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KAR ÇiZGiSi ( ·~) SlCAKLlGlNDAN VE ARTIK KAR 
MiKTARINDAN KARSUYU HACMiNiN HESABI 

Çeviren Fikret ERDOÖAN (**) 

OZET 

Karsuyu ile kümiilatif hava sıcaklığı vey(;l kümülacif alansal hava sıcaklığı ara 
s ındaki ilişki, derece- gün metodu kullanılarak okutadami havzasında incelendi. 
Klasik derece- gün metodu ile hesaplanan karsuyu miktarı baz ı durumlarda tat· 
minkar bulunmadı. 

Bu yazıda, karsuyu hacmi ve kümülatif hava sıcaklığının yanında, arta kalan 
kar miktarını da içeren yeni bir karsuyu akım modeli teklif edilmektedir. Elde 
edilen formiil, havanın bulutlu olması veya yüzeyin, kuzey yarımkürede, kuzey ya
maca bakması gibi direkt gün ış ığı etkisinin olmadığı yerlerde uygu/anabilmek· 
tedir. 

GiRiŞ 

Kar tutan havza'larda, daha çdk karsuyu ihtiva 

eden Hkbahar akımları halkın kullanma suyu ve 

hidroele!Qtrik enerjinin mevcut kaynağıdır. Karsuyu 

a'kımı, ya ampri'k metodlarla veya ısı dengesi me

todları ile analiz edilebilir. i l kıinci durumda (e.g . 

Wilson, 1941) karsuyu, termodinamik olarak ısı 

a'kımı (heat flux) hesabı. ile bulundu (atmosferden 

olan ısı alkrmı . su buharının yoğunlaşması ile açığa 

çııkan gizli ısı, güneş radyasyonu v.s.) . Diğer ta

r·aftan derece· 9'Ün metodu amprik metoda bir ör· 

nektir. ıBurada sıcaklık diğer fak•törlere (rüzgar 

hızı, nemlililk, jedtermal ısı değişimıi (heaıt flux), 

ılıık yağmur ve kar yüzeyini·n albedosu gibi) göre 

halkim rol oynar. 

(') +<arlı alan ile karsız alan arasındaki sınır . 

("") Hidroloji ve Met. Yük. Müh ., işi. ve Bakım Oai . Bşk. 
Bu makale, Journal of Hydrology dergisinin 93. sayısın

dan çevrllmı,ıır . 

GÖZLENMIŞ DATA'NIN 
HIDROLOJiK KARAKTERiSTiKLERi : 

Hidrolojik Data : 

Bu çalışma, Tadami nehrinin yukarı havzasın

daki Okutadami barajının dren·aj alanına (425 km2) 
uygular.mıştır. Okutadami istasyonunda (37° 09'N, 
139° 15'E, rakım 782 m). günluk yağış (kar ve yağ
mur), baraj rezervuarına giren deibi (Tadami baraj 
gölü), saat 9'da'ki hava sıcaklığı ile maksimum ve 
minimum hava sıcaklığı gözlemleri yapılmaktadır . 

IKar gözleminin yıllık pe~iyodu Kasım ayında 

başlayıp, 'kars'Uyu akımının sona erdiği Haziran ayı

na kadar sürmel<ıtedir . Bu çalışmada .kar yağışı ve 

karsuyu paternleri arasında'ki fa~kları göstermek 

için dört ayrı period seçilmiştir. No. 1 ('1979). No. 

2 (1974), No. 3 (1972) ve No. 4 (1975) . Her bir 

periyod için elde edrlen toplam yağış (toplam kar 

yağışı, toplam yağmur) ve toplam akış oranı Tablo 

1 de verilmiştir . 
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Tablo 1 : Herbir periyoddaki suyun toplam yağ • 

No. 1 

No. 2 

No. 3 

No.4 

m'! s 

muru, toplam karı, toplam yağışı, toplanı 
debisi ve akış oranı 

Toplam Toplam Toplam 
Yağmur Kar 
(ml/ s) (ml/s) 

3 584 6474 

2196 10 61'5 

3604 6600 

3961 8738 

O KUTAOA~ I 1979 ! Noı l 

R . Va~ m ur 
S K or 

R • S Yo9t$ 

Yağış 

(ml/ s) 

10058 

12 811 

10 290 

12 699 

Toplam 
Akış 

Debisi Akış 

(ml / s) Oranı 

9267 0.921 

1'1 628 0.908 

9395 0.9:13 

11471 0.903 

10000 Q. Ak ı f [kbu: ı 

~ .Boz akım dcbHt 

1111 12 /1 1/1 211 lll 4. 11 S/! 6/1 711 6/1 9/1 GUN 

Şekil 1 Yağışın, akış debisinin ve baz akımı 

d.ebisinin kümülatif değerleri . (1979). 

Karsuyu Karakteristikleri : 

Yağışın (kar dahil) ve akı·ş ı.i,;.t,l-s l niıı 1 NÖ.Iu 
(1979) periyoda göre kiim'ülatif değerleri Şekil 1 
de göster~ilmelktedir. Öocelki yağışla~an oluşan ve 
kar yağışı periyodu boyunca devam eden baz akımı, 
kar yağışı başlamadan önce, yağışsız günlerde'ki 
hidrograf çeikilme ·eğrisinden te'sbit edi1ir. 

Kar er! me b'aşlangıç tarihi; kümulaıtıif akım 

( gözlenmi ş I: Q) eğrisinin kümulatıif baz akım (he

saplanmış I: Qb)_ eğrisinden saptığı ook;ta olarak 

tesbit edi lebilir. Efelkrt:if kümülatif yağışdan kiimü

latif akımı ç ıkartmak suretiyle &tok haoim bulunur. 

Ak ı ş oranı f , kümülat'if . akımın kümülatif yağışa 

oran ıdır. 
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YAÖIŞ IÇINDEKi YAÖMUR VE KARlN 
AYRILMASI VE KARSUYU HACMININ TESBITI: 

Yağmur ve Karın Ayrılması : 

Yağış kayıtlarında ya§mur ve kar diye bir ay
r ı m yoktur. Bu durumda, şayet hava karlıyken ya· 
yış oimuşsa ve !tir önceiki güne göre kar . derinli
ğinde bir artış gözlenmişse o gün kar yağdığı ka
bul edil·ir. 1 No.lu periyod ('1979) i~n yağmur ve 
karın hiyetoğrafları beraber Şekil 2 de gösteril . 
miştir . 

Şekli 2 : Hlyetograf ve Hidrograflar (1979) 

Karsuyu Hacminin Tesbiti : 

ilıkönce, kar erime periiıyodundaki a'kım , çekilme 

eğrisi (Q = Q
0
e- at) kullanılarak henbir taşktn için 

yaklaşık olarak ayrılmalıdır. Burada 0
0 

= pik debi. 
a = çekilme katsayısı, t = zaman (pi'kden soıırakl 

günler) . Bir örn~k olarak, Şekil 2 de yuıkarıdaki 

lfadeye göre taşkınl,arın ayrılması gösterilmiştir . iki 
komşu çek·ilme eğrrsi arasınd~ki hacimler her bir 
i. ta~kın için O, akım ı dır. Yağmurun getirdiği akım 
m ıktarı f,R, ile, 'karsuyu akım mrktarı fse (O,n)ob 

farik alınaralk hesaplarralbilir. A'kış oranı f,. kar ol· 
mayan periyoddaki (Kasım) sadece yağmurun se
bep olduğu taş·kınlardan tesbirt edflir. f ve f değer

leri yaklaş,k olarak eşittirler . Örneği n , f = 0,921 ve 
t, = 0,910, 

DONMA SEVIYESI, KAR OiZGisl VE 
ORTALAMA HAVA SICAKLIÖI ARASINDAKI 
iLIŞKILER : -

Ortalama Hava Sıcaklığı : 

En yilksek tepeye kadar olan kotlardaki orta· 
lama günlük hava sıcaklığını mak'Simum ve mini· 



mum günlük sıcaklıklardan (T max• T min) tesbit et
mek için, ortalama günlUk sıcaklığın değişimi üç

gen olar.ak kabul edl·lir ve şöyl·e bir ifooe yazıla
bilir_ 

T= T2max 

2 (Tmax - Tm in ) 
(1) 

Daha genel bir denklem Ferguson (1984) tara
fından ve~ilmiş.tir. 

..ıonma Seviyesi : 

Uonma sevıiyesi, günün maksimum sıcaklığının 

0°C olduğu kot olarak tarıflenmiştir . Bu kotun üze
rindeki kar erimesi, sadece atmosferden olan ısı 

akımı veya kar yüzeyi·nde yağmurun donması ile 
açığa çııkan gizli ısı yoluyla meydana gelir. Gözlem 
Istasyonu kotu H0 , mak<simum hava sıcaklığı da 
(T0 l.,.x ise, donma seviyesin!in kotu HF şöyle bu
lunur. 

(2) 

Burada, y = yükseıkirk l e sıca'klığın düşme oranı 
fl.aöseraite l 

Bu oranlar; doymuş adyabatik havada 100 m de 
0,6°C , kuru adya'batvk havada 100 m de 1°C dir. 

H Kotunda Maksimum (T H) max ve minimum 
(T H) min Hava Sıcaklıklerı . 

(T H) max = (To) max - Y (H - Ho) 

(TH) min = (To) min - '1 (H - Ho) 
} ........ (3) 

Buradan H katundakl T H ortalama hava sıcak

lığı, üçgen olarak değişim gösteren günlük hava 
sıcaklıklarından şöyle elde edilir. 

[(To) max- '1 (H - Ho) ] 2 
... .... ..... 

2 [(To) max - (To) min ] 
(4) 

Kar Çizgisi Kotu ile Gözlem Yerindeki Günlük 
Minimum Sıcaklık Arasındaiçi ilişki : 

Kar erime olayının baş laması , kar çizgisinin 
çekilmesi (yukarı doğru yukselmesi) i le tesb it edi
lir. Tesadüfen 1 No.lu (1979) periyod için havzanın 
br çizgisi durumu önceden bei"irlenmişti. Böylece 
bu done, gözlem Istasyonunda'ki günlUk minimum 
hava sıcaklığı lle ıkar çizgisinin •kotu arasındaki il i ş
!Qiyi çı~armak için kullanıldı . Sıoa'klıl<: değişmelerine 
karşı'lık kar çizgisinin değişiminin daha yavaş ola
cağı bekl·endiğl için, gözlem istasyonundaki günlük 
minimum hava sıcaklığı (To') min• ki.imölatif hava 
sıc8'klığı içlln yazılabilecek uygun bir elksponans·iyel 
forlkslyondan (·atk) çıkarıtıl<lı (Şekil 3l : 

700 

soo -

300 
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1 
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1 
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1 

1 
1 

1 

ıoo 

3/ ı 4 / ı 5 /1 6/ ı GU N 

Şekil 3 : Kümülatif hava sıcaklıklarının 

zaman ~~.~i.l~~! .... .... ... ............ . 
~''w Jmin- ..... 

('5) No.lu der/klemden, dOzleştlrilmiş minimum 
hava_ sıraklıOı (To') min elde edilebilir. 

('To') min = fiJQtk-1 , .. ..... ............ .. ..... ... . (6) 

1 No.lu periyod için; a = 1,570 x 10- 5 ve 
k = 3,658 dir. Burada t = gün ve t = 1 Için kar 
arıtmesinin başladıOı gün alınır . 

1 No.lu periyod Için, kar örtüsü ve . kar çizgisi 
kotu gözlem! yapılan Oç tar-Ih Şekil 4 de verilmiş 
v'e yukarıdaki formüle göre özel üç gün Için he
saplanmış olan (To') min değerleri, kar çizgisi kotu 
olan H,n deOerlerılne karşı noktalanmıştır. 

Elde edilen Ilişkiler lineer olup. şu denklemle 
açı'klanabilir. 

ı soo 
o H~n- 1 T0 1m 'ın 

•Hsn - Tc;n 

1000 

soo 

Şekli 4 

• 

• 

( T0l m ı n 

--ı~o _ [_'C_J__ 'i sn 

H,, ve (To') min ile H,, ve T,"'nin Ilişkileri 
5 
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H,n = (To ') min/ y + H0 = 108 (To') min+ H0 (7) 

Şekil 5 yukarıdaki denkleme göre özel tarih

lerde gözlenmiş kotlar kullanılarak hesaplanmış 

olan kar çizgisi seviyeleri arasındak i ilişkiyi gös

termektedir. 

(7) . denklem, (4) . denkleme uygulanmalk sure

tiyle, kar çizgisindekr ortalama hava sıcaklığı T," 

elde edilir. 

[(To) max- Y (H,n- Ho) ] 2 (H H ) (8) 
T,n = ( ] • ~ sn 

2 [(To) max - Tc) rrin 

[(Tol nıax- (To'Jmin ]
2 

= [(T) _ (T ') . ]f2 
2 [ (T ) _ (T ) . J o max o m ı n 

o maıt o m ı n 

(7) . denklemde, kar çizgisi civarındaki hava sı

caklığının yükseklikle düşme oran ı (labse rate) 

0,93°C/1 00 m olarak alınmıştır. Bu değer yaklaşik 

olanık kuru adyabatik labse rate (1°C 100- 1 m) 

eşittir . Şekil 4 ayrıca kar çizgisi ketunun hava sı

caklığının artması ile yukarı doğru tırmand ığını gös

termektedir. 

Kar Erime Alanı : 

Bölgede hava bulutlu ve havza kuzeye doğru 

eğimliyse , güneşlenmenin direkt etkisi ihmal edi

lebilir ve kar erime işleminin kar çizgi·s• ı ile donma 

seviyesi arasındaki zonda meydana ge'ldi ği kabul 

edilebilir. Buradan A,m kar erime alanı , alan kot 

arasındaki ilişki kullanılarak bulunabilir. 

H 
m 

2345 

2000 

No! 

1500 

1000 

782 '---=--~-~--~--=---
311 411 511 611 GÜN 

Şekli 5 Kar çizgisi ve data arasındaki ilişki 

6 

KARSUYU AKIM MEKANIZMASININ (KARSUYU 
AKIM MODELI) fETKiKI VE YENi BiR KAR 
ERIME FORMÜLÜNÜN TEKLiFi : 

Karsu.yu akımının, karla kaplı alanla karsız alan 
arasındaiki kar çizgisinde meydana geldiği kabul 
edil ir. K·ar çizgisi boyunca son derece küçük bir 
!kar erime alanı dA, olsun, onun kot farkı dH, or
talama kar derinliği h ve bi~kaç günlük yüksek bir 
akış peri.yodu boyunca kar çizgisinde'ki kümülatif 

ortalama hava sıcaklığı (~T," ) olsun. 

Şekli 6 : Karsuyu akış modell 

~ar erime zonu dar alındığ ı için, e~imenin üst 
sıQırı ile ·kar çizgisi arasındaki kot farkı , kar çiz
gisindeki ortalama sıcaklığa yaklaşık olarak eşittir. 
Erime zonu kenarının kar derinliği de tüm kar ör
tüsünün ortalama kar deninllğine yakalşik olarak 
eşittir . Gerçekten de 2., 7. ve 8. denklemlerden, 

HF- H,n = [ (To) roax- (!To') min]/ y = 2 T,n/Y 
... .. .. . .... . ........... ....... ............. . (9) 

T:n ve T," - .o.T ('burada AT< T.nl arasında bir 
sıcaklıık değerinin üzerinde kar erimesi meydana 
gelebili r. 

Kot far<kı AT/y ·= (2 C/y) T,n'ye 'karşılık gelir. 
C -burada bir ·U}Igunluk sabitidir. Böylece kar erime 
alanı da y~Maşıık olarak, 

(- 2 C/y) T," dA,/dH formülüne uyar (dAJdH 
negatif olduğu için) ve kar enime hacmi; 

- 2 C/y T," dA,/dH h Cose olur (Şe'kil 6) : 

O _ , 'b/ dA, sn-~ ( y) T,., -- Cose . h ........ . 
dz 

(10) 



Burada b uygunilik sabittir (- 2 C'ye eşit). 

Ortalama kar derinliği h; arta kalan kar mi'ktarı 

~'"'nin karla kaplı alan A,'ye bölühme·siıyl& bulun
muştur. 

h = Ssnf (A,Cose) (11) 

Buradan da karsuyu hacmi yeniden yazılacak 

olursa; 

- dA,Cose 
0," = ~ (b/ y) T,n _d_H_ tı 

dA, S," ( l = ~ (b/y) T,n ~ -A-... ..... . .. 12 
s 

= ~ (b/y) 
d (1nA,l 

d H 

b 
Burada f3 = -

Y 

d (1nA,) 

d H 
(13) 

Şaıyet karla kaplı alanın logariıtma:sı ile kod 
arasında lineer I:Jir bağın'tı vaıısa, 8 sabit demeık

tir. Bu !<abule göre, kar erime akımı kar çizgisinde 
oluşur, kar erime hacmi, arta kalan kar mrktarı ve 
kar çiz!fis'inde'ki kümülatif ha~a sıoaklığıy1a oran, 
tııldır. 

GÖZLENMiŞ DATA KULLANILARAK KARSUYU 
AKIM MODELLERiNiN iNCELENMESi : 

Derece • Gün Metodunun Gözden Geçirilmesi 

Önceki bölümde elde edi·len yeni karsuyu akış 
model·ine, kar çi~i·simleld 'kümülatif hava sıcaklığı, 
artılk kar miı~arı ve karsuyu hacminin gözlemlerini 
biriPk't:e uygulayaralk ·test etmeden ön~e. bu göz
l·emlere derece- gün metodu uygulandı . 

ıKarsuyu hacmi derece- gün metodu ile hesap
landı (l.:ins·l·ey et al., 1949) : 

t2 -

0," = lK 1: TmAo 
t =tl 

Burada; 

o,n = ~arsuyu akımı (~-ld) 

(14) 

Tm = 0°C üzerinde!Wı günlUk arıtalama hava 
sıcaklığı (°C) 

~ Tm = Gözlem süresince 0°C'ın üzerindeki 
kümüJ.alt\i·f ortalama hava sıc-aklığı (°Cd), 

K =ikarerime ıkatsayısı [ı (ım3s-ıı (°C'km2)-1.], 

t 1 ve tı = data analizinin ilk ve son günleri ve 
A

0 
= Havza ·alanı ( ıkm2) . 
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Karsuyu hacmi , sanki !Jüt'ün ~avz:ada birden eri
me başlamış gi'bi h~saplanır. 1979 da'k'i data anali
zinin altı periyodu Tablo 2 de verilrniştir. Bu çalış

mada; donma çizgis·i ile kar çiz:glsi arasındaiki alan-

sal ortalama hava sıcaklığı Tm ye~ine, kar çitg'isin

deki ortalama hava sıcalklığı T," kullanılmıştır. 

Tablo 2 : Analizierin Periyodu (No. 1, 1979) 

AnaHzlerin 
Periyodu Tarih 

tı 

t2 

)QOO Q. 1 J. 1s d l 

zooo 

1000 

• o .... 

24 Mart 

5 Ni'san 

4 Mayıs 

18 Mayıs 

, 

.. 
o 

6 Nisan 

19 Nl1s·an 

19 !Mayıs 

1 Haziran 

o 15179 ı N0 1 J 

• 1974 I No 21 

• 1972 I No l l 

• uns ! No ' 1 

20 Nisan 

3 Mayıs 

2 Hatiran 

28 H~iran 

100 

-r. Tı n • 0 I"C - Gv n lıı~ 1 

200 X ( 42 S -4 1 

Şekil 7 : Kar çizgisindeki kümülatlf hava sıcaklığı 
ile karsuyu hacmi arasındaki ilişki 

Şekil 7 den, kar erime alanındaki kümülatlf 
ortalama hava sıcal<lığı ile l<arsuıyu mil<'l:arı ara· 
sırldaki HiŞki, korela'syon zayıf ol'duğundan göste
rilmedi. 

Sonra, karısuyu mıktarı ile kümülatlf alansal 
hava sıcaklığı arasındak'i iliŞk· i şöyle Ifade edildi. 

