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ÖZET 

«Bu yazıda yeraltına döşenmiş beton borulara etkiyen kuvvetlerden toprak 
basıncınııı hesabı ele alınmış, hassaten prof. Marston teorisi üzerinde durularak 
pratik sonuçlar da verilmiştir. Özellikle hendek şevinin, değişik bir deyimle, boru 
üst seviyesindeki hendek genişliğinin, dolgudan oluşan ve boruya etkiyen basınç 
değerindeki önemi belirtilmeye çalışılm ıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce büyük çaplı öngerilnıeli beton boruların imal ve 
isale lıatlarının döşenmesi gerçekleştirilmekte olduğundan; amacını bir anlameZa 
da, proje şartlarına göre yapılan boru imalatı ile, şantiye şartlarının sıkı sıkıya 

bağlılığını belirtmektedir. Örneğin, proje şartlarmda öngörülen hendek şeviniıı, 
tatbikatda zemin bakımından mümkün olmaması veya mesnet şartının değişik 

tatbik edilmesi gibi proje kriterlerinin temin edilememesi hallerinde, boru kla
sının tahkiki yapılmalıdır. 

GiRiŞ: 

Her tür inşaat temellerine bağl ı olduğu gibi, 
gömülü bir boru da üzerine oturduğu zemine, 
oturma şekline, kendisini çevreleyen dolguya ve 
serbest yüzeyinin şekline bağlı d ır. 

iyi hazırlanmış bir zemin üzerine oturtulmuş, 
normal genişlikte bir hendeğe simetrik olarak dö
şenmiş, iyi seçilmiş ve iyi sıkıştırılmış dolgu mal
zemesiyle örtülü bir beton boru hattı ile ; yatak 
hazırlanmadan kayaların sivri uçl arına oturtul muş ; 

hendek gen işliği ile do lgu malzemesi ve sıkıştı

rı lmas ı uygun olmayan. hendek genişliğine göre 
simetrik döşenmemiş iki hat arasında en ufak bir 
bağlant ı yo-ktur. 

Her iki sınır şart la rı için hazırlanan beton bo
rula rın, cidar kalınlığı ve boru teçhizatları çok 
fark lı ol acaktır. Bu nedenl e optimum bir çözüm 
için şantiye şartlarının da bil inmesi gerekecektir. 

• lnş . V. Müh. DSI XIV. Bölge Müdürlüğü 

Borunun deforme derecesi, borunun gerek ze
mine oturan alt yüzeyinde, gerekse yüklenmiş bu
lunan üst yüzeyi boyunca, basınç la rın dağılımına 

büyük etki yapmaktadır. Rij it borularda dolgu top
rağ ından oluşan basınç dağılımı , deforme olabilen 
boru lara nazaran daha çok üniform olmayan bi r 
dağılış göstermekte ve dik çaplarda maksimum, 
yatay çap larda ise minumum değerini almaktadır. 

Deforme olabilenl erde bu maksimum değerler da
ha küçük. min imum değerler ise daha büyüktür. 
(Şek il : 1) 

Böylece boru ları iki kategoride toplayabi liriz; 
Rijit ve Fleksibi l : birinci kategoriye Beton ve 
Font Borular, ikinci kategariye ise Çelik ve Plas
ti k borular dahil olmaktadır. 

(Şek il : 1 l 'de, Dolgu ve mesnet basınçlarının 

boru yüzeyine dik bileşenlerinin dağıl ı mı : 

a) Fleksibil Borular 

b) Rijit Borular 

3 



DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 
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Şekil : 1 

Konumuzda Rijit borular ele alınmıştır. Bir 
genelierne ile, beton boruların sınıflandırılması ve 
yeraltına döşeli beton boruya etki yapan kuvvet
lerin özetlenmesi ile konuya girilecektir. 

BETON BORULARlN SINIFLANDIRILMASI : 

a) Faydalanma bakımından : 

- içme suyu, sulama suyu veya hidroelektrik su
yu gibi basınçlı suların isalesinde kullanılan 
Betonarme veya Öngerilmeli beton borular. 

- Serbest akımlı veya basınçsız sayılabilen ka
nalizasyon boruları. 

b) Şekil Bakımından : 

- Daire kesitli borular 

- Oval kesitli borular 

- Mesnetli, içi daire kesitli borular 

- Eliptik kesitli borular 

- Özel kesitli borular 

c) inşa Tarzı Bakımından : 

- Yerinde dökülen borular (genellikle çok büyük 
çapta borular) 

- Fabrikada dökülen borular 

- Bir kısmı fabrikada dökülen ve şantiyede ta· 
mamlanan borular 

- Boru döşeme şantiyesi yakınında hareketli fab
rika boruları 

d) Döşeme Bakımından : (Şekil : 2) 

- Zemin üzerinde münferit mesnetler üzerine dö
şeli borular 
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Şekil: 2 

- Zemin üzerinde devamlı mesnetler üzerine dö
şeli borular 

- Dolgu altına döşeli (remblai indefini) borular 

- Hendeğe döşeli borular 

Konumuzda, daire kesitli, prefabrika beton bo
ruların, dolgu altına veya hendeğe döşenmesinde, 
dolgudan oluşan basınç ele alınmıştır. 

YERALTINA DÖŞENMIŞ BORULARA ETKiYEN 
KUVVETLER: 

Özetlenirse : (Şekil : 3) 

1) Boru hendeğinin dolgusundan oluşan ba-
sınç 

2) Dolgu üzerindeki hareketli yükler 

3) Dolgu üzerindeki sabit yükler 

4) Harici hidrostatik basınç 

5) Borunun kendi ağırlığı 

6) Boru içindeki sıvının ağırlığı 

7) Basınçlı borular için içindeki sıvının ba
sıncı 

8) Isı ve nem değişimleri 

9) Boru mesnet şartları (Paz şartları) 

Bu yazıda bunlardan 1. madde ele alınacak; 

9. maddedeki mesnet şartlarına, dikkati çekmek 
üzere kısaca değin ilecektir . 

Ayrıca Fransız genel şartnamesine göre, ka
nalizasyon borularında kırılma yükü esas alınarak, 
beton boru seçimine ait bir bölümü de, konumuzia 
alakalı görerek ilave etmeyi uygun buldum. 

A - DOLGU TOPRAGININ TESiRi : 

Toprağın tesiri aşağıdaki durumlara göre de
ğişir . (Şekil : 4) 

- Dolgu karakteristikleri : Özgül ağırlık ve içsel 
sürtünme aç ısı 
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Hendek içine döşenmiş borular üzerine tesir eden kuvvetleri birlikte gösteren şema 

, Toprak yükü 
,"' ve sür~ar j 

Tampon ., .... ,~<J--Lll -(ı 1 
' ----

H 

H 

------~·~ ' ', 

;;; 
.x-----~ ... 
cu 

~ 
ı::ı---· >. 

~----. .... 
a. 
ı2 ---~ 

Su ağırlığı 

Şekil: 4 

' -

J 
De 

' ._--~- -- \-- ------

1111 1"'' """ 
zati ağırlığı 

Dik ün·iform reaktlyonu ' 

- Döşeme şartları : Dolgu yüksekliği ve boru 
üst seviyesindeki hendek genişliği. (Bu geniş

lik, hendeğin «sınırsız dolgu hali· (remblaj in
detini) durumuna gelene kadar ehemmiyet ka
zanır). 

(H) derinliğinde ve (d ı ) yoğunluğunda toprak 
dolgusunun teorik basıncı : 

(1) 

Borunun 1. metre tulü için toprak prizmasın1:ı 
ağırlığı, boru dış çapı (D.) ise : 

(2) 

ol acaktır. 

Yere gömülü borulara tesir eden hakiki yük, 

bu pirizmanın ağırlığından farklıdır . Sebebi pren-
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sip olarak iki husustan ileri gelir. Biri hendek çu
kurunun cidarları ile dolgu arasındaki sürtünme, 
diğeri boru üstündeki yüklerin konsantrasyonudur. 

Hattın bir metretul boyu için yükün hakiki 
değeri : 

(3) 

dir. (K) emsalinin değeri, boru üstü kotundaki 
(B) hendek genişliğinin, (H) yüksekliğinin ve (D. ) 

boru dış çapının bir fon ks iyonudur. K=f (H, B, D. l 

lir. 
Yeraltına döşeli borularda üç hal düşünülebi-

1 - MiNUMUM HENDEK GENiŞLiGi : 

(B) = (D. ) 

Hendek genişliği (B) nin boru dış çapı (D.) 

ye eşit olması. 

ll - SINIRSIZ DOLGU GENiŞLiGi HALi : 

(Raimblai indetinie) 

a) Borunun dolgu altından geçmesi duru
munda; (Şekil : 2) 

b) Hendek genişliğinin (B) > 2,7 o. olması 

durumunda uygulanacak hali kapsar. 
(Şekil: 4) 

lll - OLAGAN HENDEK GENiŞLiGi HALi : 

(2,7. o.> B > o. 
Bu hal ençok raslanan genel durumdur. 

Genellikle bu konuda literatürde; sınıfl andır
ma; hendek hali ve geniş hendek" hal·i olarak ya· 
pılmı ştır . 

Fransız genel şartnamesi Fasikül 70'in •Kana· 
lizasyon borularının seçimi üzerine not• kısmın

da, dolgudan oluşan basınç değerleri, her derin-

lik için, ( ~.) nin muhtelif oranlarına göre bir 

tabioda verilerek bu ayrıcalık önlenmiştir. Ancak 
dış çapı 1500 mm.'likten daha büyük beton borular 
için genel hesap esası öngörülmüş ve şartname

de zikredilen birkaç eser arasında; Fransız Beton 
Endüstrisi Federasyonu Santrifüje Beton Boru ima
liHçıları Milli Sendikasının yayını ·MıHhode de 
Calcul Des Conduites Enterrees• (1) de (lll) hali 
de klasifikasyonda yer almış; ve buda tecrübe ne
ticesi çıkan değerlerin sonucunun formüle edil
mesi şeklinde olmuştur . 

1 - MiNiMUM HENDEK GENiŞLiGi HALi : 

(B) genişliğinde bir hendeğe döşenmiş (D.l 
dış çapında bir boru düşünelim . Toprak dolgusu-
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nun birim ağırlığı (d1) olsun. 

B=D. 

halini tetkik edelim : (Şekil : 5) 

p 

H 

Şekil: 5 

Herhangi bir (Z) derinliğinde (P) basıncı bu
lunsun ve bu da dolguda bir tasman yapsın. Top
lam (H) yüksekliğindeki dolgu, aşağıya doğru dep
lasman yap:ırak sıkışır. Dolgunun yana! itki kat
sayısına (c- ) diyelim, (dz) yüksekliğindeki dolgu
nun, hendek cid arlarına t esi r eden yatay kuvveti 
(a. P. dz) olacak; ve sürtünmeden doğan düşey 

kuwet, hendeğin her iki tarafında (a. P . dz. tg qı ) 

değerine eşit olacaktır. ( qı ==içsel sürtünme açısı) 

Hendeğin (dz) yüksekliğindeki kısmı için den
ge şartı : 

0
0 

. P+ 0
0

• d1 • dz= D • . (P+ dp) +2 a. P . tg qı . dz 

dz. (0
0

• d1 - 2 a . P. tg qı ) == D •. dp 

dz=----
dp 

d, , ( 1_ 2 a. t~ . P ) 
o •. d, 

dp 
d1 • dz = ---- ---

( 
1 _ 2 a . tg !_ p ) 

o •. d, 

lntegre edilirse : 

d1 • (Z-Z
0
) =- - - .log 1- .P d1 • 0 0 ( 2 a . tg qı ) 

2 a. tg qı d1 • D. 

(Z
0

) ·keyfi bir emsal olup : 

[ 

- ~-· tg__!_ ] P=~D•_. 1-e .D. .(Z-ZJ 
2 a. tg qı 



(Z=Ol için (zemin seviyesinde), sürşarj bulun
madığı zaman (P=Ol olacak ve buradan da (Z

0
=0) 

olacaktır. Ve : 

d D , [ 1 2 a . tg ıp Z ] 
ı • e • · P= --- - · 1-e o. 

2 a. tg ıp 

ve (Z = H) için, (boru üst yatay tegetinin derin· 
liği) : 

dı.D. [ -2a.tg qı . -~] 
P= -- - · 1-e o. 

2 a. tg ıp 
(4) 

Boru birim uzunluğunda ve (D. ) çapı geniş· 

liğinde bu basıncın değeri : (P. D. l olacak; bu 
basınç ·kuvveti ile, toprağın boru üzerindeki teorik 
aralığı (T;=d 1 • H . D. l arasındaki orana (Kıl der
sek : 

1 
K,=----

2 a. tg <p 

D. [ -2a.tg qı.~ ] (5) 
- · 1-e D H e 

Bu (K ı l değeri, formül (3) deki (K) değeri· 

nin , ·Minimum Hendek genişl•iği Hali (B) = (D.l • 
durumundaki ifadesidir. 

(Kıl katsayısının, belirli çapta döşeli bir be
ton boruda, belirli bir dolgu yüksekliğinde ve be· 
lirli bir hendek genişliğinde, dolgu malzemesinin 
içsel sürtünme açısı ( ıp ) ye bağlı olarak değiş· 

tiği , diğer bir deyimle dolgu malzemesinin cins ine 
göre değiştiiii görülmektedir. Bazı zeminler için 
a . tg ıp değerleri aşağıda verilmiştir : 

Daneli, kohezyonsuz 
zemin 1,7 t/m3 =0,19 (alınan) 

Yuvarlak çakıl, ·kum 
için 1,9 = 0,17 
Doygun ne bati toprak 2,0 =0,15 
Normal kil, sıkışmış 2,1 =0,13 
Suya doygun kil 2,2 = 0,11 

Dolgu malzemesinin daneli, kohezyonsuz ve 

ve homojen olduğu kabulüne göre ; yanal itki kat-

sayısının malum değeri =a=tg2 ( : - f ) 
nazara alınarak; 

o: . tg qı= 0,1924 (max. değer) (5) yerine ko

nursa : 

1 o. [ -0,384. ~] 
Kı= 0,384 ·ı:ı. 1-e o. 

(10) bazına göre : 
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D [ -_!i-] Kı ~2,6~- 1-10 so. olur. (6) 

Bu form4lde (~}\ nin ondalık logaritmik 
: ı 6 D 

' e 
değerine (N) dersek : 

Kı=2,6 - · 1- -o. ( 1 ) 
. H N 

D ( N-1) =2,6 -H• - N- olur. 

Ilk defa Amerikalı ·Curral• 1913'de tecrübi 
olarak bu (Kıl değerini dolgu yüksekliği (H) 

şın fonksiyonu olarak killi ve kumlu zeminler 
için ölçmüş ve bu zeminler için grafiklerini çiz
miştir. Bu gün dahi geçerli özelliktedir. (Şekil : 6) 

Bilahare bu konuda bazı ilim adamları teorık 

olarak toprak basıncını formüle etmişlerdir . 

Vasat durumu killi ve kumlu olan iki cins ze
min için •Curral • ın tecrübi eğrileri ile Prof. 
Marston , prof. Woellmy, Reinbert ve Buisson 'nun 
teorik eğrileri aynı yere çizilir ve bu değerlerin de 
ortai<Jması alınırsa; analitik değeri : 

Kumlu zeminler için : 

' H) (H2 H3 Kı=1-0,49l8 +0.12 8ı-o.o1(8) (7) 

0.9 

o. s 

0.7 

o 6 
...J 
<l 
(/) 

l: o. 5 
UJ 

~ o. ı. 

0 . 3 

o. 2 

o. ı 

o 

t 
1\ 

\ ~ 
\ \ " ~\ "~ ~r,-, 

"~ 
.......... 
~ 

~ ~ '.!.J:..e 

~ ~ - 1'-
~ 
~i 1 ..... 

0 .50 ı 00 1.50 2 .00 2.50 3.00 3·25 
OOL GU YÜKSEKLiG i 

Şekil: 6 
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Şekil: 7 

Killi zeminler için : 

K1= 1-0,153( ~ ) +0,001 ( ~ r + 0,0019 ( ~ )\s) 
olan eğriyi kabul etmek uygun düşer . (Şekil : 7) 

Societe Des Tuyaux Bonna firması. her cins 
zemin için : 

K= 1-0.165 ( : ) +0.0181 ( : r (9) 

formülünü kullanmaktadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, bu (K) emsali 
hendek genişliğinin boru dış çapına eşit (veya 
çok yakın) olması halinde kabili tatbiktir. 

Oysa tatbikatta rastlanan genellikle B> D. 
dir ki ·Olağan Hendek Genişliği Hali• olarak ta

nımlandı. 

Buna geçmeden önce ·Sınırsız Dolgu Geniş

liği Hali• ni inceleyelim. 

8 

Şekil: 8 

ll - SINIRSIZ DOLGU GENiŞLiGi HALl : 

Borunun dolgu altından geçmesi veya (B) 

boru üst seviyesindeki hendek genişliğinin 

(B > 2,7 D.) olması durumlarına uygun çözüm hall 

etüt edilmektedir. 



(U.S.A.) iOWA Kolleji direktörü Prof. MARS
TON, teorisinde, dolgunun kohezyonsuz. ince ta
neli olduğunu ve boru düşey teğetleri boyunca 
kayma düzleminin mevcudiyetini tasariayarak so
nunda (1) halini de kapsayan genel formülünü çı

karır. Buradaki (B) kayma düzlemleri genişliği, 
boru üstünden biraz aşağıdaki genişlik olup (D. 

den çok az fark etmektedir.) Özetlenirse : (Şe
kil: 8) . 

Prof. Marston teorisinde şu hipotezler! kabul 
etmiştir: 

a) Kohezyonsuz ince taneli dolgu 

b) Kayma düzlemleri, boru dış düşey düz
Iemieri boyuncadır. 

c) Boru üzerindeki dolgu kitlesi (A) ile, yan
daki dolgu kitlesi (B) 'nin değişiık tas
man yapma ihtimali. 

Bu durumlardan ve özellikle sonuncusundan, 
kayma düzlemleri boyunca sürtünmenin aktif ve 
oasif etkisini de kapsayan genel hali çözümlenir. 

