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Ucuz Kanal Kaplamalan Tatbikat Araştirmalanndan 
Asfalt Kanal Kaplamalan 

ÖZET 

Turhan StlKAN 

İnş. Y. Müh. 

Bu güne kadar muhtelif memleketlerde ucuz kanal kaplamaları araş
tırmalan ve tatbikatlan yapılmışbr. Bilhassa bu araştırmalar iklimleri 
kurak ve yan kurak olan bölgelerde çok önem kazanmaktadır. Böyle böl
gelerde sulama yapılması zorunluğu, sulama şebekelerinin ekonomik tesis 
edilmesi ve randımanlı çalıştırılması problemini doğurmaktadır. 

Bu sebeple, bu konunun önemi göz önüne alınarak Türkiye'de de DSİ 
Araşbrma Dairesi tarafından ucuz kanal kaplama tatbikat araşbrmala
n devam ettirilmektedir. 

Bu yazı bu araşbrmalardan ucuz asfalt kanal kaplama tatbikatlarını 
incelemektedir. 

SYNOPSIS 

Up to day it has been carried out low cana! lining researchs and 
applications in several countries. Especilally these researchs and appli
cations ha ve gained a great im portance in ari d and semi - ar id regions. 
In these regions the necessity of irrigation constitutes the problem of 
economic construnction and effective operabon of irrigation systems. 
Therefor the low cost canallinings have became a very intresting subject. 

For this reason, DSI. Research· department, taking notice of this sub
ject, has been carried out application reshearchs of low cost canal linings. 

This article is intended to examine the appiication of low cost asfalt 
canallinin gs of these reshearchs in TURKEY. 
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GİRİŞ: 

Türkiye'nin yan kurak iklim kuşağında bulunması suyun önemını 
artırmaktadır. Akan ve rezcrve edilen suyurı en ekonomik ve kayıpları 

enaz olacak tarzda tarlaya götürmek en başta gelen problemlerimizden 
biri olmaktadır. Bu da bizi ucuz kanal kaplamaları artırınsına yönelt
miştir. 

DS!. Araştırma Dairesi tarafından ilk olarak Adana'da, 1961 Nisan 
ayında toprak, kerpiç çamuru, ince beton ve asfalt ucuz kanal kaplama· 
lan tatbik edilmiştir. Bunu takiben Etlik DS!. sahasında tecrübe kanalı 
açılarak bunun üzerinde de asfalt kaplaması yapılmıştır, gene 1961 ve 
1962 senelerinde DSİ. Araştırma Sitesinde ince beton kanal kaplaması ve 
traslı beton kaplamalar tatbik edilmiştir. 1963 senesinde Kayseri - Uzun
yayla sulaması ile İzmir - Adalı sulaması asfalt kanal kaplamaları ya
pılmıştır. 1964 senesinde Araştırma Sitesinde prefabrike asfalt kanal 
kaplaması tatbik edilmiş ve Demirköprü baraj çatiağı asfalt karışımla 

kapatılmıştır. 

Bu yazıda daha ziyade ucuz asfalt kanal kaplamalarından bahsedile
cektir. 

1 - Sıcak Kanşun : 

1.1 - Tatbikat senesi ve yeri : 
1961 Nisan ayında Adana Ovası sağ sahil yedek 46 

1.2 - Kanal karakteristikleri : 

Kanal derinliği : 1.13 m. 
Kanal taban genişliği : 1.00 m. 
Kanal şevleri : l/11h düşey/yatay 

1.2.1. - Kaplama yapılan kanal uzunluğu : 100 m. 

1.3 - Kanal zemini : Kil 

1.4 - Kaplama tekniği : 

1.4.1 -· Astar tabakası : Kanal reğlajı yapıldıktan sonra sıkıştırılmış 
ve üzerine MC-O- MC-I Bsfalt tiplerinden m~ ye 0.25 kg. aster asfalt püs
kürtülmek istenmiştir. Yukardaki tiplerden asfalt bulunmadığından 45 
penetrasyonlu Raman asfaltı 90 - 100 C0 ye kadar ısıtıldıktan sonra bire 
bir oranında mazotla inceltilerek kanal sathına püskürtülmüştür. Dikkat 
edilecek hususlar kanal zemininin kuru olmasıdır. Zira astar asfaltının 

kanal zemini tarafından absarbe edilmeli ve kanal zemini ile esas asfalt 
kaplamayı bağlayıcı olmalıdır. 
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Bunun için, kanal zeminine astar asfaltı emdirtildikten sonra, üzeri
nin ıslanıp, tozlanmamasına çok dikkat edilmeli ve hemen esas asfalt kap
lamaya geçilmelidir. 

ı.4.2 - Kullanılan agrega : ı cm. kare delikli elekten elenmiş ve ku-
rutulmuş Tuvenan agregadır. 

ı.4.3 - Karışım terkibi : 

ı cm. elek altı ince çakıl ve kum : % 87 - 84 

200 No. lu elekten geçen filler : % 8 -ıo 

Asfa lt A. C. 40 penetrasyonlu : % 5 - 6 

ı.4.5 - Karışım şekli : Sıcak kanşım asfalt betonu yapılmıştır. 

1.5 Kaplama kalınlığı : 4 Cm. 

ı.6 - Kaplama maliyeti : Malzeme 4.8ı TL/m2 

İşçilik ı.10 TL/m2 

Toplam 5.91 TL/m2 (İşçi gündeliği 

Net ıo TL. 
alınmıştır). 

ı.7 - Kullanılan aletler : Basit el işçiliği ile sıcak karışım için fo
toğraflarda görülen basit karışım makinesi kullanılmıştır. 

Sıkıştırma için el tokmakları ve hafif el merdanelerinden istifade edil
miştir. 

ı.8 - SONUÇ: 

Yukanda bahsedilen sıcak karışımın ekonomik oluşu ve dayanıklılığı 
bakımından aşağıdaki hususlara dikkat etmek şartiyle tavsiye edilir. 

ı - Kanal zemini iyice sıkıştırılmalıdır. 

2 - Bilhassa dikkatli olarak kanal zemini sterlize edilmelidir. Aksi 
halde ayrık otları ve kaplamaları delmekte ve tahrip olmasına sebebiyet 
vermektedir. 

3 - Kaplama tatbikatı esnasında kanşıma azami dikkat edilerek 
şartnarnede gösterilen sıcaklıkta serilmelidir. ' 

4 - Kanal zemininin kuru ve kullanılan agreganmda kurutulmasma 
önemle dikkat edilmelidir. 

5 - Astar tabakası zemine yeteri kadar emdirilmeli ve asfalt kap
lamayı yapıştırıcı özellikte olmalıdır . 

6 - Asfalt kaplama seri:diltf:cn sonra son dereec sıkıştırılmasına 

dikkat etmelidir. 
7 - Laboratuvarda elde edilen stabilite deneyleri, arazide sıkışma

dan sonra yerinden alınacak numunelerle kJntrol edi:meudir. 
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1.9.1. Asfaltm varillerde Isıtııması 

1.9.2. Asfalt karışımında kullanılan 

kanştıncı 



}.9.3. El Süzgeci ile yapıştırıcı Tabakarun tatbiki 

1.9.4. Asfalt kaplamarun reglil.jı 



1.9.5. Asfalt kaplama şevlerin sılnştırııması 

ı.9.6. Asfa.lt kapıamanın tabanın sıkıştmlm.ası 



' 
2 - Sıcak karışım : 

2.1 - Tatbikat senesi ve yeri : 1961 Ekim Etlik DSİ sahası 

2.2 - Kanal karekteristikleri 

Kanal derinliği 

Kanal taban genişliği 

Kanal şevleri 

Kanal uzunluğu 

2.3 Kanal zemini 

2.4 Kaplama tekniği : 

1.20 m. 

1.00 m. 

Sağ 1/ ll/2 Düşey/Yatay 

Sol 1/ 1 » » 

·· 50 m. 

İnce kum, siltli kil. 

2.4.1 - Sterlizasyon : Kanal zemini % 10 tuz çözeltisiyle m2 ye 200 
gr. olmak üzere sterlize edilmiştir. 

2.4.2 - Astar tabakası : Blown tipi 45 penetrasyonlu asfalt bire bir 
oranında mazotıa inceltildikten sonra m2 ye 2 kg. gelecek şekilde zemine 
emdirtilmiştir. 

2.4.3 - Kullanılan agrega granülümetri : 

Kare elek net açıklığı 
lnç veya No: 

2.3.4 

3/ 4 inç 
1/ 2 inç 
4 No. 
8 No. 

50 No. 
80 No. 

200 No. 

Karışım terkibi : 

Agrega 
Filler 
Asfalt '- 45 penetrasyonlu 

% Ağırlıkca 
geçen 

100 
80 100 
55 80 
39 64 
13 25 

4 19 
5 12 

% 81.7 
% 11.1 
% 7.2 

Yukanda yapılan asfalt kanşımının laboratuvar neticeleri de şun
lardır. 

~arshall stabilite 
Boşluk 

Vf 

396 Kg. 

% 3 
% 83 
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Vf = Agregadan arta kalan boşluğun asfaltla doldurulan kısmı. 

2.3.5 - Kanşım şekli : Sıcak kanşım asfalt betonu yapılmıştır. 

2.4 - Kaplama kalınlığı : 3.5 cm. 

2.5 - Kaplama maliyeti : 

«İşçi gündeliği net 10 TL. alınmıştır.» 

Malzeme m2 başına 6.07 m. 

İşçilik m2 başına 1.10 

Toplam 7.17 TL/ m2 

2.6 - Kullanılan aletler : Basit el işçiliği ve sıcak karışım için el 
tavaları kullanılmıştır. 

Sıkıştırma için el tokmakları ile hafif el merdaneleri kullanılmıştır. 

2.7 - SONUÇ : 

2. 7 .1. - Kanal açıldıktan sonra, % 10 tuz çözelterek kullanılarak 

sterlizasyon yapılmıştır. Yalnız bu sterlizasyonun her yerde yeterli olmı
yacağı açıktır. Bu konu İşletme Dairesi tarafından ele alınmış ve üzerin
de çalışılmaktadır. 

2.7.2 - Kanalın bir şevi 1/ 1 ve diğeri 1/ 1% açılmıştır. Gerek 
kaplamanın yerleştirilmesi ve gerekse sıkıştırma bakımından asfalt kap
lamalı kanallarda 1/ 1% şev tavsiye edilir. 

3 - Soğuk Kanşım : 

3.1 - Tatbikat senesi ve yeri : 1963 Ağustos ayında Kayseri Bölge-
si Pınarbaşı ınıntıkası Uzunyayla sulaması sağ sahil ana kanalı. 

3.2 - Kanal karakteristikleri : 

Kanal derinliği : 1.80 m. 
Kanal taban genişliği : ı.OO m. 
Kanal şevleri : 1/11/2 Düşey/Yatay 

3.2.1 - Tatbik edilen kanal uzunluğu : 500 m. 

3.3 Kanal zemini : Marn, Kalkerli silt, kalkerli kil ve ince kum. 

3.4 - Kaplama Tekniği : 

3.4.1 - Soil - Cement - t oprak çimento tatbikatı : Kanal toprağı 

% 5 - 8 oranında çimento ile karıştınldıktan sonra 8 - ıo cm. kalınlığında 
sıkıştırılarak kaplanrnıştır. 7 günlük prizini aldıktan sonra üzerine ı 
Kg./m2 ye MC - O püskürtülmüştür. 4 gün sonrada ı kg/ m2 AC - ı50/200 

asfaltı ile kaplanmıştır. 
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3.4.2 - Kanal toprağı sıkıştırılıp üzerine asfalt sathi kaplama : 
Kanal toprağı kazılarak temizleDip ufalandıktan sonra optimum su muh
tevası da sıkıştırılmıştır. Üzeri 1 Kg/ m2 olmak şartıyle MC - O ile astar
lanmıştır. 

3 gün sonra da m2 ye 1 Kg. AC 150/ 200 asfaltı ile kaplanmıştır. 

3.4.3 - Soil - asfalt ve üzeri silkot ile kaplama : 
Kanal toprağı % 9 - 10 oranında MC - 3 karıştırıldıktan sonra sıkış

tmlarak 5 - 6 cm. kalınlığında kaplanmıştır. Bu kaplama üzerinde m2 ye 
0.6 Kg. gelecek şekilde MC - 4 asfaltıyla kaplanarak silkot tabakası ya
pılmıştır. 

3.4.4 - Kanal zemine kullanılmış makina yağı içirilmesi : 

Kanal zemini kazılarak m 2 ye 4 Kg. olacak şekilde kullanılmış maki
na yağı emdirilmiş ve sonra üzeri kanal toprağı ile sıkıştırılarak örtül
müştür. Diğer bir kısımda da kanal sathı doğrudan doğruya m2 ye 4 Kg. 
olacak tarzda makina yağı emdirilmiştir. 

3.4.5 - Harçlı taş perenin sızdırmazlığının temini : 

Daha evvelce yapılmış harçlı taş pere üzeri temizlendikten sonra m2 

ye 1 Kg. olmak üzere MC- 4 asfaltı ile kapanmıştır. 

3.5 - Maliyet : 

3.4.1 Toprak çimento 3.20 TL/ m2 

3.4.2 Kanal zemini sıkıştınp üzerine sathi kaplama 2.00 TL/ m 2 

3.4.3 Toprak asfalt ve üzeri silkot kaplama 5.80 TL/ m2 

3.4.5 Harçlı taş pere üzeri kaplama .. . . . . 0.60 TL/ m2 

, Yukandaki maliyetlere kanal reğlajları dahildir. Kullanılmış makina 
yağı ile yapılan kaplama maliyeti çıkanlmamıştır. 

3.6 - Kullanılan aletler : Basit el işçiliği ile sıcak karışım için fo
toğraflarda görülen distrübütörler, sıkıştırma için el tokmaklan ve hafif 
el merdanelerinden istifade edilmiştir. 

3.7 - SONUÇ: 

3.7.1 - Yukanda bahsedilen asfalt püskürtme ve sathi kaplama ni
teliğindeki kaplamalar ,geçici bir zaman için şev stabilazsyonunda ve da
ha evvelce yapılmış kaplamanın onanmı ve geçirimsizliğini temin için 
kullanılabilir. 

3.7.2 - Kanal taban ve şevlerini yeteri kadar sıkıştıracak gerekli 
ekipman temin edilirse, bu gibi ucuz ve seri kaplamalar ekonomik oluşu 

ve süratle tatbik edilme kolaylığı bakımından kullanılabilir. 

3.7.3 - Otlanmanın önüne geçmek için kanal toprağının sterlize 
edilmesi şarttır. Aksi halde bu kaplamaların daha yakın bir zamanda 
tahrib olmasının önüne geçilemez. 
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3.8.1. Asfaltın distribitöre dotdurulması 

3.8..2. Astar tabakasının kanala tatbiki 



3.8.3. Toprak - Bittim kaplaması yapılışı 

3.8.4. Toprak - Bitilin kaplamadan bir görüniiş 



3.8.5 l\'luhtelif kaplamalardan umumi görünüş 

3.8.6 Kaplamanın bir yıl sonraki durumu 



4 - Soğuk karışım : 

4.ı - Tatbikat senesi ve yeri : ı962 senesi DSİ 2 ci Bölge Adala 
sağ sahil sulaması Y .... ve Y, .. tersiyerleri. 

4.2 - Kanal karakteristikleri : 

Kanal derinliği 

Kanal taban genişliği 
Kanal şevleri 

0.70 m. 

0.50 m. 

ı;ıvz düşey/yatay 

4.2.ı - Tatbik edilen kaplama uzunluğu 

Y ... 300 m. Y .•. ,. da 300 m. 

4.3 - Kanal zemini. 

Y ... killi silt 

Y .... siltli kil 

4.4 - Kaplama tekniği : 

Y ... tersiyerine ilk yüz metresi m2 ye ı.5 kg. % 5 sofra tuzu eriyiği 
ile sterlizasyon yapılmış, sonrada m2 ye ı kg. MC. O tatbik edilmiştir. 

İkinci yüz metreye m2 ye ı.5 gr. shell müstahzarı gramevin ile ster
lizasyon yapmış ve bunun üzerine m 2 ye ı kg. MC. O püskürtülerek tat
bik edilmiştir. 

Üçüncü yüz metreye sterlizasyon yapılmadan m 2 ye ı kg. MC. O tat
bik edilmiştir. 

4.5 - Kaplama Maliyeti 

İşçilik ve malzeme dahil ı.80/m2 

4.6 - Kullanılan aletler : 

Özel hiç bir asfalt makinası kullanılmamış doğrudan doğruya el alet
leriyle çalışılmıştır. 

4.7 - SONUÇ: 

4.ı .ı - Bu menbran tipi kaplamalar geçici bir zaman için şev sta
bilizasyonu ve geçirimsizliği temin için kullanılabilir. 

4.7.2 - Bu gibi kaplamalarda taban ve şevlerin sterlizasyonu şart-
tır. 

Y2
- 35. 

- İlk yüz metresinde m 2 ye 2 kg. % 5 sofra tuzuyla sterlizasyon ya
pılmıştır. Sterlizasyon kuruduktan sonra el distribütörü ile m• ye ı.5 kg. 
MC. O astar olarak püskürtülmüş, bununda üzerine m2 ye ı.5 kg. AC 
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ı50 - 200 asfaltı tatbik edilmiştir. En üst tabaka olarakta ortalama dane 
çapı 0,5 - ı,O cm. arasında olan kum m2 ye ıs kg. olmak üzere serilip 

sıkıştırılmıştır. 