[ (T.,)mox- Y (IH -Ho) ] 2 

ı; T HAsm = ı; A,m 
2 [ (Tolmox- (To) min] 

(15l 

Kar erimeıri ise şu formülle aç~klanır. 

B'Ura:da; K'= Kar erime kats-ayı-sı [ (mls-1) 
(oCkm2J-1) 

7 
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3000 Q.sn f rr?t J d) 

2000 

1000 

. . 
• o 

10000 

.. 

20000 

o Hl7SII Nol S.sncf4096n\'/ş gunl 

o 1974 INo2Ssno'"Sl0 4 rJ/.1gun) 

• 1972 tNo l Sıno'" 'o7rJ/sgun) 
• 1975 1No 45srıo=6S21rı1ts ı;ıunl 

' l oooo r lH A'"ı·c d kı-l ı 

Şekil 8 Kümülatif alansal hava sıcaklığı ile 
karsuyu hacmi arasındaki ilişki 

Şekil 8, karsuyu miktarı ile kümülatif alansal 
hava sıcaklığı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
Şekilde ayrıca kar erime başlangıcındaki artık kar 
miktarının listesi de verilmektedir. Artık kar mik· 
tarının hesaplanması ise_.daha sonra açıklanmıştır. 

Şekil, her bir yıl için daha büyük bir kümülatif 
hava sıcaklığına karşılık daha çok karsuyu mikta· 
rını veren bir eğilimin olduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber bu metodla bile, karsuyu miktarı 

ile kümülatif alansal hava sıcakl ığı arasında lineer 
bir ilişki olduğunu söylemek zordur. 

Karsuyu Akımı . için Teklif Edilen Formül : 

Her ne kadar derece · gün metodu yukarıda 

açıklandığı şekilde uygulanıyorsa da, hiçbir durum 

kar erime katsayısının sabit olduğunu göstermez. 

14. ve 1e :!enklemlerle elde edilen karsuyu hacmi , 

karsuyu akış debisine eşit farzedild iği için, gözlen

miş karsuyu hacmi ile ·kümülatif ortalama hava sı· 

caklığı veya kümülatif ortalama alansal hava sıcak

lığı arasındaki korelasyon zayıf olabilir. Mamafih, 

bulutlu bir kış mevsiminde, kümülatif hava sıcak· 

lığı [ısı) ile eriyen kar doğrudan nehire intikal et· 

mez. Eriyen bir kısım, kar içerisine sızar ve tekrar 

donar. Bu nedenle, kar yoğunluğu derece. gün ar

tımıyla fazl alaşır. Martinec (1975), derece.· gün ile 

kar yoğunluğu arasında iyi bir ilişki olduğunu gös· 

termiştlr. 
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Önceki bölümde, her ne kadar kar erime ala

nının donma seviyesı ile kar çizgisi arasında ol

duğu farzedilmişse de, karsuyu akımının kar çizgisi 

civarındaki kar erimesirrden kaynaklandığı kabul 

edilmiştir. Daha yuksek kotta, kar ç1zgisinden uzak

ta, ortalama hava sıcaklığı önemli derecede düşük 

olduğu .için eriyen kar, kar etrafında donar. Böylece 

kar yoğunluğu değişse bile akış meydana gelmez. 

Bundan başka, kar çizgisi kodu ile kar çizgisindeki 

ortalama hava sıcaklığı arasındaki ilişki, (Şekil 4) 

·kar erimesinin kar çizgisi civarında oluştuğunu be· 

lirtmektedir. Bu nedenle kar çizgisinde'ki ortalama 

hava sıcaklığını Tsn• artı'k kar mrktarını S,n ve kar 

suyu hacmini o,n içeren bir karsuyu akış modeli 

teklif edildi. Sonra, artık kar miktarı aşağıdaki şe

kilde hesaplandı. 

( 

t inci güne t inci güne ). 
s,n = f kadar olan ) - ( kadar olan ( 17) 

toplam yağış toplam debi 

Surada f = akış katsayısı 

A. 1 k ,J) 
ıooo -

soo o Karla ortulu alan 

o Takribı alan 

100 

so 

IO L----~-oo~o--------~ıs~oo~----~ı=o~oo~H~!~m~l 

Şekil 9 Vükseklikle karla kaplı alan 
arasındaki ilişki 

Şekil 9, 1979 ·daki 1 No.lu periyod için, karla 

örtülü alan ile kot arasında ters orantılı (logarit· 

mi'k) bir ilişki olduğunu göstermektedir (13 No.lu 

denklemi açıklıyor). Sonra, Şekıl 10. artık kar mik· 

tarı S," ve kümülatif hava sıcaklığı ile (12) No.lu 

denklemle elde edilen karsuyu hacmi arasındaki 

ill;>kiyi göstermektedir. 



'Qsn ı ıJ t ~.d 1 

'""" 

o UI7SI 1 Nol 1 

e Hl74 1 No2 1 

• 1972 INol 1 
• 1975 I No 4 l 

• 'lo ~ 

sn• 4 4 3S :t 10
1 ı :s: T,n S1 nl-ıO i 21 

100 0 . 
~· ·o 

&O 100 ıoo JOO .,. 

Şekli 10 a .. ile l; r .. s .• arasındaki illfkl 
(Bu çalışmada elde edilen sonuç) 

Tablo 3 Herbir Periyodun SonundakJ 

Artık Kar Miktarı 

Analiz Periyodu Artık Kar Miktarı (S,.) 

Kasım - 30 Mart 8303.9 

31 Mart - 13 Nisan 7399.8 

14 Nisan - 24 Nisan 5851 .4 

25 Nisan - 7 Mayıs 4108.2 

8 Mayıs - 11 Mayıs 3685.7 

12 Mayıs - 25 Mayıs 1694.7 

26 Mayıs - 5 Haziran 1012.3 

6 Haziran - 23 Haziran 0.0 

Karsuyu hacmi şu derlklemle açıklanmıştır. 

(18) 

Buradaki terimierin bi~lmleri; 

f3 = (°Cd) -1 ve b = (dm2) -1 

Regresyon doğrusunun korelasyon katsayısı 

r = 0,972 dir. Şayet f3 s,n derece- gün metodunun 
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kar erime katsayıs ı olarak alınacak olursa, bu ça
lışmadaki kar erime katsayısı zamanla değişecek 
demektir. Bu çalışmada C nin değeri (C = 0,013) 

çok küçük alındığından kar erime zonunun kotu da 
düşilk olmuştur, bu nedenle kar erime zonu çok 
dardır. Öyleki, HF - H," nin kat farkıyla mlikayese 
edildiğinde % 1,3 ü kadardır. Buradan da anlaşılı
yor ki erimenin kenar zonundaki kar de~inllği, bü
tün ~ar örtüsü için bulunan ortalama derinilkle ay
nıdır 

hlm l 

20 

• 

.. 

Nısan \ 15 MO)'I5\ 15 Hazıran\ IS 20 Gun 

Şekil 11 ( 11). denklemi e bulunan ortalama kar 
derinliğinin tesbiti 

(12) No.lu veya (18) No.lu denklemler kar
suyu akış mekarl'izmasını çok iyi açıklama~tadırlar; 
Kar erıimesi kar çizgisi civarında meydana gelmekte 
ve karsuyu hacmi, artı"k kar miktarı lle karsuyu 
akımı süresince oluşan kümülatif hava sıcaklığıyla 
orantılıdır. Mizutsu, Yamada ve Wakahama (1978) 

Teine dağındaki kar örtüsünün birikimi ve kar ka
litesinin değişmesi ile ilgili çalışmalarında kar eri
me oranının kotla ilgil<i olmadığını, fakat erimenin 
bütün dağ üzerinde homojen bir şe'kilde meydana 
geldiğini rapor etıtller . Kar ermiesi için gereklı 
enerji; güneş radyasyonu (yükseklikle değişmez], 

atmosferden olan ısı akımı (hissedilir ısı] ve kar 
yüzeyinde yoğunlaşma yoluyla açığa çıkan gizli ısı
dan oluşmaktadır. Yu~El'k ko'tlarda hava sıcaklığı 
düşük fakat rüzgar hızı fazla olduğundan hissedüir 
ısı ile gizli ısı akımlarının toplamları alçak katlarda 
yukseğe göre çok az farkeder. Karsuyu akış meka
nizmasının mevctıt modelindeki bu tezatlığa belki 
üzerinde çalışılan alanlardaki topoğrafik farklılıklar 
sebep olmuş olabilrlr. Telne dağı 1 000 m ve Oku
tadaml dağı ise 2 300 m kotlarındadır. 

9 
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SONUÇ: 

'Kiasi<k derece- gün metoduna göre, karsuyu 
hacmi ile kümülatif hava sıcaklığı veya kümülatıif 

alansal hava sıcaklığı arasındaki ilişki Okutadami 

havtasının hiqroloj~k dataları kullanısirak incelendi, 

u~un bir bağıntı bulunamadı ve tatmin'kar sonuç 

alınamaöı. Bunun üzerine sadece karısuyu hacmini 

ve kümülaltlf hava sıca'klığını değil, artık kar mik· 

tarını da Içeren bir karsuyu akış mekanizmasına 

10 

sahip olan yeni bir karsuyu aı<ış modeli teklif 
edildi. 

Bu formül , krır erimesinin kar çiz-gisi civarında 

olduğunu öngörm ·ı<te ve şayet yukselldikre logarit
mrk kar ala nı arasındaki ilişiki lineerse, karsuyu hac
mini kar çizgisindeki kürnülatıif hava sıcaklığı ile 
artı!< kar miktarının niSbi bir ürünü olarak tahmin 
etmektedir. Formül , kışın bulutlu havada, Kuzey 
Varımkürede kuzeye meyil'li dağ yamaçlarının ol· 
duğu alanlarda kullanılalbihnekitedlr. 



ELEKTRONiK KUYU HiDROMETRiSi iLE SU SEViYE 
ÖLÇÜM TEKNiGi 

1. GIRIŞ : 

Tarım ·arazil'erı'hlden daha faz.la ürün alınabil

mes'i, temelde bi1!kri -toprak ve su arasında bu üç
genin özelli'kierine göre gere'klri dengenin kurul
masına bağlıdır. Bi,~k!i cinsi, toprak ve su özellikleri 
bu dengenin kurulması sırasın'da gözönünde tutul
ması gere·ken lıususlardır. 

Toprakıta bulunan fazla su, kültür bitkilerinin 
büyük çoğunluğu için olum'suz etlki yapmaktadır. 

Bu e~ki rilki şeki'lde olmaktadır. Birirn:'isi birtk!ilerin 
topraldta!k!i fazla -sudan doğrudan , i'l<'inoisl ise fazla 
suyun toprakta meydana gertirdiiğ' i fıiziksel ve kim
yasal değişikilikler sonuou dolaylı olarark e~kilenme
sidir. 

r aırtki yetişmesi için havadar bir kök bölgesi 
ve tarımsal faaliyetler için yeter derecede kuru bir 
üst toprak sağlamak üzere kaynağı ne olursa olsun 
fazla suyun araziden uzaklaştırılması drenajın ama
cıdır. 

Tarım alanlarında, topoğrafya bozukluğu , toprak 
özell'~kleri ve bir~ki örtüsüne bağlı olaralk yağışlar 
ve sulama sonucunda de~ine sızan sular, topraıkta 

.taban \Suyunun oluşmasına sebep olmaktadır. Özel
llkle aşırı sulama sonucu sulama ve drenaj tesis
lerindeiki ndksan ve yetersrizl·i'kler ete tabansuyunun 
oluşmasında etkiiri olmaktadır. 

Tü~kiiye'de sulu tarıma açılan arazilerde DSi 
tarafından 100 Ha araziye bir adet gelecek şekilde 
4 m derinliğinde Tabansuyu Gözh~m K~uları tesis 
edilmiştir. 

Drenaj tesislerinin yeterli olup olmadığının 

mevcut drenaj tesisleri"e erk tesi·sler lle drenaj 

(') Ziraat Y. Müh ., DSI VI. Bölge Müdürlüğü ADANA 

Yazan : Hasan DURU (*) 

tesisi olmayan alanla~a yen1 tesisin yapılmasına 

ihtiyaç olup olmadığının belirlenelbilmesi Için ta
bansuyu düzeyi ile nirtel:jğindek!i değlşilkli'klerin su
relkli ve düzenli olarak ·izlenelYHmesi amacı ile su
lamalarımızda gözlem kuyuları açılmışrtır. Bu ku
yulardan her ayın son 10 gününde rasatlar alınarak 
gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. 

2. TABANSUYU VE TABANSUYU GÖZlEM 
KUYULARI : 

Al Tabansuyu; Bit'ki ve ağaçların etkili k~ 
bölgesinde zararlı ve topralk yüzeyine yakın olan 
su olaralk tanımlanır. lki kısımda inceleyehiliriz; 

a) Tabansuyunu meydana getiren faktörler : 

1 - Yağışlardan sonra çukur yerlerde topla
nan yüzey sularının toprağa sızması, 

2 - Bilgisiz bir sulama sonucu araziye ihti
yacından fazla su verilmesi, 

3 - Sızıntı suları (Kanal, akarsu, denız ve 
göl lerden) 

4 - Yeraltı suyunun artezyenilk basıncıyla ve
ya sığ su tablası şartlarına bağlı olur. 

b) ~üksek .tabaılsuyunun meydana getireceği 
zararlar: 

1 - ·Toprak havasız kalacağından birtki kökleri 
çürür, 

2 - 'Bitkiler için faydalı olan mikroorganizma
ların faaliyetleri durur, 

3 - Rutu'bet fazlalığı·ndan b'l~· hastalıkları 

artar, 

4 - Mahsul verimi düşer, 

11 
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5 - Toprak yapısı bozulur, 

6 - Arazinin işlenmesi güçleşir , zamanında 

toprak işle nmesi , ekim ve hasat yapılamaz. 

7 - Arazi süratle çoraklaşır . Tuza dayanıklı 

bitkiler dışında hiç bir ürün yetişmez. 

Drenaj : Kısaca fazla suyun topra'ktan uzaklaş

tınlmasıdır. Kanal sızmaları ve özellikle kontrolsüz 
olarak verilen sulama suyunun tabansuyunu yük
seltmesi ve bu suretle arazinin su altında kalıp 

çareıkiaşmasını önlemesi açısından drenaj gereklidir 
(DSi Sulama Tesislerinde Tabansuyu lzfeme Reh· 
beri 1 987). 

B) TABANSUYU GÖZLEM KUYULARI 

Gözlem Kuyuları; Topraktaki taban suyu sevi
yesini, hareketinin akım yönünü, hızını ve eğimini, 

drenaj probleminin boyutlarını ve derecesini, kuşak
lama kanalları güzergahlarını , sulama ve yağışların 

tabansuyuna etkilerini , göl, deniz, pınar ve a'kar
sulardan sızmaları belirlemede kullanilan değerle
rin sağlandığı tesis edilmiş kuyulardır. 

Rasat kuyularının derinliği, tabansuyunun en 
kurak devrede düşabiieceği tahmin edilen derin· 
likten daha derin olmalıdır . Bu derinlik genellikle 
4 m dir. Kuyu yerlerinin tesbiti Için bir kroki ih· 
tiva eden tesbit formu hazırlanmalıdır. Bu formda 
kuyu civarındaki yollar, kanal ve ağaçlar mesafe 
ile belirlenmelidir. 

Gözlem kuyuları Au ger burguları ile 8 · iO cm 
çapında açılır. 

Kuyunun 90 cm'lik üst kısmı demir borudan
dır . Alt kısmı ise plastik olabilen delikli borudur. 
Boru çapı 5 · 8 cm arasında olabilir. Kuyu körtapa 
ile kapatılır. 

Gözl em kuyusu yapımında kullanılan malze-
meler : 

1 - Plastik boru (delikli) 3 nı </> 63 mm 

2 - Demir boru 1.35 nı ıp 51 nını 

3 - Körtapa 

4- Manşan 

5 - Kum· Çakıl 

6- Çimento 

7- Sütünlü ip (kanalet montesinde kullanılan) 

3. ELEKTRONiK KUYU HiDROMETRESiNiN 
TANITILMASI 

DSi 6. Bölge Müdürlüğü ACO işletme ve Bakım 
Şube Müdürlüğünde yaptığımız uzun çalışmalar ne
ticesinde bu alet geliştirilmiştir . Düzeneğe yaptığı 

işe uygun olarak Elektronik Kuyu Hldrometrisi adı 

verilmiştir. 

12 

ELEK TR C>DLAR 

Resim 1 : Hidrometre genel görünümü 

Şekil 2 de görüldüğü gibi Hidrometre·nin bütün 
parçaları numaralandırılmıştır. 

Elektronik Kuyu Hidrometresinin Parçaları 

1 - Çamur koruyucu 

2 - El'ektronik uç 

2 - Şase 

4 - Şase tespit vidası 

5 - Yalıt1<an 

6 - Ölçüm kablosu (cm olarak taksimatlı) 

7 - Pil (1.5 V) 

8 - Pil kutusu 

9- Klemens 

10 - Kapak tespit vidası 

11 - Işık yayıcı işaret lambası 

12 - Askı kordonu 

13 - Kristal hoparlör 

14 - ON· OFF anahtarı 

15 - Elektronik devre 

16 - Hidrometre kutusu 

17 - H idrometre kutu kapağı 



DSI TEKN'iı< BÜLTENii 1990 SAYI 71 

-----,,-------- ---_ _,.......~::=---Kör tıpa 

M~on 

,..__ Delik OS cm . 
E 
u 

ı-----Demir boı u Q 1 r, 

E 
u 

U"' 
-3 

ı 
ı 

-·-- ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Delikli tt>neke veya PVC boru----+! 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Kuyu k!norı- ı i 
~ 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı ı 

Şekil 1 : Tabansuyu gözlem kuyusu şaması 

1 
ı 

ı 
ı 

El 

~ı 
ı 

13 



051 TEmfK BÜLTENi 1990 SAYI 71 

ŞEKiL: 2 ELEKTRONiK KUYU HiDROMETRESi ÖNDEN GÖRÜNÜS( Üst kapak açıkl 

Şekli 2 : Elektronik kuyu hldrometresl önden görünüş (üst kapak açık) 
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4. ELEKTRONiK KUYU HiDROMETRESi iLE 
SU SEViYE ÖLÇÜM TEKNi{;i 

Arazide yaptığımız uygulamalı araştırmalarımı

zın ilk amacı, sadece drenaj kuyulannda su seviye 
rasat ı nı tam ve hatasız olarak ölçmekti. Bilindiği 

gibi gözlem kuyularında su seviye rasatını yapa
cak bir alet bulunmamaktadır. işletmelerde çeşitli 
ilkel metodlarla yapılan ölçümlerin hatalı olduğu 

meslektaşlarımız tarafından müteaddit defalar dile 
getirilmiştir . 1988 yılı Adana Seyhan Eğitim Tesis
lerinde yapılan işletme Mühendisleri toplantısında ; 
•Nasıl doğru rasat alınır? işletme Mühendisi olarak 
yapılan rasatların doğruluğunu biz ne ile kontrol 
edebiliriz? Rasat te'knisyenlerini nasıl denetleriz?• 
gibi konular tekrar gündeme gelmiştir . O tarihten 
sonra yaptığımız uzun çalışmalar neticesinde tam 
ve hatasız rasat yapan bu Hidrometre'yi geliştirdik 
Daha sonra DSi 6. Bölge Sondaj Şube Müdürlüğü 
ve VAS Şube Müdürlüğü teknik elemanlarının is
teği doğrultusunda 100- 150 m gibi derin kuyular 
•için, Planlama Şube Mudürlüğü' Topra'k- Orenaj Baş 
Muhendisliğinln uygulamalı denemeleri ile de; Per
meabilite testinde Ele'ktronik Kuyu Hidrometres-i 
adı altında yeni eJ·ek'tronik devreler geliştirilmiş 
ve uygulamada başarı sağlanmıştır. 