Herşey kayma düzlemlerinin iki yanındaki rö
latif tl'l~nıa nlara bağlıdır. Bunun içinde üç hal dü
şünülebilir : 

1 - (P) ağırlığındaki (A) kitlesi, (P1) ağır

lı ğ ındaki komşu (Bl kitlesinden fazla tasman ya
par. (Şekil : 8). Bu durumda [PJ ağırlığının bir 
kısmı sürtünme ile (Bl ye aktarılır. (Silolar ve 
dar hendeğe döşe!i boru halinde olduğu gibi) 

2 - (Bl kitlesi, (Al dan fazla tasman ya
par, bu durumda (A) kitlesine gelen ağırlık artar. 
Bu genel haldir. 

3 - Tasmanlar eşittir. Bu durumda boru üze
rindeki dolgunun ağırlığı, teorik dolgu ağırlığı (T;l 

ye, yani geometrik hacmin ağırlığına eşit olacak
tır. 

Yukarda•ki (3) madde halindeki özetlenen du· 
ruma, bir taraftan borunun çapına , cidar kalmlığı

na ve malzemesine bağlı olarak Rijitliği; diğer ta
rıftan dolgunun yoğunluğu, sıkıştırılnıası ve eles
tisite modülüne bağlı olaraktan içsel sürtünme 
açısı tesir eden faktörler arasındadır. 

(2) 'nci şıkkın oluştuğu •Sınırsız dolgu hali• 
için, (1) 'deki (Minumum Hendek Genişliği Hali) 
gibi düşünerek ve fakat sürtünmeden doğan kuv
vetin, boru üzerindeki (Al kitlesini artırıcı nite
likteki yönü nazara alınarak; (Şekil : 9) 'da 
fi-ı:l dilimi için dengesini yazalım: 

D, . P+D • . d1 • dz=D • . (P+dp) -2a. P . tg rp .dz 
- ~- (D •. d1+2a.P.tgrp)=D •. dp 

dz 
dp 

d 1 • 1+ - - - .P 
( 

2 a. tg rp ) 

o •. d, 
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integre edilip : 

dp 

2 a .tgrp 

o •. d, 

(1) kısmındaki mülahazalarla, sürşarj olma
ması ve (K) değeri tarifi gereğince : 

1 D. [ 2 a . tg ~ - ~ J 
-2- a-. -tg-rp . H e • -1 (10) 

denklemi bulunur. Bu Prof. MARSTON'un ·Sı

nırsız Dolgu Hali • formülüdür. Genel Formülü : 

[ 
H J 1 De ± 2 a . tg rp . -

K= ± · - e D.-1 (11) 2 a. tg rp H 

(-) durum için (11) formülü : 

1 D. [ -2 a tg rp . OH J 
K1= •- 1-e e 

2 a. tg rp H 

olur ki (5) formülünü verir. (Minumum Hendek 
Genişliği Hali) 

(H) 'nı n çok küçük değerleri ıçın (11) ifade
sinde, (-) durum için (K) bir değerine yaktaşa
ca k; (H) değeri arttıkça ( +) durumda (K) arta
cak, ( -) durumda azalacaktır. 

Ancak (H) artmaya devam ettikçe, belirli bir 
(H m) yüksekliğinden sonra (Al ve (B) ·kitlelerin
deki tasmanlar eşit olacak ve (Hm) yüksekliğinin 

üstündeki dolgudan dolayı sürtünme bahis konusu 
olm ayıp, bu kısmın üniform yayılı sürşarj olarak 
düşünülmesi gerekecektir. ( +) durumundaki (K) 
da sabit bir değere gidecektir_ 

Yukardaki hipotezlerden görüleceği veçhile ve 
tecrübelerin de saptadığı gibi (A) kitlesinin dep
l asmanında, kitle altındaki borunun rijitfiği ve flek
sibil olması rol oynayacaktır. 

H 

Şe:·:il : 9 

9 
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(Hm) yüksekliğinin hesabı için (Şekil : 10) , 
(H- Hm) kalınlığından, boru üstünde ve yanlarında 

meydana gelen tasmanların eşit olduğu yazılarak 

(Hm) bulunur. 

f 

Şekil: 10 

t,= Boru yanındaki temelin (H- Hm) den 
oluşan tasmanı 

t 1= Boru altındaki temelin (H- H m) 'den 
oluşan tasmanı 

tm= (P) kalınlığında boru yanını (H- Hm) 
den oluşan tasmanı 

f= (H- Hm) altında boru sehimi ise : 

O (t,+tm-t1-f) r= (Tasman- Sehim) oranıdır. 
O tm 

Temel rijit ise: t , =t1=0 olup, 

o f 
r=1--- olur. 

cı tm 

Çok rijit boru için : cı f=O olup, 

r=1 olur. 

Fleksibil boru için cı f= cı t m olup, 

r=O olur. 

a. tg qı= 0,1924 değeri için (K) değerinin ve 

( ~. ) nin fonksiyonu olarak (r) in değiş imi (Şe
kil : 11) 'de verilmiştir. Görülüyor ki (K) değerini 

tainde boru r iji tliğinin durumu çok önemlidir. 

Bu konuda her hali ayrıntılı olarak inceleyen 
Prof. Woellmy, Dolgu- Boru sisteminin elestisite
sinde vardığı netice özetlenirse : 

" Ufki tabakalar halinde serilerek sıkıştırılmış 

bir dolguda, ·kendi aralarında birbirine dik iki gurup 
kuvvet hatları ile gösterilen, muntazam bir gerilme 
durumu vardır. 

içerisinde yabancı bir cisim bulunursa, kuvvet 
hatları alanında bir istikamet değişimi hasıl olur. 
Eğer bu cisim dolgudan daha elestik ise, kuvvet 

10 

~~-1.66 
~-.ı.+--1 .so 

--;.;..;..-ı--1.30 

H/D 

Şekil: 11 

• (a) 
(b) 

Şekil: 12 

1 s 

hatları bundan uzaklaştır; aksi varitse, yani daha 
rijitse, kuvvet hatları burada konsantre olur. (Şe

kil : 12). 

al Dolgu- Boru elestik durumu eşit . 

b) Boru daha rijit 

c) Boru daha elesti-k. 

Yukarda belirtildiği gibi konuya tesir eden fak
törlerin çok olması; bir taraftan borunun rijitliği, 
dolgu elestisite modülü, (B) genişliği, yoğunluğu , 

içsel sürtünme açısı v.s . diğer taraftan tabiatta 
aynı zeminin sürekli olarak bulunmaması, Proje he
saplarında genel çözüm için bazı kabullerin yapıl

masını gerektirir. 

Özellikle dolgu yoğunluğu ve proje hesabında 
kabul edilen hendek genişliği (B) nin, şantiyede 

değişik olması halinde, boru tahkiki yapılmalıdır. 

Bu bölümün başındn Prof. Marston, un (11) 
genel denkleminde, Sınırs ız Dolgu Hali 

1 
K2=+- - --

2 a . tg qı 

D. [ + 2 a . tg qı . ~ ] 
H C e -1 



olarak ifade edilen formüle pratik bir sonuç sağ

lamak üzere, konu (MOHR DAiRESİl ile etüt 
edilirse : 

Şekil : 13) Bir hendek ·kesiti alalım; 

8 

Şekil: 1., 

Bu düşey planda, birim bir eleman üzerinde, 
bir kuvvet (gerilme) bulunur. 

Kayma düzlemindeki, (Z) derinliğinde gerilme 

(MOHR dairesinde AB ile gösterilir). Bunun tan
ianti el bi leşeni •Kayma» (BF ile gösterilmiştir). 

Kayma düzleminin dik olması nedeniyle yatay 
bir eleman üzerinde gerilmenin normal bileşeni 
(AEJ olacaktır . (7) 

EC BF 
BF= EC =-- .d ı .Z=-- .dı .z 

AE AE 

AF=BF.cotgrp ; FE=2. BF . tg rp 

Buradan: 

AE=BF (cotg rp + 2. tg rp ) 

BF 

AE cotg rp + 2 tg qı cos rp sin rp 
--+2--
sin rp cos rp 

sin rp . cos rp 

1 +sinı rp 

-d sin rp . cos rp 
BF- ı ·Z. · olur. 

1 +si nı qı 

Genişliği (D. J ye eşit, birim uzunluğunda , (dz) 

yüksekliğindeki bir dilim için denge şartını yazar
sak : (kaymanın yükü artırıcı yönü nazara alına
rak) (Şekil : 9). 

2 . sin rp . cos rp o •. P+dı. o •. dz+ . dı. Z . dz = D. 
1 + si nı rp 

(P+dp) 

2 . sin rp . cos rp 
dp=dı . dz+-----'----'--

1 + sinı rp 

dı .z 
-- . dz 

o. 
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integre edilirse : 

P=dı. Z+ sin rp. cos rp , ~-~ 
1 + sinı rp D. 

(12) 

(Z =H) değeri için : 

P=dı. H+ sin rp . cos rp Hı 
1 + si nı rp . dı . D:-

P=dı. H ( 1 + sin rp. cos rp • _!i_) 
1 + sinı rp o. 

Tarifimiz veçhile (Kıl değeri : 

Kı=~ o. ·- = 1 + sin rp. cos rp 
d1 • H . o. 1 + sinı rp 

H 
( 13) 

o. 
sin rp . cos rp 

Emniyet için nin maximum değeri 
1 + sinı rp 

(0,35) alınarak : 

Pratik bir sonuç : 

(14) 

Bu hesap tarzını, dolgu kalınlığının az olması 

halinde kullanmak uygundur. (H) yüksekliğinin 

muayyen bir değerinden sonra, boru üstündeki 
kısmın tasmanı ile yan taraftaki tasmanlar eşit 

olup, bu derinlikten sonra boru üzerindeki yük 
artık bir sürşarj gibi o:acak ve dolayısıyla toprağa 

bu tarz munzam bir gerilme gelmeyecek; (Kıl 

değeri de artmaya devam etmeyecektir. Pratik 
olarak (K2) nin üst sınır değeri (2) yi geçmez. (7) 

H 
Kı=1+0,35 . 0 :::;2 (15) 

e 

lll - OLA<'~AN HENDEK GENİŞLiGi HALi : 
2,7 D.> B > o. 

Genellikle boru hendekleri, gerek çalışma ve 
gerekse şevlerin kendisini tutamaması nedeniyle; 
(1) ve (ll) şıkları arasında bir (B) genişliğinde 

açılması zarureti vardır . 

Bu iki limit arasındaki hendek tipinin formü
lünün formu : 

K= Kı+t ( :. -1) (Kı- Kıl olacaktır. 

Hakikaten (B = O. l için (1) de verilen (K=K1) 

olmalıdır. O halde, ( : -1 ) rin fonksiyonunun 

formunu ta in etmek gerekir ki, bu konuda deney
Iere başvurulmuştur. 

11 
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Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan, beton 
boruların rijitliğine uygulanabilen borular üzerinde· 
ki ayrıntılı tecrübelerden olumlu bir neticeye varıl· 
mıştır. 

Poz şeklini ve dolgu karekterini sabit tutmak 
üzere, yerleştirilmiş boruların hendek genişliği 

tedricen değiştirilerek ölçmeler yapılmıştır. De
neylerde doğrudan doğruya toprakla yükleme yapıl

mış, gerek yük ve gerekse sürşarjın ayrı ayrı ba
sınçları, boruların üzerine yerleştirilen apareylerle 
ölçülmüştür. Böylece kafi derecede geniş limitler 
arasında (K) emsalinin değişimi bulunmuştur. 

Emniyet mülahazasıyla, bilhassa en yüksek de
ğeri kullanmak uygun görülmüş ve font boruların 

(E). ( -; Y ye tekabül eden (1500 kg/cm2) 

düzen tathik edilmiştir. Bu durum beton borular 
için (çapa göre kalınlığı az) tamamen uygundur. 

Filvaki betonun (E). ( : Y değeri (1200 ila 

2000 kg/cm2) arasında bulunur. 

Ölçülen (K) değeri şu oranla ordinata akta· 
rılır : 

(K) ölçülen - K1 Y= (16) 
K7-K1 

ve apsis için : 

B 
x= (17) o. 

değerleri alınırsa, bazı anormal değerler ekarte 

edildikte, diğer noktaların bir doğru üzerinde ol

duğu görülür. Bu doğrunun denklemi : 

x-1 
y=--

1,7 
(13) 

Bu doğrunun denklemine (16) ve (17) deld 

değerler konarak : 

~~:~ı = (D~ -1) . -i? 
ve K =Kı+ ( ~ _ 1 ) ( K11~7 Kı ) (19) 

bulunur. 

Böylece bir beton boru yüklenirse, formülle 

bulunan değer. tecrübi olarak ölçülen değere yak

laşık ve biraz üstündedir. (emniyet bakımından) 

12 

NETiCE: 

- ( ~. =1) ise formül (19) dan (K=K1) 

yani (1) Hendek Tipi Hali olur ki bu hal 

için formül (6) kullanılır. 

2- ( ~. :::::=_2,7) ise formül (19) dan (K=K) 

yani (ll) Hendek Tipi Hali olur ki bu hal 

için formül (15) kullanılır. 

Ancak K2 ~ 2 sınır şartı mevcuttur. 

3 - ( 1 < :. <2,7) Için (19) formülü kul

lanılacaktır. 

(K) emsalinin taininde, çabuk netice almak 

için (G ı l grafiği kullanılır. 

tl EMSALililiN TAYiNT 

/.5 
ı< • K 1 + (JL . ı) JSı..:.lı. o. 1.7 

1\ 

ı. 5 j_ 

1 
..__ ...... 

v 

"" o.o 
1 

~l.."ı 

r-.._ 
L 

O 1 l 3 4 5 b 7 B 9 10 .. ., 

B G 1 

Şekil: 14 

K - ı 

.7 

H 1 Do zo 

Şevli bilumum hendekiere döşeli beton boru

larda, dolgudan oluşan basıncın bulunmasında ve

rilen hesap tarzı emniyetle kullanılabilir. 



B - TOPRAK V ANAL !TKiSi : 

Toprak yana! itkisin in yatay olduğu farzedilir ; 
ayrıca boru üzerinde tüm boru yüksekliğince itki
nin sabit kaldığı kabullenerek, boru ekseninin (H' ) 
derinliği için hesap edilen kuwet esas alınır. 

(Şekil : 3). 

H'=H+O,S D. 

(K) emsalinin (1) değ erinin altında bulunması ·hal
lerinde (H' ) yüksekliği yerine (H") ikame olu
nur ki: 

H" =K.H'+O,S D. 

Teorik itki ·kuweti ·RANKiN• formülü lle ve
rilmiştir . 

ı d HI 2( ':"!" 'fJ ) i = . . tg - 4---2- (20) 

Toprak dolgunun borunun etrafındaki kısımlar· 

da mükemmel sıkıştırılamaması nedeniyle, itkinin 
bu değerden daha az olduğu müşahade edilir. 

Netice olarak, bir (c) emsalinin tatbiki ile 
tlurum düzeltilir. 

B- D. 
(21) C= 

B-D •. ycos ep 

Hakiki itki, emsal nazara alınarak: 

l = c.l i 

ve borunun dış yan yüzeyi üzerinde toplam itki : 

L= c . li . o. dir. (22) 

NETiCE: 

- Borunun dış çapına eşit hendek genişliği 

l imit halinde, itki için sıfır değeri alınır . 

-Tabii , toprağın • sınırsız kayma hali • limit 
durumunda ( ep = 0). hakiki itki ise, hid
rostatik değeri alınacaktır. (d. H'). 

(B . T1) de yardımcı değerler verilmiştir . 
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C- TAMPON AGIRLIGI: 

Dolgudan oluşan basınç değeri, boru üst te
getinin ·kotundaki kısım için bulunmuştur. Bu yazı 

muhtevasına girmeyen ilerde ta,kdimi düşünülen 

• Genel Hesap Metodunda•, boru zati ağırlığı ve 
Su a ğı rlı ğ ı gibi sabit yük olarak nazara alınan 

• Tampon Ağ ırlığı• Borunun metretulü için : 

dir. 

T'=0,1075. d1 • o. (23) 

D - DOLGUNUN SlKlŞTlAlLMASI VE MESNET 
ŞARTLARI: 

Bu konuya önsözde belirttiğim gibi önemi ne
deniyle değinilmiştir. 

1 - Daha önce dolgunun elestisitesinden bah
sedilmiş, yana! itki hesabında dolgunun iyi sıkış

tırılamamasından, birden küçük (c) katsayısından 

söz edilmişti. 

• American Water Works Association • dergl
sinde neşredilmiş, 0 8JJO'Iük boru üzerinde yapıl

mı ş muhtel if poz şekline göre, sıkıştırılmamış ve 
sıkı ştırılmış doJ.gularda, harici yüklere karşı muka
vemet katsayısı gösterilmi ştir . 

Bir misal olarak, hendek tabanına boru tegeti 
boyunca oturtulmuş basit poz şeklinde, sı·kışma

mış dolguda harici yüklere karşı mukavemeti ka
rekterize eden katsayı (a= 1l iken, dolgunun !:ı
k ı şm r.s ı halinde (a = 1 ,33) olmakta (Şek il : 14). 
diğer bir deyimle emniyet % 33 artmaktadır. 

~. t 33 

Şekil: 15 

MUHTELiF AÇlLARA GÖRE EMSALLERiN HESAP EDiLMiŞ DEGERLERi 

~ 20° 30" 36° 40° 45" so• 

tg2t f- ~) 0,704 0,490 0,333 0,260 0,217 0,171 0,072 

--
v cosO 0,992 0,969 0,931 0,900 0,875 0,841 0,707 .. 

13 
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Tüm teknik şartnameler, dolgunun iyi seçilmiş 
dolgu malzemesi ile yapılmasını ve iyi bir şekilde 

sıkıştırılmasını öngörür. 

2 - MESNET ŞARTLARI : (Poz şartları) 

Zemine gömülü boru hatlarında kuwetlerin 
hesabı, buna ait tüm hipotezlerde, prensip olarak 
mesnet şartlarına göre yüklerin ayrılım esasına da-

yanır. 

