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OYMAPlNAR BARAJI VE H.E.S. DERiVASVON TÜNELi iÇiNDE YER 
ALAN TEHLiKE DiP SAVAGININ PAYLATlLABiLiR SOMUNLARI 

HAKKINDAKi UYGULAMA 

1- GiRiŞ 

Bilindiği g:bi Oymapınar Barajı inşaatı tamam
lanmış ve 1 ağustos 1983 tarihinde su tutma işle
mine başlanmıştır. Su tutma işlemini takip eden 
10 gün içinde derivasyon tüneli tıkacı icindeki ve 
ana baraj gövdesindeki geçici acık : ıkların kapatıl 

ması calışmaları esnasında ortaya bazı sorunlar 
çıkmış ve bunlar DSI Bülteninde [1] açıklanmıştı. 
Buna rağmen, konu de§işik ve ilgi çekici olduğun
dan, bir teknik makale ile DSI corniasına duyurul
ması uygun görülmüştür. 

Şekil 1 ve 2'de görü !düğü gibi Oymapınar ba
rajı derivasyon tüneli tıkaç betonu içinde 3.0 m. 
çaplı tehlike d:p savağı ve ana baraj gövdesi icin
de copları 2.0 m. olan iki adet geçici açıklık bu
lunmaktadır. Gerek derivasyon tüneli tıkaç batonu 
icindeki ve gerekse ana gövde icindeki bu acık

lıklar celikle kap landıktan sonra mansap tarafın

dan çelik kopaklario kapatılacaklardır. Bu açıklık

ların gerektiğinde tekrar acıiabilmesi icin kapak la
rın montajının patıatılabilir bulonlarla yapılması 

projede ön görülmüştür. Fakat DS i Bülteni 'nde [1 ], 
belirtı:diği gibi kapatılan bu kapakların lüzumu ha
linde acılması icin önerilen bu metodun fazla akılcı 
olmadığı da tarafımızca ifade edilm i ştir. Ayrıca 

projenin hazırlanması sırasında bu hususlarla ilgili 
o:arak herhangi bir teknik şartname ve başlangıç
ta mukavele eklerinde de açık ifadeler bulunama
mış, sadece kapakların montajında kullanılan bu
lonların ııpatlatılabilir» cinsten o:ması önerilmiştir . 

inşaat müteahhidi tarafından yapılan araştır
malarda Thomson- Brandt isimli bir Fransız silah 
fabrikasının bu işleri yapabileceği idereye bildi
rilmiştir . Ancak gizli bir patent niteliğinde olduğ u 

gerekcesiyle yapılacak işlemin esasları idereye ile
Iiimemiş ve garanti de verilmemiştir. Bunun üze
rine müteahhitten Avrupa'da diğer firmalarla te
mas ederek bu konuda elle tutulur tatminkôr ve 
uygu:anabilir bir çözüm bulunması istenmiştir. Bu 
makalede acıklanmağa calışılacak hususlar kulla
nılan bulonların tekn ik özeilikleri i:e bunların di
namitle sıkılanması, bağlantılarının yapılması ve 
patıatılması o:acaktır. 

• lnş. Y. Müh . DSI XII 1. Bölge Müdürlüğü 

Yazan : Hikmet YANAR • 

2 - KAPLAMA KALlNLlGlNlN TAHKiKi 

Derivasyon tüneli tıkaç betonu Içindeki geeıcı 

açık l ı ğ ın çelik kaplaması ve mansap kapağı Şekli 

3'de görülmektedir. Proje verilerinde: 

Seeilen kaplama kalınlığı : t = 18 mm 

Boru yarı çapı r = 1500 mm 

Sac malzeme dayanımı cr. = 230 N/mm2 

Maksimum su kotu Hmax = 184.00 nı. 

Kaplama ekseni kotu Z
0 

= 38.40 m. 

olduğu göz önüne alınırsa, 

Max iç basınç : 

. (1) 

1 
P; = 10 (184.00- 38.40) = 14.6 bar 

olur. O halde bu max. iç basıncın meydana geti· 
rebileceği gerilma 

crmax = 
veya 

P; X r = 14.6 X 1500 ----- = 1217 bor 
18 18 

crmax =121.7 N/mm2 

olur. Diğer taraftan 

2 2 ,.. = - ,.. = - x 230 = 153 N/ mm2 V 
3 

V e 
3 

olduğundan , 

crmax < cr 
elde edilir ki seeilen kaplama kalınılğının uygur, 
o :duğu görülür. 

3 - KAPAK HESABI 

Şekil 3'de 

R = D. = 3046 mm 

r=0.1xD.=300 mm 

s = 23 mm 

olarak verilmektedir. Bu değerlerden yararlanarak 
ve tablolordon alınan katsayılarla 
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h2 = 0.1935 o. - 0.455 s 
bağıntısı kullanılarak 

h2 = 579 mm ~ 576 mm. 
bu:unur. Diğer taraftan c1 = O, c2 = O alınarak, 

S-C1-c2 23 
_ _ .!...,_~ = -- = 0.0076 > 0.001 

olur. 

o. 3046 < 0.1 

Kapak icin gereken et kalınlığı : 

t= 
0

0 
X P1 X B 

40x .!& . V 
O' 

bağıntısiyle verilmektedir. Burada 

o. = 3046 mm, kapak yarıçapı 

P ı = 14.6 bar, iç basınç 

B = projelendirme faktörü 

s d . 
- = 0.0076 ve-' = O o lduğundan 
o. o. 
B= 2.9 olur. 

O' e = 230 N/ mm2, saç mukavemeti 

e = 1.5, emniyet katsayısı 

V = 1.0, düzeltme faktörü 

Bu değerler (4) bağıntısından yerine konarak, 

3046 X 14.6 X 2.9 

(2) 

(3) 

(4) 

t= 
230 

40x-- x 1.0 

= 21 mm< 23mm 

1.5 

elde edilir. Demek oluyor ki kapak icin seçilen 23 
mm.'·lik et kalınlığı uygundur. 

4 - BULON (CiVATA) HESABI 

Kapakların montajında kullanılacak bulonların 

malzemesi yüksek kaliteli çel ik olduğundan 8.8 DIN 
(267) 'ye göre çelik çekme gerilmesi 600 N/ mm2 dir. 
O halde müsaade ed ileb ilir «çekme, basınç, eğilme» 

gerilmesi şartnameye göre : 

2 
O' s = S X O' e (5) 

olmalıdır. 

Kapağın montaında kullanılacak bjulon aded i 
68 bulan çapı 65 mm ve bulan net çapı dk = 56.6 
mm dir. 

4 

Bulonlara gelen toplam yük, Şekil 4'den : 

-2 

206 

72.5 

p. 71'. d02 

40 

y1 
-- = 

y2 

F58 = 30230000 N., C 5 = 3 mm. 

14.6 X 71' X 3046 

40 

(6) 

bulunur. Diğer ta raftan e = 1.8 ve V = 1.0 alınarak, 

Z = • 1 4e V 71'V 
----

V 4 x 1.8 z = --- -- = 1.51 
3.1416 X 1.0 

ve buradan 

dk = Z . • 1 Fsa + C 5 V O' e· n 

V 30230000 
dk= 1.51 X + 3 

600 X 68 

. . . (7) 

dk = 41.1 + 3 = 44.1 mm < 56.6 mm 

5- PATLAf lLABiLiR BULONLAR 

Derivasyon tüneli icindeki teh like d ipsavağı 

ile bara j gövdesindeki iki adet geçici açıklıklara 

yer l eştirilen ve k al ı n civata (bu lan) larla sıkıca 

bağai nan kapakla rı n ihtiyac halinde açı l ması an
cak tüm civate ları n ani kesilmesi ile mümkün ola
bileckti r. Bunun içinde bağ l antı civatalarının , ya 
başlarının veya samunlarının parca:anarak (pat
la t ılarak) su basıncı altında çelik kapakların ay
rılması gerekmektedir. Derivasyon tüneli içindeki 
çelik kaplama kapağı 68 adet ve M 64 tipinde bu
lonla yerine bağl anmıştır, Foto 1, Foto 2. Şekil 2, 
3 ve 4 de bulon l arın boyutları ve özel samunları 

görülmektedir. ilk düşünce olarak, bulonların ka
fal a rınd a n pa tı atı lması düşünüldüğü için, samun
lar içe, kafalar dı şa bakacak şekilde yerleşt i ril

miştir. Konu daha sonra (Nobel Dinamit) firması 

tarafında n ve şekilde izaha calışılacağı gibi pro
jelendi ri lerek esas patiatmanın samunlar üzerinde 
gerçekleştirilmes i sağlanmıştır. Bunun için özel 
bulanelara uygun samunlar hazırlanarak deneme
ler yapılmıştır. Şant iyede yapı lan tekli ve 4 lü pat
lamalar son derece iyi sonuc vermişt i r, Foto 3, 
4. Bundan sonra yeni haz ı rlanan civata lar ile es
ki civatalar, samunlar dışarı gelecek şekilde (ilki 
ne göre ters) değiştirilmişt i r. 

Özel Civata Sornunları : 

Burada tüm işlem civata sornunları üzerinde 
gerçekleştirilmektedir. Bunun içinde patıatılabilir 

civata yerine, patiatılabilir sornunlar demek daha 
doğ ru olacaktır. Şekil 5 ve 6 da detaylı olarak gö
rülen somunlar, dolguya ve patlama bağlantısına 

müsait halde boyutland ı rılmıştır . 110 mm lik so
mun boyunun 57.5 mm si gelen yükü karşılayan 

yan i normal sornun görevini yapan kısmıdır. 30 
mm lik orta kısım patlayıcının (dinamitin) yerleş

t i rileceği kısım, geri kalan 22.5 mm lik son kısım'a 

ise d i şli çel ik topa gelmektedir, Şekil 8. Somun 
üzerinde 6 adet M 8 (8 mm) tipinde dişli civata 
del iği vardır. Bunun faydası herhangi bir konum-



da ateşleme fiti linin dinomite bağlant ı sını sağ la 

maktır. 

Sıkılma ve Patlama Sistemi : 

Bu sistem:n dinarnit ·Nobel firması tarafın· 

dan projelandirilip önerildiğ i daha önce belirti!· 
mişti. Adı geçen firma (Şekil 8) de gösterilen dü· 
zen içinde ve her somuna 50 gr. dinarnit yerleşti· 
rilerek yaptığı i:k denemeden başarılı sonuc al
mıştır. Aynı düzen ve sistem işyer i nde inşaat mü
teahhidi tarafından tekrarlanmış, ancak istenen 
sonuc elde ed i lememiştir. Bu ilk denemede so
munlar parcalanmadan. ağ ızdaki çel ik topa fırla

mıştır. Bundan sonra patlayıcı miktarı 75 gr.'a c ı· 

karılarak deneme tekrarlanmış ve başarılı sonuc 
a : ınmıştır . Tekli ve 41ü patlamalarda tüm sornun
lar son derece muntazam olarak boyuna yarılarak 
parçalanmışlord ır, (Foto 5, Foto 6) . 

Sıkılamada takip edilen sıra 

o - önce çelik topa çıkarılacak, samunun 
durumuna göre ve şekil 8 deki bağiantıva en uy
gun pozisyondaki ve sornun üzerindeki M 8 civa
tas sökülecek ve delik boş bırakı l acak. · 

b - Sornun içi temizlenecek. 

c - 75 gr. lık jelatin- dinarnit'in yarısı birinci 
kademe dolgusu olarak sornun içine ve c·vata 
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başına ulaşıncaya kadar sıkıca yerleştirilecek, 

sonra ateşleme fitili açılan M 8 deliğinden dik po
zisyon ve dinarnitin ortasına gelecek şekilde yer
leştirilecektir . Daha sonrada dinarnitin ikinci ya
rısı konulacaktır, Şekil 8'de 3, 4 ve 5. pozisyon. 

d - Dinarnitin tamamı yerleştikten sonra ce
lik topa sornun içine vira edilerek sıkıca yerleş

tiri :ecektir. 

e - Her elektrikl i kapsüle en fazla 7 adet 
ateşleme fitil i bağlanacaktır. Kapsüllerden çıkan 

kablolar da bir demet halinde ve ateşleme meka
nizmasının ana kab:osuna irtibatlandırılacaktır. 

f - Ateşleme mekanizması emniyet ve bağ

lantılar acısından uygun bir yere yerleştirilecek

tir. 

g - Patlamadan önce tüm kablo ve kablo 
irtibatları OHM metre ile kontrol edilecekt:r, Şekil 

9, Şekil 10. 

Yukarıda açıklandığı gibi yerleştirilen bu ci

vata samunlarının ne zaman patiatıiacağı şimdi· 

den belli değildir . Ancak zaman zaman sornun iç

leri ile sornundaki M 8 del iklerinin bakımı yapı:

malıdır . 

Foto 1. - Derivasyon tüneli ıçıne yapılan beton t ı kaçta bırakılan 3 m. çaplı tehlike dipsavağının 

kapak montajı yapılırken. 

5 
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6 

Foto 2. - Derivasyon tünelinin mansaptan görünüşü geri planda- beton tıkaç ve tehl ike dlpsa
vağı kapağı görülmektedir. 

Foto 3. - Patiatılabiiir civata samunlarının 4'1ü olarak yapılmış potlama tecrübesinden görünüş. 
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Foto 4. - Patlatı!abiilr civata samunlarının tek olarak yapılmış patiatma sonucu. Ön plônda ce
lik topa göri.! lmektedir. 

Foto 5. - Civata somun:arının 4'1ü olarak yapılan patiatma tecrübesi, önde çelik tapalar, Patlat
I'TUO sonucunda sornunların boyuna çok muntazam olarak 5 veya 6 parçaya ayrılmış ol
dukları görülmektedir. 

7 
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8 

Foto 6. - Patiatıimış sornunların yakın plôndan görünüşü, Tamamen ayrılmış parcaları görüntü
lemek icin bir araya getirilmiştir. 
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AKUSTiK iSKANDiL YÖNTEMi VE ÖLCÜLERiN 
DEGERLEN.DiRiLMESi ~ 

Yazan Emirhan ALGÜL • 

ÖZET 

Bu makalede Hidrografide yaygın biçimde uygulanan akustik iskandil yöntemi 
ve ölçme sonuçl~rının değerlendirilmesi tanıtılıyor. Makalenin birinci bölümünde 
hidrografinin tanımı, kapsamı, önemi ve uygulama alanı gibi konulara kısaca de
ğinildikten sonra, akustik iskandil yöntemi ve kullanılan aletlerin genel esasları 

açıklanmıştır. -

Son bölümde ise, ölçme sonuçlarına gelirilecek düzelimeler ve yöntemin pre
zisyonu incelenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Hidroğrafi; yeryüzünün sularla örtü!ü reliyefi
nin ölçülmesi ve sonuçların «Hidroğrafi Haritası» 

adı verilen bir altlıkta gösterilmesi bil imidir [ 4]. 

Bu tanıma göre deniz, göl ve akarsularla ör
tü:ü bölgelerin harita ve planlarının yapılması, 

gene bu ortamlarda bilimsel ve teknik amaçlı ölç
meler, örneğin sualtı aplikasyonları vb. Hidroğra

finin kapsamını oluşturur. 

Yeryüzünün yaklaşık 3/4 ü (% 71) sularla ör
tü lü olduğu düŞ'ünülürse, Hidroğrafinin uğraşı ala
nının büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 
alanın ölçülmesi ve haritalarda gösterilmesi yakın 
zamana kadar Jeodezinin tali bir uğraşı alanı ola
rak kalmıştır. Son yıllarda denizierin gerek bes
lenme, gerekse enerji hammaddeleri (petrol ve 
doğal gazlar) ve madenler yönünden karalar ka 
dar zengin o :duğunun anlaşılması, ayrıca deniz 
taşımacılığının çok ekonomik olması, deniz bilim
lerinin, dolayısı ile Hidroğrafinin önemini büyük 
ölçüde arttırmıştır [ 4]. 

Günümüzde, deniz ve göl kaynaklarının ayrın
tılı olarak araştırılması, rezervlerin belirlenmesi. 
deniz kirliliği, baraj ve göl işletmeciliği, tersane, 
liman, kanal izasyon deşarjı gibi proje uygulama
la~ı. navigasyon. yeryüzü harita l arının tanıanılan

nıası vb. amaclar için Hidroğrafik ölçmeler ve ha
ritalar yapılmaktadır. 

Hidroğrafide sualtı reliyefini görmek nıünıkün 

olmadığından, derinlik ve konum ölçmeleri, belir li 

• Doç. Dr. ITÜ Inşaat Fakültesi 

doğrultular üzerinde hareket eden «H i droğrafi Ge
misi ya da Botuı> adı verilen bir taşıttan yapılır. 

Derinliklerin ölçülmesine hidroğrafide iskandil de
nir. Günümüzde pek çok iskandil yöntemi alnıo

sına karşın, yaygın biçimde uygulanan «Akustik 
yöntem» d ir [1]. 

2. AKUSTİK İSKANDiL 

2.1. GENEL 

Ses inıpulslarının su içinde yayılma ve yansı
ma özelliklerinden yararlanılarak derinliklerin öl
çülmesi, yöntemin temel ilkesidir. Su içindeki bir 
ses üretecinden çıkan ve düşey doğrultuda yönel
tilen ses inıpulsları, dalgalar halinde yayılarak su
altı zeminine ulaşırlar . Sucltından yansıyan dalga
ların bir kısmı tekrar su yüzeyine (alıcı üniteye) 
gelirler (Şekil - 1). 

Sesin su içinde yayılma hızı «V» bi!indiğ i nden, 

inıpulsların suc l tı zeminine gidiş- dönüş (seyir) 
sür~si «t» ölçülerek su derinliği; 

H'=! V t 

bağıntısına göre belirlenir. 

(2.1.) 

Sesin su içindeki hızı, suyun yoğunluğuna, 

daha açık bir deyişle suyun sıcaklığına, tuzlulu
ğuna ve derinliğine bağ l ıdır. Normal koşullar ola
rak adlandırılan % 035 tuzluluk, o •c sıcaklık ve 
760 nını Hg basıncı altındaki bir su ortanıında se:
sin yayılma hızı V

0 
= 1500 m/ s kabul edilir [2]. 

Uygulamada, normal koşullar dışındaki sularda 
çalışıldığından ses hızı hesabı için; 
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2 R •4 

Şekil-1 

V= V0 + 6.V1 + 6.V, + 6.Vc + 6.Vtsc (2.2.) 
ya da 

V= 1410,0 + 4.21t- 0.037 t2 + 1.15 s + 0.018 H(2-3) 
gibi ampirik bağıntılardan yararlanılır. Bu bağın

tılarda ; 

6.V1, 6.V~ , t..V, . t..Vtsc sıcaklık, tuzluluk ve derin lik 
değiş ı m : eri icin düzeltme terimleridir ve hazır 

abaklardan bulunur [ 4]. 

(2.1) bağıntısına göre belirlenecek su derinli
ğ i nin h idroğraf i k pres izyon yönünden kabul ed ile
b i l i r o l ması icin, seyir süresin in =ı= ıo-4 i lô =ı= to-s 
san iye doğrulukla ölçü lmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle Akustik iskandilde seyir süresini bu doğ
rulukta ölcebilen, Ekolot, Echo- Sounder ve Fa
dometre gibi isimlerle tanınan modern aletler ku l
lanılmaktadır (Şekil- 2) . 

2.2. AKUSTiK ISKANDIL ALETLERI 

Akustik iskarıdi l aletleri 3 üniteden oluşan bir 
.sistemdir. Bunlar; 
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1•1 Gönderici- Alıcı ünite (Transdüser) 

2•1 Kontrol- Kayıt ünitesi (Ekograf) 

Şekll-2 

(Kaydedici bir Aku-stik ıskandil aleU) 

s•) Enerji ünitesi 

olarak adlandırılır. Sistemin basit şaması Şe

kil- 3'de gösterilmiş ve üniteleri n fonksiyonları 

kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

Enerji 
Ün i tes i 

Ekogrcf 
Ünitesi 

ı 

-·-.J 
Gönderici-Alıc ı 

( T ra nd i~ ·,e r ) 

Şekll-3 

(Akustik sistemin basit şeması) 



TRANSDÜSER Aynı özellikteki 2 adet u:trasonik 
ses üretecinden oluşur. Gönderi
ci olarak çalışan elemanın üret
tiği ses impulsları; 

a ;;;;; 2 are sin ( 1,22 /o ) (2.4) 

bağıntısına uygun çıkış acısı (birn genişliği) altın

da ve yaklaşık koni biçiminde bir alan içinde dal
ga:ar halinde yayılırlar. (Burada, V: ses hızı, D : 
Gönderici elemanın diyafram çapı, f : impulsların 

frekansı, anlamındadır.) 

Sualtı zem ininden yansıyarak geri döneb;len im
pulsların alıcı diyefromında oluşturdukları meka
nik enerji, bu eleman tarafından e:ektriksel ener· 
jiye dönüştürülür ve belirli bir miktar kuvvetlendi
rildikten sonra Ekograf'a gönderilir. Burada a çı

kış açısı transdüserin, dolayısı ile sistemin en 
önemli karekter ; stiğidir . Bu acı küçüldükçe daha 
doğ ru derinl ik ölçmesi gercek:eşir [2]. 