- İkinci yüz metrede, m2 ye 2 gr. gramavin sterlizasyon yapılmıştır. 
Kuruduktan sonra m2 ye 2 kg. MC. O tatbik edilmiştir. Bununda üzerine 
m~ ye ı.5 kg. AC - ı50 - 200 asfaltı tatbik edilmiştir. En üst tabaka ola
rak ortalama dane çapı 0,5 - ı,o cm. smda kum m ye 22 kg. olmak üzere 

seritip sıkıştırılmıştır. 

- Üçüncü yüz metresinde sterlizasyon yapılmadan m ye 2 kg. MC- O 
tatbik edilerek bu tabaka kuruduktan sonra üzerine ro~ ye ı kg. olmak 
üzere AC - ı50 - 200 asfaltı tatbik edilmiştir. Ve bunun üzerine de ortala
ma. d ... nc çapı ı cm. ile 0.5 cm. arasında kum serilerek sıkıştırılmıştır . . 

- t:ıçilik ve malzeme maliyeti : 2.50 TL/ m2 

SONUÇ : 

Bir evvelki membran kaplama hakkında söylenenler aynen caridir. 

4.8.1. Otıamayı önlemek için hcrbisit preparatı bazıdanması 
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4.8.2. Herbisit preparatm tatbiki 

' . 

.ı.s.s. Iunal :~aminine astar tabakası MC. O tatbiki 
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4.8.4. Astar tabakası tatbik edilmiş kanalın görünüşü 

1 

4.8.6. Astar tabakası tatbik edilmiş kanalın genel görünüşü 
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1..8.6. Astar tabakasıııdan sonra asfalt tatbiki ve üzerine koruyucu 
örtü taba.lmsı yerleştirilmesi 

, 7 
'j ... -34 

4.8.7. Yalruz astar tatbik edilmiş kanalın genel görünüşü 



4.8.8. n:oruyucu örtü tabakası lmnmamış asfalt kaplamanın 

bir yıl sonraki durrunu 

5. - Soğuk karışını : 

5.ı - Tatbikat senesi ve yeri ı963 senesinde adala sağ sahil sula-

ması Yz - 1. 

5.2 - Kanal karakteristikleri : 

Taban genişliği : 0.50 m . 

Yükseklik : ı.OO m. 
Şev eğimleri : ı;ı 71 düşey / yatay 

5.3 Tatbik edilen kaplama uzunluğu : 400 m. 

5.4 Kanal zemini : Siltli kum. 

5.5 Kaplama tekniği : 

- 1lk ıoo m. lik kısım 8 .cm. kalınlığında kerpiç çamuru ile kaplarup 
üzerine m2 ye ı kg. MC-O ve bunun üzerine de m2 ye ı kg. AC. ı50 - 200 
asfaltı püskürtülmüştür. 

- İlk şeridi takiben ik~ci ı50 m. lik kısım : 

Değişik vizkozitedeki Cut - Back asfaltlarını tazyikle püskürterek 
zemine emdirme usulü denenmiştir. 
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5.5.1 - 50 m. tul m2 ye 2.0 kg. MC- O püskürtülmüştür. Asfalt ya
n küre gedikten sonra üstüne aynı miktar ve şartlarda ikinci tabaka 
MC - O püskürtülerek emdirilmiştir. 

Maliyet : 1.80 TL/ m2 

5.5.2 - 50 m. tul m2 ye 2.0 kg. MC - 2 püskürtülmüştür. Püskürtme 
şartlan (a) nın aynı. Kürden sonra üzerine ikinci tabaka (m2

) ye 1.0 kg. 
MC - 4 püskürtülerek emdirilmiştir. 

Maliyet : 1.60 TL/ m2 

5.5.3 - 50 m. tul m2 ye 3.0 kg. MC- 2 püskürtülerek emdirilmiştir. 

Küre geldikten sonra üzerine (m2
) ye 1.0 kg. A. C. (15Q - 200) asfaltı 

tatbik edilmiştir. 
5.5.4 - Üçüncü 150 m. lik kısım. 

Kanal toprağı % 8 MC - 4 asfaltıyla karıştırılıp, bu asfaltlı karışım 

kanala 4 ile 6 cm. kalınlıkta serilip sıkıştırılmıştır. Kaplama üstüne m2 ye 
0.6 kg. AC. (150 - 200) asfaltı ile silkot yapılmıştır. Maliyet : 2.80 TL/ m2 

' 5.6. ı. Asfalt kaplanmış Y2 - 1 tersiyerinin görünüşü 
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5.6.2. Y2 - ı tersiyerinin di,ğer bir görUnUşU 

6. - Beton Asfalt ve Prefabrik Asfalt Pta.kalarla kaplama : 

6.1 - Tatbikat senesi ve yeri : 1964 senesinde Esenboğa Araşbrma 
Sitesinden geçen derenin O + 116 km. sindeki köprü ayağı revetmanlan, 
O + 200 - O + 375 km. arası kanal kaplamalan. 

20 

6.2 - Kanal karakteristikleri : 

Kanal derinliği 
Kanal taban genişliği 

Kanal şevleri 

1.70 m. 

3.00 m. 

1 / 1% düşey/yatay 

6.2.1 - Kaplama yapılan kanal uzunluğu : 275 m. 

6.3 - Kanal f',emini : Kil 

6.4 - Kaplama tekniği : 

6.4.1 - Astai tabakası : 

Kanal reğlajı yapıldıktan sonra m2 ye 1 kg MC-O püskürtülmüştür. 



6.4.2 - Kullanılan agrega : 

7 
3 
o 

15 mm. dane çaplı ince çakıl 
7 mm. ince kum 
3 mm. ince kum 

6.4.3 - Karışım terkibi : 

7 15 mm. dana çaplı ince çakıl 
3 - 7 mm. dane çaplı ince çakıl 
O - 3 mm. dane çaplı ince kum 
Filler 
Asfalt AC. 40 - 50 

6.4.3 - Kanşım şekli 

168 C0 de sıcak karışım yapılmıştır. 
6.5 - Kaplama. kalınlığı : 4 cm. 
6.6 - Kaplama maliyeti : 
İşçilik ve malzeme dahil : 7.00 TL/ m 2 

Prefabrik asfalt plakalar : 

Ağırlıkça 

% 40 
% 40 
% 20 

% 35 
% 35 
% 17 
% 5 
% 8 

Bir merkez şantiyesinde evvelden hazırlamak ve sonra seri halinde 
kaplama yapabilmek amacıyla bu tip plakalar imal edilmiştir. Asfalt pli
kalar taşınabilir ağırlıkta ve taşıma esnasında dağılmaması için ebat ve 
yapılışı buna göre düşünülmüştür. 

Plakaların yapıtışı : 

Betonarme demir bağlama tel~eri 5 cm. lik kafesler halinde hazırlan
mış ve 1 x 3 m. en ve boyunda 4 cm. kalınlığmda ahşçı.p kalıblar içine yer
leştirilmiştir. Bu kalıb içersine yukandaki terkibte beton asfalt dalduru
larak sıkıştınlmıştır. Tel · kafesin 4 cm. kalınlığındaki plakanın ortasında. 

olmasına dikkat edilmiştir. 

Plakaların döküm işi bittikten sonra istif edilmiş ve kafi miktarda 
yapıldıktan sonra kaplama işine başlanmıştır. 

1 
Bir plakanın ağırlığı 240 - 250 kg. arasında olmuş ve insan gücüyle 

kolayca taşınabilmiştir. 
Plakalar kanala yerleştirdikten sonra plaka aralan aynı terkipte be

ton asfaltı ile doldurulmuştur. 

Maliyet : 

Plakaların yapılışı ve kanala yerleştirilmesi dahil 13,50 TL/ m2 civa.
nnda olmuştur. 

SONUÇ: 

Beton asfalt kaplamalar yani sıcak karışımlar daima iyi sonııç ver
miştir. 
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Bilhassa bunların plastisite ve elastisite özelliğinden, kanal zemini 
hareketlerinden şüphelenilen yerlerde tercihan kull~nılmalıdır. Ayni za
manda, petrol derivatifleri hariç, diğer kimyasal bileşiklere karşı daya
nıklı oluşlan aynca tercih sebebleri arasına girmiştir. Asfalt kaplamalar 
yapıldıktan sonra hemen servise açılabilme özellikleri de bunlann kulla
nılma yerlerini çoğaltmaktadır. Beton kaplamalar gibi küre ihtiyaçları 

olmadığı gibi priz için bekleme zamanlarıda çok azdır. Yalnız otların ve 
bilhassa ayrık otlarının bu gibi kaplamalan tahrib etmelerinden korumak 
için kanal zemininin yeterli derecede sterlize edilmesi şarttır. 

Diğer taraftan başka kaplamalara oranla plastik oluşları, kanal ta
ban ve şevlerinin iyice sıkıştırması lüzumunu gerektirmektedir. 

Prefabrik asfalt plakalar ise ayni şeyler cari olmakla beraber, bunla
rın bir diğer avantajı merkezi bir şantiyede seri halde mevsim şartları 

gözönüne alınmadan yapabilmeleri ve ~üratli kaplama hızını sağlamala
ndır. -

Bu gibi kaplama tatbikat araştırmalanrnız devam etmekte ve yapı
lanlarda müşahade altında tutulmakta olup aynca ileri bir tarihte, diğer 
bir inceleme yazısı neşredilecektir . 

• 

6.7.1. Betonasfalt yapı.lma.sı 



6. 7 .2. Beton asfalt kaplama yapılmış kanalın görünüşü 

6.7.8. B .,ton asfalt ve prefabrike bittirolU Jevhalar şantiyesi 



6.7.4. Prefabrike bitUmlti Ievha.Iarın 
tel kafeslerinin hazırlanması 

6.7.5. Pre fabrike bitümlti Ievhaların kalıplar Içine döktllınesi 

ve sıkıştınintası 



' 

1 

6.7.6. Tel kafes1er e ve plAka altına yapı!l'tı.rıcı tabaka tatbiki 

6.7.7. Bitiimlü prefabrike plii.kaların sıkışbnlarak iınall 

.. 



s.7.s. tmaı edilmiş piaka.lar 

ô.i.9. tmaı ve istif edilmiş plii.kalar 



1 

6.7.10. PIAkalann istifte n alınarak kanala götürtllmesl 

6. 7 .11. PIAkaların şeve yerleştirilmesi 



\ 

6.7.12. PUUuı.Iarın tabana yerleştirilmesi 

6.7.13. Prefabrike bitümlü pUUml.arla kaplawnı~ kanal 



, 

6.'7.14. Ayni kanalın kaplanmadan evvelki durumu 

6.7.15. Kanal taban ve şevlerine yerleştirilmiş 

bitüınlü prefabrike pliUdarın, der z aralannın 
doldurulduktan sonra son durumu 
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6.7.16. Selden sonra beton asfalt ve pref a brika levhalarla kaplı 
k:ı.nalın durumu 

... . 



Dört Ayakh Su Kulesi Taş1y 1 c1 Sistemi 
Üzerinde Model Denemeleri 

1. Giriş : 

Yazan : 

H. Erhan EBJ.\IUTLU 

İnş. Y. Müh. 

1.1. ·Bursa DSİ I. Bölge tesisleri meyanmda inşa edilmekte iken, 
16 - 17 Aralık 1963 gecesi şiddetli lodos tesiri il~ yıkılan 50 tonluk, 25 
m. yüksekliğindeki dört ayaklı su kulesinin yıkılma sebepleri hakkındaki 
millahazalar «DSİ TEKNİK BÜLTEN, Sayı 1, Eylü11964, Sahife 28- 46» 
da verilmiştir. 

Bu mülahazalar sırasında, yapı taşıyıcı sisteminin yatay yükler al
tmdaki çalışma tarzı tenkid edilmiş ve sistemin bu yükler altında daha 
emniyetli çalışabilmesini sağlıyacak bir takım tertiplerden bahsedilmiştir. 

Bu mı,ı.kalede, yapı taşıyıcı sisteminin çalışma tarzını ve tavsiye edi
len konstrüksiyon tertiplerinin ne derecede emniyet sağladığını araştır

mak gayesiyle, DSİ Strüktür Laboratuarmda yapılmış olan model dene
meleri ve elde edilen neticeler özetlenmiştir. 

1.2. Bu denemeler meyanında, mesnet çökmelerinden hasıl olan ke
sit tesirleri de tayin edilmiştir. 

1.3. Burada özetlenmiş olan model denemeleri, sistemin elastik sınır 
içindeki çalışma tarzını belirlemektedir. Sistemin elastik sınır dışında, kı
nlma haline kadar olan çalışma tarzını tetkik ve böylece nihai mukavemeti 
ile kırılma şeklini tayin edebilmek için, 1/ 10 ölçekli betonarme bir model 
üzerinde deneme yapmak üzere çalışmalara başlanmıştır. 

2. Teorik Hesaplar : 

2.1. Model denemelerinden elde edilecek olan neticelerin teorik he
sap metodları ile mukayese edilebilmesini mümkün kılmak amacı ile, ya
tay rüzgar yükleri tesiri altında sistem, teorik yol ile de analiz edilmiştir. 
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2.2. Teorik analiz için kabul edilmiş olan hesap esaslan şunlardır : 

2.2.1. Dört ayaktan karşılıklı olan ikisi ve haçvari döşeme kirişler
den bu iki ayağı birleştiren kiri~lerden müteşekkil olan düzlemsel çerçe
ve, paralel yönde gelen rüzgar yüklerinin tamamını taşımaktadır (Şe

kil. 1). 

2.2.2. Diğer yöndeki çerçeve hiç bir yatay yük taşımamaktadır. 

2.2.3. Haçvari kirişlerin atalet momenti, tablaları nazarı itibare 
alınarak hesaplanmıştır. 

2.2.4. Hazneye tesir eden yatay yükler en üst kat düğüm noktasına 
intikal ettirilmiş, fakat bu nakil esnasında doğan 6470 Kg. m. lik mo
ment tesiri yok kabul edilmiştir. Hakikatte bu momentten dolayı kolon
lara 1000 ·- 2500 kg. arasmda değişen normal kuvvetler intikal etmekte
dir. 

2.3. Kullanılan analiz metodu, Prof. K. MUTO tarafından verilmiş 
olan «D» metodudur. Metbdun tatbikinde kullanılmak üzere, kolon inflek
siyon noktalarının kolon alt ucuna olan uzaklıkları (kolon boyunun yüz
desi olarak, yukan katlardan ş.şağıya doğru inmek şartiyle) yaklaşık 

olarak 1.00; 0.40; 0.45; 0.50 ve 0.75 bulunmuştur. 

2.4. Hesaplar DS! Elektronik Hesap Merkezinde bulunan IBM 1401 
elektronik hesap makinasında icra edilmiştir. Bunun için FORTRAN Dili 
ile basit bir program hazırlanmış ve problem bu program ile makinaya 
verilmiştir. 

2.5. Teorik metodla elde edilen neticeler Kısım 7 .3. de deneysel me
todla elde edilen neticelerle birlikte toplu olarak verilmiştir. 

3. Model : 

3.1. Model ölçeği Yapı sisteminin deneysel metodlarla analizi için 
imal edilen modelin geometrik ölçeği (n) ; 

ı. 
n = -ı:- ·= 30 

olarak seçilmiştir. Burada ı. ve lm, protatip ve modele ait herhangi boyut
lardır. 

3.2. Model malzemesi : Acrylic ailesinden bir resin olan PLEXIG
LASS'tır. Piyasada levha, çubuk ve boru halinde bulunmaktadır. Bu mal
zemeden imal edilen bir çubuk üzerinde yapılan basit eğilme deneyi so
nucunda malzemenin elastisite modülü; 

E .. = 32 700 Kg/ cm2 

olarak tayin edilmiştir. 
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3.3. Model i.mali : Model, plexiglass levhalardan kesilerek işlen~rı 
çubuk ve plakalann özel bir yapıştırıcı malzeme ile birbirine eklenmesi 
suretiyle imal edilmiştir. Sömeller, profil demirleri ile takviye edilmiş çe
lik sac levha üzerine rijit bir şekilde bağlanmışbr. Model imalinde, Kısım 
7.2 de takip edilen haller nazan itibare alınmış ve böylece, tedricen düz
lem sisteminden uzay sistemine geçilmiştir. 

4. Ölçme Sistemi : 

4.1. Sistemin analizinde, kritik nokta olarak kabul edilen kesitler
deki, kesit tesirleri esas alınmıştır. Bu kesitler (Şekil. 2) de gösterilmiş
tir. Ölçmeler, bu kesitlere tatbik edilen strain - gage'lerdeki deformas
yonların ölçülmesi suretiyle yapılmışbr. 

4.2. Kullanılmış olan strain - gage'ler HOTI'INGER - MESSTECH
NIK GMBH firması tarafından imal edilen SR - 4 elektrik rezistans 
strain - gage'lerdir. Bu strain - gage'lerin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Tip 
Gage uzunluğu 
Taban uzunluğu 

Taban genişliği 

Direnci 

Gage faktörü 

10/ 120 FB 1 
10 mm. 
30 mm. 

8 mm. 

R = 120 ohm 

K - 2.10 -+- 1.0 % 

4.3. Strain - gage'lerde hasıl olan defonnasyonlar, sıfırlama esası
na göre çalışan Wheatstone· köprüsünü havi PHILIPS PT - 1200 tipi bir 
strain - indikatör ile ölçülmüştür. Bu indikatör ile 2xıo-s mertebesindeki 
deformasyonlar direkt olarak okunabilmektedir. Bir yükleme ile birkaç 
noktadaki deformasyonu aynı anda okuyabilmek için indikatör, 10 ka
nallı bir dengeleme ve yol verme ünitesine bağlanmışbr. Bu ekipman (Şe
kil. 3) te toplu olarak görülmektedir. 

