
SAYI : 73 

-





1 1 ll 1 

D 1 TEKNIK BUL TE NI 
Sahibi 

DEVLET SU IŞLERI 
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Sorumlu Müdür 
Dr. Ergün DEMlRÖZ 

Yayın Kurulu 
Ergün DEMlRÖZ 
M. Semavi AKAY 
Turan KIZILKAYA 

Vehbi B]LG] 
Ali AYDIN 

lbrahim H.KURAN 
Hasan sOOüT 

Basıldığı yer 

DEVLET SU IŞLERI 
GENEL MÜDÜRLÜ~Ü 

BASlM EVI ANKARA - 1991 

SAY1 

YIL 

73 

1991 

Üç ayda bir yayınlanır. 

IÇiNDEKiLER 

1. Surge (Kesintili karık) Sulama .. .. ... ........ .... .. .... .. .... ......... ........ ..... .......... 3 
(Yazan : Lütfi ŞAHIN) 

2. Kanal Temizliğinde Kullanılan Makina ve Ekipmanlar ... ......... .. .... .. ...... . 7 
(Yazan : Cengiz KOÇ) 

3. Dalaman Projesi Akköprü Derivasyon Tünellerinde 
NGI (Barton) ve CSIR (Bıenıawskı) Yöntemleriyle 
Kaya Sınıflamaları .. ..... ....... .... .... .... ... .... .... ..... .. .. .... ...... ..... .............. ... 13 
(Yazan: Dr. Erdal ŞEKERCIOGLU) 

4. Karsılaşmış Kireçtaşlarında Inşa Edilecek 
Yeraltı Barajları Için Yapılacak Çalışmalar .. ... ........ ..... .... .. ..... .... ........ . 23 
(Yazan : UQur AKDENIZ 1 Ahmet SARGIN ) 

5. Kürün Beton Dayanıklığı Üzerindeki Etkisi ...... ........ .. ... ........ .. .... .... .. ... 27 
(Yazan : Ömer ÖZDEMIR) 

6.Jeotekstiller Için Filtre Kriterleri .. .... .. .. .. .......... ............ .... ....... ..... ... ...... .. 37 
(Yazan: Gülru YILDIZ) 

7. Süper Akışkanlaşt ı rıcı Kullanı lan Betonlarda Slamp 
Kaybının Kontrolu .... .... ..... .. ... ..... .. .. ......... ... .. ... .......... ... ... .. ... .... ...... ... .. 45 
(Yazan : Ali UGURLU 1 Süleyman SON) 

8. Asit Yağmuru-Endüstrileşen Ülkeler Için 
Yeni ve Önemli Bir Sorun ........ ... .. .... ... ... .... ...... ............ ....... .. ..... ..... ... 51 
(Yazan : Füsun KÜRÜM) 

9. Inşaatlarda Traslı Çimentonun Kullanılabi l i r liği .. ... ...... ...... ................... 55 
(Yazan: Flkrlye BAL TACI) 

1 O. Su ve Betondaki Rolü ....... ..... .. ..... ...... ....... ...... .... .. ............... .... ..... .... 58 
(Çeviren : Güner AGACIK) 



• 



KESiNTİLİ KARIK (SURGE) SULAMA 

Çeviren : Lütfi ŞAHİN(*) 

OZET 

Yüzeysel sulama metodlarmdan biri olan ve su ekonomisi ile su yönetiminde tasar
ruf saglayan kesiniili karık sulaması {surge irrigation) prati!]inin açıklandıgı bu makale, 
ABD Colorado State University'de. düzenlenmiŞ olan "Irrigation Praclices and Problems 
(1987)" konulu kurs notlarmdan tercüme edilmiŞtir. 

GİRİŞ: 

Kesintili karık sulama (surge irrigation), su
yun karıklara devamlı akışla dcgil, bir seri ritm ve
ya dalgalar halinde periyodik şekilde verilmesi 
olarak tanımlanır. Bu tür tarla sulama sisteminde 
su, sulama işlemi tamamlanıncaya kadar iki karık 
seti arasına, bir saatten iki saate kadar dcgişen sü
relerde sırayla verilir. 

lT Soıjl sul.orno • 

Karık setleri arasına ycrlcştiri lcn kesintili 
(surge) valf ve otomatik kontrol mekanizmalany la 
suya kumanda edilir. Suyun karıklara dagıtımı, ke
sintili valfın her iki yönüne ycrliştirilmiş, üzerinde 
açıklıkları ayarlanabilen ve karık sulamasına uy
gun çıkış agızları bulunan bir ucu kapalı plastik 
borular vasıtasıyla yapılır. 

Kesintili karık sulaması Şekil -l'dc görül
mektedir. 

'? ... soıa ~ıomo 

Şekil-I. Kesintili Karık Sulaması 

(*) İ şletme Şube Müdürü, DSIIşletme ve Bakım Dairesi 
Ba!ikanlıgı 
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KONU: 
Devamlı akış karık sulama metodunda dcri

ne sızınayı en aza indirmek ve karık içinde uni
form bir su tatbik etmek için, yeterli bir debiye ih
tiyaç vardır. Topragın infiltrasyon hızından büyük 
dcbide su tatbiki, fazla yüzey akışına neden olur 
(Şckil-2). 

Yüuy akışı 

1~ .. ·:>":· .OJ~:~lg.~. ,.-.. -.Jfi~Ji l 

'C Ouif'\t sızma 

Şekil-2. Debi fazla, yüzey akışı fazla. 

Az debi yüzey akışını azaltır, buna karşılık 
fazla miktarda dcrine sızmaya sebep olur; infiiLras
yon süresi de uzayacagından , karık içinde akış da
ha yavaş olur (Şekil-3). 

Şekil-3. Debi az, derine sızma fazla. 

Egcr suyun çabuk ilerlemesi için başlangıçta 
debisi fazla ve sulamayı tamamlamak için sonra
dan debisi az akış uygulanırsa , hem dcrine sızma 
ve hem de yüzey akışı minimize edilebilir. Bu uy
gulama ise kesintili karık sulaması olarak bilinir 
(Şckil-4). 

-::oı,Yüny okı~ı 

t~------rpoçKo~k~bo~lg-.. ~; _-_--_-::J--1' 1 
_:. •. · .. • .. ,. -~~Ch:~ s~o 6.:j 

Şe; kil· 4 : Boşlongıç:to da.b isi . to zto . daha sonra az kHint ilı ekı) . 
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Şekil-4. Başlangıçta debisi fazla, daha son
ra az kesintili akış. 

Kesintili karık sulaması, içerdiği fazla işçilik 
ve yönelim sebebiyle bir müddet yaygınlaşama
mıştır. Sulamayı otomatik bir şekle getirmek için 
yapılan denemeler suyun yarısını kesrnekten ziya
de tam açıp kapamanın, karıkta akışın daha hızlı 
ilerlemesine neden oldugunu göstermiştir. Böylece 
kesintili karık sulamadaki yönetim zorlugu orta
dan kalkmış ve işçilik en aza inmiştir. 

a) Karıktasuyun dalga halinde ilerlemesi 
Aynı toprak ve akış koşullarında kesintili ka

rık sulama, belli sürede aynı miktarda suyun meyil 
yönünde karıklarda ilerlemesini saglar. Suyun ke
sintili uygulanması sonucu, karıkların başlangıç 
kısımlarında infilLrasyon için elverişli zaman azal
dJgından, topraga infiltre olan su miktarı da azal
maktadır. Kesintili karık sulamının etkisi, toprak 
ve tarla koşullarıyla degişir. 

Normal şartlarda en büyük etki hafif bünyeli 
topraklar üzerinde, daha az etki ise agır bünyeli 
topraklar üzerinde veya mevsim sonunda toprak 
sıkışuktan sonra görülmüştür. 

Kesintili karık sulama metodunda akışın da
ha hızlı ilerlemesinin sebebi henüz tam anlamıyla 
anlaşılamamıştır. Karıkta sulamanın kesilmesi ve 
her kesintide bir süre bekleme sonucu, karıgın ısia
nan kesitinde infiltrasyon hızı azalmış ve karık 
içinde hidrolik olarak düzgün bir yüzey ortaya çık
mıştır. 

Bu durum ise, müteakip su dalgasının karı
ğın ıslak kısmından kuru kısmına doğru daha hızlı 
hareket etmesine neden olabilmektedir. 

b) Suyun ritmik kesilmesi 
Karık sonuna ulaşuğında, suyun kesilmesi 

gerekmektedir. Yeni akış kontrol mekanizmaları, 
suyun iki karık seti arasında paylaşımını veya "ça
lışma" sürelerinin kısaltılması olanağını sağlar. 
Kesintili karık sulama metodunda "çalışma" süre
lerinin önemli etkisi vardır. 

Kesintili karık sulama ile tarla şartlarında su 
depolama avantajı yanında etkili bir amenajman 
uygulaması yapılır. Bu nedenle, sulamanın üni
formluğu sağlanabilir ve tarla şartlarında kuyruk 
suyu azaltılabilir. 

c) Vaıner 
Kesintili karık sulama vaıneri iki tiptir: suy

la çalışan membran valf, elckLrik veya suyla çalı
şan mekanik valf. 

-Suyla çalışan membran valf 
Suyla çalışan membran valf, su temin eden 

borudaki hidrolik basınçla çalışır; kontrol meka
nizması su basıncını , valf membraniarına göre dü
zenler. Suyun basınç yapug ı membran genişler ve 
akışı kapatır. Serbest kalan diğer membran ise açı
larak suyun akışına izin verir (Şekil-S). 



Basın c 
o ltında 

Basın~ 
oltındo 

suloma ~ 

Şekil-S. Suyla çalışan membran valf. 

Elektrik veya suyla çalışan mekanik valf 
Akışı saglayan degişik tip mekanik valfler 

kullanılmaktadır. En yaygını, tek veya çift "kele
bek" tiplerdir. Tüm türler, suyu bir l':U"aftan diger 
tarafa sırayla çevirebilir; bazı türler ıse ~ı_şı her 
iki tarafa da verecek şekilde düzenlenmıştır. Bu 
valfier; bataryalar,hava tankları,güncş p_il_leri veya 
sistemdeki su vasıtasıyla da çalıştırılabılır (Şekıl-
6). 

Şekil-6. Elektrikle çalışan valf. 

d) Kontrol mekanizmala~ı . 
Elektronik kontrol rnekanızınaları genellikle 

vainer üzerinde bulunmaktadır. Bunlar, valfi oto
matik olarak işletmeye veya belirli bir süreden 
sonra suyu bir taraftan diger bir tarafa çevirecek 
biçimde programlanmıştır. 

Bu kontrol mekanizmaları aracılıgıyla akış 
süreleri de degiştirilcbilmektedir. De~işik ~alışma 
süresini belirlemede, prograrn bültenlerı olan 
kontrol mekanizmalarından yararlanılabilir. Ge
rekli enerji bataryalardan veya güneş pillerioden 
saglanır. 
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3. SONUÇLAR: 

3.1. Sistemin avantajları 

- Bu sistemde su karıkta hızla ilerler, derine 
sızma az olduğundan üniform bir su uygularnası 
sağlanır. 

- Otomatik kesintiler, geleneksel karık sula
mada ihtiyaç duyulan yönetim ve işçili~ artırma
dan, kesik sulamada kuyruk suyunu azalur. 

- Sulama suyu daha randımanlı bir şekilde 
uygulanabilir. 

- lstenilen miktarda su uygulanır; su pompaj
dan sağlanıyorsa, sarf edilen enerji ve sulama suyu 
ile birlikte verilen gübre miktarı azalır. 

3.2. Sistemin dezavantajları 

-İşletmede eğitilmemiş iş gücü kullanılması 
problem olabileceği nden, yüksek seviyede bir yö
netime gereksinim duyar. 

- Eger mekanizma programına uygun olarak 
ayarlanmaz ise, hafif sulama uygulamalarında ye
tersizlik meydana gelebilir. 

- Zaman ayarlamasını mekanizma yapamaz 
ise, suyun hafif sulama uygulamalarında yetersiz
lik meydana gelebilir. 

- Ekipman ve bakım için ilave masrafa ihti
yaç duyulur. 

- Çek valfin zarar görmesi ve kontrol meka
nizmasının randımanlı işletilmemesi söz konusu 
olabilir. 
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KANAL TEMiZLiGiNDE KULLANILAN MAKİNA VE 
EKiPMANLAR 

Çeviren : Cengiz KOÇ (*) 

OZET 

"FAO Irrigation and Drainage Paper 40" Sulama te~is_l~rinin Organizasyon, İ~leime 
ve Bakım adlı FAO sulama ve drenaj kanallarının temızli{Jınde kullanılacak makına ve 
ekipmanlara ilişkin özellikler açıklanmaktadır. 

1. MAKİNA VE İl\'SANGÜCÜ GEREKSİNİMİ : 
Bakım çalışmasının bi~ ~amasıd~, belirle

nen işin miktarını üstlenmek ıçın gereklı ol~ t_TI?
kina ve insangücünü saptamaktadu. Bakım ışı ıs:ın 
birkaç metot kullanılabilir, fakat ilk karar makına 
veya işgücünün gerekli olup, ~lmadı~ı~~· 9enel
likle, yetenekli teknik persone.Iın ve ışyılı~ın .sa~~ 
lanmasındaki güçlükler nedenıylc teknik malıyetı 
yüksek projelerde öncelik makinaya verilir. Tek
nik maliyeti düşük projeler müm~ün oldu~~nca el 
emc~ine güvenmektedir. Eko~omık ve tek~ı~ ola
naklarla birlikte, bakım; özellıkle el cme~ının bol 
oldu~u alanlardaki sulama projelerinin ço~unda ve 
makinaya başvurulmasının mümkün olmadı~ı yer
lerde yöresel işgücüyle yapılmalıdır. Bazı sebep
lerle mevcut sürede işin istenen miktarını üstlcne
cek yeterli işgücü olmadığında makina kullanımı 
kaçınılmaz olur. Bakım için bir aylık (Ocak ayı) 
sürenin oldugu Mısır bu durumdadır. 

Birçok bakım çalışmasında herbir özel iş 
için ideal makinaya sahip olmak mümkün olmay~
bilir. Bunun için çok amaçlı makina yüksek özellı-
~i nedeniyle tercih edilir. . . . 

Makina ve insangücü gereksınımlerı; bakım 
çalışmasının an:ıacına ~ö~e, .Y~~ılan işin miktarı, 
işgücü ve m~ına yerımı bılın!~c .kolayl~!<-1.~ ha
saplanabilir. Önemlı çalışmalar ıçı!l ınsangucu v~ 
makina verimlili~i aşa~ıda ıncelenmektedır. 

(*) DSl XXl. Bölge Müdürlüğü 2ll.Şb. Müdürlüğü 

2. SİL T TEMİZLtGt 
Silt kanallardaki su seviyelerinin yeterince 

düşürüldüğü veya kanallann birkay gün için. kuru
tulmasının sağlandığı dünyanın bırçok yennde cl 
emeğiyle taşınu. lşin gerç~~ '?rganizasyonu güç 
olmasına karşın oldukça etkılı bır metottur. 

Sudan bulaşan hastalıkların yayıldığının . bi
linmesi, birkaç gün için tamamen kurutulabılen 
kanallarda el emeği kullanımını kısıtlamaktadır. 
Bunun için mekanik araçlar benimsenmelidir. 

El emc~inin verimi, çoklukla çamurlu kanal
larda çalışıldığında düşüktür. Yata_k tarama kepç~
leri, özel planlanmış kazı kepçelerı ve. t~rı:ııklar. gı
bi çok uygun aleticnn gelışurılmesıyle 
verimliliğin arturılması çabasına karşın, yöresel 
aletlerin (urrnık,çapa gb) sürekli kullanımıyla ve
rimlilik <!aşük kalmaktadır. Verim, 2-8 m3/gün/ 
insan arasında değişmekle birlikte, çalışma koşul
ları, aletler. kaldırma ve taşıma mesafesi gibi bir
kaç faktöre baglıdır. 

Makinaların birkaç tipinden silt taşınması ve 
kanala şekil verınede yararlanılır. Y?rimlitik,_çok
lukla makinanın çalışmanın özellı~ıne ne derece 
uygun oldu~una ba~lıdu. Sadece. b~y~~ ~ul~a 
projeleri bakım çalışmasının herbu tı~ı ıçın. ozcl 
makinaya sahip olmalıdu. Tablo 1 'dek ı ı_n~nala
rın verimlilik oranları daha çok kanal sılunı taşı
mak ve şekil vermek için kullanılır. 
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Tablo :1 "KANALTEMIZLIGI IÇIN MAKINALAR" 

8 

TİPİ 

Dragline exeavatör 
(a) Küçük (0,3m3) 

(b) Büyük (lm3) 

Hidrolik exeavatör 
(a) back-actor tip 

TİPİ 

Hidrolik exeavatör 
(b) Teleskopic boom 
(Gradal tip) 

Hidrolik back
hoe'ler 
(Ters kepçeler) 
(a) Traktöre monte 
edilen 

(b) Traylere monte 
edilen 

VERİMLİLİK 

80 m/günl/ 
120 m/gün21 
300 m/gün3/ 

100 m/günl/ 
160 m/gün2/ 
500 m/gün3/ 

800-1000 mgün4/ 

VERİMLİLİK 

1000 m3/günS/ 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

.Kuru veya su akışı olan kanal-
larda, kanal banklarının üzerin-
den çalışır. 

. Ulaşma mesafesi : 9-10 m 

.Kuru veya su akışı olan kanal-
larda, kanal banklarının üzerin-
den çalışır. 
. Ulaşma mesafesi : 18-20 m 

Kazı derinliği : 5-6,5 m. Ulaş-
ma mesafesi : 6-8 m 
.Yeni kanalların inşa edilmesin-
de veya bakım işlerinde kanal 
banklannın üzerinden çalışır. 
. Değişik boyuttaki uvalar uyar-
lanabilir . 
. Silt çöketmesi ve yabancı ot 
temizliği işlerinde kullanılabi-
I ir. 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

.Kazı derinliği: 6-7,5 m. 

. Ulaşma mesafesi: 9-11 m. 

. Kova hidrolik olarak hareket 
edebilir. 

. Tilt kapasitesi genelde 90° dir. 

(Diğer tiplerde sadece 45°) 

300-600 mgün21 . Kazı derinliği: 5,6-4 m. 
. Ulaşma mesafesi: 5,5-6,5 m. 

. Yatay dönme açısı : 180° 

. Kazı derinliği : 3,5-4,5.0 m. 
200-400 mgün21 . Ulaşma mesafesi : 4,5-6.0 m. 

. Yatay dönme açısı: 180° 190° 

. Kepçenin hidrolik pompası 
ırayierin şaftından hareket alır . 

UYARlLAR 

. Birden fazla işe ve çalışma koşul-
!anna uyarlanabilen çok amaçlı ma-
kinadır. 
. Depo topra~nı kanal banklarının 
dışına boşalta ilir. 
. Kanallann yatağına zarar veren ka-
zıdan sakınmaya özen gösterilmeli -
dir . 
. Silt çökelmesinin 3000 m3 f kın'den 
az olduğu kanallarda kullanılmalıdır. 

. Küçük dragline excavatör'e benzer. 

. 3000 m3j kın'den daha büyük işler 
için uygundur . 

. Paletli olarak monte edilirler ve 
tümü hidrolikli çalıştınlır. 
. Yeni kanalların yapımı için ol-
dukça uygundur. 
. Lastik tekerlekler üzerine monte 
edilenler sağlam zemin koşulları-
na gereksinim gösterir. 

. ./ .. 

UYARlLAR 

.Birden fazla işte kullanılır, fakat 
yeni drenajlar veya kanalların ka
zı lması ve ağır bakım işi için ol
dukça uygundur. 
. Küçük dragline ile uygunluğu 
karşılaştınlır. 

. Traylere monte edilenlere göre 
daha güçlü ve gürültülüdür. 
. Bakım ve inşaat işi için uygun
dur . 
. Önüne önleyici bağlanarak ortak 
kullanılabilir. 

. Birçok ortak tip traktörlerin her 
iki yanına monte edilebilen yan 
düzenlidir. 
. Kazı,silt taşınması ve ot kontro
lu işlerinde etkili olarak kullanıla
bilir . 
. _Sağlam ayağa gereksinim göste
rır . 
. Bakım.işi_ için oldukça uygun ve 
ekonomıktır. 
. lık hareketde yatay konumda 
kalırken farklı pozisyonlarda çalı-
şabilir. . ./ ... 
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Tablo :1 11 KAN AL TEMIZLIG I IÇIN MA KIN ALAR 11 

Tl Pt VERİMLİLİK KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Dredges 
(Yatak Tarama Ma- 100-200 m/gün6/ 
ki nal an) 

Düz yataklı hendek 
açıcılar (fiat bed 
ditchers) (Briscoe 
tip) 

Rotary Digger 
(Döner kazıcılar) 

TİPİ 

Bul! dozer 

Grader 

3000-5000mgün 71 

1200 m/gün8' 

400-600 mgün8/ 

VERİMLİLİK 

300-400 m/gün9/ 

500-800 m/gün 

Banklardan temizlenemeyen 
kanallar veya balçık zeminde 
kullanımı iyidir. Aynı zamanda 
seyrek yabancı otlann taşınması
na uygundur. 
. Maksimum derinlik modeline 
baglıdır, fakat küçük dredgesler 
için 2m'dir. 
. Bank yakınında veya özel du
balarda toplanmış balçığı dagı
tır . 
. Yer değiştirme için kablo ve 
vinç sistemi, bank boyunca sağ
lam tesbit noktalarına gereksi
nim gösterir. 

. Su yolu içerisinde işletil ir, her 
iki yanından traktörler tarafın
dan çekilir, Kuru kanallarda çalı
şabilir. 
. Yatak genişliği : 1,2-4,2 m. 

. Yatak genişliği: 0,4-l.Onı. 

. Kanal içinde çalıştınlır. 

. Seyrek yabancı otlar ve düşük 
silt birikiminin taşınması için 
uygundur. 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

.Kazılan malzemenin dağııılma-
sı 

. Yukanda söz edilen ekipman-
ların ilk hareketlerinde kul lanı-
!ır. 

Kanal bankları ve depo toprak-
larının ince tesviyesi 

UYARlLAR 

. Yüksek özellik! i makinadır. 
Uygun destekler ile sabitleştiri
lerek beton kaplama kanı ll ara 
zarar vermeden çalıştırıldığında 
yararlıdır. 
. Kanalın içinde ve dışında hare
ket ettirmek ve taşımak güçtür. 

. Çekme için yavaş yürüyen güç
lü traktörler (D6,D7) gerekli
dir. 

Ditcher'lerin çoğu motor ve 
hidrolik sistemine sahiptir. 
. Deneyimli operatör gerektirir. 
. Yeni kanalların yapımı ve yeni
den düzenlenmesi için çok uy
gundur . 

. Tekerlekli traktörün kuyruk m i
linden güç alır. 
. Kanal yatağı ve köşelerde aynı 
anda çalışır. 

. ../. .. 

UYARlLAR 

. Yol bakımı için kullanılmasının 
yanında, hafif de formasyon! u ve 
dalgalı arazinin tesviyesinde kul-
!anılır. 

. Yol bakım ve arazi tesviye işleri 
için oldukça uygundur. 

NOTLAR: 
1- Standart kova ve a~ır kazıma koşulunda. 

7- Yavaş yürüyen bir traktör (d6) tarafından çeki
len nonnal temizlik işleri için. 

2- Orta agırlıkta kovayla, silt ve vejatasyonun ta
şınması için. 
3- Ot kovasıyla, sulu malzemenin herhangi bir tc
mizli~ini kapsamaz. 
4- Fazla silticnmiş kanalların yeniden şekillendi
rilmesinde kullanınca. 
5- 2.4 m. genişliginde kovayla donatıldı~ında. 
6- 1 .5 m genişli~indeki kanallardaki silt çökmesi, 
az miktardaki yabancı otlar için degerler daha 
yüksektir. 

8- Tekerlekli Traktör ile normal temizlik işleri. 
9- Orta büyüklükteki bir makinayla kazılan mater
yalin dağıtılmasında. 

Listedeki ekipman çoklukla müşterek kulla
nılır, fakat bazı özel makinalar (excavatör'lere 
monte edilen köprü dubaları, traktöre monte edi
len döner çalılar, püskürtme makinalan gb) pazar 
koşullarında mevcuttur. 

9 
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Fakat, makinalarını çoğu aynı zamanda ya
bancı ot temizliğinin belirli bir miktarını yapabil
diğinden verimliliklerini etkiler. Tabloda verilen 
değerler, orta ve küçük boyuttaki kanallara çok
lukla kuru çalışma koşullarında uygulanır. Maki
nalar (yatak tarayanlar) özellikle akan suda çalış
maya planlandığı için nemli koşullar dışında 
verimliliği %20-30 oranında azalacaktır. 

Makina seçiminde; ulaşma mesafesi ve ça
lışma koşulları; nemli veya kuru yaklaşabilme, 
i~in tipi ve miktarı, yabancı ot varlığı gibi faktör
ler etkili olur. 

El emeği ve makinanın bir kombinasyonu
na, özellikle beton kaplama kanalların olduğu yer
lerde si ltin taşınması, el emeğiyle belirli noktalar
da biriktirilmesi ve daha sonra mekanik araçlarla 
taşınması şek line sıkça başvurulur. 
3. KANAL VEJETASYONU KONTROLU 

Kanal vejatasyonu kontrolunda dört ana 
yöntem (El ilc, Mekanik, Kimyasal ve Biyolojik) 
kullanılmaktadır. Yöntemin seçiminde öncelikle 
i ş in kapsamı, yabancı olların özellikleri , çevre ve 
ekonomik koşullar belirleyici rol oynar. Kontrol 
yöntemlerinden biri olan Mekanik araçlarla yapı
lan yabanc ı ot mücadelesi aşağıda açıklanmakta
dır. 

3.1. Mekanik Yöntem : 
Yabancı ot kontrolu amacıyla özel olarak 

planalanan mevcut makinaların birçok çeşidi var
dır. Bazı koşullarda farklı ekipmanlar ilc kullan
mak için düzenli bir traktörün uyarlanması tercih 
edilebilir. Lastik tekerlekli 40-60 BG'lük çiftlik 
traktörleri 1:3'1ük maksimum bir eğimde kuyruk 
milinden hareket alan ekipmanlar kullanarak ka
nal banklan boyunca hareket edebilir. Bu tür çalış
ma, özel operatör, eğitim ve ekipmanı gerektir
mez. Eğimin 1 :3'den fazla olması koşulunda 
hidrolik olarak çalışan makinalar kullanılır. Trak
töre monte edilen tırmık ve zincirler yüksek eğim
lerde oldukça etkilidir. İki adet 60 BG'lük traktör 
6m genişliğindeki kanallarda kolaylıkla kullanılır. 
Biçici ve kesici ekipmanlar ana kanal banklarında
ki sazlar ve otlar için etkilidir. Kanalın boyutları 
olanak verirse kanal banklarından su üzerine çıkan 
yabancı otların kesi lmesi için çalışanlar su içerisi
ne girebilir. Botlara bağlı kesme ekipmanlarından 
özellikle su derinliğinin 2.5 mm den fazla ve yü
zen yabancı otlann etkili olduğu yerlerde yararla
nılır. Yabancı ot temizliğinde kullanılan makinala
rın farklı tipleri , verimlilikleri ve detayları Tablo 
2'de verilmiştir. 

Tablo :2 

KANAL YAPANCI OTLARININ KONTROLU İÇİN GÜÇ 
KA YNAGINDAN HARAKET ALAN ALETLERiN 

ÖZEL KARAKTERİSTİKLERİ 

TIP EKIPMA)'; KULLA:-o;IM YERI ULAŞMA 
MESAFES I 

Tra ktör veya . Salınımlı ot Su usıu yabancı 3-6 m 
Tray lcrdcn kesme barı o tl. 
gUç a la n .Döner kesici Su UslU yabancı .. 
ekipmanlar .Dcvcrck biçme ot. Genişlik : 2 m 

.Zincir, Tırmık Su Us!U yabancı 
ot . 
Sualtı+Suusıu ya-
bancı o tl. 

ll idrolik cxca- Sa lı n ım l ı o t kes- S u UstU yab otl. Yatay ulaşma : 6-
vatör'c bagıı mc barı Su Usı.Yab.otl. 12m 
ek i pm an lar .Döner kesici Su U st yab .oıl. Dcrinlik : 3-5m 

.Döverek kesme TUm yabancı o tl. 