Hesabı yapan statikerin, hesap neticesine 
önemle tesir edecek bazı hipotezler yapması ge
rekir. Dolgu toprağının yoğunluğu ve mesnet şart· 

ları gibi. 

Hendeğe döşeli boruların muhtelif mesnet du
rumlarına göre (Mesnet Katsayıları) nı DSi Teknik 
Dergisi sayı 16'da bir çeviride de görüyoruz. Fran
sız şartnamesi Fasikül 70'de de: 0°, 60°, 90°, 120° 
lik mesnet merkezi açılarına göre, mesnet katsa
yıları sırasıyla (1 ,1 . 1,7. 2,0 . 2,3) olarak verilmiş

tir. (Şekil : 15). 

Sözü edilen şartnarnede : 

(P+P'l . D. 
p = -----'--

c m 

Pc = Borunun metretulüne gelen servis 
yükü 

P= Boru üst tegeti kotunda dolgudan 
oluşan basınç (daNjm2) 

P'= Boru üst tegeti •kotunda sürşarjdan 
oluşan basınç (daNjm2) 

D.= Boru dış çapı (mt) 

m= Mesnet katsayısı (Poz katsayısı) 

1 daN = 1,02 kg. 

Borunun Fabrikada denenen kırılma yükü (Prl , 
ve emniyet katsayısına (a) dersek : 

P, ;o: Pc . a şartı aran ır. 

POZ KATSAYISI 

m a1 . 1 
POZ KATSAYISI 

m • 1.7 

Değinmek istediğim, bahiskonusu mesnet kat
sayısı (m), bir emniyet <katsayısı olmayıp, statik 
hesaptan doğan bir neticedir. Bu nedenlede şan

liyede bu proje şartının yerine getirilmesi zorun
ludur. 

Bu konuda basit bir tahkik: Dolgudan ve 
sürşarjdan oluşan toplam basınca (P) dersek, il
gili teknik kitaplardan merkez açılarına göre Oval
leşme Momentleri : 

a) oo için + 0,587 P. R2 şartname mesnet 
katsayısı 1,1 dir. 

b) 60° ıçın +0,377 P. R2 şartname mesnet 
katsayısı 1,7 dir. 

c) 90° için + 0,314 P . R2 şartname mesnet 
katsayı sı 2,0 dir. 

d) 120° için + 0.275 P. R2 şartname mesnet 
katsayısı 2,3 dir. 

Muhtelif mesnet şartlarına göre, mesnet oval
leşme Momentleri oranına bakarsak; diğer bir de
yimle, boru servis yükleri oranı veya boru kırılma 

yükleri oranı demektir: 

b Mb 0,377 - + -- =-- = 0,64,->-
a M. 0,587 

pcb 1,1 -- - -
Pc, 1,7 

0,65 olur 

PC: 1,7 
-- - -

Pc , 2,0 

C Mc 0,314 - + -- = -- = 0,84 '->-
b Mb 0,377 

0,85 olur. 

pc 1 2,0 
-- - -
pcc 2,3 

d Md 0,275 - + -- = -- = 0,87 .->-
c Mc 0,314 

0,87 olur. 

Bunlar, mesnet katsayılarının, statik hesaplara 

dayandığına açıklık kazandırmak için yapılmıştır. 

POZ KATSAYISI 

m :2 . 0 

POZ KATSAYISI 

m • Z. l 

Şekil: 16 

14 



Mesnet reaksiyonlarının dik olduğu, mesnet 
arkı boyunca üniform olarak yayıldığı kabulüne 
göre hesap yapacak statikler için : 

120° için D:-:; 500 mm. 
90o için 600 :-:::;;D:-:::;; 1500 mm. 
80° için D = 1600mm. 
60° için D > 1600 mm. 

mesnet arkı seçımı tavsiye edilir. Bu durumda 

yana! toprak itkisi de fiili olarak çalışır. 

E - 'KANALiZASVON BORUSUNDA KlRlLMA 
YÜKÜ TAViNi: 

Konuyla ala-ka lı DS i Teknik dergisi 11,16 da, 

Türkiye Mühendislik Haberleri sayı 101,145 ve in ş. 

Müh. Odası Teknik Bülten No. : 6 da çeviri ve 

inceleme yazıları çıkmıştır. 

Burada şevli hendekiere de tatbik edilebilen 

ve basitleştirilerek tablolar halinde verilen ve dış 

çapı 0 1500 mm 'ye kadar geçerli, Prefabrike yu

varlak kesitli beton veya betonarme kanallıasyon 

borularının seçiminde; Fransız şartnamesi esas 

alınmıştır. 

Özellik arzeden hariç, tüm Fabrika Standart 

imalatlarda olduğu gibi, Fransa'da kanallıasyon 

boruları da; (B) serisinde 30 B, 60 B, 90 B, 135 B, 

ve (A) serisinde 60 A , 90 A, 135 A olmak üzere; 

(B) beton, (Al betonarme boruları, önündeki ra

kamlarda boru iç sathının (m2) sine gelen basıncı 

(KN/m2) göstermek üzere sınıflandırılmıştır. 

ilgili şartname gereğince, Fabrikaların diğer 

garantileri yanında, tecrübede minumum kırılma 

yüklerinin sınırları (E.Tıl ve (E.T2) Tablolarında 

gösterilmiştir. 

N om i nal Metretulde kırılma yükü (daN/ mt) 

çap 
Seri 30 B ı Seri 60 B Seri 90 B ı seri 135 B 

120 1 500 1 800 2 500 3100 
150 1 500 1 900 2 600 3 200 
200 1 500 2 000 2 800 3 500 
250 1 500 2100 3 000 3 800 
300 1 500 2 200 3 200 4 100 
400 1 500 2400 3 600 5 400 
500 1 500 3 000 4 500 6 800 
600 1 800 3 600 

ı 
5 400 8 100 

800 2 400 ı 4 800 7 200 10 800 

DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 

N om i nal Kırılma yükü (daN/mt) 

çap Seri 60 A 

1 

Seri 90 A ı Seri 135 A 

250 3 800 3 800 3 800 1 

300 3 800 

ı 
3 800 4100 

400 3 800 3 800 5 400 
500 4 000 4 500 6 800 
600 4 300 5 400 8100 
800 4 900 7 200 10 800 

1 000 6 000 

1 

9 000 13 500 
1 200 7 200 10 800 16 200 
1 500 9 000 13 500 20 300 
1 800 10 800 16 200 24 300 
2 000 12 000 ı 18 000 27 000 

Yukarda (D - 2) mesnet şartları bölümünde 
belirtildiği gibi, borunun metretulüne gelen ser
visteki yük : 

p = (P+P') . o. 
c 

m 

ifadesiyle verilmiş ve (a) emniyet katsayısı ol
mak üzere, borunun kırılma deney yükü (P,l In 

olması şartı öngörülmüştür. 

Burada (a) emniyet katsayısının seçımıne te
sir eden faktörler arasında önde geleni, bizzat 
borl!nun yapımında kullanılan malzeme, işçilik, di
ğer bir deyimle imalat kalitesidir. Fransız şart

namesi, standartları hassasiyetle tespit edilip de
nenmemiş fabrika menşeli borular için asgari 
(a =3,5); ve denenmiş mümtaz fabrikalar için 
(a = 2) civarındadır. 

- Betonarme borular için: a= 2 

- Beton borular için 

a=2,5 alınır 0 1:-::;500 mm. için 

a=2,7 alınır 0 1>500 mm. için 

Burada (01) boru iç çapıdır. 

Boru hattı emniyetinin yalnız bu katsayıya 

bağlı olarak tayin edilmemesi gereğine de dikkat 
edilmelidir. Bu emniyeti tayin eden faktörlerden 
biridir. Ayrı ca zaminin az veya çok homojen ol
ması, poz şartları, boru boyunun ve özellikle ek 
sayısındaki artmanın tesiri de nazara alınmalıdır. 

Servis yükü (Pel nin tayininde daha önce de 

belirtildiği gibi : 

B Boru üst katundakl hendek genişliği 
-o. Boru dış çapı 
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EK TABLO : 1 - VOCUNLUCU 1 800 daN/ ml 
OU\N DOLGUDAN OLUŞAN 

(P) BASlNÇ DECERLERi 

(H metre, P daNf m2) 

~ 1.25 1.50 1.75 

1 

0.40 740 760 770 ı 
0.60 11 40 1 170 1 195 
0.80 1 550 1 600 1 650 

1.00 1 970 2 060 2130 

1.20 2 410 2 550 2 650 

1.40 2 850 3 040 3 200 

1.60 3 260 3 530 3 740 

1.80 3 650 4 010 4 280 

2.00 4 010 4 460 4 770 

2.20 4 360 4 920 5 320 

2.40 4 700 5 350 5 840 
2.60 5 030 5 775 6 340 

2.80 5 360 6 160 6 820 

3.00 5 680 6 650 7 280 

3.50 6 450 7 520 8400 
4.00 7170 8 300 9 410 
4.50 7 850 9 030 10 325 

5.00 8 500 9 650 11100 
5.50 9 100 10 290 11 900 
6.00 9 670 10 890 12 590 

EK TABLO: ll TEKERLEK YÜKÜ 10.000 daN OLAN 
SÜRŞAJOAN OLUŞAN (P') BASlNÇ DECERLERi 

(H metre, P' daN/m2) 

H P' H 
1 

P' 

080 7 300 260 770 
100 4 750 280 660 
120 3 350 300 550 
140 2 490 350 410 
160 1 940 400 315 
180 1 510 450 245 
200 1 240 500 200 
220 1 020 550 170 
240 BBO 600 140 

16 

2.00 ı 2.25 2.50 2.75 

1 

3.00 

1 -----
780 780 ı 795 805 820 

1 225 1 225 1 250 1 260 1 295 
1 700 1 700 1 750 1 770 1 810 
2 220 2 230 2 280 2 330 2 380 
2 760 2 770 2 830 2 880 2 950 
3 340 3 350 3 410 3 475 3 540 
3 910 3 920 4 000 4 070 4140 
4 480 4 520 4 600 4 680 4 750 

5 050 5130 5160 5 250 5 325 

5 615 5 752 5 850 5 930 6 000 

6160 6 300 6 540 6 630 6 640 

6 700 6 900 7 080 7 200 7 280 
7 230 7 360 7 700 7 820 7 910 
7 740 8160 8 310 8440 8 530 

8 980 9 600 ı 9 800 9 940 10 070 
10 200 10 970 11 240 11 400 11 420 

11 200 12 260 12 640 12 830 12 950 

12180 13 450 13 940 14 190 14 310 

13120 14 570 15 170 15 470 15 620 

13 950 15 710 16 410 16 790 16 950 

olmak üzere, (H) da boru üst kotu lle zemin üstü 
yüksekliğine bağlı olarak toprak yükünden oluşan 

basınç (P). Tablo (E.T3) de ve sürşarjdan oluşarı 

basınç (P' ) de (E.T4 ) de, rijit borular için (beton 

borular) verilmiştir. 

Burada dolgu toprak yoğunluğu 1800 daN/m3 

alınmıştır . Deği şik yoğunluklar için orantı ile bu

lunur. 

- Sürşarjdan oluşan basınç hernekadar ana 

konumuz haricinde isede, bu bölümde zaruri ola

rak geçtiğinden bir hususa da değinmek isterim : 

1967 Fransız şartnamesi bu -konu için, sürşarj 

tekerlek yükünü şoselerde 6500 (daN) ve tretuvar

da yarısı 3250 (daN) almışken; 1971 de şoselerde 

10000 (daN) almış ve şartnamesinin değişik Z. 

maddesi gereğince tabloları yeniden düzenlemiş· 

tir. 

Verilen tablolar 1971 şartnamesinden alınmış-

tır. 



NETiCE: 

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki , şartname· 
nin boru seçimi üzerinde verdiği bu notun geçer
lilik sınırı : 

- Boru dış çapının 0 1500 mm. den küçük ol
ması, 

- Sürşarj yoksa (H) yüksekliğinin 0,40,... 6,00 
mt. olması 

Sürşarj varsa (H) yüksekliğinin 0,80,... 6,00 
mt. olması 

arasındaki değerler içindir. Diğer hususlar için 
Genel Hesap esası öngörülür. 

SAYlSAL ÖRNEK: 

iç çap 

Dış çap 

Ortalama çap 

Veriler 

Df = 0,60 m. 

o. = 0,716 m. 

Dm= 0,658 m. 

Mesnet açısı f3 =90° 

Dolgu yoğunluğu : d1 = 1700 (daNj m3) 

içsel sürtünme açısı : 

Rankin katsayısı tg2(: - f) = 0,26 

Dolgu yüksekliği H = 3,00 m. 
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Hendek genişliği B= 1,20 m. 

Genel Hesap Metodu yazı muhtevasında bu
lunmadığından şartname değeri ile bir karşılaştır

ma yapılmadı. 

a) Bölüm (E) gereğince Boru seçimi : 

B 1,20 
- = --=1 ,68 
o. 0,716 

P= - - 6650+ -------
1700 [ (7280 - 6650) . 18] 

1800 25 

(E.T4 ) den : P'= 

(P+P') 

Poz :katsayısı (m=2) olacak; 

=6580 daN/m2 

= 550 daN/ m2 

=7130 daNj m2 

7130 X 0,716 
Pc=-- --=2555 daN/ mt 

2 

1) Beton Boru seçilirse : 

P, = 2,7 . 2555=6898 = 6900 daN/ mt 

seçilen seri : (135B) bu da 8100. uygun 

ll) Betonarme boru seçilirse : 

P,=2. 2555 =511 0 daN/mt 

seçilen seri : (90A) dır . (.kırılma yükü 5400 
daN/ mt) dir. 
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SOGUK MEVSiMLERDE BETON DÖKÜMÜ VE 
ALlNACAK TEDBiRLER 

Yazan: 

Hayri YALÇIN (*) 

ÖZET 

Dökümden sonraki ilk günlerde soğuk etkisinde kalan betonlar, sıcaklığın 

düşüklüğüne ve etkime süresine bağlı kalarak az veya çok zarar görmektedir. 
Bu nedenle soğuk mevsimlerde ya don etkisini önliyecek tedbirleri almak veya 
hiç beton dökmemek gerekmektedir. 

Bu makalede, düşük sıcaklığın yeni hazırlanmış beton üzerine etkileri ve 
soğuk mevsimlerde beton dökülürken ve dökümden sonra alınacak tedbirler söz 
konusu edilmektedir. 

1. G 1 R 1 Ş : 

Vurdumuz ılımlı bir iklime sahip olmasına rağ

men. özellikle iç ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
soğuk mevs·imler oldukça ·uzun geçmektedir. Bir 
yıldaki donlu günler sayısı ·kıyı bölgelerimizde on 
günün altındadır. Oysa iç Anadolu'da yılda yakla
şık 100 gün Doğu Anadoluda 150 •gün don altında 

geçmektedir. 

Kuzey Ülkeleri ile karşılaştırıldığında, yurdu
muzdaki donlu günler sayısının beton dökümü için 
büyük bir problem yaratmayacağı düşünülebilir . 

Ancak donlu günlerin üstüste gelmeyiş.i ve çoğu 

zaman önceden ·tahmin edilerneyişi nedeniyle şan

tiyelerimizde beton dökümü uzun süre durmakta 
veya aksamaktadır. 

Sıcaklık 0°C in altına düştüğü zaman hiç bir 
tedbir alınmadan be~on dökü.ıürse , dökümden son
raki il1k günlerde •kısa süre don etkisinde kalsa bile, 
beton yapısında az veya çok zarar meydana gelir. 
Zararın ne derece olduğunu ·kesin olaraık tespit 
etmek çoğu zaman mümkün olmaz. Donma sonu
cu sağlamlığından şüphe duyulan bir betonun ta
mir edilmesi de söz konusu değildir . Bu nedenle 
beton dökümünden sonraki ilk üç gün içinde sı

caklığın sıfır derecenin altına ·düşmesi ihtimali 
varsa, ya hiç beton dökımemek veya etkili tedbirler 
almak gerekir. Yurdumuzda genelli•kle birinci hal 
tercih edilmekte dolayısiyle soğuk mevsimlerde 
inşaat tamamen durmaktadır. 

• Kimya V Müh. Dr. , DSI Araştırma Dalresi 
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Soğuk altında beton dökmek veya dökülmüş 

olan bir betonu başlangıç peryodu içinde don et
kisinden korumak üzere kolay, ucuz ve emniyetli 
yöntemler ortaya konulursa, .inşaat mevsimini uzat
mak hatta yurdumuzun bazı bölgelerinde bütün 
yıla ya}'mak mümkün olacaktır. Böylece yalnız eko
nomik yarar sağlanmakla kalmayacak, yatırımların 

hızlanması , ölü mevsimlerdeki işsizliğin azaltılma

sı çimento tüketiminin mevsimlere homojen ola
rak dağılması sağlanmış olacaktır. 

2. DÜ$ÜK SICAKLI~IN YENI HAZlRLANMlŞ 
BETON ÜZERiNE ETKiSi : 

Dökümden sonra düşük sıcaklıkta tutulan be
tonların prizleri geciıkir ve sertleşme hızları hisse
dilir ölçüde azalır. Sıcaklık 0°C in üzerinde ise, be
ton üzerine herhangi bir zararlı etki söz konusu 
olmaz. Ancak beton normal mukavemet değerler.i

ne daha uzun sürede erişir. 

Yeni dökülmüş beton üzerine sıcaklığın zararlı 

etkisi 0°C in altında kendini gösterir. Bir süre son
ra, çevreye ısı transferi nedeniyle beton sıcaklığı 

da ooc in altına düşer. Hu durumda beton bünye

sinde aşağıdaki olaylar kendini ·gösterir : 

a) Beton sıcaklığı 0°C in altına düşünce, be

ton içinde bulunan serbest su ·donar. Bu durumda 

çimento hidratasyonu için gerekli suyu bulamaz. 



b) Donma olayı beton henüz yeteri muıkave

met kazanmadan meydana gelmiş ise, boşluklarda 
bulunan suyun donması sonucu hasıl olan hacim 
genişlemesi henüz zayıf olan tanecikler arasındaki 
bağları ·koparır. 

c) Buz teşekkülü özgül ısısının düşük oluşu 

nedeniyle agrega yüzeylerinde başlar. Dolayısıyle 

donma sonucu agregalar ile çimento hamuru ara
sında ince bir buz filmi teşekkül eder. Bu durum 
hidrate klinker bileşiklerinin agrega üzerine yapış

masını (aderans) önler. 