Tarafımızdan geliştirilen hidrometrelerin Tür
kiye'de seri imalatına başlanmış olup, 6 aydır Ada
na Köy Hizmetleri, DSi 6. Bölge Müdürlüğü, ASO 
işletme Müdürlüğü, ACO işletme Müdürlüğü, Son
daj Şube Müdürlüğü, Planlama Şube Müdürlüğü, 
Manavgat Sulamaları işletme Müdürlüğü, Samsun 
qşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, Ç.Ü. Ziraat Fa
kültesi K!ültürteknrk Bölümü, U.Ü. Ziraat Fakültesi 
Kültürteknik Bölümü ve bazı buyük çiftçiler dene
miş olup uygulamalı olarak rasat işlemlerini yap
maktadır. Böyle pratik bir aletıin Türkiye'de ilk defa 
DSi teknik elemanları tarafından yapılmış olmasın
dan memnuniyetlerini bildirmişlerdir. 

a) Tabansuyu Gözlem Kuyulannda Su Seviye 
Ölçümü · 

Pilleri takılmış çalışır durumdaki Hidrometreyle 
rasat yapılacak tabansuyu gözlem kuyusunun başına 
gidilir. Şekil 2 de görüldüğü gibi tüm parçaları nu
maralandırılmış Hidrometre'yi rasat yapacak kişi 
askı kordonuyla (12) boynuna takar. Ölçüm kablosu 
ucunda bulunan yalıtılmış yivsetli şaseye (3) ça
mur koruyucu ( 1) soldan sağa döndürOlerek son 
yivsete kadar takılır. Çamur koruyucunun (1) ta
ıkı lmasıyla, elelctronik uç (2) muhafaza edilmiş , 
elektronik ucun (2) çamura değmasini önlemiş 
olur. Aynı zamanda çamurlu kuyularda hidrometre 
çalışmayacağı için rasat te'knisyenlni yanıltmamış 
olur. Çeşitli denemeler neticesinde geliştirdiğimiz 
çamur koruyucu (1) ta'kılmasının diğer bir özelliği; 
ölçüm kııbiosu (6) ve şaseden (3) sızan artık su-
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lar şase (3) ve elektronik uç (2) arasında iletken
liği sağlayacağından sönümlü ses ve ışık gelme
sine, bu durumda da su seviye tespitinin yanlış 

ölçümüne neden olacaktır. 

Rasat teknisyeni askı kordonuyla (12) boynu
na asılı hidrometrenin anahtarını (14) kapalı ko
numdan açık konuma getirir. Aynı zamanda şerit
metre olarak kullanılan cm bazında taksimatlı 2 x 
0.75 mm'lik yassı ölçüm kablosunu (6) sol elinde 
desteier. Sağ eeiiyle çamur koruyuoulu (1) şaseli 

(2) başlığı, manşonu açılmış Tabansuyu Gözlem 
Kuyusuna yavaş yavaş salar (Resim 2). 

Resim 2 : Su seviye rasatına '-'lama 

Çamur koruyucu lu ( 1) ve ş-ase (3) 250 gr'a 
yalkın l?_ir ağırlı·k teşkil ettiğin'den Tabansuyu Gözlem 
Kuyusundaki kablo salınımı , kolay, ·ölçüm kablo
sunda'ki (6) biJküime ve eğrllmeler ağırlıkdan do
layı düZJgünleştiği Için ölçüm kaybı olmamı~tır. 

Onun için ölçüm kablosu (6) yumuşak, uzama kat
sayısı (X) değişmeyen, yassı, 2 x 0.715 mm'l'ik özel 
olara'k imal ettir'llmlş'tir. 

Ölçüm kablosu (6) ucundaki ağırlı1klı elektrot 
ile kuyuda salınıma devam edilir. Kı.ıyudaki statik 
su seviyesine gelindiğinde zaman, su çamur koru
yucu (1) delrklerinden içinde'ki boş galeriYiJ dol
maya başlar. Ağırlı~dı çamur koruyuculu elektrot 
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aşağı indiğinde galerideki su seviyesi yukarı yük
seleceğlnden, şase (3) ile temasta olan su elek
tronik uca (2) temas ettiğinde kuyudaki su. ilet
kenliği sağlayacaktır. Ele!~ronik uç (2) ve şase 

(3) kapalı devre oluşturacağından au anahtar va· 
zifesi görecektir. 

Tabansuyu gözlem kuyusundaki sudan devre 
tamamlanınca Hidrometre aynı anda ışıklı ve sesi 
olarak ikaz vermektedir (Resim 3). 

Resim 3 : Kuyudaki su seviyesini bulmak 

Ucunda çamur koruyucu lu (1) ölçüm kablosu
nu ('6) aşağı- yu'karı hareket ederek su seviyesi 
tam ve doğn.ı olara'k bulunduğu yerde boru üst sı

fır noktasında ölçüm kablosu sağ el baş parmak 
ucuyla tutulur. Toprak yüzeyinde kaLan 30 · 40 cm' 
lik farkı çıkarmak için, sağ el baş parmak ile tes
bit edilen bu ndkta toprak yüzeyine temas ettiri
lerak açıkta kalan boru farkı çıkarılmış olur. Boru 
üst sıfır noı~asındaki ölçüm kablosu üzerinden 
dkunan ra'kam Net Su Derinliğidir (Resim 4). 

b) Derin yeraltı kuyularında su seviye ölçümü 

Sondaj şubeleri, planlama şubeleri ile bazı özel 
sondaj yapan finnalar çeşitli metodlarla (düdükl~

me'tre, avametre ale'ti, şeritmetre ... ) su seviye 
derinliğin i ölçmeye çalışma'ktadırlar . Bilindiği gibi 
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bu ölçümlerle her zaman istenilen doğru sonuç 
alınamamaktadır. 

Resim 4 : Net su derinliğini bulmak 

Derin kuyularda (100·150m gibi) su seviye 
ölçüm işlemi aynı tabansuyu gözlem kuyularında 
olduğu gibidir. Yalnız burada kalblo çok uzun ol
duğundan kullanım kolaylığı olması için döner ma
kara üzerine sarılmıştır (Res'lm 1). Su seviye ra
s atında döner makara üzerine montajlı Hidrometre
den sesli ve ışıklı ikaz gelmesiyle, kuyu su de
rinliği taksimatlı ölçüm kablosu üzerinden metre 
olarak oıkunur. Dcn.:r makaranın hareketini kontrol 
etmek için makara yan yüZ!üne flren tartibatı monte 
edilmiştir. Elektronik kuyu hidromatresi sondajların 
çalışma yaptığı pompa tecrübeleriilde kullanılır . 
Pompa tecrübesi ile akifere ait hidrolik paramet· 
reler bulunur. Statfk su seviyesini ve dinamik su 
seviyesini net olarak ölçmek mümkündür. S. su 
seviyesi ile D. su seviyesi arasındaiki değişmeleri 
(düşüş ve yükseliş) tam ve hatasız ölçer. 

c) Permeabilite Testinin Yapılması 

DSi planlama ünıtesı toprak· drenaj şubeleri
nın toprağın permeabilite testinde kullandıkları 
probometrenin yerine elektronik kuyu hidrometresi 
denemelerinde net başarı sağlanmıştır. 1-!idromet
renin 2 kalem pille çalışması, ölçüm kablosu üze· 



rinde cm olarak taksimat ve suyun b'irim zamanda 
yiJkselmeslni sesli ve ışııklı olarak ikaz vermesi 
~test olayına büyük prcıtrkl~k kazandı~mıştır. Planla
ma Şube Müdürlüğü Toprak- Drenaj Baş Mühen
disliğinin Çukurova topraklarında yaptı'kiarı per
maabilite testinde, daha önce bir günde yalnız 2 
kuyuda test yapılır iken, geliŞ<tiroiğimiz hidrometre
nin uygulamaya girmesiyle bir günde 8- 10 kuyuda 
test yapılmaya başlanmıştır . Daha önce bir kuyu 
testinde S- 6 kişi işgücü çalışır iken, hidrometre
nin çok prati'k ve ölçüm kablosu üzerinde cm ola
rak taksimat olmasından dolayı bir kuyu testi 2 
kişi Işgücü lle yapılmaHadır (Resim S). 

Resim 5 Probometrenln Verine Hidrometrenin 
Permeabilite Testinde Kullanılması 

5. ELEKTRONIK KUYU HiDROMETRESIYLE 
RASAT YAPILMASININ iŞGÜCÜ VE 
ZAMAN MUKAYESESI 

Elektroni'k kuyu hidrometresiyle su seviye ra
satında kes'in sonuç alınmıştır. Hata payı = -+- O' 
drr. Yan cidarı ıslak ve çamurlu kuyularda bile 
tam ve doğru sonuç alınmıştır. 

a) Gözlem kuyularındaki haJ.ihazıroaki rasat 
m9todları (ucuna taş bağlı fp, uzun kamış, maran
goz matresi gibi uç köşeleroen punıtalı açılır ka
panab'Jiir çıta .. . ) yerine, kesin sonuç veren hidro-
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metreyle bir kuyunun rasat işlemi 3 dakika sür
mektedir. Manşonu açılan gözlem kuyusuna çamur 
koruyucul:u elektrot salındığında, suya temas edip 
aynı anda sesli ve ışıklı iıkaz geldiğinden net su 
derinliği ölçüm kablosu • üzerinden direk okunur. 
Hidrometre taşıma çantasına konulup ikinci bir 
gözlem kuyusunda rasat işlemine hazır duruma 
gelme işlemi 3 dakFka sürmektedir. Gözlem kuyu
ları arasındaki yol hariç arka arkaya bir saatte 
60 : 3 = '20 adet kuyuda rasat yapılır. Bir günde 
bir teknisyen 8 x 20 = 160 adet gözlem kuyusun
da tam ve doğru olaraık rasat yapabilir. 

ıb) Derin kuyularda, manşonu açılmış gözlem 
ıkuyusunda rasat işlemi takriben 10 dakPka sürmek
ıtedir. Bir saatte yol hariç 60: 10 = 6 adet derin 
kuyuda su seviye rasatı yapılır. Bir günde bir lek
nisyen = 8 x 6 = 48 adet derin yeraltı kuyusunda 
su seviye rasatı yapılalbilir. 

c) Permeabilite testinin yapılmasında daha 
önce açı'klandığı gfbi S kişi bir günde 2 adet ku
yuda test yapmalarına ıkarşılık . Hidrometrenin dev
reye girmesiyle 2 kişi bir günde 8- 10 kuyuda tam 
ve doğru olarak test yapma'ktadırlar. Demek ki s 
günde 2 kuyudan S x 2 = 10 kuyuda, S'er kişiden 
S günde S x S == 2S işgücü ile yapılan test çalış
masını; geliştirdiğimiz hidrometreyle 10 kuyuda 
aynı test çalışmasını daha hassas ve doğru olara'k 
2 kişiyle yapmak mümkündür. Sonuç olara'k 25- 2 
= 23 işgüe'ü kişi tasarrufu , 5 günde yapılan test 
çalışmasının 1 günde yapılmasıyla % soo zaman 
tasarrufu sağlanmıştır. Bu yeni su seviye ölçüm 
te'kniğinin maliyet yönünden ekonomiye katkısı, iş
gücü ve zaman tasarrufu açısından teş'k,i latımıza 
büyuk fayda sağlayacaktır . 

6. SONUÇ VE TAVSIYELER 

21 . Asrın eşiğinde elektron ik çağına girmek 
üzere olan dünyamızda, teknik ve teknolojik geliş
melerin süratle tarım alanlarında da uygulama,ya 
girmesi şarttır . Amaç, elimizdeiki imikanlar ve iş 
gücü lle en eikonomilk ve en krsa zamanda da'ha 
fazla iş yapmaktır. Bu yoldan hareketle ACO Şıibe 
Müdürlüğünde; gözlem kuyularında, derin kuyular
da ve toprak permeabilite testinde kullanılmak üze
re bu elellm-onik kuyu hidrometresi geliştirilm i ştir . 
Her geçen gün teşlkilatımızda gözlem kuyuları art· 
ma'kta, .buna paralel olarak bu gözlem kuyularında 
pratik, ,tam ve hatasız rasat yapılması için bir alete 
ihtiyaç duyulmaM'adır. Geliştiroiğimiz hidrometrey
le su seviye rasatları tam, ckığru , pratiık ve hata
sız olarak yapJlmaktadır. 
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iÇMESULARININ KLORLANMASlNDA 
TRiHALOMETANLARIN OLUŞUMU 

ÖNSÖZ: 

!Dünyada ve üJlkemizde içmesularının arıtıldık

tan sonra dezenfelksiyon amacıyla kiorlanması, yay
gın bir yöntem olarak arıtma tesislerimizde kulla
nılmak'tadır. Ancak, son yıllarda yapılan araştın:ııa

lar, klorlama sonucunda oluşan bazı bileşfk1erin 
kanser yapıcı özelliklerini ortaya çı'karmışıtır . Geliş
mekte olan ülkelerde özelliıkle önem taşıyan bu 
bilgilerin gelecekteki arıtım tesisleri tasarımında 

göz önünde bulundurulması gerelf<tiğinden. son ge
lişmele~in tüm DSI camiasına duyurulmasında ya
rar görülmüştür. 

GIRI$: 

Klorlama, içmesularının dezenfeksiyonunda 
dünyada en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. An
ca'k, son yıllarda yap ı lan araştırmalar , bu yöntemin 
güvenilirliği hakkında bazı şüpheler doğurmuştur. 

Klorun yüzeysel su kaynaklarında doğal olarak bu· 
lunan organik maddelerle reaksiyona girerek, kan· 
sere neden olan trthalometan (THM) bileşiklerini 
oiuştrurduğu saptarımıı}tır. CHX oiaral< gösterilen~ 

tri·halomeıtanlar da X simgesi , cı -. Br- veya ı- ola
bilir. Trihalomeıtanların kanserojeniık et1<is'i ,keşfedii
diğirrde, ,gel·işmekte olan birçok ül.ke, bu toksik bi· 
leşlıkferin oluşumunu engellemelk amacıyla yeni ya
sal düzenlemeler geliş't'irmiş'tir . Bu yöntemler ol
dukça gelişmiş teknolojilerle ıklorlamadan önce 
organi'k maddelerin giderilmesi veya bir başka de
zenfe'ktan madde, örneğ·in : ozon, klordioksit veya 

(•J Çevre V. Müh. 

•DSI 1. Bölge IMOdürlüOü 

Derleyen : FÜSUN KÜRÜM (•) 

klorarninin kullanılmasını gerektirir. (1) Bu tebliğ

de, 'THM'Ierin sağlı-ğa etkileri ve THM kontrolünü 

uygulayabilecek pahalı teknolojileri geliştirmiyecek 

ge'işmekte olan ü"kelerin karşı karşıya bulunduğu 

sorunlar irdelenecell«ir. 

THM'nin OLUŞUMU 

Genellikle suların dezenfeksiyonunda klor do

zajının çoğu oksidasyon süreçlerinde kullanılır ve 

anca'k küçük bir bölümü rea'ksiyona girerek klor

lanmış bileşikleri oluşturur. THM 'Ier klorlanmış yan 

ürünlerin sadece bir kısmını oluşturur . THM'Ierin 

yanında belirlenmiş diğer klorlanma ürünleri; klor

lanmış fenollar, benzoik asitler, klorlanmış metilbü

tan türevleri ve klorlanmış polinü:kleer aromatikler

dir. Içmesularında bulunan THM 'leri n suda doğal 

olarak bulunan organik maddelerle, klorun reaksi

yona .girır.:.di yle oluştuğu konusunda !>'irçok kanıt 

vardır. Organik maddeler ve klor var olduğu süre

ce THM'Ierin oluşumu dağıtım şebekesinde ve su 

depolama tessilerinde de devam etmektedir. ABD' 

de 80 kentin içmesuyunda yapılan ana:liz·lerde 1'HM 
konsantrasyonunun eser Tniktar lle 482 JLg.fl. ara

sında değiştiği ve ortalama değerin de 78 JLg./L 

olduğu saptanmıştır. Bunların arasında en çok % 

75 ile kloroform başta gelmektedir. Diğer THM'Ier 

ise sırasıyla mono, di ve tribromluhalometanlardır. 

Tablo 1 de ABD içmesuyu şebekelerinde bulunan 

THM 'Ierin analiz sonuçları verilmiştir . 
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THM En Oüı\ik Değer Ortalama En Yüksek Değer 

Klo·roform, mg.f l 

Bromoform, mg./l 

Dibromaıklorometan, mg./l 

Bromodilklorometan, mg.jl 

Toplam THM. 

OLUŞUMUN MEKANIZMASI 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Dezerlfeksiyon sırasında oluşan rHM'Ier.in çoğu, 
klor ile doğal olarak bulunan hümilk ve fulvik asi· 
tin reaksiyonu sonucunda oluşmaktadır. Hümrk bi· 
leşikierin yapısını açıikiayan bi-r çdk moıclel geliş
tirilmiştir. Genel ol·aral< humus bile~iğinin yapısı, 

yüzeyine bir ço!k fonksiyonel grubun tuturrduğu, ol
dukça b'üyuk poliheterdkondensatlardan oluşan bir 
arnort ıki'tle olarak düşünüleil)il-ir. (Şekil 1.) 