.Çamur kovası TUm yabanc ı ot!. .. 

. Yabancı ot kes- .. 
me kovası .. 

Drag linc 
. Yabancı ot tır- Bank yabancı otl+ 
mıgı YUzen yabancı otl 9-2 1 
. Çamur kovası /\lg ler. 

BUyUk Borlar . Salınımlı sabit Bank yabancı Genişlik : 6-10 m 
( IO-ı5B6) bıçaklar o ti +YUzcn bitki-

. DUzeltilmiş (T lcr+Su UstU-
fipi) ot kesiciler 
. Ilkel "D" biçim 

yab.otl-Aiglcr 

li kesiciler 
KUçUk Botlar .Salınımlı bıçak- .. 

Genişlik: 5-6 m 
(4-5136) lar 

.Ot kes iciler 

1 Rabson (1976) ve diğer kaynaklardan uyarlanmıştır. 
21 ,5-2m 'lik bir sargıyla kaplandığında 

VERI!\fl . ILIK 

1-2,5 km/saat 2 Makina sadece kanalın bir ta-
1-2,5 km/saat 2 rafında çalışır. (Karş ı taraflar 

1-2,5 km/saat 2 daha sonra tamamlanır) Sana-
yi traktörleri (70- ı 50BG) 

0,5-3. okın/saat ulaşma mesafesini 8m'ye ka-
dar arttırır. 

800- ! 20nı/gUn 2 Lastik tekerlekli makinalar 
0.1 ha/saa t paletiilere göre 1 m daha az 
0.1 hatsaat etk ili ulaşma mesafesine sa-
400-600m/gUn3 hiptir. 
400-800m/gUn3 Aynı a nda kanalın her iki tara-

fında çalışabilir . 

500m/gUn3 
Maks imum kanal genişligi ka-
nalın dogal bicimi ve ulaşımına 
bag !ıdır . 

1,5m-2,8m'lik Maksimum ne hir akımı 2,5 
kesme gen i~ li- kın/saat olunca maksimum 
giy le 1.4km/saat kesme derinligi ı,5-2,8m. mi-

numum kesme dcrintigi, 0,5-
l.Om. 

1,0-1.8 m'lik kes maksimum n ehir akımı 2,5 
me gcnişligi km/saat olunca maksimum 
1.4km/saat kesme derinligi ı .0-1.8m, mi-

n imum kesme dcrinligi 0,50-
0,75 m'dir. 

3 Orta büyüklükteki kanalların (5-6cm geni şlik) tümünUn tcmizlerunesinde başvuru lur . 
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Yabancı otlar mevsim boyunca düzenli ara
lıklarla kesilmeli. Bu aralık çevre koşulları ve ya
bancı ot türüne baitlı olarak degişir. Ilıman bölge
lerde yaz boyunca bu süre 4 haftadan uzun degil-
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dir. 
Yabancı otun biçildiği gelişme dönemi hızı

nı etkiler; genellikle erken dönemlerde yapılan 
biçme geç yapılana göre daha etkili olmaktadır. 

ll 





DALAMAN PROJESİ AKKÖPRÜ BARAJI DERİV ASYON 
TÜNELLJ~:RİNDE NG~ ( BARTON) VE CSIR (BIENIA WSKI) 

YONTEMLERIYLE KAYA SINIFLAMALARI 

Dr. Erdal ŞEKERClOGLU (*) 

OZET 
Akköprü barajı Dalaman Havzası içinde Dalaman çayı üzerinde inŞa edilecektir. Bu 

çalışma ile derivasyon tünellerinin açılacağı güzergahla anakayayı oluşturan pericloliL · 
serpantinlerirı sondaj, laboratuvar ve yüzeysel gözlemlere dayanarak kaya sınıflamalan 
yapılmıştır. NGI (Barton) ve CSIR (Bieniawski) yöntemlerirıe göre kaya ayn ayn incelen· 
miş. elde edilen sonuçlar karşılaşLınlmış ve kazı sırasında çıkabilecek sorunlara karşı 
alınması gereken destek sistemleri belirlenmiştir. 

I. GİRİŞ: 
Aşa~ı Dalaman Projesi, güneybatı Anadolu

da Dalaman havzası içinde yer almaktadır. Ak
köprü bu proje içinde yer alan dört barajdan biri
dir. Akköprü baraj yeri Muğla ili sınırları 
içerisinde Dalaman çayının Çayhisar dcresi ilc bir
lcşti~i yerin 1 km mansabındadır. Bu civarda baş
lıca 2 aks üzerinde çalışılmıştır. Şimdiki aksın 3 
km daha mansabındaki akstan sağ sahilinde geçi
rimli kireçtaşları bulunması nedeniyle vazgeçil
miş, böylece çalışmalar bu aks üzerinde yoğunlaş
urılmıştır. 
2. AKKÖPRÜ BARAJ YERİ ARAŞTIRMALARI : 

Akköprü barajı ilc ilgili olarak 1970-1986 
yılları arasında 38 adet toplan1 2386 m uzunlu
gunda temel sondajı açılmıştır. Bunlardan 32 ade
di baraj yerinde, 6 adedi ise göl alanındadır. 

Bu sondajlarm tümü karotlu açılmış 34 ade
dinde ise arazinin geçirimliliğini öğrenmeye yönc
lik basınçlı ve basınçsız su deneyleri yapılmıştır. 

Sondajlardan alınan karotlar incelenerek ka
ya kalitesi (RQD) belirlenmiştir. Ayrıca çeşilli se
viyelcrden alınan karot örnekleri üzerinde labora
tuvarda tck eksenli basınç deneyleri yapılmıştır. 
Sağ sahilde mostra veren taraça içinde araşurma 
galerisi açılarak kaya mekaniği deneyleri ilc tara
çanın jeoteknik: özellikleri belirlenmeye çalışılmış
ur. 
(*) DSl Jeoteknik H iz ve YAS Dairesi Ba~kanlığı 

Ayrıca yüzeyden yapılan deneme enjeksiyonu ile 
ıaraçanın iyileştirilcbilme özelliideri araşttrılmış
tır . 

Alüvyonda SPT (Standart Penetrasyon De
neyi) yapılmaya çalışılmış, ancak zemin içindeki 
iri bloklar nedeniyle başarılı olunamamıştır. Son
dajlardan alınan bozulmuş örnekler üzerinde etek 
analizi yapılarak zeminin tane boyu dağılımı hak
kında bilgi edinilmiştir. Akköprü baraj yerinin 1/ 
1000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış, baraj yeri ve 
yardımcı yapı yerleri ile ilgili enine ve boyuna ke
sitler çıkarılarak birimlerin birbiri ile ilişkileri ve 
kalınlıkları belirlenmiştir. 

Tüm bu araştırmalara dayanarak baraj yeri
nin geçirimlilik ve duraylılık özellikleri irdelenmiş 
ve jeolojik koşullar yönünden çıkabilecek sorunlar 
ve alınabilccek önlemler belirlenmeye çalışılmış
tır. 

Bu bildiride çalışmaların bir bölümünü oluş
turan "Derivasyon tünelleri için yapılan kaya sınıf
laınaları ve elde edilen sonuçların karşılaştırmala
rı" konusunda bilgi verilecektir. 
3. DERİV ASYON TÜNELLERİ 

Derivasyon tünellcri, sol sahilde, birbirine 
paralel ve eksen aralarındaki mesafe 30 m olarak 
projclendirilmiştir. Uzunluklan Tl =700 m 
T2=725 m çaplan =6,50 m (Kazı çapı 8,00 m) ola
caktır 
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Tüncllcrin tamamı pcridotil-serpantin içinde 
açılacaktır. Her iki tünelin giriş a!tzındaki kayaç
larda çatlak sistemleri gelişmiş olup çatlak yüzey
lerinde serpantinleşmc yoğundur. Yörede oluşan 
küçük hareketler nedeni ilc bazı çatlak yüzeylerin
deki serpantinleşmiş yüzeyler parlaklık gösterir 
(Foto ı.) 

Foto-1. Peridotit-serpantinlerin az ayrı ş · 
mış ve nisbeten saglam görünüşlü 
mostrası. 

Derivasyon tünelleri giriş ağzında 2, çıkış 
ağzında 2 ve vana odası yerinde 1 olmak üzere 
toplam 5 adet temel sondajı açılmıştır. 

Tablo 1. Tünel güzergahında açılan son • 

Kuyu no 
TSK-I 
TSK-2 
TSK-3 
TSK-4 
TSK-S 

dajlara ait veriler 
YAS Derin. (m) YAS kOlu (m) 

40,80 129,70 
47,00 96,40 ~ 
45,00 126,94 

8,35 122,02 
24,80 107,03 

Tüncllcrin giriş kotu 98,00, çıkış kotu 95,00 
dir. Bu durumda her iki tünelde YAS seviyesi al
tında açılacaktır. 

Tünel güzergahı ve baraj yerinde açılan son
dajlarda geçilen peridotit-scrpantinlerin çeşitli se
viyelerinden karot örneği alınmış ve DSl Teknik 
Araşurma ve Kalite Kontrol laboratuvarında tck 
eksenli basınç deneyleri yapılmışur. Bu deneyler 
sonucunda bulunan basınç dayanımları 1 ,75. J03 
Mpa, 1,57,103 MPa, 3,2.102 Mpa, 2.102 Mpa, 
1,9.102 Mpa, 1,7.102 Mpn, 1,4.102 Mpa, 85 Mpa 
ve 22 Mpa dır. 

Görüldü/ıü gibi kayacın basınç dayanımı scr
pantiıılcşmc ilc orantılı olarak dü~ıncktcdir. 
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Peridotitlcrde çok yüksek olan dayanım 
(1,75103 Mpa) scrpantinleşme arttıkça (22 Mpa) 
ya kadar düşmüştür. Ayrışmanın çok yoğun oldu
ğu kısımlardan sağlam karot alınamamış, alınan 
karotlar ise deney sırasında hemen dağıldığından 
kullanılamaz hale gelmiştir. 

3.l.Derivasyon tünelleri için yapılan kaya 
sınınamaları 

Derivasyon tünellerinde kaya kalitesini ve 
destekleme cinsini belirlemek amacıyla NGI (Nor
veç Jcoteknik Enstitüsü, Barton, Licn ve Lunde 
1974) ve CS!R-Jcomckanik (Güney Afrika ilmi ve 
Endüstriyel Araştırma kurulu, Bieniawki -1976) 
yöntemleriyle kaya sınıflaması yapılmış ve ikisin
den elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

3.l.l.NGI kaya sınırlama yöntemi 

Norvcç Jcotcknik Enstitüsü (NGI) kaya küt
lesi niteliğini (Q) şu formülle sayısal olarak belir
lemiştir. 

Q=RQD. __ Jr ___ ~ 

Jn Ja SRF 

RQD : Kaya niteliğinin belirlenmesi (%) 
Jn : Çatlak sistemi sayısı 
Jr : Çatlak pürüzlülük değeri 
Ja : Çatlak ayrışma değeri 
Jw : Çatlak suyu azaltına faktörü 
SRF : Gerilim azaltrna faktörü 

Formüldc; RQD Kaya kütlesinin genel yapı
Jn 

sını ve rölatif blok boyutunu.lL_bloklar arası kay
la 

ma mukavcmctini,)}V_aktif gerilmcyi bclirler.Çat-
SRF 

lak sistemi sayısının (Jn) belirlenmesinde belirgin 
şekilde gelişmiş ve devamlılık gösteren paralel 
çatlaklar bir çatlak sistemi olarak alınmıştır. Çat
lak yüzü pürüzlülüğünün (Jr), kayma mukavemeti
ne etkisi önemlidir. Bu nedenle, kil dolgu içerme
yen çatlak yüzü, dalgalı yüzler olduğunda 
pürüzlülük değeri yüksek , killi, çizikli, parlak 
yüzlerle, fay kuşaklarında pürüzlülük degeri ise 
düşük alınmıştır. 

Çatlak yüzlerinin ayrışma değerinin belirlen
mcsinde (ja) şu sınıflama esas alınmıştır. 

(Ayrışmamış, az ayrışmış, orta derecede ay
rışınış, çok ayrışmış, tamamen ayrışmış kaya) 

Jr ve Ja parametreleri, ilgili tünel kesiminde 
en zayıf çatlak sistemini ve kil dolgu lu süreksizli
iti temsil etmektedir. 

Çatlak aralarındaki su basıncı, çatiağın kay
ma mukavemetini düşürcccğinden basınç artukça 
Jw nin düşük değerleri alınmıştır. 



Gerilim azaltına faktörünün (SRF) belirlen
mesinde; 

a) Tünelin incelenen kesiminde fay ve ben
zeri kil içeren zayıflık kuşakları bulunması duru
munda kaya kütlesinin gevşemesine neden olaca
gmdan stabilite daha ziyade kayma mukavemetine 
bag! ıdır. Bu nedenle SRF faktörü EK-N7 deki (a) 
maddesinden seçilmiştir. 

b) Şayet kaya sağlam ve dayanıklı ise yani 
çatiaklılık minimum, kil hiç yoksa bu durumda ka
yanın basınç mukaveti birinci derecede rol oynar. 
Stabilite kayanın basınç mukavemetinin gerilmeye 
oranına bağlı olacagından SRF faktörü EK-An 
deki b maddesinden seçilmiştir. 

Yukanda adı geçen parametrelerin arazide 
ölçüm ve saptanması sonucunda elde edilen sayı
sal değerler, başta verilen formüJde yerine konula· 
rak kaya kütlesi niteligi belirlenmiştir. Sınıflama
da kayaç parametrelerinin en iyi ve en kötü 
degerieri alınarak kayacın en iyi ve en kötü koşul
larındaki özellikleri tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Tünel açılırken bu parametrelerin korobinasyonia
rına rastlamak mümkün olacaktır. 

Barton'un Q sistemi ilc yaptıgı NGI kaya sı
nıflamasındaki 6 parametre derivasyon tünel i gü
zergahında şu şekilde belirlenmiştir. (Ek-N 
1,2,3,4,5,6,7,8) 

En iyi 
RQD (%) .......................... 90 

Jn ................. .. ............... 3 
Jr...................... .......... .... 2 
Ja................................... ı 
Jw.................................. 0,66 

SRF ......................... .......... 7,5 
Bu koşullardaki Q nun degeri; 

90 2 0.66 
Q . ·=- · - .· -=5,28 (Orta) 

ıyı 3 ı 7.5 

ESR=l.6 B=H=8m 

~ =5Eşboyut 
ESR 

En kötü 
53 

6 
1,5 

8 
0,5 

5 

Bu değer (şekii.I.) de yerine konursa 17 nu
maralı destek kategörisine girer. Bunagöre tünel 
kazısı sırasında degişen şartlara göre 1-1,5 m ara
lıkla germesiz ve enjeksiyonlu sistematik bulonla
ma gerekmektedir. (Ek-N9) 

QK .. 
1 

.. = 53 . .!2 .. 0·5 =0,1 5 (çobayıfkaya) 
o u 6 8 5 

Eşboyut = 5 

Bu değerler (Şekil . I. ) de yerine konursa 
31 numaralı destek kategorisine girer.Buna göre 
tünel kazısı sırasında değişen şartlara göre 1 m 
aralıkla germeli, enjeksiyonlu sistemalik bulonla-
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ma, tel kafes ve 5-12,5 cm kalınlıkta shotcrete 
(püskürtme bctonu) gerekmektedir. 

t<AVA KÜTLESI NiTEUt';! Q •(~nO) • i~ • ~~R;) 

Şekil-1. Q Sistemi için destek sisteminin 
belirlenmesi (llarton-1974) 

Shotcrete, kayayı çekme gerilmelerini taşıya
bilecek şekilde sagıamlaştımıak, çekme gerilmele
rini anakayaya iletmek, süreksizliklerin sürtünme 
direncini arttırmak veya kayada üç eksenli gerilme 
durumu oluşturmak için yer kabugu içine baglanan 
çubuklardır. 

3.1.2. CSIR (Jeomekanik ) kaya sınıflama 
yöntemi 

Bu sınıflama Güney Afrika CSIR (llmi ve 
Endüstriyel Araştırma Kurul u-Bieniawski -1976) 
tarafından yapılmıştır. 

CSIR (Jcomckanik) sınıflama aşağıda belirLi
len altı ana parametreye göre yapılır. Sınıflama ya
pılan tünel kesiminde en iyi ve en kötü kaya şartla
rı değerlendirilmiştir. 

1- Kayanın tek eksenli basınç mukavemeti 
(MPa) 

2- RQD kaya niteliğinin belirlenmesi(%) 
3- Çatlakların ara mesafesi (m) 
4- Çatlakların durumu (Ayrışma, pürüzlülük, 

dolgu ve açıklılık) 
5- Yeraltı suyu durumu 
6- Çatlak doğrultu ve eğimi 
Uygulama alanında kullanılan jeomekanik 

sınıflamada tasarlanan mühendislik projesine ba
kılmaksızın önce kaya kütlesinin niteliğ i hakkında 
genel bir degerlcndirmeye gidilmiştir. Bu sınıfla
ma, parametrelerin ilk beşini kullanmak suretiyle 
elde edilmiş, daha sonra değerlendinneler tünel, 
yamaç yada temelle ilgili olup olmamasına ba~lı 
olarak çatlakların doğrultu ve eğim yönlerine göre 
düzeltilmiştir. 

Sınıflama parametrelerinin en iyi ve en kötü 
koşullardaki derecelendüilmelcri oluşturulunca 
beş parametre toplanarak önce kaya kütlesi için 
yerinde değerler belirlenmiştir. Yüksek değerler 
en iyi, düşük değerler en kötü kaya koşullarını ver
mektedir. Bundan sonra çatlak yönlemine göre dü-

ıs 
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zeluneler yapılmıştır. Düzelunelerde tünel, yamaç 
ve temeller için uygulanan degerler farklıdır. Dü
zelunelerden sonra elde edilen derecelere göre ka
yalar sınıflandınlmış ve her sımfın yorumu yapıl
mıştır. 

Bieniawski'nin jeomekanik (CSIR) sımfla
masında öngördügü parametreler Aleköprü barajı 
derivasyon tünel güzergahında şu şekilde belirlen
miştir (Ek-B/1) 

En iyi En kötü 

Tek eksenli basınç direnci............ 15 2 
RQD....... ...................................... 17 13 
Çatlak sıklıgı................................ 10 5 
Çatlakların durumu.................... . 12 8 
Yeraltı suyu gözlemleri...... .......... 7 4 
Çatlak yönlemine göre düzelune.. O -12 
Toplam puan .................................. 61 20 

Tünellerde çatlak yönlenimine göre düzelune: 

Tünel dogrultuları 

Derivasyon tüneli Enerji Tüneli 
Çatlak sistemleri K80I>s K55 Ds K70 Ds K45°D 
K 70 OB, 62 °GB --.:-u- -1 -12 o 
K 48 Ds, 23 ~ -5 -5 -5 -10 
K 19 Do, 22 Dıffi -2 -2 -2 -5 

Bu degerlendirmeye göre peridotit serpan
tİnler tünel güzergahlwtnda en iyi koşulda iyi'ye 
yakın orta kaya, en kötü koşulda çok zayıf kaya sı
nıfına girmektedir. 

Bieniawski'nin 5-12 m genişlikteki tüneller
de önerdigi ilk insanın seçimi (Ek-B/6) da gösteril
miştir. Bu tabloya göre Aleköprü barajı derivasyon 
tünelleri açımı sırasında İyiye yakın orta kayada 3-
4 m uzunlukta sistematik bulonlar (kemerde 1,5-2 
m aralıklı) kemerde tel kafesli duvarlar (kazı ayna
sım 10 m geriden takip etmelidir.) Tavan kemerin
de 5-1 O cm yan duvarlarda 3 cm kalınligında püs
kürtme beton önerilmektedir. 

Çok zayıf kayada ise tel kafesli duvarlarda 
ve kemerde 1-1 ,5 m aralıklı 5 m uzunlukta siste
matik bulonlar (aynayı 5 m geriden takip euneli
dir.) ve 0,75 m aralıkla agır çelik ilcsalar kullanıl
ması önerilmektedir. 

3.1.3. NGI ve CSIR kaya sınınamalarının 
karşılaştırılması ve yorumu 

Her iki sımflarnada RQD parametresini kul
lanmaktadır. NGI'de çatlak sistemi sayısı, CSIR'da 
çatlak sıklıgt ve yönleniınİ göz önüne alınmakta-

16 

dır. NGI'de çatlak sistemi sayısı, CSIR'da çatlak 
sıklıgı ve yönlenimi göz önüne alınmaktadır. NGI 
da çatlak yönlenimi ayrı bir parametre olarak alın
mamış ancak Jr ve Ja gibi parametrelerin sadece 
göçmeye neden olacak çatlak sistemine yada tek 
süreksizlige uygulanması gerekliligi üzerinde du
rulmuştur. NGI sisteminin parametrelerinden ek
lem pürüzlülügü ve alterasyonunun çok ayrıntılı 
göztenimi CSIR de yoktur. CSIR de ilk iksanın 
seçiminde gözönüne alınan genişlik 5-12 m dir. 
Bu durumda önerilen iksa önlemleri 5 m genişlik
te bir tünel için gereginden fazla olabilecektir. Bu
na karşılık NGI sisteminde B/ESR ve H/ESR de
gerleri gözönüne alındıgtndan burada önerilen 
önlemler daha gerçekçi olmaktadır. 

3-2 Destek basıncı hesabı 

Tünel kazıları ve desteklemede kullanılan 
bütün yöntemlerde çevre kayacında bazı defor
masyonlar olacagt kesindir. Bu dururnda püskürt
me beton (shotcrete) veya bulanlama ile geçici 
destek yaparak son yükleri azalmak gerekir. 

Terzaghi (1946) tarafından ortaya konan 
destek basıncı kriterleri kazının boyutundan çok 
kaya kütlesi niteligine dayanmaktadır. 

3.2.1. Tavan desteli basıncı 

Tüneldeki kalıcı tavan destegi basıncı le Q 
arasındaki ilişki su formülle tanımlanır. 

ı ı 

(2Jn)~ (Q)J P tavan ,_.,;____..;. _ ___..;._ 
3Jr 

p = Kalıcı tavan destegi basıncı (kN/m2) 

No RQD Jn Jr Ja Jr if ...L -- - - - - -
ı ıoo S2 4 ı ı ı ~DI 
2 ~30 3 ı ı ı ı ~ı o 
j ıoo 6 ~ıJ ı ı ı ~25 

80 9 ı S3 ~ ı 6-2 
J 50 ı2 ı ~ ~ ı ı-44 
~ 20 ı5 ı 2 S0.66 5 ~11-0.01 
~ 20 20 ı 26 Q.66 ~ı o ~18-0.01 
~ o 20 ı 26 ~3 ıo.20 ~004-G.ooı 
~ o 20 ı ıı S0.66 ı o ~ım.o.ooı 

Tablo-2. Terzaghi' nin 9 kaya kütlesi için 
belirlenen Q parametreleri 



Terzahi'nin 9 kaya kütlesi smıfı için belirle
nen Q parametreleri (Tablo 2.) derivasyon tünelle
rinde 

_Q_ Jn 
iyi koşullarda : 35 6 
kötü koşullarda : 0,6 12 
olarak kabul edilmiştir. Bu durumda 

iyi koşullarda : P tavan= 33 kN/m2 

Jr 

ı,5 
ı 

kötü koşullarda : P tavan = 273 kNfm2 ola

caktır. 

3.2.2. Duvar destegi basıncı 

Kazı duvarlarının tavana göre daha uygun 
pozisyonda olması nedeniyle herhangi bir kazı için 
kaya kütlesi nitcliginin bir fonksiyonu olarak k~
ramsal bir "duvar niteligi" artışı düşünülür. Bu ıse 
genellikle, 

P duvar=.!_ P tavan şeklindedir. 
3 

En iyi koşullarda; 

Pduvar=33 =ll kN/m2 
3 

En kötü koşullarda; 

P duvar= 
273 

9 ı kN/m2 olarakhesaplanmıştu 
3 

3.2.3. Buton uzunlukları 

Kazıda kullanılacak bulan uzunlukları kazı 
boyutuna bağlıdır. Tavanda kullanılan butonları~ 
uzunlugu kazı enine, duvarlarda kullanılanlarınki 
ise kazı yüksekligine baglıdır. 

Tavan için ; B 
L=1+0,15 ESR 

Duvarlar için; 

H 
L= 2+0,15 ESR olup 

L = Bulan uzunluğu (m) 
B = Kazı eni = 8 m 
H= Kazı yüksekliği= 8 ın 
ESR= Kazı -destek oranı= 1,6 dır. (Ek-G/8) 

L =2+0, 15__!_= 2,75 m 
1,6 
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Buna göre tavan ve duvarlarda kullanılacak 
bulonların boyu 2,75 m olmalıdır. 

EK-A (NGI) SİSTEMİNDE KULLANILAN 
PARAMETRELER 

A.l.Q DEGERLERİNE BAG LI KA YA 
KÜTLESİ SINIFLAMASI 

Q degeri 

1000-400 
400-100 

100-40 
40-10 
10-4 
4-1 
1-0,1 

0,1-0,0ı 
0,01-0,001 

Kaya kütlesi sınıfı 

Son derece iyi 
Pekçok iyi 
Çok iyi 
Iyi 
Orta 
Zayıf 
Çok zayıf 
Çok fazla zayıf 
Son dereec zayıf 

A.2. KAYA NİTELİGİ SINIFLAMASI (RQD) 
1. Çok fena 0-25 
2.Fcna 25-50 
3. Orta 50-75 
4. lyi 75-90 
5. Pekiyi 90-ıOO 

A.3. ÇATLAK PÜRÜZLÜLÜK SAYISI (Jr) 
A. Süreksiz çatlaklar 4 
B. Pürüzlü ya da düzensiz, dalgalı 3 
C. Düz. dalgalı 2 
D. Sürtünme izli, dalgalı ı,5 
E. Pürüzlü ya da düzensiz, düzlemsel 1,5 
F. Düz, düzlemsel 1 
G. Sürtünme izli, düzlemsel 0,5 

A.4. ÇATLAK SİSTEMİ SAYISI (.ln) 
A. Masif, çatlak çok az veya hiç yok 0,5- ı ,O 
B. Bir çatlak sistemi 2 
C. Bir çatlak sistemi ve gelişigüzel çatlaklar 3 
D. lk çatlak sistemi 4 
E. lk i çatlak sistemi ve gelişigüzel çatlaklar 6 
F. Üç çatlak sistemi 9 
G. Üç çatlak sistemi ve gelişigüzel çatlaklar 12 
H. Dört veya daha fazla çatlak sistemi 

gelişigüzel çok fazla sayıda, küp şeker 
şeklinde ı5 

J. Paralanmış kaya, toprak görünümünde 20 

A.S. ÇATLAK SU İNDİRGEME FAKTÖRÜ(Jw) 
A. Kuru kazılar ya da <5 1/dak gelen kazılar ı 
B. Orta derecede su gelişi veya basınç, çatlak 

dolgularının yer yer yıkanmas ı 0.66 

17 
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C. Dolgusuz çati aklı dayanımlı kayada çok 
miktarda su gelişi veya yüksek basınç 0,5 

D. Çok miktarda su geliş ı veya yüksek basınç 
ilc çatlak dolgularının fazlaca yıkanması 0,33 

E. Patiatma S !ra sında çok fazla su gelişi veya 
su basıncı, fakat zamanla azalması 0,2-0,1 

F. Zamanla azalmayan çok fazla su gelişi 
veya su basıncı O, 1-0,05 

A.6. ÇATLAK AL TERASYON SAYISI (Ja) 
A. Sıkıca bağlanrı:ı.ış, sert, yumuşamaz geçi-

rimsiz dolgu (Omeğin kuvars, cpidot) 0,75 
B. Altere olmamış çatlak yüzleri , sadece 

yüzeysel pasianma 
C. Hafifçe altere olmuş çatlak yüzleri. 