EKOGRAF : Gönderilen ve alınan ses impulsla
rının elektriksel enerjilerini karşılaş

tırarak «t» seyir süresini belirler. 
Ürıit belir : ı bir ses hızı değer i ne ka
libre edildiğinden ya da ayarlandı

ğından, derinlik değeri (2.1) bağın

tısına uygun olarak hesaplanır. So
nuç, ya ışıklı bir ekrahda görüntüle
nir ya da bir kayıt kôğıdı üzerine 
lşaretlenir. Balıkçılık, Seyir ve Hid-
roğrafik amaclar icin geliştir i lm iş 

ekograflar vardır. Hidrografik amac
lı calışmalarda genellikle kaydedici 
ekograflar kullanılır. Bu alet:erde 
kayıt kağıdı bilinen sabit bir hızlı 

hareket ettiğinden, h i droğrafi taşı

tının hareketli olması durumunda 
sualtı zemininin derinlik proUi el 
de edi: ir (Şekil - 4) . 

Bu profili n düşey ölçeği sabit ve bell id:r. Yatay 
ölçeği ise, kağıt ilerleme hızına ve taşıtın hızına 

bağlı olarak belir:enir. Ekoğrafın kontrol panosun
da bulunan düğme ve anahtarlar yardımı ile; 

a) Derinlik ölçme kademelerini seçmek, 

b) Kağıt hızını değiştirmek, 

c) Alıcı duyarlığını sınırlandırmak, 

d) Grafiğin sıfır konumunu kontrol etmek 
ve öte:emek, 

e) Konumu ölçülen noktayı kağıt üzerinde 
işaretlemek, 

gibi fonksiyonlar yerine getirilir. 
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Şekil- 4 
(Sualtı derinlik profili - Ekoğrafiği) 

ENERJi ÜNiTESI Gemilerde jeneratörler, küçük 
tekneterde ise akümlatör ve 
pil devreleri enerji ünitesi ola
rak kul : anılır. 

Akustik sistemlerin büyük çoğunluğu 12, 24, 32 V. 
doğru akım ve 110, 220 V. gib; alternatif akım üre
teçleri ile calışabilmektedir. Sistemin gereksinme
si olan belirli gücteki düzenli enerji ekografta bu
lunan regü :atörler ile kontrol edilir. 

2.3. DERiNLIK ÖLÇMESININ YAPILIŞI 

Transdüser hidroğrafi gem : ıerinde karinaya, 
küçük tekneterde ise bir askı demirine monte edi
lerek düşey konumda ve 75 - 150 cm derinliğe in
dirilir. Ekograf teknenin uygun bir yerine, (örne
ğin kaptan köşkü, ölçme karnarası gibi) yerleştirilir. 

Her üç ünitenin birbiri ile bağlantısı yapıldık- . 
tan sonra, ssitemin calışması ve ekografın sıfır 

çizgisi kontrol edil ir. Bundan sonra hidroğrofi ta
şıtı, calışma sahasında belirli doğrultular üzerin
de sabit hızla yol alırken, akustik sistem sürekli 
çalıştırılarak rota doğrultusunda sua : tı zemininin 
derin:ik profili elde edilir. Bu sırada profilin konu
munu ve yatay ölceğinl beliriemek amacı ile be-
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lirli aralıklarla konum ölçmeleri de yapılır. Konu
mu ölçülen noktalar profil üzerine düşey bir çizgi 
biçiminde işaretlenir ve numaralanır (Şekil- 4) . 

3. ÖLÇÜLERi N DÜZELTiLMESi 

Kaydedici ekograflarda derinliklerin okunma
sı kayıt kağıdı üzerinden yapılır. Kayıt Derinliği 

adı verilen bu ölçü; 

H"= -~- V. t (3.1) 

bağıntısına göre oluşur. Gercek su der i nliği ise: 
H = H" + a + dHv + dHe (3.2) 

bağıntısına göre e:de edilir [2], [3]. 

Burada; a : Transdüser derinlik düzeltmesi, 

dHv : Hız düzeltmesi, 

dH. : Eğim düzeltmesi, 

olarak adlandırılır . Bu düzeltmelerin matematik 
bağıntıları ve kısa açıklamaları aşağıda verilmiş-

tir. 

3.1. TRANSDÜSER DERiNLiK DÜZELMESi 

Derin lik ölcmesi daima transdüserin alt yü
zeyinden itibaren gerçekleştiğinden, transdüser 
derinlik değeri (a) daima kayıt derinliğ i ne ekle
nir. Modern ekograflarda sıfır çizgisi «a» kadar 
ötelenmek sureti ile, bu düzeltme alet üzerinde 
gerçekleştiril i r. 

3.2. HlZ D ÜZEL TMESi 

Ekografın kalibre edildiği ses hızı (V) i:e, ça
lışılan su ortamındaki fiziksel koşulların gerektir
diği ortalama ses hızı (V

0
, ) arasında herhangi bir 

fark varsa, kayıt derinliği; 

H" 
- - (V -V) V or 

(3.3) 

bağınıısı kadar düzeltilir. Burada dHv, hız düzeli
mesi olarak ad:andırılır [ 4], [3]. 

3.3. EGiM D ÜZEL TMESI 

Akustik iskandilde en kısa yolu izleyen im
pulslar kayıt üzerinde ilk derinlik işaretini oluştu

rurlar. Aynı kümenin daha geç dönen impulsları 

ise derinlik çizgisinin ka l ınlaşmasına, yani aşağı 

doğru sarkmasına neden olurlar (Şekil- 4). Şayet 
sualtı zemini eğimli ise (Şekil- 5). bir A noktasın
daki kayıt derinliğini A' B' yolunu izleyen impuls
lar oluşturur. A'B = H' gercek kayıt derin l iğini el
de etmek icin, 

d H. = H" sin ~ ( tan {3- tan : ) (3.4) 

bağıntısına uygun bir miktar, daima ölçüleni eklen 
melidir. 
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Burada; dH. : Eğim düzeltmesi, 

·a. : Ses:n çıkış açısı, 

f3 : Sualtı zemininin ses konisi icln
d~ki eğimi, 

anlamındadır. 

H 

H 

d He __ ____ ..... 

3.4. DERiNLiKLERiN KOTA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESi 

H 

Derinlik ölçmeleri o andaki su seviyesine gö
re yapıldığından, bu ölçülerin harita ve plônlarda 
kullanılmadan önce ortak bir su seviyesine indir
genmesi zorunludur. Bunun icin moregraf ölçme
leri ile belirlenmiş ortalama su katundan (H,k) ya
rarlanılır. Buna göre derin!ik değerlerinin kota dö
nüştürülmesi, 

H= H,k-H 

bağınıı s ı ile sağlanır [4]. 

(3.5) 

5. DERiNLiK DEGERLERiNiN PREZiSYONU 

Ölçülmüş ve düzeltilm i ş derinlik değerlerinde 
aletseı. kişisel ve su ortamından kaynaklanan 
hatalar vardır . Konum belirleme hatası dışında

kiler aşağıda özet olarak açıklanmıştır. 



5.1. SEYiR SÜRESi HATASI 

Ses impulslarının seyir süresi ekografların 

tipine göre m, = =ı= 10-4 ilô =ı= ıo-s saniye doğru
lukla belirlenmektedir. Hata yayılma kanununa 
göre bu hatanın derinlik ölçülerine etkisi; 

mH, = + -}V. m, 

bağınıısı ile belirlidir. 

(5.1 ı 

Ölçüleri derinlikten bağımsız ve sistematik biçim
de etkileyen bu aletsel hatanın mertebesi 
(V= 1500 m/ s icin); 

kadardır . 

m, 

+ 10·4 s. 
+ 1o-s s. 

+ 0,08 m. 
+ o.oı m. 

5.2. DERiNLiK OKUMA HATASI 

Derinlik profili ince bir çizgi biçiminde oluş

madığından. derinlik okuma inceliği ortalama 
mok = + 0.5 mm kadardır. Ölçüleri derinlikten ba
ğımsız ve düzensiz biçimde etkileyen bu kişisel 

hatanın mertebesi (değ i şik düşey ölçekler için); 

kadardır. 

Düşey Ölçek 

1/100 
1/ 300 

+ 0,05 m. 
+ 0,15 m. 

5.3. TRANSDÜSER DERiNLiK HATASI 

Transdüserin su içindeki derinliği serbest su 
yüzeyine göre ölçülmektedir. Genellikle basit araç
larla ölçülen bu derinliğin karesel ortalama hata
sı m. = =ı= 0.01 ilô =ı= 0.05 m. mertebesindedir. Bu, 
ölçüleri sistematik biçimde etkileyen kişisel ve 
su ortamından kaynaklanan bir hatadır. 

5.4. HlZ DÜZELTMESi HATASI 

Su ortamının her yerinde sıcaklık, tuzluluk ve 
derinlik aynı olmayacağından, ses hızı bölgesel 
olarak değişkendir. Bu nedenle ses hızı düzalt
mesine rağmen, ortalama hız değeri ile değişik 

noktalardaki hız değeri arasında daima farklar 
bulunacaktır. Su icindeki yatay ve düşey yoğun

luk değişimleri ve bölgesel ısı farkları da dikkate 
alı nsa, ses hızı mv = + 5 llô 15 m/s doğrulukla be
lirlenebilir [3]. 

Ölçüleri düzensiz biçimde etkileyen ve su ortamın
dan kaynaklanan bu hatanın matemat ik bağıntısı; 

H 
mHv = + V mv (5.2) 

biçimindedir. V = 1500 m/s icin hatanın mertebesi; 
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kadardır. 

+ 5 m/s 
+ 15 m/ s 

+ 0,003 H 
+ 0,Q1 H 

5.5. EGiM DÜZEL TMESI HATASI 

Sucltı zemininin ses konisi içinde kalan (3 eğim 
acısı varsayımiara dayalı olarak profil üzerinden 

ölçüldüğünden, daima bir miktar hatalıdır . Ayrıca 

frekans sapınciarı nedenile a çıkış acısında dCJ 

hata oluşur. Bu nedenle dHe eğim düzeltmesi ke· 

sin değildir. Hata yayılma kanununa göre eğim 

düzatmlesi hatası; 

m =H [-
1
- cosı_et_(tan,e-tan~-

He 4 2 4 

~n ~ ) :rıa + (~n ~ ) ~2(3 ] 

1

h 
2 cosı ~ coıs,e 

4 

bağınıısı ile belirlidir. Burada; 

met : Çıkış acısının kar. ort. hatası, 

m,e : Eğim acısının kar. ort. hatası. 

anlamındadır. 

(5.3} 

Ölçüleri düzenli biçimde etkileyen bu aletsel ha
tanın mertebesi (m,8 = :ı= 0,5°, met = :ı= 0,1' 
icin); 

Ct ,8 

40° 40° 

10° 40° 

kadardır. 

+ 0,005 H metre 

+ 0,001 H metre 

5.6. SU KOTU HATASI 

Ortalama su seviyesi genellikle kısa süreli 

maregraf ölçmelerine göre belirlendiğinden rüz· 

gar. akıntı. basınç etkileri tam elemine edi lemez. 

Bu nedenle ortalama su seviyesi kotu nivelman 

hatası dışında, daima bir miktar hatalıdır. Derin

lik katlarını düzensiz biçimde etkileyen ve su or

tamından kaynaklanan bu hatanın mertebesı 

(Durgun sulardal ; 

Ortam m H sk 

Göl + 0,1 m. 
Den iz + 0,1-0.3 m. 

alınır . 
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5.7. PRESIZYON TAHMINI 

Bu hata kaynak larına göre derinlik değerleri

nin presizyonu icin; 

mH = :ı: (m2Ht + m2Hok + mı. + m2Hv + m2H•)% 
• . . • • • • • • • (5.4) 

bağıntısı geçerlidir. Kot değerinin presizyonu ise; 
mH = :ı: (m2H + m2Hskl 1h . . • • (5.5) 

bağıntısından hesaplanmalıdır. 

Aşağıdaki tahmini hata mertebelerine göre sa
yısal presizyon değerleri : 

mt = :ı: 10-s s. ... mHt = :ı: 0,01 m. 

mok = :ı: 0.5 mm ... mHok = :ı: 0,05 m. 
ve 1/100 ölçek 

m.= :ı: 0,02 m. 

mHv = :ı: 0,01. H m. 

mHe = :ı: 0,005. H m. 

i, ) Düz sualtı zeminlerinde : 

mH = :ı: v 29 + 1,00 H2 • . • • (5.6) 

(H = 100 m. için, mH = :ı: 100 cm) 

2°) Eğimli sualtı zeminlerinde: 

mH = :ı: v 29 + 1,25 H2 

(H= 100 m. icin, mH = :ı: 112 cm) 
elde edilir. 

6- SONUC 

. (5.7) 

1 °) (3.3) ve (5.2) bağıntılarından görüleceği 

gibi ses hatası, sonuçları etkileyen en önemli fak
tördür. Bu nedenle ortamdaki ses hızı yüksek doğ
rulukla belirlenmelidir. 

2°) Presizyonlu ölçmelerde ses çıkış açısı çok 

küçük transdüserler kullanılarak, daha gerçekçi 

derinlik sonuçları elde edilmelidir. Günümüzde 

cx <; 3° olan sistemler geliştirnmıştir [1]. 

3°) Derinlik ölçmeleri olurunca durgun hava

larda yapıimalı ve transdüser yüzeyinin daima ya

tay, koni ekseninin düşey kalması sağlanmalıdır. 

4°) Orta lama su seviyesi olurunca uzun sü

reli maregraf gözlemelerine göre belirlenmelidir. 
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SOGUTMA GÖLETLERiNiN UZUN V AN 
KOLLARlNDA HlZ VE ISI DAGILIMI 

Yazan Nevzat YILDIRIM (•) 

ÖZET 

Bu teknik makalede, soğutma göletlerinin ( cooling ponds) ve nehirlerin 
körfez şeklindeki uzun yan kollarında (long sidearms) ısı ve hız dağılımı incelen
mektedir. Kol boyunca yer alan yüı,eydeki sağuma ortamda yoğunluk farkları 

yaratmakta ve bu yoğunluk farklarından dolayı k~lda bir akım meydana gel
mektedir. Hız ve ısının kol boyunca değişimi «Devamlı Transfer Gurup Teorisi» 
(Constinuous transformatian group theory veya Similarity Solution) ile boyut 
analizi kullanılarak bulundu. Hız v.e ısının düşey değişimleri benzerlik fonksiyon· 
larıyla ( similarity functions) ifade edildi. N eticede yatay hızın uzaklık (kol bo
yunca;" ile doğrusal (linear), ısının ise uzaklığm karesi (parabolic) ile değiştiği 
görüldü. Hız ve ısı ifadeleri yerlerine konularak kısmi tür ev ( partial differential) 
durumundaki genel ana denklemler normal ( ordinary) differansiyel den'klemlere 
dönüştürüldü. Bu normal differansiyel denklemter daha sonra sayısal (nümeric) 
olarak çözüldü. Bu çözümde «Vurma methodu» (shooting technique) ile dördünca 
dereceden Runge- Kutta tekniği kullanıldı. Alt tabakadaki akım laminer üst ta
bakadaki akım ise türbülant kabul edildi. Çözümler mevcut deney neticeleriyle 
karşılaş tırıldı. 

1. GiRiŞ 

Giderek arıtan Enerji ihtiyacını karşılamak Icin 
Inşa edilen termik veya nükleer enerji Istasyonu 
sayısı dünyamızda hızlı bir ortış icerisindedir. Bu 
istasyonlar, türbinlerden geçen buharın yoğunlaş

masiyle veya nükleer patlama cemberindaki alet
lerin (kor cubuklarınını soğutulmasiyle büyük mik
tarda sıcak su kütlesi açığa cıkarırlor. Bir nükleer 
Istasyon ürettiği her birim elektrik enerji icin iki 
b~rim enerjiyi ısı halinde boşa atmaktadır (waste 
heat). Bu nedenle nükleer enerji Istasyonlarından 
çıkan sular büyük mi~tarda ısı toşımaktadırlar. 

Bu haliyle nehlr veya göllere verilen sıcak su, or
tamlarda ısıyı artırıp çevre tabiatını etkilemekte ve 

çeşitli çevre sağlığı problemlerı yaratmaktadır. 

Verilen sıcak su, ortamda tobakalaşma (stratifl

cation) meydana getirip tabakalar arasındaki ok-

• IDr. lnş. Y. MOh . OSI Araştırma ve Geliştirme Dalresi 
IBaşkanlı~ı 

Bu makalenin bOyOk bir kısmı ·ASME Journal of Flu lds 
Engineering• dergisinin Haziran 1984 sayısında yayınlan· 

mıştır. 

sijen alış verişini durdurmakta, güneş ışınlarının 

ve çeşitli Küçük askı maddelerin 1abakodan taba· 
kaya geeişini büyük ölçüde önlemektedir. 

Bu sebepledirki nehir ve göllerde suni olaırak 

yaratılan ısının belli bir seviyenin üstüne cıkma

sına izin verilmez. Bu gibi kısıtlamalar nedeniyle 
uygulamada aşağıdoki metodlara başvurulur. 

a - istasyon açık sistem olarak çalışır : 

Nükleer istasyon sıcak suyu çevredeki nehir 
veya göle belirli bir debi ile boşaltır ki ortamda 
ısı istenen ısının üstüne çıkmasın. Nehrin debisi 
ve yüzeyi, gölün sahip olduğu yüzey ve su kütlesi 
verilecek sıcak su debisinin miktarında en büyük 
rolü oynarlar. Nükleer istasyon ihtiyac duyduğu so
ğuk suyu göllerde yüzeyden aşağıda belirli bir 
derinlikten, nehirlerde ise santralın menba tara
fından almaktadır. 

b - istasyon Kapalı bir sistem olarak çalışır. 

i) Suni olarak soğutma teslsle~l Inşa edilir. 
Mesela soğutma kuleleri (Coollng Tower) 
veya soğutma kanalion v.s. Sağutulan su 
tekrar istasyonda kullanılır. Gerekir ise 
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Ana Akım 

Bositlestirilmiıı bir yan kolun planı 

y 
Yüzey s oğu mas ı 

Ho 

1 Giriş j - .... .ı 
bölges'ı 

Gelişmiş akım b·olgesi 

A-A Kesiti 

Şekil= 1- Bir yan kolda yogunluk akımletrı 
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yardımcı bir kaynaktan su açığı karşıla

nabilir. Bu sistemler çok pahalıdır. Tek 
çare oldukları yerlerde yapılırlaır. 

ii) Soğutma göl ve göletleri : Bunlar ya 
tabii olarak bulunurlar veya başka gaye
ler icin yapılmış olabilirler. Genellikle so
ğutma gölleri bir nehrin önünün kesilme
siyle lBarajlm gibi) elde edilirler. Göl 
ve göletler genellikle düzgün olmayan 
çok sayıda yan koliara sahip olabilirler, 
Şekil 1. Van kollar ana akımın bir par
çası değildir. Gölün veya nehirin ana 
akım bölgesi için konan ısı ile ilgili kı

sıtlayıcı şartlar Van kollar için çok da
ha esnektirler. Bu nedenle yan kolları 

bulunan göl ve göletler soğutma işlemi 

icin en ekonomik olan yerlerdir. Yukarı

da görüldüğü gibi güç istasyonları için 
soğutma metodları ekonomik, ekolojik 
ve çevre sağlı ğ ı ilkeleri göz önünde bu
lundurularak seçilirler. 

2. ÖNCEKi ÇALIŞMALAR 

Gerçekte konu nükleer istasyonların inşası 

ile açığa çıkmış ve 10- 20 yıllık bir maziye sa
hiptir.Ryan ve Harleman'ın çalışmaları, [11 ], gös
termiştirki yan kollar ısıyı atmosfere vermek·te 
çok etkilidirler. Bunun sebebi ise, derinlik boyun
ca ısı dağılımı ve buna bağlı olarakda yoğunluk 
değişimidir. Bu farklı yoğunluk dağılımı , suyu gö
letin ana gövdesinden yan kolların içerisine .ce
kip sağuttuktan sonra tekrar ana gövdeye geri 
gönderen akımı yaratmaktadır. Van kollardaki akı

mın özelliklerini ve bu kollardan atmosfere olan 
ısı k;ybını bulmak için son yıllarda birçok ana
letik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. · 

Brocard , Jirka ve Harleman, [1], deneylerin
deki gözlemlere dayanarak teorik calı.şmalarında 
akımı iki - tabaka olarak incelediler. Çalışmala

rında yukarı ıtobakadan aşağı ıtobakaya olan aşa
ğı akımı (down- flow) ihmôl ederek enerji denkle
mini Moment denkleminden bağımsız yaptıktan 
sonra çözdüler. Sturm, [12] . laboratuardaki deney 

neticelerini gözönüne alarak, yan koldaki ısı ka
yıplarını hesaplamak için ortamdaki hız ve ısı 
dağılım fonksiyonlarını başlangıçta kabul etti. 
Jain [6], Philips'in çalışmalarını [10]) geliştire

ırak benzerlik çözümleri buldu. Philips Kızı~ De
nizde ki tuzluluk farklılaşmasından dolayı mey

dana gelen akımları incelemiş ve bu çalışmasında 

yüzeydeki yoğunluk farkını sabit kabul etmiştir. 