1Şekil 1 : Hümlk Bileşiğin Modeli 

Şekil 2'de ise klas'ik bir halotorm oluşum re
aksiyonunun aşamaları gösterilmeikıtedir. 

o 
" H- G - c.ı - •3 

~~~ .. 
'f")V '\~ 

r. 

0.083 

0.004 

0.012 

o.oıs 

0.117 

0.470 

0.280 

0.290 

0.180 

0.784 

THM OLUŞUMUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER : 

T1HM oluşumu su arıotıma uygulamalannda olu
şan en yavaş reaksiyonlardan biridir. THM oluşu

munu etl<il·ayen önemli raktörlerden bazıları aşağı

da irdelenmiştir. 

1 - pH Değerinin Etkisi : 

Şekil 2'del<i reaksiyonun aşamaları incelendi
ğinde, THM reaksiyonunda pH değerinin çok önemli 
olduğu anlaşılmamadır. pH'ın 9'dan 7'ye düşürül

mesiyle THM oluşumunda % 50 lik bir azalma te
min edilebileceği çeşitli araştırmacılar tarafından 

'bulunmuştur. Ro·olk (2). 8 • 10 pH değerler·i arasın

da reaksiyon hızın<la büyuk bir antış olduğunu gös
termiştir. Bu araş'tınmacı, yülksek pH değerlerinde, 

real<siyon hızının artmasını, tenolksl·t iyonlarının 

artmasıyla açı'klanmışitır. 

2 - Klor Dozunun Etkisi 

Lange (3), klor dozunun artmasıyle klorlanmış 

bil~uklerln bromlanmış- bileşrklere ora{lla arttığını 
göstermiştir. Kavanaugh (4) i1HIM oluşumunun değ
nıdan u)'gulanan klor dozuna bağlı olduğunu, yani 
artan dozla T1HM mıktarının anttığını saptamıştır. 

{)\. ;) 
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Şekil 2 THM oluşumunun Reaksiyon A,amaları 



3 - Bromun ftklsi : 

Brom iyonlarının da THM oluşumunda önemli 
bir rol oynadığı saptanmıştır. Orıtamda klorun bu
lunduğu durumlarda, brom, c;ksitlenerek ara ürün
ler ·oluş'l:urmakta ve THM reaksiyonunu klordan da
ha fazla erkileyerek hızlandırımaktadır. Bir çok 
araştınnacı ('5 ,'6,7,8) belirli bir klor dozunda , bro
mun THM oluşumunu arttırdığını sap'tamışıtır . 

4 - Sıcaklığın Etkisi : 

Suların klorlanmasında, kloroform oluşumu 
25°C'de 3°C'ye göre yaklaşık iki misli fazla olmak
tadır. Arguello (6) bir yıl süreyle arıtılmış içme
sularında yaptığı ' araştırmalarda, kış aylarında da
ha düşük konsantrasyonlarda THM olu~tuğunu sap
tamıştır. 

SAOLIGA ETKiLERi VE ·SONUÇLARI : 

1976 yılında, Amerikan Kanser Enstitüsü, klo
rofo~mun fareler üzerinde kanserotojik etkiye sahip 
olduğunu açıklamıştır (9). Daha sonra yapılan araş

tırmalar da, kloform me'ta'boll·tlerin DNA ile kim
yasal bağ oluşturduğu gözlenm·ıştir ( 1 O). Amerikan 
·Bilimsel Milli />:kademisi bu riski şöyle açıklamış

tır : Bir insanın, içinde 100 mg/ L kloroform bulu
nan suyu günde bir litre olm~k üzere 70 yıl boyun
ca tukettiğirrde kansere ya'kalanma oranı % 95 
olma'ktadır . 

Aynı yıllarda, bromoform , dibromoklorometan 
ve diklorobromomentanın da mütajenik etkiye neden 
olduğu saptc:nmıştır. Bir başka yapılan araştırmada 
ise, klorlanmış içmesuları kullani.ın bir grubun, 
klorlanmamış içmesuyu kullanan bir başka gruba 
oranla, mesane ve idrar yolları kanserine yakalan
ma olasılığının daha fazla olduğu belirlenmiştir . 

Anca1k şu nokta unutulmamalıdır ; bu araştırmalar 

a~tan kanser oranının doğrudan doğruya THM bile· 
şi'klerine bağlı olduğunu kanıtlamama1kta , sadece 
araştırııan değişikenler arasında bir bağlantı oldu
ğunu vurgulamaktadır . Özetle söylemek gerekirse, 
'kloroform nedeniyle kansere yakalanma oranı 

O -1.6/ 106 nüfus- yıl arasında değiş'me1ktedir. 

THM'LI SULARIN ARITILMASI : 

THM'Ierin denetimi için üç seçenek üzerinde 
durulma'ktadır. Bunlar; a) klorlama işleminden ön
ce organik maddelerin giderilmesi , b) klordan baş-
1ka bir dezenfektan madde kullanarak THM'nin olu
şumunun engellenmesi ve c) THM'Ierin oluşumun
dan sonra giderilmesi. ekonomik maliyet açısından, 
ilk iki seçenek daha uygun olmaktadır. THM'Ierin 
bir kere oluşluktan sonra giderilmesi ise heiJl çok 
zor, hem de çok pahalı bir yörıtemdlr . 
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Organik maddelerin giderilmesi için birçok yön
tem önerilmiştir ('11). Ham suyun klorlanmadan 
önce filtreden geçirilmesi gerekme'kıtedlr . Piltrede 
bakteriyolojlk büyümenin önlenmesi için önceden 
bir dezenfe'ktan ilavesi gerekebilir. Ancak bu de
zenfE~ktan klor dışında bir ma<!de, Örneğin : Ozon, 
olmalıdır. Su kaynağının tip'ine bağlı olarak bir çok 
arıtma tesisinde organik maddelerin giderilmesi için 
•klorlamadan önce aktif karbon kullanılması gere
'kir. Bazı yörelerde, ham su kalitesinin iyileştiril · 
mesi veya daha az organik madde içeren bir başka 
kaynağın kullanılması gerekebilir. 

Klor dışında bir dezenfe~tan seçimi THM olu
şumunu engellemek için akılcı ve pratik bir çözüm 
olarırk görülnıe'kted fr . Bu yöntem , halen klor kulla
nılan tesislerde değil de, gelecekte yaoımı düşü

nülen içmesuyu arıtma tessilerinde düşünülebilir . 

Bu durumda ozon, veya klorarninin dezenfektan 
olarak kullanılması teknik açıdan büyuk zorluklar 
getirmez. Geçtiğimiz yüzyılda , ozon Avrupa'da ba
şarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ancak, ozon kul
lanırken şebekede hiç kaçak olmaması gerekir. Ay
rıca ozon üretiminde elektrik enerjij giderleri de 
çok yüksektir. Çok kuwetli ve reaktif bir oks itle· 
yici olan ozon, bazı durumlarda hidroperol<sitler ve 
epoksit ara ürünleri oluşturabilir ki bu maddelerin 
de kanserolajik etkileri olduğu konusunda şüpheler 
vardır. Kloraminler, dezenfektan etk isi az olan ya
vaş reaksiyona giren bileşiklerdir . Dağıtım şebeke

sinde uzun süre kaldı'kiarı için yardımcı bir dezen
fektan olarak kullanılabilirler . 

ABD'deki su temini endüstrisi ve devletin de
netimci kurumları arasındaki mevcut görüş ise , 
klorlama uygulamalarının devam edeceği , ancak bu 
arada ham suda bulunan organik maddelerin gide
rilmesi ve THM oluşumunun en aza indirecek opti· 
mum klor kullanımını sağlayacak araştırmalara ağır
lık verilmesi yönündedir. 

GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE THM TEHLi
KESI : 

THM ' Ieri :ı oluşumu için gere'kli doğal koşullar 

gelişmekte olan ül-kelerde de mevcuttur. Ancak 
THM'Ierin gerçek seviyeleri hakkında mevcut veri
ler çok azdır . Su şebekelerind sıı<ı bir ölçüm proğ
ramı uygulandığında, klorlanmış sularda THM'Ierin 
bulunacağı kesindir. Bu yeni tehlike karşısında ge 
lişme'kte olan ül'kelerdeki su sektörü ile ilgili ka· 
mu kuruluşları bu konuda önlem almak zorunda
dır. Ancak bir yandan temiz su kaynaklarının azlığı 

ve enfeksiyon yaratan organizmalardan korunması

na yönelik sıkı önlemler de halihazırda klorlama 
uygulamalarının yoğun olarak uygulanmasını gerek
tirmektedir. Afri'ka, Asya ve Latin Amerika 'da'ki 
•konunun yetkileri, THM oluşumunun acil bir sorun 
olarak görülmediğini ortaya koymuşlardır. Bu ko-
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nudaki yaygın kanı ise, su yoluyla bulaşan ve en
feksiyon yaratan hastairkların riski, THM oluşumu

nun gelecekte yarate<cağı tehlikeden daha fazla ol
duğu ve bu nedenle yoğun klorlama uygulamaları

nın devam edeceğidir . 

Klorlamadan önce sudaki organik maddelerin 
giderilmesi ise zaten ekonomik imkanları kısıtlı 

olan gelişmekte olan ül'kelere ilave bir yük getir
mesi nedeniyle pratik olarak uygun görülmemiş

tir. Bu nedenle ileri arıtım teknolojilerin bu aşa

mada uygulanması "söz konusu değildir . 

SONUÇLAR : 

Doğal içmesuyu kaynaklarında organik madde
lerin bulunması THM oluşumunu hızlandırmaktadır. 
Organik maddelerin çeşitli kaynakları vardır : al 
Bataklık alanlardaki hümik maddelerin süzülerek 

su kaynaklarına ulaşması b) Klorlu endüstriyel atık

ların boşaltılması c) Kimyasal ve petrokimyasal en
düstrilerin atıikları. THM oluşumunu hızlandıracak 

diğer etkenlerde şöyle sıralanabilir : a) Su sıcak

lığının yülkse'kliği (Özellikle Türikiye gibi Akdeniz 
ülkelerinde) b) Özellikle yaz aylarında olabilecek 
enfeksiyon hastairkların önlenmesi amacıyla kulla
nılan yü'ksek klor dozları ve c) Yeraltı su kaynakla
rına deniz suyunun sızarak brom iyonlarının artma
sı ve dolayısıyla brom'lu halametanların oluşması. 

Görüldüğü gibi THM oluşumları ve bu bileşikle

rin kanser riskini çoğaltmaları önümüzdeki yıllarda 
gelişmekte olan ülkelerin karşısına yeni bir sorun 
olara'k çıkacaktır. Bu durumda ülkemizdeki su kay
naıkiarı ·kirlenme.ye karşı yeteri kadar ·korunamaz 
ise gelecekte su arıtma tesislerinin yatırım ve iş· 

!etme maliyetleri artacak ve alternatif dezenfekıtan 
kullanma arayışlarına girm~k gerekebilecdktri. 
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ŞAFT TASARIMINA YENI BiR YAKLAŞlM 

OZET 

Yazanlar R .C.KWON·Go(*ı 

P :K. KAlSER ( • • ı 

Çevirenler Mümtaz T.UR·FAN (***) 

Hasan TOSUN ( • ***ı 

Zemin içinde açılan bir şaftın davraııışma iki önemli faktör etkimekledir : 
( 1) Arazi gerilmesi ve zeminin dayanım parametrelerinin belirlendiğ i gevşeme 
başlangıç tipi ve ( 2) kazı esnasında şaft yüzey d eformasyon larının oluşumıma 

müsaade edilirse gelişecek gevşeme bölgesinin genişliği. Bugüne kadar teklif edil
miş klasik tasarım metodlarmın çoğunda bu hususlar dikkate alınmamıştır. Ve 
bu metodlar, simetrik olmayan bir şaftın etrafmdaki zemin deformasyonlarnw1 
tahmin edilmesin dr; yetersiz kalmaktadırlar. Yaklaşım- Etkileşim Metodu, yer çe
kiminin de dikkate alınmasıyla şaft etrafındaki formasyon basıncının ve ışınsal ze
min deformasyonlarının tahmin edilmesinde kullanılan bir çözüm yöntemi olarak 
teklif edilmiştir. Bu metod ile, zemin içinde kazılan bir açıklık etrafındaki geril
ınelerin yeniden dağılımı belirlenebilmekte ve oluşan deformasyonlar kaz ı ilerle
mesine bağlı olarak analiz edilebilmektedir. 

1. GIRIŞ ayrı olarak belirlenmesi gerektiğini ortaya koya
cak pratilk bir açık!::ıma y()ktur. 

Zemin içinde açılacaJk bir şaf:tın tasarımda iki 
temel unsur di~kate alınır. (1) Şaft yüzeyinin du
raylılığını sağlayacak kaplama tasarımı ve (2) şaft 

kazısından kaynaklanan zemin deformasyônunun 
tahmini. Hu iki unsur her ne kadar birlikte müteala 
edilse bile, genelli'kle ayn olarak ele alınır. Çö

zümü kolayiaştırma düşünces·i bir kenara bırakılır

sa, k'aplama b'asıncı ve zem·ın deforma•syonunun 

ı ·ı University of Alberto, Departmen of Civil Eng ., 
monton, Canada 

ı. ·ı University of Alberto <Department of C ivil Eng., 
monton , Canada 

ı• * •ı inş . Y. Müh ., DSi TAKK Dairesi Başkanlığı 

ı• • • •ı Jeo. V. Müh. DSi TAKK Dalresi BaşkanlıOı 

Ed-

Ed· 

Çeviri : Canadian Geotechnlcal Journal , May. 1988, N. 25 
s : 320·337 

Elde bulunan tasarım yaklaşımlarından çoğu, ze
minin plasti'k deformasyonu dikkate alınarak ve 
plc:stik denge yöntemleri kullanılarak geliştirilmiş

tir (Terzaghi, 1943 Berezantzev, 1958)'. Buna alter
natif olarak hayali kırılma yüzeyleri düşüncesinin 

limit denge denklemleri yardımı ile çözümü üze
rinde de çalışılmıştır (Prater, 1977ı . Gerçekte tah· 
min edilen ve ölçülen basınç değerleri zemin da
yanım- deformasyon özeHiği gibi faktörlere bağlı· 

dır . Bu değerler, yukarıda bahsedilen metodlarla 
bulunan değerlerden farklıdır. En önemlisi, gerçek 
basınç değeri tahmin edilen basınç değerinden 
büyuktür. 

Halen elimizde şatt yüzeyinde meydana gele
bilecek hareketleri veren bir kapalı formül yoktur. 
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Pratikte uygun bir emniyet faktörü seç imi ile de· 
formasyonlar kontrol edilmekte ve uygun bir kazı 
yöntemi seçimi ile de aşı r ı gevşemeler önlenmei<· 
tedir. 

Arazi gerilma alanı , zemin ve destek özellik
leri ve kazı kadernesi gibi çoğu tasarım paramet· 
ralerini dikkate alan Yaklaşım· Etk ileŞ im Metodu 
(YEM), formasyon bas ıncı ve zemin deformasyo
nunu aynı anda tahmin eden bir analitik çözüm 
srğ l ama kta dır. Bu yöntem, yalnı zca açı'k l ık ekse
nine paralel gerilma b il eşkesi ni n aç ı'k lı'k davranı 

ş ını çok az seviyede etk i led i ğ i ve kazı aynası ci· 
va rında üç boyutl u şa nt l a rın hakim ofduğu dairesel 
yatay yeraltı açıkl ı'klarında başarıyl a uygu l anmış 

bulunmaktadır. 

Zemin yüzeyine yakın bir şaftın analizi bütü
nüyle bi r üç- boyutlu problem o l duğundan : YEM bu 
genel şekli ile bir şattın davranışını tanımlamakta 
uygun değildir . Yerçekim i veya düşey yü'klerin et· 
ki si di kkate alınmalı dı r . Bu plastik veya sınır den· 
ge tekniklerinin YEM ile birl ikte kullanılması du
rumunda sağlanabilir . Bu düşünce ile şaft için ze· 
min in ya klaş ım eğ r i s i Ç l'kartılab il ir ve gerçeğe ya
kın olarak gereken destek basınc ı tahmin ed ilebi · 
lir. Sonra şaft tasarımında kull anılan klasik metod
ların uygulanabilirilik sınırları belirlenir ve rasyonel 
şaft performans model ine bağ lı olarak arazi ölçünı· 
leri yorumlan ır. 

Bu yay ı nın am ac ı, ti pik şaft davranışlarını orta
ya koymak ve yaklaşım etk i le ş'im düşünces i ile 
şaft üzerinde kazı etkisini belirlemektir. Birinc i 
bö lümde kl as ik tasarım metodları kısaca anlatıl
makta ve tekli f ed ilen YEM sunulmaktadır . ikinci 
bölümde; YEM ile kl asi k tasarım metodlarından 
elde edilen sonuçlar, Sonlu Eleman Metodu (SEM) 
sonuçları i le mu'kayese edilmektedir. Bu makale
nin tamam ı nda , yatay gerilma büyuklüğünün kendi 
pozisyonundan bağımsız olduğu varsayılmıştır. 
(crh == crHJ. 

Bu yayında tekli f ed ilen teknik ; Lade ve arka
daşları (1981 ), M üner- Kırc'lıenbaver ve arkadaş
ları (1980) , Kalser ve Mong (1984) tarafından 
değişi·k projelerde uygulanmıştır. Tüm çalışmalar
dan benzer sonuçlar elde ed i lmişti r . Bu. çalışma
ların mlikayases i daha sonra'ki yayınlarda sunu
lacaktır . 

2. ESKi TASARlM METODLARI 

Şaft tasarım mevodlarını ilki gruba ayırmak 
mümkündür : (1) Yerçelkimi veya d üşey asal ge· 
rilme etkisin i dikkate alan me'todlar (Terzaglıi , 
1943; Berezantzev, 1958; Prater, 1977) . (2) iki - bo
yu tlu plaka üzerinde bir del ik modeli i le konuya 
yakla ş an metodlar (A'bel , 1979) . Bu metodlardan 
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ikincisinin bütün gerilma koşullarında geçerli ol
madığı bil inmektedi r. 

Bütün hesap yöntemleri genellilde sınırlandı
rılmış, denge durumunu sağlayan . bir destek basın
cı değerini verir. Bu değere bir emniyet faktörü 
uygulanarak yenilmeler önlenir veya deformasyon· 
lar kontrol edilir. Dolayısıyla yeterli destek basın
cı yaratılarak duraylılık sağlanır. Deformasyonla
rın kon'trolündeki bu ya'klaşı'k metodlar, bilinmeyen 
'büyüklükte emniyet öngörmektedir. Bazı tutucu mü
hendisler, hala bu metodlarla tasarım yaparak aşı · 

rı emniyetli ve patıalı çözümler getirmektedir. 

Bu tasarım yaklaşımları, zemindeki gerçek du· 
rumu tahmine çalışmazlar. Bu yaklaşımlar, ya yenil· 
meyi önlemak için gereken küçuk bir destek ba
sıncını veya gerçekte hiçbir zaman aşılamayacak 

'bir tasarım basıncını öngörürler. 

2.1. TERZAGHi METODU 

Terzagbi, bi r tüneli yerçekimi olmayan bir or· 
tarnda düşey hale getird rkten sonra yerçekimi uy· 
gul aması esasına dayanan hesap yönteminin şaft 

ıtasa rımında çok yaklaşık bir metod olduğunu bil l· 
yordu . Kullandığı metodta şaft etrafında oluşan 

cr, · O'r değerin'in artması , dolayısıyla meydana ge
len gerilme yoğunlaşmasının yenilmeye neden ol
duğunu düşündü (A tipi yenilme B'kz. Şekil 1. a). 
Teğetsel gerilmalerinin düşey gerilmalerden öüyük 
olmasına rağmen bunların bi~birine eşit olduğu ka. 
bul edildi. Bu yaklaşı'k gerilme dağılımı kullanılarak 
sil indirik bir elemanın düşey olarak ' yıkılmasını ön
leyecek en düşCik destek basıncı hesaplandi. · 