Yumuşamayan mineral kapJamaları, kil 
içerıniycn kaya parçaları 2 

D. Siltli veya kumlu kil kaplamaları, yumu
şamayan düşük kil oranı 

E. Yumuşayan veya düşük sürtünmeli 
kil mineral kaplamalı, (kaolinit, mika v.b.) 
Ayrıca klorit, talk, jips. grafit ve az miktar
larda şişen killer (1-2 mm veya daha az ka-
lınlıkta kesikli kaplamalar) 4 

F. Kum taneleri, kil içcrmiycn kaya parçalan 4 
G. Fazla konsolide olmuş, yumuşarnayan kil 

mineral dolgulan (kcsiksiz, kalınlığı 5 mm 
dwa~ 6 

H. Orta veya düşük derecede konsolide olmuş , 
yumuşarnayan kil mineral dolgulu (kcsiksiz, 
kalınlığ ı 5 mm den az) 8 

J. Şişen kil dolgulu, (kcsiksiz, kalınlığı 
5 mm den az). Ja'nın değeri, şişen kil 
boyutundaki tanelerio yüzdesine ve su 
etkisinde kalıp kalmıyacağına göre de-

{
i şir 8-12 

K. Dağılmış kaya ve kil bölge veya bantları 
L. Kil şartları tanımlaması için G,H,J 
M. Maddelerine bakınız) 6-8 

veya 
8-12 

N. Siltli veya kumlu kil bölge veya bant.ları, 
yumuşamayan düşük kil oranı 5 

O ,P.Kalın , sürekli JUl bölge veya bantları 10-13 
veya 
13-20 

A.7. GERİLME İNDİRGEME FAKTÖRÜ (SRF) 
a . Kazıyı kesen zayıflık zonları, tünel kazılırken 

kaya kütlesinin gevşemesine neden olabilirler. 
A. Kil veya kimyasal olarak parçalan -

mış kaya kapsayan birden fazla zayıflık 
zonu (herhangi bir derinlikte) 1 O 

B. Kil veya kimyasal olarak parçalan-
mış kaya kapsay~ın birelen fazl a zayıflık 
zonu (Kazı derinliği :5: 50 m) 5 

C. Kil veya kimyasal olarak parçalan-
mış kaya kapsayan birden fazla zayıflık 
zonu (Kazı derinliği ~ 50 m) 2,5 

D. Kil kapsamıyan dayanımlı kayada birden 
fazla makasiama zonu, gevşek çevre kaya-
cı (herhangi bir derinlikte) 7.5 

E. Kil kapsamıyan dayanımlı kayada tck ma-
kaslama zonu (kazı derinliği< 50m) 5 

F. Kil kapsamıyan dayanımlı kayada tck ma-
kaslama zonu (kazı derinliği> 50m) 2,5 

G. Gevşek ve açık çatlaklar, fazla çatlaklı, 
küp şekeri görünümlü (hcrhangibir 
derinlikte) 5 
b) Dayanımlı kaya, kaya gerilmesi sorunlan 

H. Düşük geri! mc, yüzeye yakın lJ1. M4.. SRF 

>200 >13 2,5 
J. Orta dcrccere gcıilme 200-10 13-0,66 1 
K. Yüksek gcrilmc, çok sıkı yapı 1 0-5 0,66-0,33 0,5-2 
L. Az kaya pallaması (masif kaya) 5-2,5 033-0,16 5-1 O 
M. Fa1Jakayapaılaması(masifkaya) 2,5 0,16 10-20 

de =Serbest basınç direnci (kN/m2) 

dı= Çekme direnci (kN/m2) 

a, =Asal gcrilme (kN/m2) 

c) Yüksek kaya basıncının etkisi altında da
yanımsız kayanın plastik akması 

SRF 

N. Az sıkışan kaya basıncı 5-10 
O. Fazla sıkışan kaya basıncı 10-20 

d) Suyun varlığına bağlı olarak kimyasal şiş-
me 
P. Az şişen kaya basıncı 
R. Fazla şişen kaya basıncı 

5-10 
10-15 

A.S. KAZIDESTEK ORAi\LARI FAKTÖRÜ (ESR) 
Kazı tipi ESR 

A. Geçici maden kazıları 3-5 
B. Sürekli madcn kazıları, hidrolik enerji 

amaçlı su tünelleri (yüksek basınçlı 
cebri borular hariç), büyük kazılar için 
pilot tüncller, yarmalar ve aynalar vs. 1,6 

C. Depolar, su tasfiye tesisleri, küçük yol 
ve demiryolu tünelleri, denge bacaları, 
yaklaşım tünelleri v.s. I ,3 

D. Santral binaları,büyük yol ve demiryolu 
tiinelleri, sivil savunma sığınakları ı 

E. Yeraltı nükleer santralları, fabrikalar, 
spor ve kamu tesisleri 0,8 
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EK- A_9_ KAYA KUTLF:St NITELlGt (Q) İÇİN DESTEK C>NLEJVILERt 

1- Q = 1000- 10 için dcsl.ek ünlcmlco-i 

ncst:ck .RO..D 
Kategorisi Q .In 

1 1000- 400 
2 1000- 400 
3 1000 -400 
4 1000- 400 

5 400- 100 
6 400- 100 
7 400- 100 
R 4 00- 100 

9 100- 40 ;;;,20 
<20 

10 100- 40 ?30 
<30 

1 1 100- 40 ::;,3 0 
<30 

12 100- 40 ;;;,30 
<:30 

13 40- 10 ;, ı o 
;,> 1 0 

< l O 
<10 

14 40- 10 ?: 1 0 

<: 10 

ıs 4 0 - 10 > 1 0 

< 1 0 

16 4 0 - 10 > 1 5 

< 1 5 

2- Q = :ıo- 1 için dcst.ck ünlc.·ınlcri 

Jl'cslc..·k RO V 
K.atc..·~nrisi Q . Jn 

1 7 1 0 - 4 >30 
> 1 0.<30 

< ı<> 

< 1 0 

·~ 
10- -1 >5 

>5 

<5 

·~s 

ı <:ı 10 -4 

2 0 lO <1 

2 1 4 ı > ı 2 . 5 

< 1 2 . 5 

22 -1 ı > 10,<~ 1) 
...-:" ]() 

-c::::: "lO 

C>-3() 

2 3 -1 ı 

2•1 -1 ı 

~ 1 .5 
< 1 .5 

> 1 .5 
< 1 .5 

:?0 .-10 
30 60 
-~6- RO 

,..,., 1 00 

1 2 · 3{) 
19 45 
30 6 5 
4 X XX 

!< .5 19 

1 4 30 

-10 72 

5 1 4 

9 23 

15 40 

Ş.!,!Q it Fakıurlcr 

Jr K~'.,.'- eni 
.Ja .... ~.~ 

' .5 <) 

7 ı s 

ı 2 :;;> <) 

< _:'l (.J 

2 ·1 52 

< '!> 

< 0 .75 -.1 (1 ."" 

...,.- tı . 75 

"">.( ) . 7 5i 

> 1 . 0 1 .5 ı ı .5 
>1.1) 
<-. 1 .0 

~ 21 

- ı s 

IX - ~ (, 

<3() 

J') c ~til.•k 
"J ' ipi 

:-.h(ut,K) 
sb(u ı g) 
s h(ulg) 
sh(..,,.;) 

~b(utg) 
s h ( ull{ ) 
shÇut,;'ı 
Sl-:ı.!._U I 0 
sb( ut g) 
ll ( u.tg) 2.5 ~ nı 

rl(1...1.1p,) 2.5 3 nt 

B (t-ıt g) 1 .S 2 '" 
ı <.: ı,, . 

H (tg) 2 3 m 
B (t~) 1 .5 2 lTI 

B ( t g) 2 3 
B(tg) J .5 2 raı 
ıc lrn. 

sh( ııt g) 

B ( ut g) 1 .5 2 nı 
B (ut g) 1 .5 2 ra ı 
B (urg) 1 .5 2 tn 
1 $ 2 .5 C il\ 

B(tg ) 1.'> 2 ,, 
t<: lrn. 
H(ıg) 1.5 2 tıı 
1 S (mr) 5 1 O c..~ r n 
B (u ı g) ı . c; 21n 
t-c lrn. 

n ( ı g) ı .s 2 '" 
ı ...: h n. 
1,~};~ ~~n~)5 ::>2 1

1 Ö nı 
B ( tg) 1 .5 2 r n 
ı c lrn. 
B(tg) 1 . 5 2 '" 
t-S (rn.r) JO 1 5 c rn 

J'lc..•s l ck 
rl"ipi 

~h(utg) 
B (ulg) l 1.5 rn 
lJ. ( Ul}-~) 1 } , 5 tll 

ı S 2 3 CT"H 

S 2 "\en' 

n (ı.g)1 ı . 5 tn 
ı c 1 nı. 

B (utg) ı 1.5 nt 
ı c l nı . 

B (lg) 1 - ı .:'i rn 
ı S 2 3 cn ı 

ıııs(2t~~r~ .5 nı 

ll (Lg.) 1 2 rn 
ı S (ro- ır) 1 O 1 ~ ı. .- nt 

P (t}.•) l l."l ın 
ı S (rnr) -~ 1 O (.." nt 

ll (lg)l 2 111 
ı c:; ( nır-) 20 2"' <.ın 

B (tg ) l 2 n-ı 
ı S(ınr) 1 t) 20 en ı 

lı (uıg) l rı' 
~ 2 ~ <."tU 

S 2,5 5 C lı \ 
B ( u tg)1 nı 

U :i~~~-15t~n: c lt n 
B (ıııg)l n1 
ı:--. (1nr) 2.5 c:; cn1 
ll (u t g)l nı 

ll (tp,.) 1 ı .5 rn 
ı S (11tr) 15 _it ) \.:lU 
ll (lg)J ı,c; Ttl 
ı S ( IT\T) J () 1 5 t." l Yı 

lY 
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3- Q = 1.0-0.4 için d estek önlemleri 

§: u rth Faktörler 

Destck ~ * K'tfknui 
Knt.~cu·isi Q 

m 

25 1.0- 0.4 >10 >0.5 -
:SlO >0.5 -- :SO.S -

26 ı .0- 0.4 - - -

- - -

27 1.0- 0 .4 - - 2:12 m 

- - <12m 

- - >12rn 

- - <l2m 

28 1.0- 0.4 - - 2:30 m 

- - ~20,<30m 

- - <20m 

- - -

29 0.4 - 0.1 >5 >0.25 -
:SS >0.25 -

- $0.25 -
30 0.4- 0 . 1 2:5 - -

<5 - -
- - -

31 0.4- 0.1 >4 - -
:S4 ,2: 1,5 - -
<1.5 - -

- -

32 0.4- 0.1 - - ~20 ıu 

- - <20m 

- -

4 - Q = o ; t - 0,001 iç in destck önlcınlcri 

Şnırt.h Fw.ktOrle..-

De~t.c.k 
Kategorisi 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

20 

Q B.9;P- * O.l - 0.01 2:2 

<2 

0.1 ... o.oı 2:2 2:0.25 

<2 2:0.25 
- <0.25 
-

o . ı 0 .01 -
-
--

0.01 - 0 .001 -
-
-

0.01 - 0.001 

0.01 - 0.001 -

-

sb =Yersel butonlama 
(utg) = Germesiz enjeksiyonlu 
B = Sistematik butonlama 
(tg) = Germeli, enjeksiyonlu 
Sr = Çelik donatı 

-
-
-

-

-
-
-

-
--

-
-
-
-
-
-

K~~itçnj 
m 

-
-
-
-

-
-
-

2: 15 m 

2: 15 m 

<lS m 
<15 m 

-
-
-

-
-

? lO m 
~tOm 

<10 ,-n 
<lO m 

Dest-ck 
Tipi 

D (u<g) 
cl.rn. 

lrn+rnr veya 

B ~utr) lm-•-S(rnr) S cm 
B tg lm+S(mr) S cm 

B (<g) lm 
+S(rnr? 5 - 7.5 cm 
B ( utg lrn+S 2.5- 5 cm 

B (tg) lm 
+S(•nr~ 7 .s- 10 cm 
B ( utg 1m 

C~<z'1o~41J~n~m 
+B(t~) 1 m 
Sin-ır 10- 20 crn 
-+- J(Lg) 1 m 

B(tg) lm 
+S (mT) 30- 40 c rn 
B(<g) 1 m 

-at.~){ ~0-30 cm 

+S(rn~ 15- 20 cm 
CCA sT) 30- 100 c•n 
ll(<g) 1 rn 

n ~utg~ ] m ·• S 2 - 3 en, n utg l m-4 S (n•r) S crn 
B (tg) l1Tı+S ( ı-nr) 5 crn 

B (<g) 1m-+-S 2,5 - 5 cm 
S (n-ır) 5 - 7 • .:S crn. 
B(tg) 1m_, S (mT) 5 - 7,5 

.?~(IJ,T~s":'ı 2 .5 cm 

~gA.r~6:~02~"~m 
-t-B(tg) bn 
CCA (sr) 30- 50 Cin 
+B ( <g) 1m 

D <'fr) lm 
+S mr) 40- 60 en\ 

~S(~~r~ 2Ö-40 cm 
CCA ~T? -10 - 120 cm 
+ll ( lg m 

Destc k 
Tipi 

D ( l g) 1nı 
+S(mr)2,5 - 5 cm 
S ~mr~ S - 10 cm 
S mr 7.5 - 15 en"\ 

B (lg) lrn 
+S (mr) 5 - 7.5 cm 
S (m r) 7,5 - 15 cm 

~~~) (!~-~g_'i;~ cm 
+D (tg) ı rn 

!!s<(lj,,.~ % - 100 cm 
~~tg<)'? ~0-200 cm 

~~~~ <~r;)-.4sg~~~022,~7s cm 
-t-D "-&_1 m 

S(ınr) l 0 -20 cm 

!b([~~g~~?1~8'm 
S(rnr)20- 60 cnL 

!b([~fg~~?ı ~8'rn 
CCA (sr) 1 00-300 en, 
CCA~r? 100- 330 crn 
-1- ll(tg rn 
S ~mr~ 70- 200 cm 
S rnr 70- 200 c•n 
+B (lg) ı m 

cim 
s 
mr 
CCA 

=Zincir kafes 
= Shotcrete 
=Tel kafes 
= Beton kemer 
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Sağlam Uç-yük mukavemet >8 Mpa 4-8 Mpa 2-4 Mpa 1-2 Mpa 
Y eğlenen tek eksenli 

kayanın endeksi basınç deneyini kuL 

ı rıukavemeti Tck eksenli basınç >200 Mpa 100-200 M pa .50-100 ~1pa 25-.50 Mpa 10-25 3- ı o 1-3 
mukavemeti MPa M Pa MPa 

Derecclcııdinne ıs 12 7 4 2 ı o 
Sondaj Karot Kalitesi RQD %90-%100 %75-%90 %50-%75 %25-%50 <%25 

2 
Derccclcndinne 20 ı7 13 8 3 

Çatlakların sık lığı >3m J-3m 
3 

0,3-1 m 50-300mm <50mm 

Derecelendirme 30 25 20 lO 5 

Çok kaba yüzler Az kaba yüzler Az kaba yüzler Sürtünme izi i Yumuşak fay kili 
Çatlakların durumu Sürekli değil Ay.-ım<l mm Ayırım<) mm yüzler veya fay >5 mm kalınlık veya 

4 Aynlma yok Çatiaklı sert Çatlak~ yumuşak k ili < 5 mm veya açık çatlak lar> 5 mm 
ÇaLiaklı sert duvar kayası duvar kayası 1-5 mm açık çatlak- sürekli çatlaklar 
duvar kayası lar sürekli çatlaklar 

Dcrccclendinne 25 20 12 8 o 
Tünelin ı O m lik <25 Vdak. 25 - ı 25 1/dak >1251/dak 

k tsrnından gelen su Yok 

Çatlaklardaki 
veya veya veya veya 

Yeraltı su basıncı 

5 suyu Oran o 0,0-0,2 0,2-0,5 >0,5 
Ana asal 
geri lm e veya veya veya veya 

Genel Koşullar Tamamen kuru Yalnızca nemli Orta basınç Önemli su 
~'kınklardaki su) alıında su problemleri 

Derecelendirme ı o 7 4 o 

B-2 ÇATLAK YÖNLENiMiNE GÖRE DÜZELTME 

Çatlakların doğrultu 
ve eğim yönlcnimi Çok uygun Uyb'lln Oı·ta Uygun d eğ il Hiç uygun değil 

Tüneller o -2 -5 -10 -12 

Dercce lcnme Temeller o -2 -7 -15 -25 
Yamaçlar o -5 -25 -50 -60 

8-3 KAYA SINIFLAMALARI VE DERECELERİ 

Sınıflama No I n III IV V 

Tanımlama Çok iyi kaya İyi kaya Ona kaya Zayıf kaya Çok zayıf kaya 

Derecelendirme 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

8-4 KAYA SINIFLAMA YORUMLARI 

Sının :ııma No I n nı IV V 
Ortalama dayanma süresi 5 m açıklıkta 1 O yıl 4m açıklıkta 6 ay 2m açıklıkta 2 barıa !,Sm açıldılru5uat O,Sm açıkl ıkta !O dakika 

Kaya kütlesinin kohezyonu >300kPa 200-300 kPa 200-ı5o kP.;ı 100-150 kPa <100 kPa 

Kaya kütlesinin sürtünme açısı >450 40°-45° 35°-40° 3<P-35° <3<P 

Cevhcrin kazıtabiiirliği Çok zayıf Kolaylıkla büyük 
parçalar çıkmaz Orta ı<olaylıkla kazılır 

iy i parçalanma Çok iyi 

21 
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B-5 TUNEL YÖNLENİMİNE GÖRE D ÜZEL TME 

Tünel eksenine dik doğrultu 

Tünel eksenine Doğrultu ya 

Eğim yönünde açı m Eğime dik aç ı m paralel doğrultu bakılmaks ızın 

eğim 0°-20° 

Eğim 45°-90° Eğim 20° -90° Eğim 45°-900 Eğim 20°-9<1> Eğim 45°-90° Eğim 2CP -90° 

Çok uygun Uygun Orta Uygun değil Hiç uygun değil 

B-6 CŞIR (.JEOMEKANİK). SINIFLAMA YA GÖRE 5-1~ M GENİŞ~İKTEKİ 
TUNELLERDE ü NERILEN ILK DESTEKLEME SISTEMLERI 

(llieniawski - 1979) 

KAYA BİRİNCiL İK S A 
Kl;T-
LES t Kaya bulonları * 

SI:\IF- KAZI (10 ın gen iş l ikteki ) Ş aLiait 
iLA MASI: Tünel iç in u,:unluk 

Orta Uygun değil 

Çelik 
takım lar 

I 
Tam kesit bazı bulonların haricinde genellikle destck gerektirmez. 

3 ın ilerleme 

Tam kes it Keınerin 2··3 ın sinde yer Su gcçirınezlik için tavan 
n 1,0-l,Sm yer bulonla.r, tel kafes ler- kemerinde 50 ının Yok ilerleme Ic 2-2, 5 m aralıklı , aynaya 

20 rn ye ktldar gereklidir. 

Tavan kemeri ve 3-4 ın U7.unlukta sis tcına - Tavan kemerinde 50- 100 
tabandan ilerleme lik bu lonlar, kcmerdc tel mm yan duvarlarda 30 nı ın 

lll Tavandan 1 ,5-3ın kafcsli duvarlar ve kemer- Yok 
ilerleme de 1 ,5 -:~ ın aralıklı , ayna-

ya 1 O ın ye kadar gereki i 

Tavan kemeri ve Tel J....a fe~ li d uvarl arda ve Tavan kemerinde 100-150 Gereken yerde 1,5 
ta bandan ilerleme kemerıJe 1- 1,5 m ara lıklı, m veTGan du varlarda 100 m ara lı klı ye r yer 

IV Tavandan 1,0-1,5 m 4-5 m uzunlu kta sistema- mm az ı ilerledikçe iksa ha fi f travcrsler 
ilerleme u k bu !on lar. Ayna ya l O yerleştirilmelidir . 

nı . ye kadar gerekli . 

Tavan ve taban Tel k;!fcsl i duvarlarda ve Tavan kemerinde 150-200 Çel ik iksalı 0,75 m 
müşterek ilcrlcınc kenı eı ·dc 1-1,5 m aralıklı, mm yan du varlarda 150 ara lı k lı aiı ır tr.avcrs-

V Tavandan 0,5- ı ın 5 ın uzu nl ukta s istematik mm Aynadan 50 ının ler. 
ilerleme bu lo n lar. Ayna ya 5 ın ye Patlamadan hemen sonra 

kadar gerekli. şalkrit uygulanmalı 

* 20 mm çaplı tamamen bagıantılı , uzunluk tünel geniş l ig in i n yarı s ı. 
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KARSTLAŞMIŞ KİREÇTAŞLARlNDA İNŞA EDİLECEK 
YERALTI BARAJLARI İÇİN Y APlLACAK ÇALIŞMALAR. 

Yazan : Pctar M1LANOVIC (*) 
Çeviren : Ugur AKDENJZ (**) 

Ahmet SARGIN 

OZET 
Yapılan araştırmalar SOl]-UCunda karsilaşmış kireçtaş lanndayeraltı barajlannın inşa 

edilebilecegi görülmüştür. Onemli olan çalışmalann detavlı olması ve amacına hizmet et
mesidir. 

GİRİŞ 
Karst bölgelerinde yerüstü sularının düzen

lenmesi çabalarına ragmcn, çok miktarda su kont
rollu kullanırnın dışındadır. Özeliiikle derin karst 
akifcrlerindc çevrim halindeki su yüzeyde toplana
maz ve bu tür akiferlerin gcciktirme kapasitesi nis
peten düşüktür. Buna göre karst akifcrlerinin su ta
şıma özellikleri fazladır yani akifer boşalımı direkt 
olarak yagışla orantılıdır. Dogaı su depolama ka
pasitesi ise sınırlıdır. Bu durumda ekonomik su 
kullanımı için tek bir yol vardır, buda karst akifcri
nin yapay düzcnlcnrnesidir. 

Yeryüzünün farklı bölgelerindeki karsılaş
mış kayaç kütlelerinde yapılan deneyler teknik ve 
ekonomik olarak akılcı yeraltısuyu kullanımı için 
yeraltısuyu depolanrnasınm uygun bir yol olabilc
ccgini göstermiştir. 

Yapay yeralLı rezervuan akiferin bir bölümü 
olup, bu akiferin dogal hİdrojeolojik özclliklerijco
teknik veya hidroLeknik olarak boşalım rejiminin 
kontrolunu amaçlayacak şekilde geliştirilmesidir. 

GENEL YERALTISUYU REZERVUAR 
SINIFLAMASI 

Genellikle yapay yeraltı rezervuarları üç te-

(*) Energoprojcct, Consulıing and Engineering Co. 
Belgrade, Yugoslavia 

(**) Jcoteknik lliı.metler ve Yeraltı Su ları Dai . 
Başkanlığı 

mc! grupta sınınandıniabii ir. 
-Depolama sahası bir karsı kanal sistemi ilc sınırlı 
yeralu rczcrvuarları. 
- Fosille~miş karst kanalları ilc havalanma zonu 
kısmındaki bütün porozite tiplerini kapsayan ye
rallı rezcrvuarları. 
- Yeraltı depolamaları fiziksel olarak yüzey depo
lamaları ilc birlcşir ve rezervuar alanında sınırlı 
yer kaplar. 

YAPAY YER AL Tl DEPOLAMASI İ ÇİN 
TEMEL KOŞULLAR 

Yeraltısuyu depolamalan için hİdrojeolojik 
yapının tercih edilen özgün modelini kurmak ola
naksızdır.Yc:altı depolama inşası için ıcınci jeolo
jik koşullar şunlardır. 
-Jeolojik yapının karakteristikleri 
- Depolama yapılabilmesi için, karst akiferinin cv-
rimini tamamlamış olması. 
- Akifcr baz akımının hidrodinamik rejimi 
-.Havza akaçlama sınırının karakteristikleri, akifc-
rm konturlan ve yeraltı depolama alanının kontur
ları 

- Akifcr boşalım yönü (bir veya daha fazla kay
nak) ve kaynagın tipi 
- Karst akifcrinin depolama kapasitesi ve gcciktir
me yeıcncgi 

Yapay yc:aıtı rezervuarının yapılması için şu 
karakterıstıklerı ve p:ıramctrclcr önemlidir. 
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- Yeraltındaki geçirimsiz jeoteknik yapının duru
mu 
-Olası maksimum yeraltı su seviyesi 
-Yeraltı rezervuar alanın depolama kapa~itesi 

Suyun korunması ve yapay yeralu düzenle
mcleri için hidrojcolojik yapıda en büyük avantaj 
akifcrin tabankarstakım seviyesinde bir boşalım 
noktasının olmasıdır. 

Boşalım noktasının karsllaşmış kaya küllesi 
ile geçirimsiz bir hidrojcolojik formasyon arasın
daki litolojik sınırda bulunması ise olumlu bir 
özellik tir. 

Karstlaşmış kireçtaşlarındaki yeraltısuyu akı
mı iyi bir hidrolik ilctkenlik için uygundur. Bu da 
karsLik akifcrin uzak kısımlanndan yeraltı baraj 
yerine hızlı basınç akımının yayılması olması de
mektir. 

SU SIZDI~M.A YAN Y APILA~IN OLUŞTU
RULMASI IÇIN Y APlLACAK IŞLEMLER 

Jcomorfolojik, hidrojeolojik, jcoteknik ve 
yapısal özelliklere baglı olarak, yeralu rezervuar 
oluşumları için şunlar yapılabilir. 
-Ana boşalım zonu önünde yüzey baraj yapımı 
- lntcrgranüler özellik gösteren ve kırıkların, çat-
lakların oluştunugu bir poroziıcye sahip olan ki
rcçtaşlarında ayıncı duvar yapım1 
- Karst kanallarındaki yeraltısuyu akımının su de
polaması amacı ilc tıkanınası 
- Su sızdırmayan geniş bir enjeksiyon perdesi ya
pılarak geçirimsiz kayaya baglanması 
- Karst kanallarındaki akımın lokal ayının duvan 
ilc tıkanma<;; ve enjcksiyon perdesi ile geçirimsiz 
hidrojeolojik formasyonun birleştirilmesinden olu
şan kombine yeraltıjeotcknik yapıların yapımı. 

OMBLA PROJESİ 

Geniş bir sifon kaynagı olan Ombla, Mese
zoik yaşlı allokton kireçtaşları ilc geçirimsiz Eo
sen yaşlı Oiş tortulları arasındaki tcktonik deka
naktan çıkmaktadır. Kaynak zonunun her iki 
tarafında da yükselen V şeklindeki hİdrojeolojik 
Oiş bariyeri en düşük noktasında Ombla kaynagını 
meydana getirir. Ombla kaynagı deniz seviyesin
den 2,40 m yüksek olmasına ragmen, sifon yapan 
karst kanalı deniz seviyesinden 25 m aşagıdadır. 
Kaynagın debisi 4 ile 120 m3ts arasında dcgiş
mcktcdir. Ortalama yıllık boşalım 23 m3/s dir ve 
yaklaşık 600 km2 lik beslenme al<ınına sahiptir. 
Karst akiferinin su seviyesindeki dcgişiminin ara
Iıgı maksimum 200 metredir. Su seviyesindeki 
yükselim en yüksek degcr olarak saatte 370 cm 
günde 89 m olarak tespit edilmiştir. (Şekil-1.) 
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Şekil-1. (1) Ombla kaynağı {2) Fliş (3) Kireçtaşı 
(4) Ters fay (S) Yeraltı barajı (6) Son 
daj kuyuları 

Karst kanal ve magara sistemindeki dolaşı
mın yüksek transmissibilite degeri bu karst akifcr 
siste~inin basınç altında oldugunu gösterir. Kay
nak hıdrografı ve su seviyesi degişimleri arasında
ki korela<;yon katsayısı (kaynaktan 4 km uzaklık
taki gözlem kuyusunda) 0,976 degerindedir ve 
çok yüksektir. 

Gerekli verileri toplamak için çok sayıda 
araştırma yapılmıştır. Bunlar detaylı jeolojik hari
talama, elektrik rczistivite, boya deneyleri derin 
sondaj kuyuları ve uzun dönem su seviyesi göz
leml.eri, ~ydudan çekilen görüntüler ve düşük yük
seklıkteki hava fotogTafları analizleri ilc özellikle 
magaracılık çalışmaları ve magaracılık (su seviye
si altında) dalışlarıdır. (Şekil-2.) 