Jain ise yüzeydeki yoğunluk farkını lineer olarak 

ısı ile değişimini göz önüne almıştır . 
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Yukarı tabakadan aşağı ıtobakaya olan akımı 
(d-own- flow) ihmôl ettikleri için Brocard ve ar
kadaşlarının [1] neticeleri uzun bir yan kol için 
kultanılamaz. Sturm ve Jain'nin çalışmalarının kul
lanılabilmesi için derinlik boyunca hız ve ısı da
ğılımlarının tam olarak bil inmesi gerekmektedir. 
Bilhassa, kullandıkları Parametrelerin özellikleri ve 
değişimleri açık değildir. 

Bu çalışmanın amacı uzun bir yan koldaki 
hız ve ısı dağılımlarını teorik olarak bulmaktıc 

3. UZUN BiR VAN KOLDAKi AKlMIN FiZiKSEL 

TANIMI 

Şekil 1 de ki gibi bir göl'etin bir yan kolunu 
göz önüne alalım . Van koldaki ortalama derinlik 
D, Toplam uzunluk L ıı D ve taban eğimide sıfır 

olsun. Van kolun genişliğinide büyük kabul ede
lim öyleki akım iki boyutlu olarak incelenebil· 
sin . x-y koordinat sistemi Şekil 1 deki gibi olsun. 
y- ekseni pozitif ve tabandan yukarı doğru, x ek
senide girişe doğru pozitif olsun. Isı taşıyan su 
göle verildiğinde gölün ana gövdesindeki ısı da
ğılımında ve dolaysiyle yoğunluk dağılın:ıında bir 
değişme olacaktır . Şayet düşey doğırultudakl ba
sınç dağılınıını hidrostatik kabul edersek şu ifnde 
yazılabil ir. 

aP -- = -Qp (x,y) av (1 ı 

Burada g yerçekim ivmesini, p da suyun yoğun
luğunu gösterir. Şayet (1) ifadesi integre edilir ve 
Leibnitz kuralı uygulanırsa basıncın yatay bileşeni 

D a d D = g f - P_ dy + p - - . . . l2~ . a X s d X y 

olarak bulunur. Burada p, suyun yüzeydeki yoğun
luğudur (y = D, p =o) . Yüzeydeki sağumanın ne
ticesi olarak yukarı tabakadaki ısı, negatif x yö· 
nünde düşer dolayisiyle yoğunluk negatif x yönün· 

aP d D 
de artar, bu nedenle-- her zaman negatif,--a X d X 

derinlik boyunca pozitifdir. (2) ifadesinde, sağ 

ıtaraftaki ilk terimin yüzeydeki katkısı sıfırdır, bu 

nedenle _a_E_ in yüzeydeki değeri maksimum ve ax 
pozitifdir. _jLe_ i kapsayan ilk terimin tabandaki ax 
değeri ikinci terimden büyüktür, bu nedenle 

aP 

ax in tabandaki değeri maxsimum ve nega-

tifdir. ap 'in işaretinin kontroluyla görülürki ax 
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in düşey doğrultuda bir yerde sıfır olması 

gerekir. Bu çalışmada 'in pozitif ve nega-

tif olduğu tabakalar sırasıyla «üst» ve «alt» taba

kalar olarak anılacaktır. ~ 'in işareti gösteri-
ax 

yorki göletin ana gövdesinden gelecek olan sıcak 

su üst tabakadan yan kala girecek ve alt tabaka
danda yan kolu terk ed ip göletin ana gövdesine 
geri dönecektir. Bu çalışmada üst tabakadaki akım 
«giren akım», alt tabakadaki akım ise «cıkan 

akım» olarak anılacaktır, Şekil 1. 

Yüzeyden atmosfere olan ısı kaybından dola
yı, sağuyan ve ağırlaşan su malakülleri aşağı doğ
ru batacaktırlaır. Bu su molekülleri batarken giren 
akımın aşağı tabakalarındaki sıcak su malakülle
ri onların yerlerini alacak ve böylece devir - daim 
hareketine sahip türbülanslı hücreler meydana ge
lecektir (convection cells). Bu devir - daim hüc
reler nedeniyle yukarı tabakadcr ısı dağılımı he
men hemen üniform olacaktır, Şekil 2. Batmakta 
olan su malaküllerinin bir kısmı aşağı ~abakaya 

arişerek 'yukarı ~obakadan aşağı tabakaya ısı ta
şırlar ve böylece pozitif bir ısı gradienti ile den
geli tabakalaşma (stable stratification) yaratırlor. 

Bu dengeli tabakalaşma .oşağı tobakadakl türbü
lansı bastırır. Bu nedenledirki laboratuar deneyle
rinde de aşağı tabakodakl akım laminer akım olo.
rak gözetlenmiŞ'tir, (Sturm [1·2], Brocard ve ar
kadaşları, [1 ]) . Yan kollardaki akım üc ana böl
geye ayrılmaktadır. 

o) Giriş bölgesi, b) Gelişme (established
flow) bölgesi c). Son bölge. Giriş bölgesinde akı
mın hızı, ısısı, yoğunluğu ve yukarn tabakanın ka
lınlığı x-ekseni boyunca hızlı bir değişim göste
rir. Bu bölıgede hızdan ve yercekimden dolayı olan 
kuvvetler hakimdir. Giriş bölgesinin uzunluğu ge
nellikle küçüktür (mesela derinliğin bir koc mis
lidir) . Bu bölgenin uzunluğu giriş şartlarına bağ

lıdır. Şayet göl'etin o.na gövdesindeki sıcak su 
tabakasının kalınlığı H

0
, yan koldaki su derinliğin

den cak küçük ise (H
0 

«D) o zaman sıcak su yan 
kala bir yüzeysel jet gibi giırerek alt tabakadan 
bünyesine su alacak ve böyece yukarı tabakanın 
kal'ınlığı giderek artıp giriş bölgesinin sonunda 
sabit bir kalınlığa ulaşaca.ktır. H

0 
>D durumunda 

ise yukarı ~abakanın kalınlığı hızlı bir düşüşle giriş 
bölgesinin sonunda sabit bir değere ulaşacaktır. 

Gelişme (established) bölgesinde ise ısıdo, hızda 

ve yoğunlukteki değişmeler gayet yavaş ol~r. Bu 

bölgede hızdan ileri gelen otaJet kuvvetleri ve yüz

dürme kuvvetleri (buoyancy) aynı büyüklüktedirler 
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ve şekil 1 de görüldüğü gibi yukarı tabakanın ka
lınlığı bu bölgede sabit kalır. Eğer yon kol yeteri 
kadar uzun Ise yüzey ısısı belli bir mesafeden son
ra denge ısısına, Te, (equilibrium temperature) 
ulaşacaktır, öyleki a•rtık bu noktadan sonra ot 
mostere ısı verişi (transferi) duracoktır. Isının 

üniform ve denge ısısına· eşit olduğu bölge son 
bölgeyi meydano getirir. Bu çalışmada gelişme 

bölgesinin uzunluğu, giriş bölgesinin sonu ile yü· 
zey ısısının denge ısısına belirlenen bir limit ice· 
rlsinde ulaştığı yer arası, (Gerçekte tom denge 
ısısına eriştiği yer. Fakat ileride göreceğiz ki bu 
yaklaşım parabalik olduğundon boy çok uzun ol· 
moktadrr bu nedenle Te'ye % 1 veya % 2 lik bir 
yaklaşım' yerinde olabilir). yan kolu n denge boyu 
(equlibrium length) olarak kabul edilip Le ile gös· 
terilecektir. Yan kollar uzunlujdan L ye göre sı

nıflandırılırlar . Eğer L > L. ise bu yan kala uzun 
yon kol (long sidearm), L < L. ise bu yan kola
da kısa yan kol (Short sidearm) denir. Bu çalış

mada uzun yankollar gözönüne alınmı!7tır. 

4. GENEL DENKLEMLER 

Şekil 1 deki gibi uzun bir yon kol gözönüne 
alınsın. Akım iki boyutlu ve zamandan bağımsız 

(steady) kabulı edilsin. Genel denklemler momen· 
tum, süreklilik ve Enerji denklemleri aşağıdaki gi· 
b id ir. 

a (p u) a (p v) - - + - - = o a X av Süreklilik (3J 

X- Mornantum U~+ V a_l:l_ =- - 1
- ap + ..1!_ a X aY Pe a X Po 

(4) 

av av 1 aP p-p. 
y-Momen~um u - + v =- - -g--

a X aY Pe aY Pe 

+ _g_( a2 v + a2 v ) . es' 
Pe a X2 a Y2 

aT aT a ( e aT) 
Enerji u a X+ V av= ay Pe CD ay 

+ _Q_(_e_ aT) + U 0 (6] 
o X Pe CD ax Pe CD 
Burada V, 0, p., CP ve 8 sırasiyle düşey hız, 

Viz,koslte kayıp fonksiyonu, dinamik vizkosite, sa
bit basınç aitında suyun özgül ısısı (specific heat). 
ve molekülsel ısı geçirgenliği (thermal conducti

vlty) dir. 

Yukarıdaki (3) - -(6) ifade.ıerinl sedeleştirrmek 

icin aşağıdak! kabuller yapılmıştır. 

1 - Yoğunluk değişimleri, denge ısısı Te deki 
denge yoğunluğu p. ye nazaran küçük· 
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türler, bu nedenle yüzdürme kuvveti teri
ml (buoyancyterm) hariç bütün diğer 

terimierde ihmal edilir (Boussinesq yak
laşımı). 

2 - Viskosite terimi ~ 0 çok küçükıtÜır bu 
Pe Co 

nedenle ihmal edilebilir. 

3 - Gelişme bölgesi içerisinde x-ekseni bo
yunca olan hız, ısı ve yoğun.uk gradient
leri, oynı bölge içerisinde bu büyüklük
lerin y- ekseni boyunca olan gradientle-

rinden çok daha küçüktürler,l._ c _Q _ 
a x av 

bunun yanında düşey hız v yatay hız u 
dan küçüktür. v « u. 

4 - Isısal genleşme katsayısı a. sabit kabul 
edilebir ir. 

(J. =- _1_ ~ (7) 
p dT 

Bu kabuller ışığında (3) - (7) ifadeleri, bu 
ifadelerdeki her büyüklüğün turrbülant değerlerini 
koyup zaman ortalamaıarını aldıktan ve ortalama 
çizgilerini (over bars) bıraktıktan sonra şu şekli 

alırlar. 

~+av= 0 
ax av 

au . au 1 
u · +v - =--a X aY Po 

aP 1 - +-a X Pe 

o =-- 1- ~-g p-p~ 
Po av Po 

u ar+ vaT = l_(K ar) 
ax av av Hay 

-1 
a.=-

p 
~ 
dT 

• • • (8) 

( 10) 

(11) 

(12) 

ifade (12) de p » p' ve T » T' kobul edildi. Bu eşit

liklerdeki büyüklükler zaman ortalamaian alınmış 
ortalama değerlerdir. Yukarıdaki ifadelerde male-

du 
külsel kayma gerilmesi (..L - lie Reynold Kayma 

dy 

-- au 
gerilmesi - p u' v' nin toplamı Km - olarak, mo

av 
lekülsel ısı dağılımı 9/p. ep lle türbülent ısı dağı-

. aT 
rı mı -u' T' nın toplamı KH - - olarak gösterll-. ay 
miştir. Burada Km ve KH sıra ile Mornantum ve ısı 

transfer katsayılarıdır. 

Beş bilinmeyeni (u, v, .p. p, ve T) Ihtiva eden 
beş denklem (8) - (12) aşağıdaki sınır şartları 

Icin cözülecektlr. 

y = O da u = v = O, 
ar 

= O (tabana ısı 
av 

transferi yok) 

au ar <I>n . 
v =Dda v = o.a- v =o. KH - =-- l13) aY Pe Co 

Edinger ve Geyer, [5], yüzeydeki ısı kaybını şu 

şekilde vermektedir. 

<l>n =-K (T, - T
0

) . . . . • (14) 

<I>n nin hesabı icin çeşitli ~eorik veya yarı teo
rik ifadeler vardır. Burada K yüzey ısı transfer 
katsayısıd;r, gerçekte yüzey ısısının ve metooro
loj ik şartların fonksiyonu olmasına rağmen gözö
nüne aıınan ısıda kol boyunca sabit ve ortaloma 
bir değer taşıdığı kabul edilmektedir. T, ise yü
zeydeki ısıdır. 

(9) ve (10) daki basınç terimleri, (9) ün y 
ye göre (10) un x e göre türevlerini alıp birbirle
rinden cıkartarak yok edilirse 

a ( 1 a u2 
) a ( a u ) 1 

aız 2 ax2 + aY V aY = -;.-

_Q_ (p- Pe) g 
a X Po 

elde edilir. Burada 'rxv = Km 
cu 
ay dir. 

• (15) 

4.1. - Devamlı Trasformasyon Gurup Teoremt 
(similarity solution) 

Şayet akım czigisl fonksiyonu '1' ile ve sıcak-

lık da T ile gösterilirse yatay hız u = :: , düşey 
hız 

Cı/J 
v=- yazılır. .o. T = T- T

0 
olarak tanım-cx 

lansın . 

Gurup transformasyonu 

- Yı - Y2 Y3 Y.ı " x = m x,y = m y,'J1 = m 'J1,l::ı. T = m u T 

. . (16) 

Burada Yı· y2. y3, y4 , y5, y6 lar ve m birer sabit· 
tirler. 

(16) daki değerler (9) ve (11) de yerlerine konur 
ve elde edilen denkismıerde değişmezlik şartı (ln

variant condition) uygulanırsa (m'nin üsleri eşıt

liğin her iki tarafında eşit olmalıdır.) 

3 Y2-2 Y3 +Yı= 4 y2-y3-Ys =Yı- Y.ı (17) 

Y2 + Yı - Y3 - Y..ı = 2 Y2- Y..ı- Y6 (18) 

Yan koldaki su derinliği sabit ve ortalama 
derinlik D ye eşiıt kabul edildiğinden y!l = O ola-
caktır. Bu nedenle (17) ve (18) den 
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y6 = y5 ve y4/y3 = 2 . . . . . (19) 
elde edilir. Şayet m, \}! ile x arasında ve AT ile x 
arasında yok edilirse 

( yJ/Yı l 
'l' = C ı X • F(ı,) (20) 

(21) 

yazılablllr. Burada C1 ve C2 sabit parametrelerdir. 
F (71) ve h (,,ı ise 

11 = y / D nin fonksiyonudurlar . 

ifade l13) deki yüzey ısı kaybı ile ilgili sınır 
şartı, (14). ve (8) kullanılarak enerji denklemi (12) 

nin integrali alınırsa aşağıdaki netice bulunur. 

1 
d 

r u J. T d 11 = - k J. T, 
d . 

X Q 
• . . (22) 

burada J. T, = T, - T., k= 
K 

Pe Co 
. . (23) 

l20), (21 J ve (22) den aşağıdaki ifade elde edi i ir. 

C ı _2'_3~ x (y3 + y4) /Yı -1 floF' h d'l 
Yı 

-k C
2
X r4/r, hı . . . (24) 

Burada h 1, h nın yüzeydeki hı = 1) değerini gös

terir 

ifode (24) dün her her iki tarafındaki x in üsleri 
eşitlenirse 

Y3/ Yı= 1 
(17). t18) ve (25) den 

y6=ys =O, Y41Yı=2 

(20) ve ·(25) den 

'l' = C1 X F hıJ 

X 
u= c, - F' tnl 

D 

V = - c, F (1/) 

(21 ve (26) dan 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

6. T = C2 x2 h tnl ...... (30) 

(28 ve (30) nolu ifadeler gösteriyorki yatay hız 

x ile lineer olarak değişirken ısı x ile parabolik 
olarak değişiyor. Bu ifadelerdeki Cı ve C2 değiş
ken sayıları (parameters) yüzeydeki yoğunluk far
kına, atmosferik şartla ra ve derinlik D ye boğlı 

olup boyut analizi ile bulunacaktır. Bir yan kolda
ki akımın özellikleri yüzeydeki yoğunluk farkı ve 
aıtmosferik şortion kapsayan (surface buoyancy 
flux) B ye, okımın ortalama derinliği D ye koor
dinetim x ve y'e bağlıdır. Boyut analizi ile yatay 
hız u ve yüzdürme kuvveti b aşağıdaki gibi ya-
zılabilir. 

u= f (B,D, X, y) 

b = g (B, D, X, y) 

Burada 

30 

(31) 

(32) 

p-p 
b=-g--• =ex,g 6. T 

Pe 
B = cx. g k 6. T, = b k j Tl = 1 

Boyut analizi ile (31) ve (32) den 

u (x,y ) = (BD) ı/3 ( ~) d F' (n) . 

(BD) 2/3 ( x ) o 
b (x,y) = - h Cnl 

D D 
bulunur. (30) ve (33) ifadelerinden 

(33) 

(34) 

(35) 

. (36) 

b = cx. g 6. T = lcx. g C2 x
2 h (n) . (37) 

(36), (38) ve (39) den 

cx. g c 2 x2 h (n l = [ (bk )2/3] 1/ = 1 ( ~ r h hıl = 

(ex, gC2 h ı x2 k D) 2/3 ( x )a 
. D 0 h Cn l . . (38) 

yazılır . ifade [38) de x in üsleri eşitlenirse gö

rül ürki 

o = 2/ 3 . . . . . . (39) 

Bu nedenle yine (38) den 

k2 h2 c - _ _ ı _ (40) 
2 -ex,gD3 

Aşağıdaki net ice (34). (28). (37). (40) ve (34) 

den elde ed ilebilir. 

u = C - F' = __ ı x2 h k D X ( k2 h2 
ı D Da ı 

(41) de x ın üsleri eşitlenirse 

d = 1/3 

ve 

) ı /3 ( X )d , D F' (41) 

(42) 

C ı = k hı . . . . . . . (43) 

bulunur. (40) ve (43). (33) - (41) denklemi~; 

rinde yerlerine konursa şu ifadeler elde edilir. 

k2 h 3 
6. T, = __ ı_ x2 

a g DJ 
(44) 

k2 h 2 
6. T = __ ı_ x2 h 

a g D3 
(45) 

B 
k3 h,3 

x2 (46) 
[)3 

ll ~ X F' (47) 
D 

b = 
k2 h2ı 

~2 h (48) 
D3 

( 43). (28) ve (29) den 

'l' = k h1 X F (49) 

V=- k h1 F (50) 

bulunur. 
(44), (45) ve (47) ifade l22) de yerlerine ko-

n ursa 



.fo ı F' h d rı =- 1/3 . . . . . . . (51) 
bulunur. Şayet (47). [50). (33). (48) ve (45) Mo
mentum denklemi (15) de ve Enerji denklemi (11) 
de yerlerine konursa aşağıdaki genel denklemler 
elde edilir. 

F' F"-FF"' = (~) [ (Km/vl F"]"-2h 

2 F' h- F h' = (-&-) [ (KH/ v) h']' (53) 

Bu denklemlerde 

H= /3m h ı 

~m= kD/ v [Düzenlenmiş (moified) 
Sayısı] . . . . 
v = Suyun kinematik viskozitesidir. 

Prandtl 
(54) 

Enerji denklemi (53) de KH yerine Km/ {3 ({3 ef
fektif Prandtl sayısı) konursa (53) aşağıdaki hali 
alır. 

2 F' h- Fh' = (-&-) [ (Km//3 V ) h']' , (55) 

(52) - (·55) ifadelerindaki tüırevler rı ya göredir. 
ifade (13·) deki sınır şar<tları yeniden yazılırsa : 

rı = O da F' = F = h' = O . . . . (56) 

rı = 1 de F = F" = O ve h' 
KH 

(57) 

Jain ve Yıldırım [7]. [h =1= o] 
11 

= 0 olduğunu 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1983 SAYI Sb 

ispatlamıştır . Görüldüğü gibi ana denklemler (51) 

ve [55) birbirlerinden bağımsız çözülmezler (coup-

k D hı 
led together) . rı = 1 deki sınır şartı h' =- - -

KH 
çözümden önce, iki tane bilinmeyen ihtiva etmek
tedir (KH ve h' veya h ıl. Bu nedenle, bu şaırt yu 
karıdeki ana denklemlerin çözümünde kullanıla

maz. Yüzeydeki ısı kaybını kapsayan bu sınır 

şerıtının yerine (51) ifadesi kullanılacaktır. Böy
lece yüz3ydeki sınır şartları aşağıdaki gibi ola
caktır . 