5. Yükleme Sistemi : 

5.1. Rüzgar yükleri, modelde herbir düğüm noktasına etki eden ya
tay, münferit statik yüklerle temsil edilmiştir. Yükleme ve boşaltma iş
lemlerinin kolaylaşbrılabilmesi için sistem yataya çevrilmiş, yükler ise 
düğüm noktalarına düşey olarak asılmışbr. 

Rüzgar yük ölçeği ; 

k.=~ = 10000 
Pm 

olarak kabul edilmiştir. (Şekil. 4) te protatip ve modele tatbik edilen ya
tay rüzgar yükleri beraberce gösterilmiştir. 
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RÜZGAR YÜKLEMESJ 

Hp. 3804 Kg 

(Hm• 380.4 g r.) 

1600 K 
(160.0 g 

173o Kg 
( 173. O gr. 

1880Kg.
(18S.o gr. ) 

2020Kg .. -
( 202.0gr. ) 

) 

~ 

g. 
r: ) 
-

-

Şekil : 4 

6470 kg. m~ ,-..... , 
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5.2. Mesnet çökmelerini temsil etmek için sömellerin altı evvela 3.1 
mm. kalınlığında plakalar ile beslenmiş, sonra çökmesi istenilen sömelin 
altındaki plaka çıkarılarak bu sömel çelik saç sevhaya bağlanım~tır. 

Protatipte 1 cm. lik mesnet çökmelerinden hasıl olacak kesit tesirleri el
de edilmek istendiğinde çökme ölçeği; 

• 
k = 

ö 
= 

10 

3.1 
= 3.23 

olmaktadır. 

6. Benzeşiın · Bağıntılan 

6.1. Rüzgar yüklernesi halinde n geometrik ölçeği ile k, yük ölçeği 
belirlendiğine göre, sırasiyle, gerilmeler, deformasyonlar ve deplasman
lar arasındaki benzeşim bağıntıları şunlardır : 

CTp k, 10 ÜÜU 
= -

n2 302 
11.11 

C! m 

= kr ~= ll.ll X 32 700 = 
n 2 E, 300 000 

1
·
21 

E ın 

B, k, E.. = 36.35 
B .. n E, 

(Kule betonarmesinin elastisite modülü E, = 300 000 Kg/ cm2 ola
ralt kabul edilmiştir) . 

Kesit tesirleri için de benzer bağıntılar verilebilir. Sırasiyle normal 
kuvvetler ve momentler için ; 

N, 
ı - - = k, = 10 000 

N.,. 

~ = n . k, = 300 000 
M"' 

hesaplanmıştır. 

6.2. Mesnet çökmeleri halinde ise n geometrik ölçeği ile B,/ B .. dep
lasman oranı belirlendiğine göre, sırasiyle, gerilmeler, deformasyonlar 
ve deplasmanlar arasındaki benzeşim bağınWan şunlardır : 

cr, = E, . _s._ . _ı_ = ~oo OOQ . _!.Q_ . _ı_= 0.99 
cr.. Em B.. n 32 700 3.1 30 

E p = B, ı = 10 _ 1 _ = o.ıo8 
e.. Bm n 3.1 30 

B, ıo = -- = 3.23 
ll.. 3.1 
(Burada B, = 10 mm. lik bir mesnet çökmesi esas olarak alınmıştır.) 

Kesit tesirleri için de benzer bağıntılar hesaplanabilir. Sırasiyle nor
mal kuvvetler ve momentler için ; 
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N, 
N .. 

M. 

= 

= -- · 
M.. N ... 

ll, 

ll .. 

n= 

bağıntılan elde edilmiştir. 

300 000 lO 
n= ·--

32 700 3.1 

890x30 = 26700 

7. Rüzgar Etkisi Altında Model Denemeleri 

30 = 890 

7.1. Rüzgar etkisi altında kule taşıyıcı sisteminin çalışma tarzını, 

çeşitli konstrüksiyon hallerinde mukayeseli olarak belirlemek amacı ile 
model, düzlemsel bir sistemden başlayıp,uzay sistemine tedricen dönüşü
mü sağlıyacak şekilde kademeli olarak inşa edilmiş ve herbir kadernede 
model yüklenmek suretiyle kritik noktalardaki kesit tesirleri tayin edil
miştir. 

7 .2. Bu inşa kademeleri aşağıda verilmiştir : 
BlR!NCt HAL : Karşılıklı iki kolon ile bu kolonlan birbirine bağ

layan kat döşeme kirişlerinden meydana gelen düzlemsel sistem. Burada 
döşeme kirişleri, döşeme tablası olmayan, 25x25 cm2 lik kare kirişlerden 
ibarettir (Şekil. 5). 

!KtNC! HAL : Yine karşılıklı iki kolon ile bu kolonlan birbirine 
bağlıyan, fakat bu defa kat döşeme tablolannı da ihtiva eden kat kiriş

lerinden meydana gelen düzlemsel sistem (Şekil. 7). Bu sistem, aynı za
manda teorik hesaplara da esas olarak alınan sistemdir. 

üÇüNCü HAL : İkinci haldeki düzlem sistemine diğer yöndeki 
kolonların da ilavesi ile meydana gelen uzay sistemidir (Şekil 9). Yıkı
lan prototipte tatbik edilmiş olan yapı sistemi esas itibariyle bu hale te
kabül etmektedir. 

DÖRDüNCü HAL : Üçüncü haldeki uzay sisteminde daha büyük 
bir emniyet sağlıyacağı düşünülerek kat döşeme kenarlanna 25x35 cm2 

lik yan kirişlerin ilavesi ile meydana gelen uzay sistemidir (Şekil. ll) . 

7 .3. Her bir hal için modelde rüzgar yüklemeleri yapılmış, ölçülen 

deformasyonlar yardımıyle ve kısım 6.1. de verilmiş olan benzeşim ba
ğıntılanndan faydalanılarak hesaplanan kesit tesirleri (Tablo 1. a ve b) 

de yerilmiştir. Tablolara teorik metod ile' hesaplanan değerler ile her bir 

halde alt kolon inf!eksiyon noktasının yeri ve muhtelif oransal değerler 

de eklenmiştir. 

7.4. Herbir hale tekabül eden rüzgar yüklemelerinin yapılış tarzı 

sırasiyle (Şekil. 6, 8, 10 ve 12) de gösterilmiştir. 
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Şekil : 6 - Birinci haldeki modele rüzgar yüklerinin tatbikJ 

(Döşeme tabla.Ia.rı mevcut değil - düzlemsel sistem) 
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IKINCI HAL 
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Şekil : 7 
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,. Şekil : 8 - İkinci haldeki modele rüzgar yüklerinin tatbiki 

(Döşeme tablalan mevcut- düzlemsel sistem) 



ÜÇÜNCÜ HAL 

c --- ---C 

C_C KESITi 

Şekil : 9 
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Şekil : 10 - Üçüncü haldeki modele rüzgar yüklerinin tatbiki 

(Prototipte tatbik edilen uzay sistemi) 
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DÖRDÜNCÜ HAL 

0_0 IICES1Ti 

~ekU : ll 

46 



47 



Şekil : ıs - Nihai haldelil modelin görünüşü 
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8. Mesnet Çökmeleri Model Denemeleri : 

8.1. Mesnet çökmeleri halinde yapıda hasıl olacak kesit tesirlerini 
tayin etmek üzere, nihai haldeki ( 4. hal) modelin me~netlerine çeşitli 

kombinezonlar ile Sm = 3.1 mm. lik çökmeler verilmiştir. Bu kombinezon
lar şu şekillerde düşünülmüştür. 

8.1.1. Tek bir mesnedin çökmesi : 

8.1.1.1. Ölçüm yapılan mesnet (1) 

8.1.1.2. Ölçüm yapılan mesnede komşu olan mesnet (2) 

8.1.1.3. Ölçüm yapılan mesnede karşıt olan mesnet (3) 

8.1.2. Komşu iki mesnedin beraberce çökmeleri : 

8.1.2.1. Ölçüm yapılan mesnet ile komşu olan mesnedin beraberce 
çökmeleri (1 ve 2) 

8.1.2.2. Ölçüm yapılan mesnede karşıt olan mesnet ile bu mesnede 
komşu olan mesnedin beraberce çökmeleri (2 ve 3) 

8.1.3. Karşılıklı iki mesnedin beraberce çökmeleri 

8.1.3.1. Ölçüm yapılan mesnet ile buna karşıt olan iki mesnedin be
raberce çökmeleri (1 ve 3). 

8.1.3.2. Diğer iki mesnedin beraberce çökmeleri (2 ve 4) 

8.2. Herbir kombinezona tekabül eden çökmeler tatbik edildiğinde 
ölçülen deformasyonlar ve Kısım 6.2. de verilmiş olan benzeşim bağıntı

ları yardımiyle hesaplanan kesit tesirleri (Tablo. 2) de gösterilmiştir. 

Ancak burada verilmiş olan değerlerin s. = 10 mm. lik çökmelere teka
bül ettiği batırdan çıkanlmamalıdır. Daha büyük veya küçük çökmeler 
halinde elde edilecek değerler basit orantı ile hesaplanabilir. Denemeler
de, beraberce çöken mesnetıerin de aynı miktarda çöktüğü kabul edil
miştir. 

9. Sonuçlann Mukayesesİ : 

9.1. Rüzgar yüklernesi için çeşitli hallerde elde edilen deney so
nuçlannın toplandığı (Tablo 1. a ve b) nin incelenmesi ile şu hususlar be
lirlenebilmektedir : 

9.1.1. Kat döşeme kirişinin tabla ihtiva etmediği 1. halde, düğüm 
noktasının rijitliği, teorik hesaptakine nazaran daha az olmakta, inflek
siyon noktası yukarıya kaymaktadır (0.88). Bu durumda M1 mesnet 
momenti artmakta, buna mukabil Mu kolon üst uç momenti ile M1v ki
riş uç momenti düşük değerlerde kalmaktadır. 
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Tablo : ı. a - Rüzgar Yüklernesi Halinde Kesit Tesirleri 

MOME NTL ER (Kgm) ORANSAL DEGE RLER 

Kesit DENEYSE L 
Tesiri 3. Hal 4. Hal 4. Hal 

T eorik -- --
1. Hal 2. Hal 3. Hal 4. Hal 

2. Hal 2. Hal 3. Hal 

ı 
Mı + 17628 + 19700 + 13200 + 10050 + 8976 0.81 0.68 0.84 

Mu - 5876 - 2600 - 6400 - 5300 - 5300 0.83 0.83 1.00 

Mm + 7080 + 4000 + 3940 + 3420 + 2700 0.87 0.69 0.79 

M ıv ± 12956 ± 7260 ± 14200 ± 11750 ± 6650 0.83 0.47 0.57 

Alt ko-
lon inf- (*) Kolon a lt ucundan 

leksiyon itibaren kolon 

Nokta-
0.75 0.88 0 .67 0.67 0.63 boyunun yüzdesi 

sının 
ola rak 

Yer i (*) 

Tablo: ı. b 

N ORMAL KUVVETL ER (Kg) 

Kesi t 
DENEYSE L 

T esiri 
Teorik 

ı.Hal 2. Hal 3. Hal 4. H al 

V I-II ± 21920 ± 21150 ± 19850 ± 21230 ± 20775 
-
vnı ± 17820 ± 17725 ± 17365 ± 18975 ± 17180 
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9.1.2. Teorik hesaba esas alınan 2. halde ise, döşeme tablalan kat 
döşeme kirişine hesaplarda nazarı itibare alınandan daha fazla rijitlik 
vermektedir. Böylece infteksiyon noktası aşağıya kaymakta (0.67); M1 
momenti azalmakta, fakat Mu ve M 1v momentleri artmaktadır. 

9.1.3. Uzay sistemine (3. hal) geçildiğinde momentlerde % 19 - 13 
arasında bir azalma olmaktadır. Bu husus, diğer yöndeki kolonların da 
rijitlikleri oranında yatay yilideri taşıdığını göstermektedir. Esasen, ya
pılan hesaplarda, rüzgar yönündeki kolonların, toplam yatay yükün 
% 80 ini, diğer yöndekilerin ise % 20 sini taşıyabileceği belirlenmiştir. 

Deney neticeleri bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

9.1.4. Döşeme kenarlarına konulan kirişlerle kolonların bağlanma
sı halinde ( 4. Hal), düğüm noktasının rijitliği daha da artmakta, inflek
siyon noktası biraz daha aşağıya inmektedir (0.63). Bu durumda M1 mo
menti 2. Haldekine nisbetle 0.68; 3. haldekine nisbetle 0.84 değerine düş
mektedir. Zaten küçük değerlerde olan kolon üst uç momenti değişme

mekte, buna mukabil ll 750 Kgm. gibi yüksek bir değerde olan kiriş uç 
momenti 6650 Kgm. ye inmektedir. Böylece sistem daha homogen hale 
gelmekte, aşırı büyüklükte momentlerin doğması önlenmektedir. 

9.1.5. Yata;v rüzgar yükleri altında, rüzgara maruz kolonda çek
me, karşıt kolonda ise basınç kuvvetleri hasıl olmaktadır. Bu kuvvetler 
için, gerek teorik hesapta, gerekse bütün denemelerde yaklaşık değerler 
bulunmuştur. 

9.2. Mesnet çökmeleri halinde çeşitli kombinezonlara tekabül eden 
deney sonuçlarında elde edilen kesit tesirleri (Tablo. 2) de verilmiştir. 
Bu değerlerin incelenmesi ile aşağıdaki hususlar belirlenebilmektedir : 

9.2.1. Ölçülmüş olan momentler arasında en büyük değerlere ula
şanlar m No. lu kesite ait olanlardır. Kenar kirişlerinin mevcudiyeti, 
haçvari kirişlere fazla moment intikalini önlemektedir. Çeşitli kombine
zonlarda alt kolon alt ve üst uçlanna yaklaşık değerlerde moment tesir 
etmektedir. 

9.2.2. Kombinezonlar içinde en düşük kesit tesirleri doğuranlan 
komşu iki mesnedin beraberce çökmeleri (1 ve 2), (2 ve 3) halleridir. En 
büyük kesit tesirleri ise karşılıklı . mesnetlerin (1 ve 3), (2 ve 4). bera
berce çökmeleri hallerinde doğmaktadır. 

9.2.3. Yine karşılıklı mesnetlerin beraberce çökmeleri halinde di
ğer iki kolona 37 - 40 ton kadar basınç kuvvetleri intikal etmektedir. He
sapların yalnızca 10 mm. lik çökmelere göre yapıldığı gözönünde tutula
cak olursa, daha büyük çökmeler halinde yapının tehlikeli bölgeye gire
ceği düşünülebilir. Bununla beraber, karşılıklı iki mesnedin beraberce 
çökmeleri, en az ihtimalli olan kombinezondur. 
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Kesit 

Tesiri 

Mı 

Mn 

•Mm 

• M ıv 

vı.u 

VIII 

Tablo : 2 - Mesnet Çöluneleri Halinde Kesit Tesirleri 
8, = 10 mm. 

ÇÖKEN MESNETLER 

ı ı 2 ı 3 ı ı ve2 ı 2 ve 3 ı ı ve a l 

MOMENTLER (Kg.m) 

- 60 -ıozo + 890 -ısao +ı880 + 2200 

- 2240 + 1460 + SOO -ı3'TO +ıoao -ı780 

+ı035 -1120 + 2419 - 290 + 320 +28ı5 

+ı295 - 944 -ı20 + 664 - 5'(}0 +ssı 

NORMAL KUVVETLER (Kg.) 

+20300 -ı8600 + 22600 + 875 - 596 + 40800 

+ısıoo -ı7200 +2ı400 + 236 - 273 + 37400 

2ve4 

- 430 

+ı760 

-2745 

-ıt>sı 

-38950 

-37100 

NOT : ı - Ölçme yapılan kesitler ı No. lu kolondadır. 

NOT : 2 - Kolonlar saat akrebl yönünde numaralandınlmışlardır. 

ı ve 3 nolu kolonlar ile 2 ve 4 nolu kolonlar kar§ılıklı gel-
mektedir. 

N OT : 3 - ( • ) i§aretli moment deg-erieri ölçme kesltındeki moment-
lerdir. Dig-erleri Ise hesaplanarak dügüm noktasına intikal 
e ttirilen momentıerdir. 
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9.2.4. Model esasen rüzgar tesirlerinin incelenmesi amacıyle teçhi
zatlandınlmış olduğundan, mesnet çökmeleri denemesi için, ayrıca özel 
bir tertibat yapılmamış, ancak bir fikir edinebilmek gayesiyle, model 
çalışmalan için oldukça kaba sayılabilecek bir deney metodu tatbik edil
miştir (Kısım 5.2). Bu itibar la (Tablo. 2) de verilmiş olan değerler ara
sında homogen olmayan değerlere de rastlanmaktadır. 

10. Teşekkür : 

Bu model çalışmaları DS! Araşbrma Dairesi Başkanlığına bağlı 
Strüktür Laboratuannda icra edilmiştir. Yazar, gerek modelin inşaasın
da gerekse model denemelerinde emekleri olan çalışma arkadaşlan ile 
DSİ Elektronik Hesap Merkezi Şefliğine teşekkürü bir borç bilir. 
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-
SUMMARY 

Structural model test of a water tank tower with four columns, 
under wind loads have been performed on a 1/ 30 scale model made out 

of plexiglass. The model has been constru~ted in four stages, initially as 
a plane structural system and at the latest as a three - dimensional 
structural system. The influence of each added structural element on the 
behaviour of the structure has been observed. The results obtained for 
each stage has been given at Table. 1, including the results of the theore

tical computations. 

Also, some model tests have been performed with the purpose of ha
ving an idea about the influences caused by the abutment deflections. 
Seven combinations of the abutment deflections have been applied. The 
most critica! values are obtained in the case of the deflections of the two 
opposite abutments simultan~ously (Table. 2) . 

