterli beton incelenirse 
görülmektedirki, ancak belli bir noktadan sonra eğrinin eğimi düşrneğe 

başlamaktadır. Yani kritik dozaj ismi verilen belli bir noktadan sonra 
dozajın artması ile mukavemette elde edilecek artışlarda azalma olmak
tadır. Daha baş.ka bir tabirle eK aşıldıktan sonra bağlayıcının mukave
met kazandırma kabiliyetinde bir azalma baş göstermektedir. 

Genel olarak bu hususa çimento hamuru ile agrega arasında mey
dana gelen çatlakların sebep olduğu kabul edilmektedir. Rötre sonunda 
meydana gelen ilk çatlaklara , hidratasyon ısısının sebep olduğu diğer 
çatlaklarda eklenmektedir. Dozaj artdıkça bu ikinci tip çatlaklar daha 
fazla meydana gelmekte neticede mukav~met beklenilenden daha az art
maktadır. 

Şekillerdeki eğriler üzerinde bu dönüm noktaları Lı, Mı, Nı ve l2, M2. 
N2 ile gösterilmiştir. Bu noktalara tekabül eden dozaj miktarları apsis· 
den okunabilir. 

Grafikten bu şekilde tesbit edilebilecek kritik dozaj değerlerini bir 
de teorik olarak formüllerden faydalanarak bulmağa çalışalım: 
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Bilindiği gibi Feret formülünü daha evvel kampasite cinsinden ; 

( 
. c )2 R = KF 1 +c-a (13) 

şeklinde ifade etmiştik. 

p = Porozite olmak üzere betonlarda 1 -tl. = P olduğu da bilin
diğinden formül ; 

R = KF(c:PY (19) 

şeklinde de ifade edilebilir . 

Böylece beton mukavemeti, K = st olduğundan , sadece 1 m3 beton 
içinde bağlayıcı madde ve boşluk hacmi cinsinden ifade edilmiş olur. 

Bu husus belirlendikten sonra (R) in (c) ye göre ikinci türevini ala~ 

cak olursak; 

d2R 2 P (P- 2 c) 
d c2 = KF (P + c)4 (20) 

ifadesini elde etmiş oluruz. Formül incelenirse görülürki 1. tarafın sıfır 

ı p . . d" V . O p d k dR o ma şartı c = 2 ıçın ır. anı c = - · 2 arasın a artar en do ar-

tacak, c> ~ olduğu zaman azalacaktır. Şu halde kritik dozaj diye tarif 

ettiğimiz ek değeri ek = : ifadesinden bulunacaktır . Eğriler % 15, % 20 

ve %25 uçucu külüü betonlar için çizildiği için aynı grubdaki betonların 
kampasite ve porozite ortalamaları hesaplanmış ve buradan kritik dozaj 
hacmine (1 m3 beton içinde işgal edilen hacim) geçilmiştir. Bu bulunan 
değerden faydalanarak fakat çimento ve uçucu külün kullanılma oranla
rını ve özgül ağırlıkları gözönüne alınarak kg/m3 cinsinden CK değerleri 
de hesaplanmıştır. Hesap sonuçları toplu olarak Tablo- 9 da görülmek
tedir. 

TABLO 9 

Kritik dozaj Hesapla Eğriden 
Uçucu kül Ortalama Ortalama bulunan tahmin 

yüzdesi Kıvam Kampasite Porozite hacmi ek 
Kritik dozaj edilen kritik (m3) 
eK (Kg/ m3) doza] noktası 

% 15 
Nemli 

0,804 0,196 0,098 290 N ı 

% 20 
Toprak 

0,810 0,190 0,095 2(5 Mı 

% 25 0,810 0,190 0,095 268 L ı 

% 15 0,793 0,207 0,1035 306 N2 

% 20 Pla,sti k 0,799 0,201 0,1015 294 M2 

% 25 0,809 0,191 0,0965 273 L2 
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Ayrıca tabloya hesapla bulunan bu değerlerin yanına grafikden dö
num noktası olarak belirlenen Lı, M ı . N ı ve L2, M2, N2 noktaları da işaret
lenmiştir . 