Şekil-2. (1) Fliş (2) Dolomit (3) Kireçtaşı (4) 
Ters fay (S) Fay 



Yapay yeraltı depolaması için oluşturulan 
plan, yapısal ve hidrojcolojik parametrelerin teme
li üzerinde bir çok farklı düşüncenin analizi sonu
cunda elde edilmiştir. Kaynagın yakınındaki yeral
tı baraj düşüncesi en gerçekçi fikir olarak kabul 
edilmiştir. 

Bundan soma kemer biçiminde yapılması 
planlanan baraj inşasında karst akifer sisteminin 
bütün kanal ve kırıkları tıkanınalı ve akifcrin aktif
ligi orta~ kaldırılmalıdır. (Şekil-3.) ,. 

Şekil-3. (l) Yeraltı rezervuan su seviyesi (2) 
Araştırma ve enjeksiyon galerisi (3) En 
jeksiyon perdesi (4) Karstkanalları (S) 
Beton tıkaç (6) Rezervuar yeri (7) Yeral 
tı güç santralı yeri (8) Su toplama 
amaçlı basınçlı şart (9) Su toplama gale 
risl (lO) Enjeksiyon perdesine alternatif 
durum (ll) Sert kireçtaşı (12) Mağara 
(13) Araştırma galerisi (14) Ombla kay
n ağı 

Jeotcknik yapının (geçirimsiz) en derin kıs
mı baz akım kanalları bölgesinde yapılmalıdır. Su 
sızdırmayan yapı cnjcksiyon perdesi ile her iki ya
maçtaki geçirimsiz hidrojeolojik bariyerlere bag
lanmalıdır. 

inşası planlanan yeralu santralından elektrik 
enerjisi ürctilecektir. Ombla yeralu barajı depola
ması ve güç santralının ana karakteristikleri şun
lardır. 
- Yeraltı barajı 100 metre yüksekliktedir. 
- Baraj yeri karsılaşmış kireçtaşının boşalım zo-
nundan 170-200 metre uzaklıktadır. 
-Kemer tipindcki yeraltı barajı hidrojeolojik yapı
ya kolayca uygulanabilmektedir. 
-Yeraltı santralı 60 MW gücündedir. 

Jeolojik ve jcofızik araştırmalar sonucunda 
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rezervuar şekli ve yayılım alanı belirlenmiştir. 
Karsılaşma taban konturu yaklaşık olarak yeraltı 
rezervuarının yayılımını göstermektedir. Kuvvetli 
tektonik hareketler sonucunda (Akifer blogunun 
yükselimi ve dönmesi) akifer kısmındaki karsılaş
mış zonun sınırlı depolama kapasitesi daha dar ha
Ic gelmiştir. 

Kaynak zonunun bir kaç km arkasındaki 
yüksek karstlaşma bölgesi dar bir koridor ve ana 
magaraların oluşumuyla belirgindir. Rezervuar sa
hasından akiferin sınırı boyunca olan sızmalar 
karstlaşrruş zonun her iki tarafında yükselen karst
laşma tabanın geçirimsizligi ile önlenebilir. 60 
metre kotunun altındaki rezervuar alanı depolama 
amaçlıdır. Enerji üretimi için gerekli depolama 60 
m ile 100 m arasındaki alanda yapılacaktır. 

Kötü hidrojeolojik koşullar altında depolama 
kapasitesi (kurak pcryot ve yatay piezometrik hat) 
25-30xJ06 m3 olacaktır. Üst akifer zonundaki 5 
metre yükseklikteki akifer parçasının depolama 
kapasitesi, akifcrin alt zonundaki aynı yüksckligin 
parçasından üç kez daha büyüktür. Bu olay karst 
akımının yogunlaşugı bölgede çok dinamik karst 
akifer evriminin gelişme işlemi ile uygundur. 

Ana karst kanalının akıntı yönündeki sifo
nun bir bölümü, suyu dışardan veren tünel kadar 
iyi bir dipsavagın parçası olabilecektir. Suyu dışan 
veren tünel girişi hariç, kaynak zonunun görünüşü, 
yamaçların manzarası dogal ve dcgişmemiş halde 
kalacaktır. 
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KÜRÜN BETON DA YANIKLIGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yazanlar: N. GOWRlPALAN (*) 
J.G. CABRERA (**) 

A.R. CUSENS (***) 
P.J. WAlNWRIGHf (****) 

Çeviren : Ömer ÖZDEMIR(*****) 

OZET 
Beton yapılann dayanıklılı{)ını etkileyen en önemlifaktörlerden birisi de beton kürü

dür. Yetersiz kür, betonun çevreden gelecek zararlı etkilere karşı oldukça hassas olan 
yüzey tabakasında . oldukça zayıf ve boşluklu bir yapının oluşmasına neden olur. Bu 
makalede betonun permeabilite, porozite ve su emme özelikleri yönünden, kür metodu 
ve süresinin etkileri anlatılmış, kimyasal mambranlann kür etkinliğini tayin etmek ama
cıyla kullanılan deney metodu iizerinde kısa bir tartışma da sunulmuştur. 

GİRİŞ 
Kür işlemi, belonun doygun veya mümkün 

oldugu kadar doygunayakın şekilde, çimcnıo pas
ıası içerisinde su ile dolu kısımların, çimento hid
ratosyonu ile önemli ölçüde azaltılmasına kadar 
muhafa7.a edilmesidir. 

Yapı dayanıklılıgı, büyük ölçüde beLonun 
çevreden gelecek zararlı materyalierin girişine kar
şı direnç kabiliycti ilc ilgilidir. Egcr beton yeterli 
derecede kür cdilmczsc, 30-50 mm kalınlıktaki yü
z;:.y kısmı yüksek orandaki buharlaşma nedeniyle 
en fazla etkilenen kısım olacak ve yetersiz hidra
tasyon sonucu poroz, geçirimli ve zayıf yüzey ta
bakası oluşacakur.[l] 

dar dcgişim göstermiştir. Su kürü teknikleri ; tama
men su içerisinde tutma veya göllcmc, su sisi veya 
su püskürtülmesi , ıslak branda veya çuval bezi 
uygulamalarıdır. Bazı su muhafaza teknikleri de; 
plastik örtülemc ve kür mambranları uygularnası
na dayanır. [2] 

Beton kürünün en etkili metodu , su püskürt
rnek veya sürekli su içerisinde tutmak yoluyla be
ton yüzeyini devamlı nemli muhafaza etmektir. 
(Şekil-! a) 

Su ylizeyınden buharlatma 

t t t t Beton kürü uygulamaları yıllar boyu defalar
ca degişikligc ugramış olup uygulama, su ilave 
edilmesinden, suyu muhafaza etme tekniginc ka- _ _ _ harıçten llo.e 
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·····:··········.: ; t{):··}i~ "''' 
Şekil-la. Su verme yöntemiyle ideal kür 

şematik kesiti. 
Bu yöntemde buharlaşma su yüzeyinden 

oluşarak, kür pcryodunda belonun tamamen doy
gun olarak muhafaza edilmesi saglanır. Bu durum 
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dayanım gelişmesi ve çimento hidratasyonu ıçın 
idcaldir, fakat uygulamada bazı güçlükler vardır 
ve gerekli şanların tam olarak sagıanamamasına 
sıkça ra<;tlanır. 

Bir diger kür metodu, belonun polietilcn gibi 
geçirimsiz bir örtü ilc kaplanmasıdır. Bu metod sü
rekli su kürü kadar etkili degildir fakat kür süresin
ce örtü yırıılmadıkça veya tahrip olmadıkçayinede 
iyi bir yöntcmdir. Kür bileşenleri (curing compo
unds) de, ekonomik oluşları, uygulanmalarının ko
lay oluşu ve bakım istememeleri nedenleriyle yay
gın şekilde kullanılır. Bu yolla beton küründe 
yüzeye yalan kısım, kür süresince kısmen doy
gundur, daha derinde olan kısımların doygunluk 
derecesi ise uygulanan mambranın su gcçirmcme 
(suyu muhafaza) özeligine baglıdır.(Şckil-1 b) 

Beton yüzeyinelen buharıa,ma 

zzzzkmLkz~JZZ//-'"' ···"~· 
: .' . ~ · ' ·. · K;t.;,i . ·do~ğu~ :· . ." :_. -.:. ~ · .. :. 

~~· ~: ·~ .. ~~ .. ~: 

~ :~ :.· .. ·· .·.• -~·· · ...• ~ · ... ~:: •.• ·--..... 
,. . 1> • i) : ·• 

Şekil-1 b. Mambran ile beton kürü şematik 
kesiti. 

İyi kalitede bir kür bileşeni bctonun yüzeye 
yakın boşluklarında çimento hidratasyonu için ye
terli olacak nemi muhafaza etme özelligine sahip
tir. 

Uygulanan kür işlemi, hidraıasyon süresince 
beton yüzey tabakasının doygunluk derecesini 
kontrol eder ki, bu da yüzeye yakın bölgede boşluk 
yapısı, permeabilite, diffüzyon ve absorbsiyon öze
liklerinin oluşmasında etkili ana faktördür. Bu öze
likler betonun, sıvı, gaz ve iyon girişine karşı per
formansını belirlemekle birlikte aynı zamanda 
çatiarnaya karşı perfomıansını da belirler. [3] 

: 

Kür mambranlarının etkinlik derecesi ve be
ton özelikleri ile ilişkisi hakkındaki bilgiler olduk
ça sınırlıdır. Farklı kür mambranları kullanılarak 
harç ve beton numuneler üzerinde yapılan değer
lendirme çalışmalan Leeds Üniversitesinde yürü
tülmektedir. 

Bu yazıda kür metodu ve süresinin, Portland 
çimentosu (PÇ) Uçucu kül (UK) ve granüle yüksek · 
fınn cürufu (GYFC) kalkılı çimento ile hazırlan
mış betonların porozite, permeabilite ve su absorb
siyonu üzerindeki elkileri incelenmiştir. Kimyasal 
kür bileşenlerinin etkinliğini tayin etmek üzere, 
nem kaybının ölçülmesi esasına dayanan test yön
temi de irdelenmiştir. 

KÜRÜN POROZİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Betonun, su, gazlar ve kloridler, sülfatlar gi
bi zararlı iyon gcçirimliliği ve bunların beton içeri
sindeki yayılmasını; porozite, boşlukların dağılımı 
ve sertleşmiş çimento pastasının hidrate olmuş bile
şik yapısı tayin eder. Boşluklar, iyonlar ve gaz mo
leküllerinin relatif büyüklükleri ve şekilleri, Şekil-
2' de gösterilmiştir. 

Bctona zararlı çogu gaz molckülleri ve iyon 
büyüklükleri nin, tipik jel boşluklarından daha kü
çük oldugu şekilden de görülmektedir. 

Birçok araştımıacı porozite ve boşluk dagılı
mını, PÇ ve kalkılı çimento ilc yapılan ve farklı 
şartlarda kür edilen harçlar ilc çimento pastaların
da ölçmüşlerdir, [4,8]. Porozite ölçümünde kulla
nılan bazı teknikler; Civa porozimctrcsi, helyum 
piknometresi, etüv kurusu numunesinin su veya 
alkol ile tekrar doyurolması ve Nitrojen cmdiril
mesidiL 

PÇ kullanılarak hazırlanmış 3 günlük harç 
plakalarının farklı kür koşullarındaki toplam poro
zite ve yüzeyden 10 mm derinlikteki ortalama 
boşluk çapları Tablo-ı' de verilmiştir. Su kürü ve
ya paralin cmülsiyonu gibi membran kullamlarak 
yapılan kür, plakanın yüzeye yakın kısmında po
roziteyi yaklaşık% 15, boşluk çapını da 1000 A0 

den daha fazla düşürmektcdir. 
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Şekil-2. İyonların gaz moleküllerinin ve betondaki boşlukların relatif büyüklükleri , [47,49]. 



Tablo-ı. PÇ kullanılarak hazırlanmış ve farklı 
metotlarla kür edilmiş * harçların top
lam porozitesi ve ortalama bosluk çapı 

Su ile doyur- Civa paro-
., yilnı-J.yle zı-tresl U.ı Ortale.m· 

Kür Metodu bulunm bul...., 
pnrozlte (") porozite (") 

ııo.,ı .. Çeo:ıı 

(AD) 

3 Günlük 19,8 
Su IIOril 

211,1 em 

Reçine esas- 21,4 21,8 ıoı.o 
lı Çftzeltl 

Pararın 20,3 
Ea1lai yorıu 

20,9 9IIJ 

Akrilik. esas 
lı Çl!zelti 20,9 21,4 liJ6Il 

Akrilik 22,6 22,9 ızım 
Ellülsi y[RJ 

l'ün3ilz 23,2 24,1 2zım 

• JıUıefaza Şartları: Sı-lık-35°C Relatir- 45 
Rüzgar Hızı=} ra/s 

Karışa Oranları : - ;çı...nı:o..z, 9 Su /Çı...nto={l, 48 
( Haci-=e ) 

Son zamanlarda birçok araştırmacı çimento 
pasta•;ı ve harçtaki permeabilite ilc boşluk dagılımı 
arasındaki ilişki üzerinde çalışmıştır [8,1 1]. Bu 
araştırmalar sonunda beton içerisinden sıvı akımı
nın, geniş ölçüde, toplam poroziteden ziyade kapi
ler boşluklar ile atakalı oldugu ve 880-1500 Ao 
büyüklügünde çapa sahip boşluk hacminin perme
abilite ile çok yakın ilişkisi oldugu kanaatine varıl
mıştır [5,8,10,12]. 

PÇ ve % 65 PÇ + % 35 UK veya % 30 PÇ + 
% 70 GYFC ile 0,45 su-çimento oranına sahip 
(olarak yapılan) çimento pastaları farklı süreler ve 
farklı sıcaklıklarda kür edilmişlerdir [8]. Tablo-2' 
de 7 güne kadar kür sonucunda (ki bu süre pratikte 
geleneksel kür metodu için maksimum süre ola
rak kabul edilmektedir) bulunan porozite degerieri 
gösterilmiştir. 

Nil' şarUarı 
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Tablo-2. Kür süresi ve sıcaklığının farklı çimen 
to pastalarının porozitesi üzerindeki et 
kisi, [8]. 

I'Ç I'Ç/1.11 PÇ/mrur 

Deney Kür 
Anındc*i Süresi 21QC 35

8
C 21° c 35°c 2ı"c 3s"c 

Vaoı 
(7!F) (95 F) (70 F) (95 F) (70 F) 95F) 

(Gün) (Gün) 

2 2 20,0 ll,5 35,4 25,5 311,3 28,8 

7 7 7,6 7,7 30,0 7,3 17,5 5,3 

Not : Verilen porozite ~rlerl. 8BO A0 Çflp.J.n üzerindeki ~ 
l~ların S ~rlerldlr. 1 A0 = 10-'KJ. ( 3 ?6 x 10-;a;., 

35°C de kür edilmiş katkılı çimentolu kan
şımlann boşluk azalması , 2ıoc de kür edilmiş 
olanlarla kıyaslandığında, sıcaklığın sık sık 35oc 
nin üzerine çıktığı sıcak hava koşullarında katkılı 
çimento kullanımmın önemli avantaj sağladığı 
açıkça görülmüştür. 

Yukarıdaki kıyaslama kalkılı çimento ilc ya
pılan pasta yapısındaki porozitenin uygun kür ile 
nasıl önemli derecede düştüğünü göstermektedir. 
Genel olarak portland çimentosunun UK ve GYFC 
ile birlikte kullanımında kapalı bir boşluk yapısı 
meydana getirdiği bilinir ve arzu edilen mikro yapı 
muhtemelen tam olarak gerçekleşecektir. Bunun 
için 7 günlük veya daha fazla su kürü tavsiye edil
miştir [ 13 ]. 

Kum ve çimento ile hazırlanan 28 günlük 
harç numunelerinde farklı kür yöntemlerinin top
lam porozite üzerindeki cıkisi şekil-3 de gösteril
miştir. 

140•r---------------------------~ 

o 
13<1 

o 

<> 1 
• z 
C3 

1 2,3 0,45 
ı 2,7 0,45 

1-l g{ln 20 "c aı-hkto polle
tilen ftrtü ile ~apl.-ı.ş .ıl~ 
do ve sonra 50 C sı.cı*lı.kto 
rırırduı. 

# a 
-ı 20 e • ! 

• 4 

"5 

• 6 

o 7 

ı 2 ,7 0,50 

Çı->to' ,lll : - : I>IIC 

0,8 0,2 2, 7 0,50 
0,6 0,4 2, 7 0,50 

Çı->to: GVFC: - : I>IIC 

0,5 0,5 2, 7 0,50 

0,3 o, 7 2,7 0,50 

2-1 gL;t 20 Dı: sıcaklıktti koplan 
m.ş llllld'da,acwıra 20 ~ s.ıceık 
lık ve S §5 nisbi flell.de~ . 

3-J giil 20 "c sıa*lıkt§ kaplan 
mo 1110ld'da~sonra 50 '""c sıcac 
lıkta fı..rAnQa-

4-1 giiı 20 '1: sı.caklıktR: kapl81T 
ınş ..Ud'da,aoıra 20 '1: sıcak 
lık ve S 100 nisbi ııııe.ie 
(kontrol) 

N 

~ 
o 

1 ..,,0 

:iii . 
z 

100~------

t 
.. 
8 

--D- --

() 

• 
90~--~~--~-----L-----L--__J 

z 5 4 
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Şekil-3. K ür şartlarının, farklı bileşimiere sahip harç numunelerin poroziteleri üzerindeki etkisi. 
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Sonuçlar, 3 no' lu kanşım degerierinde hazırla
nan, 20°C sıcaklıkta% 100 bagıı ncınde kür edi
len numune sonuçlarına baglı olarak gösterilmiştir. 
Bu şartlardaküredilen PÇ' li karışımların porozite 
degerieri UK ve GYFC ilaveli karışımlara göre da
ha düşük seviycdedir. Bununla birlikte kür sıcak
ııgı 50 °C' ye çıkarıldıgında porozitedeki rölalif ar
tış PÇ' li karışımlarda daha fazladır, bu sonuç 
yüksek sıcaklıklarda UK ve GYFC ilaveli karışım
Iann avantajını gösterir. 

Katkı ilaveli çimento ile yapılan beton ve 
harçlarda mambran kullanılarak yapılan kür sonu
cu bulunan porozite degerieri sınırlı sayıdadır. Bu 
metodun su ile yapılan küre oranla boşluklu yapıyı 
iyileştirme etkisi daha ileri çalışmalarla yorumlan
malıdır. 
KÜRÜN PERMEABİLİTE ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Permeabilite, beLonun dayanıklılık ile ilişkili 
en önemli özelliikierinden birisidir. Beton içerisin
den sıvı akımı ve geçitierin oluşumu büyük ölçüde 
porozite ve boşluk dagılımına baglı olup bunlar 
başlangıç kürü tarafından etkilenir. Birçok araştır
macı beton, harç ve çimento pastasında su ve gaz 
geçirgenligini etkileyen en önemli faktörlerden bi
rinin kür oldugu sonucunu ortaya çıkarmıştır 
[5,14,19]. 

Grubc ve Lawrence [15], beton numunelerde 
plastik örtü kullanarak kür yapmak suretiyle baş
langıç kürünün, oksijen permeabilitesini kontrol 
eden en önemli faktör oldugunu ortaya çıkarmış
lardır. 300 kg/m3 çimento dozajı ihtiva eden be
tonların test edilmesiyle kür peryodu 1 günden 3 
güne çıkarıldıgında permeabilite 5 kat azalmakta
dır. Kür 28 güne çıkugında permeabilite azalması 
9 kata çıkmaktadır. Oksijen permeabilitesi verileri 
su/çimento oranına ve kür süresindeki degişmelere 
mantıklı bir uygunluk gösterir. (Şekil-4) 
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Şeki1.4- Betonun oksijen permeabilitesi(ölçülen 
çimento pastası hacmi=0,29Sxbeton hacmi) [15] 

Hurling, [16] tarafından beton üzerinde ya
pılan oksijen geçirgcnligi deneyleri de bu paramct
renin kür işlemine dogrudan baglı oldugunu gös
termiştir. Zayıf kür (1 günlük) sonunda bulunan 
permeabilite degeri , iyi kür (28 günlük) den 10 
kat daha fazladır. 

Farklı tipte çimentolar ihtiva eden betonlarda 
kürün, gaz geçirgenligi üzerindeki etkileri Graf ve 
Grube [ 17] tarafından deneylerle incelenmiştir. 
Sonuçlara göre yetersiz kür (1 günlük) koşulların
da UK ve GYFC ihtiva eden betonlar, PÇ ile ya
pılanlara göre daha fazla geçirgenlige sal1iptir. Bu
na ragmen bir kısım çimento yerine bahsedılen 
katkılar kullanılarak hazırlanan beton, uzun süreli 
örtüleme kürüne tabi tutulunca benzer özelliklere 
sahip (aynı su/çimento, aynı dozaj) sadece PÇ kul
lanılmış beLona göre daha geçirimsiz olmaktadır. 

Leeds üniversitesinde PÇ ve PÇ+UK veya 
PÇ+GYFC kullanılarak hazırlanan harçlarla stan-
dart kür koşullarında (20 °C sıcal:lık % 100 bagıl 
nem) yapılan çalışmalarda[4] % 50 PÇ+%50 
GYFC ile yapılan karışımlar en düşük hava geçir
genligi saglamıştır. % 30 PÇ+%70 GYFC ve % 
80 PÇ+%20 UK ihtiva eden kanşımlar hemen he
men aynı hava geçirgenligine sahip olup % 60 
PÇ+%40 UK ihtiva edenlerin ise hava geçirgenli
ginde kayda deger artış oldugu gözlenmiştir. 

Şekil-5 de su içerisine batırılarak ve kür 
mambranları kullanılarak farklı şekilde kür edilen 
çimento harcından yapılmış plakaların erken yaş 
oksijen permeabilitelcri, küredilmemiş kontrol nu
munelerle kıyas edilmiştir.[20] Kürün etkisi yüze
ye yakın kısımlarda permeabilite üzerinde daha 
belirgindir. Kür edilmemiş numunelerde yüzeye 
yakın kısmın permeabilite degeri, iyi kür edilmiş 
plakalara göre 10 kez daha fazla olabilmektedir. 
Bu fark, yüzeyde buharlaşma oluşumu nedeniyle 
derinlige baglı olarak azalır. Karışım tipi ve yaşın, 
oksijen permeabilitesi üzerindeki etkisine ait de
neyler ve araştırmalara devam edilmektedir. 

Gaz permeabilitesi deneylerinde, deney es
nasındaki nem içcrigi, sonucu önemli derecede et
kiler. Bu bakımdan birçok araştırmacı numunele-

rin belirli çevrede (20 °C sıcaklık, % 65 bagıl 
nemde veya polietilen kutuda tecrit etmek ve de
ney anına kadar aynı şartlarda muhafaza etmek su
retiyle) denge haline getirilmesini tercih etmişlcr
dir.[l8] 

Oksijen geçirgenliginin ölçülmesi uygulama 
için önemlidir, çünkü oksijenle temas, betonarıne
deki çelik donatının pasianmasını kontrol altında 
tutmada önemli faktördür. Erken yaştaki oksijen 
geçirgenligi özellikle yetersiz kür edilmiş beton
larda önemlidir. Zira erken yaşlarda oksijenin çe
lik donatı ile temas etmesi pasianmanın da erken 
başlamasına yol açar. Yüzeye yakın kısımdaki 



oksijen geçirgenligi, kür edilmemiş numunelerde, 
iyi kür edilmiş numunelere göre 8-10 kez daha 
fazla olabilmektedir, (Şekil-5) . 
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Şekil.5- Harç plakalarının 3 günlük oksijen 
permeabilitesi eğrileri (sıcaklık 35 °C, Bağıl 
nem% 45, rüzgar hızı 3 m/s) 

Beton içerisinde su akışının aşırı derecede 
yavaş olması nedeniyle su geçirgenligi üzerinde az 
sayıda araştırma yapılmıştır. Kullanılan deney sı
vısından bagımsız olarak, betonu sınıflandırabile
cek şekilde temel permeabilite degerlendirme gi
rişmleri yapılmıştır. Birbirinden farklı olmasına 
ragmcn gaz ve su permeabilitesi ile alakah uygun 
geçiş faktörü Bamforth, [18] tarafından örtüleme 
kürü ilc olgunlaştırılmış beton için teklif edilmiş
tir. 

Uzun tutulmuş kür periyodu ilc, GYFC ihti
va eden bctonun permeabilitesi aynı basınç daya
nırnma sahip PÇ ihtiva eden betona göre önemli 
derecede azalır ve sonuçta daha düşük seviyeye 
gelir, [17]. Bu durum özellikle yüksek sıcaklıklar
da geçerlidir. Keza bir kısım PÇ'nin UK ile yer de
giştirmcsinin, benzer basınç dayanırnma sahip ka
rışımlarda yeterli kür ile permeabiliteyi azaltıcı 
etkisi oldugu gözlenmiştir, [21,22] . 

UK ihtiva eden karışımlarda permeabilitenin 
düşme nedeni; belirli işlenebiiirlik degerine sahip 
betonda su ihtiyacının azalması ve boşlukların jel 
oluşumu nedeniyle kapanması ilc açıklanabilir. Çi
menLOnun % 30 oranında UK ile yer degiştirmesi 
ve sadece 3 gün su kürüne tabi tutulması, beton 
permeabilitesinde önemli bir azalma meydana ge
tirir, fakat daha düşük oranda yer dcgiştirme ile -
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aynı sonucu alabilmek için daha uzun kür gerekli
dir. 

KÜRÜN SU ABSORBSİYONU ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Beton ve harçların serbest su ile temasında, 
suyu absorbe etme oranı boşluk yapısı özelikleri 
ile alakalıdır. Absorbsiyon, permeabiliteden farklı 
görünüm arzetmesine ragmen bir çok araştırmacı 
permeabiliteyi degerlendirmede su absorbsiyonu 
deneyini kullanmıştır, [23,26]. 

Kür etkisini belirlemede su absorbsiyonu 
deneyinin de faydalı oldugu kabul edilir. Bu 
amaçla kullanılan bazı deneyler; başlangıç yüzey 
absorbsiyon testi [27] ve Figg su absorbsiyon tes
tidir,[28] . Senbetta ve Scholer [24] tarafından ya
pılan laboratuvar deneylerinde 25 mm çapında ka
rot numuneden kesilen 10 mm kalınlıgında harç 
diskler kür etkinligi göstergesi için kullanılmıştır. 
Küçük diskler, oda sıcaklıgında vakum altında 48 
saat süreyle kurutulmuş ve her diskin üst yüzeyi 
bir dakika süreyle serbest olarak suyla temas etti
rilmiştir. Absorbsiyon katsayısı (k), birim alandan 
(v) birim zamanda (t) emilen su olarak verilmiştir, 
(k=v2/t). Branda, plastik örtü ve kötü kalite yarı 
şeffaf tip kür bileşenleri ile kür edilen ve kür ya
pılmadan hazırlanan numunelerin absorbsiyon kat
sayılarının mukayesesi Şekil-6 da gösterilmiştir. 
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Şekil.6- Düzenlenmiş kum ile yapılan ve %22 
Bağıl nemde 5 gün süreyleküredilen numune
lerde farklı kür şartlarının absorbsiyon üze
rindeki etkisi 
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Zayıf kürün yüzeye yakın kısımda oldukça 
yüksek derecede su emıneye neden oldugu ve kür 
elkisinin daha çok yüzeyden 30 mm derine kadar 
söz konusu oldugu görülmüştür. Nemini atmosfere 
vererek kaybeden ve Betonarınede kaplayıcı taba
ka olarak önem arzeden bu bölgedeki zayıf beto
nun, donatıda korozyona kötü etkisi olacagı kaçı
nılmazdır. 

Su emme yetenegi, genellikle çimento pasta
sındaki porozite ve boşluk dagılımına baglıdır. 
Yukarıda bahsedilen deney durumunda başlangıç
taki hızlı su emme, hemen-hemen tamamen kapi
ler boşluklarda meydana gelir. Bu nedenle bu de
neydeki su emme daha gerçek olarak kapilcr 
poroziteye, kapiler boşlukların büyüklügüne ve 
numunelerin nem içerigine baglıdır. Yukarıdaki 
sonuçlar; yüzeye yakın kısımda (0-20 mm içerisin-

deki) kapiler porozitenin, su kürü, branda bezi kul
lanımı ve polietilen örtüler kullanılarak yapılan 
kür ile önemli derecede azaldıgını açıklıkla göste
rir. Keza zayıf küredilmiş numunelerde yüzeydeki 
su emme iyi kür edilmiş numuneler göre 6 kat da
ha fazladır. 