... 
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Çimento Stabilizeli Toprak (Soil Cement) 
Araştirmaları 

Yazan : 
Sevim ALAYDIN 
Kimya Y. Müh. 

-ı-- Produclng soil - cement with satisfactory cara.cteristics is that on--, 
adequate quantity of Portland Cement be incorpora.ted with the pulve-
rired soil. The proper amount of water be mixed unüonnly with the 
soil- cement mixture be compa.cted to proper density before cement 
hilyratatioıı . 

Here, the research and the result of the compressive strenghts of 

ı 
the soll - ceınent in the laboratory is expressed. ı 

__ Düferent soils with düferent quantity of cement are used. __ 

ı Soil - Cement nedir, çeşitleri 
a) Toprak kalitesi 
b) Su kalitesi 
c) Çimento kalitesi 

2 - Soil - Cement'in teorisi ve toprak ile çimento arasında cereyan 
eden fiziksel ve kimyasal olaylar. 

3 - Laboratuanmızda bu araştırmanın nasıl yapıldığı ve alınan ne
ticeler. 

ÇİMENTO STABtt.lzEIJ TOPRAK (SOİL - CEMENT) 

Çimento stabilizeli toprak genel olarak «Toprak, su ve bir kısım çi
mentonun bileşiminden meydana· gelmiş, betona nazaran az mukavemetli 
bir çeşit betondur» diye tarif edilebilir. 

Çimento stabilizeli toprak genel olarak 3 kısma ayrılır : 

ı Sıkıştırılmış çimento stabilizeli toprak (Compacted Soil - Ce
ment) 

2 Çimento ile islah edilmiş toprak (Cement Modified Soil) 

3 Çimento ile stabilize edilmiş kohezyonlu toprak (Plastic Soil -
Cement) 

1 - Sıkıştırılmış çimento stabilizeli toprak kafi miktarda çimento, 
çimentonun hidratasyonu ve toprağın kompaksiyonu için lüzumlu suyu 
havi bir karışımdır. Bu tip en çok kullanılan çimentolu stabilizasyondur. 
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2 - Çimento ile islah edilmiş toprak : Toprak ile çimentonun sert
leşmeyen veya yarı sertleşen bir karışımıdır. Toprağa az miktarda çimen
to ve su ilave edilirse toprağın fiziksel ve kimyasal vasıfları değişir. Çi
mento toprağın plastisitesini azaltır, su tutma kapasitesini çoğaltır. Bu 
değişmenin derecesi toprağın tipine, çimento miktanna bağlıdır. !stenen 
derecede toprağın değişmeye uğraması için yeter derecede çimento ilave 
edilir. Bu tip çimento stabilizeli topraklar temel ve temel altı tabakası 

olarak, çukur ve oyuklann doldurulmasında kullanılır. 

3 - Çimento ile stabilize edilmiş kohezyonlu toprak : Yine toprak 
ile çimentonun sertleşmesinden meydana gelmiş, kafi su ile yapışkan bir 
harç teşkil eden kanşımdır. Sıkıştırılmış çimento stabilizeli toprak tipi 
ile mukayese edilirse büyük bir fark görülür. Birincisi karayolları yapı

mında ikincisi ise errozyona uğramış yerleri çatlak ve oyuklan tamirde 
kullanılır. 

Çimento stabilizeli toprağın karakteristikleri : 

Soil - Cement karışımı yapılırken yüksek yoğunluk elde etmek için 
sıkıştırılır. Aynen çimento gibi sertleşir ve trafikten dolayı konsalidas
yana uğramaz aşın ıslandığı, kuruduğu veya donduğu ve eridiği zaman 
yumuşamaz. Bundan dolayı çimento stabilizeli toprak öyle bir çimentolu 
sertleşmiş maddedirki yük kaldırma kapasitesi diğer yol işlerinde kulla
nılanlardan fazladır. 

Çimento Stabilizeli Toprak için lüzuınlu materieller 

Çimento stabilizeli toprakta üç esas madde vardır. Toprak, Portland 
çimentosu ve su. Ucuza mal olması için o civardaki materialleri kullanmak 
:ve suyu en yakın yerden almak lazımdır. Burada toprak derken hemen 
hemen her cins toprak kasdedilmiştir. 

Kanacak su miktan daha evvel teste tabi tutulmuş toprağın kompak
siyonu için lüzumlu sudur. Su toprağın maksimum özgül ağırlığı ve çi
mentonun hidratasyonu için kullanılır. 

Çimento : Bu işte hususi bir çimentoya ihtiyaç yoktur. Gerek ASTM, 
gerek AASHO tipleri ve gerekse memleketimizde mevcut TS normlanna 
uygun Portrand çimentosu .çimento stabilizeli toprak için uygundur. 

Su : Temiz olmalı ve pislik, alkali, asid ve organik maddelerden ari 
olmalıdır. İçilen su en uygunudur. Eğer böyle bir su yoksa deniz suyu dahi 
kullanılabilir. 

Toprak : Pratikçe bütün topraklar çimento ve su ile sertleşir. Çok 
ince olmasına lüzum yoktur. Umumiyetle toprağın uygun olup olmadığı 

testler neticesinde bulunur, şayet test yapılacak bir yer yoksa toprağın 
profildeki durumuna ve inceliğine bakılarak bulunabilir. 
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Sıruflandırma : 

1 - Kum ve Çakıllı Topraklar (Sandy and Gravelly Soil) 

% 10 - 35 silt ve kil havi toprak en az çimento ile bile sertleşir, 4 no. 
lu elekten geçen kısım% 55, veya daha fazla olan kireç taşı, çakıl ve kum
lar kullanılabilir. Müstesna olarak iyi derecelenmiş, 4 No. lu elekten geç
meyen kısım % 65 in üstünde çakıllı malzemeler iyi yapışkan ince taneler 
ihtiva etmekte ve iyi Çimento stabilizeli toprak olmaktadırlar. Bu toprak
lar kolayca pülverize olur, kolay karışır ve geniş hava şartlannda kulla
nılabilir. 

2 - Knmlu Topraklar (Sandy - Soil) : Bunlar ince kumlardır, pl8.j 
ve rüzgarın getirdiği kumlar bu sınıfa girer. Bu tip topraklar, bir kısım 
çimento ile iyi bir çimento stabilizeli toprak verirler ve birinci grup top
raklardan biraz daha çabuk sertleşirler. Çünkü iyi derecelenmemiş ve 
aynı zamanda ince kumdan mahrumdurlar. Kullanılan aletıere yapışırlar, 
onun için kum daima nemli tutulur. 

3 - Siltli ve Killi topraklar : Bu tip topraklarla iyi çimento stabili
zeli toprak yapılır, fakat çok kil havi olması dolayısıyla pulverizasyonu 
güçtür. Bu tip topraklar yüksek miktarda çilnentolarla sertleşirler ve 
hava şartlarına çok ta'bidirler. 

Bütün bu umumi malfımattan sonra Amerikan Karayollan Araştırma 
Laboratuannın verdiği en iyi toprak tipi şöyledir. 

1) A) Pulverize olabilir. 
B) Maksimum taneler 3 inç 
C) 3/ 16 B. S. geçen kısım > 50 % 
D) 36 No. lu B. S. geçen kısım> 15% 
E) 200 No. lu B. S. geçen kısım < 50 % 
F) Likit limit < 40 % 
G) Plastisite index < 18 % 

2) Kil muhtevası % 30 dan fazla olan toprak% 12- 15 çimento ile, 
kumlu kil (Sandy clay) ise % 5 - 8 çimento ile yüksek mukavemet ver
mektedir. 

3) Organik madde % 2 den az olmalı, bazan % 3 - 4 organik mad
denin iyi netice verdiği görülmüştür. Fakat bazılarına ise % 0,5 dahi fazla 
gelmektedir. Orman topraklanna % 25 diğer topraklara % 0.6 - 1 kadar 
CaCl2 katılırsa iyi netice elde edilmektedir. 

4 - Toprakta sülfat olmamalıdır. 

5 - En iyi çimento stabilizeli toprak % 4 den az çimento havi olan
lardır. Fakat bazı hallerde % 20 - 25 çimento ancak iyi netice vermekte
dirki bu ekonomik olmaz. 
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6 - Son olarak çimento stabilizeli toprağın kalitesi onun kampaksi
yonuna bağlıdır. Verilen kuvvetle maksimum kuru dansite için iyi bir sı
kıştırma şarttır. Sıkıştırma için en iyi nem, toprağın tipine, sıkıştırma 

metoduna, su/ çimento oranına bağlıdır. 

Soil • Cement İçinde cereyan eden Kimyasal Reaksiyon 

Soil . Cement araştırmasının nasıl yapıldığına ve ne neticeler alındı
ğına geçmeden evvel Soil - Cement yapısı içindeki toprak ile çimentonun 
arasındaki kimyasal reaksiyonlan inceleyelim. 

Bilindiği gibi saf bir çimento pastasında esas bidratasyon elemanları 
şunlardır. 

1 - Hidrate bazik kalsiyum silikat; C2SHx veya CaS2 Hx veya bera
berce ikisi. 

2 - Kalsiyum alüminat; (Hitdate) C3AHx ve C4AHx ve bidrate ki
reçtir. lık iki komponent çimentonun esas maddeleridir. Kireç ise katı faz 
balinde ayrı bir şekilde teşekkül eder. Esas kalsiyum silikat ve kalsiyum 

alüminat, doymuş kireç suyunun PH ın da (pH = 12.6) veya O pH ın üs
tünde stabldır. pH ın redüksiyonunda esas t_uzlar bidroliz olur, alüminat 
teşekkül eder ve Ca/ Si oranı azalır. Yalnız çimento bulunan barçta ve 
betonda bu pH agregaların asidik komponentleri ile meydana gelir. 

İnce taneli toprakların (birinci sınıf topraklar) tane büyüklükleri 
çimentodan çok küçüktür. Çimento stabilizeli toprak'ta normal çimento 
partikülünün etrafını çimento partiküllerinden fazla toprak partikülleri 
çevirmektedir. Bundan dolayı iki çimento partikülü arasında doğrudan 

doğruya bir bağlantı mevcut değildir. Toprak partikülleri ilavesi balinde 
kristal olmayan silika ve Alüminyum yüksek spesifik yüzeyli ve hidrate 
alımış- katı parçacıklarını bağlama temayiliünü haiz olmalan dolayısıyla 
toprak partiküllerini yüzeylerinde tutarak alkali sistemlere karşı yüzeyde 
adeta derin bir tampon tabakası teşkil ederler. Bu tabaka aynı zamanda 
katyon mübadelesini gayet çabuklukla yapmaya muktedir bir tabakadır. 
Bunun neticesinde çimentolaşma kınetiği ve reaksiyon verimlerinin tabi
atı çimento stabilizeli toprağın küringi devamınca teşekkül eder ve yaln~ 
buradaki olaylar çimentocia ve betonda olan olaylardan farklıdır. 

Yalnızca silisten teşekkül etmiş bir •toprak düşünelim. «Mesela ku
vartz», buna çimento ve kafi miktarda su ilave ederek kompaksiyonla ha
kiki doymuş sistem baline getirelim. Başlangıçta trikalsiyum silikatın 

diffüzyonu gibi çimentonun silisle karşılaşması yerine bazı diğer teşek
küller olur. C3S münakaşalıdır çünkü çimentonun esas maddesidir. Hid-· 
roliz veya bidratasyon olurken kireç ve silika jel teşekkül eder. Kireç 
derhal toprağın silisile reaksiyona girer ve pH düşmesi olur ve silika pan
tikülleri yüzeyinde bidrate kalsiyum silikat teşekkül eder. İkinci silikat 
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kireç ile toprağın silisinden meydana gelir, buradan bu silisin çimento gi
bi partiküller arası bağ teşkil ettiği tahmin edilebilir. pH redüksiyonunun 
devamı çimentodan diffüzlenmiş trikalsyum silikatın vakitsiz hidrolizinin 
çoğalmasına yardım eder ve henüz teşekkül etmiş jel şebekesi içinde 
muhtemelen çökmeye sebep olur. O halde toprağın bizzat kendisinin yar
dımı ile çimento stabilizeli toprak içinde teşekkül etmi~ oldukça büyük 
parçacıkların hangisi en mühimidir? Şunu işaret edelim ki çimento stabi
lizeli toprak içindeki bütün reaktif kalsiyum çimento içinde çimento 
karakterli silika jeli teşekkül ettirir. Çimento stabilizeli toprağı bağlayıcı 
bu maddelerin miktan saf çimentodan daha fazladır. Toprak ile çimento 
maddelerinin karşılaşmaları, toprağın tampon tesirinden doğan zararlı 

tesirlerden daha mühimdir. 

Reaksiyonlan aşağıdaki şekilde basitleştirelim. 

1) CaS + H20 )ııı C3S2Hx (hidrate olmuş jel) + Ca (OH) ~ 

2) Ca (0H)2 )ııı Ca+++ 2(0H) -

3) Ca+++ 2(0H) - + Si02 (toprak silisi) -.......;ı)ııı~ CSH 

Al20 a (toprak alüminyumu) CAH 

CaS2Hx (düşük pH da) )ııı CSH + kireç olur. 

Bu eşitliklerden sadece lüzumlu kısımlar yazılmıştır. Çünkü bazan 
kireç toprak silisi ile veya alüminyumu ile reaksiyona girerek alelacele 
çözünmeyen hareketsiz silikatveya alüminat meydana getirir. Yalnız eğer 
çimento konsantrasyonu, jelden meydana gelen bu tabakayı yapmaya 
kafi gelecek durumda ise toprak stabilize edilmiş olur. Buradan gidilerek 
çimento stabilize toprak reaksiyonlannda bazı kimyasal değişikliklerin 

meydana geldiği neticesine vanlır : 

1 - Çimento materiallerinin teşekkülünde toprağın iştirak neticesi 
yükselmekte 

2 Küring esnasında çimento materiallerinin hacmi artmakta veya 

3 Çimento materiallerinin toprak partikülleri etrafında dağılımı-
nın artması, veya bu kombinasyonlar, çimento stabilizasyonu için faydalı 
olmaktadır. 

Çimento stabilizeli veya kireç stabilizeli topraklara. sodyum 
i.l.8.vesinin rolü 

Bütün alkali - metal bileşikleri çimento stabilizeli toprak ve kireç 
stabilizeli toprak bileşiklerine kaWdığında kalsiyum ile daha çok çözün
mez bileşikler meydana getirirler. Muhtemelen 'bu maddelerin çimento ve 
toprak silisi ile ilk reaksiyonlan aşağıdaki gibidir. 
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' 

• 

Na2x + CsS + H2ü---3~~ CSH (Hydate jel) + Cax + NaOH 

CSH + Na2x ~ (CNSH) hidrate jel+ Cax 

x = Sodyum .iH1vesinin anyonu ve N ise Na20 dur. Bu iki reaksiyon, yal
nızca çimeqto hidratasyonu neticesinde meydana gelen pH dan daha faz
la pH ı yükseltir. Çözeltide Ca iyonu konsantrasyonunun azalması ile çi
mentodan C3S çözülür, kalsiyum silika jelinin çökelmesini geciktirir ve en 
mühimi yüksek derecede hidrate olmuş kalsiyum - sodyum silika jelini te
şekkül ettirir. 

Toprak ile, 

2Na0H + Si02 

NSH + Ca+-ı 

NSH (çözünen) + HıO 

---3·~ (SNSH) hidrate jel + Nax 

veya CSH (hidrate jel) + Nax 

Bu reaksiyonlar gösteriyorki kostik ile toprak silisinin çözünürlüğü 

kostikleşme reaksiyonundan geçmektedir. -ı- in devamı reaksiyonlar 

çimentodaki kalsiyum ile sodyum yer değiştirerek toprağın alkali silisinin 
jel haline gelmesini veya çökelmeleri göstermektedir. Anyonun tipine gö

re sodyum katyonu birleşir. 

Çimento stabilizeli toprak karışımında teşekkül eden komponentler 
şunlardır : 

ı - pH yükselir veya çözeltide hidroksit iyonu konsantrasyonu ar-
tar. 

2 Kalsiyum iyonu konsantrasyonunda bir azalma olur ve 

3 Çözeltide Na - Ca iyonu alış verişi yükselir. Bunlann neticesi 
olarak : 

ı Toprak silisinin çözünürlük vüsati ve nisbeti artar. 

2 Kalsiyum silika jelin çökelmesini geciktirir ve 

3 Sodyum havi, yüksek derecede hidrate olmuş kalsiyum silika 
jelini teşekkül ettirir. 

Çimento ile temaata bulunan çeşitli sodyum bileşiklerinde sodyumun, 
kalsiyumun ve hidroksil iyonlarının nisbi kısımları ı N'lik çeşitli sodyum 
tuzlarında Ca (OH) 2 in fazlası ile dengede kalır. Bu çözünürlük çarpımın
dan hesap edilmiştir. 
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Tablo : ı 

Ba§langıç 
Ca++ Na+ OH- OH- Na+ 

pH 
çözeltileri 

2 m eq / lt m eq/lt m eq/lt meq/lt m eq/lt 
ı 

3 4 5 6 7 

Su ı2.6 4.ı0-2 0.0 0.05 ı.o o 

ı .ON.NaOH 14.0 6.ı0-5 ı ı. o ı.o ı,7.ı()4 ı .7.ıO• 

1.0N.Na 2C03 14.0 6.10-5 ı. o ı. o 1,7.108 1.7.104 

1.0N.Na2so. 13.6 3,6.10- • 1.0 0.44 ~ 12.ı03 

' 
2,8.103 

. 
İkinci tablo, doymuş kireç çözeltisine bir ekivalent ayni sodyum iyon 

konsantrasyonlar a haiz çözelti ilave edildikten sonra ve hiç katı Ca(OH h 
yokken incelenmiştir. Bu tabloda, küringin ilk anlarında trikalsiyum sili
katın çimentodan diffüzlendiği ihtimal dah ilindedr. Küring müddetinin 
sonlanna doğru h idrolizden dolayı Ca (OH) 2 çöker ve bu ilk stabilize mad
desi gibidir. 