Hesapla bulunan değerlerle grafikden okunan değerler karşılaştırı

lırsa bunların birbirine çok yakın hatta bazı noktalarda çakıştığı görül
mektedir. Ayrıca kritik dozaja tekabül eden L, M ve N noktalarından ev
vel eğrinin bir doğru şeklini aldığı yani sabit bir eğimle yükseldiği dik· 
kat çekicidir. Demek ki kritik dozajdan evvelki bazı dojazlarda eşit çi
mento artımına tekabül eden mukavemet artışları aynı olmakta kritik do
zajda durum aniden değişmektedir. Eğrinin doğru haline geldiği noktaya 
tekabül eden dozaja e s (ebaııan9 ,, ) diyecek olursak uçucu küllü betonlar 
için ekonomik çalışma sahası e s ile e K arası olmuş olur. Bu ara ise beto
nun kıvam ve sahip olduğu uçucu kül oranına göre farklı olmakla beraber 
en fazla 50 kg/m3 civarındadır. 

VI. SONUÇ: 

Bu araştırma pratikde en çok kullanılan dozaj, (200- 350 kg/m3 arası) 

kıvam, (nemli toprak ve plastik) ve uçucu kül yüzdelerini (% 15, % 20 
ve % 25) havi betonlarda yürütülmüştür. Alınan sonuçlar şu şekilde özet
lenebilir : 

a) Araştırmada kullanılan incelik ve özellikde uçucu kül kullanmak 
şartıyla elde edilen 28 günlük ve 90 günlük beton mukavemetlerinde alı
nan en iyi neticeler kıvam şekli ve dozaja bağlı olmaksızın sırasıyla % 25, 
% 20, % 15 uçucu küllü betonlar içindir. 

b) Beton mukavemet formülleri uçucu küllü betonlar içinde belli 
bir yaklaşımla kullanılab i lir. Uçucu külü, özgül ağırlığı farklı çimento gibi 
düşünerek ve (çimento + uçucu kül) ü bağlayıcı madde olarak tarif ede-

rek c = bağlayıcı madde mutlak hacmi , w = b ~~ Su dd · ~E- = 
c ag ayıcı ma e 

Bağ~ayı~ı m~dde şeklinde kabul ederek formüllerin kullanılması halinde, 
u acmı 

en iyi neticeyi nemli toprak kıvamlı betonlar için Feret formülü, plastik 
kıvamlı betonlar için ise Bolarney formülü vermektedir. 

c) Genel olarak normal betonlarda olduğu gibi uçucu küllü beton
lar içinde bir kritik dozaj mefhumu vardır. Tatbikatdan elde edilen neti
celerle Feret formülü yardımıyla hesapla bulunan kritik dozaj değerleri 

şaşılacak derecede birbirine yaklaşık çıkmaktadır. Bu bakımdan beton kı

vamından müstakil olarak, fakat uçucu kül yüzdesi ve çimento, uçucu kül 
özgül ağırlıklarını göz önüne alarak Feret formülü yardımıyla kritik dozaj 

e K tayini ÇOk yaklaşık Olarak yapılabilir . 
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d) Uçucu küllü betonlarda (90 günlük) R90 - dozaj eğrisinde egım 
değişimi e K da çok ani olmaktadır. Uçucu küllü betonlar için ekonomik 
çalışma alanının son noktası CK olup başlangıç noktası da buna pek uzak 
olmayan Ce dir. CK - Ce arasındaki fark betonun kıvamı ve uçucu kül ora
nına göre biraz fark etmekteyse de en fazla SO kg/m3 civarındadır. Şu 

halde uçucu küllü betonlar kullanılacağı zaman mukavemet ile birlikte 
ekonomi düşünülüyorsa e K = Kritik dozaj Feret formülü yardımıyla he
saplanmalı (CK- SO) kg/m3 den küçük ve CK dan daha büyük dozajiarda 
çalışılmamalıdır . 
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