Kür mambranları ile yapılan araştırmalarda 
da, yukarıdaki harç ve beton plakalar üzerinde ya
pılan deney sonuçlarına benzer degerler elde edil
miştir. Farklı tipte kür mambranları kullanılarak 
küredilen plakalar, küredilmemiş ve 3 gün su kü
rüne tabi tutulmuş numuneler ile birlikte deneye 
tabii tutulmuşlardır.Sıcak ve kuru çevre şarıtlarına 
(35 °C sıcaklık, %45 bagıl nem ve 3 m/s rüzgar 
hızı) maruz beton plakaların tipik erken yaş deney 
sonuçları (Şekil-7) de gösterilmiştir. 

Yüzeyden derinlik (in) 

0 .79 1.57 2 .36 3 . 15 3 .94 
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Şekil.7- netonda su absorbsiyonunun plaka derinliği ile değişimi. 
(Sıcaklık: 35°C Bağıl nem: %45 Rüzgar hızı: 3m/s) 

100 mm kalınlıktak:i beton plakalar 20 mm 
kalınlıktaki parçalara bölünmüş ve numuneler 24 
saat etüvde tutulduktan sonra 2 saat süreylede va
kumlu ortamda doygun hale getirmişler ve absorb
siyon, numunenin başlangıçtaki kuru agırlıgın yüz
desi olarak ifade edilmiştir. Bazı kür membranları
nın absorbsiyonu azaltmada oldukça etkili oldugu 
ortaya çıkmıştır. Bu tip absorbsiyon test sonuçları 
esas olarak toplam porozitenin derinlige baglı ola
rak deg i şimi ile ilgilidir. 

Son zamanlarda belirlenen [25) beton kürü 
süresinin, 10 dakikalık başlangıç yüzey absorbsi
yonuna etkisi, uzun kür periyq_duna olan ihtiyacı 
yeniden ortaya çıkarmıştır. Omegin; 0.62 su/ 
çimento oranına sahip beton un 1 O dakikalık baş
langıç yüzey absorbsiyon degeri , su kürü 8 günden 
ı güne indirildiginde 2 kat artmaktadır. 

Kürün su absorbsiyonu üzerindeki etkisini 
bel irl eme konusunda pek çok araştırma yapılmı ş 

olup arazi şartlarına uygun, tamamiyle güvenilir 
bir metod henüz geliştirilememiştir. Absorbsiyo
nun tam degeri, numune boyutlarına, numunelerin 
maruz kaldıgı çevre şartlarına ve deney teknigine 
baglı olarak degişebilir. 

Farklı kür yöntemlerini kıyaslamada su ab
sorbsiyonu deneyi bütün numunelere aynı şartlar 
adapte edilerek kulllanılabilir. Sonuçlar kapiler 
boşluk hacmine ve boşluk dagılımına baglı olacak
tır. Su kürü süresinin bir günden üç güne çıkarıl
ması; su absorbsiyonunu (sıcak hava koşullarında) 
UK ve GYFC ilaveli karışımlarda önemli derecede 
azaltınakla birlikte, PÇ li karışımlarda aynı elki 
gözlenememektedir. 

BETON KÜRÜNÜN VERİMLİLİGİ 
Beton kürü ile ilgili satandartlar, kür madde

lerinin etkinliklerinin tayininde, kür edilen belo
nun özelikierine baglı olmaksızın sınırlamalar ge-



tirmişlerdir. Bu amaçla yapılan ve _geliştirilen de
ney metodları birbirine benzerdir. üzel çevre ko
şullarında, harç plakalarda oluşan nem kaybı ya 
şahit numuneyle kıyas edilir ya da birim alandan 
nem kaybı olarak ifade edilir, [3 I] . 

Bu tip deney metodları, mambran şeklindeki 
kimyasal bileşimler için belirlenmişlerdir. Dene
yin özelligi dolayısıyla geleneksel kür yöntemleri
ne uygulanmazlar. Çok sıkı kontrol edilen labora
tuvar şartlarında bile yukarıda bahsedilen deney 
metodlarının aynen tekrar edilmesi kolay olmayıp 
sonuçlar büyük oranda uygulama yöntemine bag
lıdLr, [35,36]. 

Lcitch ve Laycraft, kür bileşenlerinin (cu
ring compounds) su tutma etkinligi ile ilgili faktör
leri incelemek amacıyla ASTM standardında veri
len deney metodunu kullanarak detaylı 
araştırmalar yapmışlardır, [31] . Elde edilen sonuç
lara göre, tatmin edici tutarlıkta neticeler ancak de
neylerin aynı operatör tarafından yürütülmesiyle 
mümkün olacaktır. Farklı laboratuvarlarda veya 
aynı laboratuvarda farklı teknisyenler tarafından 
yapılan deney sonuçlarını geniş çapta sapma gös
termelerinden dolayı, saglıklı olarak yorumlamak 
mümkün degildir. 

Bu nedenle bazı araştırmacılar, nem kaybını 
ölçmek için ya farklı çevre koşulları ve farklı me
totlar uyarlamaya ya da farklı şartlarda kür edil
miş beton ve harçlar için daha gerçekçi parametre
ler ölçmeye teşebbüs etmişlerdir. Betonun son 
nem içerigi ile çevre şartları arasında ilişki kurma
ya yönelik bu metotlar arasından, silikajel veya an
hidrate kalsiyum sülfat veya granüle kalsiyum klo
rür kullanımı ile "kuru agırlık artışı" metodunun 
tatmin edici olmadıgı ispatlanmıştır. Bunun nede
ni, küredilmiş ve edilmemiş numunelerden kuru-
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tucu tarafından nem çekilmesi arasındaki küçük 
fark ve kurulucuların test hücreleri içerisinde bu
har basıncı meydana getirmesi ile çözelti buharı
nın test hücreleri içerisinde tutulmasıdır. 

Farklı mambranlar kullanılarak kür edilmiş 
betonların yüzey altı nem durumunun, daha önce
den açılmış deliklcre, bagıl nem ölçücü ycrlcştiri
lerek ölçülmesine de teşcbbüs edilmiştir. Erken 
yaştaki bctonda kür etkinligini tayin etmek için 
bagıı nem durumunun ölçümü oldukça zordur. 
Çünkü, çogu bagıı nem ölçerler %±2 hassasiyete 
sahiptirler ki bu degcr, özellikle dökümden itiba
ren ilk 3 gün içerisinde yüzeye yakın kısımdaki 
bagıl nemdc oluşacak degişimlerle aynı büyüklü
ge sahiptir [41,42]. Nem ölçer boyutları (en az 6 
mm çapında) da bu ölçümde sınırlayıcı faktördür. 
Çünkü yüzeyden 30 mm derinlige kadar olan böl
ge içerisinde sadece birkaç ölçüm yapılabilir. 

Farklı şartlarda kür edilmiş beton ve harçla
nn diger parernetre ölçümleri; su absorbsiyonu, 
[24-25], gaz permeabilitesi, [43] basınç dayanımı 
ve indirekt çekme gerilmesini ihtiva eder. Su ab
sorbsiyonu, farklı kür yöntemlerine karşı duyarlı 
olup; absorbsiyon esasına dayanan yeni standart 
test metodu ASTM tarafından kısa süre önce öneri 
olarak kabul edilmiştir, [45]. 

Kür etkinligi tayininde, dayanıklılıkla ilgili 
bütün faktörler ihmal edilerek sadece dayanım öl
çümü yanlış fikir verebilir. Bu amaçla gaz perme
abilitesi veya porozite gibi parametreler ümit veri
ci olarak gözükınesine ragmen güvenilir bir test 
metodu henüz geliştirilememiştir. Kür maddeleri
nin etkinligini degerlendirmek için gelişmiş test 
metoduna olan ihtiyaç Senbella tarafından açık
lanmıştır [46]. 
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JEOTEKSTİLLER İÇİN FİLTRE KRİTERLERİ 

Yazan: Chris R. LAWSON (*) 
Çeviren : Gülru YILDTZ (**) 

OZET 

Tek yönlü akış uygulamalarmdajeoteksiil ve granüler .filtre kriterleri ve fıltrenin veri
mini etkileyenjeoiekstil özellikleri verilmişi'i.r. Kullanılan tek yönlüjeoteksiilfıltre kriter
lerinin geçerliliği de araştınlmıştır. Fliş üzerine inşa edilmiş bir toprak dolgu barajdajeo
teksiilin arafıltre olarak kullanılması kararlaştınlmış ve kullanılanfıltre kriterleri. çok 
yüksek hidrolik düşüler (- 10.8 m) altındakijeotekstiljliş bileşimindekijiltreye uygulan
dığında, bu kriterlerin doğrulugu ispatlanmıştır. 

GİRİŞ 
Son on yılda jeoteknik mühendislik alanında jeo
tekstil uygulamalarında bir artış görülmekte
dir.Jeoteknik mühendislik uygulamalarında jeo
tekstillerin istenilen genel fonksiyonları 
sagladıkları görülmüştür. [ 10,7] 
Tck boyutlu drenaj uygulamaları jeotekstillerin 
çok kullanıldıkları alanlardan birisidir. Burada jco
tekstiller dalıa ekonomik ve yerleştirilmeleri daha 
kolay oldugundan gradasyonlu graniiler fıltre yeri
ne kullanılmaktadırlar. 
Toprak altı drenaj uygulamalarında oldugu gibi 
düşük hidrolik düşülerin oldugu genel toprak tiple
ri için jeotekstil filtre kriterleri geliştirilmiştir . Fa
kat toprak barajların ara fıltrelerinde oldugu gibi 
yüksek hidrolik düşülcrin bcklcndigi yerlerde jco
tekstillerin uygulanabilirlikleri henüz belirleneme
miştir. 
.JEOTEKSTİLLER İÇİN GENEL FİLTRE 
KOŞULLARI 
Jcotekstil herhangi bir topraga ycrleştirildigiııde 
ve topraktan jcotekstile suyun akışı saglandıgında, 
toprak taneleri ve jeotekstilin boşlukları arasında 
karmaşık bir ilişki oluşur . Jeotekstil topraga he
men yerlcştirildikten sonra jeotekstilin boşluk-

(*) Principal of Lawson Consulıing, Sydney Ausıralia 
(**) lnş . Yük. MUh. DSI Barajlar ve HES Dairesi Baş

kanlığı 
Çeviri : ASCE, Vol108, No. GTIO, Octobcr 1982, S. 

1300-1317. 

larından daha küçük olan toprak taneleri sulu top
ragın akışının etkisiyle jeotekstilin boşluklarının 
içine girer. Jeotekstilin boşluklarından daha büyük 
olan toprak taneleri jeotekstilin üzerine bir köprü 
oluşturacak şekilde yerleşir. Sulu toprak akışı de
vam ettigi sürece daha fazla ince toprak tanesi bu 
köprünün üzerine yerleşir, ve sonuçta jeotekstilden 
artık hiç bir toprak tanesinin geçemiyecegi bir za
mana ulaşılır . Bu mekanizmanın gerçekleşmesi 
için geçen zaman çeşitli faktörlere bagtı olup; en 
az dört ila beş ay geçmesi gerekmektedir. Şekil 1 
de (iyi gradasyonlu toprak için) bu mekanizma şe
malik olarak gösterilmektedir. 

Bozulma mı, 
Toprak 

Topr<* 
Filtre 

G~~~~~G1~~~2-l- Olu,an 
L....-~'--.l..JL.. Köprü 

Jeotekstil 

Sulu Toprak 

Şekil-I. Toprak fıltre oluştukum sonraki denge 
durumu 

37 



38 

DSITEKN1XRÜLTE.'-11ı99ı SAYT 73 

Şekil ı de de görüldügü gibi iri to~r~ ':'ID~
leri jcotekst ilin hemen üzerine çok. geçırın:ılı bır 
köprü oluşturmuşlardır. Bu ~onda JeOtekstıl Y.er
leştirilmeden önce var olan ınce toprak ıanclerıJ~O
tekstilden akmışlardır. Bu köprünün hemen üzerın
de jeotekstilden u~aklaştıkça geç.irimliligi azalan 
ince toprak tanelennden oluşan bır zon daha olu
~ ur. Bu zona "toprak filtre" adı verilir. Bu zonu? 
üzerinde, köprü ve toprak filtre oluşumundan etkı
lenmemiş bozulmamış toprak bulunur. Toprak filt
re zonu oluştuktan sonra artık toprak akışı olmaz 
ve: sistem dengeye ulaşmış varsayılır. 

Tamamlanan toprak fi1 tre-jeotekstil sistemi
ne sulu toprak aktıkça, toprak filtre zonu bozulma
mış topraktan gelen sulu topragı fıltre eder, jeo
tekstil de toprak fıltrenin yerinde durmasını saglar. 
Tek boyutlu filtre uygulamalarındajeotekslilin gö
revi suyu topraktan filtre etmekten çok, toprak fılt
renin oluşmasını saglamaktır. 

Toprak fıltre oluştuktan sonra jeotekslil artık 
li ı tre görevini yerine getiremi yeceginden, u ygun 
jeotekstilin seçimi stabil bir toprak filtre oluşması 
'!Çısından çok önemlidir. 

İdeal filtre koşullarının saglarıması için top
rak fıltrenin, köprünün ve jeotekstilin geçirimliligi 
topragın geçirimliligine eşit veya daha fazla olma
lıdır. Bu zonlardan herhangi birinin geçirimliligi 
bozulmamış topragın geçirimliliginden az olursa, 
drenaj tabakasına az miktarda su ~ışı olur ve filt
re sisteminden istenen optimum verım alınamaz. 

. Optimum filtre verimini saglamak için iki 
kriter göz önünde tutulmalıdır. 

1- Toprak fıltre oluşumunu tamamladıktan 
sonra sistemin geçirimliligi zaman içerisinde sabit 
kal malıdır. 

2- Toprak fıltre oluşumunu tamamladıktan 
sonra sistemde hiçbir şekilde borularıma olmama
lıdır. 

Bu iki fıltre kriteri Şekil-2' de gösterilmiştir. 

Denoe dururru 

Toprak filtre 
olu~ mU\' 

Zaman -

no•~ uıo.ıımo- Denge durumu 
~ ını? durum 

5~ Toprak filtre Toprak filtre oıı,.mu$ 
~i! olu~umu 
2:;. 
~2L-----~~------------

Zomr:n-

Şekil-2. Optimum filtre verimi için gerekli 
koşullar 

Eger ilk kriter sagıanamaz ise, ?luşan toprak 
fıltre zonun geçirimliligi azalır ve fıltre zonunun 
üzerinde boşluk suyu basınçları oluşup hasar mey
dana getirebilir. Eger ikinci kriter saglanamaz. ise, 
fıltre sistemindeki sürekli borulanma yapıda ıçsel 
erozyona ve hasara neden olabilir. . . 

Verilen iki kriteri de saglayıp stabıl bır Wp
rak filtre oluşturmak için arazideki toprak ile jeo
tekstilin bazı özellikleri arasındaki ilişki iyice be
lirlenmelidir. Jeotekstilin, boşluklarının genişligi 
ve su geçirimliligi stabil bir top:a~ 0ltre oluşu~';l
nu etkileyen iki önemli özellıgıdır. Jeote~stılın 
boşluklarının genişligi jeotekstilden ge.çebılecek 
toprak tanelerinin maksimum çapını bclırler. Jeo
tekstilin geçirimliligi birim alana dü~eı:ı b?şluk s~
yısına baglıdır. Iyi filtrasyon olması ıçın Jeotekstı
lin geçirimliligi mümkün oldug~ kadın: . fazla 
olmalıdır; böylece köprü oluşurken Jeotekstılın ge
çirimliligi azalmamalıdır. 

Boşluk genişliğinin ölçülmesi : . 
Jeotekstilin boşluk genişligini ölçmek içın 

iki metod kullanılmaktadır. Birinci metotda jeo
tekstilin boşluklarının bir perdedeki izdüşümün
den genişlikleri ölçülür [3]. Bu metod büyük ve 
düzgün boşluklara sahip jeotekstiller için uygun
dur. İkinci metotda eleme teknigi kullanılır. Çap
ları bilinen toprak taneleri boşluk genişligi bilin
meyen bir jeotekstilden elenir. Kalan tanelerin 
agırlıgı ölçülür ve toprak gradasyonunda oldugu 
gibi grafige aktarılır. (Şekil-3.) . 
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Şekil-3. Jeotekstillerin boşluk genişlikleri için 
yarı logaritmik olasılık ağı 

Eleme teknigi şimdiye kadar iki şekilde ya
pılmıştır. Ogink [14], ve Teindl [17) çapları belir
li kum taneleri; Mc Keand [13] ve digerleri küre 
şeklinde canı parçacıklar kullartmışlardır. Eleme 
tekniginde kullanılacak minimum tane .bo~utunda 
bir limit vardır. Çok ince taneler (ömegın sılt) kul
lanıldıgında taneler arası kuvvet ı;onuçları etkile
mektedir. Kullanılacak malzemenin tane çapının 
60j..UI1 (0,0024 in) den küçük olmarnası gerekmek
tedir. Cam parçacıkları için bu limi !L 70j..Ul1 (0.0028 
in) dir. Minimum tane çapındaki bu kısıtlama do-



kuma jeotekstillerin boşluk genişliklerini belirlc
meye engel olmamaktadır. Çünkü bunların boşluk
ları genelde ı 00 ımı (0.0039 in) civarındadır. Fa
kat dokuma olmayanların boyutları lOj.l.m (0.0004 
in) ye kadar düşmektedir. Bu durumlarda [Boşluk 
boyutu 75 ımı (0.003 in) den az oldugunda] jeo
tckstilin birim agırlıgı ile ekstrapalasyon yapıl
maktadır. Dokuma olmayan jeoıckstillerin hidrolik 
ve mekanik özellikleri birim agırlıkları ilc dogru 
orantılıdır. 

Genelde aynı büyüklükte boşluklara sahip 
olduklarından, dokuma jeotckslillcrin boşluk ge
nişliklerinin belirlenmesi daha kolay olmaktadır. 
Calhoun [3] % 95 degerini dokuma jeotekstillerin 
boşluk genişligi olarak kabul etmiştir. Bu dcgcrc 
"Equivalcnt Opening Size" (Eşdcgcr açıklık boyu
tu) anlamına gelen EOS denmektedir. Ayrıca EOS 
095 olarak da yazılır, burada O boşluk genişligini 
göstermektedir. Bu sembol tane boyutunu gösteren 
D ilc karıştırılmamalıdır. Dokuma olmayanlarda 
dogru boşluk boyutunun kullanılması konusunda 
degişik görüşler vardır. Araştırmacılar Calhoun' 

un [3] öncrdigi gibi 095 veya 090 [14,17] yada 

Oso [16] kullanmaktadırlar. 
Su Geçirimliliğinin Ölçülmesi: 
Bu güne kadar jcotckstillcrin su geçirimlili

ginin ölçülmesi için üç metod geliştirilmiştir. Bi
rincide jeotekstil geçirimliligi Darcy katsayısı cin
sinden ifade edilmiştir. 

dQ dh 
--=K.A.--

dt dX [1] 

Burada dQ/dl = jeotckstildcn geçen su hac
minin zamanla degişimi, dh/dx = jcotekstilde hid
rolik egim, A= jeotekstilin alanı ve K= Darcy' nin 
geçirimlilik katsayısıdır. 

Bu ifadenin iki olumsuz yönü vardır. Birinci
si, bu denklem laminer akım koşullarında geçerli
dir. Su jcotekstildcn geçLiginde türbülans oluşur. 
(dQ/dt, ah/dX ile dogru orantılı degildir.) Böylece 
denklem 1 de verilen Darcy kanunu gerçek koşul
ları ifade etmemiş olur. İkincisi, deney sırasında 
jeotckstilc uygulanan hidrolik düşü jcotckstilin ka
lınlıgından en az 200 kat daha fazladır. Böylerepo
tckstil kalınlıgında herhangi bir degişmc veya de
ney sırasında kalınlıgın ölçülmesi hidrolik düşüde 
ve Darcy katsayısında büyük oynarnalara yol açar. 
Bu iki dczavantajından dolayı jeotekstil geçirimli
ligini belirlcmcdt~ bu denklem fazla kullanılma
maktadır. 

Dclf hidrolik laboratuarı [ 14] jcotckstil geçi
rimliligini belirlemek için Darcy kanununu geliş
tirmiştir. 

(ao)"=kıA ah_ 
dt dX 

(2) 
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burada kptürbülans katsayısı: n= jcoıcks tildcn 
akan suyun türbulans derecesini belirten ı .O ilc 
2.0 arasında dcgişcn bir faktördür. Tamamen lami
ner akım da n= 1.0 ve tamamen türb•Jlans lı akım
da n=2.0 dir. 

Türbülanslı su akışını göz önüne aldıgı için 
geçirimliligin bu şekilde ifade edilmesi daha sag
lıklı olmaktadır. Buna ragmen ifadenin birçok de
zavantajı da vardır. Birincisi, diger mctotda oldu
gu gibi jeotekstil kalınlıgında ufak bir dcgişme 
veya kalınlıgın ölçülmesi, hidrolik cgimdc (ve kr 
de) büyük degişikliklere neden olur. Ikinci deza
vantaj kf in belirlenmesinin güçlügüdür. Çünkü 
hem n' nın hem krnin (iki bilinmiycn) grafik me
todlarla belirlenmesi gerekmektedir. Uçüncüsü kf 
ve n jeotcknik problcmlede kullanılan parametler 
degildir (toprak geçirimliligi kf ve n cinsinden ifa
de edilmez). Böylece kr ve n' yi normal toprak gc
çirimliligi ilc dogrudan karşılaştırma olanagı yok
tur . 

Üçüncü mctotda jcotckstilin gcçirimliligi, jco
tekstildcn geçen su hacminin zamanla dcgişimi 
cinsinden ifade edilir: Jeotekslilin Geçirimliligi= 
Geçen Su Hacmi/Birim Zaman/Birim Düşü. De
ney çok basit oldugundan degişik jcotckstillcri 
karşılaştırmak olanagı vardır. Akımın türbülanslı 
veya laminer oluşu önemli degildir. Bu avantajlar
dan dolayı bu metod jcotekstil geçirimliliginin 
belirlenmesinde en çok kullanılan metod olmuş
tur. 

Jeotekstilden geçen su hacmini ölçcn alet ol
dukça basittir. (Şckil-4.) Test edilecek jcotekstilin 
bir kısmı aletin iki silindiri arasına sıkıştırılır . Jeo
tekstilin üzerinde sabit bir düşü yaratılır ve geçen 
su miktarı ölçülür. 

Uy9ulonan kuvvet 
(9nkirsel 

çok 9eçirimli 
tabakalar 
(Qertkirse) 

Değişik yüklemeler altında jeoıekstilin geçi· 
rimliliğinin ölçülmesi istendiğinde Şckil-4' de gö
rüldügü gibi alctc çok geçirimli plakalar ve bir yük
leme çubuğu ilave edilir. Test edilen jeotckstildcn 
çok daha fazla geçirimli olan bu plakalar jcotcksti
lin iki tarafına yerleştirilir ve yükleme çubuğu ilc 
bu geçirimli plakalara is tenilen yükleme yapılır. Bu 
plakalar test edilen jeotekstile oranla çok daha fazl a 
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geçirimli olduklarından, plakalar yerleşlirildikten 
soma hiç yül<leme olnıadıgı durumda jeotekstil
den daha az miktarda su akışı olur; çünkü geçirim
li plakalardaki katı maddeler jeotekstilin boşlukla
nnı bir miktar tıkayabil ir. 

Jeotekstile uygulanan hidrolik düşü her za
man jeotekstilin ısiatılma basıncından daha fazla 
olmalıdır. 10 cm sabit düşü bu deneyde genelde 
iyi sonuç vermektedir. 

Bu metodun bir dezavantajı akan su hacmi
nin toprak geçirimliligi ile dogrudan karşılaştırıla
mamasıdır. Jeotekslilin birim alanına düşen boşluk 
sayısı su geçirimliliginin bir ölçüsüdür. Aynı boş
luk genişligine sahip iki jeotekstilden birisi daha 
fazla su geçiriyor ise birim alana düşen boşluk sa
yısı daha fazladır. Filtre verimi için birim alana 
düşen boşluk sayısı çok önemli oldugundan ve su 
geçirimliliginin toprak geçirimlilik parametreleri 
ile dogrudan ilişkisi bulunmadıgından ; optimum 
fıltre verimini saglamak için kritik jeotekstil geçi
rimliliginin belirlenmesi gereklidir. Bir çok arazi 
gözlemlerine ve deney sonuçlanna dayanarak, ya
zar boşluk genişligi ve su geçirimliligi arasında bir 
ilişki geliştirmiştir. (deney sırasında geçirimli pla
ka yok, 10 C::!TI sabit düşü) Bu ilişki Şekil-S' de gös
terilmiştir. Omegin, 100 ı.ım (0.004 in) boşluk ge
nişligine sahip bir jeotckstil herhangi bir topragı 
fıltre edecekse bu jeotekslilin minimum su geçi
rimliligi 10 cm düşüde 30Itfm2/sn olmalıdır. 
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Şekil-S. Jeotekstil filtreler için su geçirimliliği 
koşulu 

Jeotekstil Filtri Kriterleri : 

! 

1.0 

Granüler fıltreler için ilk kriter Terzaghi ve 
Peck [19] tarafından formüle edilmiş ve daha sonra 
USWES "United States Waterways Experiment 
Station"(6] bunlan yayınlamıştır: 

Borularıma koşulu D ı 5 fıltre< Sx Dg5 toprak 

[3] 

Geçirimlilik koşulu D 1s filtre> 5xDıs toprak 
[4] 

Düzgün dagılma koşulu D5o filtre>25xD5o 
toprak [5] 

Burada; D 15. D5o ve Dg5 = D tane çapı; % 15, 
% 50 ve % 85 agırlık olarak bu çapın altındadır. 
Gerekli filtre koşulları Şekil- 6. (A) da da gösteril
miştir. 

tt 
i 
~ .. , 

Şekil-6. Granüler filtreler için gerekli gradas
yon koşulları (USWES) ve elde edilen 
ortalama boşluk genişlikleri 

USWES' in granüler fıltre kriterlerinden 
sonra diger araştırmacılar, Mallet ve Pacquant [9], 
Karpoff[7], Zweck ve Davidenkoff [23] , ve Thani
kachalam ve Sakthivadivel [20] degişik toprak 
tiplerinde yaptıkları laboratuar çalışmalarına daya
nan geometrik formüller geliştirmişlerdir. 

Bu formüllerin özetleri Spalding[l8] ve Da
videnkoff (5] tarafından yayınlarırnıştır. Bu geo
metrik formüller borulanma koşullarını sagıama
maktadırlar, bu nedenle bu kriterierin 
geliştirilmeleri gerekmiştir. 

Granüler filtrelerde toprak formasyonunu et
kileyen en önemli öge filtrenin boşluklarıdır. 

Gradasyonlu granüler malzeme için onalama 
boşluk genişligi ilk Atterberg [1) tarafından ifade 
edilmiştir. 

Pav = 0.2 x D10 [6] 
Burada Pav = granülcr malzemenin ortalama 

boşluk genişligi Dı o= tanelerin. % lO unun altında 
oldugu tane çapıdır. Bailcy' iın [2] sıkıştırıl mış , 
farklı tane çaplı topraklarda yapugı incelemeler 
Atterberg' in bulgularını dogru 'lamıştır. 

Denklem (6] grafik olarale da belirtilcbil ir. 



Ömegin denklem [6] Şekil -6(A) daki granüler 
fıltreye uygulanırsa; bu granüler fıltrenin ortalama 
boşluk genişligi belirlenebilir (Şekii-6B) 

Parçaların yerleşirnindeki sıklıgı ve düzgün
Iügü de göz önüne alınarak daha karmaşık boşluk 
genişligi ilişkileri geliştirilmiştir. Wittman [22] de
gişik gradasyonlu degişik yogunluklardaki küresel 
parçacıkları statik bir modele yerleştirerek ampirik 
bir formül elde etmiştir: 

Pav = 0.4SS e D n (U) 1/6 [7] 

Burada e= topragın boşluk oranı, D ı 7 = ta
nelerin % 17 sinin altında oldugu tane çapı , U= 
topragın düzgünlük katsayısıdır. 