Satura edilmiş Ca (OH)2 çözeltisine ı e«ı sodyum bileşiği ilive edil<Ji!rten 
sonra çözeltideki iyon konsantrasyonlan 

Tablo: 2 

ll!ve edilen pH Ca ++ N a + OH- OH- Na+ 

m a dde 

1 
m eqj ml m eqj ml m eq/ml Ca++ Ca++ 

2 3 4 5 6 7 

Hiçbir ııey 12.6 4.10-2 0.0 4.10-2 1.0 o 

N a OH 14.0 6.10-5 1.0 1.0 ı. 7.ı()4 ı,7.10• 

Na2C05 12.6 4.ıo-s 1.0 4.ı0-2 1.108 2,5.ı07 

N a 2S0
4 ı2.6 2.10- • 1.0 4.10-2 2.ı02 5.103 

Na 2S03 12.6 3,7.10-7 1.0 4.ı0-2 1.105 2,7.108 
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Bunlara göre, ilk tesir olarak NaOH ve diğer sodyum tuzlan, çimen
to stabilizeli toprakta veya kireç stabilizeli toprakta hidroksil iyonunu 
azaltınadan Ca++ iyonunu kons. yükseltir. Bu hal, çimento hidratasyo
nundan dolayı çok miktarda kalsiyum silikat çökmeden toprak silisinin 
çözünürlüğüne tesir eder. Hidratasyondan ve kalsiyum silikatın hidroli
zinden açığa çıkan serbest kireç kantitatif olarak Na ile birlikte anyon
lan çöktürür. (COs= , S04 = gibi). Ca++ iyonlan konsantrasyonu çözeltide 

. arttıkça bütün silikat Na- Ca silika jel haline gelir. 

Toprak tipinin ilave edilecek sodyum ile münasebeti: 

Toprak çimento sisteminde, neden değişik tip topraklara değişik sodyum 
bileşikleri ilavesi lazım geldiği basittir. 

Büyük parçalı topraklarda (Course - grained Soils), kum gibi reak
tif silika mevcudiyeti azdır, toprak alkali ile nisbeten yavaş reaksiyona 
girer. Bundan dolayı topraktan gelen çimentomsu silika jel miktarı pek 
azdır. Bu bakımdan kum için sodyum silikatveya aleminyum silikat diğer 
sodyum tuzlarından daha tesirlidir. 

Ağır killerle, sodyum hidroksit daha tesirlidir. Çünkü böyle toprak
lar fazla spesifik yüzeye ve çok miktarda reaktif silikaya haiz ve çimen
to ile toprak kanştırıldığında hidroksil iyonlan vasıtasiyle düşük olan 
pH'ı yükseltmiş olur. Bundan dolayı ka~siyum silika jeli alelacele çöker, 
çimentodan CaS çıkması ve çimento partikülleri ile jel teşkil etmesi hızlı
laşır. Na2C03 ın tesiri bu kadar değildir, çünkü karbonatın bazikliği top
rak silikası için direkt olarak kafi gelmez. Sodyum karbonatın kireç ile 
karşılaşmasından meydana gelecek sodyum hidroksit gayet yavaştır, bu 
çimentonun serbest kirecine bağlıdır. Halbuki sodyum hidroksit ilave edi
lirse pH aniden yükselir, kalsiyum konsatrasyonu düşer. Üniform bir 
çimentolaşma ve acele sodyum silikat teşekkülü için kalsiyumla jel teşek
külünemani olmak için bazı ilaveler yapılır. 

Toprak NaOH ile ilk muameleye tabi tutulduğunda yapılan gözlem
lere göre çimento stabilizasyonunda zaten mevcut olan reaksiyon cere
yan etmektedir. Çimento olmadan toprak ile muamele edildiğinde hemen 
sodyum silikat teşekkül ederek çökmektedir. Alkali metalin sona ermesi 
çimento ilave edildiğinden sodyum silikatın çözünürlüğü için elverişlidir. 

Topraktaki organik maddelere Na il8.vesinin tesiri: 

Na nın en mühim tesiri, fenolik ve karbojilik asitlerin H + iyonlannın 
Ca ile yer değiştirmesine sebep olmasıdır. Alkali ilavesinde pH yükselir, 
organik bileşimlerde çokça dissosiyon ve çok miktarda kalsiyum iyonu 
absorbsiyonu olur. Bunun manası çimento prizi için az kalsiyumun iyi ol
masıdır. S04- muvacehesinde pH düşüktür, asit köklerinin dissosiyonu 
olmaz bundan dolayı organik maddeler inaktif olur veya çok az aktir'olur. 
Na iyonunun faydası bundan ileri gelmektedir. 
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Çimento stabilizeli toprakta mukavemetine 804 = muvacehesinde sod
yum uavelerinin tesideri : 

Çimento yapılarına sülfatın bozucu tesiri kalsiyum - sülfo - alümi
natın teşekkülü olarak düşünülmekte ve % 227 kadar hacim büyümesi 
hesabedilmektedir. Bu bileşik ancak konsantre Ca (OH) 2 çözeltisinde te
şekkül eder, bu ise yüksek pH verir. Herhangi bir halde çözeltideki Ca 
konsantrasyonu düşürülürse, mukavemet sülfat tesirlerine karşı çok faz
la yükselir. Çimentolu yapılarda bundan dolayı ilk ilave maddesi Ca (OH) 2 

dir. 

Sodyum ilavesi lüzumlu Ca (0H) 2 i temin etmiş olur. Bundan dolayı 
ilave yapılmış çimento stabilizeli toprak küringden sonra so~- çözeltisine 
daldırıldığında kalsiyum sülfo alüminatın teşekkül etme ihtimali yavaşlar. 
Bu da ancak Na+ muvacehesinde mümkün bulunmaktadır. 

Laboratuanmızda yapılan çimento stabilizeli toprak ara~tırması ve 
elde edilen neticeler : 

Bu araştırma toprak bileşimi ve çimento yüzdesi değiştirilerek 3 - 7 -
28 günlük mukavemetleri ölçülmüştür. 

a) Herhangi bir yerden toprak alınmış, bu toprağın elek analizi, 
pl3.stisite limiti, likit limiti, plastisite indeksi, özgül ağırlığı, optimum ru
tubeti ve maksimum kesafeti ve dolayısiyle kil yüzdesi tayin edilıniştir. 

b) Kurnun granülomettik analizi yapılmıştır. 

c) Her ikiside 4 nolu elekten elendikten sonra etüvde kurutulmuş ve 
aşağıdaki toprak tipleri hazırlanmıştır. 

- 200 # ( % ) -4# ( % ) 

Tip I 10 90 

Tip n 20 80 

Tip m 30 70 

Tip IV 40 60 

Tip V .50 50 

Tip VI 60 40 

Tip vn 70 30 
Tip vm 80 20 

Her bir toprak tipine % 5, % 7, % 10 çimento katılarak 3, 7, 28 gün

lük mukavemetleri % 100 relatif rutubette ve her tarafı parafinlenerek, 
su kaybına mani olunarak ölçülmüş ve aşağıdaki neticeler elde edilmiştir. 
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Topra~m Kurl.ng Çlınento 3 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 

Tl.pi Çe§idi Yüzdesi Mukavemet Mukavemet Mukavemet 
Kg/ cm2 Kg/ cm2 Kg/ cm' 

I ,R% R""' 6 J.9 25 33 
I Parafinll 5 22 23 33 
I R.R 7 22 27 44 
I Parafin 7 14 20 45 
I R.R 10 27 35 67 
I Par af in 10 24 43 78 

n R.R '5 15 17 29 
n Par af in 5 ll 19 26 
II R.R 7 ll 20 32 
n Parafin 7 21 23 52 
n R.R 10 23 32 56 
n Parafin 10 .23 36 60 

m R.R 5 17 20 33 
m Parafin 5 13 19 25 
m R.R 7 12 17 21 
m Parafin 7 14 20 34 
m R,R 10 16 20 37 

IV R.R 5 17 23 33 
IV Parafin '5 17 19 33 
IV R.R 7 18 22 36 
IV Parafin 7 18 28 43 
IV R.R 10 21 23 42 
IV Parafin 10 24 24 60 

V R.R ı5 13 17 33 
V Paralin 5 ll 20 36 
V R.R 7 16 18 28 
V Par af in 7 ll 18 37 
V R.R 10 15 19 27 
V Parafin 10 16 23 36 

VI R.R 5 18 21 30 
VI Parafin 5 17 26 40 
VI R.R 7 20 31 38 
VI Par af in 7 15 22 38 
VI R.R 10 22 21 26 
VI Par af in 10 19 22 38 

VII R.R 5 19 27 
VII Par af in 5 23 43 
VII R. R 7 18 23 28 
VII Parafin 7 20 28 46 
VII R.R 10 23 27 25 
VII Parafin 10 18 29 45 
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TopralPn Kuring Çimento 3 Günlük 7 Günltilt 28 Giinltik 
Tipi Çeşidi Yüzdesi Mukavemet Mukavemet Mukavemet 

Kg/ cm2 Kg/cmı Kg/ cm' 

vm R R 5 16 17 
vm Parafln 5 12 18 
vm R.R 7 15 19 20 
vm Parafln 7 12 14 18 
vm R.R 10 21 30 
vm Par af in 13 17 

NETİCE : Yapbğımız bu araştırmada maalesef «donma - erime» 
(Freeze - Thaw), «ıslatma - kurutma, (W et - dry) testleri yapılamamış
b.r. Araşbrma da «Bureau of Reclamation» deney metodlan esas alınmış 
ve neticeler ona göre değerlendirilmiştir. 

Araştırma neticesinde şu hususlar tesbit edilmiştir : 

ı. Normal olarak çimento yüzdesi artbkça mukavemet artmak
tadır. 

2. En yüksek mukavemet Tip I toprağı ile (içinde % ıo, 200 nolu 
elekten, % 90, 4 nolu elekten geçen kısım mevcut) elde edilmiş 28 günlük 
mukavemet 78 Kg/ cm2 olarak bulunmuştur. 

3. Toprakta, 200 nolu elekten geçen kısım, yani ince kısım çoğal
dıkça mukavemet düşmüştür. Nitekim 4 nolu topraktan sonra basınç mu
kavemetleri gittikçe azalmaktadır. Mesela ı nolu toprakta % ıo çimento 
ile elde edilen 7 günlük mukavemet, 8 nolu toprakta bu değere 28 günlük
te bile erişememiştir. 

4. Görülüyorki uygun bir toprak seçildiğinde % 5 çimento ile bile 
25 - 35 Kg/ cm2 mukavemet elde edilmektedir. Birçok yapılarda bu mu
kavemet kafi bulunmaktadır. İçerisine katılan çimentonun az miktarda 
olması, çimento stabiliteli toprağı ekonomik kılmaktadır. 
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Tünel Kaplamalan m n Projelendirilmesinde 
Modern Bir Metod ( *) 

Yazan : 

Y. Müh. Tevfik SUNGUR 

DS! Barajlar ve Hid. Sant. Dairesi 

ÖZET 

Son zamanlarda tünel kaplamalarının ekonomik boyutlandınlması 

için modern ve ileri çalışmalar yapılmaktadır. Bir yandan yerinde yapılan 

testlerle kaya mekaniğini en realistik çözümlerneye çaba harcanırken, 

diğer yandan tünel kaplamalarını «çepeçevre elastik bir ortam içinde 
yataklanrnış yapılar» olarak nitelernek önem kazanmaktadır. 

Bu yazı ile Anders BULL'un 1946 yılında yayınlanan bir çalışması 

bugünün modern düşüncelerine temel olan bir hesap metodu olarak -
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

SUMMARY 

In recent years, modern and advanced studies have been undertaken 
for the econornic dimensioning of tunnel linings. While trying to solve 
the rock mechanic problem in the most realistic way with iİı - situ tests, 
on the other hand more stress is put on the consideration of tunnel 
linings as structures, bedded in an elastic medium. 

It is tried in this paper to evaluate the study of Anders BULL, 
- published in 1946 - as a base for today's modern methods. 

( •) A modern method to design tunnel Hnlngs. 
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I. GİRİŞ: 

Sürekli araştırma ve gelişme gösteren KA YA MEKAN! Cl çalışma
lanna paralel olarak l'ÜNEL projelerinde de modern ve ileri görüşler 
yer almaya başlamıştır. Bu arada kayanın elastik özelliklerini yerinde 
saptıyan testierin değerlendirilmesi yanında HElM ve TERZAGHI teori
leri arasında en realistik çözümü bulmak için çabalar yapılmaktadır. 

Özellikle Avrupa memleketlerinde 'birinci lehinde modern düşünceler ha
kim olurken TÜNEL KAPLAMALARı'nı da buna paralel olarak boyut
landırmak suretiyle EKONOMİK TÜNEL inşası alanında yeni ve ileri 
adımlar atılmaktadır. 

Son zamanlarda teknik literatürde bu konuda rastlanan çalışmalar, 

tünel kaplamasını «çepeçevre elastik bir ortam içerisinde yataklanmış 

bir yapı» olarak boyutlandırmayı ön görmektedir. Buna göre, «çepeçevre 
belirli aralıklarda yerleştirilen ve kayanın elastik özelliklerini temsil eden 
ELASTİK YAYLAR üstüne oturtulmuş fleksibl bir kapalı daire sistemin 
aktif yükler altında gerek analitik gerekse model çalışmaları yoluyla çö
zümlenmesi» sağlanmaktadır. Sonuç olarak, tünel kaplamasına etkiyen 
aktif yükler altında kayanın pasif itkileri bulunmakta, kaplama içindeki 
kesit tesirleri hesaplanarak ekonomik tünel kaplaması boyutlandırılması 
yapılmaktadır. 

Anders BULL, 1946 yılında A. S. C. E. nin Transactions'ları içinde 
yayınlanan «Stresses in the Linings of Shield - Driven Tunnels» başlıklı 
yazısıyla bugün izlenen çalışmaların 20 yıl önce temelini atmıştır denebi
lir. Her nekadar yazar, bahis konusu yazısıyle, kumlu zeminler içinde in

şa edilen tünel kaplamaları için elastik çevrenin pasif itkilerini deformas

yonlarla bağıntılı olarak çözümlerneye çalışmışsa da, bugün kayanın çe
peçevre bir elastik ortam olma niteliği ön görüldüğüne göre, kaya meka
niği içine sokulmamakta 20 yıldır ısrar edilen yazarın bu çalışmasına 

bugün haklı olduğu yeri vermek gerekir. 

Aşağıda, A. BULL'un bahis konusu çalışması, kısaltılmış ve bazı ye
ni notasyonlar eklenmiş şekliyle projeciye son modern düşünceleri yan
sıtacak nitelikte pratik bir çözüm olarak sunulmaktadır. 

ll. NOTASYONLAR · 

p, . Yünel kaplaması üstünde düzgün yayılı kabul edilen AKTİF ka
ya yükü, (t/ m) 

NOT : ı. Kapla ma ag-ırlıg-ı dahil 

2. .Tünelin Im. uzunlug,I için hesap yapılmaktadır. 
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Pı, i noktasındaki AKTİF kuvvet, (t) 

P., p nin düşey bileşeni, (t) 
/ 

P., p nin radyal bileşeni, (t) 
P,, p nin teğetsel bileşeni, (t) 

F., n noktasında ve radyal doğrultuda kayanın passif itkisi, (t) 

EI 
Q = , (Boyutsuz) bir katsayı 

rs KAı 

E, Kaplamanın elastisite modülü, (t/ m2
) 

I, Kaplamanın atalet momenti = 

d, Kaplama kalınlığı, (m) 
r, Kaplama ekseninde tünel yarıçapı, (m) 
K, Kayanın sıkışma katsayısı, (t/ m3

) 

(Kayanın hayali olarak rp = lm. sıkışması için A1 = lm2
, düz

lemsel alaruna uygulanması gereken kuvvetin ton olarak değeri) 

At, Kaplamanın kayaya yaslanan 1/ 16 açıklıktaki düzlemsel ala-

nı= 2 (r +_d_) sin 22·
50 

xl= 0,39018 (r + _ d_ ), (m2 ) 

2 2 2 
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NOT: ~ = 'f'• = c F. şeklinde yazılırsa: 
KA1 

1 
c = --, (m/ t) kayanın elastik özelliğini temsil eden elastik bir 

KA1 

yay katsayısı 

L = ~. (t/ m) boyutlu bir katsayı 
ra 

NOT : Q =Le şeklinde yazılabilir. 

u = 5 (F.lerin sayısı) 

n, ı ila 5 arasında herhangi bir sayı (1, 2, 3, 4, 5) 

8, A noktasındaki düşey oturma miktarı, (m) 



m. TÜNEL KAPLAMASINA ETKiYEN YÜKLERiN DAGIUMI 
(Simetrik) 

1 
'P 

T 

Tane! eksent 
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m. GENEL DENKLEMLER 

n. ı ı 2 ı 3 1. 4- ı s ı 
t. 1 (D11+Q) F1 + Dı2 Fa + Dı3 F3 + Dı4 F4 + D ıs Fs = L Cos.L, ~ + .~ (PDı) 

ll l?ıı F1 +(D
22

+Q) F2 + 023 Fi + Du F4 + 025 Fs = lCoSo(2~t~(P~) 

0) 3 ~ı Fı + 032 F2 +(q,
3
+Q)F3 + 034 F4 + D3s Fs = L Cos.cJS+i(PD,) 

4 D4ı Fı + D42 F2 + 043 F3 +(D4.,tQ) F4 + 045 Fs = L eos"'"'~ +i{PD.J 

Dsı F, + D51F2 + 053 Fa+ 054 F4 + (D
55
+Q) Fs = L eosoe6S+tCPO~ 

(2) (ı) den Şeklınde bulunacak. 