Çimentonun su ile reaksiyonu e.kzotermik bir 
reaksiyon olması nedeniyle beton dökümünden son
ra ısı çıkar . Şu halde başlangıçta o•c in üzerinde 
olan bir beton, çevreye ısı kaçakları olmazsa hiç 
bir zaman don etkisinde kalmaz. Ancak, hava sı
caklı ğı o· cin altında iken dökülmüş olan betonun, 
çevreye ısı transferi nedeniyle, sıcaklığı g.ittikçe 
düşer. Beton bünyesinin sıcaklığ ının azalması be
tonun kalınlığına, yani yüzey /kütle oranına bağlıdır. 
Ince levha haıindeki betonun sıcaklığı süratle aza
lır . Çimento hidratasyon ısısı çok yavaş olduğundan 
betonu o•c in üzerinde tutmağa yetmez. Sıcaklık 
düşmesi ıbetonun atmosfer ile temas eden yüzey
lerinde en fazladır. Dalayısile donma olayı da yü
zeylerden başlar. Önce boşluklar içinde bulunan 
serbest su donar. Kapiler boşlukları içindeki su 
o•c in altında uzun süre donmadan .kalır. Bu sıra
da çimentonun hidratasyonu çok yavaşlar. Eğer priz 
başlamadan sıcaklık çok düşerse kapller içindeki 
sular da donar. 

Beton bünyesi içindeki serbest suyun buz ha
line gelmesi sırasında yaklaşık % 10 oranında ha
cim genişlemesi meydana gelir. Bu sırada beton 
mukavemet! henüz zayıf olduğundan, genişleme 
sonucu agregalar arasındeıki bağlar kolaylıkla ko
par. Bu nedenle don etkis·inde ıkalan bir betonun, 
donmadan önceki mı.ıkavemeti çok önemlidir. Be
ton mukavemet! arttıkça don etkisinin zararları da 
gitti·kçe azalır. 

3. SOGUKTA BETONLAMADA AllNACAK 
TEDBiRLER: 

Soğukta betonlama ıçın alınacak tedbirler birl 
beton dökülürken diğeri döküldükten sonra olmak 
üzere iıki grupta incelenebilir. · 

3.1 Beton Dökümü Sırasında Alınacak 

Tedbirler: 

a) Malzem&lerin ısı.tı ·lması : 

Beton karışımının yerleştirme sırasındaki sı
caklığı, kanşımda 1kullı;nılan su, çimento ve agrega-
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nın sıcaklıklarına bağlıdır .Soğuk havalarda döküle
cek olan betonun döküm sırasındaki sıcaklığı çok 
önemlidir. Betonun bu başlangıç sıcaklığı, hava sı

caklığı -1 •c ·in üzerinde iken en az 2o · c. hava 
sıcaklığı- 1 oc in altında iken en az 30°C olmalıdır. 
Bunu sağlamak üzere dökümden önce malzemele
rin ısıtılması gerekir. 

Çevre atmosfer sıcaklığı- 1 oc in üzerinde ise, 
yalnız karışım suyunun ön ısıtılması yeterlidir. Böy
lece betonun başlangıç sıcaklığını 1o•c civarına 

çıkarmak mümkün olur. Çevre sıcaklığı -1 oc den 
daha düşükse, hem karışım suyu hemde agrega 
döıkümden önce ısıtılmalıdır. 

Beton ·karışım suyunu ısıtmak hem kolay, hem 
de çok etkili bir tedbirdir. Suyun özgül ısısı büyük 
olduğundan (1 ıkcal / kg C 0

) bu yolla betona fazla 
mi ktarda ısı vermek mümkün olur. 

Kcırışım suyu 60 - 70°C sıcak lı ğa kadar ısıtıl

malıdır . Karışım suyunun daha yüksek sıcaklıklar

da beton iÇ>ine katılmasının çeşitli sakıncal a rı var
dır. 

Karışım suyunu ısıtmak kolay olduğu halde ag
regayı üntiform bir şekilde ısıtabiirnek oldukça güç
tür. Agrega hiç bir suretle çıplak ateş üzerinde 
ısıtılmamalıdır. Agregayı en iyisi endirekt buhar 
ile kontrol altında ısıtmaktır. Direıkt buhar ·kullanıl

ması halinde, buhar su haline dönüşerek agrega
nın su muhtevasını değiştireceğinden beton karı

şımın ayarlanması güçleşir. 

b) Kulkınılacak çimento cinsinin seçimi : 

Soğukta betonlama yapılırken hidratasyon ısısı 

~üksek çimento kullanılmalıdır. Hidratasyon ısısı, 

1 kg. çimentonun su ile reaksiyon sonucu kcal ola
rnk çııkardığı ısıdır. P.ortland çimentolarının, klinker 
bileşimlerine bağlı olarak çı•kardıkları hidratasyon 
ısısı değişiif<tir . Tü"k Çimento Standardlarında çi

mentoların sınıflandırılması 28 ·günlük standard 
mukavemet değerlerine dayandırılmıştır. Hu neden
le hidratasyon ısısı yüksek bir Ç'imentonun seçimi 
kolay olmamaktadır. Yurdumuzda imal edilen port
land çimentolarının 28 günllık hidratasyon ısıları 

65- 115 kcal/k9 arasında değişmektedir. Çimento 
imalinde kullımılan ham maddelere bağlı olarak, 
klinker iÇiinde triıkalsiyum alüminat ve trikalsiyum 

siHkat değerleri yüksek ise, çimentonun hidrastas

~on ısısı da yüksektir. 

Soğukta betonlamada beton dökümünden son

raki ilk yedi 9ün önemlidir. Bu nedenle soğuık al

tında beton döikümü için yedi günlük hidratasyon 

ısısı yüksek olan çimento tipi s·eçilmelidir. Böyle 
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b ir çimento lr!boratuvar muayenes i ·ile .tespit ed i le
bilir. 

Her tip puzol <ın lı çimento ( trns l ı çimento, uçu
cu kü ll ü çi mento , KPÇ - 325 katk ıl ı çimento ve yük
sak f ı rın cü ruf ç i rr:ento l a rı) hidratasyon ısıl arı dü
şük olmas ı nedeniyle kış betonl amasında ku llanı l

maları uygun d eği ldi r . 

Soğukta betonlamada ku ll an ıl acak çi mentonun 
i r:~e!iğ i de çok ör.emlidir. inceli k çimentonun su 
il e olan reaksi yon hı z ını a rtır acağ ından çimento 
hi d ratasyon ı sısın ın süratle ç ı kmas ı nı sağlar. TS· 19 
da port lar.:J çimento l a rı nı n özgül yüzey i en az 2200 
cm2jg;· olara': v er ilmektodi.. Soğ ukta betonlama 
iç in bu yeter l i değildir . Bu d eğerin 3000 · 4000 
cm2jg olması beton dökümünden sonraki i lk gün
lerde beton s ıca klığının düşmes i ni . geciktirir . 

c) Kimyas<ıl katkı maddeleri kullanılması 

Betonu don elık is·inden korumak üzere döküm 
sırasında beton içine bazı ıkimyasal maddelerin 
kntılma sı faydalıdır . Beton ıkarışıını suyuna özei
Nkle Ca Cl2 ve NaCl gibi tuzların ilavesi ıbeton 

içindeki se~best suyun donma noktasını düşürür. 

Botan içine çimento ağırlığımn % 1- 2 si oranın

da CaCI2 ·ilave edilerek suyun dünma noktası 

1 - 2• c düşürülebiJ.ir. Ancak su donar1ken saf buz 
kri stcı lleri halinde donduğundan geriye kalan çö
zelti gittikçe daha derişi·k hale gelir. Böylece 
- 17· c scaklığa kadar tuz + buz karış .mında bir 

ml~tı::r su da donmadan kalır . Bu su o•c in al

tında çimento hidratasyonun devamını sağlar . 

Beton ·karışıım suyuna çimento ağırlığının % 

2 si oranında CaCI2 veya NaCl katılarak o oc in 

altında da beton döküleihilir. il ıke olarak her iki 

tuzun etkisi de aynıdır. Fakat NaCl ·kullanılması 

h2linde ıbu tuzun ıbetona~me demirleri üzerine ko

rozif etkisi CaCI 2 den fazla olduğundan betonar

me inşaatta genellikle CaCI2 tercih edilir. Normal 

betonlar·da, ucuz oluşu ve her yerde bulunuşu 

neder:iyle NaCl •kullan ılması uygundur. 

Yapılan deneyler göstermiştir1ki, kimyasal 'kat

kılar betonu yalnız don et~isinden •korumakla ka·l

mayıp, başlangı·ç periyodunda beton mukavemetinin 

cırtmasını da sağlamaktadır. içerisine hiç katık ı ila

ve edilmeden ve çimento ağırlığının % 2 si oranın

d<ı CaCI2 kaıtı l arak hazırlanmış ıbetıonların döküm

den hemen sonra - 5· c sıcaklı·kta ·tutulması halin

de elde edilen mu1kavemet değerleri çizelge - 1 de 

verilme~edir. 
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ÇiZELGE 1 - Dökümden Sonra - s•c de tutulan 
K<:t'<ı s ı ;! ve % 2 CaCl2 Katkılı Betonların Mukavemet 

Değerleri 

ı 
28 günlük stcımlart mukavetin 

Beton 0/o si ol ~....-d!~ 

Yaşı Katkısız % 2 Ca Cl2 

beton katılmış beton 

1 gün 14.2 32 ,5 

3 gün 20.8 37,5 

7 gün 25.8 

ı 
50,0 

14 gün 32.4 56,5 

28 gün 46.6 1 78,2 

180 gün 93.0 117 

2 yıl 185 201 

Çizelgeden <ınlaşılacağı üzere, % 2 CaCI2 ıkatıl
m c: sıyla ıbeton mukavemet! özelli•kle ilk günlerde 
hissedilir ölçüde artmaktadır. 

Pratikte rbetonu 100 kg / om2 m ukavemet alınca

ya kadar soğuk etkisinden .korumak gerekmektedir. 
Beton içine CaCI2 katılmasıyla betonun 100 kg/cm2 

rr.ukavemet değerine erişme süresi ik ısaltılmakta

dır. Elbetteki beton mukavemet! herşeyden önce 
çi mento dozajı ve betonun sıcaklığına .bağlıdır. Bir 
Hkir vermek üzere, çeşitli dozajiardakl betonların 

10 C, 4° C ve 1°C sıcaklıkta tutulması halinde 
katkı .kullanarak 100 ~g/cm2 mukavemet! kaç günde 
alabileceği çizel ge- 2 de verilmektedir. 

3.2 BETON DÖKÜMÜNDEN SONRA 
AllNACAK TEDBiRLER 

Şiddetli soğuk altında ıbeton dökümü söz ko
nusu ise, yalnız dökümden önce alınan tedbirler 
yeterili olmaz. Soğuk etkisinde çıplak halde bıra

kılr:n beton yüzeylerinden çevreye ısı transferi ola
cağından beton bünyesinin sıcaklığı süratle düşer. 

Özellikle o•c sıca'klığın altında ve rüzgar etıkisinde 
ka l ı:ı n ıince plakalar halindeki betonlar kısa sürede 
donarak parçalanır. (Foto 1, 2, 3, 4). Bu şartlarda 

dökümden önce bütün tedbiııler alınmış olsa bile , 
beton dökümünden sonra da korunmalıdır. Döküm-

den sonra betonu soğuktan korumak için başlıca 

i'ki yol mevcuttur. 

a) Setonun izole edilmesi 

Beton çevreden uygun bir malzeme He <Izole 

edilir. Böylece ıbeton ·bünyesindeki ısı nın çevreye 

kaçması önlenir veya azaltılır. 
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Fotoğraf: ve 2 - Dökümden hemen sonra don etkisinde kalmış betonlar görülüyor. 
Bir gün önce dökülmüş olan betonlar sağlam kalmıştır. 

ÇiZELGE 2 - % 2 CaCI2 Katılmış Betonların 100 
kg/cm2 Mukavemete Erişmeleri için Gerekli Gün 

Sayısı 

% 2 CaCI2 katılması 

halinde 100 kg / cm2 
Standart mukavemet için 

mukavemet Beton gerekli gün sayısı 

(21°C de 28 sıcaklığı 

gün) co 
Normal Yüksek 

kg/cm2 
portland hidratasyon 

çimentosu ısılı çimento 

420 10 2 2 
4 4 3 
1 6 5 

350 10 3 3 
4 5 4 
1 7 6 

280 10 4 3 
4 6 4 
1 9 7 

210 10 6 4 
4 9 6 
1 13 e 

Beton yüzeyienine nasıl ıbir .izolasyon yapılaca

ğı 'betonun durumuna ve hava sıcaklığına .bağlıdır . 

Çeşitli hava sıcaklııklarında dökülen betonlar için, 
beton yüzeylerine yapılacak izolasyon pl·akalarının 

cinsi ve •kalınlığı ha•kkında TS -1248 Anormal Hava 
Koşullarında Beton Yapımı, Dökümü ve Bakımı Ku
ra!lıırı standardında çizelgeler verilmiştir. Bu çizel
gelerde ıbel!on dozajı ve yapının ıkalınlığı göz önüne 
<:lınmıştır. 

Prc:tikte ıbetonu korumak için çok çeşitli izo
lasyon maddeleri <tahta, rende talaşı, testere unu, 
topr<:>k ve hatta at gübresıl bile kullanılmaktadır. 

Amaç, Ibetondan çevreye olan ısı iletimini gecikıtir

mekt ir. Özell ikle hava akımını kesrnek suretiyle 
konveks· i ıyon yoluyla meydana .gelen ısı iletimi ta
mamen önlenmiş olur. 

Yepılan izolasıyonun ı-sı i·letimini ne ölçüde azal
tacağı, malzeme cinsi, .kalınlığı ve -dış çevre sıcak
lığına bağlıdır . Betonun kenar ve •köşele~i soğuktan 

en ç ok zarar görmesi muhtemel bölgeler olduğun
dan, izolasyon yapılınken bu bölgelere özellikle dik
ket edilmelidir. 

Soğu·k mevsimlerde beton -dökülürken, betonun 
ne kadar süre korunacağı TS 1248 Anormal Hava 
Koşullarında Beron Yapımı, Dökümü ve 'Bakımı Ku
ralinrı standardında verilmiştir. Bu süre, kullanılan 

çimento tipi ve dozajına ve betonun yüke ve soğu
ğa karşı durumuna .bağlı olarak standantda çizeige 
halinde verilmektedir. 

b) Yerine Konulmuş Setonun lsıtılması : 

Beton, döıkümden sonra direkt veya endıirekt 

buharla veya sıcak hava üf·lenerek soğuktan koru
nabilir . Bu yöntemle beton yalnız don etıkisinden 

k-orunmı::kla kalmaz ayni zamanda mukavemetini 
kısa süre içinde alıması da ·sağlanmış olur. 
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fotoğraf : 3 ve 4 - Dökümden sonra don etkisinde kalarak tamamen parçalanmış betonlar 

Betonu ısıtmak için en uygun yöntem düşük 

mcaklııkta ıslak buhar kullanmaktır. Böylece beton, 
aynen prefabrike imalatta olduğu gibi doygun ru
tubette ve istenilen sıcaklıkta tutulmuş olur. Be
ton yüzeylerine sıcak hava üflenerek de ıbetonu 

ısıtmak mümkündür. Ancak bu durumda relatıif ru
t ubet çok düşeceğ•inden ıbeton yüzeyleri süratle 
kurur. 

Betonun dökümden sonraki ilk günlerde ısıtı

larak kür edilmesi yöntemleri hakkında Türk Stan

dardı TS -1248 de bir çok tedbirler öngörülmüş.tür . 

Standardta en uygun yöntem olarak doygun buhar 

önerilmektedir. 

4. SONUÇ: 

Dö~ümden ıhemen sonra sıcaklığı ooc ·in altı

na düşen betonlar soğuğun şiddeti ve etkime sü

resine ıbağlı olarak az ·veya çok zarar görmekte

dir. Böyle don etkisinde ·kalmış ıbir betonun ne 

derece zarar gördüğünün tesbit edilmesi ve tamir 

edilerek kullanılması söz konusu değildir. Bu ne

denle don etkisinin muhtemel olduğu mevsimler

de etkili tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbir

ler dökümden önce ve beton yerine konulduktan 

sonra olmak üzere iki grupta ·toplanabilir. 
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1. Betcrı dökümü sırasında alınacak telibirler: 

a. Beton karışımında kullanılacak malzemele

rin ön ısııtılıması 

b. Yüksek hidratasyon ısılı ve ince öğütülmüş 

bir çimento tipinin kullanılması. 

c. Kimyasal katkı maddeleri kullanılması 

2. Verine kor.ulmuş beton üzerinde alınacak ted

birler: 

a. Beton yüzeylerinin izolasyonu ile çevreye 

ı sı transferinin önlenmesi. 

b. Betonun dökümden sonra ısıtılması 

Bu tedbirlerden bir veya birkaçı alınmak sure

tiyle soğuk mevsimlerde emniyetle beton döküle

bilir. Böylece inşaat mevsimini uzatmak, hatta ba

zı bölgelerimizde bütün yıla yaymak mümkün ola

caktır . 

Soğukta betonlama tekniği yurdumuzda yaygın 

olarak uygulanabilir hale getirilirse, bunun yurt 

ekonomisine sağlıyacağı yararlar hesap edilerniye

cek ölçüde büyük olacaktır. 



DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 

YARARLANILAN YAYlNLAR 

1. Le Betonage D'hiver, Theorie et Methodes S. 
A. Miranov, 1950 

2. Concrete Manual, Bureau of Reclamation, 1956 

3. Concrete Technology and practice, W. H. TAY
LOR 1965 

4. Soğukta Betonlama için kimyasal katkı madde
leri H. YALÇIN, DSi Araştırma Dairesi Vayın
ları, 1962 

5. TS -1248 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Ku
r<ılları (Anormal Hava Koşullarında), Türk Stan
dartlar Ensti~üsü 

23 



YER AL llSUYU iŞLETME SAHALARlNDA GELECEKTEKi 
SU SEViYESiNiN TAYiNi 

1. GIRiŞ VE GAYE: 

Dünyı:ımız·da gittikçe aııtmakta olan su ihtiyacı

nı ka rş ılamak m~ksadı ile yerüstü kaynaklarına ila
veten yeraltısuyu kaynaklarıda geniş çapta kulla
nılmaktadır. Bu sebeple herhangi b .r sahadan is
tenmeyen neticeler yaratmadan ·çekilebilecek yer
altısuyu miktarını bilmek bu konuda en mühim 
problemlerden biridir. 

Herhangi bir rezervua~da su bilançosu genel 
bir ihıde ,i le aşağıdaki gibi yazılabil.r. 

Gelen su= Çııkansu + Rezervuarlardaki değişme. 

Şayet rezervuarlarda çıkan su gelen suya eş·it

se rezervuarlardaki su hacminde ve su seviyesin
de değişme olmayacarkrt ır . Aynı görüş , yeraltısuyu 

rezervuarl arı içinde kullanılarak beslenme kadar 
boşalma olduğu zaman yeraltısuyu seviyesinde de
ğişme olm ıyacak t .kri savunulmuştur. Böylece bel
li bir sahad ıın emniyetle çekilebilecek su miktarı 

o sahada yeraltısuyu seviyesini düşürmeden çeki
leibilecek azami su miktarı olaraktarif edilmiştir. 

Bir sahadan alınabilecek sun: çekim ise teknik 
imıkanl a r , hukl!iki ve su kaltisei -gibi faktörler göz 
önünde .tutularak, beslenme veya boşalmanın mu
ayyen bir yüzdesi alınarak önceden tahmin edilmek
tedir . .Söylece tabii ıboşalımın muayyen ıb i r kısmı

nın tutulacağı geri ka l anın (Varsa) boşalmaya de
vı:ım edeceği ve toplam boşalmada değişik<l'ık ol
madığ ı için yeraltısuyu seviyes inde düşme olma
yacağı düşünülmüş~ür. 

Bu fi.kirden gidilerek muhtelif çekilen su ve 
yeraltısu seviyesi değişimlerini -korele ederek, bir 
sahadan yeraltısuyu seviyesinde düşmeye sebep 

• DSI Jeoteknik Hizmetler ve Y.A .S. Dairesi Baş kanlı ğ ı 
•• DSI Jeotekni k Hizmetler ve Y.A .S. Dairesi Başkanl ığ ı 
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Vazanlar: 

Orhan DUMLU * 
Göksel ÖVÜL ** 

olmadan çekilebilecek su miktarlarının tahmininde 
kull anılabilecerk metot·lar ortaya atılmıştır . 

Ancak birçok yeraltısuyu işletme sahasında 

beslenmeden çok daha az yeraltısuyu çekilmesi 
halinde d<>hi ıbazı yeraltısuyu sahalarında yeraltısu

yu düşümler i müş ı:ıhade edilmiştir . Mesela Trak
ya 'da 66 x 1 Q6 m3jy ıl beslenmesi olan bir akiferde 
1957-1969 arasındaki -~oplam çekim 140-150 X 106 
m3 iıken ıbazı nok talarda 12 m. yi bulan düşümler 

izlenmiştir . 

Yeraltıs uyu seviyesinde işletmeye geçilince su 
seviyesinde alçalma basit olarak şu şekilde izah 
edilebilir. 

Hir orifis kovası alalım . Bu orifis ,kovasına üst
t en su girme,kde , altta 2.5 cm. lik bir delikten de su 
çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi kovaya 'gelen su lkovadaki su se
v iyesi ölçülere1k rbulunab i·lmektedir. Su seviyesi 
yC: seldi·kçe daha fazla su boşalmakta ve her su 
~eviyesi ne bir boşalım değeri tekabül etmektedir. 

( Şek il : 1) Veyahut t ers olarak belli bir bo
Ç[d ım b elli bir su seviyesi tekabül eder. Kovadan 
boşa l ımı aza ltm aık içi n su seviyesini düşürmek 

gereki r. Mesela kovaoya 65 lt/dak. su girdiğ·inde ko
vcd ı:ı k i :ıu seviyesi 56 om. dir ve sabi,ttir. Şayet 

kov<ı da n ıbaşka bir aletle 15 lt/ dak. su çekersek 
kovadan hoşa lan su miıktarı azalacak ve su sevi
yesi 65 - 15= 50 lt/ dak. ıboşalım için gere.kli su se
viy esine (33 cm.) düşecektir. O halde kovaya 64 
lt/ dnk. su geldiğ·inde, kovadan çeikilen su 14 lt/dak. 
olduğuna göre orijinal su seviyesinin düşmeyeceği 

Hkri yanlış olur. (Şekil: 1) 



em. 

58 
56 
54 
52 
50 
48 
46 
44 
42 
40 
38 

36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 

22 
.zo 
18 

38 42 

l 

Aktif de 

46 50 54 58 62 66 
11 /dak 

Şekil: 

Yağış 
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ll) AKiFERLER : 

Aynı düşünce yeraltısuyu rezervuarları Için uy
gulanabilir. Mesela tabii boşalımı 100 x 1CJ6 m3jyıl 
olan bir ovada bu suyun % 70 i (70 X 1CJ6 m3/yıl) 
sun'i çekim le alınırsa su se~~tiyesi 100 X 106-70 X 1()6 
=30X106.m3/yıl su boşalıtabileceği rbir seviyeye 
düşer (Şekil : 2) 

Bu husus yeraltısuyu rezervuarları Için aşağı-

daki gibi de izah edilebilir. 

Akiferdeki su hacmi (V) =A.L.S dir. (1) 

Burada 

A : Akiferin kesit alanı (hoşalım ketundan 
itibaren) 

L : Akifer uzunluğu 

S : Porozite. 

Darcy kanununa göre; 

O= P.IAt (2) 

A (1) denkleminden çözülüp (2) de yerine ko
nulursa: 

P.Lt 
0 =-

L.S 

olur ki burada 

dir. 

P : Akifer geçi rgenlik katsayı~ 

1 : Su tablası hidrolik eğimi. 

t : Boşalım süresi 

Şekil: 2 
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P.J.t 
B=-- Kabul edilirse O= B. V olur. Yani boşalım 

L.S 

ak:fer hacmi ile ·doğru orantılıdır. 

lll) KAYNAKLAR : 

ı.ıynak veya akarsu akımlarının laminer ıkabul 

edilmesi halinde boşalım; 

(a=e-b ise) 

Burada; 

0
0

: İl·k d~bi 

O : t zama rı sonraki -debi 

b : Sabi·tedir. Her ilki taraf (0) dan oo a kadar 
integre edi·lirse 

o 
Aktif rezerv-uar hacmi; V=b bulunur. 

Ayrıca kaynak bc.şalımı (0) ile •kaynağın re

zervuarı (V) arasındaki ilişki akımın laminer olma

O 
sı halinde V= - dır. Şayet bir ıkaynak rezervua-

b 

rından kaynağın boşalımı kadar (yıllık boşalım) su 

çeikils~ dahi kaynağın boşalımı durdurulamaz. Zi

ra mesela, V=800 X 106m3 ve 0=100 x 106 m3jyıl 

olan bir rezervuar için ıb değeri 1/ 8 yıl - ı dir. Rezer

vuardan 100 X 106 m3/yıl su çekilirse rezervuar hac

mi aoox 106- 100 x 106= 700 X 106 m3 olmak•tadır . Bu 

durumda boşalım ise 700 X 106/8=89106 m3fyıl olur. 

Yani bu halde dahi boşalım devam eder. Buradan 

da 100 X 1 Q6 m3/yıl boşalımı olan rezervuarda hoşalı

ma eşit sun'i çekim yapılsa dahi rezervuarın dışa 

boşalımı önlenemez. 

IV) Belirli işletme ıpaterni halinde belli bir za

manda rezervuar ve su seviyeisndeki azalma nasıl 

tahminedilebil ir? 

V : Rezervuar aktif hacmi (boşalım kotundan 

itibaren) 

V n : n. inci senede akifer aktif hacmi 

O : Yı-llık boşalım 

kaynağın akım denklemi 

0 = 0
0 
e-bı olduğuna göre muayyen bir t 1 süresinde 

kaynağın boşaltacağı su miktarı 
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/

tl /\-bt o 1 - ·bt 1 
A V=00 ;-b dt=00 - b- dt= -: 1-e 1 

o 

1 
-ıbt 1 AV=V0 1-e 1 

bulunur. Bunun sQnucu birinci yıl sonundakl 

rezervuar hacmi (ıt 1 = 1) 

(3) 

V - A V= V -V J ı-e-b i = V e-b=V a bulunur. o o o o o 

Akiferde beslenme ve suni boşalım dikkate alınıp 

R= Beslenme-sun.i boşalım olarak tarif edilirse bi

rinci yıl sonundaki Rezervuar hacmi 

V1 =V o a+ R şeklinde yazı labilir. 

ikinci yı-l •sonunda Rezerv.uar hacmi; 

V2= V1 a+R = (V0 a+Rl a+R = V0 a2+a R+R 

üçüncü yıl sonunda ise 

V3 =V
0 

a3+a2R+a R+ R 

= a3V+R (1 +a+a2) bulunur. 

Bu fo ~mül genelleştirili~se; 

Vn = a" V+F( · ~~ a1
) 

rı = ı 

vn (~
1

) R (1-a") V = an+ ,:-
0 

a' =an+ V · ---ı=;- buluııur . 

Uzun bir periyot içinde rezervuardaki değişme 

ihmal edilir ve beslenme boşalmaya eşiıt olur. 

O halde beslenme yerine, suni boşalım başlama 

dan ewelki rijinal boşalma değeri alınabilir. 

Suni boşalım 
=k il e ifade edilirse 

Boşalma 
(4) 

R= Beslenme (Boşalma) -Suni boşalma (1-a) 

V-K (1-a) V=(1-a) V (1-K) bulunur. 

Bu değer yukar·daki den'klemde yerine konursa; 

V R 1-a" (1 - a) V (1-K) 1-a" 
_ n =an+ - .-- = + a" 
V V 1-a V 1-a 

V 
-"=n" + (1 - k) . (1-a") =1-•k+kan 
V 

l:ı ulu r.u r. 



Rezervuar hacmi ile seviye değişimi arasın

daki münasebeti : 

A : Akiferin yatay alanı 

An : Akiferin n. senedeki alanı 

H : Akiferin boşalma noktasından itibaren 
doyıgun kalınlığı 

Hn : Aıkiferin n. sene sonra boşalma norkta
s ı r: dan it ıbaren doygun ·kalınlığı 

Sy : Depolama .kat sayısı 

Buna göre rezeJ'1Viuar hacimleri şöyle ifade edi
lebilir ; 

V=A.H.Sv , Vn=An. Hn . Sv 

a) Rezervuar hacminde azalma olduğunda öz
gülverim (S) ve alanda değişme olmadığı ·kabul 

d ı Vn Hn 
e i irse A =A - · = - bulunur. 

" ' V H 
(5) 

b) Rezervuar hacminde azalma olduğunda öz
gül verim sabit ka-lıyor, fakat alan değişiyorsa 

olacaktır. (6) 

hn : Alan değişmesi 'hal 'nde, boşalma nokta
sından ·itibaren akiferin doygun kalınlığı 

(5) ve (6) denklemleri eşitlenirse, 

H hn . An H0 An 
= -- ve--= --bulunur. An<A 

H" H. A h" A 

olduğundan H" < hn bulunur. 

O halde rezervuar hacmi azaldıkça, akifer ala
nı da küçülüyorsa akiferde seviye düşümü, akifer 
alanının değişmarnesi halindeki H

0
'e nazaran daha 

büyük olur. 

V) Su seviye değişimi ve alan değişimi ara
sındaki münasebet : 

Yarım daire şeklinde bir akifer alalım . (Şekil-3) 

su seviyesinin boşalma noktası kotuna kadar düştü
ğünü kabul edelim. 

H-h= (R-r) tge 

H-h= RI 

e Akifer tabanının eğimi 

R Akiferin yarıçapı 

H Akiferin doygun kalınlığı; 

h Akiferin nihai kalınlığı 

Düşüm sonunda akifer yarıçapı 

Hidrolik eğim 
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r 
RI= (R-r) tge, R rt:ge -ı 

tge 

ı 
1-- 

tge 

Buna göre alan değişimi hidrolik egım büyüdükçe 
ve akifer tabanının eğimi azaldıkça artmaktadır. 

Yapılacak en büyük hataların mertebesini bulabil
mek e için küçük, hidrolik eğim için ise nisbeten 
büyük bir değer (1/250) alınarak hata hesaplandı. 

N 

z 
w 
o 

e 

14° 
60 
30 

1/250 
1/ 250 
1/ 250 

ı 
ı 
ı 
ı 
lh 
ı 
ı 
ı 

Hata 

% 3,3 
% 8 
% 17 

ı 
1 H-h 

9 ı __ _,_ 
ı 
ı 
ı 
ı H 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
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Görüldüğü gi biakifer tabanının eğimi azaldıkça 
alan değişimi büyümektedir. Belli bir değere kadar 
(Mesela 14° veya 6° ya kadar) bu değişim ihmal 
edilebilir. Ancak bu değerlerden küçük eğimler için 
alan değişimi akifer taban kontur haritasının çıka

rılması gerekir. 

c) Su seviyesi azaldıkça özgül verim artıyor

sa seviye değişimi azalacak aksi halde artacaktır. 

Çekilebilecek su yüzdesi (K) ve su seviyesi ara
sındaki münasebet, özgül verimin değişmediği ka
bul edilirse. 

An . Hn 

V A . H A.H 
_ n = _ n _ n= 1-k +kani Ve k C · -- dir. 
V A .H 1-an 

An = A alınırsa k 
1-an 

ıulunur. 

1-an 

~H 

H 
1-an 

a < 1 olduğundan n ( yeraltısuyu işletme süre
si) arttıkça an+ O olur. ve formül 

~ H 
k = -- Şekline gelir. 

H 

Ancak n bir proje ömrü olarak geçileceğinden ku
yu, pompa gibi unsurların ömrü ile ilgilidir. Mesela 
bu süre 15 sene seçilirse; 

a = 
a = 
a 

0,80 ise 

0,85 . 
0,90 . 

a1s = 0,03 

a1s = 0,09 

a1s 0,21 

bulunur, o halde a muayyen bir değerden (mesela 
0,8) küçükse 15 senelik bir proje ihmal edilebilir. 

~ H 
ve k = -- formülünden istifade edilebilir. 

H 
~H işletme sahasında müsaade edilir seviye düşü
müdür. H (Boşaltma noktasına göre su kalınlığı) 

bilindiğine göre K bulunabilir. 

VI) ÖRNEK iNCELEMELER : 

Urfa- Akçakale ilçesinde 15000 hektarlık arazi 
yılda 125 milyon m3 yeraltısuyu ile sulanacak şekil-
de planlanmıştır. Projede öngörülen 300 adet 50 
lt/sn lik pompaj kuyusu ve ilgili tesisler 1978 sula
ma mevsiminde işletilmeye başlanacaktır. Aklteri 
oluşturan kayaç eosen kireçtaşları olup beslenme 
doğrudan doğruya mostra alanına düşen yağıştan 

süzülme ile olup 190 milyon m3/yıl'dır . Boşalım ise 
Suriye topra klarındaki Ayn El Aarus kaynakları ile 
(6 m3jsn) Türkiye - Suriye sınırına 4 - 5 km. me
safede 350 met re kotundandır. Aktif depo yani bo
şaelım kotu üstünde kalan rezerv yaklaşık olarak 
1 milyar m3 oelarak kabul edilmiştir . Yıllık kaynak 
boşalımı 190 milyon m3 dür. Işletme kuyuları 370 
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ile 360 m. kotları arasındadır. Statik seviye ortalama 
15 m. dir. 

işletmeye geçilmeden önce mevcut hidrolojik 
ve hidrojeoiojik özellikleri gözönüne alınarak çe
şitli sun'i boşalım ve akifer beslenme alternatihle
rinde onbeş yıllık depo değişimi incelenmiştir. DSI 
işletme kuyularının ömrü onbeş yıl olduğundan in
celeme periyodu bu süreye eşit seçilmiştir. 

Önceki bölümde açıklanan teoride beslenme, 
boşalım ve çekime bağlı olcın depo değişiminin 

aklter karakteristiklerine bağlı olmaksızın ineelene
ceği görülmüştür. 

Bu no~tadan hareket ederek Harran'daki depo 
değişimi 1977 senesinden 1991 senesi sonuna kadar 
aylık periyotlarda değişik beslenme ve çekim değer
lerine göre kompüterde hesaplanmış, sonuçlar gra
fik ile gösterilmiştir. Harran için çok alternatifli 
beslenme ve çekim incelenmiş, diğer işletme saha
larında da işletme karakteristikleri dikkate alınarak 
onbeş yıllık döküm yapılmıştır. 

1. HARRAN 

ilk aktif depo : 1 milyar m3 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 5 
Beslenme 
(milyon m3) : 40 50 40 40 10 

Çekim 
(milyon m3) : 

Yıllık 

Beslenme 190 milyon m3 

Yıllık 

Çekim 100 

HESAPLAMA METODU 

6 7 8 9 10 11 

15 35 35 15 

Yıllık Beslenme 190 X 1()6 

12 

10 

b= b= 
12 X ilk A~tif Depo 12 X 1000 X 1()6 

b = 0.0158 ay· l 

Boşalım = Önceki aktif depo x b 

Boşalım = 1000 x 106 x 0.0158 = 15.83 X 106 m3/ay 

Nihai Depo = Önceki Depo + Beslenme- Boşalım 
-Çekim 

Nihai Depo = 1000 X 106+ 40 X 106-15.83 X 106-o 
Nihai Depo = 1024.17 x 106 m3 (1977 yılı 1 inci ay 
sonundaki veya 2 inci ay başındaki aktif depo) 

Boşalım = Önceki aktif depo X b 

Boşalım = 1024.17 X 106 X 0.0158 = 16.22 X 16.22 
X 106 m3/ay 

Nihai Depo = Önceki Depo + Beslenme - Boşa
lım-Çekim 

Nihai Depo = 1024.17 X 106 + 50 X 106-16.22 
X 106- O 



Nihai Depo = 1057.95 x 106 mJ (2 nci ay sonundaki 
veya 3 ncü ay başındaki aktif depo) 

Ayni yöntem uygulanarak 15 yıl sonundaki de
ğerler hesaplanmıştır. 1977 yılı için elde edilen 
değerler aşağıdaki tabloda örnek olarak verilmiştir. 