Gerekli filtre kriterlerini saglayan granül er 
fıltre malzemesi ile gerekli boşluk genişligine sa
hip jeotekstilin aynı performansı gösterecekleri 
varsayılmıştır. Bu varsayıma dayanılarak jeotekstil 
fıltre kriterleri geliştirilmiştir. İlk kriter dokuma 
veya dokuma olmayan jeoteksitiller için USWES 
tarafından gerçekleştirilmiştir . [IS) 
Borulanma Kriteri : 0

1 
$0

8
S toprak [8] 

Burada : 01 Jeotekstilin boşluk genişligi , 

o
8

S = tanelerin% 8S' inin altında oldugu tane ça-

pıdır. 1970' lerde Mc Gowen ve Swcetland [12], 
Ckhuom [4) ve Marks [10) tarafından bu konuda 
bir çok araştırma yapılmış ve denklem 8' in dog
rulugu kanıtlanmıştır . 

Bu denklemde Rankilor [16] boşluk genişligi 
için Oso degerini (Şekil-3) kullanmıştır. 

Yapılan araştırmalar [12,4,10] sonucundajeo
tekstil ile eşdeger granüler bir fıltrenin ortalama 
boşluk genişlikleri eşitse; aynı performansı göster
dikleri görülmüştür. Bu esasa dayanarak jeoteksti
lin geçirimliligi, jeotekstilin topraktan daha geçi
rimli olması koşulu ile boşluk genişligi cinsinden 
ifade edilebilir. Şekil S' deki ilişkiyi saglayan do
kuma olmayan ve geçirimli dokuma jeotekstiller 
için geçirimlilik koşulu aşagıda verilmiştir. 

Geçirimli! ik Kriteri : O 
1 
~ D ı s toprak [9] 

Denklem 9' a Rankilor [16] yaklaşımı uygu
lanırsaOı ,Oso (Şekil 3) degerini alır. 
Delf Hidrolik laboratuarı da jeotekstiller için filtre 
kriterleri geliştirmiştir [4] : 
Borulanma Kriteri 
- dokumalar için : O ı $090 toprak [ 10) 
- dokuma olmayanlar için: Oı~l.8xD90 toprak [ll] 

Jeotekstillerde boşluk genişlikleri arttıkça 

maliyet azalmaktadır. Filtre edilecek toprak iyi 
gradasyonlu ise boşlukları büyük jeotekstiller kul
lanılabilir . Fakat eger fıltre edilecek toprak iyi gra
dasyonlu degilse, veya hidrolik düşüler fazla ise 
büyük boşluklu jeotekstiller kullanılmamalıdır. 
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Schober ve Teindl [1 7] jcotekstil filtre seçi
mi için toprak gradasyonunun etkisini göz önüne 
alarak bir filtre kriteri geliştirmişlerdir: 

Borulanma Kriteri O ı = BxDso toprak [12] 
Burada; B = fıltre edilecek topragın düzgün

lük katsayısının bir fonksiyonudur. Ayrıcajeoteks
tilin boşluk genişligi olarak 090 (Şekil-3.) seçil
miştir. Çok geçirimli dokuma ve dokuma olmayan 
ince jeotekstiller (kalınlık 1 mm den az) için B de
geri ile topragın düzgünlük katsayı sı arasındaki 

ilişki Şekil T de verilmiştir. Şekil T deki rı sembo
lü bir emniyet faktörü olup, B degerini belirleme
de kullanılmaktadır. 

;,--r-ı __.,.-.r-. . -._. _......--, 

" : ı. o . ·.- . . .. 
4-·~ . , · ~ ·. 1\.. ·.~ ':: ·. :: . ~ ·.:-: ·· . .-..... 

f 3l-+. ~-··:+_ ~~' '...f' ==· ~ ....... r:-·· oo;;;;--;;:j· ~ 
~· ......... rı. 1.5 

2~~~-+--~--~-4 

tL---L---~--L---L-~5 
l 2 3 4 

Düz~lük Katsoyısı 

Şekil-7. Dokuma ve ince (kalınlık 1 mm den az) 
jeotekstiller için tek yönlü laminer 
akım için filtre kriteri 

Jeotekstil Filtre Kriterlerinin Pratikte 
Kullanımı: 

30 m yükseklikte bir toprak barajda jotckslil 
uygulaması yapılmıştır. Jeotckstillerin barajda dört 
degişik yere yerleştirilmesi planlanmıştır . 
(Şekil-8.) 

Jeotekslil C 

Jeotekstil D 

Şekil-8. Jeotekstil yerlerini gösteren baraj kesiti 

Jeotekstil A, 4SO mm çaplarında; jeotekstil 
B, 300 mm çaplarında kaya tabakalarının altına 
yerleştirilmiştir. Her iki jeotekstilde barajın mem-
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baında kayanın altındaki toprak dolgunun erozyo
nunu önlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Jeotckslil 
C, drenaj tabakasının üst kısmına toprak dolgu ile 
kum filtrenin karışmasını önlemek amacıyla kon
muştur. Jcotekstil D, drenaj tabakasının alt kısmı
na filtreyi ayırmak amacı ile yerleştirilmiştir. 

Baraj, derinlikleri dcgişen, ince uçucu kül 
depozİtleri üzerine inşa edilmiştir (Külün arazide
ki kuru yogunlugu 1 tonfm3). Külün gradasyon eg
risi Şekil 9' da verilmiştir. Baraj tamamen doldu
rulduktan sonra kül-jeotekstil D' birleşim 
yerindeki hidrolik düşünün 10.8 m olacagı analitik 
olarak hesaplanmıştır. Hidrolik düşünün yüksek 
olması ve ince kül ün tane yapısı nedeniyle jeoteks
til D' nin uzun vadede suyu geçirmesi fakat ince 
külü tutması istenmektedir. 

c • (,)o 

• (!) 

6 

Tane 

Şekil-9. İnce kül için gradasyon eğrisi. 

Jeotekstil D' nin gerekli boşluk genişligini 
bulmak için denklem [8] ve [9] kullanılmıştır. 

Borulanma koşulu Oso~ O.OS mm [13] 
Geçirimlilik koşulu Oso~ 0.006 mm [14] 

Bu sonuçlar kül gradasyon egrisinde göste
rilmiştir (Şekil-lO). 
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Şekil·l O. Gerekli jeotekstil filtre koşulları ile 
kül gradasyon eğrisi (Denklem 8,9) 

Oç adet, dokuma olmayan jeotekstilin gerekli 
boşluk genişlikleri ve su geçirimlilikleri beiirlenmiş 
ve Tablo 1 de verilmiştir. Bu jeotekstillerin boşluk 
genişlikleri Şekil -lO' da da işlenmiştir. Jeotekstil 3' 
ün boşluk genişliği denklem [9] da verilen maksi
mum boşluk genişliğinden fazla olduğu için kulla
nımı uygun değildir. Jeotekstil 1 ve 2' nin boşluk 
genişlikleri denklem [8] ve (9] la verilen değerlerin 
sınırındadrr. Bu sonuçlan karşılaştırmak amacı ile 
denklem [12] ile de bir hesap yapılmıştır. 

Borulanma koşulu 09(F0.09 mm, rı=l.O için [15] 

09o=0.04 mm, rı=1.5 için [16] 

Bu sonuçlar kül gradasyon egrisi üzerinde 
gösterilmiştir (Şekil-ll). 
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Şekil-ll. Gerekli filtre koşulları ile kül gradas
yon eğrisi (Denklem 12) 

"Burada jeotekstil 2; rı = 1.0 ve rı = 1 .5 arasında ka
lırken, jeotekstil 1; rı = l.S a eşit olmaktadır. İki 
kriter sonucunda da (Denklem 8,9 ve 12) jeotekstil 
ı ve 2' nin külü filtre edcbileccgi görülmektedir. 
Fakat, jeotekstil ı' in boşluklarının küçük olması 
nedeniyle gerekli koşulları daha iyi sagladıgından, 
jeotekstil ı' in kullanılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek düşüler altında jeotekstil 1' in filtre 
performansını gözlemlemek için, ince kül ve jeo
tekstil 1 ile bir laboratuar modeli gerçeklcştirilmiş-

/ tir. Kullanılan permeametre Şekil -12' de göste
rilmektedir. 



iç 
silindir 

Dış 
silindir 

Şekil-12. Jeotekstil ve ince külün fıltre perfor 
mansını ölçen permeametre 

Aletin alt kısmındaki tabaka borulanan külü ve ge
çen suyu toplamaktadır. Bunun üzerinde geçirimli 
bir agrcga tabakası vardır ve jeotekslil bu tabaka
nın üzerine konmaktadır. Bunun üzerinde de 115 
mm boyunda 85 mm çapında külün kondugu silin
dir vardır. Bunun üzerinde de 100 mm boyunda, 
100 mm çapında üzerinde bir basınç ölçerin ve iç 
borunun oldugu bir çelik silindir vardır. Bu iç boru 
suya; başka bir basınç ölçere bagıı olan, ayarlana
bilir birvanaile baglıdır. Sistem; aletteki su basın
cı, ayarlanabilir bir vana ile maksimum iç basınç
tan az olacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Jcotekstil 1, geçirimi i agrega tabakasının 
üzerine yerleştirilir. Arazi koşullarını saglamak 
için kuru yogunıugu yaklaşık ı ton/m3 lük kül jeo
tckstilin üzerindeki silindire ycrleştirilir. 1çtcki çe
lik silindir külün üzerine yerleştirilir ve su basıncı 
uygulanır. 16.2 m düşü uygulanmasına karar veril
miş ve deney sonucu 50 gün bcklcnmiştir. Su için 
hergün, borulanma ilc depolanan kül için üç günde 
bir ölçüm alınmıştır. Kül kurutulmuş ve tarUlmış
tır. Yeni kül ve jcotckstil örnekleri ilc deney bir 
daha tekrarlanmıştır. 

50 günlük bu deneylerden elde edilen iki so
nuçta Şckil-13' te gösterilmiştir. Borulanan kül 
miktarı ve sistem geçirimlilikleri farklı olmasına 
ragmcn iki deneyde de aynı olaylar görülmüştür. 
Birincidc, ilk üç günde .. külde borulanma olmuş, 
geçirimlilik azalmıştır . Uç günden sonra herhangi 
bir kül dcpolanma~ı olmamış, geçirimlilik sabit 
kalmıştır . tkincidc sistemin dengeye ulaştıgı bu üç 
günlük süre dokuz gün olmuştur. Elde edilen so
nuçlar (Şekil-13 .) Şekil-2' de istenen genel filtre 
koşullarını saglamaktadırlar. 
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Tablo ı Jcotckstil 1,2 ve 3' ün hidrolik özellikleri. 

B~luk boyutu 
üw(ınm) 

üso(ınml 

Su Geçiıiııiiligi 
(lO cm~ 
lt/m '!sn) 

JeaeWI 

0.04 
0.02 

30 

JeoıcW2 

0.06 
0.04 

35 

JcaeW3 

0.14 
0.10 

60 
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Şekil-13. Jeotekstill ve ince kül için fıltrasyon 
performansı 

Bu sonuçlara göre jeotekstil 1 'in gerekli hid
rolik özelliklere sahip olduğu görülmüş ve barajın 
mansap drenajında filtre olarak kullamlmasına ka
rar verilmiştir. 

SONUÇ 
Borulanma durduktan ve sistem geçirimliliği 

sabit kaldıktan sonra istenilen filtre performansı el
de edilebilmektedir. Jcotckstilin filtre performansı
nı boşluk boyutu ve su geçirimliliği etkilemektedir. 
Geliştirilen jeotckstil filtre kriterleri uzun vadede 
iyi sonuçlar vermektedir. Değişi k filtre kriterleri 
genelde jcotckstil seçiminde aynı sonucu vermekte
dir. 

Geliştirilen filtre kriterleri ilc, bir barajda hid
rolik düŞünün çok yüksek olduğu kül-jcotckstil bir
leşim yerinde jcotckstilin filtre olarak davranışını 
incelemek için bir laboratuar modeli kurulmuştur. 

Barajlarda jcotekstillcr filtre olarak kullanılır
ken hidrolik özellikleri kadar mekanik özellikleride 
önemlidir. Yerleşim sırasında ve daha sonra hiç bir 
şekilde parçalanma, kopma olamamalıdır. 
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SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KULLANILAN ~ETONLARDA 
SLAMP KAYBININ KONTROLU 

Yazan : V.S. RAMACHANDRAN (*) 
J.J . BEAUDOİN (*) 
Z. SHlHUA (**) 

Çeviren : Ali UGURLU (** *) 
Süleyman SON (***) 

OZET 

Yüksek bir işlenebilirlilik saglamak üzere beiona katılan süper akışkanlaştmcı katkı 
maddeleri, başlangıçta betonun slampını arttırmalanna rağmen zamanla bu aktivitelerini 
kaybederek betonun slampının düşmesine neden olurlar. Ozellikle şantiye çalışmalannda 
ve betonun taşırunasının zorunlu oldugu durumlarda bu olay, katkının işlev kaybına ne
den olarak betonun işlenebilirli{)ini güçleşlirir. Bu çalışmada süper akışkanlaştıncı katkı 
maddesi olarak Süljo Melamin Formaldehit (SMF) ve iki tip degişik polimer kullanılarak 
be to nda zamanla ortaya çıkan slamp kaybının kontrol edilmesi araştınlmıştır. 

Çalışmalarda, Süljo Melamin Formaldehit ile süper akışkanlaştınlmış betona %2 poli
mer eklenmesi sonucu taze betonda zamanla meydana gelen slamp kaybı kontrol altına 
alınarak geciklirilmişlir. Yalnız bu durumdapriz süresinin az da olsa uzadıgı tespit edil
miştir. Buna ragmen bu priz süreleri ASTM standartlannda belirtilen limitler içerisindedir. 

Piyasada kullanılan süper akışkanlaşimcılarla aynı çalışmalar yapıldığı.nda beionun 
slamp kaybı e{)ilimi artarak, işlenebiiirlik güçleşmiştir. Bu durmdaki betonun priz sonu sü
resi (priz bitiş) ASTM tarafından verilen limitler içerisinde olmasına ra{) men ilk priz süresi 
(priz başlangıCl) bu limit degerden daha uzundur. 

GİRİŞ 
Az miktarda süper akışkanlıştırıcı katılmış 

betonlarda yüksek bir işlenebiiirlik gözlenir. Kat
kının katılması ile birkaç dakika içerisinde akışkan 
hale gelen taze beton, aynı zamanda kohezif bir 
durum kazanarak beıonda istenmeyen ayrışma ve 
terleme gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasına da 
engel olur. Daha önce yapılan çalışmalarda, katkı
sız (referans) 50 mm slamplı beıona süper akış
kanlıştırıcının ilave edilmesi ilc belonun slampının 
ortalama 200 mm'ye ulaşugı görülmüştür. Ancak 
slamptaki bu aruş geçicidir. Çünkü bu durumdaki 

(*) Yapı Araştırmalan Enstitüsü Müh., Ottowa, Kanada 
(**) Shanghai Yapı Ara~tırması Enstitüsü, Çin H.C. 
(***) TJ\KK Dai.B§k. Beton-Malzeme Fn,Hy.Md. Kim
ya ve lnş .Müh . 
Bu makale " Materials and Structures March 1989 
Vol.22 No : 128 p. 107'" den çcvrilmi~ıir. 

betonun slampını 30 ilc 60 dakikadan fazla sürede 
muhafaza etmek mümkün degildir. Şantiyelerde 
ve özellikle betonun taşınmasının zorunlu oldugu 
durumlarda; karma işleminden beton yerieşineeye 
kadar geçen süre içerisinde belonun işlcncbilirli
ginde büyük bir azalma gözlenir. Hazır beton uy
gulamalarına dayanan çalışmalarda bu olay daha 
somut olarak görülür. Pratikte ortaya çıkan birçok 
problem, yukarıdaki açıklamalarla ilgili olup yapı
lan çalışmalarda bu ilişki açıga çıkarılmıştır. 

Akışkanlaştırılmış betonda zamanla ortaya 
çıkan slamp kaybına neden olarak şu faktörleri sa
yabiliriz; Çimentonun miktar ve tipi , akışkanlaştı
rıcının karışıma ilave edilme zamanı, nem, sıcak
lık, karışı m oranları ve diger beton bi lcşcnleri. 
Beton içerisine normalden fazla akışkanlıştı ncı ka
tarak slamp kaybı önlenebilir. Ya da betona farklı 
zamanlarda akışkanlaştırıc ı katılması veya akış-
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kanlaştırıcı ile birlikte bazı priz geciktirici tipleri
nin kullanılınasi ile slamptaki bu azalma durduru
labilir. Özellikle küçük miktarlarda geciktirici 
kullanılan karışımlar betonun daha iyi kontrolü ve 
ekonomisi açısından bazı avantajlar saglar. Bunun
la birlikte bazı geciktiriciler beLonun slamp kaybı
nı kontrol yetenegine sahip olup, bazıları da priz 
süresinin gecikmesine sebep olurlar. Yapılan baş
ka bir araştırmada da çeşitli polimerlerin çimento 
hamurunun işlenebilirligine olan etkisi incelenmiş 
ve bazı polimer tiplerinin betonun işlenebilirligini 
bir süre muhafaza ettigi görülmüştür. Bu çalışma
da ise süper akışkanlaştırıcı katkıların ve bazı poli
merlerin belonun priz özelliklerine olan etkisi 
araştırılmıştır. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
2.1. Malzemeler 
Portland Çimentosu: 

Bu çalışmada portland çimentosu kullanıl-
mış olup kimyasal bileşimi aşagıdaki gibidir; 

Si02 % 22,00 
Al20 3 % 4,88 
Fez03 % 1,30 
CaO %63,29 
MgO % 1,24 
so3 % 1,95 
Na20 % 0,17 
KzO % 0,78 

Özgül yüzey : 351 m2/kg= 3510 cm2/g 

Hesaplanan ana bileşenlerin yüzdeleri ise; 
c3s : %49,35 
C2S %25,82 
C3A % 9,67 
C4AF % 5,87 

CaS04 % 3,32 
Trikalsiyum Alüminat (C3A ), belirli miktar

larda Al20 3 ve CaC03 'ın bileşiminden meydana 
gelmiş olup, Trikalsıyum Alüminat (C3A ) ile bir
likte kullanı lan jips reaktif özelliktedir. 

İnce Agrega : 
İnce agrcga olarak dogal malzeme kullanıl

mış olup incelik modülü2,41 'dir. 
iri Agrega: 
Kireçtaşı malzemeden kırmaçakıl olarak el

de edilmiş olup (9,5-6,4) mm, (12,5-9,5) mm ve 
(12,5-19,1) mm tane çapları arasında 1:1,5:2,75 
oranlarında kullanılmıştır. 

Süper Akışkanlaştırıcı Katkı Maddesi : 
Polimer esaslı süper akışkanlaştırıcı olarak 

Sülfo Melamin FormaldchiL çimento agırlıgının 
%0 ile %0,3'ü arasında kullanılmıştır. Ayrıca S1 

formülasyonunda slamp kaybını azaltugı iddia edi
len ticari süper akışkanlaştıncı da kullanılmıştır. 

Polimer: 
Süper akışkanlaştırıcı katkı ile akışkan hale 

getirilmiş betonun yüksek slamp kaybını önleye
bilmek için çimento agırlıgının %2'si kadar iki tip 
polimer (P1ve P2) kullanılmışl!T. 
2.2. Karışım 

Yapılan çalışmalarda üretilen betonlara sıvı 
halde ve farklı miktarlarda akışkanlaştıncı ve ~li
mer katılarak çeşitli karışımlar hazırlanmışur. Ure
tilen taze betonların slamp ölçümleri; bölüm 2.3'de 
atıf yapılan yöntemler dahilinde gerçekleştirilmiş
tir. 
2.3. Deney Yöntemleri 
2.3.1. Slamp (Çökme) Deneyi : 

Slamp ölçümleri ASTM C.l92-81 ve 
ASTM C.l43-78 standartaları esas alınarak yapıl
mıştır. Hazırlanan betonların çimento, kum ve ça
kıl oranları ise 1:2:3,2 olup su/çimento oranı ise 
0,50'dir. Bütün beton karışımlarında 0,046 m3 ha
cimli pan tipi betonyer kullanılmıştır. 
2.3.2. Priz Süresi : 

Priz başlangıcı ve priz sonu süreleri ASTM 
C.403-85'te tanımlanan yönteme göre tespit edil-
miştir. .. 
2.3.3. Sıcaklık Olçümleri : 

Sıcaklık ölçümleri Dupont 1090 ısı analiz 
sistemi kullanılarak farklı ısı egrileri elde edilmiş
tir. Bu deneylerde 20 mg agırlıgında numune kul-

lanılmış ve ısıtma hızı dakikada 20 °C olarak sabit 
tutulmuştur. 

SONUÇLAR VE T ARTlŞMA 
Farklı süper akışkanlaştıncı (SA) dozajiarı

nın %2 polimer (Pı) içeren betonun slampına olan 
etkisi Şekil-I'den izlenebilir. 
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Şekil-I. Süper akışkanlaştırıcı (S A) dozajının, 
%2 Polimer (P1) içeren betonun slampına etkisi 
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Şekilden de görülecegi üzere, daha yüksek akış
kanlıştıncı dozajiarında betonun slampı da yük
sektir. Sadece süper akışkanlıştırıcı kullanılan be
tonun slamp degeri, polimer ve süper 
akışkanlaştıncı (SA+Pı) kullanılan betonun slamp 
degerinden daha düşüktür. Yapılan ön çalışmalar 
göstermiştir ki belirli bir süper akışkanlıştırıcı do
zundan daha fazla kat.kl kullanılması betonun ilk 
slampında bir artışa neden olmaktadır . 

Araştırma kapsamında %0.3 süper akışkan
laştıncı dozajında iki polimer (Pı veya P2) kulla-
nılarak, meydana gelen bu katkının betonun baş
langıçtaki slampını ne kadar zaman için muhafaza 
etti~i araştırılmıştır, Şekil-2. 
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Şekil-2. Polimerlerin betonun slampına etkisi 

Pı ya da P2 polimerlerinin betona ilave edil
mesi ile bctonun başlangıçtaki slampı sadece süper 
ak1şkanlaşuncı içeren bctona göre 4 cm kadar da
ha artmıştır. Şekil-2 den de görülecegi üzere, sü
per akınkanlaştırıcı ve polimer (p1) kullanılmış 

betonun slampı sadece süper akışkanlaştıncı kulla
nılmış betonun slampından daha yüksek olup bu 
slamp, zaman içinde istikrarlı bir şekilde muhafa
za edilmiştir. tki saat sonundaki süper akışkanlaş
tırıcı (%0.3 SA) katılmış betonun slampı 6,7 cm 
kadarken süper akışkanlaştırıcı ve polimer 
(SA+P1,P2) katılmış betonların slampı ise 14 cm 
den daha büyüktür. 

Şekil-3 'de %0,1 ve %0,3 süper akışkanlaştı
ncı içeren belonlara %2 polimer (Pı) ilavesi ile 
zamanla slampta meydana gelen degişiklik görül
mektedir. Burada da polimerin tek başına kullanıl 
masıyla betonun slampı üzerinde herhangi bir etki
sinin olmadıgı, fakat süper akışkanlıştırıcı ile 
birlikte kullanıldıgında bütün dozajlarda slamp de
gerini yükselterek betona yüksek bir işlenebiiirlik 
kazandırdıgı ortaya çıkmıştır. 

%0,3 süper akışkanlaştırıcı içeriginde beto-

DSlTEKNİK BÜLTENİ 1991 SAYI 73 

nun slampı yaklaşık olarak %100 kadar artmıştır, 
Şekil-3. 
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Şekil·3. Farklı miktarlarda süper akışkanlaştı -
ncı (SA) ve polimer içeren betonların 
slamp değişimi 

2,0 saat sonunda %0,2 ve %0,3 süper akış
kanlaştıncı içerigindeki betonun slamp degeri baş
langıçtaki slamp degerieri ile mukayese edildigin
de yine büyüktür. %0,3 SA+ %2 Pı kalkılı 

betonun slampı 2 saat sonunda yalnızca 6 cm azal
dıgı halde sadece %0,3 süper akışkanlaştırıcı (SA) 
içeren betonun slampındaki kayıp(azalma) 10 
cm'den daha fazladır. Şekil-3 'den de görülecegi 
üzere her süper akışkanlaştırıcı dozajında karıştma 
ayrıca polimer (Pı ,P2) ilave edilmesi ile birlikte 
betonun slamp kaybı yavaşlamaktadır. 

Yapılan çalışmalarda ayrıca, süper akışkan
laştıncı ve polimer (SA+Pı) içerigindeki betonlar 
ile farklı dozajiarda piyasadaki akışkanlaştırıcı 
(Sı) kat.klyı içeren betonların slamp kaybma olan 
etkisi görece olarak karşılaştırılmıştır, Şekil-4 
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Şekil-4. Piyasada kullanılan süper akışkanlaş
tırıcı (Sı) ile araştırmada kullanılan süper akış
kanlaştırıcı + polimer (SA+Pl) katkılı betonun 
slamp kaybının görece olarak karşılaştırılması 
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(SA+Pı) kalkılı betonların başlangıçtaki 

slampı sadece piyasa akışkanlaştırıcısı (Sı) içeren 
betonun başlangıçtaki slampından daha yüksektir. 
Beton karışımlarında süper akışkanlaştırıcı ve po
limer (SA+Pı) kullanılması sonucu zaman içeri-
sinde meydana gelen slamptaki azalma hızı düşü
rülmüştür. 4.saat sonunda sadece Sı katkısı 

kullanılan betonun slampı 8 cm'dir. Burada %0.3 
yerine %0,36 içeriginde Sı kulanılmasıyla birlikte 
slamp degerinin biraz yükseldigi görülmüştür. Da
ha yüksek dozajiarda piyasa akışkanlaştıncısı (Sı) 
kullanıldıgında betonun priz süresi ASTM'de veri
len degerierin aksine, anormal derecede hızlanmış
tır. Süper akışkanlaştırıcı ve polimer (SA+Pı) içe-
ren betonların ilk slamplarının yüksek olması 
nedeniyle bu tip betonlarda başlangıç slampını ko
ruma süresi daha uzundur. %O,ı SA+ %2 Pı içe-
ren betonun ilk slampı Şekil-3'ten de görülecegi 
üzere 20 cm'ye kadar yükselmiştir. Bu sonuç %0,3 
Sı içcrigindeki bctonun yine 20 cm olan slamp de-
geri ile karşılaştırılabilir, Şekil-4 . Oysa 2 saat so
nunda %0.3 Sı içcrigindeki betonun slampı 8,8 
cm olup, %O, ı SA+%2 Pı karışım katkısmı içeren 
betonun slampı ise Şekil-3'ten görülecegi üzere 9 
cm'dir. Böylece %0, ı süper akışkanlaştırıcı (SA) 
ve polimer içeren betonun slamp kaybındaki azal
manın daha az oldugu görülmektedir. 

P1 polimerinin ilavesi ile iyileştirilen bazı ti-
cari katkıların (Sı) hangisinin slamp kaybını azalt
tı gını belirleyebilmek için bazı çalışmalar gerçek
leştirilmi ştir. 

Şekil-5'de %0,3 Sı akışkanlaştırıcı katkı içe-
ren beton la% ı ve 2 polimer (Pı) içeren kalkılı be
tonların slamp kaybını önleyici etkileri karşılaştı
rılmıştır . Şekilden de görülecegi üzere polimer 
içermeyen betonun (0,3 S ı) 4 saat sonundaki 
slampı 5 cm civarında olup başlangıçtaki duruma 
göre slamp kaybı %75'dir. %0,3 Sı katkısı içeren 
belona % ı ve %2 polimer ilavesiyle belonun ilk 
slampında 2,5 cm kadar bir artış olmuştur, fakat4 
saat sonunda bu betonların slampı polimer içerme
yen betonun 5 cm'lik slampına karşılık 8 cm ve ı4 
cm civarında olup daha yüksektir . Sonuçlarından 
da görülecegi gibi süper akışkanlaştırıcı kullanıl 
mış bctona ilave edilen polimerlcr bctonun son du
rumundaki slamp kaybını azaltmaktadır. 