13) 

u • 
_i_ (c Coso<:) + ~Pv 

~=-~'-----------1 
u 1 f ~ (C coso() 

(2) de ,yerine konal'Ok F0 değerlerı bulunacak. 

D Katsayıları (+) 

Kuvvet 
Noktalar (:ı) 

(i) 1 2 3 4 5 

1 0.002ı5 0 .00657 0.00753 0 .00540 0 .00115 

2 0 .00657 003747 0.05142 0 .04068 0.01252 

3 0 .00753 0.05142 0.090.'18 0 .08340 0 .03397 

4 0 .00540 0 .04068 0 .08340 0 .09611 0 .05254-

5 000115 0 .01252 0 .03397 0.05254 0 .04653 

(örnek : 042 .,0.04068) 
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Cos«. D~erl.,.i 

Cos..c, + o 98079 

Cos-<:.2 + 0 . 63147 

Cos..G3 + 0 ·55557 

C oso(.• + 0 .19509 

Cos.-(.5 -0. 19509 

AI<TiF YÜKLER ,[t] 

P. Ka+so!:!ı • pr pı[t/n\) 

r, [m] 

Nokta Pv (Oü~e_y) Pr (Rod.Yal) Pt (Te9et se~ 

5 0.0?612 +0.01485 -0.07466 

6 0 . 216"'7 +0.12043 -o.1ao24 

7 0 . 324-43 +0.24>975 -0·16024 

8 0 .38266 +0. 37533 -0.07466 

H~= 1 xpr 

~ (Pq,) D~erlel"l, [t) 

N~ i.(PD,ı) 

1 +0.01002 

2 +0.06648 

3 +0121~6 

4 +012990 

5 +O 0'7361 
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~ • Du+ Q. 81 c L CDS-'
1 
~ + i(PD1) 

Az. Du+Q. Bı• L COsi ~ + ~(PD2) 
6u~da: 

, b • 
B,= Lcos~& + HPDa) 

8 .. 8 +Bn 
A,. ClıJ+Q ve n n 

A4c flt4+Q s •• LCos"'4~ i:(PD4) 
, 

Bn=L CO.S-' 

A,. .. 055+Q 85• LCosoeS + HPOs) 
5 

(= i(PD,J 

Şeklinde göstel'tltrseı 

(t) tn ı;OzOmü ictn te.sktl edılecek ~ pa~da defel'minantı şu şekilde gazılabilir: 

A, 0,2 013 o,. C'ıs 

0ıı Aı ~3 A2• Aıs 

031 Daı A3 034 ~s 

04ı 042 043 A• D.5 

Dsı Dsı 053 054 As 

tın Pa.~ determlnanb (Örneğin n.3 tçin) 

A, Gı 
,,~ 

B, 014 Dı s 

Dzı Az Bz 024 025 

Dsı 032 83 034 035 

O .ı ı 042 B• Aı. 0.46 

051 C?ız B5 ~ A5 

~ s ll DeteMntnan+lar-ın genel ~zümü aşağıdaki oek11de düzenlenebllir' 
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o, 

O .ı 

Os 

a. 

Os 

n (b,c,d,e) 

ı (2,3,4,5) 

b, Cı dı e ı 

b2 C .ı d2 e ı 

b, c3 d3 e3 

b4 c4 d. e4 

bs es ds es 

= = na 
nt= ni- ci=-

c3 

. i b, C , d, :ı 4.< , •• A dot 

la2 

3 . 3,. 9 Adet 

2 . 2 a4Ade\: 

29 Adet 

F0 Oeğeriel"i için hesaplanacak kotso_yı adedi : 

~ .t., .tı.z 6.3 .tı.4 .cı.!> 

29 29 29 25 ıs 9 =139 

Y . MOMENT VE NORMAL KUVVET KESiT TESiRLERiNiN HESABI 

P F 
Mi= Mi +Mi 

p F 
Tı.=Tl +Tt. 

Aı;o~ıdakı tablololordo kai:soyılaı- ver>llmfşhl! Buna göı-e : 

1 

p 
m~ x pl"~ =Ml 

51: F F 
~\IT)xFy,) . I"=Mi 

n-ı ın 

p p 
tl ıc pı- "'Tı 

lctF x F,.ı) = T{ 
n=l In 
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p 
mi Değerieri 

L. A B c D E F G H J 

p 
-0.58663 -090541 -1,05522 1,03393 -08759~ -0.6384 -0.35891 -0.03532 +0.33856 

mıa 

t.~ A 8 c D E F G H J 

F 
_rı_· .a.1603 +o.G544 +1.1075 +1.2690 +1.1529 .a8r28 +0.3365 -0. 1732 -0.6183 

ı:- +0.3978 +0.1;134 +0. 9158 +0.9914 +0.9289 +0.6765 +0,3031 -0.1086 -0. 4786 

"1:= +04302 +0.5592 +0.4974 +0.4758 +0.5150 +04192 +0.2314 -0.0025 -0. 2353 

rfjF 1' +0.2955 H l.3141 +0.'ZI92 +0.0210 -0.0339 +0.0700 +0.1136 +0.1047 +0.0467 

_jF s· +0.0487 -0.044E -0.1603 -0.2905 -0.4241 -0.339 -0.0561 -+0.1646 +0.2955 

t~ Değerleri 

i... A 8 c D E F G H J 
p 

tı• +0.1067l! -0.2355( -0.4542' j-o53629 -0.5000 0.45793 -045991 -0.42.12'2 -0.1075~ 

i. .. A B c D E F G 14 J 
F 

\1= -+0.1829 +0.6925 +1.2050 +1.4678 +1 .4712 +1.2506 +0.8755 +0.4335 +0.0122 

tfı= +0.4514 +0.695~ +0.955: +1 .2084 +1.2472 +1.0961 +0.808E +0.4542 +0.1042 

1:= +0.5716 +0.7142 .o.6see .0.7346 +0.6334 +o.eo5: +0.67~ +0.4792 +0.259E 

t= +0.5517 +0.5750 +0.493E +0.3236 +0.2926 .0.4120 +0.4759 +0.46Qooq +0.4291 

tF= 
ıs 

+0.4291 +0.3311 +0.200C +0.0516 - 0 .0975 -0.0367 +0.21Ti +0.425~ +0.5517 
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Şaft Savaklardaki Akim Üzerinde Bir Etüd 

ÖZET: 

Yazan : 
O. N. ÇATAKLI 

!stanbul Teknik Üniversitesi 
Su Yapıla7\ Kürsüsü 

Bu makalede «şaft savakların» genel durumu, elemanları, savak ele

m,mlarının hidroliği ve boyutlandlrılması, bunlara ait problemler ve bu 

problemlerin hal şekilleri incelenmektedir. 

Bu konuda bugüne kadar neşredilmiş çalışmaların neticeleri muka

yese edilmek suretile bunların intibak ve ihtilaf halinde oldukları husus

lar tesbit olunmuş ve bunların değerlendirilmesi yapılarak genel sonuç

lara varılına imkanları araştırılmıştır. Bu meyanda halen tetkik edilmesi 

gerekli hususlar ve halledilmesi icabeden problemler belirtilmiştir. En 

sonda bu tip savaklardan bütün dünyada mevcut 50 kadarının belli başlı 

özellikleri bir tablo halinde özetlenmiştir. 

SYNOPSIS 

In the paper the Morning Glory Shaft spillway is studied with re

gard to its general arrangementş, elements, the hydraulics of those ele
ments, hydraulic design, related problems and their solution. Various 
published studies have been compiled and by comparing their results the 

points of agreement and differences are determined. By making a gene

ral evaluation of those points the possibilities of reaching to same gene

ralizations are seeked. At the same time attention has been drawn to 

those aspects which stili deserve further studies and to those problems 

which stili call for proper solution. At the end main characteristics of 50 
shaft spillwa:. •s constructed up to now is presented by a table. 
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SUMMARY 

A Morning Glory Shaft spillway (M. G. S) (Fig. 1) consist of (1) a 
circular or orthagonal weir at the inlet (2) followed by a vertical or incli
ned shaft (3) a bend and ( 4) a horizontal or inclined conduit. 

It has been especially preferred in narrowand steep valleys. 

The main hydraulic problems associated with the design of a shaft 
spillway are manifold. Among them the formatian of a vortex around 
and in the bellmouth entrance, air entrainement, low pressure intensities 
and resulting cavitation, the shape and the dimension of the weir, the 
shaft and the tunnel may be mentioned. 

The formatian of a «forced single spiral vortex» around the beli 
mouth may reduce the weir capacity seriously (up to 90 %) . Anti vortex 
arrangements such as providing symmetrical flow, preventing the mass 
rotation of water by means of Fins, Ribs, Radial picks, Curtain walls ete. 
and preventing the vacuum below the water nappe have so far been quite 
effective. 

The entrance of air due to the skin friction with discharge may oc
cupy a large portion of the conduit and seriously reduce the spillway ca
pacity. By increasing the undernappe pressure stightly this phenomenon 
can be effectively controlled. 

The low pressure intensities which are the responsible agents for 
cavitation may be dealt with various measures. Among them the aera
tion, streamlining, deflector buckets and downstream controls have been 
u sed. 

The profile of the weir entrance have been studied and formulated 
by several researchers. A comparison of the results generally displays 
a good agreement. The author of the paper has developed (by using the 
test results of previous workers) a new and a more general formula for 
the crest profile. 

A similar comparison was made on the discharge coefficients given 
by various authors. A good agreement is observed. With regard to sub
mergence tirnit the different proposals by several investigators are com
pared with author's own findings. So a general statement on the submer
gence tirnit could be made. 

The elbow is an important part of the spillway, however its hydrau
tic condition has not been studied throughly, and there is a need for 
detailed studies on velocity and pressure distributions at and around the 
elbow as well as on the states of flow. 
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I. - GİRİŞ: 

Bir şaft savak şu kısımlardan meydana gelir (Şekil 1) : (1) girişte 
bir dairesel veya ortogonal savak (2). Bunu takip eden düşey veya eğim
li bir şaft (3) bir dirsek ( 4) ve en son da yatay veya eğik bir kapalı mec
ra. Savağın ana fonksiyonu baraj gölüne gelecek aşırı sarfiyatların za
rarsızca mansaha aktarılmasıdır. Dar ve sert meyilli vadilerde bilhassa 
tercih edilmektedir. Bu savaklar üzerindeki bilgilerin artmasına paralel 
olarak kullanılmalan da genişlemektedir. Bu güne kadar bu tiplerden 50 
kadar inşa edilmiş olup tablo 1 de bunlara ait bilgiler verilmektedir. 

Bu şaft savağını tercih ettiren başlıca sebebler şöylece özetlenebilir 
(1). Bu savaklar diğer tipiere göre umumiyetle daha ucuzdurlar. Bu hu
sus dar vadilerde inşa edilecek dolgu barajlar için hususi ile varittir. 
(2) Derivasyon tüneli bu savağın boşaltım mecrası olarak kullanılabil

mektedir. (3) Savağın batmış halde çalışırkenki sarfiyatı hemen hemen 
sabittir. Bu husus bilhassa malıdut mansap kapasitesine sahip taşkın 
kontrol projeleri için önemlidir. 

Diğer taraftan bu savakların geniş ölçüde kullanılmasını sınırlayıcı 

bazı mahzurlan da bulunmaktadır. Bunlann başlıcalan şunlardır: (1) 
Yüksek sür'atler ve basınç düşmeleri dolayısı ile dirsek ve boşaltma mec
raında oyuimalann yer alması (2) Savağa girecek yüzer madde ve buz
ların mecrayı tıkama tehlikesi (3). Savaktaki hava girişimi dolayısı ile 
meydana gelecek vibrasyonların toprak ve kaya dolgu gövdelerinde arzu 
edilmiyen tasmanlara yol açması ( 4). Savak kapasitesinin, kontrolü güç
lükle mümkün olan bazı tesirler sebebiyle, tehlikeli bir şekilde azalması 

(mesela giriş ağn ci vannda varteks teşekkülü veya hava girişimi gibi). 
Bu gibi belirsizlikler dolayısı ile ya savak kapasitesi daha büyük seçil
mekte veya bir tehlike dolu savağı eklenmektedir. 

Şaft dolu savaklann çeşitli yönleri muhtelif araştıncılar tarafından 

incelenmiş bulunmaktadır. Bu makalede bu araştırma neticeleri de
ğerlendirilerek şaft dolu savakların hidroliğinin genel bir portresinin çi
zilmesine teşebbüs olunmuştur. 
ll. - GlRİŞDEKİ VORTEKS 

A. Savağın Çanağzı Girişi Cıvannda. ve Giriş Ağzında Vorteks 
Teşekkülü : 

Savağın giriş ağzında bir varteksin teşekkül etmesi, büyük miktarda 
hava girişimine sebeb olmak ve akımda çok şiddetli salınırnlara yol aç
mak suretile savak kapasitesini tehlikeli bir şekilde azaltmaktadır. Pro
tatipler üzerinde bu durumun incelenmesi, varteks meydana getiren yük
sek feyezanların çok ender olması sebebi ile umumiyetle müşkildir. Do-
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layısı ile bu konunun etüdü daha çok modeller üzerinde yapılagelmiştir. 
Derin bir suda bulunan savaklarda akım istikameti radyaldir. Dolayısı 

ile savak üzerindeki yük çok fazla olmadığı müddetçe vorteks teşekkülü 
temayülü gayet zayıfbr. 

Ne varki savaklann böyle bir yerde yerleştirilmeleri çoğu zaman 
kaabil olmaz; ve bunların hemen yamaç civarında tertiplenme zamretle
ri doğabilir. Böyle bir yerleştirmede ise GM. Binnie (1) tarafından mü
şahede edildiği gibi savağa gelen akım çanağzımn iki tarafında teğetsel 

bileşenlere sahip olmaktadır. Bu teğetsel hızlar arasındaki farkın artma
sı bir çevrinti hareketi doğurmaktadır. Bu vakıa, bilhassa batmış çalışan 
savaklar için varittir. Bir istikamette yer alan çevrinti girdap (swirling) 
adını almakta ve böylece meydana gelen vortekse «zorlailiiU§ münferit 
belisel vorteks» adı verilmektedir. Bu vorteksin çan ağzı içinde meydana 
gelen vakum dolayısı ile de teşekkül etmesi mümkündür. Çevrinti yapan 
su kütlesindeki kitle enerjisi su seviyesinde bir düşmeye yol açmaktadır. 

İkinci bir tip vorteks de çanağzı içinde meydana gelmektedir. Mama
fih bu tip varteksler geçici olup akım üzerinde münferit vorteks kadar 
tesir etmemektedirler. Fakat bunlar alçak yüklerde kabarmaya, yüksek 
yüklerde ise vibrasyonlar ve akımda periodik değişmelere yol açmakta
dırlar (2). 

B. Vorteksin Savak Sarfiyatına Tesiri : 

Vorteksin sarfiyat üzerindeki tesiri pek çok araşbrıcılarca incelen

miştir. Fakat bütün bu etüdler belirli mahalli şartlar allında yapılmış ol
duğundan genel bir münasebetin formüle edilmesi çok müşkül hatta im

kansızdır. 

Ancak bazı genel beyanlarda bulunulması mümkündür: Alçak yük
lerde savak sarfiyab savak eşiğince kontrol edilmekte, radyal ve teğetsel 
hız yaklaşımları arasındaki fark nisbeten küçük bulunmaktadır. Yükün 
artması ile akımın kontrolu savak boğazına atlamakta ve teğetsel akımın 
tesiri artmaktadır. Model incelemelerine göre vorteksin akım miktarı 

üzerindeki tesiri % 90 a kadar çıkabilmektedir. Jubilee Barajı model 
etüdlerinde bu miktar % 36 (2) Fassidari model tecrübelerinde bu mik
tar 23,6 % (3) Sion Barajı etüdlerinde ise çanağzı için % 74 silindirik 
giriş içinse % 90 ( 4) dır. 

Vorteksin teşekkülüne yol açacak savak yükü için belirli bir limit 
yoktur. Mamafih genel bir ifade ile vorteksin savağın batınasına yakın 

bir yükde teşekkül etiniye başhyacağı söylenebilir (Eğer vorteks önleyici 
bir tertibat yoksa). Çok kuvvetli bir şekilde simetrinin bozulduğu haller
de ise vorteksin çok daha önceden başlaması mümkündür. 

78 



Sexll·f 

.Se/cil· 2 

Yuvarlalrlm,~ g/ri!l 

-~ 

Bü- PFl dalu savağ1 
«e man/art 

G Brown 'a g&re s ime!r //c giri~n 
rlu tip( [6} 

.Selr:/1 • 3 Tar FeciJan &rrry, 
dolv savuğt 

79 



80 

KESiT 

' • . 
'· .. 

Oavl$ Brl~e 8arqy, dolu savaği 

Selit·4 Ketclltt Bart:lj' 
dolu savaği 

{Braciley[23)} 

$-'1-5 ;/ubt"fea Barajı dılu -~' 
( tJradl~ [2~ J J 



81 



C. Vorteks Teşekkülünü Önleyici Tertibatlar : 

Vorteks teşekkülünü önlemek veya geciktirme maksadı ile çeşitli 
tedbirler alınmıştır. Bunlar şu üç grupta mütalaa olunabilir; 

1. - AJnmın simetrik olarak yaklaşmasını ve teğetsel bileşenin be
lirli bir değer altında kalmasını sağlıyan tedbirler : Bu tedbirler vadi ya
maçlarına yakın olarak tertiplenen savaklar için kullanılmaktadır. Yak
laşım kanalının şekli ve derinliği simetrik bir akım temin edecek şekilde 
düşünülmektedir. Şekil 2 de bu tip iki savak görülmektedir. (5), (6). Bu 
maksatla bir perde duvannın da kullanılması mümkündür. Teğetsel hız
lar 0,6 - 1,65 m/ see arasında değişmektedir. Proje için 1 m/ see değer 
tavsiye olunmuştur. 