'l1 = 1 de F = F" =O ve .f0
1 F' h d 'l1 = -1 / 3 

. . . . . (58) 

5. DÜŞEY ISI DAGILIMININ GENEL ÖZELLiKLERi 

Soğutma göletlerinin yan kollarındaki düşey 

ısı dağılımı Şekil 2 de gösterildiği gibi farklı fi
ziksel özelliklere sahip dört tabakaya ayrılmakta

dır. Üst tabakanın büyük bir çoğunluğunu cak Iyi 
karışmış yüksek derecede türbülanslı bir akım 

oluşturur. 'l'lc ~ 'l1 ~ 1 bölgesindeki akım çok den
gesizdir (unstable), diğer yendan 'l'la ~ 'l1 ~ 'l'lc 
bölgesindeki akım ise kısmen dengededir. Town
send [14], ve Deardarff, Wilıis and Lilly [3] de 
bu pozitif ısı gradientli bölgeyi deneylerinde mü
şahade etmişlerdir. O ~ 'l1 ~ 'l'la bölgesindeki 
akım ise tamamen dengededir. Türbülanslı böl9e 

Oanoesız ıyı 

karı~mış tabaka 
Turbulant 

çevrint i ler i · 

l'o tey hız 

doGılımı 

+ 

- --=-- - - - - ----...- - ---

Isı doOılımı 

Sekı! : 2- Akım bo Içe lerı ve o~oÇjı okım oloyı 

___ _i _ 

~ 
Asaij ı akım 

Zayıf denQelı 

tabaka 

Gec ı ş tabakas ı 

DenQelı IS/able) 

toboko 



ile türbülanssız böıge arasında 'll• ~rı~ 'llo ise 
yüksek derecede ısı gradientli bir geçiş bölgesi 
mevcuttur. 

Yüzyedeki sağuma yüzünden, soğuk su «ko
lanları» aşağıya doğru inerak dengesiz tcbakayı 

geçip tekrar geriye yükselmeden önce geçiş böl
gesine ulaşırlar, Turnar [ 15]. Bazı su «kolonıorı» 

dengeli tabakaya da geçip alt ~abakaya karışa

bilirler. Dengesiz v~ ez dengeli (unstable and 
slightly stabı'e) bölgelerin relatif derinlikleri ge
nellike yüzeydeki sağuma hızına bağlıdır. 

Dengesiz cok iyi .karışmış bölgenin derinliği 

yüzeydeki sağuma hızının artmasıyle artmaktadır. 

Geciş bölgesinin kalınlığı ise çok iyi karışmış böl
genin kalınlığının onda biri kadardır, Denton [4]. 

6. DÜŞEY TRANSFER KATSAYILARI 

Tabakclaşmış (stratified) akımların transfer 
katsayılarını yaklaşık olarak bulmak icin geliştiri

len matematiksel lfadelerin çoğu, Gradient Ric
hardson sayısının birer fonksiyonu durumundadır
lar. Gradient Richordson sayısı şu şekilde verı r~ 

m ektedir. 

g 
R ı = 

p 

(d p /d y) (dT /d y) 
(du 1 d y) 2 = -a g _ (du/dy)2 

(59) 

Dengeli tabakalaşmış (stably stratified) akımlar 

icin Nalson [9]. transfer katsayıları icin verilen 
bazı modelleri birçok araştırıcının deneysel neti
celeriyle karşılaştırmış fakct hemen hemen hic 
bir model deney neticeleriyle iyi bir uyum sağla

yamamıştır. 

Türbülansın hem yüzdürme kuvvetleriyle hem
de kayma kuvvetleriyle yaratıldığı cok iyi karışmış 
tabakanın transfer ka~sayılarını tahmin icin uygun 
bir model henüz buluncmamıştır. Sundararn ve 
arkadaşlarının [13], tabakalaşmış göllere ait son 
zamanlardaki çalışmalarında, dengesiz tabakado 
düşey ısı trcnsfer katsayısı sabit kabul edilmiş 

ve pratik icin iyi bir netice alınmıştır. Bu çalış· 

moda, dengesiz (unstable) tabakadaki momentum 
ve ısı transfer ka•tsayıl'arının sabit oldukları ka
bul edilmiştir. Tabakalaı~manın yüksek derecede 
olup türbulansın bestınldığı alt tobakoda ise 
Prondtl sayısı sabit ve transfer katsayılarıda mo
lekülsel değerlerine eşit alınmıştır. Km ve {3 nın 

dengesiz tabeka ile alt tabaka orasındaki deği
şimleri Ise lineer kabul edilmişt i r. Bu çalışmada, 

Kmı ve Km2, sırasıyla Km nin dengeli ve dengesiz 
tabakalardaki değerini gösterir. 

7. Km2 ve KH DEGERLERiNiN YAKLAŞlK OLARAK 
BULUNMASI· 

Yıldırım [16] kullandığı model·lerln blrl&de 
dengesiz tabakadaki ısı transferinin sabit olduğu-

32 
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nu kabul etmiş ve söz konusu tobokado geeerli 
olmak üzere 

~ =- - . . l60) 
HKmı h' 

ifadesini (Enerji denklemi (55) de yerine koymak
sızın yanlız . f3 nın yerel değişimini bulmak Icin) 
kuı.lanmış ve elde edilen neticelerin ısı grcdiontı

nı cok iyi tahmin ettiği görülmüştür. Gerçekte ifa
de (60) sınır şartı (57) yi sağlamaktadır. 

Gerek birçok araştırmacının deneylerı gerek
se bu calışmanın çözümleri göstermektedir ki den
gesiz (unstoble) tabakadaki ısı dağılımı üniforma 
cok yakındır. Böylece bu bölgede h ~ h1 kabul 

' edildiğinde (54) ve (60) dan 

h' 
=- -

h 
ve 

denirse 

Km ı 
O' = f3:ı !3m - K- - 'll + c, 

m2 

(61) ve (62) den 

0=-inh + c2 

Ifadeler (63) ve (64) eşitlenip 
sabiti rı = 1 de bulunursa 

• (61) 

. (62) 

• t'63) 

. (64) 

sonucteki Integral 

>2 = [32 f3m [ (1- 71) /ln'(h/h 1) ) 
ml 

. • (65) 

elde edilir. 

Charnock'ın [2] analiz ve deneysel gözetleme
lerine istinaden {32 = 0.3 alınacaktır. 

A - [ (1- rı) ] ( ) 
- f3:ı In (h/h

1
) • • • 

66 

diyelim. itede (67) 

• • . (67) 

A nın değeri mevcut deney netleeleri kullanı

larak bulunabilir. Şekil (13) de görüldüğü gibi 
Sturm'un [12] calışmasında Km2/Km1 = 1, ve 
f3m = 0.44 dır. (Sturmun calışmasında u, = 0.01 
ft/s (0.2 cm/s). D= 0.05 ft (15 cm) Reynold sa
yısı = 400) O halde (67) den 

A = 2.27 . . . . • . . . (68) 

bulunur. A nın değeri doğrudur, çünkü bir çok 
araştırmacının (meselô McEnroe [8], Brocard 
[1]) deneysel ve bu calışmanın scyısal neticeleri
ne bakılırsa 

71 = 0.80 icin h/h1 = 1.01 - 1.02 civarında 
alınabilir ve A = 3 bulunur ki bu do (68) deki 
değerden pek farklı değildir. Bu nedenle 



A = 2.27-3. = 2.5 alınırsa (67) ifadesi 

. (69) 

Km2 ~ 2.5 kD (70) 
ve 

KH ~ 8.3 kD . . . . . [71) 
olur. Yukarıdaki ifadeler Km2/Km ı ;;?: 1 icindir 
ve dengesiz tobokoda geçerlid ir. 
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8. HlZ VE ISININ DÜŞEY DAGILIMLARI 

(56) ve (58) de verilen sınır şortları Icin mo
mentum ve enerji denklemleri, (52) ve (53) dör
düncü dereceden Runge - Kutto metodu ve cvur
mo tekniği» (shooting tecnique) ile cözülerek hız 

ve ı sı dağılımları elde edildi. Hız ve ısı dağılımlo

rı nın çeşitli porometrelere olon hassasiyetları ana
liz edildi. Üç farklı düzenlenmiş (modified) Prondtı 

sayısı !3m icin hız ve ısı dağılımları elde edilerek 
Şekil 3, 4 ve 5 de gösterilmiştir. Bu şekillerdeki 

1.0,.------------------------r----------, 

-----/]m =6 iS 

057 

... .. ....... 0023 

\ 
1 

ı 

d/ 
: 

Şe ki l ' 3 - f3m nin normal ize ed i lmiş ıs ı dağıl ı mı üzer indeki et k is ; 

~ ı ve fJ:ı s ı rasıyla alt ve üst tabaka lordakl f3 de
ğerlerdir. Bu şekillerde görüldüğü gibi ısı dağılımı 

bilhassa f3m değerine çok hassastır. Küçük !3m de
ğerlerinde ısı dağılımının üniformluk derecaside 
artmaktadır. Küçük f3m değerleri zayıf yüzeysel 
soğumayı ve sığ deri nliklerı temsil etmektedir. 

Isı g radientının s ı fır olduğu normalize derinlik TJc 

ve yatay hızın sıfır olduğu normal ize derinlik 7J 0 ın 

değ i ş i mleride Şekil 6 da göster i lm i şt i r. Görü ldüğü 

gibi yüzeysel sağumanın şiddeti artarken dengesiz 

tabakanın kal ı nlığı artmakta, alt tabakanın kalın

lığı TJ
0 

ise azalmaktadır. Şekil 7 ve 8 de Km2 nin 
hız ve ısı dağılımı üzerindeki etkisi görülmektedir. 
Bu şekillerde ~m sabit olmadığından Km2 ve f3m nin 
etkileri birbirinden ayırt edilmelidir. f3m nin hız üze
rindeki etkisi küçük olduğundan (Şek. 4) Şekil 7 
deki değişiklik esas olarak Km2 yüzündendir. Km2 

ortarken (Türbülanslı Karışım artmaktadır) yukarı 

tabakadak hız dağıl ı mı ünüformluğa yaklaşmakta 

ve yukarı tabakanın kalınlığı artmaktadır. Yukarı 

33 
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tabakodakl ısı dağılımı ise küçük Km2 ve büyük 

Pm değerleri hariç hemen hemen sabit olmakta

dır. Prandtl sayısı {3 nın ısı dağılımı üzerindeki 

etkisi Şekil 9 ve 10'daı gösterilmiştir. (32 

nin değerleri Turnar [15] tarafından bildirilen 

Charnock'a [2] ait verilerden alınmıştır. {32 ar

tarken, aynı yüzeysel soğumoyı sağlıyabilmek icin 

dengesiz tabakadaki ısı gradiantı artmakta ve alt 

tabakadaki ısı dağılımı ise pek değişmemektedir. 

Alt tabakadaki ısı dağılımı .f3 1 tarafından etkilen

mek,tedir. f3 ı · {32 ve diğer parametrelerin hız da

ğılımı üzerindeki etkileri Yıldırım [S] tarafından 

incelenmiş ve önemsiz oldukları görülmüştür. 

9. BU CALIÜMA iLE DENEY NETiCELERiNiN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Uzun bir yan koldan alınmış mevcut deneysel 
veriler henüz yoktur. Çalışmaları n çoğu labora
tuarlarda ve kısa kollarda yapılmıştır. Şekil 11 
ve 12 de elde edilen nümerik neticeler, Sturm'un 
[12] laboratuar deney neticeleriyle karşılaş1ırıl 

maktadır. Görüldüğü gibi deney neticeleri ile bu 
çalışmada bulunan hız dağılımı çok iyi uyum içe
risindedirler. Isı dağılımında ise bu uyumluluk-
bilhassa alt tabakada sağlanamamıştır. La-
boratuarda kullanılan kanalın uzunluğunun 

(64 ft = 20 m) çok k ı sa oluşu veya tahmin ed i
len !3m değerinin küçüklüğü ısı dağılımındaki 

uyumsuzluğa neden olarak gösterilebilir. 

10.-----------~~-~----

llı = 4 

fl2 = 0 .3 

~ * = ll o 

Km1/Kmı = 10 

~m = 618 

---- 0.57' 
. . . .... -.-. .. 0 .023 

.8 - 1.0 

F'/F,' 

Şekil -::- 4 -fim nin normalize edilmi~ yatay hız üzerindeki etkisi 

10. YAN KOLDAKi TOPLAM ISI KAYBI VE 
DEBi 

Yan koldaki sıcaklık ve hız dağılımı (45) ve 
(47) de verildiğinden toplam ısı kayıbı ve yan ko
la giren toplam debi kolaylıkla hesaplanabilir. Uzun 
bir yan kolda, gelişme bölgesinin (Şekil 1) başın 

dan itibaren denge uzunluğu olarak tanımlanan L. 
gibi bir mesafede yüzeydeki sıcaklık denge sıcak -

34 

lığı T. ye düşecektir . Yan kolun L. den fazla uzun
luğu soğutmada etkil i değildir. Bir yon koldaki top
lam ısı kayıbı (birim gen i şlik için) 

H L = .f0Le K . /';. Ts . dx . . . . . . (72) 
(44) ve (72) den 

1 
H L = - . KL • . ~Ts i 

3 
bulunur. 

(73) 



Yan ıkolun yukarı tabakasında birim genişlik

ten geçen debi q ise, ['47) ifadesinin 11 = 11o (ya
tay hızın sıfır olduğu nokta) ile su yüzeyi 11 = 1 

arasında integrali alınarak bulunur. Yonl 

1) 

fı, =4, !32=0.3, Km 2 / Km 1=10 

[3m 
-·- 6.25 

0 .57 

0.023 
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q (x) =-K h1 F (11
0

) X . . . • . (73) 

Yan kolun gelişme bölgesinin başlangıcındaki 

q debisini bulmak icin (73) ifadesinde x = L. 
konur. 

0.0 ı___...ı_ _ ___.ı_ __ -l--_......ı_ __ j_ _ __ _ı_ __ L__._L_ _ __ı __ _ı__ _ _L _ ___J 

Q6 0 .5 0.4 0' 0 .2 0 .1 0.0 

F/ F' (1) 

Seki! 5 . /3 2 nin normolize edi lmiş düş~ hız üzerindeki etkisi 
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---

p 1 = 4, fJ:ı =O. 3 

Km21Km1 

---- 1 
10 

O .O .__---~. _ __._ _ _.___...___---~. _ _.._ _ _..__..L..-__......._____. 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

' . 

Şekil 6. ~m nın TJ
0 

ve TJc üzerindeki etkisi 
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1.0.--- --------- --- - - --------- -----. 

.8 

.6 

0.0 
-1.2 

0.0 
-1 .8 

0.01 
-3.8 

H=10,,8ı =4,/32 =03,fl~ = f/ 0 

- Km2. 1 Km ı = 1 t laminer) /3m = 5 .12 

...... 10, i.83 

----- 100, 0 .76 

- - -- 1000, 0.27 

. ~· -----------.· 

/ 
7 

/ 

ı 1 

--+ 
----------- ı ---

c_ 

0.0 

ı ı · ı 
-1.4 -1.0 - .8 -.2 .2 

ı ı ı ı ı ı 
-3.2 -2.6 -2 .0 -1.4 .o .2 

F' 1 Fı' 

1 
1 

1 
1 

1 

ı 
.8 

ı 
.4 

Şekil: 7 - Turbülent momentum dağılım katsayısı K m~ nin 
normalize edilm is yatay hız üzerindeki et k i s i 

1 
1 

1 

100 

1000 

1.0 

1.0 

ı 
1.0 
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1.0r---------------

H = 10 

81 =4 

tı 2 =0.3 

rı. = 'lo 

Km2/Kmı= 1, /3m=5.12 

10, 1.83 

--- 100, 0 .76 

---- 1000,0.27 

+ ~o 

.· 

1 
1 

/ 
/, 

/ 

/ 
,ç 

.8 

/ 
/ 

..--*' 
/ 

ı 

1 

1.0 

Şekil ' 8- Km 2 nin normal ize edilmi!? ısı dogılımı '· üzerindeki etkisi· 
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/3, = 4, Km2 1 Km t = 10 

0 .8 B2 /Jm 
-·- 0.3 6.25 

0.6 6.25 

0 .6 

1) 

04 

02 

o o L...-_...l..._....ı...___J_ __ .ı.__ _ _J_ _ __ı. __ ....__ _ __.ı._: _ __.. __ .....__ _ __._ __ ...__ _ _, 

00 0.2 0.4 0.6 o. 8 1.0 1. 2 

H/tU t.1 

Şekil 9. /dı nirı normolize edilmiş· !sf, jJ~erindeki etkisi 
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ı.o...----------------------~---l 

H= 10 

'K /K = 10 
m2 mt 

~2 = 0 .3 

?* = 'lo 
~u~·~-·~· p ı = 2, Ilm = ı 69 

----- 4, 1 . 83 

---- 7, ı .9 2 

li 
o~L0--~~----~21_--~----~·~· ---L--~.~.6~~-L----~. a~---L--~ı~.o~--~--~1 .. 2 

h/h ı 

Şel< ·il ~ 10 - ~~ .!J in normalize ed(imiş ısı dağılımı üzerindeki etkisi . 
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-------

10---------------------------------,--------

K /K = ı ( lo mıner) 
m2 ml 

f3, 
__ t. 

__ ] 

1. 

• __!. = 40 

0 
D 

80
} Sturm (1976) 

o 

Flm 
0.19 

U19 
+ 

.· 

.8 

Seki! : 11 - Bu calısma ile bulunan normalize ycrtay h!Z dağılımının, laboratuar 
verileri ( Sturm (13)) ile kar~ıla~tırılışı. 

1.0 
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40 - -

• 
• 

• 
/ 

/ . / 
K,.,1 /Kmt = 1 ( lam iner) 

·/ 
. / 

,.'/ ~2. = 0 . 3 

\ 

. . .. •;/ 
. '/ 

! ; 
.1'! 

,' 1 
.' 1 

: 1 
• ." 1 

• 1 

•· 1 . ( 

[:l, 
1. 

~m 
0.19 

----- 7 ~1 9 
1. 01.1. 

t ..L = 40 St ur m ( 1976) 
D 

0 .0~---~~~- ~--~~, ~~~-~~L__.~L_--~--~L----L----~--~----~----~--~--~ 
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Sekil : 12 - Bu çalışma ile bulunan normaliz~ ısı dağılımının laboratuar 

verileri (Sturm (13) ile karşılaştırılısı 

11. SONUC 

1 - Yatay hız x ile linear değişirken ısı x 
ile parabaluk olarak değişmektedir. 

2 - Düşey hız x den bağımsızdır. Hız dağılı

mı; dengesiz tabaka icin olan momenıtum transfer 
katsayısına çok hassastır, fakat yüzeysel sağuma 
hızıda dahil diğer değişkenlere karşı hassasiyeti 
çok azdır. 

3 - Isı dağılımı; Alt tabokoda yüzey sağuma 
hızına bağlı olan düzenlenmiş Prondtl sayısına 

çok hassas, dengesiz tabakada ise momentum 
transfer katsayısına ve alt tabakadaki Prondtl 
sayısı na hassastır. 
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4 - Dengesiz tabakanın kalınlığı, düzenlen
miş Prondtl sayısının büyük değerleri icin fazla 
bir art ış göstermemektedir. 

5 - Üst tabakanın kalınlığı; momentum trans

fer katsayısı artarken hızla artmakta, fakat di

ğer değişkenlerle pek değişmemektedir. 

6 - Yankoldaki toplam ısı kaybı ve yankala 

giren toplam debi miktarı bulunmuştur. 

7 - Bir yan kolun üst tabakasına ait mo

ment ve ısı transfer katsayıları yaklaşık olarak 

bulunmuştur. 
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KULLANILAN SEMBOLLER 

A = {32 (1-iJl / ln (h/hıl 

B = ıa. . g k LT. - T. l (Buoyancyflux) 

b Yüzdürme = - g 
p-p. 

(buoyancy) 
p. 

C
0 

Sabit basınç altında suyun özgül (specific) 
ısısı 

D Yan koldaki akımın ortalama derinliği 

Yatay hızın benzerlik (similarity) fonksiyonu 

F Fonksiyon =J f d 11 

g Yer çekim ivmesi 

H
0 

Ana akım bölgesindeki (Yan kolun dışında
ki) sıcak •tabaka kalınlığı 

H Değişken = /3m hı 

HL Yankoldaki toplam ısı kayıbı (birim genişlik 

için) 
h Isı benzerlik (similarity) fonksiyonu 

hı h nın su yüzündeki değeri 

K Yüzey ısı değişimi katsayısı (surface heat 
exchange coefficient) 

Moment dağılım [•transfer) katsoyısı 

Km nin alt tabakadaki değeri 

Km nin üst d.engesiz (unstable) tabakadaki 
değeri 

KH Isı dağılım (transfer) katsayısı 
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e Molekülsel ısı kondaktivitesl (molecular tlıer-
mal conductivi•ty) 

L Yan kolun uzunluğu 

L. Yon kolun denge (equ ilibrium) uzunluğu 

p Basınç 

o = -ı n h + sabit 

q = Yan kala birim genişl ikten giren debi 

R; Gradient Richorso n 

T Sıcaklık 

T. Denge Sıcaklığı 

T. Yüzey Sıcaklığı 

u Yatay hız 

v Düşey hız 

sayısı 

W = (11o-11 • ) /(1-11o) 

x Yatay koordinat 

y Düşey koordinat 

cı Isısal genleşme katsayısı 

{3 Prandtl sayısı [' = p. C
0
/k) 

f3ı [3 nın alt tabakadaki değeri 

{32 f3 nın üst dengesiz (unstoble) tabakadaki 
değerı 

f3m Düzenlenmiş Prandtl sayısı = kD/v 

11 = y/ D 

Geç iş tabakasının tabandan olan uzaklığı 

110 Yatay hızın sıfır olduğu yerdeki '1J nın değeri 

(Alt 1abakanın kalınlığı) 

11c h' ün sıfır olduğu 

( 1 - 11c ı dengesiz 
kalınlığıdır.) 

k = K/ p. C0 

yerdeki '1J nın değeri, 

(unstable) tabakanın 

Jl. Suyun Dinamik visl<azitesı 

v Suyun kinematik viskozitesi 

p Suyun yoğunluğu 

p. p nun T. derecesindeki değeri 

Ps o nun su yüzündeki değeri 

"t' Kayma gerilmesi 
<1> Yüzey ısı kaybının net hızı 

0 Viskozite kayıp fonksiyonu 
'l' Akım çizg isi fonksiyonu 



RILEM · CEMBUREAU METODUNA GÖRE ÇiMENTO DA YANIM 
DEGERiNi ETKiLEYEN FAKTÖRLER 

Yazan 

Çeviren 

J. NIELSEN ~ 

Güner AGACIK * 

OZET 

Çimento deneyi için RILEM- Cembureau metodu kullanılmadan önce bir araş
tırma yapılmıştır. Yedi Laboratuvarda karşılaştırma deneyleri kısmen kullanılan 

kum ve kısmen kırma başlıkları nedeniyle dayammlatda değişiklikler göstetmiştir. 