Bu araş tırmanın konusu olmamakla birlikte, 
daha önce yapılan bazı deneyler sonucu süper 
akışkanlaştırılmış belona polimer ilavesi ile slamp 
azalmasında aşagı yukarı aynı etkinin meydana ge
lecegi bilinmekteydi. Süper akışkanlaştırılmış be-
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tonlarda slamp kaybının olası nedenlerinden 
birisi de Kalsiyum Sülfo Alüminat oluşturan 
C3A+Jips reaksiyonu olabilir. Bu nedenle Kalsi-
yum Sülfo Alürninat oluşumunu önleyen katkılar 
süper akışkan betonlardaki slamp kaybını da azal
tırlar. 
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Şekil-S. Piyasada kullanılan süper akışkanlaş
tırıcı (S1) içeren betonun slamp değişimine po-
limerin etkisi 
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Şekil-6. C3A+Jips+Su sistemi için DSC eğrileri 



Şekil-7. CJA+Jips+Polimer+Su Sistemi için 
DSC eğrileri . 
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Şekil 6 ve 7; Polimerli ve polimersiz 
C3A+Jips içeren betonların hidratasyon ısılarını 

ve farklı zamanlardaki hidrate olma sürelerini gös
termektedir. Bu şekiller incelenecek olursa 5. daki
kadaki hidratasyon sonucunda iç sıcaklıgın ı5 

oC'Iik dcgere ulaşması Kalsiyum Sülfo Alüminat 
oluşumunu gösterir. Yapılan çalışmalar sonucunda 
C3A+Jips reaksiyonunun gecikmesi nedeniyle po-
limcr katılmış bctonun slamp kaybının azaldıgı gö
rülmüştür. 

Betondakullanılan geciktirici-süpcr akışkan
laştıncılarda limit kullanma dozajianna uyulmadı
gı takdirde betonun priz süresinde standarta uyma
yan sonuçlar görülür. Katkı içeren betonların priz 
başlangıç ve bitiş süreleri Tabio-l den görülebilir. 
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Tablo-1. Polimer içeren süper akışkanlaştırıcı 
katılınışı betonlarır --riz süresi karekteristikleri 
(Siamp = 7,5 ± 1,7 cı. 
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Betonda (G) tipi katkılar kullanıldıgı taktirde 
ASTM standartlarına göre priz başlangıcı en az ı 
saat, en fazia 3,5 saat geç olmalıdır. Bu kriterler 
göz önüne alınacak olursa %0,3 SA+%2 Pı ve 
%0,3 Sı içerigindeki katkılann priz açısından kul
lanılmasında hiç bir sakınca yoktur. Piyasa süper 
akışkanlaştırıcı katkısının (Sı) priz başlangıç süre-
sini az da olsa geciktirdigi yapılan çalışmalarda 
gözlenilen bir sonuçtur. Diger katkıların priz baş
langıç süresi üzerinde olumsuz bir etkileri yoktur . 
Ancak %0,3 Sı ve Pı ve içerigindeki katkı road-
deli betonlann son priz sürelerince (priz bitiş süre
si) gecikmeler tespit edilmiştir. Bununla birlikte 
bu katkı içerigindeki betonlarda ı5 ile 30 dakika 
arasında erken priz olayı görülmüştür. Bu durum 
betona% !'den daha az polimer ilavesi ya da biraz 
daha fazla ticari polimer ilavesinden ileri gelebilir. 
Diger bir deyişle ticari polimere P ı katkısı katıl-

ması sonucu belonun priz süresinde herhangi bir 
olumsuzluk görülmeksizin slamp kaybının kontrol 
edilmesi için gerekli koşullar saglanmış olunur. 
Tablo-ı 'den de görülecegi üzere piyasa katkısı 
(Sı). daha fazla slamp koruma kaygısı güdülsc bi-
le %0,3'ten fazla kullanılmamalıdır. 

SONUÇLAR 
Süper akışkanlıştırıcı kullanılan betona poli

mer ilavesi sonucu betonun başlangıçtaki yüksek 
slampı uzunca bir süre muhafaza edilebilir. 

Bu formülasyon (SA +Polimer) , ticari ben
zerinden (Sı) daha iyi bir slamp muhafaza~ı te-
min eder. 

Bu çalışmada geliştirilerek kullanılan katkı
lar ASTM ve CSA standartlarında tanımlanan (G) 
tipi katkı maddelerinin özelliklerine uygundur. 

Ticari formülasyona polimcr ilavesi, daha 
fazla süre için slamp koruması saglamıştır. 

Süper akışkanlıştırıcı ile polimer katkısının 
slamp kaybını önleme mekanizması; 
C3A+Jips+H20 reaksiyonu sonucu oluşan Kalsi-
yum Sülfo Alüminat (ettringitc) formasyonunun 
gcciktirme etkisini de içerebilir. 

TERİMLER 
SMF Sülfo Melamin Formaldchil 
SA Süper akışkanlıştırıcı katkı maddesi 
Sı Piyasada bulunan akışkanlıştırıcı katkı 

maddesi . 
Pı , P2 Polimer 
D S C : Difercntial Scanning Calorimetry (Ter-
mal ısı analiz sistemi) 
mW : Isı Akışı (miliwatt) 
CSA : Çin Standartları Kurumu 
ASTM : Amerika Malzeme ve Test Kurumu 
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ASİT Y AGMURU - E~DÜST~İL~ŞEN ÜLKELER İÇİN YENİ 
VE ONEMLI BIR SORUN 

Yazan : Dr. M.K. TOLBA (*) 
Çeviren: Füsun KÜRÜM (**) 

OZET 

Asit yaf)muru son yıllarda önemli çevre soronlarından birisi haline gelmiştir. Özellikle 
yof)un yerleşim bölgelerinden ve endüstrilerden havaya karışan azot ve kükürt oksitler 
yaf)murla birleşerek asit yaf)muronu oluşturmaktadır. Asit yaf)muro su kaynaklannı, bitki 
örtüsünü, binalan ve insan saf)lıf)ını do(Jrodan etkileyerek zararlam neden olmaktadır. Bu 
teblif)de asit yaf)muronun nedenleri, kaynaklan, yarattıf)ı soronlar incelenerek soronun gi
derilmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verilecektir. 

GİRİŞ 
Herkes yagmurun ne kadar önemli oldugunu 

(özellikle çiftçiler) bilmektedir. Yagmursuz tüm 
kıtalar çıplak va canlı hayattan yoksun olmaya 
mahkumdur. Ancak son yıllarda yagmur, havada 
yakıtların yanması sonucu oluşan kirleticilerle bir
leşerek, seyreltik sülfürik ve nitrik asitine dönüş
mektedir. Dogal olmayan bu "asitleşme" su ürün
leri kaybına, binaların korozyonuna,ormanların,su 
kaynaklarının ve tarım arazilerinin bozulmasına ve 
hatta insan saglıgının bozulmasına neden olmakta
dır. 

ASİT Y AC MURUNUN ORTAYA ÇIKMASI 
Asit yagmuru yeni bir olay degildir. Bu ta

nım ilk olarak yüzyıl kadar önce Robert Angus 
Smith adında bir İngiliz kimyager tarafından 
Manchester'deki kirliligi tanımlamak için kullanıl
mıştır. Yeni olan, asit yagmurunun uluslararası bir 
sorun haline geldiginin anlaşılmasıdır. Hava kirli
liginin yogun oldugu Manchester gibi kentlerde, 

(*) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNF 0 ) Başkanı 
(**) Çevre Y.Müh ., DSI I. Bölge Müdürlüğii 
Çeviri : ''Acid Rain-A Growing Concem of lndustriali
zed Countries", Dr. M.K. Tolba, Water Quality Bullctin, 
Vo1.8, No:3, pg. 115, July 1983. 

bazı santrallarda yüksek bacalar inşa edilerek, kir
liligin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu bacalar lokal 
olarak hava kirliligini azaltmış ancak, yakıtların 
yanmasıyla oluşan kükürt ve azot bileşiklerini rüz
garlar tarafından binlerce kilometre uzaklara taşın
masına ve o bölgelerde asit yagmurunun oluşması
na engel olmamıştır. 

Asit yagmuru ilk defa 1972'de Stok
lıolm'deki Birleşmiş Milletler lnsan Çevresi Kon
feransında lsveç heyeti tarafından uluslararası bir 
sorun olarak dile getirilmiştir. Son 10-15 yılda, bu 
konuda yogun uluslararası araştırmalar yapılmış
tır. 1982 yılında Stokholm'de çevrenin asitleşmesi 
konusunda özel bir konferans düzenlenmi ştir. Bu 
tebligin hazırlarımasında, konferansta elde edilen 
bilimsel raporlar ve veriler kullanılmıştır. 

Başlangıçta, asit yagmuru sadece kuzey ya
rım küresinde endüstrileşen bölgelerde yöresel bir 
sorun olarak görülmüştür. Ancak sorun bütün dün
yaya yayılabilir. Çünkü yakıtlar her yerde kullanıl
maktadır. 

BAZI SA YISAL VERİLER 
Asitlenme Avrupa ve Kuzey Amerikada 

önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Bu kıta
larda 5-10.000.000 kffi2 alan, asit yagmurundan et
kilenmektedir. 
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Benzer şekilde, özeiJikle büyük kentler etrafında 
veya sanayi bölgelerinde kirlilikten etkilenen alan
lar mevcuttur. 

İnsan aktivitesinin yarunda, havaya kükürt 
ve azot bileşiklerini veren bazı dogal süreçler de 
vardır. Ancak dogal kaynaklardan gelen miktarlar 
hakkında kesin bilgiler yoktur. Yaklaşık olarak 
yılda 78-284 milyon ton kükürt ve 20-90 milyon 
ton azot dogaı süreçler sonucunda atmosfcre gir
mektedir. Karşılaştırma yapabilmek için, insan ak
tivitesi sonucunda yılda 75-ıoo milyon kükürt üre
tilmektcdir. Bu miktarların yaklaşık % 60'ı 
kömürün yakılmasından, % 30'u petrol ürünlerinin 
yakılmasından, geriye kalan % lO'u ise çeşitli en
düstriyel süreçlerden kaynaklanmaktadır. Yakıtla
rın yanmasından yılda yaklaşık 20 milyon ton azot 
üretilmektedir. 

Kirliligin hepsi asit yagmuru şeklinde olma
maktadır. Bazı bölgelerde kükürt ve azot oksitler 
gaz veya partikül madde olarak yayılmaktadır. Bu
na "kuru çökelme" denilmektedir. GeneBikle bu 
tür kirlenme, kirletici kaynaga yakın bölgelerde 
görülmekte, gazların havada uzun süre kalmasıyla 
oluşan asit yagmuru binlerce kilometre uzakta ol
maktadır. Her iki şekilde de (Islak veya kuru) kir
leticiler bitki örtüsü ve su kaynaklarına ulaşmakta
dır. 

Her ülke asit yagmurunun bir kısmını kendi 
ürcttigi kirleticiler nedeniyle, bir kısmını da kom
şu ülkelerden rüzgarla kirleticilerin taşınmasıyla 
elde etmektedir. Kanada'da ve A.B.D.'de kamu ku
ruluşları kirliligin bölgesel çökelme miktarını ve 
kaynaklarını araştırmaktadır. 

SORUNLU BÖLGELER 
Su kaynakları 
Asit yagmuru ilk olarak göllerde ve nchirier

de görülmüştür. Skandinav ülkelerinde, ABD'nin 
kuzcy-dogusunda, Kanada'nın güney-dogusunda 
ve lskoçya'nın güney batısında yüzlerce göl asit
leşmiştir. Bu göiJer jeolojik olarak daha çok gra
nit,gnays ve kuartz taşlardan oluşmakta, kalsiyum 
miktarı az oldugu için nötürleşme kapasiteleri dü
şük olmaktadır. lsveç'te asitleşme nedeniyle su 
ürünlerine zarar verilmesi 2500 gölde görülmüş
tür. Güney Norveç'te 28,000 kın2 alanda yayılmış 
5000 küçük gölün I 750'sinde balıklar tümden yok 
olmuş, 900'ünde ise ciddi zararlar oluşmuştur. Ka
nada'da, incelenen göllerin %20'si asitleşmiştir. 
Benzer durumlar, A.B.D. nin kuzey-dogusunda da 
görülmüştür. 

Su asitleştikçe, içindeki alimünyum miktan 
süratle artmaktadır. Asitli suda 0,2 mg/ı alümin
yum konsatrasyonları balıklan öldürmektedir. ls
veçteki bazı göllerde büyük miktarlarda görülen 
balık ölümleri, yüksek asitin yanısıra, alüminyum 
zehirlenmesinden kaynaklanmıştır. 
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Aynı zamanda, udaki bitkileri ve fitoplanktonları 
besleyen fosfatlar da alimlinyum ile kompleks bile
şi kleri oluşturarak ortarndan uzaklaştınr. Böylece 
sudaki canlı hayatın dayandığı primer üreticilerin 
oluşması engellenir. Su daha da asitleştikçe, Kad
minyum, çinko ve civa gibi diğer ağır metaller de 
çözünmektedir. Bu metaller toksik olup, su organiz
malan tarafından alınarak besin zincirine kanşmak
tadır. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 
Nehir ve göllere göre, toprak, asiıleşmeye da

ha fazla karşı koyabilmekle ve bunun sonucunda 
ekolojik denge daha kolay korunabilmektcdir. An
cak bu da toprağın yapısına; ve alttaki jeolojik ya
pıya ve kullanım alanına bağlıdır. En hassas arazi
ler, üzerinde ince bir toprak tabakası olan ve 
kalsiyum miktan az olanlardır. 

Toprakların asitleşmesi sadece asit çökelme
sinden kaynaklanmamaktadır. Bazı doğal süreçler 
ve toprağın içinde meydana gelen biyolojik olaylar
da asiıleşmeye neden olur. Doğal olarak üretilen 
asit genellikle topraktaki mineraller tarafından nöt
ralize edilir. 

Asitleşme sonucunda potasyum, mağnez-
yum,kalsiyum gibi besleyici minareiJer daha luzlı 
bir şekilde topraktan yıkanır ve böylece toprağın 
verimini azaltır. Alüminyum konsatrasyonlarının 
yükselmesi bitkilere zarar verir ve faydalı olan fos
foru bağlayarak bitkilerin beslenmesini engeller. 
Suda olduğu gibi, kadmiyum , çinko,kurşun,ci-
va, demir ve mangan gibi metaller suda daha çok 
çözünerek çevreye yayı! ır. 

İNSAN SAGLIGI 
Yüksek konsatrasyonlardaki kükürtdiok

sit,azot oksitJer ve tozun insan sağlıgı üzerindeki 
zararları uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu so
run kısmen a~it yagmuru sorununa bağlıdır. Saglı
ğa zararlı olan miktarlar şöyledir: S02 250 ~g/m3 

(24 saatlik ortalama) veya ıoo ~g/m3 (uzun dö
nem ortalama), N02 ı90-320 ~g/m3 (ayda ı kez 
temas edilen ı saatlik maksimum doz) 

Dolaylı ektilerden de şüphe edilmektedir. 
Bunların kaynağı asitleşme sonucunda topraklar
dan çıkan kurşun,bakır,çinko,kadmiyum ve civa 
gibi metallerdir. Bu metaller su kaynaklanna (ye
raltı), nehirlcre,göllere,içmesuyu kaynaklarına ula
şarak bÇ,Sin zincirine karışır ve sonunda insanlara 
ulaşır. üzeilikle kadmiyum karışması önemli so
runlar yaratabilir, çünkü zaten normal insan diye
tinden alınan miktarlar kabul edilebilir maksimum 
değerlere yakındır. Asiıli su aynı zamanda galva
niz çelik ve bakır su borularında bu metalleri çöze
rek sorun yaratabilir. Sanayileşmiş ülkelerde, iç
mesuyu arıtma tesislerinde gerekli önlemler 
alınarak sorun gidcrilmektedir, ancak gelişmekte 
olan ülkelerde durum farklıdır. 



MALZEME KOROZYONU 
Asitlenme,binaların,barajların ,köprülerin,en 

düstriycl araçların,su dagıtım şebekclcrinin,yeraltı 
dcpolarının,hidroelcktrik türbinlerinin, telekomini
kasyon kablolarının yapımında kullanılan malze
melerin korozyonunu hızlandırmaktadır. Ayrıca 
tarihi binaların,heykellerin,anıtların korozyonunu 
da etkilemektedir. Yapılan incelemeler ve araştır
malar, çevre kirliliginin fazla oldugu yogun yerle
şimlerde ve endüstriyel bölgelerde, şehir dışı böl
gelere nazaran malzemelerin 2-10 misli daha hızlı 
korozyona ugradıgını göstermiştir. Havadaki so2 
miktarı arttıkça, çelik,galvaniz çelik,bakır,nikcl ni
kcl kaplamalı çelik ve kireçtaşının daha hızlı ko
rozyona ugradıgı saptarımıştır. Diger yandan ali
münyum ve paslanmaz çelik gibi maddeler çok az 
elkilcnmcktedir. 

ALINAN VEYA PLANLANAN ÖNLEMLER 
Zararın Giderilmesi 

Su kayraklarına yapılan zararlar, gölle
rc,nchirlcrc ve su toplama havzalarına kireç ilave 
edilerek hafifletilebilir. Sodyum hidroksit, sodyum 
karbonat,sönmüş kireç,kireç taşı veya dolamit .gibi 
kimyasal maddeler asiditeyi nötrlcştirebilir. Sön
müş kireç ve kireçtaşı en yaygın olarak kullanılır. 
Kireç ilavesi zararı biraz hafifletebilir ancak soru
na gerçek ve tam bir çözüm getirmez ve büyük 
göller ve nchirierde pratik olarak uygulanması im
kansızdır. Emisyon miktarları normal ölçülere in
dirilinceyc kadar bir ara-önlem olarak kullanılma
lıdır. Avrupada asit yagmurunun yarattıgı zararı 
gidermek için kullanılan kirecin maliyeti yılda 
hektar başına 1-10 ADB doları arasında degişmek
tedir. 

EMİSYONLARIN KONTROL EDİLMESİ 
En uzun vadeli çözüm asit yagmuruna neden 

olan kirleticilerin kaynagında azaltılmasıdır. Bu 
önlem hem su kaynaklarını ve ormanları korumak
ta hem de korozyonu önleyerek önemli ekonomi 
kayıpları önlemektedir. OECD'nin yaptıgı bir ça
lışmaya göre emisyonların kontrol edilmesiyle, 
Avrupa ülkelerinde korozyondan tasarruf edilecek 
maliyetler yılda 1,2 milyar ABD doları olarak sap
tanmıştır . 

Kirliligin kontrol edilmesinin en kolay yolu 
kükürt içeren yakıtlar kullanmaktır ancak bu tür 
yakıtların dünyadaki miktarları yetersizdir. Daha 
kalıcı bir çözüm ise kömürden başka enerji kay
naklan kullanmak ve enerji tasarrufuna önem ver
mektir. Bu önlemler kükürt ve azot oksit emisyon 
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larını azaltacaktır ancak yine de yakıtın içindeki 
kükürt azaltılmadıkça, asit yagmuru sorunu tama
men ortadan kaldırılmayacaktır. 
Yapılan araştırmalara göre petrol ürünlerinden kü
kürtün giderilmesi ton başına 20-40 A.B.D doları 
arasında degişmektedir. Bu da üretilen elektrigin 
maliyetini %10-20 arasında arttırmaktadır. Kömü
rün içinde 2 çeşit kükürt bulunmaktadır pirit (de
mir sülfür) ve organik kükürt. Kömürün parçalan
masından sonraki yıkama işleminde pirit kükürtün 
bir kısmı giderilebilir. Bu mekanik işlemin maliye
ti ton kömür başına 1-6 ABD doları arasında de
gişmektedir. Kimyasal işlemler pirit'in yanında 
aynı zamanda organik kükürtü de giderebilif ancak 
maliyetleri daha fazladır. Kimyasal kükürt gider
me yöntemleri, elektrik maliyetlerini% 15-25 ara
sında arttırır. 

Azot oksit emisyonlarını azaltmak için yakı
tın yanma biçimini degiştirmek gerekir. Yanma 
derecesinin 1500 °C'nin altında tutulması ve az 
havayla yanmanın yapılması,azot oksit emisyanla
rını yarı yarıya indirir. Akışkan yataklı teknoloji 
kullanarak ve yataga kireç taşı veya dolarnit ilave 
ederek azot ve kükürt oksitlerini önemli ölçüde 
azaltmaktadır. 

Bir başka yöntem de yanmadan sonra oluşan 
gazların (kükürt ve azot oksitlerin) giderilmesidir. 

"Gaz yıkama" işlemleri sonucunda kükürt 
oksitler giderilmekte, bu da üretilen clektrigin ma
liyetini %8-18 arasında arttırmaktadır. Japonya'da 
yapılan bir uygulamada azot oksit emisyonları 
%90 oranında azaltılmaktadır. OECD'nin yaptıgı 
tahminlere göre, Avrupa ülkelerinde üretilen kü
kürt oksitlerinin yarısının azaltılması yılda 4.6 mil
yar dolara mal olacaktır. 

SONUÇLAR 
Dünyanın birçok bölgesinde çevrenin asit

lenınesi oldukça önemli çevre sorunları yaratmak
tadır. Su kaynaklarına ve topraga kireç eklenmesi 
asitlenmeyi bir ölçüde giderebilir ancak soruna ka
lıcı bir çözüm degildir. En mantıklı yöntem, kay
nakta hava kirleticilerinin önlenmcsidir. Bunu yap
mak için halen mevcut teknolojiler geliştirilmiştir. 
Tabii en önemli çözüm, enerji tasarrufunu sagla
mak ve düşük kükürtlü yakıtların kullanılmasını 
desteklemektedir. 

Ayrıca ou konuda ekolojik ve meteorolojik 
araştırmalar yapılarak kirleticilerin çökelme hızla
rı, taşınmaları ve çevreye elkileri daha ayrıntılı 
olarak incelenmelidir. 
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İNŞAATLARDA TRASLI ÇiMENTONUN 
KULLANILABİLlRLiG i 

Yazan Fikriyc BALTACI (*) 

OZET 

Çimentolar Dünyada ve Tılrkiye'de Portland (Portland, KatkıZı Portland), Yüksek Fı.nn 
Cünıj çimentolan (Demir Portland, Cünıj Çimentosu). Beyaz Portland çimentosu, Traslı çi
mento cinslerinde üretilmektedir. Normal Portland çimentosuna katılan maddelere genel 
olarak Puzolan denir. PuzoLanlar betonda kalite ve işlenebilirliği yükseltmek, maliyeti dü
şürmek, permeabiliteyi, hidratasyon ısısını. alkali agrega reaktivitesini azaltmak. agresif 
{kimyasal etkili) sulara karşı dayanıklılığı arttırmak için kullanılır. Puzolan kullanımı çi
mento ve betona kazandırdığı bu özellikler nedeniyle su altı yapılannda. kanal ve tünel 
kaplamalarda, barajlarda ve kütle betonunda tercih edilir. Bu bildiride bu özellikler ve pu
zolanlann özellikle trasın ve iraslı çimentonun tanımı, kalite konirolünün nasıl yapıldığı 
belirtilmiştir. 

GİRİŞ 

Puzolanlar kendileri herhangi bir baglama 
özelligine sahip olmadıklan halde normal sıcaklık
ta, sulu ortamda kireçle birleşerek baglama özelli
gine sahip, suda çözünmeyen kararlı bileşikler 
oluşturan maddelerdir. Bu davranış puzolanların 
karekteristik özelligidir. Puzolanlar dogal ve ya
pay olmak üzere 2' ye aynlır. Dogal olanına tras 
denir. Tras gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında 
çimento üretiminde katkı maddesi olarak gittikçe 
önem kazanmaktadır. Tras yurdumuzda yaygın bir 
biçimde bulunması ve kolaylıkla elde edilmesi açı
sından da bir avantaja sahiptir. Türkiye'de çeşilli 
fabrikalarda Türk Standardiarına uygun olarak 
traslı çimento üretilmektedir. Çimcntoya katılan 
trasın kalitesi dogrudan dogruya çimento kalitesi
ni etkileyecegi için trasın özelliklerinin incelenip, 
kontrol edilmesi gerekir. 

(•) DSI TAKK Daire B~kanlığı Yüksek Kimyagcr. 

BÖLÜM-I 
1.1 TRAS TANI MI VE ÖZELLİKLERİ 

Tras, silisli ve alümüna-silisli volkanik bir 
tüf olup, yalnız başına bulundugu zaman hidrolik 
özellik göstermedigi halde çok ince ögütüldügün
de sulu ortamda ve kalsiyum hİdroksiLle birlikte 
normal sıe2!dıkta reaksiyona girerek hidrolik özel
lik gösteren dogaı puzolanik bir maddedir. Tras çi
mento ile karıştırıldıgında, çimentonun hidratasyo
nu sonucu meydana gelen serbest kircci baglar. 
Amorf halde olan silis, kireç ile birleşince kristal 
hale geçer. İşte bu olay ırası kendi kimyasal özel
likleri ilc aynı olan diger maddelerden ayırır. Tras
lı çimentonun dayanımı klinker iyi kabul edildi
ginde, kullanılan trasın özelliklerine baglıdır. Bu 
nedenle TS-639 ve TS-24 standardına göre trasın 
kalite kontrolünün yapı iıp, TS-25 standardına uy
gun olup olmadıgı tespit edilmelidir. 

Trasın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin 
standard degerieri Çize.lge l'de gösterilmiştir. (TS-
25) 
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Çizelge I- Trasın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

Si02+AI203+ Kızdırma 
Fe20 3 M gO so3 Rutubet kaybı 

% % % % % 
En az En çok En çok En çok En çok 

70,0 S,O 3,0 10,0 S,O 

1.2. TRASLI ÇiMENTO 

Agırlıkça 20-40 kısım tras ile karşılıklı ola
rak 80-60 kısım portland çimentosu klinkerinin bir 

Özgül 
Tane Büyüklüğü Puzolanik Aktivite 

yüzey 
cm2/g 

200~m 90~ 
Ele k. Elek. Kireç-Tras karışımı 

Üz.kalan Üz.kalan ile hazırlanan denemE 
% % numunelerinde 

En çok En çok 

Çekme Basınç 

kgf/cm2 kgf/cm2 
7gün 7 gün 

3000 0,6 8,0 10 40 

miktar alçı taşı ile birlikle ögütülmesi ile elde edi 
!en hidrolik bir bagıay1cıdır. TS-26 standardına 
göre traslı çimentonun standard degerieri çizelge 
2'de gösterilmiştir. 

Çizelge 2- Traslı Çimentonun Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

Kızdırma Priz Baş. 
M gO so3 kaybı Süresi 

% % % (saat) 
En çok En çok En çok En az 

s 3 s ı 

BÖLÜM- 2 
TRASIN ÇİMENTOY A VERDiGi 
ÖZELLİKLER 

Priz Sona 
IEnne Süresi 

(saat) 
En çok 

lO 

Tras çimento ve betonun bazı özelliklerini 
iyileştirdigi halde bazı bakımlardan da kötüleştire
bilir. Bu nedenle trasın önceden birlikte kullanıla
cagı agrega ve çimento ile deneylerini yapmak su
retiyle meydana getirdigi iyi ve kötü özellikleri 
tespit etmek gerekir. .. 
2.1. Trasın Çimentoya Verdiği İyi üzellikler 
a- Kimyasal Etkilere Dayanıklılık 

Portland çimentosunun hidratasyonu sonucu 
oluşan serbest kireç tras ile reaksiyona girerek sta
bil bileşik halinde baglanır. Böylece serbest kire
cin suda serbest karbondioksit etkisi ile veya dog-
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Hacim Tane Özgül !Dayanım kgffcm2 
penleşmes Büyüklüğü Yüzey Basınç .Çekme 

mm 200~ 90~m 
cm2/g 

En çok Elek. Elek. En az 7 28 7 28 

Üz. Üz. 
Kal. Kal. 