Bu metodla hesaplanan kritik destek basıncı 

dağılımının bir örneği, Şekil 2'·de ko'hezyonsuz ze
minler için verilmelktedir. Bu <leğerlerln düşey pl.as
t isite ve A tipi yen ilme için geçerli olduğu bel•ir· 
tilmalid ir (Yüksek Ko değerlerin·de) . 

Terzaghi kendi önerdiği bu çözümde, şafıta ya'k· 
laştııkça .meydana gelen ve sıfırdan farklı kayma 
gerilme.lerinin etkisin in dikkate alınmadığını fank et
miş, bu nedenle hesaplarda Mohr- Coulomb ye
nilme kriteri Için kullanılan içsel sürtünme açı

sınınde bir düzeltme teklif etmişti r. Düzeltilmiş 
içsel sürtünme açısı (0 •) : 

0 • == 0 -s· . 30° < 0 <40"' ve c = o Için 
olacaktır . 

2.2. BEREZANTZEV METODU 

ı Berezantzev, 1958 yılında silindirik dayanma 
yapılarında toprak basıncının hesaplanmasına yö
nelik bir metod teklif etm i ştir . Bu metodta şaft 

etrafındaik i s i lindiııiık kaplamaya gelen toprak ba· 
sıncı iki difransiyel denklem ile ifade edilmektedir. 



Bu yöntemde Mohr • Coulomb kriteri plastik denge 
unsuru olarak ·kullanılmış ve sorunun Izestatik hal. 
de çözürnünü sağlamak için asal geriimalerin 
cr,_= crv = crl' cr, ,;, cr3 olduğu kabulü yapılmıştır. 
Bununla beraber gevşemiş zemin Içinde yalnız Şe· 
kil 1b'de gösterilen kayma yüzeylerinin oluştuğu 

varsayılmıştır. 

1 o } 1 b} 1 C } 

Şekil1 . Yenilme Tipleri {a) A tipi yenilme, o t-o r =en büyük 

{b) B tipi yenilme, oy- or =en büyük, {c) C tipi yenilme, 

Ot - Oy = AO bilyük 

'Bu metodrta toprak ba!sıncı, Sokolovsky'nin sa
yısal · hesaplama tekniği kullanılarak belirıenme•k

tedir. Bu şekilde belirlenen topralk basıncı · dağılı
mının bir örneği, Şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil

den de görüleceği üzere bu değerler, Terzaghi yön
temi ile bulunanların hemen hemen aynısıdır. An
cak Berezantzev yaklaşımı, _kayınanın koni'k şekilli 

yüzeyler boyunca olduğunu tahmin etmektedir. 
Eşit asal gerilmelerin oluştuğu varsayımı ile bazı 

düşey düzlemler boyunca A tipi yenilenmenin de 
oluşabileceği ben' i'msenmiştir. 

"' 

r]o on 

m 

ııp=30° 

c: o 
Y = 20 kN/iJ 

Pra1er 

= ı - si• • 

Şekli 2 Toprak \basıncı dağılımları 
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2.3. PRATER METODU 

Bu metodla, Berezantzev tarafından öngörülen 
metoda ilave olarak bir karnalanma kuwet i dahil 
edilmiştir. Terzag:hi ve Berezantzev metodlarında 
ihmal edilen bu kuwetin, aktif toprOO< basınç ka\. 
sayısı K. ile denge durumunu temsil ede!'l K0 kat· 
sayı·sı arasında bir değere sahip yeni bir katsayı 

(h) ile bulunması öne sürülmüştür. au varsayım 

sonucu bulunan değerler, Şeikil 2 de verilmektedir. 
Şekilden de görüleceği üzere bu metod, H/a ora· 
rıının 9 dan büyü'k olduğu yerde (c = O ve 0 = 
30° için) he~hangl bir desteklenmeye gerek olma
·dığını öngörmekte'dir 1<!1; bu sonucun tabiattaki 
gerçek ile bağdaşması mümkün değildir. 

•Bu fariki ılığın karnalama kuwetinln sınırlan · 
mamasından kayna:klandığı söylenebilir. Nitekim 
belli bir derinlikte bu kuwetin bir limit değere 
ulaşacağı aşikardır. Prater yaklaşımında, Terzaghi 
metodunda olduğu gibi kritik (en düşük) destek 

'basıncı hesaplanmaz. Bu yaklaşımda , Şekil 1 de 
verilen B tipi yenilmeyi başiatacak toprak basırıcı 

bulunur. Şaft yüzeylerinin deformasyonu anında 

yeni gerilme dağılımı A- tipi gevşemeye göre olu
yorsa, düşük ışmsal destek basınçları duraylılığı 

sağlamak için yeterli olacaktır . Bu durum Şekil 1 b 
de gösterilmektedir. Katsayı K0'ın kriter değer Kc, 
(sonra tanımlanacak) den küç·uk olduğu durumda, 
B tipi yenilmede deviotori'k gerilme farkının ne
den olduğu yenilme oluşu noaya kadar, teğetsel ge. 
rilmeler artarken ışınsal gerilmeler azalabilir. Bu 
durumda h = 0/ cr vo • K0 dan büyü'ktür. Topra'k ba
sıncı en uygun olarak Prater Metoduyla belirlene
bil ir (A = 'K

0
). Ancak ışınsal basınçta oluşacak 

azalmalar, Şekil 3 de görüleceği .gi'bi bir kemerleş· 
meye neden olur ve teğetsel gerilme ar:ta ~ken dü
şey gerilme azalmaktad ı r . Son olara'k, düşey ve 
teğetsel gerilmeler, her iki yenilme tipinde de (A 
ve B) lernin gevşemesinden dolayı eşit olur. Bu 
son şart, Berezantzev ve Terzaghi tarafından mo
dellenmektedir. Pr:i ter metodunda, duraylıligı sağ

lamak için ·gereken aynı kritik basınç dikkate alın· 
mamaktadır. Bu nedenle Prater yaklaş ımı, yüzeye 
yakın derinl iklerde çok tutucu olmasına karşın de
rin seviyelerde ise tam ters'i sonuçlar vermektedir. 

2.4. -ccPLAKA ÜZERiNDEKi DELiK .. YAKLAŞlMI 

Yeknesak geritme alanı ve bütünüyle plasti:< 
zemin içinde açılan dairesel kesi·tl·i açıklıklar i;:in 
gevşeme bölgesi genişliğ'ini, dengeyi sağlayacaK 

destek basıncını ve deformasyonları hesaplamak 
amacıyla analitik çözüm metodları geliştirilmiştir 

(·Brown et al, 198'3). Bu metodlar, zemin. destek 
davranışını ortak değerlendiren bir yaklaşım eğrisi 

önerme'ktedirler. Çözümlerde A tipi yenilmenin var
lığı kabul edilmiştir. 
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Arazi ölçümlerinin değerlendiri lmesiyle ilgili ilk 
çalı smalar . Abel ve arkadaşları tarafından 1979 yı 

lınd a sunuldu (Abel et al, 1979) . Ça lışmada ıy i 

taııınıl c: nnıış derin bir şaftın geriye doğru ana l izi 
(back analiz) yapıldı. Kaplama basıncı hesabında 

kc. plama yerleştirmeden önceki deformasyonlar ih· 
mal edildi, ancak kaplamanın akma, rötre ve elas
tik ·deformasyonları dikkate alındı. Bu çalışhıen;n 

yeniden değerlendirmesinde Mc Creath (1980), 
YEM' in yerçekimini dikkate almaksızın gevşeyerı 

kayaç içinde açılan şaftlarda başarıyla uygulana
b i leceğini gösterdi . ÇünKü zemin deformasyon!ar ı 
şaft destekleri tarafından önleniyorrlu ve ölçülen 
zemin basmçları, Terzaghi ve Berezantzev taratı"n
dan teklif edilen metodlarla bel irlenen. en düşük 

(kritik) basınçları aşıyordu. 

ı 

ı 
~_j 

ı 

(b) 

Şekil 3 Şaft etrafında kemerleşme (a) yatay 
kesit, 1 · 1 (b) düşey kesit 
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Özetle mevcut metodların hepsinde bazı öı;el 
koşulların sağlanması gerekli olup bunların hiç
birisi gerçe'kte şaft davranış ını ifade edememiştir. 

Aşağıda açıklanacak metodun bu mahzurlarının bir 
kısmını ortadan kal dırd ı ğı söylenebilir. 

3. YENi ŞAFT TASARlM METODU 

Yaklaşım- Etkileşim Metodu ile bir yeraltı açık· 

lığı etrafında zemin içinde oluşan gerilme ve de
formasyon ilişkisini analitik olarak tahmin etmek. 
mümkündür (Fenner, 1939; Pacher, 1964). Bu me· 
tod ile iyi tanımlanmış koşullar altında gevşeme 

bölgesinin genişliği de belirlenebilir. YEM, şaft 

davranışını daha rasyonel belirleyen bir yaklaşım 
olara'k benimsenir ve önerilir. Bu metodla yapılan 

analizde de arazi gerilmesi zemin dayanımı ve de
formasyon özell ikleri gibi çoğu parametreler dik· 
'kate alınabilmektedir . 

Şaft davranışı özellikle yüzeye yakınlarda yer· 
çikimi kuwetlerinin etkisi altındadır. Sorun 3 bo 
yutlu olup ·bütün yönlerdeki gerilmelerin lo-., (fv ve 
cr,) hesaba dahil edilmesi gereklidir. Yenitmenin 
şekl i, başlangıcı ve gelişmesi; bu gerilmelerin ni s· 
'bi büyüklüğüne dolayısıyla başlangıçtaki arazi ge
rilmesi veya K

0 
değerine bağlıdır . iki boyutlu pla· 

ka üzerindeki deli'k analizinden gerçek anal iz me
toduna geçebilmek için önce şaft mekanizmalarını 
bilmek gerekmektedir. Sonra YEM 'de bir düzeltrr.e 
yapma!k müm'kün olabilir. 

'Kazı ile ışınsal gerilmelerin boşaltılması sonucu 
şaftı çevreleyen zemin, yatay ve düşey deformas
yoniara maruz kalır . Boşalma yeterli düzeye ula
şınca, kaymalar ve kalıcı plastik deformasyonlar 
oluşur. Destek bas ınc ı, şaft yüzey deformasyonu 
ve plastik bölge genişliği büyüklükleri binbirle
riyle ilgilidir. Kazının neden olduğu gerilme boşa
lımı açılan delik etrafmda yeni bir gerilme da
ğılımına neden olur ve Şekil 3'de gösterilen bi· 
çimde yatay ve düşey kemerleşmeler oll!şur. Şe

kil 3a 'da silindirik şaft etrafında isotrop1k gerilme 
alanı, dolayısıyla oluşan yatay kanıerleşme göste· 
rilmiştir . Işınsal gerilmelerin boşalması, yatay düz
lemde teğetsel gerilmelerin oluşmasına neden olur, 
Şelkil 3'<le ise plastik b'ölgenin düşey olarak hare
ket etmek üzere olduğu halde oluşan düşey ke· 
m erleşme görülmekte<lir (Harıdy 1985). Bu kemer
leşme , bir kenar boyunca veya şaft desteği ile gev
şememiş zemin kütlesi arasında oluşur. Bu kemer
leşmenin duraylılığını sağlayan destek basıncı, ye
nilmeyi önlemeye yeterli olacaktır. 

Aşağıda destek basıncı (P;l, Plas1:ik bölge ge
nişl"lği (R), şaft yüzey hareketi (u1) ve zemin yak
laşım eğrisi ilişkileri düşey ve yatay kanıerleşme 
dikkate alınarak verilmiş'tir. 



-------- ---

Bu aşamada şunu özellikle vurgulamak gere
kir ki önerilen metod, bir boyutlandırma metodu 
olmayıp sadece oluşacak sonuçların tahmin meto
dudur. Bu nedenle gere'kli emniyet fa'k~örlerin i n 

hesaplar dahil edilmesi sonucu boyutlandırma ya
pılabileceği gözönünde tutulmalıdır . 

3.1. YATAY KEMERLEŞME 

3.1.1. Destek Basıncı 

Bu bölümde destek basıncı , yatay kemerleş
meye beğlı olarak hesaplanır. Bunun iç n yalnız 

yatay düzle.mdeki denge koşulları dikkate alınmış-

tır . 

Kazı öncesi .şah yüzeyine yakın zemin elemanı 
areııi ge ı. me lerine maruz kalmaktadır. Şart kazısı, 
kazıııın ilerlemesin,ı bağlı olarak destek basıncın

da (veya ışınsal gerilme) azalmaya neden oluyor 
gi'IJi görülebil ir. Elasti'k zeminde simetr:k c.lma~·:ın 
kazılar için gerilme dağılımı, eş itl ik · 1, 2 ve 3 de 
verilme!ktedir (Terzaghi, 1943). Notasyonl:ır :çin 
semboller 'kısmına bakınız. 

(j'vo = Y h = po 

(j', = K
0 

P
0

- [K
0 

P
0

- P,J (a/ r)2............ .. 3 

(j'
1 

= K
0

P
0

+ [K
0

P
0

- P,J(a/r) 2 .. ..... ....... 2 

Bu eşitlikler aşağıdaki varsayım üzerine kurul-
muştur : 

i. (j'v' (J' , ve (J', asal gerilmelerdir. 

ii. Şah yüzeyi boyunca kayma gerilmeleri 
ihmal edilebilir. 

iii. Şaft yeterince uzun bir yapıdır. 

P. değeri azaldığında gerilme farkları artacak 
ve be,lki de zemin dayanımının üzerine çıkacaktır . 
Zeminin plastik davranış göstermesi ve gevşeme 

başlangıc-ı, K
0 

ve zemin dayanırnma bağlı olarak 
gelişecektir. Aşağıda kohezyonsuz zeminler için 
eşitlikler yazılmıştır . Kohezyonlu zeminlere ait eşit

li•kler Ek A da verilmektedir. 

Doğrusal Mohr- Coulomb kriterine göre yalnız 
sürtünme için en büyuk gerilmeler oranı 

N = (j', / (J'3 = tanı (o;r / 4 + 0/2) .................. .. . 4 

olarak yazılabilir . 

Üç ayrı yenileme tipi için gerilmeter eşitli·k 

1 - 3 den hesaplanır. Her yenilme tipi için distele. 
basıncı büyüklüğü ise aşağıdaki eşitliklerden he
saplanı r. 

P, = 2 K0 P0 / (N + 1) (A tipi yenileme : 
(j',-a) .. .. .............. s 

P, = Po 1 N (B tipi yenileme : 
crv- cr,) .... .. .. .......... 6 
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P, = (2K
0

- N) P 
0 

(C tipi yenileme· : 
cr,- crvl .......... ........ 7 

En büyük P, değeri, yenileme başlangıcında 
oluşur. Yenilme başlangıcının K

0 
değerine göre be· 

lirlenmesi aşağıdaki gibi yapılır. Eğer K
0 

değerleri 

aşağıda' ki eş itli'kieri sağlarsa yenilme başlayacaktır. 

(N + 1)/2N < K
0 
< (N+ 1) / 2 (A tipi yenilme) 

.............................. 8 

K0 < (N+ 1) / 2N (B 'tipi yenilme) 
..................... .. ....... 9 

Ko> (N + 1) / 2 LC tipi yenilme) 
.. . ........................... 10 

0 = 30 olan ·kohezyonsuz zeminlerele veya N = 3 
koşulu sağlandığı duı·umdcı yen'JI.ma başlangıcı de
ğerleri şöyledir. 

067 < K0 < 2.0 (Şekil 1a) 

KK
0 

< 0.67 (Şekil 1b) 

K0 > 2.0 Şek11 (1c) 

(A tipi yenilme) 

(B tipi yenilme) 

(C t ipi yenilme) 

A t ipi yenilme genel olarak tünellerde görül
mektedir. C tipi yenilme, nadir olarak rastlanan bir 
yenilme ol duğundan aşağıdaki analizde ihmal edil
miştir. Geriye .kalan iki yenilme tipi arasındaki 

sınır, bir kritik K
0 
değeri ile verilir . Kcr = (N+ 1) 

/ 2N . Bu yenilme tiplerinin herbiri için destek ba
sıncı ve plasti'k bölge ilişkisi ayn olarak çıkartıla

bilir. 

3.1.1 .1. K0 > Kcr olduğunda A Yenilme Tipinde 
Gevşeme Başlangıcı (Şekil 4a.) 

Şekil 4b, A tipi yenilme için içsel destek ba
sıncının azalmasına bağlı olaralk gerilmelerin yeni
den dağılma kademelerin i göstermektedir. Birinci 
'kademe esnasında (Şekil 4b. 1), teğetse~ gerllme 
artarken düşey gerilme sabit kalmakta ve ışınsal 

gerilme azalmaktadır (Eşitl ik 1 · 3'e göre.). A tipi 
yenilınede gevşeme , Eşitli!k 11'deki koşullara ula
şıldığında oluşmaya başlar . Düşey gerilme gevşeme 
başlangıcındaki büyüklük olaralk daima ikincil ge· 
ri lmelidir. 

11 

Yalancı içsel deste'k basıncındaki azalma plas
tiık bölgenin genişlemesine neden olur ve teğeıtsel 

geri! me Şekil 4b (2) delki . yenilme kriterine yerine 
getirecek şekilde azalır . Plas'ti'k bölgenin genişliği, 

Eşitlik 12'de verildiği gibi bulunur ve bu plastik böl· 
gedeki (r < R,J gerilmeler, Eş'itll'k 13 ve 14'de 
verildiği gibi hesaplanır. 

R, = a [2 K
0
PofLN+1) P,] ıJıN-1) .................. 12 

cr,= P; (r/a) N·ı 

(J' , =NP; (r/aJN ·ı 

....................... .... 13 

............... .. ........ .. 14 
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Gevşeme esnasında teğetsel gerilmede·ki azal 
ı na. tı;ısl;ı ngıçta düşey gerilmeye eşit olacaktır P1 = 
KaP 

0 
olduğu durumda, Eşitlik 12'de'ki Pı değerleri 

yerine K
6
P

0 
değerleri konulursa, plastik bölge ge· 

nişliğ i (cr, = cr.> cr, ve crvol şartı için yeniden bu
lunabilir. 

içsel basınçta ki yeni bir azalma (kademe 3), 
teğetsel ve düşey geriimalerin her ikisinde birden 
azalmaya neden olacak ve kaRıerleşme düşey ve 
yatay yönde oluşacaktır. Açıklığa yakın yerlerde 
la", = (]'. Po) A ve B yenilme tipleri oluşur. Bu böl 
genirr genişliği R., ile gösterilir. R., ve R,, arasında 
gevşeme yalnızca A yenilme tipi şeklinde oluşur 

ve R,,. Eşitlik 12'den hesaplanır. R., plasti'k bölge
nin genişliği (A ve B yenilme tipi Için)(]', = r!. 
Po şartı dikkate alınarak Eşit1'1k15'den bulunur. 

Acıkhk etrafındaki Safi yüzeyinde 
Qerilme da~ılımı Qeriıme durumu 

1 a ı 

(b ı 

Şekil 4. A tipi yenilmeefe gevşeme (K. > K.,l 
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R,. = a (P0/ P;lı /ıN-ıı ... .... ...... ..... ............... 15 

Gevşeme sonunda plastik bölge, yalnızca A 
yenilme tipinin ha'kim olduğu şafta uzalk bir bölge 
(Şekil 5 a) ve A. B yenilme tiplerinin b'irli'kte mey
dana geldiği şafta ya'kın bir bölgeden oluşur. 

A ve B 
yenılma 

tipteri 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
... 

A yenil me 
t ipi 

ı o ı 

A ve B yenilme 
tıplerı ,..--~~-

( b ı 

Şekil s. : Gevşeme bölgelerinin tipleri ve genişliği 
(Şaft etr&fır.da düşey kesitler) ı (a) 
K0 > .K.,; (b) K0 < K., 

3.1 .1.2. Ko < K., Olduğunda ıB Yenilme Tipinde 
Gevşeme Başlaması Şekli 6a). 

Şekil 6b, içsel destek basıncının derinlikle azal· 
dığı bir şaftın yatay kesiti boyunca gerilme dağı· 
lımını göstermektedir. Başlangıçta (Şelkil 4b (1) l 
gevşeme, B yenilme tipi şeklinde şaft yüzeyinde 
başlar ve gerilme dağılımı, Eşitli 1- 3'de verildiği 

gibidir. Gevşeme başlangıcında basınç P1 = (f vfN = 
K. P0 'dır . 

P1 "nin azalmasıyla teğetsel gerilme, karnalan
maya bağlı olarak artar ve (!.. düşey kemerleş

meden dolayı azalır ('kademe 2, Ş&-kil Gb). Gev
şeme, şaft yüzeyinin dışına doğru gelişir. Işınsal 

ve teğetsel gerilma dağılımı, Eşitlik 16'dakl yenil
me kriterinin sağlanmasına kadar, Eşitlik 2 ve 3'de 