Çeşitli kuvats kumlarının ince kesitleri mikmskopik olarak incelenmiş ve 
bunlarla karşılaştırmalı dayanım deneyleri yapılmıştıı·. Bütün kumlar standard 
özelikZere uymasına rağmen, dayanım değerleri ve hava n-;:ktarları değişik bulun
muştur. Bu farklılıkların, tane şekli ve yüzey yapısından gelebileceği düşünül

müştür. 

Basınç dayanını deneyleri için bazı laboratuvarlar DIN 1164 tipi, diğerleri 
DIN 1165 tipi kırma başlığı kullanmışlardır. Başlıklar eccentric (dış merkezli) 
yükleme ve düzlükleri için germe ölçmesi (Strain - gauge) üstünde olan çelik 
küplerle kontrol edilmiştir. Deney numuneleri için g,erme- kuvvet diyagramları 

ve hata tipi tayin edilmiştir. Çeşitli numwıe sonuçları tip ll kırma başlığının 
aynı, tutarlı sonuçlar vermediğini göstermiştir. Başlıklardan biri yalnız dökme 
hatası ( split) ve düşük basınç dayanımı v.ermekte aynı zamanda yükleme dış 

merkezlidir. ( eccentric) Diğer sonuçlar hem dökme ve lı em de kum saati ( Hour
glass) hatalıdır fakat daha yüksek basıııç dayanımı göstermektedir. Tip 1 kırma 
başlığı, uygun sonuçlar vermiş ve yalnız kum saati hatası meydana gelmiştir. 
Başlıklar daha önce E modülü bilinen ve germe ölçme sistemli çelik silindirlerle 
ayarlanmışlardır. 

GiRIŞ 1. Den.ey numuneleri W/C oranı 0.50 olan 

Çimento dayanımı deneyi icin Uluslar arası 

bir metod olarak bilinen Rilem- Cembureou meto
du memleketten memlekete çimento dayanımı ka
rakteristik:erini de karşılaştırma imkanını verir. 

Bu metod bir çok memleketin standardlarında yer 

almıştır . Danimarka'da standard deney metodu 

olarak kullanılmadı;ın önce, uygunluğunun araştı

rılması icin seri calışmalar yapılmıştır. 

RILEM CEMBUREAU METODU 

RILEM- Cembureau metodu (RC- metodu) ile 

dayanım!arın bulunmasında aşağıdaki özellikler 

yerine getirilir. 

• Kimya Yük. Müh. DSI AR · GE Dalresi Bşk. 
Bu makale BFL Sartryk Nr. 31 den çevrilmiştir. 

harçla dökülür. 

2. Tane dağılımı uygun kum kulla nılır . 

3. Deney prizmalorı 4x4x 16 cm boyutıudur . 

4. Karıştırma ve sıkıştırma mekanik ola rak 
yerine getirilir. 

5. Aynı deney prizmosı eği:me ve basınç da
yanımı icin kullanılır. 

Bundan başka yapım ve bekletma şortları be
lirlenmiştir, kullanılan ekipman icin ölçüm, boyut
lar ve tolerons!or verilmiştir. Bütün metot tari f edil
miştir. 

ARAŞTIRMA AMACI 

Yedi Laboratuvarda bulunan dayanım değerle
ri arasında d:kkote alınabilecek derecede farklı-
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lıklar bulunmuştur. Değ işik yörelerden kullanı !a n 

kumlar ve değişik tipdeki kırma başl ıkları labora
tuvarlar arasında sistematik farklılıklara neden ol-

muştur. Bu yazıda kum ve k ı rma başlığı ile ilgili 
calışmalar verilm iştir. 

Tablo-1 

Kum Tipi 

1 

ı 
-
X 

Kum ı 
ı s 
1 

ı -
ı X 

Kum ll 
ı s 

STANDARD KUM 

RILEM - Cembureau standard kurnun doğal, yu
varlal<. mümkün o!duğu kadar kuvars miktarının 

yüksek (özellikle ince kısmında) olması istenmek: 
tedir. Elekle bulunan tane dağılımı linıitl e r içi nde 
olacaktır . iki fark!ı kumla dökülmüş numunelerde 
bulunan basınç dayanınıları tablo 1 de verilmiştir. 

X 6 deney ortalarnası 

S : Standard Sapma 

Bu iki kumdan başka bir başka kum daha alı

narak bunlarda kuvars m i ktarı tayin edilmiştir . 

Kum üç kısımdan meydana gelmiştir. (0.5 mm, 
0.5- 1 mm, 1 - 2 mm). Her kısımdan 20- 30 mikro n 
k a lı n lıkta ince kesitler alınarak partiküller mikros
kapla yarı saydam görülebilir hale getirilmi ştir . 

Kuvars miktarı bü"tü n partiküller ve kuvars olma
yan partiküller sayılarak hesap edi : miştir. Kurnu n 
en ince kısım ları nda ince kes : tıerde sayma iki 
lı at boyunca kesitin boyundan boyuna yapılmış, 

toplam 200- 300 partikül sayılmıştır. 

Petroğ rafik analizler en ince kısımda kuvars 
miktarı nın 99% u aştığını ve daha kaba kısımlar

da da 97 % den az o:madığını göstermiştir. l<um 
ll nin partikülleri daha yuvarlak tı r . Yüzey yapısı

n ı n farklı lı ğından bu kumiarta dökülen deney priz
ma larında 2 % hava farkı vardır, kum 2 de hava 
bu oranda daha azd ı r. Daha sonra yapılan çalış

malarda deği şik tarihlerde aynı ocaktan a!ınmış 

kumtarla yapılan dayanımlarda 10 % o kadar de

ğişme olabileceği gösterilmiştir . 

KlRMA BAŞLIGI ETKiSi 

Bu karşılaştırma calışması ıçın iki değişik kır

ma başlığı kullanılmıştır . Bazı Laboratuvarlar Tip 1, 
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3 gün 7 gün 28 gün 
kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

180 261 319 

3 13 12 

188 323 392 

5 25 18 

DI N 1164'e uyan başlık kullanmışlardır. Bunun üst 
bas ınç tab l ası bilyalı oturmalı şekl i nde monte edil
mişt ir . D : ğer Laboratuvarlarda tip ll, DIN 1165'e 
uyan başlığı kullanmışlardır. Bunun üst basınç tab
lası iki kolonla, sadece düşey hareket edebilecek 
şekilde yerleştiri l miştir . 

iki t ip başlık her deney· prizmasının yarısı 

Tip ı ve d iğer yarısı tip ll kullanılarak dayanım 

değerleri bulunduğunda, Tip ı dekiterin Tip ll de
kilerden 8 % daha büyük olduğu görülmüştür. 

YÜKLEME HIZI VE DIŞ MERKEZLiLİK 

Yedi Laboratuvarda bulunan dayanımlardaki 

farklılık!arın kısmen yükleme hızındaki (10 - 20 kg . 
cm-2 sn -ı ı değişimlerden ve kısmen tatbik edilen 
kuvvet in basınç tablasının ortasına düşmemesin

den (dış merkezli yük:eme) ileri geldiği düşünül

müştür. Bunun icin yükleme hızına ve dış mer
kezliliğe göre dayanımlardaki değişimler incelen
miştir. Dış merkezlilik, başlığın basınç tablası i:e 
presin basınç tablasına kuvvetin tatbik edildği 

nokta orasındaki mm olarak yatay uzaklıktır. Yük· 
lema hızı 15 kg. cm-2 sn- ı ve e : O olduğunda op
timum sonuc elde edilmiştir. 

Yükleme hızının 10 - 20 kg. cm-2 sn - ı ara : ığı 

da uygundur. Dış merkezliliğin (eccentricty) daya
nını üzerine etkisi vardır, e sıfır olmadığı zaman 
dayanımların arttığı görülmüştür. Eğer başlıklar 

arasındaki fark, kuvvet tatbik noktasının başlık 

basınç tablasının merkezine uymamasından ileri 
geliyorsa, karşılık l ı iki taraftaki deformasyon EN + 
Es olmalıdır. (EN normal kuvvetle olan deformas
yon, Es dış merkezli yüklemeden olan defornıas

yon), kuvvet P, eccentricty e, numune direnç mo
menti W, elastisite katsayısı E ise, Es (1 l bağınıısı 

ile bulunur. 



Es : 
P. e 
W. E 

(1) 

Dış merkezli yüklemeyi bulmak ici n kenar 
uzu n lu ğ u 40 mm çelik küp ya pı lm ı ştır. Çelik küpte 
ve harç küpünde Es yi yakl aş ı k aynı bulmak için, 
çelik küpte 38 mm çaplı dikine bir oyuk acılara k 

(W. E) çel ik = (W. E) harç sağla nm ı ş tı r . Germe 
ölçümleri (strain- gauge) çelik küpün 4 dikey ya
nı na yerleşt i rilmiştir ve karşılıklı ik i tarafın defor
masyon l arı arasındaki Es ile orantılı fark ölçülebi l
m işt i r. Elde edi len sonuçlara göre Tip ll de yü kün 
artması ile e azal makta, faka t O olmamaktad ır . 

Karş ıl ı klı ik i tarafta EN nin değişmes i ba sınç baş

lık t a blalarının yeterli düzlükte o l madı ğ ı n ı göster
mişt i r. 

Bas·ınc başlık ta b l aların ı n düzl üğ ü 

Üç başlığ ı n doğ ruda n düzlük ölçümlerinde ba
sınç tablalarınn 0.01 limitini aştığı, en büyük sap
manın 0.09 mm ve küçüğünde 0.02 mm olduğu, ay
rıca Tip ll de başlığın kolon l arının alt basınç tab
l asına göre tam düşey olmadığı görülmüşt,ür. Tab
lalar sürterek pariatıldıktan ve Tip ll nin kolonla rı 

düzeltild;kten sonra çelik küple ölçmeler tekrar
lanmış ve her- üç tipte de kuvvet ve orta lama ge
rilmeler arasında doğrusal bir bağ ınt ı bu l unmuş

tur. Tip ll B de elde edilen sonuçlardaki sapmalar, 
dış merkezliliğ in giderilememesindendir. 

Karşılaşt ırma l ı basınç deneyleri 

Çelik küple yapılan ölçümlerden başlıkların 

tablaları düzgünleştiridiğ i nde daha iyi sonuclar 
alındığını göstermiştir . Sonucların istenilen kadar 
iyi olmaması küp kenarlarının daha az yüksek 
oluşundandır. Basınç tablasına kırma başlığının 

iki tarafı da dikey olmalıdır. Aksi halde ölçümler
de, büyük gerilmelere yol açar. Bu esastan gidile
rek başlıkların harç pr izmaları ile karşılaşt ı rmala 

rı yapı l mıştır. 

Deney icin 15 döküm yapılmış. eğilme daya
nımından sonra pr izmaların yarıları 1 A, ll A ve 
!1 B başlıklarında basınç dayanımları ölçülmüştür. 

Sonuclar Tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo - 2 

i< ırma başlığı lA IlA ll B 

-- -- - -
-

Orta lama değer X 577 522 552 

-- ----
Dağ ı l ım s 15 20 19 

- - - - - -

Gözlem Sayı s ı n 10 9 10 
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ı ve ll Tip k ı rmabaşlığı a rasında farklılıklar vardır. 

Bunun nedeni manometrade okunan kuvvetin, baş
lı ğ ın basınç tablalarına hareketli parcalarda bir 
sürtünme olabi leceğinden i letilememesidi r. 

Baş l ı kl a rı n ayarlanma sı 

Başlıkla rı n ayarlanması ı çı n h = 60 mm ve 
d = 30 mm boyutlarında çelik silindir kullanılmış 

tı r . Birbirierinden 90 derece ayrılmış 4 adet geril
ıney i ölçme (strain- gauge) sistemi ortaya yerleş

t i ri lm iş tir. 

Gerilim ölçümleri bu silind ir ile ve her üç baş

lı kla 9 tona kadar yükleme yapılarak bulunmuş

tur. Tip ll ile bulunan sonuçlar birb irine uymakta
d ı r ve celiği n elast isite modül ü 2.12.106 kg/ cm2 
gibi uygun bir değer bulunmuştur. 1 A başlığında 

elast islte modülü ise 2.22.106 kg/cmı bulunmuştur. 

Çelik icin gerilim eğrisi çizilmiştir. Sonuçlar Tip ı A 

ile bu lunan basınç daya nımlarının ~ : 0.955 
2.12 

ile çarpılarak doğrulanacağını göstermiştir. Buna 

göre tablo 2 deki X : 577, 0.955 le çarpılarak X : 
551 kg/ cm2 bulunur. Bu değerde ll B deki 552 ye 
uygundur. Tip 1 başlığının 2 modelinin karşı l aştı

rılması yapılarak birbirine yakın sonuçlar elde 
ed ilmiştir . 

Hata tiplerinin araştırılması 

Tip ı başlığı ile yapı l an dayanım deneyleri 
kum saat i (Hourg lass) Tip ll başlığında dökme 
(spl it) hatası olduğunu gösterm i ş t ir. Hataların da
yanımlara ne derecede etkidiğini bulmak için 
Tip ll B başlığı ile bir seri dayanım deneyleri ya
pılmıştır. Bazı sonuclar Tablo 2 deki ll A ile, di
ğerleri 1 A ile uyumlu çıkmıştır. 

Araştı rma için 12 deney numunesinin daya
nı nı ları ll B ile bulunmuştu r. Gerilim diyagramla
rı ç izi lm i ş ve numunelerin kırılması s ı rasında ilk 
çatlakları n oldu ğ u zaman resim ler cekilmiştir ve 
iki çeş it hata o lduğu ortaya çıkmıştır. En yüksek 
dayanımlar hata kum saati şekl i nde olduğ u za
man, daha d üşük dayanımlar döküm hatası oldu 
ğ u zaman elde edili r. Tip ll A başlığı kullanıldı

ğ ında döküm hatası olur ve en düşük dayanımlar 
elde edil ir. ı A ve ı B kum saati şeklinde hataya 
neden olur ve yüksek dayanımlar elde edil ir, fa
kat birbirine uygundur. Tip ll B de her iki hata 
o:ur ve dayanımlar değ i ş ik elde edil ir. 

SONUC 

Araştırma la r k ullanı la n kum ve basınç başlı k 

l a rı nı n sta ndardiara uygun olsalar bile basınç da
ya n ımlarını etki l edi ği ni gösterir. Diğer taraftan 
dökümün ve deney in deneyimli bi risi taraf ı ndan 
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yapılıp yapılmadı ğ ı , çok dikkatli çalışılıp çalı

şılmadığı konusu dayanım değerlerin i dikkate 
alacak kadar etkilemez. Ancak döküm ve bekleme 
sırasında s ı cakl ık ve nemin istenilen şartları yeri
ne get irip değişmemesi gerekir. 

Araştırmalar standard kurnun tarif ;nin yeter
li olmadığını göstermiştir. 2 değişik yerden alın 

mış numunelerin fotoğraf.arı çekilerek partikülle
rinin yuvarlak olmadığı belirlenmişt i r, bunu tam 
olarak ölçecek bir metod yoktur. Yanl ız aynı ori

jinli iki değişik satıcıdan alınmış kumlarla yapı

lan basınç dayanım deney sonuç: arında % 10 a 

kada r fark olabilir. 

Şekil 1. Kum 1 

Şekil 2. Kum ll 
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Iki tip kırma başl ı ğı farklı dayanım değerlerı 
verir. Tip ı in iki model kırma başlığı kum- saati 
hatası, Tip ll nin bir modeli dökme (split) hatası, 

di ğeri her iki hataya neden oulr. Bunların sonucu 

tip ı in çimento deneyi içi n en uygun olduğu söy

:enebilir. Ancak bu konudaki araştırmalar devam 

etmel :dir. 

Kullanılan çelik silindi rin kırım başlıklarını 

ayarlamada uygun olduğu anlaşılmıştır. Sonuç ola

rak çimento dayanım deneyi için kullanılacak mal

zeme ve ekipmanlar deneyiere başlamadan önce 

çok dikkatle kontrol edilmelidir. 

Şekil 3. Kum Saati (Hour- glass) hatası 

Üekil 4. Dökme (Split) hatası 



ALKALi · AGREGA REAKTiViTESi iÇiN STANDARD MORTAR BAR 
VE BETON PRiZMA DENEYLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi 

Yazan 

Çev i ı en 

P. E. Gratton - Bellew (••) 

Güner AGACIK (•) 

OZET 

Klasik alkali silis; geç genişiiyen silis ve alkali- karbonat agregalarının alka
li- agr.ega reaktivitesini belirlemek için yapılan Mortar Bar ASTM C 227 ve beton 
pirizma C- SA 23.2-14 A deneylerinin değerlendirilmesi bu yazıda verilmiştir. 

Bütün agregaların alkali reaktivitesini değerlendirmek için gerekli ilk adımın 

petrografik analiz olduğu fikri kuvvetlenmiştir. Çok zararlı ve zararsız çimento 
agrega kombinasyonları arasındaki genişleme limitleri alkali silis ve alkali kar
bonat reaktivitesinde kullanılmak için ASTM, CSA, U.S Bureau Of Reelamation 
tarafından tespit edilmiştir. 

GiRiŞ 

Son on senede alkoli - agrega rea.ktivitesinde 
karşılaşılan problemler, beton agregalarında· alı

kali - agrega ıraaktivitesinin değerlendirilmesinde 

kullanılan standard ve deney metodlarında iler
leme ihtiyacını yaratmıştır. Son olarak düşük al
kali çimeMo [ .;;;; 0.6 % Na20 e eşdeğer) kullanı

laıak bazen reaktif agregalarda genişleme ve cat
lamayı önlemede başarılı olunmadığı gösterilmiş

tir. Petroğrafik metod CSA, A 23.2 - 15 A ve kim
yesal metod ASTM C 289 birlikte agırega reaktl
vitesini belirlemek icin iyi bir yöntemdir, fakat za
man alıcıdır . Son bir kaç yılda bundan ayrı ola
rak hızlı deney metodll:ırı geliştirme icin yapılan 

calışmalar fazla biı sonuc vermemiştir. Bununla 
birlikte halen mevcut Mortar bar deneyi ASTM C 
227 ve beton prizma deneyi CSA A 23.2- 14 A nın 
sonuclarını değerlendirmede ilerleme yapmak için 
calışılmaktadır. Kaya silindir metodu ASTM C 586 
genellikle bazı yerl'erde uygun olmasına rağmen 

tatminkar değildir. Petroğıafik metod çok kez ke
sin sonuc vermemesine rağmen alkali - silis, alka
li - korbanat reaktivi•tesi icin yapılan Mortaır bar 
ve beton prizme deneylerinin hangisinin yapıla

cağını göstermesi bakımından gereklidir. 

Genişleme hızındaki ve genişleme reaksiyonu
nun başlama zamanındaki değişim nedeniyle geniş -

• Kimya Yük. IMüh. 'DSI AR . GE Da i. Bşk. 
•Bu makale • Materials and Structures July. August 1983 
Vol. 16 No. 94 ten çevrilmişti r. 

leme için kesin limitler (sınır değerler) koymak ol
dukca karışıktır. Dış şartlardaki değişimler ve yol
laırdo buz eritme icin kullanılan tuzlar betona al
kali katarak beton u n alka l l ı - agrega reaktivltesi 
nedeniyle genişlemesine etki eder ve katı genişle

me limitleri konmasında karışıklık yaratır. Bunun
la biılikte uygun. yeterli sınır değerleri ~onması 

numunelerde alkali agrego reaktivitesini değerlen
dirmek icin deney laboıratuvarlıarında gereklidir. 
CSA ve ASTM nin standardlarında verilen sınır 

değerler bazı agregalar icin uygundur fakat ba
zıları icin ise uygun değildir ve agregoların reak
tivitelerinin yanlış değerlendirilmelerine yol aça
bilir. Bu çalışmanın amaclarından biri değişik oto
ritelerce konulmuş genişleme limitleıini değerlen

dirmek ve klasik alkali silis ve alkali karbonat 
reaktiviıtesi deneylerine uygulayabilmektir. 