Yıl Aktif 
Boşalım Çekim Beslenme 

1977 Depo 
milyon cml (milyon m3) (milyon m3) 

Aylar (milyon ml) 

1 1000 40.0 15.83 
2 1024.17 50.0 16.22 
3 1057.95 40.0 16.75 
4 40.0 17.12 
s 1104.08 10.0 18.48 
6 1096.60 1S.O 17.36 
1 1064.24 35.0 16.85 
8 1012.39 3S.O 16.03 

9 961.36 15.0 1S.22 

10 931.13 1 4.74 

11 916.39 14.51 

12 901.88 10.0 14.28 

Toplam: 190.0 100.0 192.39 

Beslenme, çekim ve kaynakdan boşalım 1977 
den 1992 ye kadar yıllara göre grafiğe geçirilmiş

tir. (Şekil- 4a) Ayrıca beslenme, çekim ve boşalım 
kümüliUif olarak çizilmiş, 15 yıl sonunda toplam 
beslenme 2.85 milyar mJ, çekim 1.5 milyar mJ olur
ken kaynakdan bu süre sonunda 1.904 milyar m3 

boşalım olmuştur. (Şekil- 4b). 1 milyar m3 olan ak
tif depo 442.73 milyon mJ e düşerek % 56 azalmış
tır. (Şekil- 4c). Bu grafik genel olarak depo deği

şimini göstermektedir. Kaynak kotu deponun O ol
duğu noktada alınırsa kuyulardaki su kotu istenen 
senede eğri üzerinden ordinata çizilerek izdüşüm 

değeri kaynak ve kuyudaki su kotu değerleri dikka
te alınarak bulunur. 

ÖRNEK : Kuyudaki su kotu 370 m. ise 15 yıl
lık işletme sonunda aktif depo hacmi 442.73 milyon 
m3 ve kuyudaki nihai su kotu 357 m. olur. Başka 

bir deyişle işletme başlangıcında kuyudaki su kotu 
370 m. ike nlşletme sonunda 13 m. Hk düşümie 3S7 
m. ye düşer. 

Sonuç olarak yılda beslenmenin % 52.6 sı ka
dar çekim yapıldığında 1S yıl sonunda depo artma
mış tersine % S6 nı azalmıştır. 

Deponun azalışı (Şekil- Sa) da aylık değişim

ler dikkate alınarak açıkca görülmektedir. Ayrıca 

kaynak boşalımının depo değişimine paralel ·olduğu 
gibi (Şekil- Sb) kuyulardaki seviye düşümüde depo
daki düşüme paralel olacaktır. 
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2. HARRAN (ŞE~lL- 6) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 
Beslenme ve çekim programı : 

AYLAR 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 40 50 40 40 10 10 

Çekim 
(milyon mJ) : 2S 50 50 25 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

190 milyon mJ 

: 150 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 
Çekim 
Boşalım 

2.85 milyar mJ 
: 2.25 • • 
: 1.406 • • dür. 

Yılda beslenmenin % 79 u çekildiğinde depo 
186.7 milyon m3'e düşmüş yani deponun % 83'0 
boşalmıştır. Bir önceki programda 1991 yılı sonun
da toplam 1.904 milyar m3 kaynakdan boşalırken 

bu çekim programında toplam 1.406 milyar mJ kay
nakdan boşalmış olup önceki boşalan hacimden 
498 milyon mJ daha fazla su çekilmiştir. Ancak ak
tif depo seviyesinin fazla düşmesinden ötürü kuyu
ların bu çekim programına göre işletilmesi imkan
sızdır. 

Bu takdirde dinamik seviye SO m'nln altına 

düşebilir ki pompaj maliyetini artıcı bir neden 
olup rantabiliteye önemli ölçüde etki eder. 

3. HARRAN (Şekil - 7) 

ilk aktif depo : 1 milyar m3 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 40 50 40 40 10 

Çekim 
(milyon mJ) : 

1977-1984 
1984 

1985-1992 

Yıllık 

Beslenme 
Yıllık 

Çekim 

190 milyon m3 
1977- 1984 

1984 
1985-1992 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 2.85 milyar m3 
Çekim 1.5 
Boşalım 1.749 • 

2S 50 50 25 
15 35 35 15 
10 1S 15 10 

150 milyon mJ 
100 
50 • 

10 
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1 no. lu çekim programı ile bu çekim progra:;:ıı 

farklıdır, fakat çekilen su miktarı ikisinde de aynı

dır. Bu programda bir defalık rezervin daha fazlası 
çekilmiştir, böylece toplam kaynak boşalımı daha 
az olmuştur. (1 no. lu programdan 155 milyon mJ 
daha az boşalımı . Ancak depo seviyesi daha fazla 
düşmüştür. ( 1983 sonunda depoda 364.87 milyon 
mJ su ka lmıştır . ) Bu örnek bilhassa kıyı akiferleri 
içi ndikkate değerdir. Kıyı aklterlerinde depodan 
ani çekimde tuzlu su kaması daha çabuk ilerler, bu 
tür aklterlerde 1 nolu program yani üniform çe
kim programı uygulanıp tuzlu su kamasının karaya 
girişi minimumda tutulmalıdır. 

4. HARRAN (Şekil- 8) 

3 no . lu incelemenin tam tersi çekim programı 
uygulanmıştır. Yani 1977-1984 50 milyon mJ, 1984-
1985 100 milyon mJ, 1985- 1952 150 milyon mJ çe
kilmiştir. 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 2.85 milyar mJ 

Çekim 

Boşalım 

1.5 

2.058 • 

Bu programda bir defalık rezervin önemli kısmı 
kaynak tarafından boşaltılmıştır. (3 no. lu program
clan 309 milyon mJ daha fazla boşalım.) 1985 den 
sonra yılda 150 milyon mJ çekim yapıldığından 
depo hacmi 285.7 milyon mJ'e düşmüştür. Bu 
program akifer ne tip olursa olsun uygulaması sa

kıncalıdır. 

s'. HARRAN (Şekil- 9) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 

Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon mJ) : 40 SO 40 40 10 10 

Çekim 
(milyon m3) : 

1977 30 70 70 30 

1978 1S 3S 3S 1S 
Bir yıl ----
Bir yıl 30 70 70 30 

1992 kadar 
Yıllık 

Beslenme 190 milyon m3 
Yı l lık 

Çekim 1977 200 milyon mJ 

1978 100 
Bir yıl o 
Bir yıl 200 
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15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

2.85 milyar mJ 

1 .s 
1.855 • 

Bu program önce uygulanan programlar gibi 
1.S milyar mJ çekime göre ayarlanmış olup ancak 
1 no. lu program ile mukayesesi uygundur. 

S no. lu Program 

En az depo : 395.4 milyon mJ 

Toplam 
boşalım : 1.855 milyar mJ 

1 no. lu Program 

442.73 milyon m3 

1.90S milyar m3 

Göründüğü gibi bu programda 50 milyon m3 

daha az kaynak boşalımı olmuş fakat depo hacmi 
47.33 milyon m3 daha az hacime düşmüştür. Ayrıcıı 
işletme sahamızda her sene farklı debilerle belirli 
çekim programı uygulama güçlüğünden dolayı bu 
program pratik bakımdan uygun değildir. 

6. HARRAN (Şekil- 10) 

ilk aktif depo : 1 milyar m3 

Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 

1977- 198S 
198S-1992 

Çekim 
(milyon m3) : 

Yıllık 

so 60 60 so 30 
10 20 20 20 20 

Beslenme 1977 -198S 
198S. 1992 

Yıllık 
Çekim 100 milyon mJ 

1S yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

2.76 milyar m3 

1.S 

1.56 

15 35 3S 15 

280 
100 milyon m3 

30 
10 

Harran ovasını karakterize eden yağış rasat 
istasyonlarından elde edilen sonuçlara göre (1937 • 
1974) çizilen eklenik yağış eğrilerinden kurak periyot 
süresinin ortalama yedi yıl olduğu görülmüştür. 

Buna göre bu proğramda 1977 den itibaren yedi yıl 

ortalama beslenmenin altında 100 milyon m3/yıl bes
lenme, 198S den 1992 ye kadarda 280 milyon mJjyıl 

beslenme alınmıştır. Eğer gerçekte böyle bir durumla 
karşılaşılırsa 1984 yılı sonunda deponun % 82'si 
boşaltılmış olacaktırki bu durumda işletme esnasın
da seviye rasatlarının hassasiyete yapılıp pompaj 
programının kontrollu uygulanması zorunludur. 
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Yağışlı periyoda geçişte depo hacmi yine ar
tacak ve kritik durum ortadan kalkacaktır . Zayıf bir 
ihtimalle karşrlaşrlacak bu durumda kotun 370 m. 
olduğu yerlerde sadece mevsim değişikliğinden 

ileri gelen statik seviye düşümü en fazla 16 m. ka
dar olabilir. 

7. HARRAN (Şekil-11) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 

Beslenme ve çekiın programı 

AYLAR 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 40 SO 40 40 10 

Çekim 
(milyon m3) : 20 40 40 20 

Yıllık 

Beslenme 190 milyon mJ 

Yıllık 

Çekim : 120 

1S yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

2.85 milyar m3 

1.8 

1.7 

10 

Yılda beslenmenin % 63 ü çekildiğinde depo 
340 milyon m3'e düşmüştür. Bu çekim programı 

Harran'daki planlamaya en uygun programdır. An
cak 1977 den sonra kurak periyoda girilip beslen
me normalin çok altında olursa depoda aşırı dü
şümler görülebilir. 

8. HARRAN (Şekil-12) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon mJ) : 

1977-1985 

198S- 1992 

Çekim 
(milyon mJ) : 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

10 20 20 20 20 

50 60 60 50 30 

20 40 40 20 

1977 -198S 100 milyon mJ 
1985. 1992 280 

Çekim 120 milyon mJ 

1S yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 
Çekim 
Boşalım 

38 

2.76 milyar mJ 
1.8 
1.36 

10 

30 

7 no. lu programda zikredilen 1977 den sonra 
kurak periyoda girme ihtimali bu programda ince
lenmiştir. Planlama 12S milyon mJ/yıllık çekime 
göre yapıldığından işletmeye geçildiğinde önemle 
izlenecek ihtimal kurak periyodun bu zaman süre
sine rastgelip gelmediğidir. Harran için yapılan 

çeşitli alternatifdeki programların en dikkate de
ğeri bu programdır. Bu beslenme şartları ile karşı

laşıldığrnda 1984 sonunda deponun % 90 ının bo
şaleması söz konusu olabilir. Bu durumda kotun 
370 m olduğu yerlerde yalnız mevsim değişikliğin

den ötürü statik seviyedeki alçalma en fazla 18 m. 
olabilir. 

9. HARRAN (Şekil-13) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 40 SO 40 40 10 

Çekim 
(milyon m3) : 

1977-1984 
1984. 1991 
1991. 1992 

Yıllık 

Beslenme 190 milyon mJ 

25 50 50 25 
1S 35 35 15 
10151S10 

Yıllık 

Çekim 1977-1984 150 milyon mJ 
1984-1991 100 
1991 -1992 so • • 

1S yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 
Çekim 
Boşalım 

2.85 milyar mJ 
1.8 
1.6 

10. HARRAN (Şekil- 14) 

ilk aktif depo : 1 milyar mJ 

Beslenme ve çekim programı 

10 

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon mJ) : 

1977-1984 
1984-1992 

Çekim 
(milyon mJ) : 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

50 60 50 50 20 
10 20 20 20 20 

1977-1984 
1984-1992 

o 

250 milyon mJ 
100 

20 
10 



200 

150 

120 
100 

50 

o 

3000 

2800 

2600 

1800 

1000 

800 

600 

200 

300 

20 

X 106 m3 HARRAN-7 

x ıo6 m3 

78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

BESLENME 

C EKiM 

BO$ ALIM 

YIL 

BESLENME 

C EKIM 

BOSALIM 

100 YIL 
1977 

Şekil: 11 
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HARRAN- 9 
200'~--------------------~-------------------------------------

100 
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Şekil : 13 

41 



' , 

42 

Z!IO 

zoo 

150 

ıoo 

!10 

o 

ZBOO 

Z600 

Z400 

2ZOO 

zooo 

1800 

x 106 m3/yıl 
H ARRAN-10 

ÇEKiM =O 

BOŞALIM 

BESLENME 

ı---~--~--~--~--~--.---.---,---,---.---.---,---.-----~ YIL 

x 106 m3 
BOŞALIM 

BESLENME 

'"1 1400 

1zoo 

1000 

800 

600 

800 

700 

DEPO HACMI 
600 

!100 

400 

'500 

zoo 

ra 79 so e1 ez 83 e<~ B!l e6 87 es 89 90 91 
100 YIL 

1977 

Şekil: 14 



1S yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Boşalım 

Çekim 

2.55 milyar mJ 

2.896 • 

o 
Bu örnek aktif deponun yani kaynak kaotu üze

rihcleki rezervuarın çekim olmaksızın da kurak dö
n~mde azalabileceğini göstermek için programlan
mışt•r. 1977 den 1983 yılı sonuna kadar yağışlı pe
riyot geçilmiş, normalin üstünde 250 milyon m3fyıl 
beslenme düşünülmüş, depo ilk hacimden 200 mil
ybn mJ fazla bir değere ulaşırken kaynak boşalımı 
dk 200 den 236 milyon m3fyıl 'a ulaşır. 1984 de baş
layan kurak dönem ile depo 1992 de 653.6 milyon 
m3'e düşerki kaynak tarafından dolmuş deponun 
% 45'i, ilk deponun ise %. 35'1i boşaltıldığı görülür. 
Bu noktada rezerv hesaplarında önemle dikkate alı

nacak husus şudur. Yağış rasatlarının mümkün ol
d!Jğu kadar uzun süreli olması ve etüd zamanının 

bu süre içinde tekrar eden kurak veya yağışlı peri
yodun neresine Isabet ettiğinin doğru olarak tayin 
edilmesidir. Örnek olarak ele aldığımız bu son 
programda etüdümüzü 1982 veya 1984 yılları ara
sında yaptıysak bulacağımız statik seviyeler çok 
yüksek olacak ve planlamayı da yağışlı periyatta 
olduğumuzu dikkate almadan yaparsak işletmeye 
geçildiğinde büyük seviye düşümleri ile karş ılaşma
mız kaçınılmazdır. Beslenme için kaydedilen uzun 
süreli rasatlar boşalım içinde aynı şekilde dikkate 
alınmalıdır. Mesela 1984 yılında kaynak boşalımı 

729.37 milyon m3/yıl iken kurak sezon sonunda 
(1992) 123.58 milyon m3fyıl olacaktır. Sonuç ola
rak bir senelik gözlemin dahi kafi gelmeyeceği, en 
az iki senelik gözlem sonuçlarının kümülatif yağış 
eğrisi karşılaştırılarak uzun yılların ortalama akımı 

tahmin edilmelidir. 

11. HARRAN (Şekil-15) 

Bir önceki beslenme programının tam tersidir. 

Yıllık 

Beslenme : 1977- 1984 100 milyon mJ 
1984 - 1992 250 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Boşalım 

Çekim 

2.55 milyar m3 

2.58 

o 
1977 den 1984 e kadarki kurak dönemde de

ponun % 37 si kaynak tarafından boşaltılmıştır. 

Boşalım bundan önceki programdan 316 milyon mJ 
daha az olmuştur. 

1. HARUNiYE (Şekil-16) 

lik aktif depo : 200 milyon mJ 

Beslenme ve çekim programı : 
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AYLAR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon mJ) : 5 10 10 10 

Çekim 
(milyon mJ) : 5 5 10 5 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

25 • 

35 milyon mJ 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 525 milyon mJ 

Çekim 375 

Boşalım 294.93 » 

Uniform beslenme ve çekim sonucu 15 yıl so
nucu 15 yıl sonunda aktif deporiun % 72 si boşal
mıştır. 15 inci yıl sonunda 375 milyon mJ çekim 
olmasına rağmen boşalım önlenememiştir. 810 bin 
m3fay olarak devam etmiştir. istenen bir noktada 
15 yıllık işletme sonunda nihai su kotunu bulmak 
için O noktanın orijinal su kotu ve ova çıkışındaki 

akarsu kotu (Şekil- 18) deki yerlerine yazılır ve is
tenen değer oranlanarak bulunurt 

2. HARUNiYE (Şekil- 17) 

ilk aktif depo : 200 milyon mJ : 

Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 
ı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

Beslenme 
(milyon m3) : 

1977 ·1985 5 10 5 

1985-1992 5 10 10 18 10 

Çekim 
(milyon m3) : 5 5 10 5 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 
Çekim 

1977-1985 20 milyon m3 

1985-1992 53 

25 milyon m3 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 531 milyon mJ 

Çekim 375 

Boşalım 247.9 

Mevcut yağış rasatlarından çizilen eklen•ik ya
ğış eğrisinden kurak dönem süresi 8 yıl olarak he
saplanmış, 1977 den 1985 yılına kadar normal bes
lenmenin yarısı kadarı alınmıştır. 1984 yılı sonunda 
ilk deponun % 89 u boşalmıştır. 
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1. NiGDE ·MiSLi (Şekil-18) 

ilk aktif depo : 400 milyon mJ 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 

Beslenme 
(milyon m3) : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Çekim 
(milyon m3) : 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

510101510 

55 milyon mJ 

40 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Bes lenme 

Çekim 
Boşalım 

825 milyon mJ 

600 
491.7 

5 

5 15 15 5 

1992 yılında aktif depo 129.7 milyon m3'e düş

müştür. Esasen bu sahada rasatlar yapıld ığında 20 
milyon m3jyıl'lık bir çekim vardı ve proje bu du
rumdaki seviyelerde çekim dikkate alınmadan ya
pılmış idi. Bu yüzden tatbikatta rastlanacak, dü
şümle.r hesaplamalardEm daha az olacaktır. 