2. - Çan Ağzında Suyun Kütle Halinde Çevrinti Yapmasını Ön
leyici Tedbirler : 

Savak eşiğinin muhtelif elemanlar vasıtası ile kısırnlara ayrılması 

suretile çevrinti geciktirilmekte ve su seviyesinde alçalma olması önlen
mektedir. Şekil : 3, 4, 5, (7) 

3. - Su Napının Hemen Altında Teşekkül Eden ve Su Seviyesinin 
Düşmesine Sebeb Olan Vakumu Önleyici Tedbirler : 

Vorteks önleyici tedbirler genel olarak müessir olmaktadır. Mesela 
Falls Barajı model etüdlerinde vorteks 1,1 m lik bir yükde başlarken, ön
leyici tedbirlerin konulmasından sonra bu değer 2,4 m. ye yükselmiştir. 
Burnhope modelinde ise 1 m den 1,8 m ye çıkış temin olunmuştur. 

W. J. BinDie'nin işaret ettiğine göre prototip ile model arasındaki te
getsel hız oranlan 1/Lr (Lr model mikyası) olmakta, dolayısı ile prota
tipte vorteks teşekkülü temayülü daha fazla bulunmaktadır (7). 

m. - HA VA GİRİŞİMİ : 

A. Akımla Hava Girmesi 

Savağın hava emınesi bu tip savakları projelendiren ilk mühendisleri 
ciddi olarak düşündürmüştür. Çünkü büyük miktarlardaki hava girişimi 
savak mecrasının önemli bir kısmını işgal etmekte ve kapasiteyi tehlikeli 
bir şekilde azaltmaktadır. Crump, 3 nolu referansda bu olayı tasvir etmek
tedir. A. M. Binnie ve Hooking hava emilmesinin ana sebebinin satıh 

sürtünmesi olduğunu ve bunun çanağzı altındaki tazyikin biraz arttınl
ması ile önleneceğini beyan etmişlerdir. (2) 

B. Giren Havanın Miktan : 

Carnegie Teknik Üniversitesinde Laushey ve Mavis tarafından ya
pılmış olan tecrübeler, giren hava miktannın (Qa) aşağıdaki parametre
lere tabi olduğunu göstermiştir : (8) 
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1. Girişin ve girişdeki akımın durumu 
2. Serbest hidrolik düşüm yüksekliği 
3. Su sarfiyab 
4. Şafbn çapı 

5. Giriş savağındaki emme basıncı. 

Bunlara ilaveten çanağzı çapının da hava girişine doğru orantıll ola
rak tesir ettiği tesbit ohınmuştur. 

A. M. Binnie şakuli şaftlı ve trumpet enkesitine sahip savaklar için 
bazı hava/ su sarfiyat nisbetleri tesbit etmiştir. Bu nisbet bir maksimuma 
ulaşmakta ve sarfiyabn artmasına paralel olarak tedricen azalmaktadır. 

(9) Burada modelde elde olunan hava sarfiyatlarının protatip değerle
rinin tahmin edilmesinde sadece kaba bir fikir verdiğine dikkati çekmek 
gerekir. 

Mesela Heart Butte model etüdlerinde modeldeki hava/ su nisbetleri 
28 rn3/ s ve 100 m8/ s için sırası ile % 5,6 ve % 1.9 iken protatipteki ayni 
sarfiyatlar için değerler ise % 20,5 ve % 7, 7 olmuştur. (Maamafih, son 
değerler havalandırma ~acalarından emilen havayı da ihtiva etmektedir.) 

C. Havalandırma : 

Şaft savaklarında, vakum dolayısı ile kavitasyon olayının yer aldığı 
bölgelere hava hacaları vasıtası ile hava verilmesi faydalı neticeler vermiş
tir. Bu hacalar giriş savağında, dirsekte veya tünel içinde tertiplenebilir. 
Bacaların uçlan serbest hava basıncı ile irtibatlandırılmışbr. Hava baca
lan, dolgu barajlar için önemli bir husus teşkil eden vibrasyonu önleme
de de müessir olmaktadır (10) . 

1. Savaktaki Hava Bacalan : 

Dairesel savağın profili azami sarfiyata göre projelendirilmiştir. Al
çak sarfiyatlarda ise su napı profilden aynlmakta ve bir vakum mey
dana gelmektedir. Bunu önlemek için hava hacalan konulmuştur. Heart 
Butte, Owyhee ve Hungry Horse savaklarında bu tip hacalar kullanıl

mıştır. Bu hacalar profilin sert bir şekilde değiştiği yerlerde de faydalı 
olduklan gibi dirsekteki su darbesini azalbcı bir tesirleri de bulunmak
tadır. 

2. Dirsekteki Hava Bacalan : 

Dirseğin üst yüzünde, basınç şiddetinin düşmesi dolayısı ile bilhassa 
yüksek düşürolerde kavitasyon yer almaktadır. Bu problemin kontrolu 
dirseğe konulan havalandırma hacaları ile yapılmaktadır. (Temel kapa
sitesinin bir miktar azaltılmasına rağmen) . Lancstre de yaptığı tecrübe
lerden sonra bu neticeye varmış bulunmaktadır. (ll) Peterka ise kavi
tasyon tahribatının emilen hava ile yakından münasebetli olduğunu be
yan etmektedir. Bu tip hacalar Jubilee, Paredela, Mortargil ve San Roque 
savaklarında kullanılmıştır. 
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D. Saptmcılar : 

Bazı şaft savaklarda, şaft dibindeki akım durumunu islah için sapb
ncılar kullanılmıştır. Saptırıcının akım üzerindeki tesiri A. J. Peterka ta
rafından incelenmiştir. (10) Heart Butte, Silver ve Paradela savakların
da dirsekten önce, St Valentino savağında ise dirsekten sonra saptırıcılar 
kullanılmıştır. 

IV. - GİRİŞ PROFİLİ 

Şaft savakların en önemli veçhesi savak profilinin şekil ve ebadlan
dırılmasıdır. Bunu yaparken ana prensip, savağın proje debisini istenilen 
yük altında ve kavitasyona meydan vermeden geçirmesidir. Bugüne ka
dar kullanılmış olan profil şekilleri şöylece tasnif edilebilirler (a) Stan
dard savak profili (b) Basık savak profili (c) Dairesel savak profili ve 
(d) diğer şekiller. 

A. Standard Çanağzı Savak Profili 

Bu profil keskin kenarlı dairesel bir savağın alt napı olarak belirlen
mektedir. Savak sarfiyatını arttırma gayesi ile kavitasyona yol açmıya
cak bir nisbette vakum'a müsaade edilmektedir. Son yıllarda inşa edilen 
şaft savaklannın çoğunda böyle tertipler bulunmaktadır. Şekil 6 da stan
dard ve basık savak profilleri görülmektedir. 

1. Profilin Belirlenmesi : 

Standard savak profili için muhtelif araştıncılar çeşitli şekiller ge
liştirmişlerdir. 

a) C. S. Camp ve J. W. Howe (13) savak şeklini grafik olarak ve
rirler. Yaklaşım hızları radyal bir yönde kabul edilmiş ve savakta mey
dana gelen napın alt ve üst yüzleri X/ Hs, Y / Hs ve Hs/R in boyutsuz 
eğrileri halinde verilmiştir. Burada X, Y nap koordinatları Hs keskin 
kenarlı dairesel savağın yükü, R ise ayni savağın yan çapıdır. X - Y ko
ordinat sisteminin 'başlangıç noktası keskin kenarlı savak kenarı olup, 
nap altının tepe noktası ise şu ifadelerle verilmektedir. 

X Hs = 0,26 - 0,40 Hs/ D 
Y / Hs = 0,11 - 0,20 Hs/ D 

Burada D dairesel savağın çapıdır. 

Nap koordinatları Hs/R in 0,04, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 ve 0,50 değer
leri için verilmiştir. 

Savak sarfiyatı ise şöylece verilmiştir. 

Q = 3.28 L. Hs 3/2 
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Burada Q sarfiyatı (ft3/ s), L savak uzunluğu (feet), Hs savak yü
künü (feet) göstermektedir. Savak katsayısının maksimum hatası Hs/R 
in O,ı6 - 0,4 arasındaki değerleri için + % ı dir. Nap altı serbest hava 
basıncına maruzdur. 

b) Creager, Justin ve Hinds (ı4) savak şekil ve ebadlannı du Pond'
un tecrübelerine istinaden vermektedirler. Sadece nap altının tepe nok
tası Camp ve Howe'un değerlerine istinad etmektedir (ı3) . Metod ı4 nolu 
referansda detaylı olarak açıklanmıştır. Bunun diğer metodlarla muka
yesesi müteakip paragrafıarda yapılacaktır. 

c) J. Williamson (ı5) nap altının tayini için başka bir metod ver
miş olup bu metod 6 nolu Referansda tarif edilmiştir. Napın orta hattı
nın denklemi : 

X = ı,60 Y1/ı 

olarak verilmiştir. 

Kordinat başlangıcı savak kenanndan 0,30 Ho içerde ve 0,45 Ho yu
kandadır. (Ho = savak yükü) Azami sarfiyatta savak profilini elde et
mek için X ve Y değerleri savağın azami yükü ile çarpılmaktadır. Metrik 
veya lngiliz birimlerinin kullanılması mümkündür. Napın orta hattı bü
tün Ho/ Ro nisbetleri için sabittir. Napın orta hatta dik kalınlığı (B) 

B = q Ro ı 
r y2gh 

münasebeti ile hesaplanmaktadır. Burada (q) birim savak uzunluğunda
ki azami sarfiyatı, (h) rezervuar seviyesi ile orta hattın o noktası ara
sındaki düşey mesafeyi, (r) şaftın merkezinden o nokta arasındaki yatay 
mesafeyi, (Ro) savak kenannın yan çapını göstermektedir. 

d) W. E. Wagner (ı6) keskin kenarlı dairesel savaklarda bir tec
rübi inceleme yaparak napın alt ve üst yüzleri ile savak sarfiyatının du
rumunu tesbit etmiştir. Nap profilleri Hs/ R, yaklaşım derinliği (P) ve nap 
altı tazyikinin parametre olduğu tablolar ile verilmiştir. Parametre sayı

CH. 5 /ı 
sını 3 den 2 ye indirebilmek için 

Q 
değerleri, verilen bir sar-

fiyat, yük ve nap altı tazyiki için, Hs/ R a karşı noktalanmıştır. Kabili 
ihmal yaklaşım hızlan ve serbest nap altı tazyiki için savak profilleri 
Hs/R in o,oıo, 0,20 ve 0,40 değerlerine karşı şekil 7 de görülmektedir. 

e) Lazzari (ı7) çanağzı için aşağıdaki giriş şeklini tavsiye etmiş-
tir. 

Y1/Hs = 0,608 (X1/Hs)'·• 

Burada yı ve X1 profilin koordinatlannı vermektedir. Eksenierin sı
fır noktası nap altı tepesi olup, bunun yeri metrik sistemde şöylece tes
bit olunmaktadır: 
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e/ Hs = 0,055 + 0,03 Hs/ R 

d/Hs = 0,144 + O,Oll 
Hs/R 

Savak sarfiyat katsayısı metrik sistem için aşağıdaki bağıntı ile ve-
rilmiştir. 

ll.= 0556 --( 
Hs ) -•·'" ,.. , R 

Burada (14), C = 2/ 3 14 y 2g deki savak katsayısıdır. 
Savak sarfiyatı aşağıdaki münasebetin abağı ile verilmiştir. (Hs/ R 

bir parametre olarak) 

y 2g Ho'/2 = (31,5- 33,3 Ho/ Hs)'·"" . ( HHso ) '/
2 

Qo 2,33 
Bu abaktan Qo ve Ho verildiği takdirde R bulunabilmektedir. 

Şekil 8. 
2. ÇeşitJi Profillerin Mukayesesİ : 

Şekil 7 de çeşitli profillerin mukayesesi görülmektedir. Yukanda be
lirtilen bütiin profiller Hs/ R = 0,1, 0,2 ve 0,4 değerleri için mukayese 
olunmuşlardır. Yaklaşım hızlan ihmal edilmiş ve nap altının serbest ha
va basıncına sahip olduğu hal incelenmiştir. Hs/ R = 0,1 için verilen pro
fillerin tetkiki, bunlar arasında hemen hemen hiç fark olmadığını gös
termektedir. Sadece Wagner'in profili çok az miktarda geniş Camp ve 
Howe'un verdiği ise en dandır. Bu iki uç değer arasındaki fark ise, 
Y / Hs = 5 için % 4 olup yukanya doğru azalmaktadır. Y / Hs = 6 için 
ne Wagner nede Camps - Howe bir değer vermemişlerdir. Bu noktada 
Williamson ile Du Pont'un değerleri arasındaki fark sadece % 1 dir. 
Hs/ R = 0,20 için bütün profiller Williamson ile Camps - Howe arasında 
kalmaktadırlar. Hs/R = 0,4 için azami fark Y /Hs = 4 de % 3,3 olmak
tadır. 

Wagner'in vermiş olduğu değerleri kullanarak makale yazan stan
dard dairesel savak profili için yeni bir münasebet geliştirmiştir. Bunun 
için orijin noktası, keskin kenarlı savak eşiğinden nap altının tepesine 
ötelenmiştir. Bu şekilde elde olunan değerler boyutsuz hale getirildikten 
sonra Xo/ Hs ile Yo;Hs logantmik kağıt üzerinde noktalanmıştır. Şekil 

9 da görüleceği gibi noktaların çoğu bir doğru çizgi üzerine düşmekte
dir. Hs/ R in büyük değerleri için bir sapma olmaktadır. Savak şekli için 

genel münasebetin Yo/ Hs = a (~:)"şeklinde olduğu düşünülürse (n) in 

Hs/ R in bir fonksiyonu olduğu görülür. (Şekil 10). Şekilden 0,10 < Hs/ R 
< 0,45 için 

( 
Xo ) 1,78 + 0.6 Hs/R 

Yo/Hs = a Hs 

olarak hesaplanmıştır. 
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Lazzari, n değerini Hs/R in bütün değerleri için 1,80 olarak bulmuş
tur. (1 7) Bu değer yukanki münasebetin verdiği değerlerden umumiyet
le düşüktür. (a) değerleri şekil ll de verilmektedir. n değeri Şekil. 10. 

B. Basık Savak Profili : 

Bu tip savağın projelendirme esaslan Ford Kurts tarafından Davis 
Bridge barajı için 1928 de verilmiştir. (18) Ayni prensipler Creager, Jus
tin ve Hinds tarafından özetlenmiştir. (14) 

Normal hallerde standard savak profilleri buna tercih edilmektedir. 
Bunun sebebi daha yüksek sarfiyat katsayılan ve küçük savak çaplan
dır. Diğer taraftan bu tip savaklarda giriş konisinin uzunluğu standard 
tiplerden % 40 nisbetinde kısa olup, hafriyat maliyetinin yüksek olduğu 
hallerde şayanı tercih olmaktadırlar. tıaveten şaft yüksekliğinin dirsek
teki akımı kararlı hale getiremiyeceği kadar alçak olduğu hallerde bu 
tipin seçilmesi bir mecburiyet olabilir. 

Çanağzına küçük bir dairesel savak eklenmesi fikri Williamson ta
rafından teklif olunmuş fakat bugüne kadar tatbik sahası bulamamıştır. 

C. Dairesel Savaklar : 
Bazı profiller bir (Silent Valley ve Burnhope) veya birkaç (Taf Fa

caan ve Pontian Ketshill) merkezli daire yaylan ile meydana g!tirilmiş
lerdir. Bu tipler ilk projelerde kullanılmış olup halen mevcudun ~ 10 unu 
teşkil etmektedirler. 

D. Özel Savak Profilleri : 

Bazı giriş ağızlarına konik bir şekil verilmiştir. (Jubilee, Morantas 
I, Mac) San Roque savağının şekli özel bir yassı profil olup varteks te
şekkülünü önlemede gayet müessir bulunmuştur. Lady Bower'de ise pro
fil kademeli bir şekilde olup, bunun savak debi katsayısını az miktar art
tırdığı müşahade edilmiştir. Savak sarfiyatının çok kısa ,Pir zamanda 
maksimum değerine ulaştırılmasını temin edecek enteresa bir fikir G. 
N. Binnie tarafından te~lif olunmuştur (1) Çanağzı savağını sifonla teç
hiz etmek şeklindeki bu fikir halen tatbik sahası bulamamıştır. 

E. Giriş Kısmının Plandaki Şekli : 
Çanağzı girişlerinin çoğunluğu dairesel bir plana sahiptirler. Maama

fih bazı savaklarda poligon planlar da kullanılmıştır. Mesela Amerika . 
daki Kingsley ve Portekizdeki Marankas I savaklan 12 kenarlıdır. Silver 
ve Montargil savaktan ise kare planlara sahiptirler. Cezayir'deki L'oued 
Sarno savağı ise papatya şeklindeki bir plana sahiptir. 