SAHA VE LABORATUVARDAKi GENiŞLEMELE
RiN KARŞILAŞTIRILMASI 

Betondaki uzunluk deği'şimini değerlendirmek 

icin uygulanan Laboratuvaır metodu, ancak beton 
bünyesinin sahadaki genişleme ve ca~lamasını ka
bul edilebilecek kesinl•ikte önceden söyleyebiliyor
sa faydalıdır. Bununla· birlikte ölçümler çok az 
beton bünyesinde yapılmış olduğundan, dış şort

larda yapılanlarla Laboıatuvar deney sonucları ara
sında belli bir il•işki kurulamamıştır. Batonla La
boratuvardoki çatlama, genişleme ve arazideki çat
lama ve genişleme aırasındaki bağıntı bir çok fak-
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törlerden etk ilenir. Laboraıtuvarda numunelerin sa
bit sıcaklık ve nemde saklanması agrega ve al
koliler aıasındaki reaksiyonu hızlandırır. Sahada 
beton değişik nemde ve düşük sıcaklıkta olduğun
dan reaksiyon hızı yavaştır. Bu nedenle Labora
tuvar numuneleri sahadakilerden daha hızlı geniş

ler. Bununla birlikıle ısianma ve kuruma devri ne
deniyle bozulmalar Laboratuvardaki numunelere 
göre daha büyük ve etk ili olabilir. 

Setonun genişlemesi çimentodak i çözünen al
kali miktarına. betondaki çimento m ; ktarına ve su 
çimento oranına bağlıdır. Alkali konsantrasyonuyla 
ilişkil i dir. Su çimento oranını orıttırarak gözenek 
çözel tilerindaki alkaliler seyırelir. Bu nedenle de
ney numunelernde betondaki alkali miktarı en az. 
yapıda bulunab ilecek kadar plônlanır. Beton de
ney p i rizmala rı kuru karışımda şılamp 80 mm ola
cak şekilde hazırlanır. Şılamp deneyi normalinde 
Laboratuvarda yapılmaz. Çünkü beton pırızması 

icin cak az kullanılır. Deney batonunda calışıla

bilme ka rışımına göre minimum W/ C oranı 0.45 
tir. Ottawa kirec taşı agregası ve W / C oranı 0.45 
kullanılara k sıfı r şılamp göz lenmiştir. Setonun gö
zenek çözeltisindeki alkaliler konsantrasyonundan 
daha yüksek konsantrasyonlu kuru karışım kulla
nılarc k , daha yüksek W/ C oranıyla yapılmış saha 
betonlarından daha çabuk genişleme göstermişrtir. 

Setonun dayanımı ve içindeki demi.r sahada beto
nun gen işlemesine etki eder. Bunun hakkında çok 
fazla bi lgi yoktur. Ancak genişleyen çimento - ag
rega bileş im i ndek i demirli beton kolonlar genellik
le ·boyuna çat laklar gösterir. Laboratuvar deney 
sonucl a rının değerlendirilmesinde bütün faktörler 
düşünülmel idir. Alkali - agrega ıreoktivitesine gö
re betonun çatiarnası halen eldeki deney metod-

Iarına göre düşünülmeyen faktörlerden biridir. Bir 

cak yerlerde yapının dayanımındaki kaybın sebe

bi boydaki o rıt ış olmayıp, catloklardır . Küçük çat

l a kların oluşu. deney cubuklarındaki zararlı geniş

lemeyi gösterir. Bu küçük çatlakların oluşumu dü

şük güçlü bir stereo - mikroskopla kolayca göz

lenebilir. 

MORTAR BAR VE BETON PRiZMA 
DENEYLERi 

Mortar bar deneyi (ASTM C 227) ve beton 

prizma deneyi (CSA A 23.2- 14 A) genişleyen og

regaları değerlendirmek için etkilidiır, mortar bar 

metodu genellikle genişleyen alkali - karbonat ag

regaları ile yapıl m ış beton prizmo deneyinden da

ha düşük genişleme gösterir. (Şekil 1) Çeşitli yer

lerde yapılmış calışmal'arda arnniyetli uzoma li-
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mitleri Tablo 1 degösterilmiştir . CSA, CAN 3 A 23.1 
-M 77 dışındaki limitler (sınıır değerler) mortar 
bora uygulanır. DBR/ NRCC Laboratuvarı gee ge
nişleme yapan silisli agregalarla yapılan Morıtar 

barl·arın, aynı agrega ve çimento ile yapılmış be
ton prizmalardon daha az genişleme yaptığını be
lirtmişlerdir. Şekil 2 yüksek alkali çimento ve ku
vars arenit agregaları ile yapılmış beton ve mortar
ların genişlemesini göstermektedir. Üç tip agrega 
ile Kanada'da yapılmış beton prizma veya mortar 
borların tipik genişleme eğrileri şekil 3 de gös· 
!erilmiştir. Klasik alkali - silika reaktif apoili ag
rega ile yapılan Mortar boırdaki genişleme (ASTM 
C 227) numune 1 de gösterilmiştir. 

Klasik alkali - silis reaktivitesi 

Şekil 3 deki numune 1 klasik alkali - silis 
reaktif ogregaları ile yapJimış Mortar barların ge
nişleme sonucları bütün değerlendirme metodları 

ile zaırarlı bulunmuştur. U. S. Bureau Of Reelama
tion'ın 1 yıl icin verdiği limit ı0 . 20 % cak yüksek
tir. Çünkü bu limite ulaşmadan bircak Mortar bar 
(harç çubuğu) çatiayıp genişleme durmaktadır. Bu 
şekilde zararlı genişleme gösteren numuneler yal
nış olarak sınırda ve zararsız olaırak sınıflandırı

labilirl'er. U. S Corps Of Engineers'in limitlerine 
göre bir yılda 0.10 % genişleme optimum limit 
olabilir. 

Hız metoduna göre (Rate Method) numune ı 

doğru ve kesin olarak zaırarlı genişleme gösteren 
olarak belirlenir. Çünkü 31 hızı, genişlemeyi gös
teren min 7 değerinin çok üstündedir. Değerlen

rJirmeyi kolaylaştırmak icin verilen bütün hız de
,jeri 103 le carpılmıştır; 0.007, 7 o:arak gösteril
miştir. Genişleme hızı ve son genişleme orasın

daki bağiantıyı bulmak icin Kanada'da klasik al
kali - silis reaktivitesi gösteren çok az sayıda uy
gun agrega bulunmuştur. 

Genişleme hızı, Literaıtürden bulunan cak sa
yıda Mortar bar deney sonuclarındaki % geniş

lemeye karşı işaretlenerek ve hız eşitliği ile son 
genişleme arasındaki 

R = 18.2843 + 37.3623 E bağınıısından E bu
lunmuştur. Bu eşitlik R nin 20 ve 100 değerleri 

arasında uygulandığı için sınırlı olarak kullanılır. 

Beton prizma deneyi genellikle klasik alkali
silis reaktif agregaların değerlendirilmesi icin .kul
lanılmaz çünkü ince taneli ezildiklerinde daha bü 
yük genişlemeye sebep oldukları bulunmuştur. Bu
nunla birlikte beton pırizma deneyi, bu tip agrega 
ile beton yapısında ne kadar genişleme olabilece
ği hakkında daha iyi fikir verir. 
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TABLO 1 

Deney Metodu 

Mortar Bor Deneyi ASTM C 227 
ASTM C 33 

CAN 3 A 23.1 - M 77 

Corps Of Engineers 13 EM 
1110- 2- 2000 ( Mortar Bor Den.) 

Bureou Of Reelamation (Mortor 
Bar Deneyi) 

Hızlondı.rılmış Metod (Mortor 
Bar Deneyi) 

Beton Prizmo Deneyi CSA 
A 23.2- 14 A 

CSA CAN 3 A 23.1 - M 77 

Hızlandırılmış metod 
(Beton Prizma Deneyi) 

Gee - genişleyen silisli agregalar 

Beton prizma veya Mortar bar metodu bu tip 
agregalorın reaktivitesini değerlendirmek için kul
lanılabilir, fakat beton prizma deneyi tercih edilir. 
Çünkü deneyimlere göre saha şartlarına uygun 
aynı büyüklükte agrega kullanıldığında hakikiye 
en yakın genişleme değerleri bu deneyle elde edi
lebilir. Greywacke ile yapılmış betonlardaki deney 
sonuçları şekil 3 de gösterilmi~tir ve CSA CAN 3 
A 23.1 - M 77 limitlerine göre zararsız olarak 
sııııflondırılabilir. Mortar Bar deney sonuclan 

(ASTM C 227) bu numunede beton prizmodan da

ha az genişleme göstermiştir ve ASTM C 33 limi,t

lerine göre etkili değildir. CSA CAN 3- A 23.1 -M 

77 e göre ise genişleme 0.04 % den fazla olduğu 

için etkili olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla bir

likte bu limit, çok düşük olabilir; bi,r numunenin 

çatlamadan 0.045 % genişleme göstermesi müm-

Li mitler 
% 

0.05 
0.10 

<< Etkisiz ve etkili bileşimler 

arasında ayırım açıkca 

tarif edilmemiş» 

0.04 

« Limitler her tip reaksiyon 
için geliştirilmelidinı 

0.05 
0.10 

;;ı: 0.20 
Alt limit 0,10%-0.20 

;;ı: 7 (geçici) 

;;ı: 0.03 % 
0.02 % Nemli 

şortlarda 

0.04 % Kuru 
şartlarda 

Limitler her tip reaksiyon 
icin geliştirilecektir. 

;;ı: 7 alkali silis ve gee 
genişleyen silisli agr. 

;;ı: 4 (Deneme) Karbonat ag
regalorı için 

Zaman 
(Ay) 

3 
6 

Her yaşta 

6 
12 

12 
12 

Her yaşta 

Her yaşta 
3 

Her yaşta 

Her yaşta 

kündür. (genişleme egrısının düşmeye başladığı 

noktadon sonra) Bu nedenle 0.07-0.10 % limiti 
daha uygun olabilir. Mortar borlar U. S Corp Of 
Engineers standardiarına göre genişleyen olarak 
sınıflandırılmıştır. Beton prizmalordo genişleme hı

zı 14 bu numune icin teklif edilen 7 Jimitina gö
re zorarlı sınıflandırılır. 

Yüksek alkali Çimento (Nap ekivelontı 1 %) 
ve reaktif ogregalorlo yapılmış 2.0 beton prizmo 
tokımının genişleme ortolaması şekil 4 te gösteril
miştir. Genişleme fazı parcalanma fazı orasında 

geçen ortaloma zaman 2 aydır. Bunun standard 
sapması ± 1 aydır . Bazı numuneler için CSA limit
leri 3 ayda 0.02-0.04% yeterli olmayabilir. Çün
kü genişleme ancak o zaman başalr. Aynı genişle

me eğrisi ASTM C 33 e göre geniş:emiyen olarak 

sınıflandırılır . Ortalama genişleme hızı 14 dür. ve 1.5 

senede buna bağlı en son genişleme 0.165% dir. 

Şekil 4 de 24 ve 4 hızı çizgileri gösterilmiştir. 4 
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hızı değerlendirme amacı icin çok düşüktür ve 7 
ye çıkarılmalıdır. 4 hızındaki numuneler genelde 
çatlama ve bozulma göstermezler. üst değer 24 
beton bünyelerde zararlı genişlemeye neden olur. 
14 gen işleme hızlı beton prizmalar 12 oy sonra 
çatlama gösterir. Laboratuvardaki deney numune
leri genellikle 1 veya 2 yıl sonra genişlemelerinde 
bir azalma gösterir, fakat beton bünyelerde bu ge
n işleme bazen 20 sene sürebilir. Gen iş leme hızı 7 
oldukca zorarlı olup, deney numunelerinde çatio
maya neden olur. Fakat asıl olan beton bünye
sindeki olayların açığa çıkarılmasıdır . 

Eğer genişleme hızı numunelerin genişleme

sin in iyi bir göstergesi ise, 2 veya 3 yıl sonra ge
n işleme azaldığında en son değerle korelasyon 
yapılabilir. Şekil 4 deki numunelerin genişleme 

hızı ve son genişlemeleri arasındaki bağıntı şekil 

5 de gösterilmiştir. Gen işleme hızı R ile gen iş le

me yüzdesi E arasında 2 bağıntıs ı vardır. 

R = -1.92355 + 117.081 E (2) 

Tahmin edi :e bi leceği gibi doğrunun her iki ta
rafında dağ ı lm ış değerler vardır. Korelasyon kat 
sayısı .0.8316 dır . Bununla birl ikte noktalarla doğ
runun arasında oldukça iyi bir uyum vardır. Kıbrıs, 
Hindistan, Güney Afrika, Ottawa'dan gelen bazı 

numunelerle yapılan Mantar Bar ve beton prizma 
sonucları şekil 5 de işaretlenmiştir ve iki eşitliği

nin birçok numune icin uygun olduğu nu göster
mektedir. 2 eşitliği geç genişiiyen silisli agrega 
ve yüksek alkali çimentolarlo yapılmış beton priz
molara doğrudan uygulanır. Bugün henüz bu eşit

liğin değişik tipdeki silisli agregalora ne derece
de uygulanabileceği hakkınd a yeterli bilgi yoktur. 

Hız metodunun Mortar Bar veya beton prizmo 
deneyine göre en fazla üstünlüğü 2 veya 3 ayda 
numuneleri n genişlemelerini hesaplamak icin reak
siyonun genişleme fazının başlomasıdır. Uzunluk 
değ işimlerinin haftada bir okuması yapılır. Hız 5 
veya 6 okuma yapılarak bulunur ve 2 eşirtliğinden 
genişleme hesaplanır. Şekil 6 o, beton deney nu
munelerinin 90 günlük genişlemesini göstermekte
dir. Yalnız 3 aylık bilgi ile bu numune genişlemez 
hızda sınıflondırılmıştır. Eğer petro;j rafik analiz 
yapılmış olsaydı, belki numune geç genişleyen 

olarak tonımlanıp, herhangi bir neticeye vanlma
dan deney en az 2 oy daha uzotılocoktı. Şekil 6 
b, 6 ay genişleme bilgisini göstermektedir. CSA, 
CAN 3 A 23.1- M 77 herhangibir yaştaki numune
de genişleme 0.03 % ten daha büyükse numuneyi 
genişteyen olarak kabul eder. Genişlemeyi göste
ren herhangibir belirti bulunmadığı halde bu nu
mune bu nedenle genişleyen olarak sınıflandırıl

mıştır. 0.03 % değeri çok düşük olabilir, fakat ba
zı genişleme yapmayon numuneler bu limitl aştıını 
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zararlı olmaktadır. Beton prizmalardo çatlama ge
nellikle genişleme 0.04 - 0.05 % yi aştığı zaman 
görülür ve bu daha iyi bir limit olabilir. Eğer ASTM 
C 33 kullanılmışsa, numunenin gen : şlemediği so
nucuna varılır. 3 ve 6 ınc ı aylar arasında yapılan 7 
boy değ işimi okumalarına göre genişleme hızı 9 
bulunmuştur ve 2 eşitliğinden buna göre genişle

me 0.023 % hesap:anmıştır. Bu numunede ölçülen 
geni ş leme 3 yıl sonunda 0.16 % ve 2 yıl sonra bu
lunan hız 12 di r. 

A!kali Karbonat Reaktivitesi 

CSA, CAN 3 A 23.1- M 77 standard ları, ge
nişleyen alkali karbona t ogregalorı ile yapılmış 

beton prizmalar için uygundur, fakat Ilk aylarda 
kaydedilen değerlerden son genişlemenin hesap
lanması mümkün değildir. Reaksiyonun esas ge
niş leme faz ı deneyin başlamasından haftalar son
ra başlıyacağından genişleme hızı 1 veya 2 ay son
ra bulunabilir. Kanada agregaları ile yapılan beton 
prizma sonuçlarına göre genişleme yüzdesi ve 
hızı g rafiğe geç i rildiğinde şekil 7 elde edilmişt ; r. 

Korelasyon kat soyısı 0.99074 grafikteki noktalara 
uymaktadır. R reaksiyon hızı en son genişleme E 
ye aşa ğ ıdaki eşitlik ile bağ ıntılıdır. 

R =- 0.277353 + 78.213 E (3) 

Bu eşitlikten alkali - karbonat genişlemesi ön
ceden hesaplanabilir. Ancak genişlemenin alkali
ka rbonat nedeniy le oldu ğ u kesin bili nmelid ir. Şe
kil 8, Ottowa Karbonatlı agregası ve yüksek alkali 
çimento (Nap 1.08 %) ile yapılmış beton priz
mala rın genişlemesini göstermektedir. ilk 3 oydo 
genişleme olmamıştır. Genişleme eğrisinin şekli 

1ipik geç genişleyen agregalarınki gibidir. Beton 
prizmolorın genişleme hızı 15 dir ve 2 senede 0.1 5 
% genişleyerek cotlamıştır. Zararlı ve zararsız ge
nişleyen beton prizmalorı ayırmak icin en uygun 
reaksiyon hızı 4 tür. 

ASTM C 586 Kaya silindir metoduna göre On
torio'nun Güney doğusundaki bazı karbonat ogre
gaları geç genişleyen olarak sınıflandırılmıştır. Bu 
ogregalarla beton prizmo metodu kullanılmadığı 

icin sonucların ne olaca ğı bilinmemektedir. 

SONUC 

Konada'da 3 tip alkali - ogrega reoktivitesi 
vardır : Klasik alkali silika, gee genişleyen silis. 
alkali - karbonat reaktif. Hepsinin zamanla geniş
lemesi başka başkadır. Genişleme fazı başlama

dan önce ve reaksiyon arasında geçen süre hep
si için a~y~rıdır. Bu nedenle Mortar Bar veya Priz
ma deneyi sonuclarına göre reoktifliğin ,tipini bul
mak icin petroğrofik analizin yapılması gereklidir. 



Mortar Bar Metodu ASTM C 227 klasik alka
li - silika reaktif agrega ile en çabuk sonuc verir, 
fakat alkali - karbonat reaktif agregalaırı icin uy
gun değ ild i r. Beton prizma deneyi alkali karbonat 
agregalarının genişlemesini değerlendirmek icin en 
uygun metod olmasına rağmen Kaya silindir me
todu aktif agregalı taş ocaklarında genişleyen ya
pıdaki hattı belirlemek icin kullanılabilir. Beton 
prizma deneyi gee genişleyen silisli agregalar icin 
de tercih edilir. 

Çeşi•tli organizasyonlarca konulmuş arnniyetli 
genişleme limitleri ~am anlamıyla yeterli değildir. 

ASTM U 33 de Mortar Barların genişlemesi 3 ay
da 0.05 % veya 6 ayda 0.1 O %, klasik alkali - si
lis reaktivitesi icin yeterlidir. Fakat gee genişleyen 
icin uygun değildir. CSA CAN A 23.1- M 77 ye 
göre 0.04 % co k düşüktür. 0.05- 0.1 O % daha 
doğru değerlerdir. U. S Corps Of Engineers'e göre 
bir yılda 0.10 % değeri genelde uygundur. Fakat 
U. S Bureau Of Reclamation'un 0.20 % değeri Ka
nada agregaları icin çok yüksektir. CAN 3 A 
23.1- M 77 ye göre her hangibir yaştaki beton 
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prizmada zararlı mınımum genişleme 0.03 % tür. 
Bu değer karbonat agregaları icin uygun olabilir, 
fakat diğer ıtip agregalar için 0.05-0.10 % ol
malıdır. Beton prizmalar icin limitler burada tar
tışılmamıştır. Corps Of Enginsere göre 6 ayda 
0.05 %, 1 yılda 0.10 % dir. 

Her tip agrego ile yapılmış Mortar Bar ve Be
ton prizma deneyleri icin hız metodu yeterli so
nuc verir. Genişleme fazı başladıktan bir ,kaç ay 
içinde hızın bulunabilmesi 1,2,3 eşitlik:erinden kla
sik alkali - silis, gee genişleyen silis ve alkali - kar
bonat reaktif agregaları n genişlemesini hesaplo.
yabilmek bu matodun uygunluğunu gösterir. 

Alkali - agrega reaktiviıtesinin deney sonucla

rının değerlendirilmesinde dış şartların da düşü

nülmesi gereklidir. Suyu durdurmak icin yapılmış 

duvarlarda su ila temasteki yüzeyin su emmesi ve 

buharlaşması veya belona donmayı engel•leylcl 

tuzların katılması alkalilerin yer yer ortarak be

tonda aşırı bir genişlemeye neden olur. 