2. NiGDE ·MiSLi (Şekil- 19) 

ilk aktif depo : 400 milyon mJ 
Beslenme ve çekim programı 

AYLAR 

Beslenme 
(milyon mJ) : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1977- 1986 

1986-1992 

Çekim 
(milyon m3) : 

Yıllık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

5 5 10 5 

10 10 18 25 20 

1977. 1986 
1986- 1992 

5 15 15 15 

30 milyon m3 
93 

40 milyon m3 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

828 milyon mJ 

600 

396 

5 

10 

1985 yılı sonunda depo üniform beslenme ol
ması halindekine göre 77 milyon m3 daha aza lmış

tır. Yani ilk deponun % 87 si boşalmıştır. O halde 
kurak bir per.iyodun sonunda işletme sahas ındak i 

su katları boşalma noktası kotu ile aralarındaki 

farkın % 87 si oranında azalarak daha düşük bir 
katta yeni su seviyesi teşekkül edecektir. 
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ı 

1 
1. ERGENE (Şekil • 20) 

il k aktif depo : 800 milyon m3 1 

Beslenme ve çekim programı j 

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon m3) : 20 40 40 40 40 

Çekim 
(m ilyon m3) : 

Yıllık 

Beslenme 

Yı! lık 

Çekim 

200 milyon mJ 

: 170 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

3 milyar m3 

2.55 • 

1.167 » 

2. ERGENE (Şekil- 21) 

35 45 50 40 

ilk aktif depo : 800 milyon mJ 
Beslenme ve çekim programı 

~ 
i 
i 
1 

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beslenme 
(milyon mJ) : 

1977 ·1984 10 20 20 20 20 
1934- 1985 20 40 40 40 40 
1985. 1992 30 60 60 60 60 

Çekim 
(milyon mJ) : 35 45 5 O 40 

Yıll ık 

Beslenme 

Yıllık 

Çekim 

1977. 1984 1 00 mi Iyon mJ 
1984 -1985 200 
1985. 1992 300 

170 milyon mJ 

15 yıl sonunda toplam olarak; 

Beslenme 

Çekim 

Boşalım 

3 milyar m3 

2.55 

900 » 

1P 
2p 
3p 

Ergene ovasına ait yağ ış rasatlarından yağışla

rın 7 y ı llık periyodlar halinde normalin altında v~ 
normal in üstünde d eğ iştiği gözönüne alınarak bes
lenmenin de aynı periyotlar içinde normalin (ortcı

lama) altında ve üstünde olac<:ığı bulunmuştur. Ya
pılan programda kurak periyatta 100 milyon m3/yıl 

çekime karşılık beslenmenin 100 milyon m3/yıl ol
duğu (normal beslenme 200 milyon m3jyıl) kabulü 
ile ilk 7 yıl sonundaki depo ve boşalım değerleri" 
ineelenmis ve böylece işletme periyodunun kurak . ' 
bir periyoda isabet etmesi halinde rastlanabilece~ 
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seviye düşümleri tahmin edilmiştir. Sonuç olarak 
k~rak bir periyodun sonunda belirli işletme sahala
rında su katlarının akarsu katunun altına düşebi

leceği görülürken bir önceki programda olduğu gi
bi onbeş yıl normal beslenme (200 milyon m3/yıl) 

durumunda bu derece seviye düşümü görülmez. 

VII) BiR YERALTISUYU iŞLETMESiNDE K'NIN 
Denge hacası cephe görünüşü 

Harran için yapılan çeşitli örneklerden sonra 
190 milyon m3/yıllık üniform beslenme alınarak 

beslenmenin muhtelif yüzdelerine eşit çekimler uy
gulanmış ve onbeş yıl sonundaki aktif depo deği

şimi aynı eşel üzerinde gösterilmiştir. (Şekil- 22). 

Beslenme programı altı eğride de aynıdır. 

Beslenme Programı : 

AYLAR 

(m3/ay) 

AYLAR 

Çekim 
=% 20 
Beslenme 

Çekim 
=% 40 
Beslenme 

Çekim 
=% 60 
Beslenme 

Çekim 
=% 80 
Beslenme 

Çekim 

= % 100 
Beslenme 

Çekim 
= % 120 
Beslenme 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 50 40 40 10 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 15 15 4 

13 25 25 13 

22 35 35 22 

26 50 50 26 

35 60 60 35 

34 80 80 34 

Bu verilen abakları her aktif depo için belirli 
Işletme paterni sonunda müstakbel depoyu tahmin 
etmekte kullanmak mümkündür. Hatta işletme sa
halarında uzun süreli seviye rasatları mevcut fakat 
çekim bilinemiyorsa aritmetik eşel üzerinde yıllara 

karşılık seviyeler işlenip (yalnız seviyeler verilen 

abakdaki orijinal su kotu ve boşalım katuna çakı

leacak şekilde ölçeklendirilmelidir.) Ça kıştırılırsa 

yılık efektif beslenmenin yüzde kaç ı kadar çekim 

yapıldığı görüldüğü gibi aşırı çekim olup olmadı ğ ı 

da açıkca anlaşılabilir. 
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V n 
1 = -

V" H" V - = - = 1-k-kan ->- k= ---
V H 1-a" 

ile herhangi n'inci yılda aktif depo değerlerinden 

Suni Çekim 
faydalanarak K bulunabilir. ki, k idi. 

Boşalım 

b değerine tekabül eden a değerleri ek : 27 de 
verilmişti. Misal olarak Bornova, Dörtyol, Erzin ve 
Trakya ovalarına ait rasatlar abaka işlenmiş olup 
beslenmenin % 40 - % 60 ve % 120 sinin çekildiği 
görülmektedir. (Ek- 26a) suni boşalım olmayan 
sahalarda kurak periyotlarda seviye düşümü abaktaki 
eğrilerle çakışabilir . Zira, kuraklık sebebi ile, bes
lenmede ki eksiklik suni boşalım olarak düşünüle
bilir. Bu durumda mesela kurak bir periyatta su 
seviye düşüm , grafiği abakta k = 0,2·0 eğrisi ile 
çakışırsa bu periyottaki beslenmenin normal bes
lenmeden % 20 eksik olduğu bulunabilir. 

VIII) KONUNUN KRiTiGi 

1. Bu çalışmalarda sun'i boşalımın (çekimin) 
ağırlık merkezinin boşalma sahasından uzakta ol
duğu veya üniform su çekildiğ'i kabul edilmiştir. 

Şayet çekim özellikle serbest akiferde tam boşal

ma noktası üzerinde ise (kaynak geliştirmelerinde 

olduğu gibi) çekim kısa sürede tabii boşalımın azal
masına sebep olur ve Beslenme = Orijinal kaynak 
boşalımı = Sun'i boşalım + Nihai kaynak boşalımı 

(varsa) dengesini gerçekleştirebilir. Bu halde işlet

me sahasında kayda değer statik su seviye düşü
mü görülmez. 

2. Boşalımın bir akarsu veya göle olması ha
linde durum aynıdır. Zira bir akiferin bir akarsu ve
ya göle boşalımı çok sayıda kaynak vasıtası ile 
boşalımına benzer. Kuyuların akarsu veya göle çok 
yakın açılması halinde tabii boşalımı süratle önle
diği gibi ayrıca çekimin bir kısmınında akarsudan 
alınması sebebi 'ile yine işletme sahasında Statik 
seviye düşümü görülmeyecektir. 

3. Su seviyelerinin düşmesi ile beslenme im
kanları artar, bu durum işletme sahalarında su se
viye düşümlerini azaltıcı yönde roel oynar. 

4. Su seviye düşümü halinde akifer alanı ge
nellikle azaldığında n seviye düşümleri hızlanır. Bu 
çalışmada 3 ve 4 üncü maddelerdeki faktörlerin bi
ribirlerini dengelediği kabul edilmiştir. 

5. Kuyuların ağırlık merkezinin boşalma nok-
0 

tasına olan uzaklığı (Ll , OK = -- değerin-
'iT T 1 

den büyükse kuyular boşalma noktasına tesir etmez 
ve boşalım devam ettiği için yukarıda açıklanan 

teori uygulanabilir. (Şekil- 23) . 
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FARKLI DEPLASMANLARI HAiZ YAPI SiSTEMLERiNiN 
STATiK VE DiNAMiK HESABlNA AiT BiR METOT VE 

DENGE BACASI HESAPLARINA TATBiKi 

Yazan: 
Namık ooöu• 

Ö Z E T 

Farklı Deplasmanları haiz yapı s is temlerinin bu metotla hesabında, bütün 
( 8;} deplasmanlarmın aynı anda tesiri ele alınmıştır. B u suretle deplasnıan 

adedince «Cross» tablosu ve denge denklemleri yerine yalnızca bir «Cross» tab
losu ve denklemleriyle neticeye kısaca varılmaktadır. 

Ayrıca, hesaplar ll, deplasmanlarıyle yapıldığından Dinamik hesaplar da ko
layca elde edilebileceği gibi Statik hesapların da hangi yapı tiplerinde ve hangi 
yüklemelerde bu farklı deplasmanlarla hakiki hesaba gidilmesi lüzumu anlaşı

lacağı gibi hesaplarda ara kontrolun yapılabilmesi de bu metodun m ühim özel
lik lerindendir. 

1966 yı lmda Türkiye İMO 3. T eknik Koı1gresine verdiğim Tebliğde; (Konu: 1. 
Rapor: 2) yalnızca bina yapıları Statik hesaplarııızn detaylarına kısmen gi rildiği 

veçhile 1955 - 1966 yılları süresince Sümerbank ve DSİ S tatik büroları şefi ve DSİ 
4. Bölge Baş Mühendisi olarak birçok Fabrika, Atelye yapıları ve hatta su yapı

ları projelerinde de bu metot ele alınmıştır. 

Su yapılarından; Sıı kuleleri, Denge bacaları, Akedük ayakları ve istinat 
perdeleri gibi farklı deplasmanları haiz yapı s istemlerini (Şekil : 1, 2, 3 ve 4) 
bu metotla DSİ Genel Müdürlük, 4. ve bilahssa 14. B ölgelerdeki projelerimde 
hesaplamak imkamnı bııldıım. B u yazıda Meto t kısa hatlariyle, karakteristik 
neticeleri ve bir denge bacası hesap özet i ile verilm iştir. 

KONU: 

Fark lı depl asmanla rı haiz inşa sistemlerinin 
Klasik Stat ik hesabı ; her (ll, ) deplasman birim 

1 - (ll,) deplasmanları adedinden bir eksik 
• Cross • t ablosu dengesi ve Stati k t esiri erin he
saplanmasınd an t asarruf edilm iş olup kiriş ve ko
lon deplasman momentlerinin M = KI , ( eS, - 8,_1) /1? 
· Cross• dengelernesi 1 adet olduğundan hesap 
süresi % 70 - 50'ye, hatta (i > 4) halinde % 40-
30'a inmektedir. 

değeri n i n Statik t esirl er i ay rı ayrı · Cross • t ablo· 
larıyla dengelenip K. 1, 2. 3. kat sayıl a rıyl a çar
pılarak Süperpoze edilmek suretiyl e denge denk
lemlerine geçilerek yapıldı ğ ı bil inmekted ir. 

Bahis konusu met ot da ise ; ( ll ) deplasmanla

rının aynı anda tesiri ele alındığından dengeleme 
bir · Cross • tablosundan ibarettir. 

Detayı veri len denge hacası Stat i•k ve Dina
mik hesapl arında da görü l düğü veçhile bu meto
dun öze ll ikl eri şöyl ece özetlenebilir: 

• lnş . Y. Müh. DSI XIV. Bölge Müdü rlüğü - Istanbul 
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2 - · Cross• dengelemelerinde yapılacak bir 
hat a (8 ) deptasman kat sayılarının mukayesesi 

ile derhal bulunabildiğinden hesap arası kontrol 
imkan ı s ağlanmaktadır. 

3 - Hesaplarda , deptasman değerleri ile ça
lışıldığınd an ve işlemler de uzun olmadığından Sta
tik sistemlerin aks tespiti ve ebatlandırma etüdü 
kolay olmakta dır. 



4 - (ll;l deplasman değerlerine ait netice

lerin mukayese edilmesiyle hangi yüklemlerde dep
lasman eşitliklerinin ıkabul edilebileceği, hangi
lerinde Ise hakiki deplasmanlarla çalışılması ge
rektiği neticesi elde olunmaktadır. 

5 - Işlemlerde (ll ;) deplasmanlarının ·kulla

nılması sebebiyle yapı öz·el titreşim peryodunun 
(Tl elde edilmesi w2 =2: P; ll/2: ll; ll? münasebetiyle 

çok kolay elde edildiği, denge hacası hesabında 

görülmektedir. 

Bu suretle metodun yapı dinamik hesapların· 

da da büyük fayda sağladığı neticesine varılmış

tır. 

Denge Baca sı projeleri; Alibey-Kağ ıthane ara
sında 0 1850 ve 0 1000'Iik terfi hatları üzerinde 
30 · 35 m. yOkseklikte ve biri 240 mJ diğeri 30 mJ 
depolama hacimlerini haiz olan 2 denge hacası 

brüt Betonarme sistem olarak teşkil edilmişlerdir. 

Alt ve üst depolar arasındaki düşey borular 1,85 m. 
ve 1 m. çaplarında olduğundan bunların 5 • 6 m. 
aralıklarla mesnetlenmesi 4 muhtelif kotda birbi
rine dik kirişlerle temin edilmiştir. 

Bu kiriş ve kolon sistemlerinin statik ve di
namik hesaplarındaki M, V, H tesirlerinin denge
leme hataları çok azalmış olup çubuk boy deği

şimlerini de göz önüne alan Balkar Mühendislik 
Bürosu kompüter programı ile yapılan tahkik he
saplarıyla çok az fark bulunması (% 4 · 5) , neti
eelerin sıhhat i ni göstermiştir. 

Denge bacası dinamik hesapları yapılırken 

sistemin elastik deplasmanl arına ilave olarak in· 
şaat temellerinde tespit edilen (K) yatak [K=o/ll] 
kat sayısına göre temel dönmelerinden meydana 
gelen deplasmanlar da alınmıştır. 

ÖRNEK: 

Alibey Kağıthane 0 1850'1ik Terfi Hattı Denge 
Sacası Statik ve Dinamik Hesabı : 

Bu denge Sacasında : 

1 - • Bergeron• Firması tarafından tertip edi

len şekildeki depolar ile onları b i rleşt i ren 0 1850' 

lik çelik boruyu 4 kotda çevreleyen kiriş ve kolon

larla teşkil edilen çerçeve sistemi, statik ve di

namik tesirleri ·kolayca karşılamaktadır. 

2 - Çerçevelerin M. V. H. tesirleri ll 1• o2• oJ 

ve 84 hakiki düğüm noktaları deplasmanlarına bağlı 

olarak ve Cross'la elde edilen rotasyonlarla hesap

lanmış ve iç, dış M. V. H. kontrolları elde ed il-
' 
miştir. 

• DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 

I07'H 

~ 

1 1 L-- J ,---; ~--, ı ~ 
- - --· ---r-., -~·ı 

~.tl~ -A ı"' A-:;s-:-H-, ,- 1~oo •ı • 1 ı 
_LL _jl. _•_:. _ _,.:_...ı..__ ...L...! 

.._ __ -?)9.~ ------ ___ J 

Şekil : 1 - Denge bacası üst görünüşü 

Şekil : 2 - hatlart denge bacaları 
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DEPLASMAN HESAP ŞEMASI 
DEPLASMAN MOMENTLERI 

Mikolon = 1; (8 ;-8;-ı/ 1,2 

Mikiriı= 0.238 8;1;/1 ;2 

A - ÇERÇEVESI 

t.ll ;= 2X 0,119 8; 

M; (Kiriş deplasmanı) 

(8;-8;_1) (Kolon deplasmanı) 

Cas a=0.993 

Sin a= 0.119 

tp a=0.120 

KOLON ATALET MOMENTLERI 

J1 = 3.5 x 7.23/1 2= 108.867 dm4 

J2 = 3.5X 6.53/ 12=80.099 dm4 

J3= 3.5X 5.93/ 12=59.903 dm4 

J4 = 3.5X 5.33/ 12=43.422 dm4 

KiRiŞ ATALET MOMENTLERI 

J,., ,,,=3.5 X 63/ 12 = 63.00 dm4 

REDÖRLER 

- Kirişlerde R= 6EI / I CAntimetre Redörü) 

R1= 38.15 

R11 = 45.652 

R111 = 55.75 

R1v= 41.43 

2 - Kolonlarda R = 4 El / 1 ( An kastre Redürü) 

R1 = 54.027 

R2 = 50.857 

R3= 38.034 

R4 =27.57 

ile redörler hesaplanmıştır. 
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Şekil : 3 

KOLON DEPLASMAN MOMENTLERI 

M 1= 1.676 81 

M2=2.018 (/l 11 -81) 

M3= 1.509 (8 111 1l 11 ) 

M4 =1.094 (8 1v-ll 111 ) 

KIRiŞ DEPLASMAN MOMENTLERI 

M,=o::57 8, 
M 11 = 0.218 /l 11 

M 111 = 0.326 .5 111 

M 1v= 0.311 81v 

Not : Deplasman Momentlerinde /l 1 yerine: 13 1 

alınmıştır. 

2 X 2 KOLON SISTEMINiN DENGESI: 

(yatay denge denklemleriyle) 

H4 = 2 2-- + -- .tg a 
[ 

H4 4 M 4 ] 

Cas a 14 



lt) 
1\ı 

..0 

1.-J 

"'· 
1.0 

\rı 
N 
1.9 

o 
o 

Ib 

f-=-ne lJ,q ~:O.So 
JL.- .0:. 1 

<, 

c/.ı=0.5' 
~ b,7B f3 

Jır ~= o.JZ 

flı_: 6'.28 Jl 

J.ı 
f';"'===---+----==~~s d,= o. 6s 

1 

ez !f.7o 

Şekil: 4 

Şekil: 5 
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V 8oo 
ı 

1' 

M,~ 

[r'' 
Şekil: 6 

H3 = 0.5461l 1-2.049 82 + 2.545 1l 3 - 1.108 1l4= 2.27t. 