V. - SAVAK DEBİ KATSAYISI 

A. Dairesel Savaklar : 
1. Genel 
Keskin kenarlı dairesel bir savağın sarfiyatı 
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Q = C. L. Hs3 / 2 ile verilmektedir. Burada Q. sarfiyatı, C debi kat
sayısını, L effektif savak uzunluğunu, Hs de savaküzerindeki yükü gös
termektedir. Bu denklem şaft savakların sarfiyatını hesaplamakta kulla
nılmaktadır. Savak debi katsayısına tesir eden faktörler Hs/ R nisbeti, 
yaklaşım hızı ve savak altı tazyikidir. Bu parametrelerin geniş bir tetki
ki Wagner (16) ve Çataklı (19) tarafından yapılmıştır. Bunların ilki ser
best ikincisi ise batmış savakları esas olarak ele almıştır. 

Kabili ihmal yaklaşım hızlan ve serbest nap için Wagner'in etüdü
nün neticeleri Lazzari'nin (1 7) değerleri kullanılarak uzatılmış ve Crea
ger, Justin ve Hinds'in değerleri (13) ile birlikte 13 nolu şekilde göste
rilmiştir. Bu şekilden müşahade olunabileceği gibi : 

(a) Bütün eğrilerde C değerleri Hs/R in azalan değerleri ile azal
ma temayülü göstermektedir. Bunun muhtemel bir izahı, satıh gerilmesi 
veya viskozite olabilir. 

(b) Hs/R in 0,1 ila 0,5 arasındaki değerleri için C değerleri İngiliz 
birimlerinde 3,30 - 3,2 metrik birimlerde ise 1,815 ile 1,76 arasında oyna
maktadır. Fark sadece % 3 dür. 

(c) Verilen bir Hs/R nisbeti için azami ve asgari C değerleri ara
sındaki fark % 3 kadardır. 

(d) Dolayısı ile serbest akım bölgesi için çeşitli araştıncılann ver
dikleri değerlerin genel olarak iyi bir intibak halinde olduğu söylenebilir. 

(e) Ortalama olarak C için İngiliz ölçülerinde 3,25 ve metrik sis
temde ise 1,79 değeri (batmışlık sınırına kadar) kabul edilebilir. 

Şekil 12 de C nin üç değeri arasındaki farkın % 1,2 olduğu görül
mektedir. Hs/ R değerleri yükseldikçe noktalarda daha fazla bir dağılma 
yer almaktadır. 

2. Batınışlık Sının : 

Çeşitli araştıncılar batınışlık sınırı için değişik limitler vermişlerdir. 
Bunlann bir özeti aşağıdadır. 

Wagner Hs/R = 0,45 (Vorteks olmaması halinde) 
White- Phersan Hs/ R 0,60 

Blaisdell Hs/ R = 0,47 - 0,49 
Lazzari Hs/R - 0,50 
Camp, Howe, Gourley Hs/R = 0,40 
Çataklı Hs/R = 0,49 (Kabili ihmal yaklaşım 

hızlan için) 
Çataklı Hs/R = 0,70 (Savak yüksekliğinin sıfır 

olması halindep = 0) 
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Yukarıki değerlerin tetkikinin bir sonucu olarak, Hs/R = 0,5 bat
manın başladığı alt sımr olarak kabul edilebilir. Hs/ R in 0,5 ile 1,0 değer
leri arasında bir geçiş bölgesi olup burada C değerleri 2,0 den 1,1 e düş
mektedir. Hs/ R > 1 için ise, savağın sarfiyabnın aşağıdaki formül 
ile hesaplanması gerekir. 

Q = Co Ao y2g Hs 
Burada; Ao akım alanını, Co debi katsayısını temsil etmektedir. Co 

in değeri ortalama 0,513 olup, nap altı basıncı ve yaklaşım hızına tabi 
olarak değişmektedir. (19) 

B. Prototiplerdeki Sarfiyat Katsayılan 

Şekil 13 de Hs/ R parametre olarak alınmak suretile bazı prototip
ierin debi katsayılan gösterilmiştir. Protatip debi katsayılarının değer

lendirilmesinde bir noktaya dikkat edilmesi icap eder. Eğer protatipler
de savak tepesi esas alınarak savak yükü ve efektif savak uzunluğu he
saplanırsa, bu takelirde keskin kenarlı dairesel savaklara göre daha yük
sek debi katsayılan elde olunacaktır. Çünkü, hem yük hem de efektif sa
vak uzunluğu buna tekabül eden bir keskin kenarlı dairesel savağınkin
den küçük alınmaktadır. 

VI. RAKORDMAN VE ŞAFI' 

Savak, belirli bir çapa sahip olan şafta bir rakordmanla bağlıdır. Bu 
rakardınam takip eden düşey veya meyilli bir şaft bir dirseğe irtibatlan
maktadır. Rakordman ve şaftın hesabı normal hidrolik metodlarla yapıl
maktadır. Bu hesabın esasları 14 nolu referansda verilmektedir. 

Williamson çanağzı girişinin derinliği «T» nin V,2/2g ye eşit veya on
dan büyük alınmasını ve böylece boğazdaki basıncın pozitif bir değere 
ea.hip olmasının sağlanacağını tavsiye etmektedir. İlaveten S/ 2a (Dirsek 
eğrilik yarıçapının dirsek çapına oranı) değerinin 1,5 a eşit veya ondan 
büyük olmasını tavsiye eder. 

P. G. Sastry (22) de rekordman ve şaftın hesabı için bazı mütalaa
larda bulunmaktadır. 

Netice olarak Creager - Justin - Hinds ile Williamson'un meseleyi ele 

alışlarındaki tek fark hidrolik yük'ün kabulünde olup bu hususta yüksek 
barajlar için önemli değildir. Diğer taraftan giriş vorteksi, hava girişimi, 

havalandırma, vakum ve tüneldeki kısmi akım problemini o kadar muğlak 

bir hale getirmektedir ki meselenin hidrolik formüllerle değerlendirilme
si imkansız olmaktadır. Dolayısı ile şaftın hidrolik problemlerinin değer
lendirilmesinde model etüdleri önemli bir vasıta olmaktadır. 
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VD. - DİRSEK : 

A. Alrun Patemi 

Şakuli (veya eğik) şaft yatay tunele bir dirsek ile irtibatlanmıştır. 

En çok kullanılan dirsek enkesiti daireseldir. Maamafih, diğer şekillerin de 
kullanıldığı vakidir (23) Dirseğin açısı çoğu zaman 90° dir. (24) 

Dirsekteki akım mansap ve menba şartları ile kontrol edilmekte ve 
bunların muhtelif terkipleri için çeşitli şekiller almaktadır. Bu sebebler 
dolayısı ile dirsekteki akımın teorik olarak tetkiki mümkün olamamış ve 
deneysel etüdler tercih olunmuştur (25) 

Savağın serbest veya batmış olarak çalışması da dirsekteki akıma 
tesir etmektedir. Williamson 90° lik dairevi bir dirsekteki kısmi akım 

durumunu tasvir etmektedir. Şekil 14 de görüldüğü gibi şaftın iç tara
fından gelen yüksek hızlı akım perdesi dirsek civarında cidardan ayrıl
makta ve dış taraftan gelen akımla kanşmaktadır. Bu olay geniş ölçüde 
hava girişimine ve bunun neticesinde akımda şiddetli bozulmalara yol 
açmaktadır. Bundan dolayı akım üzerinde, modelde yapılan tetkikler 
prototipteki şartları aksettirmiyebilir. Bu sebebten model etüdlerinden 
neticeler çıkanlması mümkün olmaz. 

Dirsekteki dolu akım durumu ise daha kolaylıkla kıymetlendirilebi
lir. Anderson bununla ilgili olarak geniş bir biblioğrafya vermekte ve dir
sekteki akımı tasvir etmektedir. (26) 

Eğrisel bir borudaki hız dağılımı merkeze göre simetrik olmayıp 

serbest bir vorteksdeki hız dağılımına benzer bir dağılıma sahiptir. (26) 
Akım istikametinin değişmesinden dolayı meydana gelen kütle kuvvet
leri enkesit boyunca bir basınç gradyanı doğurmaktadır. Dirsek dışında
ki basınç yüksek ve içerisindeki basınç ise alçaktır. Bu basınç farkının 

bir neticesi olarak, enkesit boyunca şekil 15 de gösterildiği gibi tali akım-
lar teşekkül etmektedir (26). · 

Tali akımlar merkez ekseni etrafında iki adet vorteks halinde mey
dana gelmektedir. Tali akımıann ana akımlar üzerine binmesi sonucun
da çift spiral bir akım husule gelmektedir. Dirseğin sonuna doğru gerek 
normal sınır tabakası ayniması ve gerekse çift spiral akımın tesirleri ile 
bir ayrılma bölgesi teşekkül etmektedir. Bu bölge dirsekteki türbülans 
için ikinci bir kaynak olmaktadır. 

B. Basınç Dağılımı : 

Dirsek boyunca basınç dağılımının tetkiki, dirsek dış yüzeyindeki ba
sınçların devamlı olarak arttığını, bu sırada dirsek iç taraf yüzeyinde ise 
önce bir minimuma azalıp sonra arttığını göstermektedir. Bu azalış bazan 
mutlak basıncı buhar basıncı seviyesine kadar düşürebilmektedir. Böyle 
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bir durum, Fassideri projesi model etüdlerinde gözlendiği gibi, nazara alın
madığı takdirde basıncın bu kadar düşmesi tehlikeli bir kavitasyona yol 
açı:naktadır. (15) 

G. M. Binnie (1) dirsekte serbest bir vorteks hareketi kabulü ile 
azami vakum değerini şu münasebetle vermektedir. 

( : ;

2 

- ~~ ) - h3 = hwın. 
Vo = V. r 

r o 
Burada (Vo) maksimum vakum kesitindeki hızı, (V1) ilk kesitteki 

hızı, (ha) ise bu iki kesit arasında düşey mesafeyi göstermektedir. (Vu) 
ise ro kesitindeki ortalama hızı, (r) dirsek ekseninin eğrilik merkezine 
mesafesini (ro) ise ayni merkezin dirsek içine olan uzaklığını temsil et
mektedir. 

Kavitasyonun ve bunun neticesi olan oyulmaların önlenmesi muhte
lif araştırıcılara konu olmuştur. A Lancastre (11) bu maksatla dirseğe 

verilmesi gereken şekli incelemiştir. Taylor ve Elsden (28) çeşitli dirsek
Ieri bu yönden tetkik etmişlerdir. P. A. Bank ise dirsekteki basınç dağı
lışı üzerinde geniş araştırmalar yapmıştır. (29) 

White'in Dokan projesindeki model etüdleri en uygun şekli, şekil 17 
deki gibi vermiştir. ( 30) 

Bu konuda teklif edilen tedbirler genel olarak şöylece özetlenebilir : 

(a) Dirseğe özel bir şekil verilmesi, (b) dirsek mansabının hava
landınlması, (c) Tünel kesitini daraltmak veya tunel çıkışında bazı to
pografik tedbirlerle dirsekte pozitif bir basıncın idame ettirilmesi gibi. 

C. Dirsekteki. Yük Kayıplan : 

Mühendislik yönünden dirseğin önemi buradaki yük kayıplarının 

teorik olarak hesaplanmasındaki imkansızlıktır. Genel olarak bir dirsek
teki kayıplar (a) nonnal sürtünme kayıplan ve (b) ilave turbülans ka
yıplarından meydana gelmektedir. 

Bunlarda n birincisinin tazyikli su mecralanndaki hidrolik kayıplan 
hesaplamağa yanyan formüllerle hesaplanması mümkündür. Manning 
formülü bu maksatla yaygın olarak kullamlmaktadır. 

6. Hf = V m 2 n 2
• L/ı4/s 

Burada : 

V., = Kesitteki ortalama hızı 
n = Sürtünme katsayısını 

L - Dirseğin uzunluğunu 

r = Hidrolik yançapı göstermektedir. 
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lıave turbulans kayıplan içinse, 

!::. H. = C• V ,.2 / 2g 
genel münasebeti kullanılabilir (25) 

Burada Ck, dirseğin yük kaybı katsayısı olup dirseğin şekline enke
sitine, nisbi pürüzlülüğüne, dirsek açısına, Reynolds sayısına ve dirsek 
genel münasebeti kullanılabilir (25) 

Bu değerin analitik şekilde tesbiti genellikle imkansız olup model 
etüdleri ile tayin yoluna gidilmektedir. Jeager çeşitli tecrübelerin netice
lerini mukayese etmekte ve noktalann gelişi güzel dağılışma dikkati çek
mektedir. (2) 

Crump (3) bu değeri Fassideri projesi için 0,25 almıştır. Williamson 
ise bu değeri 0,09 olarak kabul etmiştir. 

VID. - TUNEL ve TESKİN HAVUZU 

A. Tnnel 

Savağın diğer bir unsuru ise dirsekten sonraki yatay galeri veya tu
neldir. Bu savak sarfiyatını baraj gövdesi altından veya yamaç içinden 
mansaha aktarmaktadır. Tünel yatay ve eğimli olabilir. Normal olarak 
Derivasyon sırasında açılan tuneldir. Bu şaft savaklann üstünlüklerinin 
en başta gelenidir. Ne varki, bu tunel ebatlan dolu savak sarfiyatı için 
çok geniş olabilir. Bunun sebebi şaft savaktaki hidrolik yükün yüksek ol
masıdır. Portekiz'de inşa edilen şaft savaklann çoğunda derivasyon tü
neli dolu savak tabiiyesi olarak kullanılmıştır. Bunlardaki akım genellik
le serbest akımdır. Akımın kesiti doldurma nisbetinin hm/ 2a (Su derin
liğinin tünel çapına oranı) 0,8 e eşit veya ondan küçük olması tavsiye 
edilmiştir. Tunelin meyli Chezy veya Manning gibi klasik bir formülle he
saplanmaktadır. (ll) 

Maamafih, diğer bazı araştıncılar dirsekteki kavitasyonu ve giriş 
ağzından hava emilmesini önlemek için, tünelde bir basınçlı akımın ida
mesini tercih etmişlerdir. Bazı projelerde ise kısmi akımlarda dahi böyle 
bir şartın tahakkuku için tünel ağzının yukarı doğru yükseltilmesini ve 
kec:o.itinin daraltılmasını tavsiye etmişlerdir. (30) ve (15) Tüneldeki yüksek 
sür'atli akım ve bunun sonucu olan aşınma önemli diğer bir problem teş
kil etmektedir. Dolayısı ile tünel iç yüzünün düzgün bir şekilde teşkili 

önem kazanmaktadır. 

B. Teskin Havuzu : 

Tünelden yüksek hızlarda ayrılan akımın oyucu tesirleri her proje
nin özel s::ı.rtlarına trll.bi bulunmaktadır. Maamafih çıkıştaki ener.iinin 
kınlması için tedbirlerin alınması icap etmektedir. Crump (3) ve Pater
ka (10) buna bazı misaller vermişlerdir. Basılmamış bir etütde bu yön 
hakkında detaylı malumat verilmektedir. (31) 
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IX. - NETİCE : 

Şaft savakların tetkiki, vorteks teşekkülü, hava gırışımı, titreşlm, 
dirsekteki akımın islahı ve tüneldeki kavitasyon ve aşınma çok sayıda 

problemi içine almaktadır. Girişin yeri ve şaft yarıçapının seçimi önemli 
hususlardır. Model incelemeleri bu problemierin hallinde her ne kadar 
faydalı ise de, bütün bu problemierin model üzerinde halline imkan yok
tur. Halihazır protatipler üzerinde ise azami sarfiyata ulaşılmadığından 
sadece çeşitli sarfiyatların tesirleri incelenebilmektedir. Dolayısı ile aşa
ğıdaki hususlar bir netice olarak belirtilebilir : 

(a) Girişdeki sarfiyatın vorteks teşekkülü dolayısı ile azalması bu 
tip savakları inşa etmeyi tasarlıyan mühendisleri düşündüren bir husus
tur. Varteksin önlenmesinde savağa·ayaklar konulması yanında diğer ter
tiplerde kullanılmıştır. 

(b) Şaft savakta hava girişimi başka bir güçlük teşkil etmektedir. 
Hava vanalan ve deflektörler kavitasyonu önleme ve dirsekteki akımı 
isialı etme maksadi ile kullanılabilmektedir. Fakat yük kayıpları ve hava 
ile suyun karışmasının hız üzerindeki tesirleri önem taşımaktadır. 

(c) ·Modelde titreşim etüdü zordur. ;E>rototipte ise proje sarfiyatına 
kolayca ulaşılamadığından zorluk mevcuttur. 

(d) Batmamış nap halinde savak profili bazı araştırmacılarca ve
rilmiştir. Fakat çanağzı savağının batmış halindeki durumu etüd edilme
miştir. Böyle bir çalışma bilhassa taşkın kontrol barajlarında önemlidir. 
Bu eksikliği müşahade eden yazar, t. T. ü. İnşaat Fakültesi su yapıları 
laboratuarında batmış savak için keskin kenarlı dairesel savaklar üzerin
de inceleme yapmıştır. (19) 

(e) Dirsek bir şaft savağın önemli bir kısmıdır. Akım durumu, ha
va tesirleri ve dirsekteki erozyon önemli konular olup bunların her biri 
üzerinde çeşitli etüdler mevcuttur. Fakat hala dirsek ve civarındaki hız 
ve basınç dağılışları ve akım tipleri üzerinde etüde ihtiyaç vardır. 

(f) Tüneldeki erozyon da önemli diğer bir problemdir. Tünelden 
çıkan yüksek sür'atli suyun erozyon yapmasını önlemek konusu teskin 
havuzları mevzuu ile ilgilidir ve çeşitli şartlar için farklı terkipler düşü
nülmelidir. 

TEŞEKKüR : Yazar bu konuda etüd yapmasını kendisine teklif 
eden Londra İmperyal College'den Profesör C. M. White ve Mr. P. O. 
Wolf'a teşekkürlerini ifade ed,er. 
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