AYLAII 
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Şekil : 2 Yüksek Alkali Çimento ve geç genişli

yen silisli agrega ·ile yapılmış beton priz
ma ve mortar barların karşılaştırılması 
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Şekil 3 Yüksek Alkali Çimento ve ı opal, klasik 
alkali silis; ll Gee genişiiyen alkali si
lis; lll. Dolamitik kirec taşı, alkali kar
bonat reaksiyonu ile yapılmış beton 
prizma ve mortar barların genişleme 

karakteristiklerini gösteren diyagram 
ASTM C 227; CSA A 23 - 2.14 A; Corps Of En-
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Şekil 4 Yüksek alkaN çimento ve geç genişiiyen 
silisli agregolarlo yapılmış 20 beton 
prizmanın ortalama genişlemesini gös
teren grafik 
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Şekil 5 Beton prizmaların (Şekil 4 teki) geniş

leme hız yüzdelerinin, genişleme hızına 
göre değişimi 
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Şekil 6 a Yüksek alkali çimento ve kuvars ile 
yapılmış beton prizmaların 3 aylık ge
nişlemesini gösteren grafik 
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Şekil 7 Yüksek alkali çimento ve alkali - kar
bonat agregatarı ile yapılmış beton priz
malarda genişleme yüzdesinin genişle
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Şekil 8 Yüksek alkali çimento ve Ottawa kirec
taşı ile yapılmış beton prizmalarda ge
nişleme 
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iÇME SULARINDA ÖN OZONLAMA 

icme sularının ön Işleminde bazı durumlarda 
ozon klordan daha etkili olabilir. 

Ozonlama bütün dünyada içme su antılma iş

lemlerinin sonunda dezenfeksiyon icin yapılan en 
son işlemdir. Bununla birlikte su arıtma tesisleri 
nin bireoğu ön ezenlamaya dönmektedir. Ön ezan
lamanın yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir : 

- Floklaşma f berraklaşma 

- Organik maddelerin oksidasyonu ve biyo-
lo jik antmoda kolaylık ldepolamada, biyo
lojik mtrasyon) 

- Metalik elementlerin giderilmesi 

- Son dezenfeksiyonda ozonlama dozajının 

azalması 

Ön Ozonlama ve Flokülasyon 

ön ozanlamayı tickülasyon icin düşünürken, 
az bulanık ham su ve çok kirlenmiş ham suyu ay
rı düşünmek gerekir. Az bulanık ham sular icin 
(genellikle göl ve rezervuarları uzun yıllar ozon 
başarı ile kullanılmıştır. Bu işleme «Micellization/ 
demicellization» adı verilmektedir. Bu teknik ile flo
külcsyon ve dekantasyon işlemleri kalkmakta ve 
cökelticilerin dozajını çok miktarda azaltmaktadır. 

ilk olarak mikrofiltrasyon ile plankton gibi 
20 - 30 mikrenluk partiküller ayrılır. Sonra Ozon
lama/ Fiokülasyon olur. Ham su ozonlanmış ha
vayla temas etti ğ inde, suyun kolloidal durumu 
bozulur ve bulanıklığa negatif yüklü kolicidierin 
oluşması (micellization) neden olur. Bu kollaidler, 
demicellization olayında çok az miktarda koagü
lantla mikroflokları oluşturur. Bu mikrofloklar çok 
zayıf pozitif yüklüdür ve kolayca kum filtrelerinin 
üzerinde kalır. 

Ön ozonlama icin dozaj en önemli faktördür. 
işlemda düşük hızlarda süspansiyon partiküllerin 
toplam sayısı azalıır. Büyük caph partiküller arttık
ca. küçük çaplı partiküllerin sayısı azalır. Yük
sek ozon dozlarında ise tersine küçük çaplılar 

artarken büyük çaplılar azalır. 

• ,Kimya V. Müh. DSI AR · GE Dalresi Bşk. 
Bu makale National Development, December 1983'ten çev· 
rilmiştir . 

Yazanlaır : B. Langlals and 
A. Delcominette 

Çeviren : Güner AGACJK c·ı 

Çok kirli ham sularda (renkıi, bulanık ve or
ganik maddesi yüksek sulardal düşük dozajlı ön 
ozonlama tickülasyon işlemine iyi etkide bulunur. 
Ön ozonlanmış su daha bulanıktır ve daha kolay 
floküle edi ;ebilir. Temas kolonunda kuvvetli bir 
karıştırma ile bu etkilerin başlamasına yardım edi
lir. Çok az miktarda ozon enjeksiyonu ile bula
nıklı ğ ın çökmesi kolaylaşır ve kimyasal maddeden 
önemli derecede tasarruf sağlanır. Diğer yönden 
ön ozoniama flok büyüklüğü nedeniyle de çökme
yi iyileştirici yönde etkiler. 

Ön Ozanlama ve Organik Maddeler 

Ozon önce doymamış bileşiklerle ıreakslyona 

girer ve yüksek molekül ağırlıklı organik maddeler 
çift ve üçlü karbon bağları acııarak parcalanır. 

Yeni mo:eküller daha küçük, daha polar ve daha 
oksi jen lenmiştir. Ön ozonlama organik maddelerin 
giderilmesi ola rak düşünülemez, daha ilerdeki lş

lem.erdeki giderilme için bir adımdır. Sonuc ola
rak ön azenizasyon icin işlem hızlarının iyi seeil
mesi gerekir. işlem hızı 1 mg/ i den daha azsa, su
da cözünmüş artık ozon kalmaz. 

Ön Ozon!ama ve Metaller 

Komplekşmemiş metalıer üzerine ozonun et
kisi icin calışmalar yapıldığı icin, burada yal
nız demir ve mangan giderilmesine etki in
celenmiştir .. Bu iki metalik element klor. klor 
dioksit, permanganot veya ozonla oksitıenebilir. 

Bu oksitleyicilerin çoğu demiri çabucak oksitleye
bilir, fakat manganın oksitlenmesi daha zordur, 
özellikle humik asit gibi organik maddelerle komp
leksleştiği zaman, ya.nız ozon bu organometalik 
elementi pratik olarak paırcalar ve tümünü ekono
mik olarak Mn-ı- den mangondioksite oksitler. Bu 
bileşik kum filtresinde koagülant veya koagülant
sız olara!< tutulabi tir. Sayısal olarak 1gösterilirse 
1 mg Mn2- nın tümünü Mn02 ye çevirmek icin 10 
mg c:o2• 1 - 6 mg KMn04, 1,5 - 5 mg ozon gerekli
dir. Şekil 1 de ozonlomanın demir giderilmesine 
etkisi havalandırma ile karşılaştırılarak gösteril
miştir. Depolamadan önce ön ozonlama ağır metaı'

ler icin etkili olmaktad ı r. 
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Ön Ozonlama ve Son Ozonlama 

Çok kirli sularda emniyetli bir dezenfeksiyon 
icin son işlernde ozon kullanılmalıdır. ön ozonla
ma yapılmışsa son ozonlama dozajı, yalnız son 
ozonlama yapılana göre daha düşüktür. 

Ön Ozonloma ve Halk Sağlığı 

Hom suların klorlanması halojenli bileşikler, 

özellikle kloroform meydana gelmesi nedeniyıe 5 
seneden fazla bir süredir, su antıcıları ve tüke
ticiler için büyük bir soru antaya koymuştur. Klo
roform endüstri alanında çok yaygın kullanılması

na rağmen, halometanım ham suda doğal olarak 
bulunmazlar. Arıtılmış suda bunların bulunuşu klor 
ve özel organik maddeler orasında halojenleme 
reaksiyonu olduğunu gösterir. Genellikle bu ürün
ler humik asit ve türevleri , özellikle resorsinoldur. 
Halojenli bileşikleri kuvvetli kanser yapıcı olarak 
düşünürsek, herhangibir klorlamadan önce bu or
ganik maddelerin ortamda olmaması gereği açı

ğa çıkar. Bu nedenle ön ozonlamanın birçok ya
rarları yanında, ön klorlamanın yerini alması da 
düşünülebilir. Ozon fenallere karşı da çok etkindir, 
nötral pH da meydana gelebilecek zararlı mad
deleri parçalar. Çok kademeli ozonlamada, hava
daki ozon artıklarını son ozonlama ıkolonunda dev
rettirip ve ön ozonlama kolonuna tekrar enjekte 
ederek ekonomik yol bulunabilir. 

Ön Ozonlama Tekniği 

Ozon elde etmek icin hava kurululur ve yük
sek gerilimli ozonatörden geçtiğ inde oksijenin bir 
kısmı ozona dönüşür. Son ozonlamada suda da-

işlem 

Yatırım haırcaması 18 532 830 

25 Yılda ekipman 
değiştirme 272 000 

işletme ve onarım 
harcaması 5 684 000 

TOPLAM US $ 24 488 830 
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ğılım icin gözenekli difizörler kullanılır. ön ozon
lamada genellikle difüzyon, ozonu çok ,kuvvetle 
karıştırobilen ~ürbin veya emülsiferle flokülasyon
dan önce sağlanır. 

Örnek : Los Angeles'te yapılan pilot bir ça
lışmada, ön ozonlamanın içme suyunu arıtınada 

etkin olduğu kadar pahalı olabileceğ i gösterilmiş· 

tir. 

Hidrolik kapasite 
Maksimum çalışma 

Ortalama calışma 

91000 m3jsaaı 

81000 m3jsaat 
ı66000 m3jsaat 

istenilen bulanıklık, dezenfeksiyon ve brlhalojen
metan standardiarına ulaşmak icin aşağıdaki Iki 
m~od uygulanmış : 

2 

1. Ön klorlama (2 mg/ ll. Koagülantlar (Po· 
limer 2 mg/ 1 Fe Cl3 2 mg / 1) doğrudan 

filtrasyon (22 m/ saat) 

2. Ön ozonlama (1 mg/ 1) , koagülantlar (Po· 
limer 1.5 mg/ 1, Fe C13 1 mg/ 1). doğrudan 
filtrasyon (33 m/ saat) 

Tad, koku kontrolü ve renk giderilmesi 

3. Ön klorlama (2 mg / 1). koagülantlar (Po
limer 2 mg / 1, Fe C1 3 2 mg/ 1), doğrudan 

filtrasyon (22 m/ saat), granüle aktive 
karbon (91 000 m3jsaot da 5 dakika temas 
süresi) 

4. Ön ozonlama (1,5 mg/1 ). 
(Polimer 1,5 mg/1, Fe C13 
rudan filtrasyon (33 m/saat) 

koagülantlar 
mg/ 1), doğ-

Bu dört işlem icin gerekli parasal harcamalar 

3 4 

13 790 800 23 777 930 19 646 400 

651 460 377 300 1 055 600 

6 851 300 13 364 000 10 977 400 

21 293 560 37 519 230 31 679 400 



i> 
E 

E . 
" . 
u 
c 
o 

c 
o 

~ 
~ 
o . 

LL 

::~~ 6 Ozon 

010 1 O Hava 

050 ı 

\ ~d""'"'''" 
0~\ ~ 
020 ı 

ı 
0 15 L _ _ 60zonıanmı , au 6 

----------010 

o 10 20 30 40 50 60 

Reokaıyon zaman - Ookillalor 

Şekil .1 -- Havalandırılmış ve ozanlanmış yeral tı 

suyunda demir konsantrasyonlarının 

karşılaştırılması 

DSI TEKNIK BÜLTENI 1983 SAYI 56 

59 





ÇiMENTONUN TANlMI, KULLANILMA ALANLARI VE iLGiLi TÜRK 
STANDARDLARI 

Yazan Güner AGACIK • 

ÖZET 

Çimento yapı malzemelerinin en önemlilerinden biridir. Özellikle su yapıların
da önemi daha da artar. Bu nedenle çimento hakkında yeterli bilgili olmak, kul
lanım amacına göre uygım çimento seçimi ve kalite kontrolünün bilinçli olarak 
yapılması veya yaptırılması gereklidir. Bu yazıda çimentonun kimyasal yapısı, 

üretimi, bilinmesi gerekli kısımlar özetıenerek, fazla teoriden kaçınılarak veril
meye çalışılmış, çimento konusunda bugüne kadar yapılmış Türk Standartların

dan, Türkiye'de üretilen çimento sınıf ve tiplerinden bahsedilmiştir. 

GENEL TANIM 

Çimento, yapı malzemeleri gurubuna giren, 
bağlayıcılar türünde bir inşaat malzemesid ;r. Kim
yasal bileşimi dikalsiyum silikat 2 CaO. Si02, tri 
ka :siyum sil ikat 3 CaO. Si02, Trikalsiyum alümi
nat 3 CaO. Al20 3 ve tetrakalsiyum alümina- ferrit 
4 CaO. Al20 3. Fep3 ten oluşan, bağlayıcı özelliği 

olan bir maddedir, kireç taşı ve kilin belli oranda 
karıştırılıp öğütü:dükten sonra kalsine edilmesi 
ve zinterleşmesi sonunda elde edilen ürünün 
(klinker) alcı taşı (CaS04• 2 H20) ile birlikte öğü
tülmesi ile elde edilen bir hidrolik bağ~ayıcıdır. 

ilk üretilen çimento sınıfı Partiand çimento
sudur. Daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçları karşı

lamak icin çeşitli nitelikte ve farklı yapıda çimen
to üretilmiştir. Nitekim konut, sınai yapılar, baraj
lar, sulama şebekeleri, köprü ve yol gibi yerler
de kullanılan çimentolardan farklı nitelik:er is
tenir. Partiand Çimentoları, Yüksek Fırın Çimen

toları, Puzolanlı Çimentolar, Alümin~i Çimentolar, 

Özel Çimentolar değişik nitelikteki çimentolar

dır . 

Çimentonun ana bileşenleri C3S, C2S, C3A, 

C4AF dir. Bunların yüzdelerine göre çimentonun 

dayanımı, hidrolasyon ısısı, reaksiyon hızı ve bağ

l ayıcı özelliği etkilenir. 

Reaksiyon hızı; Çimentonun su ile muamelesinde 

ana bileşenlerin bütünüyle hidrate olmaları için 

geçen süred ir. 

Hidrolasyon ısısı; Çimentonun su ile reaksiyona 
girmesi sırasında ortaya çıkan ısıdır. Kuru çi
mentonun çözünme ıs ı sı ile hidrate olmuş çimen
tonun çözünme ısısı erasındaki farktır. 

Priz ve sertleşme; Çimentonun su lie reaksiyona 
gi rmesi sırasında çimento hamurunda meydana 
gelen kıvam!anma ile ilgili fiziksel değişikliklerdir. 
i ncelik; Çimentonun dayanım değerini etkileyen 
bu faktör öğütülme inceliği olup, elek açıklığı (JJ.) 

ve özgül yüzey cm2/g ile belirlenir. 

Dayanım; Çimentonun su ile reaksiyona gi~mesi 

sırasında çeşit l i zaman aralıklarında aldığı, cek
me, gerilme ve basınç dayanımları kgf/ cm2 değe
ridir. 

Dayanıklılık; Hava, su ve kimyasal etkeniere kar
şı, çimento veya çimentodan yapılan betonun ar
zu edilen oranda bozulmadan kalabilmesi özelliği

dir. 

Partiand Çimentoları 

Bu sınıfa giren çimentolar ülkelere göre kim
yasal ve fiziksel özellikleri açısından bazı küçük 
farklılıklar göstermelerine rağmen kullanım amac
ları aynıdır. Portand Çimentosunun, Normal Port
land Çimentosu, erken dayanımı yüksek Partiand 
Çimentosu, Yüksek Dayanımlı Partiand Çimento
su, hidrolasyon ısısı düşük Partiand Çimentosu 

ve sülfatlı sulara dayanıklı Partiand Çimentosu 

gibi çeşi t l i tipleri vardır. 

Yüksek Fırın Cüruf Ç i mentoları 
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Partiand Çimentosu klinkerinin granüle ve 
bezik ni telikteki yüksek fırın cürufuyla beraber 
öğütülmesi ile elde edilen bir karışım çimento
sudur. Kimyasal etkeniere Partiand Çimentoların 

dan daha dayanıklıdır . Hidratasyon ısıları genel
likle daha düşüktür. Fakat sertleşme daha yavaş
tır . Yüksek fırın cüruf oranı % 20-85 orasında 

değ i şir . 

Puzolanlı Çimentolar 

Puzolan, si :is ve alüminli bileşiklerdir. Kendi 
başlarına bağ layıcı olmadıkları halde CoO ile re
oksiyono girdiklerinde bu özeliği kazanan, doğal 

(genellikle vo:kanik tüfler) ve yapay (uçucu kül, 
bazı cüruflor) orijinli mazleme olup, doğal olan 
ları tras diye de isimlendirilmektedir. Puzolan : ı 

çimentolar, Puzolanların po rtland çimentosu· klin
keri lie birlikte öğütülmesi sonucu elde edi !en bir 
korışı m cimentosudur. Puzolan oranı % 15-50 d:r. 
Bu tip çimentoların genell ikle su gecirimsizli9i az, 
sülfatlı sulara dayanıklı, hidratosyon ısısı düşük , 

donmo doyonıklığı azdır . 

Alüminli çimentolar 

Alüminli bileşenleri çoktur. Ham maddesi kal
ker ve düşük nitel:kteki boksittir. Üretim tekno:o
jisi farklıdır . Kısa sürede sertleşir ve kısa sürede 
yüksek dayanım kazanır. Sülfoto dayanıklıdır . 

Beyaz Çimento; Ham maddesinde demir, mangan 
ve titon oksit yoktur. Az doyonımlı süs elemanı

dır . 

ÇiMENTONUN KULLANIMI 

Çimento Şerbelleri : Çimento ile su korışıını 

(bazende bentoni t, CaCI2 katılır) ile hazırlanon 

şerbet:er, genellikle enjeksiyonlor ve onarım işle

rinde ve özell :kle baraj geçirimsizlik perdelerinde 
kullanılır. Bu gibi yerlerde çimentonun dayanımı 

ön planda değildir, delik ve boşlukları doldurma 
özeliği oranır. 

Harçlar : Çimento su ve kum karışımı duvar örme 
ve sıva işlerinde kullanılır. Çimentonun dayanımı 

önemli omlayıp, istenen özelik plastisite ve yapı 

şabilmed i r. 

Betonlar : Donatılı ve donotısız olarak ikiye ay

rılır. Donotısız betonlar (Grobeton) çekme geril

mesi etkisinde olmoyan · yapı bölümlerinde ve 

kap!ama işlerinde kullanılır, Hava ve su etkileri

ne, ogresif su ve toprakların etkisine dayanıklılı k 

istenir. Cüruflu ve puzolonlı çimentolar bu iş için 

geliştirilmiştir. Düşük hidratasyon ısısı oluşturduk

larındon kitle betonu da dökülebllir. 
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Hava Koşulları normal olmayan yerler : 

+ 5 oc. + 30 oc arası normal hava koşulları 

sayı ır. - 5°C nin altında soğuk hava koşulların

da dökülen beton!arda betonun donmasını önleyi
ci koşulların yerine getirilmesi zorunludur. Hidra
tasyon ı sısı yüksek ve erken dayanım kazanan 
çimentoların kullanılması gereklidir. Alüminli çi
ınentolar yüksek hidratasyon ısısı o:uşturarak be
tonun donmasını önler. Erken dayanım kazanan 
Partiand Çimentolarında da aynı özelik vardır. 

Sıcakta beton dökülecekse betonu soğutmak 

ve gece döküm yapmak gibi tedbirler alınabilir . 

Bugün birçok beton katkı maddeleri ve koruyucu
ları geliştirilmiştir. Sıcakta ve soğukta döküm için 
ku:lanılmaktadır. Cimantoya kullanım sırasında 

katılan bu maddeler, çimento konusu dışında ay
rıca incelenmelidir. 

Diğer Kullanım Yerleri : 

Yol kaplama ile kanal kaplama betonunda 
dayanık lıl ık dayanımdan önce gelir. Bu betonlar 
hava ve aşınma etkilerine dayanıklı olmalıdır. 

Puzolanlı ve yüksek fırın cüruf çi mentoları kulla
nılır. Setona zararlı tuzların (öze:likle sülfat) et
kisinde olan betonlarda sülfata dayanıklı Partiand 
çimentoları kullanılır. Ayrıca yüksek fırın cüruf çi 
mentoları da ku l lanılabilir. 

Yüksek sıcaklığa dayanıklı beton ve harçlar
da alüminli cimentolar, süs elemanı olarak beyaz 
çimentolar kullanılır. 

HAM MADDE 

Çimento üretiminde kullanılan ham madde
ler genellikle tortul kayaclardır, ana bileşenleri Ki
rec (CaO), Kum (Si02), Kil, Demir Oksit (Fe20 3) 

tir. Az miktarda MgO, Na, K, Mn, Ti ve Kükürt ok
sitleri de bulunabilir. Bu maddeler çimento icin
de serbest halde olmayıp, kimyasal bileşimler 

meydana getirmişlerdir. CaO, Si02 ve A1p3 ana 
maddelerdir. 

K i rectaşı : Çimento Sanayinin ana hammaddesi 
kireç taşıdır. (CaC03). Yüksek oranda MgC03 pi 
rit ve alcı taşlı olanları çimento üretimi icin uy
gun değildir. Doğada Aragonit ve Kals it (Beyaz 
mermer, Traverten, Tüf, Tebeşir, Oniks) şeklinde 

bulunabilir. 