verildiği gibidir. 

cr.lcr, = N ........................... ......... 16 

Bu kadernede B t ipi yenilmeye bağlı olarak 
plastik bölgenin genişliği, elastik- plastik kesişim
deki ışınsal geriimalerin dengelenmesi ile belirlenir. 
Bu sınırda elastik bölge için ışınsal gerilme, Eşitlik 
2 ile ve plas-tik bölgede ise Eşitlik 17 ile bulunur. 
Eş'ltlik 2 ve 17, Eşitlik 18'i oluştururlar . 

cr, = r!) N ve r!. = P
0 

...... ............... 17 

R., 
(-)2 = 

a 
"" ... """ ....... . 18 



' ' ,,, 

ı•ı 

$011 yı.ittyi,. 
Of'ılm• durumu 

Şekli 6. B tipi yenilmeekı gev.eme, K, < K" 

Kodome 2 sonunda teğetsel ger11me dOşey geril· 
meye eşit olur ve destok bHıncı Eşıtilk 11 veya 
Efidik til'da verildiği gibi bulunur. 

P, = 2 K,P,/(N + 1) .............................. 19 

lçoel baaıncın yen4 ~alımı (lcedeme 3), ~it· 
lik 16 ve 17'dekl yenlhne kriterini tilOlayarak aynı 
anda rf., va <r.'nln azalmasına neden olur. Bu ka
demode, plasttk bôlgenln en bll<)'ük genişliği IRw. 
şokU 6b) hala B tipi yen'llme vasımıyla ~ellrlenlr. 
Ancok ışınul gerihne dağılımı , Eşitlik 2'dekinden 
farldı olacaktır. Çün'kü Eşitlik 16 so~lenmaktadır. 
Bu kademedeki plastik b61gonln yarıçapını belir
leyebllmek Için ışrrısal gerilma d&Orlımrnrn hesap
lanmHr genilımektedir. 
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Şekli 6b (kadel)le 3), li. va B yenilme. tipte. 
rinln oluştuğu (u, = u, > u,l plastik b61ge (r < 
Rı,) Içindaki rşınsal ve ıeğetsel gerllme dağılım

larını g6fterme1ctedlr ki; eğer dilşey gorlimelerdekl 
nalmaların etkisi ihmal edillr38, bu büyüklükler 
Eşıtilk 20 ve 21'den hesaplanır ,Ladanyl, 1974). 

u, • Pı (r/o)"'' .............. ............ .......... 20 

rfı = NP1 (r/a)N•ı ........... .. ~......................... 21 

Plastik b61ge yarıçapı R,., Eşitlik ı2'do olduğu gibi 
aşıtOıdan bulunur. 

R., = a I2K,P,/(N + llP;Jıf("'ı) .................. 22 

R., < r < Rw aralığında ışınsal gerllme dağılımı. 
fşltflk 23'de verildiği gibidir. 

u, • K.P.-1KgP0 -u,'l IR,./r1 2 ....... ........... 23 

Bu eşitlikteki c;',. r = R " şartı Için ışınsal 
gerlimedir ve 2 K,P0 / IN + 1) 'e eşittir. 

r = R., ve ur' büyüklüiclerinin Efiilik 23'deki 
yerine konulması. dış plastik lıOigedekl (R, < r 
< Rwl ışınsal gerilme dağılımını »jjlar. Elastik 
bölge aınırındakl (o-, ;= K, P.l ışınsal gerllmenln 
sOrokiliiOI. Rw plas~k bölgesı genlşliOinin yerini 
bellrlor ve Eşitlik 24 ile belirlenir. 

N• ı 

JK, (--) (---J J'/ıN + ı ) 
fl,. N+ 1 P, IN + 1) 

(-)' = --------- 24 

• (K,- K,l 

Gevşemenin yeniden oluşumu lle plaitik b61ge 
yalnızca B yenilme tipinin oluştuOu bir b61ge (Şekil 
Sb) lle .. fta çok yakın A ve B yenlhne tiplerinin 
birlikte oluştuğu bir bölgeyi Ihtiva eder. 

1-24 arosındakl tüm eşitl ikler, yatay ~emerles· 
menin belirleyici olduğu koşullar Için geçerlidir. 
Yer çe'klmloın elleisi bütünqyle Ihmal edilmiştir. An· 
cak bu etki, Bölüm 3.2'de ayrı olarak anlolılacaktır. 

3.1.2. $aft Yüzey Defonnuyonu (u1) 

Çalışmalanda öncelil<le deslek basıncı ve plas· 
ıtte bölge genişliği arasındaıcı Ilişki oluşturulmuştur. 
Gertime bOşalmasından kaynaklanan f•ft yOzey de· 
formasyonu bu Ilişkiden belirlenebilir. Zemin yak· 
laşım (deformasyon) e§l'lsl Için kapalı bir formül 
elde etmek amacıyla bazı sınırlandırıcı varsayımlar 
yapılmıştır (P1 - u; il işkisi). Ya my kemeriaşma için 
dOzlam birim deformasyon şartındaki çözümlerin, 
hassas yaklaşımları ihtiva aıotlğl ve şaft yüzeyinde· 
ki ışınsa i deformasyonların yalnız . eş teQel'Sel ve 
ışın .. l gerilmelerdeki değlşllcllklenden kaynalclandığı 
dOfOnOimOştOr. 
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Ba~langıçıakt durum Için şafl yOzey deformas
yonu lame denklemi kullanılarak hesaplanır (E~it
lık 25) 

u, = 3 f 11\,P. • P,) (1 + vll/ E ......... 25 

Gevşeme başladiktan sonra şali yOzeylnde olu
şan deforma.syonlar, benlmscmnlş zemin modeli
ne bağlıdı r. Zemin yaklaşım earıslnln çizimi, de
§lşlk malzeme metodları ve d(izlem birim delor
mosyon şartları altındaki izotropUc gcrilme alanın· 

do 1çılan bir dairesel açıklık Için formOto edilmiş

Ur (Brown et ol. 1988). Deformasyonların hasap. 
lanmasındo kolayiıie saglamak amacıyla yaklaşım

da bulunulmuşlUr (ladanyi. 1974). Bu yaklaşımın 

sonucu olarak deformasyon hesabı ıçın Eşitli~ 26 
ıokllf edilmiştir. 

Ul = A ( 1 • ( (1 • e,)/(1 + A.) ) 112 ) 26 

Burada R., ve A,, sırasıyla Ladanyl (1980) ta
rafından tamamlanmış plastik genlcşme ve delor
masyon parametreleridir. 

3.2. 00ŞEY. KEMERLEŞME 

32.1. Des-tek Basmc• 

Onceki bölümde des~k basıncı yalnızca ya
tay dOzlemdekl dengeyi saijlaınuk amacıyla hesap
landı ve düşey denge ihmal edildi. Araştırma so 
nuçları gösterdi ki ; e§er ışınsal geritme boşalımı
nın neden olduğu deformasyon oluşı.nnuna mOsaa
do edilirse, değişik gevşeme Uplerı oluşabilmek

tedlr. Daha önce tanımlanan her Oç yenilme 
llpl de, gevşeme başlaması ve gelfşmeslne 
ba(ılı olarak belirlenmiş bulunmaktadır (Şe

kil 1 ve S). Her yenilme içın son kayma dayanımı
na ulaşılan kayma yüzeyleri boyunca plastik akım 
oluşur. Bu yenilme yOzeylorlnln ~ekli ve yönu. Şe
kil ı'do gösterildiği glb.l hor yenilme tipi Için de
~lşken olması nedeniyle. zemin kOtlesl bu yOzey
lor boyunca kendi ağırlığı altında şafta dogru kay
maya meyil gösterir. Netice olarak durayl ılığı ön
lem&k Için yer çelciminin etkin olduOu saholarda
kl şaftların duvarianna bir deatek basıncı (P~) uy· 
gulanmalıdır. Bu bölgedeki yatay kemerleşme dil
şuk basınca neden olacalttır ve P,. bütün duray
lılı§ı seglamak için gereicll destek basıncom tem
sil etmektedir. Bu olay. burıı<!a oyer çekimi etkisi• 
olarak belirtilecelctlr. Düşey kemerleşme ancak 
yeterli düşey harekete izin verilirse ulaşabilir . Şe
kli !'don de görüleceği gibi kayma yüzeylerinin po· 
ıleyonundan yer çekimi eıidslnln. A ve B yenilme 
Jiplerinde bel irleyici olduğu g6rDime!ctedlr. C tipi 
yenilme de ise kayma. ışınsal yönde hiçbir blleş 

kesl otm2yan spi ral şekilli bir kayma yOzeyi boyuJ>. 
ca teAetsel yönde oluşmaktadır 
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Dahi 6nce Şel<il s'de do verildiOI gibi A ve/ 
veya B yentime tiplerinin biri vey1 Ikialni birden 
Ihtiva eden gevşeme, ışınsal ger1hne boşalımona 
müsaade edilmesi durumunda oluşmııl<tadır. Iki setli 
kcyma yOzeyl, şaft yüzeyi yal<ınındakl ıç bölge
lerde. tdk seııı kayma yüzeyi Iso dış bölgede 
oluşmaktadır. Ancak şaft açıklıQına doQru kayma
ya moylfll duraylı olmayan bloklar, kinomatik ola
rak gelişen muhtemel bir yenilme tıpindeki Iki set
li bir kayma yüzeyi ile sınırlandırıhr. Bu koşul, A 
ve B yenilme tipleri aynı anda meydana gelirse 
saglanır. Dıştaki bölgede A tipi yenllm<ı Için yol
nızca apiraf şekilli keyma yOzeyl boyunca dü'ey 
kayma mOmi<OndOr. Kaymanın ışınsal bileşkesl 
yoktur. B tipi yenilme için (dıştakl bölgede) baş
IMgıçta eğimli kayma yüzeyleri oluşur, karnalan
ma hareketi nedeniyle blokların Içeriye kayması 

önlonlr. ÇOnkü son dayanım henOz teğetsel yükle
rneye ulaşmamıştır. Duraylılıgı önlemek Için ge
reken yer çekimi destek basıncı (P0). yalnızca Iki 
sotli kayma yOzeyli iç bölgeden kaynaklanır. Bu 
basınç değeri, her iki bölgenin en bOyOk geniş-

1101 dikkate alınarak hesaplanır. 

Bu destek basıncı (P.J. Iki klasik yaklaşım
dan birinin uygulanmasıyla bellrlenablllr : 10 H 
.,;ı denge yöntemi. (2) Plastik denga yöntemi. Pra
ter ( 1977), koni k yenilme yüzeyi boyunca kayma
nın baştornasını önlemek için lık yaklaşımı kul· 
landı. Ancak yatay kemerleşmenln otkfsl hesaba 
katı lmndı . Gevşeme etkisi, gevşeme bölgesı geniş
liğinin etkisi ve ilgili gerilmelerin yeniden da~ılı 

nu bu yaktaşımda dikkate alınmadı . Netlee oJa· 
rak toplam destek basıncı doOru olarak belirlene
mltdi. 

Ikinci yaklaşım çoğunlukla akıcı kOtlenln ne
den olduğu yanol basıncı belidemek Için kullanıl
dı. Orneğln; silolarda yatay geritmenin belirlen
mesi (Kenıal, 198ll). Handy (1985), baıı düzeltme
ler yaptıktan sorır.:.l·, iStinat duvarlannda yanal ba· 
sıncı boliriemek Için bu yaklaşımı uyguladı ve so· 
nuçların modol deneyi sonuçlarıyla benzerlik gös
terdiğini gözledl . Şaft etrafında oluşan koşullar. bir 
istinat duvımnın koşullarıyle benzerirk gösterm~k· 
todor. Plastik denge yaklaşımo. aşağıefa verildiği 

gibi toplam destek basıncom (P,J hesaplamak Için 
benlmsenlr. Bu basıncm hesaplanmasında kayma 

yılzeyinln yatay kemerleşme tarafından yaratıldığı 

varsayılmıştır ve bu büyüklük, duraylılıOı sağlamak 

Için gerakli toplam destek basıncını temsil etmek· 

tedlr. 

Şekli 7, gevşeme bölgesi içinde bir yatay ze

min elemanı üzerine etl<lyan kuwetlerl göstermek

tedir. Bu eteman üzerinde!d dD,ey gerllmolerln top
lamı a~egıdald gibi bulunur. 



K,!J., R 
(-... -- + Kw !J.w a] d h do-v = [ y----

A sincı. 

··· ····· ···· ····· ····· ········ 
A = Gevşeme bölgesinin kesit alanı 

(= (R- a) 2 l 

cı. = Eğimli gevşeme yüzeyine olan açı 

(cı. = 90 °. A yenilme t ipi için ) 

K, 

(cı. = 45° + 0 ( 2, B yen ilme tip i için) 

Şaft yüzeyi zemin keşimindek i gerilme 
alanı (=Kal 

2'1 

cı., = Zemin- zemin keşisinıde sürtünme katsayısı 

J..lw = Zemin- ş aft yüzey, keşi mi ndeki sürtünme 
katsayısı, 

Eşitlik 27 'nin integral !, şaft derinliği boyunca 
düşey gerilme (o-) dağılımını sağlamaktadır . Du
raylılığı önleme~ için gereken toplam yatay bas ı nç 
plastik denge koşulu ile be li rlen ir. 

.. .... ... ...... ... .. .... ..... ..... .. 28 

ilgili bir örnek aşağıda ki bölümde sunulmaktadır. 

Eşitirk 27 ve 28, destek basıncın ı n (Pg) gev
şeme bölgesinin [RJ gen işl emesiyle artmakta ol
duğunu göstermekted ir. Belli bir gevşeme bölges i 
için A yenilme tipinde oluşan bu basın ç. kayma 
düzleminin pozisyonundaki farklılıktan dolayı (örne
ğin cı. açısı) B yenilme tipinde oluşandan daha 
yüksektir. Eğer gevşeme iki bölgeli olarak oluşu

yarsa P
9

, A tipi yenllmede dıştaki gevşeme bölgesi 
yarı çapı dikkate ·alınarak belirlenir . Çünkü bu böl . 
ge dah~ keskin bir sınıra [daha büyük cı. açısı) 
sahiptir. Yani daha büyük yer çekimi etkisi mev

cuttur. 

Eşitlik 27 ve 28, yalnızca kohezyonsuz zemin
ler için uygulanabilir. Kohezyonlu zeminlerde yer 
çekimi etkisi farklıdır. Çün'kü kohezyonlu zeminie
rin kayma dayanımı. çevre basıncından bağımsız
dır . Bu durum. Eki B'de sunulmaKtadır . 

Pbst lı. böiQenin yançapı 

"· 

Pbst• bOigenin YUzey Detorrrcl'5yOf"'J 
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Şekil 7 : Düşey kemerleşme esnasında 

yer çekiminin etkisi 

3.2.2. Şaft Etrafındaki Deformasyonlar 

Yer çekimin in neden olduğu deformasyonların 

çözümü lle ilgili bir yaklaşım yoktur. Şaft yüzey 
deformasyonlarının belirlenmesinde yer çekiminin 
ihmal edilmesi ve Bölüm 3.1.2. de veri len yakla
şımın kullanılması tavsiye olunmuştur. 

Yüzeye yakın g evşeme bölge lerinin genişliği, 

bu seviyeye yakın çevre basıncının oluşması ne
deniyle tanımlanamamaktadır . Ancak derinlik inter
plasyonu ile gevşeme bölgesi gen i şliği tahmin edi 
lebilir ve yüzeyde oluşacak oturmaların büyüklü
ğüne bir gösterge olarak kullanı l ır . 

3.3. YAKLAŞlM ·ETKiLEŞiM METODUNA 
DAYALl TASARlM YÖNTEMiNiN ö'ZETi 

Bir şaftın davranışını tanımlamak için . şaft et
rafında oluşan düşey ve yatay kemerleşmenin ayrı 

ayrı dikkate alınması gerektiği tavsiye edilmekte
dir . Bu iki kemerleşme hareketi . yer çekimi etki 
sinin de dahil edilmesi ile YEM kullanJiarak nite
lenebilir . Bu tarzda destek basıncı ve ışınsal de· 
formasyonlar arasındaki iliş'k i yi çıkarmak mümkün
dür. Şaft tasarımı için YEM . aşağıda önerilen ba· 
samakları takip eder [Şekil 8). 

Oestett basın<:• P 

Şekil 8. Ver çekimi etkisiyle Yaklaşım. Etkil~şim Metoduna dayanan şah tasarım yaklaşımı (a) yer 
çekimi dikkate alınmaksızın değişik derinliklerde zemin yaklaşım eğrisi (b) yer çekimi 
dikkate alınmaksızın (u.) durumunda basınç dağılımı ve plastik bölge genişliği (c) yer çe
kimi etkisini dikkate alan Yaklaşım • Etkileşim Metodunda basınç dağılımı 
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1. Şaft yüzeyine yakın yen ileme tipinin belir
lenmesi : Ilkel arazi gerilmesi (K0 ) b.ağlıdır. Plas
tik bölgenin genişliğine ve ya<klaşım eğrisinin şek

line etkilidir. 

2. Belirgin h; yüksekliğ i için zemin yaklaşım 
eğrilerinin bulunması ve iki- boyutlu model (Şek i l 

Sa) kullanılarak p!astik bölge gen i şliğinin belirlen
mesi : Ver çekimi etkisi ihmal edilir. 

3. Tasarım kriterlerine bağl ı olarak özel bir 
şaft yüzey deformasyonunun (u,) seçilmesi ve ba
sınç - derinlik ve plastik bölge -derinlik il i ş k ileri 

nin ikinci basamak sonuçları kullanılarak bulunması 
(Şekil Sb ve Sc, devamlı çizgi) . 

4. Şa~ etrafındaki plastik bölgenin şekli i le 
yer çekimi destek basıncı dağılımının (P,) derin
liğe bağlı olarak belirlenmesi (Şekil Be , kesi k 
çizgi) . 

5. Yatay [·kesiiksiz çizgi) ve düşey ('kesikli) 
kemerleşmeye bağlı olarak iki basınç dağılımı , belli 
bir şaft yüzey deformasyonu (u,) için gereken des
tek basıncının bir şartını oluşturur (Şe'kil Be , aç ı k 

ren'ki i) . 

6. Şaf:t tabanındaki basınç zarfının ayna çalış 

malarının neden olduğu etki dikkate alı nara k dü
ze~tilmes i (Panet ve Guenot, 1982) . 

7. Bi r tasarım zarfına ul aşm a k ı çı n elde ed i
len basınç zarfının uygun bir yük faktörüyle çar
pıtması : Sonuçta bulunan basıncın , durgun hal
de'ki basıncı açmadığı kontro l edilmelidir. 

Üstteki hesaplama basamakla rı takip edi lerek 
son tasarım basınç dağılımı zarfı elde edil ir . Bu 
zarfın kabul edilebilirl i ği , zemin hareketlerine ba
şarıyla uygulanabil·ir olmasına bağlıdır . 

Tablo 1 Sonl elerıııan analizlerinde kullarıılan girdi defjerleri u 

Analiz Zeııdn Özellikleri T . Basıncı Katsayılar 

,., ~ı·) ı '"(k Po ) E(MPo) J(kNim'ı ~ ( ) Ko Kc- Ko 

SM ! 33 o 38 20 0 .29 o 409 o 647 0 .295 

SM2 33 o 38 20 0.40 0.980 0.6 4 7 0 .295 

CM! o 60 40 20 0 .495 0980 
0 .625 -0.864 

Not: qu • E ve l' değerleri derlnllğe bai}lı kalnUcsızın sabit varsayı_l

IU.Ştır. 
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4. TASARlM METODLARININ TAHKiKI· 
ÖNERILEN METODUN NUMERIK ÇÖZÜM
LERLE MUKAYESESI 

Bu bölümde sonlu eleman metodunun (SEMJ 
uygulanmasıyla elde edilen numerik örnekler, YEM 
sonuçlarıyla mu'kayese edilmei<ted:r . Bu ınukaye 

sed~ ·kullanılan örnekler, herhangi bir prujeye ait 
C:eğ i ldir ve tipik şaft davranış nı~ka:ıizmalarını 

<ıç ıklamak Için yapılmıştır . Örnsği - ı, Kn büyü'kluğü 
iki sın ı r koşulu tems il etmek için seçilmiştir. 

(K0 < •Kcr ve K0 > Kc, l ve iki değ i şik gevşeme 
tipini ofuşturma'ktadır . 

4.1. SONLU ELEMAN ANAliZi 

Kanada 'nın Alberta Üniversitesinde geliştiril -
m'ş sonlu eleman programı S·AFE bu mukayesel i 
analiz için kullanıldı (Chan, 19B5) . Şafta yakın ze
min, elemanlara bölündü. B eş yatay elemana sa
hip olan sonlu eleman ağı Şekil 9 da verilmek
ted ir. ilk geriln:ıeleri be li rlemek için modelin uç 
sınırında (AB, BC ve CD) deformasyon o l mayacağı 

varsayım ı ile elemanlar tanımlandı. Sonra 2 m lik 
bir şaft yüzeyini tems il eden AB sınırının içeriye 
doğru hareket etmesine müsaade edildi . Belirlen
miş deformasyon profili , Şekil 9 da ve rilmektedir. 
Profilden de görüleceğ i gibi taban kısmı hariç şaft 
boyunca sabit yüzey deformasyonu (u;) görülmek
tedir. 

Saf kohezyonsuz ve kohezyonlu zeminlerde şah 