H4= 0.042 1l 1+ 0.315 82 - 1.1241l3 + 1.047 1l4= 
7 ll4= 3.661. 
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S 1. 2. 3. 4 DEPLASMANLARI CROS TABLOSU 

1.094 (cSccS3) 1 M4 140 160 10.311 S4 
- 0.313 84+0.437 83 ı - 0.47 S4+ 0.657 83 

'M4=0.107 82- 0.657 83+ 0.715 S4 

"M4 = - 0.065 81 + 0.356 82- 0.898 83+ 0.718 o4 

-0.22 84 - 10.022 83+ 0.356 82-0.065 o, 
-0.156 84 + 0.213 83+ 1.094 (S4 -83) 

1.509 (cS3-S2) 

-0.311 .s3- 0.041 S2+ 0.282 81 

- 0.29 84 - 0.03 S3+ 0.481 cS 2-0.087 81 
~~=== 

'M2=-0.29 84 + 1.268 83-1 .069 82+ 0,195 cS 1 

" M2=- 0.104 84 + 1.073 S3-1 .514 82+ o.565 .s, 

-0.145 84 + 0.24 S2-0.163 82- 0.041 84 - 0.014 83 
- 0.422 .s3- 0.082 82+ 0.565 81 

-0.573 S3- 0.11 82+ 0.767 81 

0.05 83+ 0.343 92+ 0.02 .s, 

o.o55 84 -0.01 83- 0.222 cS 2-0.01 .s, 

0.055 84 - 0.542 83+ 2.029 S3-1.241 cS 1= M'2 
- 0.186 83+ 1.276 .s2- 1.594 81= "M2 

-0.326 83 

-0.428 84 - 0.044 .s3+0.713 82- 0.13 s, 
==========--==== 

"M3 

- 0.219 82 

-0.513 83- 0.098 82+0.6861l, 

o.o49 s.-o.o11 .s3-0.198 .s2-o.o1 .s2 

0.1 83- 0.687 82+ 0.041 .s , 

- 0.286 .Ss- 0.055 82+ 0.383 8, "M2 

2.018 (82-.s,) f35 271 
-----------------------------

1.676 .s, ~ -0.157 s, 

M1= 0.109 o3- 0.746 1l2+ 1.72 81 

M1= 0.054 83- 0.37 82+ 1.698 81 

1.676 .s, 

Not: 1 - Deplasman yonu; kolon büyük kenar
larına paralel olan çerçevelere (A), 
dik olanlara ise (B) adı verilmiş olup 
[A] +[B] çerçeveleri n teşkil i ve he
sabı tatbikat projesinde yapılmıştır. 
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2 - H 1, 2, 3 ve 4 değerleri de projeden 
alınmıştır. 

0.077 cS3- 0.53 1l2-0.1261l , 

Not: ilk cros dengelernesi ll2 ve ll4 
mesnetlerin jen başlatılmıştır. 

4 denklemden (ll ;l değer l eri çözüldü : 

llı= 7.817' S2=13.12,' ll3=18.047 '.s.=19.049 

Denklemlerin kontrolunda ortalama hata 

11 = 0.01 /2.53 = 0.005 bulundu 



Momentlerin ve Normal kuwetlerin bulunması : 

llı =7.817 ' 8 ı =13.12' ll3= 18.047 ' ll4= 19.049 

M'4 = +3.167 tm . 

M"4=+ 1.627 tm. 

'M3= + 4.878 tm . 

M"3=+ 1.993 tm. 

M'ı=8.266 tm. 

M" ı= + 0.766 tm . 

M' ı = +5.797tm. 

M" ı= + 9.563 tm . 

H'4= (3 .167 + 1.627) / 6.39 =4.794/ 6.30 = 0.76 t. 

H'3= (4.878 + 1.993) /6.30 = 6.881 / 6.30 = 1.092 t. 

H'ı= (8.266+0.766) / 6.30 = 9.032/ 6.30 = 1.433 t. 

H ı= (5 .597 + 9.563)/8.06= 15.16/8.06 = 1.880 t . 

M' 4 
V4 = 4--+2+ 14' . tga 

l ı Ca a 

3.167 
V4= 4 +2X 0.76 X 0.1 2= 2.416+ 

5.28 = 0.993 

0.182=2.598 t. 

(M "4+ M'3) N'4 
V3= 4. + 4 + 2 X II3 .tg a 

13 . Co ll a 14 . Ca a 

(1 .637 + 4.878) 
V3= 4 · + 4 X 3·1671s 28 x 0993 

6.78 X 0.993 . . 

+2 X 0.12X 1.092 

V3= 3.864+2.416+ 0.262 = +6.542 t. 

( 1.993 + 8.266 X 6.505 
Yı= 4 +4 +4 

8.28 X 0.993 6.78 X 0.993 

3.167 
----- + 0.24 .1433 
528 X 0.993 

Yı= 4 .990+ 3 .864+2.41 6 + 0.344= 11 .61 4 t 

(0 .766+ 5.797) 
Yı= 4 - +4.99 + 3.864 + 2.416+ 

9.78 X 0.993 

0.24- 1.88 

Yı =2.703+4.499+3.864+ 24.16+ 0.451 = 14.424 t 

M, V, H iç ve dış kontrolları 

~ H doı = 11.087 

= 3.66+2.27 + 2.53+2.67 

= 11.13 t . 

~ H;ç = 4 X 1.88 X 0.993+14.424=012 X 2 

= 7.467 +3.461 = 10,9 28 t . 

11 .087 - 10.928 
------ = 0.014 <0.03 

11.087 
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-~' s ıe. 

6.'25 

6.?8 

(;.2.5 

8.'28 

6 .25 

B. o o 

' ---._Hı 
- --.,j<--@ 'E , 

M. =f vft ' 1 
M, ~ 2ıt 9.SG3 

VB: -'14. 4247 

Şekil: 7 

~ Mod•ı =364X 26.75 + 2.26 X 20.50 

+ 2.53 X 14.25 + 2.68 X 8.00 = 

= 97.37 +46.33+36.05 + 21 .44 

201.19tm. 

S Mo;ç =14.424 X 0.993 X 11.7+4 X 9.563 

-2 X 1.88 X 0.12 X 11 .70 

= 167.579 +38.252 - 5.27 

=200.561 Tm . 

201.19 -200.56 
2hata o_ = 0.003 

201 .10 

0.003 < 0.03 

1/, 

,1 ··. 

DENGE BACASINA DEPODAN GELEN MOMENTIN 
STATIK HESABI 

M= 3.66T· X 3.28=12 tm· nin 

Özdeş (Mu adil ) (V) ve (H) Hesabı : 

59 



DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 

V'= 12/ 5.28 x 0.993 = ::ı: 2 .29T· 

H= 2 V tg a =2 r 0.12 X 227 = 0.55T· 

V' değeri kolonl.ar tarafından çekme ve basınç ola
rak alınıp H değeri için genel denklemlerde H1= 

H2 = H3= 0 ve H4 = -0.55 7T. konularak çözülür: 

81=-0.312 ll 2 = - 0.625 83=- 1.095 ve 84 =1 .514 
bulunan değerler denkleme konulduğunda : 

H1= 3.535 81- 2.6211l 2 + 0.54 83- 0.035 84 

H2 = - 2.379 81+3.8281l2 - 902 83+ 0.287 84 

H3= 0.546 8,-2.0491lı+2545 83- 1.108 84 

H4 =- 0.042 81 +0.315 ll 2 - 1.114 83+ 1.047 84 

H1= H2 =H3 ~ 0.004 ve 

H4 = - 0.549 ~- 0 .55 > bulundu . 

Bu 8 değerlerine bağlı olarak (M) ve (V) değerleri 

bulundu. 

M'4=- 0.43tm. 

M" 4 = -0.304 tm. 

M'3 = - 0.346 tm. 

M"3 = -0.248 tm. 

M'2 = - 0.37 tm. 

M"2 = -0.096 tm. 

M'1 = - 0.190 tm. 

M" 1= -0.358 tm . 

H'4 = - (0.43+0.304)/6.3= - 0.116 t. 

H'3=- (0.346 + 0.248) /63 = - 0.0944 t. 

H'2=- (0.37 + 0.096) / 63 = - 0.074 t . 

H'2=- (0 .19 + 0.158) / 8.06 = - 0.068 t. 

-0.43 
V'4=4X----- 2 X0.11 6 X0.12 = -0.357 t. 

5.28 X0.993 

( -0.304-0.346) 
V'3 = 4 ------

6.78 x 0.993 

5.28 x 0.993 

4 X0.43 

2 X 0.12 X0.094 = 0.737 t. 

4(-0.248-0.37) 
V'2 = 0.737 = - 1.038 t. 

8.28 X0.993 

V
',-- 4(-0.096 + 0.19) 
------- 1.034= -1.152 t . 

9.78 x 0.993 

M , V' , H' iç ve dış kontrolları 

~V 1 = [ + 1,15 ± 2.29 (üstden)] 

X0,993 

-ı:.V 1 = ± 1,14 X 0,993= ± 1 ,13T· 

~0M = 12Tm· + 4 X 0,358-1,13 X 11,7 
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(0) ya göre 

moment 

M:.AZ..f_.,.,. 

~ 
lll 

, 1. 
:tv: 2.29 

~"' -o.ssT 

Şekil : 8 

0,068 X 0,119 X 11,7 

"'1:, M
0

= 12Tm1,432 - 13,2-0,189=0,043 Tm. 

(Hata) '~M= 0,043/12=0 ,0036<0,03 

"'1:, 1-1 = 1,14 X0,119 X2-0,068 X 0,993=0,271-0,27=0,01 

77 H= 0,01/1,14 X 2 ~ 0,004 

Bu suretle hataların % 3 den çok küçük oldu~u 

görülmüştür. 

Not: M= 12Tm·(momentin eşdeğeri)= ::ı: V'=2 ,29l.tl' 

ile H= -0,55T· değerlerinden ibarettir. 

DENGE BAGASI ÖZEL TiTREŞiM PERYODU HESABI 

(Eiastik deplasmanlarla ve Temelin rijit dönmesiyle 
elde edilen) 

H= - 0,55T· Münferit kuvvetinin M1 81 
ağırlıklarına 

dağıtılması : 

~M; (5 1= 42 X 1,51 + 9,8 X 1,09+ 10,9 X0,62 

+ 14,4 X 0,31 =63,4 + 1 0,68+6,75+4.47=85,30 

~M 1 ll ; i;= 63,4 X26,75+10,68 X 20,50 

+ 6,75 X 14,25 + 4,25 + 4,47 +8.00= 16,97 t. 

219 + 96,3 X 35,76 = 2048,06 

1-14 = 0,55 X 1697 / 2048,06 = 0,455T· 

H3= 0,55 X 219/2048,06=0,059T· 

H2 = 0,55 X 96,3/2048,06 = 0,026T· 

H1 = 0,55 X 35,76/ 2048,06 = 0,0F· 

Bu değerlerl e, denklemlerden ikinci kademe (ll) 
ler elde edilir. 



11.70 

ı, 
-2 .. 0,06 = H, 

Şekil: 9 

H1 = -0,01 =3,535 .Sı- -2,621 ô2 + 0.54 ô3 = 0,035 84 

H2 = -0,026= - 2,379 ll ı +3.828 ll2-1 .9021l3 + 
0,287 84 

H3 = -0,059-0,546 <'>ı -2,049 82 +2.545 <'> 3-1,108 <'l 4 

H4 = -0,455 = -0,042 13 1 +0.315 82 - 1,114 ll3+ 

1,04784 Buradan elde edilen 8 1=-0,33,8 2=-
0,644, ll 3= -1 ,083, ll4 = -1,41 değerleri, denklemler
de yerine konarak, 

H1 = -3,535 X 0,33+2,621 X 0,644 - 0,54 X 1 ,083 + 
0,035 X 1,41 = -0,014T· 

DSI TEKNIK BÜLTENI OCAK 1976 SAYI 36 

--+ 
~4" 1.51 \ H=-o, 5 .., .. 

6,25 

M T. 
13 = .9,10 

-it-
d3 = !.09 

6J-5 

T. 
~.2. = i0,9 

-----:1'-s =o 62 2 ' 

6 2~ 
1 

M, :: 14.4 T {kii+le) 
~ -

d;=0,31 

( J de§erler( ) 
~.op ;/k H= -O, SS T. 

1-ie~abırıa aif·f-ı' 

-1...- --'-ı ~ 

Şekil: 10 

H2 = 2,373 X 0,33-3,828 X 0,644+ 1 ,902+ 1,083-
0,287 X 1 ,41 =- 0,035T· 

H3 = 0,546 X 0,33 + 2,049 X 0,644-2,544 X 1 ,083+ 
1 ,108 X 1,41 = -0,05T· 

H4 = 0,042 X 0,33+0,315 X 0,644+ 1,114 X 1,083-
1,047 X 1,41 = -0,4584T· 

elde edilir, 7J = 0,0034/0,455=0,008 < 0,03 uygundur. 
(Hata) 

Son ve ilk 8; değerlerinin oranları: 

7J ı = 0,33/ 0,312= 1 ,055, 7Jı=0,644/0,625= 1,033 

7]3 = 1,083/ 1.095 = 0,988, 7] 4 = 1,41/1 ,514=0,94 

cr~:~:ma) ·0 = (0 ,059 + 0,033+0,012+0,06)/A=O,OA 

< 0,05 olduğundan neticeler normaldir. 
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~M = 0,55 X 26,75=14,7Tm· 

ilk (temele) 

~M= 0,4584 X 26,75 + 0,05 + 0,035 X 14,25 + 0,014 X 8 

Son (Temele) 

= 13 ,89Tm· , 2:M = (14,7 + 13,89) h= 14,40Tm· 
(Ortalama) 

Bu suretle, ikinci kadernede bulunan S1 !erin 

değer farkları % 5 den ve moment ortalama değer 

farkıda % 3 den küçük olduğundan son 8; değer-

leri ile M (Jrtalam~ ) alınabileceği neticesine 
nomentın 

varılmıştır. 

1- Temel zemini yatak katsayısının K;[kg/ 

cm3] = mertebesinde olduğu [u~2 .5 kg/ cm2] tec

rübeler ile bulunmuş olup, temelin ve sistemin 

rig it dönmesinden hasıl olan ( ll;) ek depfasman

l a rı aşağıda hesap lanmıştır. 

H= -0,55T· yatay kuvveti nin, ikinci kademe den

gelernesi sonunda temele gelen ortalama moment : 

M=14,40Tm· olup: 

Auz= 14,30/ 269 (=W)= 0,053T/ m2= 0,0053kg/ cm2 
(uç) 

!:ı.u 0,0053 
K=60kg/cm3_8= - = --=0,0009 

K 60 

Temel depfasman farkına göre ( /l 1) ler: 

<5 1=0,0009 X 9,1/7=0,0012 bunun gibi 

il2=0,0028, /l 3= 0,0036, 84 = 0,0036 bulunur 

2 - Hakiki /l 1 Elastik Dep fasmanların H esabı : 
S ı = Srf6E x 10-4 (Statikde S1 kullanıldı) =S1/1 2,6<m· 
olup, bu d eğerl e r de sırasıyle : 

Öı= 0 ,33/ 12,6=0 ,026<m · ,ll2= 0,051 <m· , ll3= 0,087<m, 

S4 = 0,112<m dir. 

Elastik ve Temel dönme deplasma nla rı (toplam) : 

Öı = 0,026+ 0,001 2=0,027<m· , ll2 = 0,051 + 0,002 = 
0,053<m· 

ll3=0,087 +0,0028 =0,09<m·, 84 =0,112+0,0036= 

elde edilmiş olup bunlara göre : w Açısal fre
kansının ve ona bağlı olarak (T = 2?T 1 w) nin He
sabı: 
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(P1 : kuvvet, M ı : kütle) 
(T; peryod) 

Şekil: 11 

1 2 3 4 

P; O,OF· 0,026T· 0,059T· 0,455T· 

ll; 0,027<m 

ı 
0,053<m 0,09<m 0,118<m· 

M; 14,4T· 10,9T· 9,8T· 42T· 

~ Pı ll 1= (0,01 X 2,7+0.026 X 5,3+0,059 X 9+11,6 
X 0.455) X10-4 =596 X 10-6 

~ M 1 ll 1= (14.4 x 2,7-2 + 10,9 x 5,3-2+ 9.8 x 9-2+42 
X 11,6-2) X 10-8 =68,86X 1 o-6 

w2=596/ 68,86=8,66-w=2.93- T= 2,145 saniye 

Temel zemini : Devon ien devrine ait Damarlı 

şist (kaya) olup Inşaat yerinde yapılan tecrübeler 
ile yatak katsayısı K= 60 kg/ cm2 mertebesinde bu
lunmuş olup Literatüre göre bu cins zeminin -
Hakim titreşim peryodu T = 0,3-0.4 saniye'dir. 

Bu duruma göre yapının özel titreşim peryodu 
f = 2.14•n· olduğundan 5,3 (2 ,14/0.4 = ) olarak bu
lunan Resonans emniyeti çok kifayetlidir. 

Yapının tatbikat projesinde, 6. olarak hesap
lanan bu emniyet katsayısı, temel rijit dönmesi 
göz önüne alınmadığı takdirde (ki deplasmanlar % 
3- 3,5 kadar azalmaktadır) . % 2 · 2,5 azalıyor. 

Burada (K) yatak katsayısının, müessir 
olm aması , gerek denge hacasının epeyce narin bir 
yapı olması (bilhassa Omerli Su alma kulesi pro
jemize nisbeten) ve gerekse temel zemininin kaya 
olması sebebiyle temel dönmesinin fazla olmama
sındandır. 
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Şekil: 13 
Alibey ·Kağıthane 0 1850 ve 0 1000 liz terfi hatlar ı denge bacaları 
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