Alcı Taşı : Kristalize olmuş yapıda tortul bir ka
yactır. (CaS04 ) Kalsit. Mağnesit, kuvarslı olabilir. 
l<il : Alüminyum silikat hidratlardan oluşmuştur. 

Tanecikleri 0.00025 cm den küçüktür. Kuvars, Fel
dispa t mika ile karışık olabilir. Kaolinit veya Kao
lin (AI.z03 . 2 Si02. 2H20); Halloisit (AI20 3. 2 Sio2. 

4 Hp); Montmorillonit (AI.z03. 4 Si02• n Hp) 



Marn : Kirectaşı ve kilden meydana gelen doğal 

karışıma Marn denir. Bir tür doğal çimento o ~ a 

rak ta düşünülebilir. 

Silis : Yer kabuğunda en çok bulunan mineraller
den bi ri olan silis (Si02), kuvars, opel, gizli kris
tall i kuvars şek l inde bulunur. 

Demir Oksit : Çimento sanay ii nde kullanılan de
mir oksit Hemat il (Fe20 3) veya limon it (Fe20 3• 

3Hpl tir. 

HAM MADDE KARlŞIM MiKTARLARININ 
TAViNi 

Elde edilecek çimentonun özeliklerin i belirli 
bir sınır içinde tutabiirnek için, standardla r ı sa ğ: ı

yacak şekilde, hammadde karışım miktarl arı ön
ceden tayin edilir. Bunun icin a raştırıcılar tarafın 

dan geliştirilmiş sayılar vard ı r . 

Hidrolik Modülü 

H. M = Ca O 1 Si0 2 - Al2 0 3 - Fep3 

Bu değer çi mento üretiminde 2-2,5 aras ı nda ol
ma l ıdır . 

Silikat Modülü 

S.M = Si02 / Alp3 + Fe20 3 

Bu değer 2,3- 2.8 a rasında o lm al ıd ır. 

Alümin Modülü 

A. M = Fe20 3 1 Al20 3 

Bu değer 1.5-2.5 arasında olmalıdır. 

Kireç Standardı 

Çimento üretiminde (3 Ca O. Si02) . (2 Ca O. Si02). 

(3 CaO. Al20 3) (5 CaO. 3 Al20 3) (4 Ca O. Al20 3. 

Fe20 3), (2 CaO. Fep3 l bi l eşimleri meydana gelir 
ve bu arada serbest CaO de ortamda kalır. Bu
nun bel :rli bir sınırın altında kalması gerekl idir. 
Bu sayılar göz önüne alınarak ceş i t ! i metotlar yar
dımıyla karışım miktarları tespit edilir, öğ ütü ! ür , 

karıştırılır, pişiril i r, soğutulup tekrar öğütülür. 

ÜRETiM METODLARI 

Hammaddeler hazırlanıp stok yerine geldik
ten sonra iyi bir kimyevi bileşim sağlanması ve 
istenilen hidro!ik bağlayıcılık niteliği kazandırıl

ması icin iyi öğütü l me ve ayarlanmış bir karışım 

yapılması gereklidir. 

Kurutarak öğütrnek ve harmanlamak veya su 

katmak suretiyle öğütrnek ve sonra ayariomak iş 

lemlerinden sonra çamur halinde veya kuru toz 

halindeki hammadde karışımının fırınlarda piş ir il -
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mesinden meydana gelen çimento ara ürününe 
klinker den:r. Ağır bir soğutma sonunda bu klin
ker % 3-5 oranında alcı taşı ilavesiyle kuru ola
rak öğ ütülerek çimento elde edilir. 

Kl inkeri n e:de edi lmesi yaş, yarı kuru ve ku
ru usul olarak üç ana gurupla toplanabilir. Ham
madde bileşenlerine ve p işi rmede kullanılan yakı

tın karakterine göre de farklılıklar gösterebi !irler. 

Yaş Usul 

l< ırılm ış hemmadde sulu değ i rmenlerde öğütü

lür. Homogen hammaddeler karışım camuru yapı

lır, kurutulup granüle farin haline ge:ir, kalsine 
ed ilir .Kalsiyum ve Magnezyum Karbonat, karbon
dioksit çık ı şıyla kalsiyum oksit ve magnezyum ok
sit hal ine dönüşür . Bundan sonra zinter bölgesi
ne giren farin 1400° - 1500°C pişerek klinker ha· 
li ne gel :r. Zinterleşmede klinkerin esasını teşkil 

eden C
3
S, C2S, C3A, C4AF meydana gelir. Klinker 

önce 1100°C ye, daha sonra 50°C ye kadar soğu
tulur. Dinlendirilen klinker, Laboratuvarda tespit 
edi :en orana göre alcı taşı ile karıştırılarak çok 
ince öğütülür. Fırında kuruma, kalsinasyon, zin
terleme işlemleri icin yakıt olarak genellikle kö
mür tozu, fuel - oil veya her ikisinin karışımı kul
l anıl ır . 

Yarı Kuru Usul 

Bu sistemde, yaş sistemde olduğu gibi % 35-40 
rutubetle hazırlanmış camuru n rutubeti % 18- 20 
oranına düşürülür, granüle hale sokulur, kurulu
lup, kısmen kalsine edilerek döner fırına verilir. 
Fırın boyu, yaş usule göre daha kısadır. 

Kuru Usul 

% 4 - 8 nemli kırılmış hammadde karışımı 

300° - 350°C ısıtılır , kırılır ve öğütülür. Farin, üre
t ici f i rma ların dizayniarına göre tertiplenmiş ön 
ı s ıtıc ı da n sonra 800-900° deki gazlarla ısıtılarak 

döner fırına girer. Bundan sonra yaş usuldeki gi
bi iş :em devam eder. 

ÇiMENTO KiMYASI 

Çimentonun Bileşenleri 

Temel bileşenler : Trikalsiyum silikat (3 CaO. 

Si02 ) C3S, di kalsiyum s'likat (2 CaO. Si02) (C2S), 

I rikalsiyu m alüminat (3 CaO. Al20 3) C3A ve tetra

kalsiyum a:ümino - ferrit (4 CaO. Alp3. Fe20 3) C4 

AF olan cimentoda bunlardan başka bileşime gir

meden ayrı fazlar halinde alcı, magnezyum oksit 

ve alkali oksitleri de bulunur. 
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Uygun çimento kol;ıesi sağlanması ve ko:ay 
bir pişmenin gercekleştirilebilmesi icin 

C3S % 50-55 
C2S % 20 
C3A % 15-12 
C4AF %10-8 

sınırları içinde kalması beklenir. Bundan başka, 

serbest kirec ve diğer aksiller bulunur. Serbest 
kirec çimentonun hidratasyonu sırasında fazla ge
n : şliyerek belonun parçalanmasına neden olur. 
Belirli bir değerden fazla olmaması gerekir. (Ör
neği n en fazla % 2). M gO çimento üretiminde 
diğer oksitlerle birleşmez ve ayrı bir faz oluştu 

rur. Klinkerin soğuması sırasında camsıdır. Bu 
camsı MgO çimento için tehlike:i değ ' ldir . Ancak 
klinker çok yavaş sağursa MgO periklas halinde 
kristalleşir, bu da hidrolasyon sırasında genişli

ye<ek serbest kirec kadar tehlikeli olur. 

Çimento kimyasal yapısını 1915 te 7000 in i aş
k; n deneyle G. A. RANKIN en etkin bir biçimde 
açıklamıştır. RANKIN üçgeninde 14 katı:aşma 

bölgesi mevcuttur. 

Çimento bileşenlerinin özgül ağırlıkları : c 2s 
3.27 -3.28 g/cm3; C3S 3.15 g/cm3; C3A 3.04 g/cm3; 
C4AF 3.77 g/cm3 tür. 

Çimento Bileşen:er ; nin Hidrolasyon Özelikleri: 

C3A çok çabuk piriz yapar, hidratasyonu sı

rasında sıcaklık yüksektir, agresif sulara daya
namaz. hidrate olan C3A sül fatlarla birleşerek sül
fo - alümi nat l arı (Candlot tuzu) verir. Bu tuz çok 
haciml idir, betonu ş işi rerek parca:ar. 

C3S çimentonun esas bileşenid r. Genelde 
klinkerin % 50 sinden fazladır . Priz müddeli nor
mal , hidratasyon sırasında meydana gelen sıca k

lık C3A hidrolasyon sıcaklığının yarı s ı kadardır. 

Hidrolasyon sonucu hidrate kalsiyum silikat ve 
Ca (OH) 2 meydana gelir. Setona ilk dayanımı 

kazandıran bi:eşen c 3s dir. c 2s daha az akt:ftir, 
ilk dayanıma etkisi azd ı r, fakat son dayanım ia ra 

etki eder. H id rotasyonu daha yavaştır ve C3S e 
göre üç defa daha az Ca (OH) 2 meydana getirir. 
C4AF hidrolik özeliği çok azdır. C3S ve C2S hidra
tasyonları sonucu meydana ge:en Ca (OH) 2 tin, ci
montoya etkisi aşağıdaki g:bidir. 

- Asitli sularda yavaş çözünerek betonda 
boşluklar meydana getirir, betonun dayanıını azal
dığı gibi porasitesi de artar. 

- 4oo•c de su kaybederek cao hailne ge
çer. Yeniden hidrate olan CaO hacmi artarak be
tonu parçalar. Bu nedenlerle bu Ca (OH) 2 i yük
sek fırın cürufu, ucucu kül ve tras gibi maddeler 
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kullanarak bağlamak yararlıdır. Serbest kireç, 
serbest MgO, alçı fazlası betonda ş :şme yaparak 
catlamalara neden olan maddelerdir. 

Çimentodaki C3A, C3S, C2S, C4AF oranlarının 

uygun oran:arda olmasını sağlıyarak 

- Fazla hidrolasyon ısısı vererek çabuk priz 
yapması 

- Yavaş priz yapması 

- Az hidrolasyon ısısı vermesi 

- Agresif sulara dayanıklı olması sağlanab i-

lir. 

Alkali ler 

Çimenioda çözünebilen alkali :er (Nap- KıOl 

bazı hallerde % 1.5 kadar olab il:r. Kullanılan ag
regada çözünebilen silis varsa bu alka:iler, alkali 
silikat jeli meydana getiri r ve ilk hac :mlerinin 20 
katı büyüme göstererek (alkali- silis reaktivıtesi). 

beton un parçalanmasına neden olur. Alkalilerin di
ğer öze:ikleri hidrolik rötreyi ve çimentonun piri
zini arttırmalarıdır. Klinkere yüksek fırın cürufu, 
ucucu kül gibi maddelerin ilavesi iyi yönde etki 
yapar. [Na20 + 0,658 KıO] <% 0,60 olan çimento
larda alkali- sil is reaktivite tehlikesi yoktur. 

Alçı 

Klinker öğütü ! ürken priz müddetini düzenliyen 
alcı katılır. C3A sı fazla klinker alcısız öğütülürse 

prizi çok çabuk olur, burada alçı geciktirici etki 
eder, çimentolarda ise priz süresini hızlandırır. 

Part iand çimentolarında a:kali yüzdesine. C3A 
yüzdesine ve çimentonun inceliğine göre alcı mik
tarı ayarlanır. Alcı fazlası nedeniyle genleşmeler 

kısa zamanda ortaya cıkar, S03 fazlası genleşme
lere neden o:ur. Ç:mentodaki C3A nekadar fazla 
ise o kadar fazlalaşır. Öğütme sırasında sıcaklık 
12o• c yi geçtiği zaman a lc ı dehidrate olarak ön 
sertleşme veya yalancı priz denilen olaya neden 
olur. Çimento inceliğine ve alcı yüzdesine ve sı

cak : ığa göre doha sık olabilir. Soğukta daha be
lirgindir. 

Serbest Kirec 

Çimentoda CaO ve Ca (OH) 2 in her Ikisi de 
serbest kirec olarak adlandırılır. Analiz metotları 

ile her ikisi birden tayin edilir. Serbest kirec. 
klinkerin pişme kontrolu, çimentonun şişmesi, be
tonun ve harcın dayanımını etkiler. CaO hammad
den:n bileşenleri arasında tam bir bir :eşme olma
masından ileri gelebilir. Bu da ya pişmenin tam 
olmaması veya kalkerin ince öğütülmemesi sonu
cudur. Eğer ham madde karışımında hesap iyi 
yapılmamış ve kirec yüzdesi fazla olursa bütün ki-



rec klinkerleşmede kil ile birleşemez. Serbest ki· 
rec klinkerin açık havada durmasıyla, a :cı taşı ile 
öğütülmesi sırasında kısmen veya tamamen hidra
te olabilir ve bunun sonucu serbest kirec CaO ve 
Ca (OH) 2 karışımıdır . Serbest kirec çimentolarda 
ş işmeye neden olur. Fakat bunun yanında belo
nun dona karşı dayanıklı l ığını arttırır. 

çiMENTO iLE iLGiLI TÜRK STANDARDLARI 

- « PORTLAN D CiMENTOLARI » TS- 19/1978 
Bu standard Partiand çim entolarını tanımla-

makta TS 687 ve TS 24 e göre bulunan kimyasal 
ve fiziksel özelikierin değerlendirilmesi yapılmak

tadır. Partiand Çimentosu (PC) 3 sınıfa dyrı l ır; 

PC 325, PC 400, PC 500, Partiand çimento kl :nke· 
rinin alcı taşı ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen 
bir hidrolik bağlayıcıdır . (Tadil 1979) 

Bugün Türkiye'de Partiand Çimentosu üreli· 
mi cok aza!mıştır, Kalkılı Partiand cimentosuna 
yönenilmiştir. KPC de katkı (Çözünmeyen kalın

tı olarak) maksimum 10 dur. Ancak son yıllarda 

sülfat problemini çözmek icin Partiand Çimento
sunun C

3
A sı % 5 olan ve Türk Standardlarında 

yer olmıyan, ancak ASTM C 150 · 81 de özelikleri 
veri :en Tip V üretilmeye başlanmıştır. (Bolu, Göl
taş. Cimsal 

- «YÜKSEK FlRlN CÜRUF CiMENTOLARi» 
TS 20/1975 

Bu standardta yüksek fırın cüruf çimentoları

nın tanımı, sınıflandırma, özelikleri ve deney me
totları vardır. (Tad il 1983) 

Demir Partiand Çimentosu (325) : (DPC 325) 
% 70- 85 kısım Partiand c:mento klinkeri ile karşı
lıklı olarak 30 · 15 kısım granüle yüksek fırın cü
rufunun a:cı taşı ile birlikte CaC04. 2Hp öğütül
mesi sonucu elde edilen karışımdır . 

Türkiye'de bugün bu çimento üretilmektedir. 
Sülfata dayanıklı bir cimentodur. lskenderun ve 
Bartın CC 325 üretmektedir. 

- «BEYAZ PPORTLAND ÇiMENTOSU» 
TS· 21/1975 

Bu standardta beyaz Partiand çimentosunun 
tanımı, sınıflandırma, özelik ve deney metotları 

ve piyasaya arz şekli vardır . Beyaz Partiand Ci· 
mentaosu (BPC 325) yalnız bir sınıftır . Dem'r ok
sit ve Mangan oksit çok az o!duğundan beyaz 
renklidir. Dekoratif amaçlı kullanılır . (Tadil 1983) 

Türkiye'de üretilmektedir. 

- <<HARÇ ÇiMENTOSU» TS· 22/ 1975 

Bu standardta harç çimentosunun tanımı, sı

nıflandırılması , özelikleri ve deney metotları var-
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dır. Harç çimentosu en az % 40 Partiand Çimen
tosu klinkeri ile cözünm:yen kalıntı miktarı en cok 
% 50 olacak şekilde doğal puzolan ve ucucu kül 
gibi ceşit:i puzolan ik maddelerin bir miktar alcı · 

taşı iie birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen 
hidrolik b:r bağlayıcıdır. HC (160) Türkiye'de üretil
memektedir. 

- «CiMENTO NUMUNE ALMA METOTLARI» 
TS· 23/ 1977 

Bu standard ambalailanmış ve Dökme cırnen· 

todan deneyler icin nasıl numune alınacağını ve 
miktarını, korunmasını belirliyen esasları kapsar. 

- «CiMENTOLARIN FiZiKSEL MUAYENE 
METOTLARI» TS· 24/ 1978 

Bu standardta çimentoların fiziksel özeliklerı 

tayin metotları verilmiştir . Priz, hacim değişmes i, 

e!ek analizi, özgül ağırlık tayini, özgül yüzey ta· 
yini, eğilmeda çekme ve basınç dayanımı. 

- «TRAS» TS· 25/1975 

Bu standardta trasın tanımı, sınıflandırılmmıı 

kimyasal ve fiziksel özelikleri ve deney metotları 

ver : lmiştir. Tras bilindiği gibi doğal bir puzolanik 
maddedir. Puzolanik aktivite deneyi de bu stan
dardta yer almıştır. Türkiye'de çimento katkııoı 

olabi:ecek nitel ikte traslar vardır. 

- «TRASLI ÇiMENTO» TS · 26/1 975 

Bu standard ta traslı çimentonun tanımı, sınır

landırılması, özelikleri ve deney metotları verilmiş

t ir. Traslı çimento ağırlıkca 20 · 40 kısım tras ile 
80- 60 kıs ım çimento k!i nkerinin bir miktar alcı 

ile birlikte öğütülmesinden oluşan bir hidrolik bağ
layıcıdır . TC· 325 Türkiye'de üretilmektedir. (Ga
ziantep) (Tadil 1983) 

- «UCU CU KÜLLER» TS· 639/ 1975 

Bu standard, çimento imal edilirken klinkere 
veya belona katılacak ucucu kü !leri kapsar. Fl
z:ksel ve kimyasal özelikleri ve deney metotları 

verilmiştir. 

Ucucu kül yapay bir puzolanik maddedir ve 
Türkiye'de Termik Santrallerden atı :an ince tane
li tozdur. 

- «UCUCU KÜLLÜ ÇiMENTO» TS· 640/1975 

Bu standardta ucucu küllerin tanımı, fiziksel 
ve kimyasal özelikleri ve deney metotları verilmiş

tir. Ucu cu kü:lü çimento ağırlıkca % 10 • 30 ucucu 
kül, % 90 • 70 klinker ve bir miktar alcı taşı ka
tılmasıyla birlikte öğütülmesinden oluşan bir hid· 
rolik bağlayıcıdır . 
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Bu çimento (ÜKÇ 325) Türkiyede henü'z üre
tilmemektedir. 

- «ÇiMENTO KiMYASAL METOTLARI» 
TS - 687/1979 

Bu standard bütün çimentoların ve Partiand 
Çimento,~u klinkerinin analiz metotlarını kapsar : 
Alüminyüm oksit, mağnezyum oksit, mangan ok
sit, kükürt trioksit, çözünmeyen kalıntı, kızdırma 

kaybı, serbest kireç, sodyum ve potasyum oksit. 
hidratasyon ısısı ve Bogue formülü ile kllnker ve 
Partiand çimentosunun minerolojik bileş ' minin he
sap :anması. 

- «SÜLFATLI CÜRUF ÇiMENTOSU» 
TS- 809/ 1970 (Tadil 1974) 

Bu standard sülfatlı cüruf çimentosunun tanı

mı . kimyasal ve fiziksel özeliklerini ve deney me
totlarını verir. Sülfatlı cüruf çimentosu ani sağu

tularak granüle hale getirilmiş yüksek fırın cüru
fu ile çok az miktarda klinker veya çimentonun 
karışı m içindeki so3 miktarı % 5 i geçmiyecek 
miktarda kalsiyum sülfat ile öğütülmesinden mey 
dona gelen hidrolik bir boğlayıcıdır . (SCÇ- 325) 

- «ERKEN DAYANIMI YÜKSEK ÇiMENTO» 
TS- 3646/ 1982 

Bu standard beton travers yapımında kulla
nılan çimenioyu kapsar. 

- «RiLEM CEMBUREAU STANDARD KUMU» 
TS- 819/1976 

Bu stanardta Rilem Cembureou standord ku 
munun tanımı, özelikleri ve deney metotları ve
ri l miştir. Çimentoların Rilem Cembureau metodu
na göre basınç ve eğilme dayanımlarının tespiti 
için gereken deney prizmalarının hazırlanmasında 

kullanılan, granülometresi ve diğer özelikleri bu 
standardta ver ilen kumdur. Türkiye'de bu stan
darda uyan kum hazırlanmakta ve paketlanerek 
satışı yapılmaktadır. 

- «PORTLAND ÇiMENTOSU KLiNKERi » 
TS- 3441/1979 

Bu standardta Partiand çimentosu klinkerinin 
tanımı, sınıflandırma ve özelikleri ve deney me
totları verilmektedir. 

Partiand çimento klinkeri, kireç taşı, kil veya 
m arnı n gerektiğinde silisli kum, demir cevheri gibi 
hammaddelerin klinker mineroloj :k bileşimini oluş

turacak oranda karıştırılıp öğütülmesi ve en az 
sinterleşmeye kadar pişirilmesi ile elde ed ilen 
'Üründür. 

- «SOREL ÇIMETO KLiNKERi - (MgO) 
TS- 1769/1974 

Bu çimento Türkiye'de üretilmemektedir. 
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