davran ı ş ını belirlemek iç-i n üç ayrı an al iz yapıldı. 

Kohezycnsuz zemin için Mohr- Coulomb yenilme 
kri teri ku lla n ıl dı ve t ipi k zemin parametreleri se
çi ldi (Tablo 1) . iki fark lı K

0 
değeri (0 ,409 ve 0,9BO 

gib i) iki ti pi k gevşeme tip ini yaratmak için kulla
nıldı . 

Kohezyonsuz zeminlerde deform a syonların gen

l eşmeden kayrı a k.n~ıması ne-:Jeniyle kemerl eşme 

etkileri gerçek olm e!:ı gerekE:nden daha uüyü i-; ça 

bu k l u'ktad ı r. Kohezyonlu zem inlerde. tek '3k senlı 

bas ınç d aya~. ,nın ı n sabit o l duğu varsayı ıcL ve \/ 'Jr. 

Meseç gevşeme kriteri il e hacim değ işikliğ i nin 

o l uştuğu bütünCıyle plast ik bir model ku lla n ıldı. 

Zenı i n yüzeyine, kohezyonlu ve kohezyonsuz 

zeminlerde sı rcı s.ı y la 3 ve 4 m lik bir sürsaj yükü 

uygul a ndı. Bazı numeri k problemler gözlendi . Bu 

durumla genell ikle limit denge koşu lla rın a ya k ın 

plastik ve teğetsel olmayan SEM çözümlerinde 

karşı l aş ıl maktadır (De Borst ve Vermeer, 1984 ; 

Griffiths ve Koutsebeloulis , 19B5) . Ana lizlerle bir 

plastik bölgenin oluşumundan sonra, deformasyon 

artış basamağı (u/ z) = % 0.01 olarak seçild i. 
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A D -

t-t-

B, 3 4 ~ 6 T 
MESAFE 

Şekil 9. Şaft analizlerinde sonlu eleman ağı 

4.2. SEM ANALiZ SONUÇLARI 

4.2.1. Gerilme Dağılımı 

Şaft etrafındaki ışınsal, teğetse l ve düşet ge
rilme dağılımlerı son deformasyon basamağından 

sonra , üç zemin veya gerilme koşuluna göre Şekil 
1 o- 12 arasında gösterilmektedir. Gevşeme bütün 
durumlarda mevcuttur. SM 1 analizinde (Şekil 1 Ol 
gevşeme, B tipi yenilmeye neden olur ve teğetsel 

gerilma sürekli gevşeme esnasında orta büyüklük_
tedir. SM2 ve CM1 analizlerinde bunun tersi ola
rak A yenilme tipi, gevşeme başlang ıçta hakimdir 
ve düşey gerilma sürekli orta büyüklüğe sahiptir. 
Ancak gerilme dağılı m paterni , alt sınırlar hariç 
üç durum içinde benzerdlr. Iş ın sal gerilme, geril
me boşalımından dolayı şaft yüzeyine doğru azalır 
ve yatay kemeriaşmanin oluşmasını sağlayacak ge 
rilmenin yeniden dağ ılımına neden olur. Teğetsel 
gerilme, başlangıçta elastik ve plastik bölgelerde 
artar ancak şafta yakın oluşu gevşeme yayılımı 

esnasında azalır. 

Şaft yüzeyine yakın düşey gerilmelerdeki aşırı 
azalma, bütün durumlarda e lastik- plastFk kesişi me 
yakın düşey düzlamlerde bir kemerleşmenin oluş

tuğunu göstermektedir (şaft duvar sürtünmes i sı· 

fırdır). Sonuç olarak bu elas•ti'k- plastik kesişim
deki düşey gerilmade biraz artış gözlenmektedir. 

SM2 analizinde bir yatay kesitteki gerilma da
ğılımı (derinlik (h) = 3,8 m), YEM ile hesapla
nan gerllmelerle mukayese etmek için Şekil 13'e 
işlenmiştir. Bu özel kesit, zemin yüzeyinden ve 
şaft tabanından uz~ktır . Iki deformasyon kademe
sindeki gerilma dağılımları verilmektedir. Birincisi , 
şaft yüzeyinde gevşeme başladığı zaman (u/a = 

% 0.26 iken) ve ikincisi, daha çok gevşeme mey
dana geldikten sonra. Şekil 13 deki sonuçlar gös
terme'ktedir ki gevşeme başlangıcı beklendiği gibi 
A yen ilme tipinde oluşmaktadır. YEM tarafından 

öngörülen gerilme dağılımları, SEM sonuçlarıyla iyi 
bir uyum sağlamaktadır. 

4.2.2. Işınsal Deformasyonlar ve Plastik 
Bölgenin Oluşumu 

Şekil 14- 16; ışınsal destek bas ıncı -yüzey de
formasyonu, destek basıncı- plastik bölge yarıçapı 

arasındaki ilişkileri sunmaktadır. Bu şekillerdeki X' 

li (çarpı) çizgiler FEM 'de elde edilen ilişkiyi, düz 
çizgiler ise YEM ile elde edilen ilişkiyi temsil et 
mektedir. Eğriler üzerindeki sayılar ise, Şekil 4 ve 
6'da tanımlanan değişik gerilma basarnaklarına kar
şılık gelmektedir. Bölge 1 'de zemin plastiktir. E 
doğrusu , e lastik- plsstik davranışı ayırmaktadır. E 
doğrusunun llerisinde SM 1 için B yenilme tipi gev
şemeye neden olur (Şekil 14) ve bundan sonra 
doğrusal olmayan bir iliş·ki oluşur . Yeni gerilma bo
şalımı, şaft yüzeyi ne yakın yerlerde teğetsel ge
rilmede azalmaya neden olur. Bu azalma r:1v' e eşit 
oluncaya kadar devam eder. Bu durum T doğrusu 
ile temsil edilir. 

SM2 ve OM1 analizleri için gevşeme tipi deği
şir. CM1 analizinde E ve T doğruları birbirle rine 
paralel ve <lüşey pozisyondadırlar. Çünkü saf ko
hezyonlu zeminlerde gevşeme, sabit bir gerilma 
fa~kında oluşur. P; - R ilişkisi, destelk basıncı azal
masına .bağlı .olarak plastrk bölgede dışa doğru bir 
yayılmanın olduğunu göstermelctedir. YEM ile elde 
edilen sonuçlar, bu iliş'ki açısından da SEM ile el
de edilen sonuçlarla iyi bir uyum sağlamaktadır. 

33 



DSI TEKNi K BÜLTENI 1990 SAYI 71 

o 30 
80 

2 

50 
::.:: 
.:i 
z 
·o:: 
w 
o 

70 

(b ı 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

MESAFE 

Şekil 10. u. = % 0.3 Için gerllme kontrolları (SM1) : (a) q,; (b) cr1, (c) cr. 
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Şekil 11. u/a = % 0.5 Için gertime konturlan (SM2) (a) O',i (b) cr1, (c) cr. 
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Şekil 12. u fa = % 0.56 Için gerllme konturları (CM1) (a) cr,; (b) CT ı• (c) O'v 

1.0 2.0 

Kohezyonsuz zemin Ko = 0 .98 (SM 2) 

-- t~· ~-~. -:::-- .:__13~-= .:_ . ;ı.,=~· - ~ -:A 
- ~+o-- -tt-= -:s 

SEM: 
El lsınsol gerilme 

+ 
X 

() 

Teğetsel ıı 

Düşey 11 

ışınsa ı ll 

Teğetsel ll 

Dü~ey ll 

YEM: 

J "Al.% 0 .26 

}u/a=%0.5 

l~ınso ı geri ı me 
Tegetseı 11 

Işınsol ıı 

Te- tsel ıı 

J u/o "'%0 .26 

J u/o=% 0 .5 

3.0 4.0 5.0 6.0 7. o 8.0 

ŞAFT YÜZEYiNDEN MESAFE (m) 

Şekil 13. Gerllme dağılımı (h = 3.4 m) (SM2) 

9 .0 
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4.2.3. Plastik Bölge Genişliğinin Derinlikle 
ilişkisi 

Her iki metodla da elde e-dilen düşey kesitte 
plastik bölge genişliği, Şekil 17'de sunulmaktadır . 

Sonlu eleman ağının büyüiklüğü nedeniyle, FEM de 
plastik bölge genişliği basamak tarzında değişmek

tedir. Ancak iki metod sonuçları benzerlik göster
mektedir. Şekil 9 da verilen deformasyon profili 
ıçın kolıezyonlu zeminlerde plastik bölgenin yarı · 
çapı derinlikle azalmaktadır ve bir koni oluştur -
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maktadır. Halbuki bu, kohezyonlu zeminlerde açılan 
bir şaft için silindir şeklinde oluşacak şekilde sa
bittir. Kohezyonsuz zeminlerde ~ılan bir şaft içiıı 

SM1 analizinde ve düşük arazi gerilmalerinde (K0 

= 0.41). aynı defomıasyonlarda daha geniş bir 
plastik bölge gelişir. Bu göstermektedir ki; SM1 
analizinde (K0 < K,,l yerçekimi etkisiyle oluşan 

basınç, SM2 (~ > K,,l analizlndek'lnden daha be
lirgindir. Ancak sabit deformasyon seviyelerinde 
destek basıncı, daha yilksek arazi geriimalerinden 
dolay ı daha büyüktür (Şekil 18) . 
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Şekil 14. Işınsal destek basıncı - deformasyon ilişkisi ve plastik bölge genişliği (SM1 kohezyonsuz, 
K.= 0.41) (a) h = 1.8 m (b) h = 3.8 m (c) h = 5.8 m (d) h = 7.8 m 

4.2.4. Şaft Yüzeyinde Basınç Dağılımı 

Şekil 14- 16 daki zemin yaklaşım eğrilerinden 

belli bir deformasyondı:!ki dengeyi sağlamak için 
gereken destek basınçları, SEM sonuçları ile bir 
likte Şekil 18 de verilmektedir. Her ilki metodta, 
taban sınırı hariç benzer sonuçlar vermektedir. Bu 
şekiller açık olarak göstermektedir ki destek ba
sıncı, şaft yüzey defomıasyonunun ve arazi geril
melerinin bir fonksiyonudur. YEM ile u/ a = % 0,8 
(yani şaft yüzeyinde 8 mm hareket) Için tahmin 
edilen basınçlar Şekil 18 de görülmektedir. Bere
zantzev tarafından teklif edilen sınır denge meto-

36 

duyla belirlenen destek basıncı, mukayeseye da

hil edilmiştir . Bu en düşOk basınçları elde etmek 

için büyük deforma<syonlara müsaade etmek gere

kiyordu. 

Sa:bl·t şaft yüzey deformasyonu Için destek 

basıncı her üç analizde de derinliğin artmasıyla 

artmaktadır. Aynı durum h/a > 4 olduğu durumda 

da görülmektedir. Terzaghi (1942) ve Berezantzev 

(1958) bu seviyedeki basınçları, en düşü'k ve sabit 

olarak tahmin ediyor<lu. 
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K. = 0.98) (a) h = 1.8 m, (b) h = 3.8 m, (c) h = 5.8 m (d) = 7.8 m. 
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Bu analizlerle yer çeki mi etki si ve şaft etrafın · 

daki düşey kemerleşme be li rgin değildir . Çün'kü 
ni sp i olarak d üşük deformasyonlar (u/ a = % 0.3-
0.56) o l uşmaktı r . Yak l a ş ı m (deformasyon) problem
leri o lması nedeniyle büyük hareketler olmayabi
lirdi. Buna rağmen YEM , büyük deformasyon se
viyelerinde zemin basıncını tahmin etmek için ba
şarı lı bir model sunulma'ktadır . 

4.3. YER ÇEKiMi ETKiSi VE DÜŞEY KEMERLEŞME 

SEM ile yüksek deformasyonlar şaft davranı 

şının belirlenmes'irrdeki zorlu'klar nedeniyle, bi rkaç 
anali ti k örnek çözüldü. Bu analizler, şaft tasarımın
da yer çekiminin etkisini gözlernek suretiyle yapıl

dı. Eş i tlik 27 ve 28'in uygulanmasıyla ve Şekil B. 1 '. 
deki kriterler dikkate alınara i< elde edilen sonuç
lar Şekil 19 ve 20:de verilmektedir. Şekillerde şaft 

boyutu ve plastik bölge gen i şliği de gösteri lmek
tedir. 

Şekil 19, kohezyonsuz zemin için yer çekimi 
etkisinden dolayı destek basıncının gevşeme böl-

gesinde'ki genişlemeye bağlı olarak arttığını gös· 
termektedir. Destek basınçlarının dağılımı, çoğun

lukla varsayılan plastik bölgenin şekline bağlıdır. 

Basınç, derin seviyelerdeki kon'lık şe'killi plastik böl
geler için sıtıra düşer. Terzaghi'nin (1943) düşün
düğü silindirtk gevşeme bölgelerinde sabi·t basınç 

yaklaşımı yapıldı . Zemin yüzeyine ya'kın bssınç ak· 
tik topra'k basıncına ya'klaşmsktadır. 

Kahezyonlu zeminlerde (Şekil 20) yer çekim i
nin neden olduğu duraysızlığı önleyecek destek ba
sıncı , dcıha geniş gevşeme bölgelerinde daha ~ü

yüktür. Anealk ko'hezyonlu ve ko'hezyonsuz zemin
ler arasında düşey kemerleşme hareketinde bir 
bölge farkı vardır . Kohezyonlu zeminler için şaftın 

üst bölümü boyuncu uygulanan destek basıncı du
raylılığı destekler çünkü kohezyonlu zeminin da
yanımı çevreterne basıncından bağımsızdır . Yenii-

rneyi önleyecek destek basıncı , muhtemel çökme 

mekanizmasının oluşacağı yerlere uygulanmalıdır 

ki, bu da genellikle şaft tabanına yakındır (Brltto 

ve Kusakabe, 1983). 
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Şekil 17. Plastik bölge genlfliğinin mukayesesi (SM1, SM2, CM1). 
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Şekil 20. Kohezyonlu zeminlerde düşey kemerleş. 
meye yer çekimi etkisi 

Şekil 18 ve 19 birlikte SM1 ana!izi ıçın bekle· 
n en basınç dağılımını sağlar (Şe'k'il 2'1) . Şaft baş· 
gıcından yaklaşık 5m derinlikte yerçekimi etikisi olu
şur. Bu seviyenin altında basınç, deformasyon ta
rafından kontrol edilir. Çürıkü bu değer, gerçek 
beklenen basıncı temsil eder. Şafıt kaplamasının 

tasarımında yük faktörü dik!kate alınarak bulunan 
basınç kullanılmalıdır. Ancak yük faktörü, son ta
sarım basıncının durgun durumdaki gerilmeyi aç
mayacak şekilde seçilmesi gerekir. 

5. TARTIŞMA 

5.1. YATAY VE DÜŞEY KEMERLEŞME 
iLIŞKiSi 

Şafıt kazısının neden olduğu gerilme boşalımı , 
şaft etrafında bir yatay ve düşey kemerleŞmeye 
neden olur. Şa~t davranışında hangi durumunun 
(yatay ve düşey kemerleşme) etkili olduğunu bil
mek ve tasarım için uygun olanını almak prati:k 
olarak önemlidir. YEM, her iki 'kemerleşmenin de 
rolünü kantitatif olarak dPkıkate alan etkili bir ÇÖ· 

züm sunmaktadır . Şe'ki! 22, il'k gerilme durumunu 
dikkate alan destek basıncına (K

0
P

0
) bağlı şema

ti'k zemin yaklaşım eğrisi sunmaktadır. Bu şekilde 
yerçekimi eıt'kisi ihmal edilip yalnızca yatay 'ke· 
merleşme di·k!kate alınırsa, zemin yaklaşım eğrileri 
değişik yül<sekll1kler için yalnızca bir eğriye düşü
rü lür. Yer çekiminin etkisine (P/K

0
P

0
) göre des

tek basıncı, düşey kemerleşme esnasında iki de· 
ri nlik için ç i zilmiştir . Yüzeye yakın (·şığ) bir kesit 
için ve daha derindeki bir seviye (derin) için. Bu 
diyagram, ik i pratik önemli durumu ortaya çıkar· 
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maktadır : ( 1) zemin iyi şekilde kontrol edilirse 
yatay •kemerleşme küçük deformasyonlara neden 
olmaktadır. (2) Düşey kemerleşme ve oolayısıyla 
yer çelkimi et'kllerl yalnızca aşırı gevşemeye mü
saade adildiğ'inde ve yalnızca sığ derinliklerde be
lirleyicidir. 

!Sonuç olarak görülmektedir ki, es'ki tasarım 

metodları nadir olarak modern inşaat teknıkler'ine 

ve tasarım gereksinimlerine Uo/UTn sağlamaktadır. 

Yeni me~larla yüzey oturması ve zemin bozul
ması en aza indirilerel< iyi şekilde zemin kontrolü 
yapılabilmektedir. 

5.2.. TEKLIF EDiLEN YAKLAŞlMlN SINIRLARI 

Y'EM'de kapalı bir formüle ulaşmak için var
sayımlar yapılmıştı. Bu yaklaşım ve varsayımların 

sonucu ne kadar etıkilediğlni araftırmak zorunlu ol-



muştur. Yatay kemerleşme için iki boyutlu düzleın 
birim deformasyon modeli (Piaka üzerinde bir de· 
lik) uygulandı. Yatay tabakalar arasında'ki büyük 
gerilmelerin ihmali (Terzaghi tarafından 1943 de 
detaylı araştırılmıştı), gevşeme bölgesi genişliği· 

nin aşırı tahmin ed ilmesine neden oldu. Bu durum, 
daha sonra Terzaghi tarafından (Bölüm 2.1 de de· 
taylı anlatıldı) içsel sürtünme açısının azaltılması 

şelklinde dikıkate alındı. Takdir edilmelidir ki iki 
boyutlu düzlem birim deformasyon modeli, yer çe
kimi etkisinin belirleyici olduğu sığ derinliklerde 
geçersizdir. Ancsk yatay kemerleşme oluşumunda 

normal olarak yüzeye yakın bölgede gevşeme baş

lama'kta ve yer çekimi belirgin olmadan önce ger· 
çek şaft davranışı yansıtılabilmektedir. Derin se
viyeler için bu model, deformasyon dağılımında 

mantıklı bir yaklaşımdır. 

Yer çekimine direnç gösterecek destek basın· 
cının hesabı için düşey gerilme dağılımının her 
seviyede yeknesak olduğu varsayılır. Bu varsayım, 

SEM sonuçlarıyla ters düşmektedir . SEM analizleri 
göstermektedir ki, düşey gerilme şaft yüzeyinden 
uzaklaştıkça hızla art:naktadır. Yani sabit bir orta· 
lama O", varsayımı , yer çek imine bağlı olarak yük· 
se'k bir destek basıncı (P,) oluşturur (Eşitlik 27 

Yatay Kemerleşme 

veya 

DSI TEKNi·K BÜLTEI\Ii 1990 SAYI 71 

ve 28) . Kayma gerilmelerinin varlığı gevşeme düz· 
laminde bir rotasyona neden olur (örneğ i n, .a. açı· 

sında'ki azalma Eşitlik 27) ve bu etkinin ihmali , P
9 

değerinin belirlenmesinde tutucu sonuçlar vermek· 
tedir. 

Hoşluk suyu basıncının etıkrsi, tekli·f edilen ta· 
sarım yaklaşımında dikıkate alınmalıdır . Boşluklar· 

daki suyun drenajı esnasında zemindeki değişik· 

li'kler önemli ölçüde deformasyonlara neden olur 
ve ilgili basınçlar artar. Bu tasarıma bağlı olarak 
şaft tasarımında yönlendirici olabilir ve tasarımda 

ayrı zyrı değerlendirilmelidir. 

5.3. PLASTiK BÖLGENIN ŞEKLiNE ETKi EDEN 
PARAMETRELER 

Daha önce sunulan analizlerde young modülü 
(E) ve kayma dayanımı (qul, derinli'kıten bağım

sız olarak varsayıldı. Bu varsayım pratikte geçerli 
olmayabilir. Plastiık .bölgenin genişliğinde etkili eşit· 

IPkler bu parcımetrelere dayanmaktadır. Netice ola· 
ra'k plastik bölgenin şekli ve genişliği, bu para· 
metreler tarafından etkilenmektedir. Bu etki , ko· 
hezyonlu ve kohezyonsuz zeminler için Wong (1986) 
tarafından incelenmiş bulunmaktadır . 

Düşey Kemerleşme 
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Şekil 22. Kohezyonsuz zeminlerde normal zemin yaklaşım eğrisi [yatay veya düşey kemerleşme) 
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5.3.1. Kohezyonsuz Zeminler 

Sabit bir modül için gevşeme bölgesinin ge
nişliği, Eşitlik 12, 18 ve 24 kullanılarak derinliğin 

fonksiyonu olara'k A ve B yenileme tipleri iç in 
belirlenebilir. A yenilme tipi ve bir sabi·t yüzey 
deformasyonu için gevşeme .• düşey düzlemde mey
dana gelir ve genişliği derinl il<le hızla artar. B ye
nilme tipi için düşey ışınsal gerilme farkının ne
den olduğu gevşeme , Ran!kine kayma doğrularını 

takip eden bir egimli yüzey boyunca meydana ge
lir ve şekli, Prater ('1977) tarafından varsayılan 

kesik koniye benzer. 

'Derlnlikle modülün doğrusal olarak arttığı bir 
zeminde gevşeme bölgesinin profili Şeıkil 23 de 
görülecekıt'ir. Sabit bir şaft yüzey deformasyonu 
ile gerilma boşalımı, derin seviyelerde daha faz
ladır ve gevşeme bölgesinin genişliğ i daha büyük· 
tür. 

Şekil 23, koniık şekilli gevşeme bölgesinin ko· 
hezyonsuz zeminlerde de gelişebilir olduğunu gös 
terme.ktedir. Bundan dolayı Berezan-tzev (1958) ta
rafından teklif edilen metod, en düşü'k destek ba· 

KOHEZYONSUZ ZEMIN 

A yenilmet ipi (K0> K cr) B yenilme tipi(K 0 <Kcr) 

E sabit( derinliğe bağlı degil) 

y JT 
E derinliğe bağlı olarak artıyor 

lT J7 -

sırıcının beli rlenmesinde uygun gözü'kmektedir. An
cak bu yalnızca zeminin sabit rljltllğe sahip olduğu 
şartlarda geçerlidir. 

5.3.2. Kohezyonlu Zeminler 

Kohezyonsuz zeminler için geçerB olan koşul

lar, kohezıyonlu zeminler için de uygulanabilir. A 
ve B yenilme tipleri için gevşımıe bölgelerinin şek
lini .belirleyen ilişki, Ek A dal<! Eşitilik 12 ile Eşit

lik 18-24 de verilmektedir. Şekil 23 de değişfk 

durumlar için plastik bölgenin muhtemel şekllleri 

sunulma'ktadır. 

Plast ik bölge, derinli•kle dayanım ve deformes
yon özelli'kl erlndelki değ lştme bağlı blarak korılk 

veya silindirrk şekilli olabitlr. Plastilk t>ölgenin ge
n i şliğ i , şafıt tabanında ayna e'tktslnden dolayı genel
Irkle hızla azalmakıtadır. 

Bri•tto ve Kusakabe (1982, 1983, 1984). teorik 
ve deneysel olarak yumuşak killerdeki desteksiz 
s'i'stemati'k olmayan kazıların yenilme mekanizma
larını araştırmışlardır. Bu araştırma bulguları, Şekil 
23 de verilen yenilme şeklllerini doğrulamaktadir. 

KOHEZYONLU ZEMiN 

A ye nil me tip K Ko) K cr) B yenilme tipi(Ko ( Kcd 
ı 

E ve qu sabit (derinliğe bağlı değil ) 

y _[J 
E ve qu derinliğe bağlı olarak artıyor 

lT lT 
E sabit ve q u derinlige bağlı olarak artıyor 

y JT 
Şekil 23. ;Kohezyonlu ve kohezyoneuz zeminlerde plastik bölge •eldllert 
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6. SONUÇ 

Kohezyonlu ve •koheıyonsuz zeminlerde açılan 

şaftların davranışı detaylı olarak incelenmiş bu
lunmaktadır. 8u davranış gevşeme başlama tipine, 
yayılmasına ve yer çekimi etkisine bağlıdır. Bir 
şaftın duraylılığı iki şekilde [yatay ve düşey ık&mer
leşme) gerçekleşebilir. ·Inşaat esnasında eğer ye
terli derecede def.ormasyona miisaade edilirse, şaft 
etrafında kemerleşme oluşmaktadır. Kohezyonsuz 
zeminlerde yatay •kemerleşme •küçük deformasyon
lara sahiptir ve derin seviyelerde oluşur. Halbuki 
dilşey ·kemerleşme yalnızca büyük deformasyonlar
dan sonra ve zemi·n yüzeyine yakın oluşur. Kohez
yonlu zemlnle~ açık ıblr yenilme mekanizması 
oluştuğu zaman, duraysızlığı önlemek Için gerekli 
destek basıncı başlangıçta yer çekimi etkisiyle yük
selir, ancak gevşeme yatay kemerleşme ile kontrol 
edilir. 

Yatay ve düşey kemerleşme, yaklaşık olarak 
YEM lle yer çekimi etkisinin dikkate alınmasıyla 
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belirlenebilmektedir. Bu metod, deformasyonlara 
bağlı olarak gereken destek basıncını tahmin eden 
bir model sunmaktadır. Ve llmit denge durumunu 
dikkate alan klasik yaklaşımlardan farklılık arz et
me"ktedir. Bu yeni tasarım metodunun SEM lle mu
kayesesı de bu kitapçıkta tahkik edilmiştir. Me
tod. destek basıncının, şaft yüzey deformasyonu 
ve plastik bölgenin gerçekçi beltrienmesini sağla

maktır. YEM. arazi ölçümlerinin değerlendirilmesine 
dayalı bir yaklaşım kadar gerçekel bir tasarım me
todudur. Metodun gerçekciliği , aynı zamanda deği

şik projelerden elde edilen ölçümlerin mukayesesı 
ile de bulunmuştur. Ancak bu çalışma burada anla
tılmamıştır . llerde ayrıca yayımı yapılacaktır. 

Teklif edilen tasarım metodu, derinliğe bağlı 

olarak belirli deformasyonlar için deste.kleme basın

cı dağılımını sağlamaktadır. Bu metodla genellikle 

yenilmeyi önleyecek en düşük destek basınçları 

bulunmaktadır. Bu değerler, eğer şaft yüzey defor

masyonları çok aşırı ise, aşılabilmektedir. 

43 



OSi TEKNIK BÜLTENI 1990 SAYI 71 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

ABEL, J.F., Dowıs, E., and RICHARDS, P. 1979. 
Concrete shaft lining design . 20 th U.S. Sym
poslum on Rock Mechanics , Austin , TX , pp. 
627.633. 

BEREZANTZEV, V.G. 1958. Earth pressura on the 
cvllndrlcal retaining walls. Confe.rence on Earth 
Pressura Promlems, Brussels, Vol. ll, pp. 21 · 24. 

BRITIO, A.M ., and KUSAKABE, O. 1982. Stability 
of axisymmetric excavations. Geotechnique, 

32 : 261 • 270. 

---1983. Stabillty of axisymmetric excavations 
in clays. ASCE journal of Geotechnical Engi
neering, 109: 666-681. 

---1984. On the stability of supported exca
vations. Canadian Geotechnlcal Jouranal, 21 : 
338.348. 

BROWN, E. T., BRAY, J.W., LADANVI , B., and HOEK, 
E. 1983. Ground response curves for rock tun
nels, ASOE Journal of Geortechnical Englne
erng, 109 : 12 · 23. 

CHAN, D. 1985. Finite element analysis of strain · 
softenlnk materials. Ph. D. thesis , Department 
of Civil Engineering, University of Alberta, 
Edmonton, Alta . 

DE BORST, R .. and VERMEER , PA 1984. Possibility 
and llmltatlons of finite element for limit 
analysls. Geotechnique, 34 : 199.210. 
FENNER, R. 1939. Untersuchungen zur Erkenn
tnls des Gebirgsdruokes. Glueckauf, 74 : 32 • 33. 

GRIFTHS, D.V., and KOUTSABELOULIS, N. 1985. 
Dlscussion on •Possibility and limltatlons of 
finlte elernent for limlt analysts• Geotechnique, 
35 : 90-94. 

HAND, R.L. 1985. The arch in soil archlng. ASCE 
Journal of Geotechnical ' Engineering , 111 : 
302 319. 

KAISER, P.K., and WONG, R.C.K 1984. lnterpreta
tion of maasurement on tunnel in clay shale 
and shaft in Edmonton Til!. Report submitted 
to Department of Water and Sanitation, City 
of Edmonton. and Alberta Oil Sands Technology 
and Research Authority. 

KENDAL, N.O. 1980. The practical design of silo 
and bunkers with reterence to the Codes of 

44 

Practice. International Conference on Design 
of Silos for Strength and Flow, University of 
Lancaster, United Kingdom, Session 6. 

LADANYI, B. 1974. Use of the long • term strength 
concept in the determination of ground pres· 
sure on turinel linings. Advances in Rock Mec· 
hanics, Third Congress of the International 
Cociety for Rocak Mechanics , Vol. 2.B , pp. 
1150. 1156. 

LADE, P.V., JESSBERGER, H.L., MAKOWSKI, E., and 
JORDEN, P. 1981. Modeliing of deep shaft In 
centrifuge tests . Proceedings, 1 Oth International 
Conference on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering, Vol. 1, pp . 683 · 691. 

MCCREATH , D.R. 1980. Analysis of formatian pres 
sure on tunnel and shaft linings . M. Eng. report , 
Department of Civil Engineering, University of 
Albertta, Edmonton, Alta . 

MÜLLER,- KIRCHENBATUER, H., WALZ, B., and 
KLAPPERICH, H. 1980. Experimentelle und the
oreticsche Untersuchungen zum Erddruck-prob
lem auf radial symmetrische Senkkasten und 
Schachte. Grundbauninstitut der Technischen 
Universitat ,Berlin , Heft 7. 

PACHER , F. 1964. Measurements of deformations 
in a test gallery as a means of investigating 
the behaviour of the rock mass and speciftying 
lining requirements . Felsmechanik und lngeni· 
eurgeologie (Rock Mechanics and Engineering 
Geology, Supplement 1 : 149-161 . 

P/\NET, M .. ,,d KUENOT, A. 1982. Analys is of con
vergence behind the face of a tunnel. Tunnlling 
'82, The lnstitution of Mining and Metallurgy, 
pp . 197-204. 

PRATER, E.G. 1977. An examination of some the· 
ories of earth pressura on shaft linings . Cana
dian Geotechnical Journal , 14 : 91 · 106. 

TERZAGHi , K. 1942. Theoretical soil mechanics . 
John Wiley and Sons. New York. NY. 

WONG. R.C .K. 1986. De.sign and performanca eva 
luation of tunnels and shafts . Ph . D. thesis. 
Deportr.ıent of Civil Engineering , University of 
Albertta , Admonton, Alta. 



EK A. KOHEZYONLU ZEMiLERDE ŞAFT DAVRANlŞ 
MEKANiZMASI 

Bu bölüm, kohezyonlu zeminlerde açılan şaft 

davranışını belirleyen eşitli'kieri ihtiva etmektedir. 
Eşitlikler, kohezyonsuz zemin için verilen sıra için-
de anlatılmaktadır. Yanı , kohezyonsuz zeminler için 
ana bölümde verilen açrklamalar genellikle bu bö
lüm içinde geçerlidir. Notasyonlar, semboller kıs

mında verilmektedir. 

Elastik kalın . duvarlı bir silindiri•k açıklık için 
gerilmeler, aşağıda verildiği gibi bulunur. 

rJ. , KoP o· [K0 P0 • P;l (a / r) 2 

K0 P0 [K
0
P

0
- P,] (a / r) 2 

A 1 

A 2 

A 3 

Kohezyonlu malzeme için dayanım sabit varsayılır. 

........... .. ...... ..... ............ A 4 

Gevşeme başlangıcındaki üç yenilme tipi için cies
tek basınçları aşağıdak i gibi hesaplanır. 

AS 

P, (B tipi yenilme)......... A 6 

P, == (2K0 -1) P
0

- qu (C tipi yenilrne .. .. ..... A 7 

Pi'nin en büyük değeri, gevşeme başlangıcındaki 
yenilme tiplerini etkiieyecektir. Bu etki , Ko- değeri 
ile ifade edilebilir. 

A tipi yenilme için; 

[1-qj 2P0 ] < Ko < [qj2P
0 

+ 1) 

B tipi yenilme için 
K0 < [1- qu/2P0 ] 

C ti pi yeniifııe için 

A 8 

A 9 

A 10 

Kohezyonsuz zeminlerde olduğu gibi C yenil
me tipi, analizde ihmal edilebilir. Krit1k K değeri 
(Ka l, A yenilme tipini B yenilme tipinden ayır
mak için kullanılır. 

Ko > Kcr şcrtı için A yenilme tipi f<rv- o) ---- ---- - ·,---

Gevşeme c;şağıda verilen koşul sağlandığında 
başlar 

<r, ·<r, = 2K0 P0 - 2P; == qu ........................ A11 

Destek basıncındaki yeni bir azalma plastik böl
genin genişlemesine neden olur. 

R ır = a [e [ (K0 P0 -P;) / qu·1 /2]] ...... A 12 
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Plastik bölge R1, içindeki gerilmeler aşağıda veril
diği gibi bulunur. 

<T, = P1 + qu [Ln (r/ a)] A 13 

O"ı = P1 + qu [1 + Ln(r/a) ] .......... .... .. .. A 14 

ilave gerilme boşalımı , B yenilme tipinde gevşe
meye (!\ yenilme tipiyle birlikte) neden olur ve bu 
bölgenin 9enişliği (Rv,l aşağıdaki eşltli'~ten bulu
nan değere eşit olur. 

Rvr == a e [ (P1-P0 ) / qu)] ....................... A 15 

K0 < K,, şartı için B yenileme tipi f<rv- <r,l 

Gevşeme aşağıdaıki eşitilik sağlandığında başlar. 

................................ .... .. . A 16 

P1'nin azalmasıyla, düşey gerilme düşey kemerleş
menin bir ·etkisi olarak azalır ve teğ&tsel gerilme, 
şaft yüzeyindetki düşe.y gerilmeye eşit olunca~a 
!kadar artar. Bu durumda ela&t:ik- plastik sınırdaki 

ışınsal gerilme aşağıda'ki gibi olur. 

rr,=rrv-quve<rv ==Po ..... ................ A17 

Eşitlik A17 ve A2 kullanılarak plastik bölgenin ge
nişliği bulunabilir. 

(+) 2= ....... A18 

ve destek basıncı aşağıdaki gibi bulunur. 

P1 = K
0 

P
0 

- qj 2 .... ..... ..... ............... ....... A19 

Destek basıncındaki yeni boşalım, plastik bölgenin 
genişlemesine neden olur. Bu durumda hala B tipi 
yenilme oluşmaktadır. Ancak şaft yüzeyine yakın · 

yerlerde, teğetsel gerilmanin düşey gerilmeye eşit 
olduğu bir bölge vardır. Bu bölge içinde yenilme 
kri·terleri tarafından belirlenen teğetsel ve ışınsal 
gerilmeler aşağıdaki gibi hesaplanır (Ladanyi, 1974) 

rr, = P1 + qu (1n (r/ a)] ........................... A20 

rr, = P1 + qu [1 + 1n (r/a)] .. .................. . A21 

ve bu bölgenin genişliği aşağıda verildiği gibidir. 

B gevşeme bölgesindeki ışııısal gerilmanin dağılı

mı, plasHk bölge genişliğinin belirlenmesi ile bu
lunmalıdır. R,, < r < Rvr arasındaki (Şekil 6b'de 
gösterilir) denge koşulları ışınsal gerllmeyi belir-
ler. · 

0'1 = Ko Po - (K0 P0 - <r,) (R,,/r)2 ... ......... A23 

Burada <r,' = 2 K0 'P0 - qu'ya eşittir (r= R,, şartı 
için) 
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(r = R ır < r < Rv, l plastik bölgesi içindeki 
ı şınsa l gerilma dağılımı bu lunabilir. Elastik bölge 
s ı nırındak i (cr, = K. cr) ışınsal geriimalerin sürek· 
liği , Eşitlik A.24 de o l duğu gibi plastik bölge ge
niş l iğ i nin yerini bel irler. 

Klı PO - P; 
CK P - q le [2 ---- - .l.J 

o o u q 2 
u ....... A24 

( 1 - Ko) po + qu 

Şafıt yüzey deformasyonu Ladanyi tarafından teklif 
edilen modele bağlı olarak hesaplanır (Ladanyi , 
1974) . Elastik zemin için şaft yü"zey detonnasyonu, 
Eş i kl ik A 25 den hesaplanır . Eğer gevşeme oluşu

yor ise deformasyon , Eşitlik A 26 dan bulunur. 

U; = a [(K0 Po - P;l (1 + vl] / E .............. . A25 

u; = a {1 - [ 1/ (H A.) Jl/2} .. .. ......... .. ... A 26 

EK B. XOHEZYONLU ZEMiNLERDE YER ÇEKIM~ 
ETKISi VE DÜŞEY KEMERLEŞME H 

Kohezyonlu zeminierin kayma direnci çevre ba· 
sıncından bağımsızdır. Şaft yüzeyine uygulanan ya
tay basınç , plastik bölgedeiki zemin'in dayanımını 

geliştinnez. Bundan dolayı, muhtemel yenilme me
kan1zmalarını bilmek ve dış yükler dikkate alınarak 
bu yenilmeleri önlemek gerekmek'tedir. 

Şekil B1, muhtemel bir yenilme mekanizmasını 
göstermeıcteıdir. Silindirik plas'tilk bölge düşey ola· 
rak kayaca'k ve konik zemin kütlesi üzerinden W' 
kuwetini ortaya çrkaracalotır . Bu zem1n karşısında· 
ki yenilmeyi önlemek için yatay bir basınç uygulan· 
malıdır. Gereken toplam Pg yukü, konl'k zemin kit· 
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lelerincleıki eğimli yenilme yüzeyi boyunca yük den
gesini sağlayacak şekilde verilmelkteıdir . 

(W + W,) sin a. - Pg (cos cd - F, = O . .. B• 

R 

Şekil B 1 : Kohezyonlu zeminde yer çekimi 
eıtdal ve dilf•Y kemeri..,...• 



EKC. SEMBOLLER 

a Şaft yarıçapı 

H Şa.fıt derinliği 

h Yüzeyden ölçülen derinlik 

A ı Kes i t alanı 

R Plastik bölge yarıçapı 

R,, Teğetsel - ışınsal gerilme farkından olu~an 

plastik bölgenin yarıçapı (A tipi yenilme) 

Rvr lDüşey · ışınsal gerilme farkından oluşan plas 
titk bölgenin yarıçapı (B tioi yenilme) 

O'r 

O' ; 

Işınsal mesafe 

Şart yüzeyinde'ki ışıns a l deformasyon (r=a) 

Işınsal gerilme 

Düşey gerilma 

Teğetsel gerilme 

O' ı 0'3 En büyük ve en küçük asal gerilme 

r 'Kayma gerilmesi 

O'h Eo düşü k yatay gerilme 

O'H En büyük yatay gerilme 

P1 = P, Şaft yüzeyinde içsel veya destek basıncı 
(ışınsal gerilme) 

Düşey ilkel arazi gerilimi 
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y Zemin birim ağırlığı 

p Zemin yoğunluğu 

v Poisson oranı 

E Young mqdulü 

e.v Ortalama plas'ti'k genişleme (.hacim azalması 

için pozitif) 

Av ıPiastiik deformasyonu hesaplamak için para· 
metre 

</> 

N 

Zeminin içsel sürtünme açısı 

tan2 ( 4!5° + <P/ 2) 

Kohezyonlu zeminin tek eksenli basınç da
yanımı 

Kohezyonlu zeminin kayma dayanımı 

Şaft yüzeyi sürtünme katsayısı 

p., Zemin sürtünme katsayısı 

K=A Yatay gerilmenin düşey gerilmeye oranı 

K, Zemin· zemin s ı nırındaki K değeri 

Kw Zerııin · şafıt yüzeyindeki K değeri 

K
0 

Durgun haldeki K değeri 

Alktif durumdaki K değeri (rtan2 (45° -<P/2)) 

K,, A yenilme tipinin B yenilme tipinden ayıran 
1krit1k K değeri 
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