% % 
En En 
çok çok 

lO 0,6 lO 2800 210 32S 40 ss 

rudan dogruya çözünerek beton bünyesini terket
mesi önlenmiş olur. Bu nedenle, deniz inşaatların
da ve su yapılannda agresif (kimyasal etkili) sula
ra ve korozyon etkilerine karşı traslı çimento 
tercih edilir. 
b- Geçirimsizlik Sa~lanması 

Traslı çirnentolarla yapılan betonlar daha ge
çirimsiz olur. Trastaki aktif silis serbest kireç ile 
betona dayanım kazandıran kalsiyum silika hidrat
ları oluşturur. Beton boşluklannda meydana gelen 
bu bileşikler betonun daha kompakt olmasını sag
lamakta ve beton permeabilitesini azaltmaktadır. 
Bu nedenle kanal kaplaması, regülatör ve diger su 
yapılarında traslı çimento kullanılması daha uygun 
olur. 



c· Beton Son Dayanımda Artış 
Traslı çimentolar ile yapılan betonların son 

dayanımları normal portland çimentosu ile yapılan 
betonlardan daha yüksektir. lik dayanımı az ol
makla beraber 90 gün sonraki dayanımlarda fazla· 
lık görülmüştür. 
d· Hidratasyon lsısı Düşüklü~ü 

Traslı çimentoların hidratasyon ısıları düşük· 
tür. Bu nedenle traslı çimentolar kütle betonları 
için büyük önem taşır . 
e- Alkali-Agrega Reaktivitesini A7..altması 

Çimento içinde bulunan sodyum ve potas· 
yum oksitleri agrega içinde bulunan ve aktif silis 
içeren minerallerle reaksiyona girerek alkali
silikat jelleri meydana getirir. Bu jeller su absorbe 
ederek genleşmelere, betonun şişmesine ve yer yer 
çatlamasına neden olur. Betondaki şişme alkali ok
sit/aktif silika oranına baglıdır. Tras ilavesiyle bu 
oran düşürülerek betonun şişmesi önlenir. 
f. Sıcaklıkla Dayanım Yükselişi 

Traslı çimentolarla yapılan betonlarda sıcak
lık pozitif etki yapmakta, trasın aktivitesini arttır
makta ve son dayanımda bir düşme yapmamakta
dır. Bu nedenle buhar kürü ile beton yapımında da 
kullanılabilir. 
g· Şişme Yapmaması 

Traslı çimentolar ile yapılan betonlar, trasın 
çimento ile stabil bileşikler oluşturması nedeniyle 
hiç şişme göstermezler. 
h· Ekonomik Olması 

Çimento içine katılan tras miktarı maliyeti 
düşürür. 

2.2 Trasın Çimentoya Verdiği Kötü Özellikler 
a· Dona Dayanım 

Traslı çimentolar dona karşı dayanıksız olup, 
dikkatle kullanılmalıdır. 
b· Rötreyi Artbrma 

Tras ile yapılan betonlarda istenilen kıvamın 
elde edilmesi için fazla su kullanılması gerekir. 
Bu da beton rötresini arttırıcı olarak etki eder. 
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c- Tras uygun bir yüzdede kullanılmazsa betonun 
genişlemesine ve dayanırnın azalmasına neden 
olur. 

BÖLÜM3 
ÇiMENTO KA TKI MADDESİ OLARAK 
KULLANILACAK TRASLARDA OLMASI 
GEREKEN ÖZELLİKLER 

Trasın çimentoya iyi özellikler verebilmesi 
için bazı özellikler taşıması gerekir. 

a- Trasın puzolanik aktivite göstermesi gere
kir. Trasın puzolanik aktivite deneyi tras ve sön
müş kireç Ca (OH)z karışımı ile standard kum kul
lanılarak TS-24 standardında verilen Rilem
Cembureau metoduna göre yapılır. Buna göre ki
reç-tras karışımı ile hazırlanan deneme numunele
rinin 7 günlük çekme dayanımı en az 1 O kgf/cm2 

ve basınç dayanımı en az 40 kgf/cm2 olmalıdır . 
b· Çimento inceligine kadar ezilmiş olmalı, 

üretim sırasında mutlaka klinkerle beraber ögütül
melidir. 

C· Tras klinker ile ögütülmeden önce ön kız
ctırma işlemi yapılmalıdır. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

l.TS- 25- "Tras" 
2. TS-26 "Traslı Çimento" 
3. Kocaçıtak Sevim. "Türkiye Çimento Fabrikala
rında K~~ı Maddesi Olarak Kullanılan Çeşitli 
Traslar Uzerinde Araştırma" 1974-ANKARA 
4. Yalçın H, "Traslı Çimentoların Kullanılmasında 
Dikkat Edilecek Hususlar" 1966 Mart-ANKARA 
5. "Puzolanlı Çimentolar ve Kullanım Alanları" 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birligi Mayıs-
1989, ANKARA 
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SU VE BETONDAKi ROLÜ 

OZET 

Yazan Philip L. OWENS (*) 
Çeviren: Güner AGACIK (**) 

Beton yapımında kullanılan suyun kalitesi ve miktan, beton kalitesini etkileyen en 
önemlifaktörlerdir. Bu yazıda karma suyunun kalitesi, sıcaklığı, beton için kullanılacak su 
miktannı etkileyen agrega şekli, büyüklüğü, su absorpsiyonu,yogunlugu, çimento tipi gibi 
faktörler kısaca özetlenmiştir. 

GİRİŞ 

.. Su beton için en gerekli bir malzemcdir. 
Oncıni iyice anlaşılmalıdır. Genellikle beton için 
kullanılacak su içilecek nitelikte veya amaca uy
gun olmalıdır. Su sıvı haldedir, donarak katı, bu
harlaşarak gaz haline dönüşür. Sıcaklık ve basınç
taki küçük degişimlerle yogunlaşrr. 

Beton için uygulanan standanlar genelde su
yun ne kadar saf olabilecegi veya çok safsızlıgı ol
dugunda ne etkide bulunabilecegi hakkında çok az 
bilgi vermektedir. Su dogada en bol ve yaygın çö
zücü oldugundan, degişik miktar ve çeşitle çözün
müş madde içerir. Su, betonun kimyasal bir bileşe
nidir, genelde baglayıcı çimentoyla karıştıgında 
fiziksel olarak kohesif yapı verir. Portland çimen
tosu, tam hidrate oldugunda kimyasal olarak 
%17,5 suyu baglar. Bu kristalizasyon suyu ile ka
rıştırılmamalıdır . Bu su Tobermoritle aynı yapıda 
olan kalsiyum silikat-hidrat jelini oluşturacagı su
dur. 

Çimentonun hidratasyonu betonun sıcaklıgı
nı yükseltir. Kimyasal reaksiyonların çogunda ol-
dugu gibi, her 10 °C lik yükselme reaksiyon hızı
nın yaklaşık iki katı anugını gösterir. 1970 de 
yapılan bir çalışmada 50 oc de karıştınlan bazı ha
fif betonlarda, sıcaklıgın ÜO oc ye çıktıgı gözlen
miştir. Sıcaklık artışı 70 oc (iki saatte 17,5 oc;ıoo 
kg çimento hızıyla) olmakla kalmamış , beton kay
namıştır. Sogutuldugunda bctonun sagıam oldugu, 

(*) Concrete International, November 1989 Vol.l 1. 
No.ll,12 

(**) Kimya Yük.Müh.DSI TAKK Dairesi Başkanlığı 
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şaşırtıcı bir sonuç olarak çatlak ve mikroçatlakla
rın bulunmadıgı görülmüştür. Diger taraftan hafıf 
agregalı betonlar -150 °C nin altında don etkisi ile 
çatlamazlar. Tersine, sıkı,agrr,dogal çakıl agregalı 
betonlarda sıcaklık yükselmesi veya düşmesi ile 
çatlak ve mikro çatlaklar oluşur ve 20 oc sabit sı
caklıkta kür edilmişlere göre daha düşük dayanrrn 
verirler. Bu nedenle degişik betonlar, suyun buhar 
haline ve buz haline dönüşüm derecelerinde degi
şik sonuçlar verirler. Beton üzerinde etkinin bütün 
mekanizması suyun bir veya öbür şekle dönüşü
mü ile ilgilidir. Buz oluşumunun neden oldugu 
çatlak veya hidratasyon ürünleri ve çelik, agrega 
gibi beton içindeki malzemelerin reaksiyonu, bu
harlaşmanın yol açtıgı çekme, karbonatiaşma gibi . 
Bu nedenle beton içinde böyle önemli rol oynıyan 
suyun zararlı ve yararlı işlemlerinin ve daha kuv
vetli, daha dayanıklı beton yapımı için ne yapılma
sı gerektiginin daha iyi incelenmesi gereklidir. 

Karışım Suyu Kalitesi 
Beton için karışım suyu başlıca iki kaynak

tan gelir. Katılan su ve agregadaki nem. Katılan su 
için standartlar vardır. fakat agregadaki su genel
likle kabul edilir. Katılan suyun BS 3148'e uygun
lugu istenir, içilecek nitelikte veya berrak, tuzsuz, 
içinde kirlilik olmaması gibi. ASTM de beton kar
ma suyu için herhangibir özel standart yoktur. Ag
regadaki su, katılan suyun %20-30 u kadar olsa bi
le, kalitesi göz önüne alınmaz. Ancak içilebilecek 
niteliktzki karışım suyunun bu suyu seyreltip, kir
letici konsantrasyonlarını düşürecegi düşünülmek
tedir. Su en yaygın kullanılan çözücüdür, fakat 
kullanılmadan önce genellikle bir işlem gerekir. 



Saf su dogada azalmaktadır. Beton teknolojisi ge
liştikçe, karışım suyunun saflıgının anlaşılması 
için deney metodları da, karışım suyunun saflıgı 
da önem kazarımıştır. Bugün laboratuvar deneyle
rinde deiyonize su veya destile su, reaktif suyu 
kullanılmaktadır. Bu şekilde deneydeki degişim
ler, Laboratuvarlar arası farklılıklar azalmış, fakat 
buna karşılık beton laboratuvarı sahadaki malze
meıerden, agregadaki sudan izole edilmiştir. 

Tatlı Su 
Dogal tatlı suların çogunda 2000 mg/1 den 

veya %0,2 den daha az çözünmüş madde vardır ve 
genellikle karışıp1 suyu olarak uygundur. Agrega
ların neminin (Ozellikle kil ve organik maddeleri 
gidermek için yıkarımışsa) etkisi çok degildir. Ag
regalar denizden çıkarılmışsa ve yıkama için deniz 
suyu kullanılmışsa BS 882 ye göre klorürün (Cl) 
agrega kütlesinin %0,06 sına indirilmesi gerekir. 
(ASTM de herhangibir şart yoktur) 

Gelişmiş memleketlerde beton yapımında 
genellikle klorlarımış içmesuyu kullarulır, fakat 
bunların sertlikleri degişir. Tcbeşir ve kireç taşı 
alanlarındaki arteziyen kuyularının suları serttir ve 
yumuşak yüzey sularından daha çok hava sürükle
yiciyc ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle suların sertli
ginin bilinmesinde yarar vardır. Genelde aynı işle
nebilirlik için kullanılan yumuşak su miktarı , daha 
sert sularınkinden daha azdır. Bu nedenle yumu
şak su ile yapılım bctonun dayanımı , aynı çimento 
miktarı için daha büyüktür. 

Tatlı Olmayan Su 
Endüstriyel atıklarla kirlenmiş suların askı

daki maddeleri çok azsa ve konsantrasyonları 
1000 mg/1 veya %0,1 den daha azsa uygundur. 
Daha yüksek safsızlık konsantrasyonları da dogal 
sular için uygun olabilir. Ancak 2000 mg/1 veya 
%0,2 konsantrasyonundaki karbonat veya bikarbo
natların etkisi çoktur. Sülfat, iodat, fosfat, arsenal, 
borat, kurşun, çinko, bakır, kalay ve mangan bile
şikleri gibi inorganiklerin (endüstriyel orijinli) 
konsantrasyonları 500 mg/1 ise zararlı olabilir. Or
ganik tuzlar, özellikle şekerler şüphelidir. Deniz 
suyunda %3,5 e kadar (35000 ppm) çözünmüş 
madde varsa iyi bir beton yapılabilir . Ancak port
land çimentosundaki trikalsiyum aluminat (C3A) 
% 8 den fazla olmalıdır. Deniz suyu ile yeterli ilk 
dayanım elde edilir. Genelde daha somaki daya
nım sonuçları azalır, çeligin korozyonu betonda 
deniz suyunun kullanılımını sınırlar, fakat tuzla 
kirlenmiş bazı suların kullanılmasının kaçınılmaz 
oldugu hallerde donatılı betoncia çeligin betonla 
örtülmesine özen gösterilmeli ve çimento seçimi 
iyi yapılmalıdır. Portland çimentosundaki C3A ın 
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klorür iyonları ile reaksiyona girme yatkınlıgı çok 
az oldugundan, ASTM C 150 Tip V (Sülfata daya
nıklı) portland çimentoları, karışım suyunda (deniz 
suyu veya yüzey, yeraltısuyu) klorür çoksa donatı
lı beton yapımında kullanılmamal ıdır. 

İnce ögütülmüş yüksek fırın curuflu veya 
uçucu küllü çimentolar daha ince gözeneklerde 
hidrate olduklarından çözeltide klorür hareketin
den daha az etkilenirler. 

Su Sıcaklığı 
Suyun sıcaklıgı çözünmüş madde miktarını 

etkiler. Içmesularında, deniz ikliminde bile bakte
rileri yok etmek için kullanılan klor miktarı yazın 
artar, fakat bu sudaki klorür miktarını çok az fazla
laştırır. Sudaki, özellikle deniz suyu ve yeraltısu
yundaki çözünmüş maddeler sıcaklıkla artar. Çe
şitli sülfatların çözünürlükleri Şekil ı de 
gösterilmiştir. Bu nedenle suyun uygunluguna ba
kılırken normal şartlarda çalışmak gerekir. 
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Şekil • 1 Çeşitli sülfat tuzlarıııın çözünürlükle 
rine sıcaklığın etkisi 

En iyisi bütün maddeleri beton üretimi yapı
lacak şartlarda deneye almaktır. 20-23 oc de sı
caklık kontrollu yapılan deneyler bu nedenle belo-
nun pratikte soguk iklimde 5 °C, sıcak iklimde 35 
°C da yapıldıgı şartlara tam olarak cevap vereme
mektedir. 

Bütün sıvılar gibi, suyun viskozilesi sıcaklık 
artışı ile a7..alır. Çizelge ı de suyun viskozitesinin 
sıcaklıkla degişimi verilmiştir. Bu nedenle de sı
caklıkla betonun işlenebilirligi arasında karışık bir 
ilişki vardır. Sıcaklık artarken suyun viskozilesi 
azalır, nufuz etme kabiliyeli artar. Çimento hidra
tasyon hızı artarak çimento hamurunun viskozilesi 
artar. Sıcaklıgın 2ı °C den 36 °C ye çıkması, su
yun viskozisetini %20, çimentosunun reaktivitesi -
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ni 3 kat arttırarak betonun daha büyük hızla sert
leşmesini sagıar. 

Çizelge 1. Sıcaklığın Suyun Viskositesine Etkisi 

Sıcaklık 
o 
o 

25 
50 
75 

Çimentonun Tazeliği 

Viskosite(Poise) 

0,01793 
0,00895 
0,00547 
0,00380 

Karışım suyu alkalinitesi çimento ile temas
tan sorıra artar. Taze çimento, üretiminden sorıra 
sogutulmuş ve nem çekmemiştir. Taze çimentonun 
reaksiyon hızı daha fazladır., 50 kg dan az ve iyi 
korunmamış, hava almış çimento numuneleri o 
parti çimentoyu tam temsil etmez. Bu nedenle de
ney amacıyla alınan numunelerin tazeligini koru
ması çok önemlidir. 

Organik Madde 
Çimentonun su ile birleşme hızı (hidratas

yon) erken yaşlarda organik maddeden etkilenir, 
çok az miktarda dogal şeker, hidratasyonu 2-3 gün 
veya daha fazla geciktirir. Bununla birlikte birçok 
halde hidratasyon başlar, ilcrler ve yüksek daya
nımlı beton elde edilebilir. Beton karışır karışmaz 
tck yönlü kimyasal reaksiyon başlar. 

lleton Katkıları 
Katkıların daha yaygın kullarıımıyla, beton 

yapımında kullarıılan suda yüksek miktarda (> 
1500 mg/1 ) çözünmüş kimyasal varsa (özellikle 
klorür) bunu göz önüne almak gerekir. Lignin 
esaslı su azaltıcı katkıların içindeki şekerler sıcak 
havalarda beton yapımında yararlı olabilir. Tersi
ne, çimentoya göre %1 eşdegerde cı lü su orga
nikierin etkisini bozar. 

Karışım Suyundaki Safsızhk 
Pratikte sulardaki safsızlıklardan kaçınılmaz. 

Fakat olabilecek problemleri önleyecek yollar var
dır, bunlar çimentoların tipi, kullarıılan suyun mik
tarı, beton katkıları ve donatılı olup olmamasına 
göre degişir. Portland çimentolarının çogu I 950 
lerdekilerden daha çabuk reaksiyon vermekte, saf
sıziıkiarın betona etkisi özellikle erken yaşlarda 
kendini göstermektedir. Daha yavaş reaksiyona gi
ren katkılı çimentolar, karışım suyunda zorunlu 
bulunacak safsızlıklarla daha iyi sonuç verir. 

Karışım Suyu Miktarı 
Beton karışımında en önemli başlıca prensip 

yanlış veya dogru verilen 28 günlük dayanım için 
en az miktarda çimento kullanılmasıdır. Hazır be-
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ton yapımında yaygınlaşması, agrega endüstrisine 
bagımlılıgı, diger bazı faktörlerin oluşu (20 mm 
maksimum çaplıların) nedeniyle işlenebilirligin 
azaltılmadan karışım suyu miktarının azaltılması 
üzerinde durulmamıştır. Verilen işlenebiiirlikte en 
yüksek dayanım elde edilmesi için 1960 larda 
araştırma yogunıaştırılmışur. Çimento miktarları
nın azaltılması kullanılan suyun miktarını önemli 
derecede etkilememiştir. Su ihtiyacının mekaniz
ması Dewar tarafından verilmiş, fakat bunun en
düstriye uygulanmasında agregalar nedeniyle 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte 
portland çimentosunun kontrolu ve 28 günlük da
yarıımının Avrupa ve U .K. de minimum ve maksi
mum limitleri betondaki su miktarını azaltmaya 
neden olacaktır. 

Beton yapımında kullanıları su miktarı başlı
ca agrcga, çimento, kıvam ve sıcaklıga baglıdır. 
Bunların .. her biri beton katkılarından çok fazla et
kilenir. Omegin hava sürükleyici katılması ile dü
şük çimentolu betonlarda beklenilen su miktarın
darı daha az su gerekir. Beton katkısı yoksa, 
kullanılan su miktarı başlıca sekiz faktörün ctki
sindcdir. (Şekil 2) 

Ç'ıMENlO TIPI 

DaJıo cıu,u• 1 on ,u. .... 

ÇIMENTO MI KTARl 

Şekil-2. Ta7--e betonda kullanılan su miktarını 
etkileyen başlıca faktörler 



Beton iki fazlı bir malzemedir, başlangıçta 
ayn degişik malzemeler biraraya getirilir, plastik 
kıvarnlı sıkı yapılı kanşım yapılır. Bu sertleşince 
istenilen amacı yerine getirecek özelliktedir. Bu
nunla birlikte pratikte betonun serbest su ihtiyacı, 
perfonuansını etkileyen en önemli faktördür. Eger 
fazla su varsa. betonun performansı (özellikle yü
zeyde) daha aşagı düşer. Bununla birlikte serbest 
veya agreganın absorpladıgı bütün su, betonun 
ömür boyu çeşitli basamaklarındaki performansını 
etkiler. 

Taze sıkışunlmış plastik betonda serbest su 
en az 100 litrefm3 veya 300 litre/m3 (beton hacmi
nin %10-%30 u) olabilir. Genelde beton hacminin 
1/5 i sudur. Bu suyun çimentonun hidratasyonunu 
tamamlayıncaya kadar kalmasının temini gerekli
dir. Birçok halde su-çimento oranı tip I Portland 
çimentosu için 0,525-0,575 arasındadır. Bu neden
le su çimento oranı karışım metotlarının esası için 
0,55 alınmışur. 

Agreganın Büyüklüğü (Tane Çapı) 
Agrega büyüklügü azaldıkça serbest su ihti

yacı artar. Çizelge 2 de çeşitli maksimum agrega 
büyüklükleri için tipik su ihtiyacı verilmiştir. 

Çizelge 2. Agrega Büyüklüğünün Tipik Su ihti
yacına Etkisi (İşlenebilirlik 50-75 mm slamp) 

Maksimum 
Agrega Büyüklükleri 

mm 

N om i nal ASTM 
40 37,5 
30 31,5 
20 19 
15 13,2 
10 9,5 

Agrega Şekli 

Tipik Serbest Su 
w/c= 0,55 

1 fm3 

E ll 
150 
165 
180 
195 
215 

Agrega tanelerinin şekli yuvarlaktan köşeli
ye degiştiginde su ihtiyacı artar. 

Agrega Absorpsiyonu (Su emme) 
Agregaların dogal hali ile laboratuvar deney

lerindeki hali her zaman problem olmaktadır. Do
gaı agreganın deneyler için etüvde kurutulmasın
dan vazgeçilmesi ümit edilmektedir. Bu 
milyonlarca yıllık jeolojik şartların birkaç saatte 
degiştirilmesi gibi tamamiyle kötü bir pratiktir. 
Agreganın 100 oc de yüzeyinden çıkan su, agre
ganın porositesinin göstergesidir, fakat bu porosite 
beton pastasının geçirgenligi (Permeabilitesi) ile 
kanşurılmamalıdır. Genelde absorpsiyon maksi 
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mum %3 alınır, bu da hafıf agregalann kullanımı
nı önler. Hafif agregalann ise egilmede çekme da
yanım kapasiteleri termal çatiarnaya daha çok da
yanıklılık gösterirler. Betonda yapay hafif 
agregaların daha ilerideki hidratasyon için su ab
sorpsiyonu yapması gereklidir. Hidratasyonu de
vam eden beton içinde agregaların relatif nemi 
%80 den fazla olacak suyu tutması önemli bir nok
tadır., özellikle portland çimentolarının hidratasyo
nunun çabuklugu ve ezilmiş yüksek fırın cürufu
nun ve uçucu külün daha yaygın şekilde 
kullanılması bunun önemini anurır. Agregaların 

absorhansının her % ı inin 15-18 litre/m3 içsel su
yu rezerve euigi düşünüldügünde, bunun beton 
için yararı anlaşılır. 

Agrega/Beton Yoğunluğu 
Agrega miktarı ve yogunıugu, betonun yo

gunlugunu belirler. Yogunıugun daha düşük olma
sı sabit, verilen bir işlenebiiirlik için daha fazla su 
gerektirir. Çökme degeri sıkıştırma gibi işlenebilir
Jigi ayarlıyan faktörler yogunluktan etkilenirler. 
Her 200 kg agrega 2300 kg/m3 ün altında veya üs
tünde su ihtiyacını 10 litre/m3 arttım veya azaltır. 

İşlenebilirlik 
Çökme degerinde her 25 mm artış için su 

miktarı 5-15 litre/m3 artar. Tipik olarak maksi
mum büyüklügü 20 mm (3/4 inch) agrega için 10 
litre, daha büyük agregalar için daha az su gerekir. 

Çimento Tipi 
Verilen çimento miktarı ve işlenebiiirlik için 

su ihtiyacı Portland çimentosu (ASTM C-150 Tip 
1) dekinin 5 litre/m3 fazlası veya eksigi bulunmuş
tur. Bununla birlikte, %15-35 uçucu kül katılmış 
(BS 6588) ve %35-50 uçucu kül kaulmış (BS 
6610) çimentolarda Portland Çimentosu, (Tip !)'e 
göre en az 15 litre/m3 az su gerekir. Erken daya
nım kazanan veya tip III Portland çimentolan 5-10 
litre daha fazla, çok daha hızlı dayanım kazananlar 
ise Tip I'e göre 10-20 litre daha fazla suya ihtiyaç 
gösterirler. Curuf miktan < %35 olan yüksek fırın 
curuf çimentoları (BS 146) normal portland çi
mentoları ile aynı, curuf miktarı > %35 olanlar ise 
daha az suya ihtiyaç gösterirler. Bununla birlikte 
çimentoların çogu kendi karekteristiklcrine göre 
su ile reaksiyona girer. 

Çimento Miktarı 
Birçok beton için minimum su ihtiyacı çi

mento miktannın w/c nin 0,55 oldugu haldekidir. 
Bunun üstünde veya altında su ihtiyacı artar, özel
likle w/c artarken veya çimento miktarı azaltıldı
gında su fazlalaşır ve terleme görülür. Agrega ara
sındaki boşluklar çimento ile doldurulamaz ve 
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suyu tutacak ince taneler daha az oldugu için sedi
mantasyon olabilir. Tersine çimento miktarı w/c 

0,37 ye göre, her 30 kg/m3 çimento artışı için 10 
litre su artar. Bu nedenle çekme, çatlama gibi uzun 
süreli hareketlere engel olmak için öngerilmeli be
tonlarda maksimum çimento miktarı için sınır ko
nulmuştur. 

Sıcaklık 
Sıcaklık betona önemli derecede etkir. Karıştır-

ma sırasında 5 oc nin altında veya 27 °C nin üs
tünde çalışılmadıkça pek göz önüne alınmaz . La-
boratuvarda ise sıcaklık dikkate alınır . 5-27 °C ler 
arasında başlangıçta 20-40 saniye karıştırma süre
sinde diger şartlar eşit kaldıgında su ihtiyacı ve iş
lenebilirlik degişmez. Kontrollu laboratuvar şanla
rında işlenebiiirlik (Slamp) genelde karıştırmaya 
Ç_aşlandıktan sonra 10-12 dakika içinde bakılır. 
üzeilikle hazır beton karışımlarında karıştırmanın 
başlamaı;ından yerleştirmeye kadar geçen süre 20 
dakikadan az 100 dakikadan fazla degildir. Za
manla ve sıcaklıkla sertleşme hızı artar ve işlene
bilirlik için su katılması gerekir. Ancak geciktirici 
beton katkı maddeleri ile bu önlenebilir. Çimento 
hidratasyonu diger kimyasal reaksiyonların basit 
kurallarına uyar, sıcaklıgın her 10 °C artması ile 
reaksiyon hızı yaklaşık iki kata çıkar. Bu şekilde 
20 oc normal alındıgında, 2 ocde reaksiyon hızı 
dörtte biri 30 oc de ise iki katıdır. Çimento mik
tarı 350 kg/m3 ise hazır-karıştırılmş belonun özel
likle karıştırma zamanına etki eder. Burada reaksi
yon, ısıtmak, sogutrnak veya beton katkısı 
kullanılmasıyla kontrol edilebilir. Sıcaklıkla kulla-
nılan su miktarı degişir, 2 oc de 20 oc dek;nden 
15 litre/m3 daha azdır. Tersine sıcaklık 400 ye 
dogru artarken, su miktarı 40 litrc/m3 artar. Özel
likle sıcak, kurak bölgelerde, malzemeleri güneş
ten korumalı ve agregalara sprey şeklinde su püs
kürterek buharlaşma ile sogurnaları saglanmalıdır. 
Ortadoguda, çok sıcak şanlarda su ihtiyacının an
masıyla ortaya çıkan birçok problemler yukarıdaki 
anlatılan sebeplere dayanır. 

Beton Katkı Maddeleri 
Su ihtiyacını belli bir beton için en iyi ayarla

manın yolu beton katkı maddeleri kullanılmasıdır. 
Bu katkıların en iyilerinin çogu suyla kendileri re
aksiyona girerek su miktarını azaltırlar . Bu şekilde 
hava sürükleyici, su azaltıcı, priz geciktirici ve sü
per plastikleştiriciler genelde çözünebilirler ve su
yun karekteristigini degiştirerek yüzey gerilimi 
azaltır ve aynı zamanda çimento hidratasyonunu 
etkiler. Katkı maddeleri çogu zaman çimento mik
tarını azaltmak için de kullanılır. Düşük sınıflı çi
mento, kalkılı çimentolarla kullanıldıklarında yük
sek performans gösterirler. Bundan başka çimento 
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miktarı en az 325 kg/m3 veya terleme ve su ka
zancının yüksek permeabiliteli senleşmiş beton 
oluş tehlikesini antıracagı yüksek işlenebilirlikli 
betonlarda kullanılabilir. 
Genelde priz alma ve sertleşme reaksiyon hızı, 

normal laboratuvar şartlarında (20 °C) incelenir., 
fakat bilindigi gibi priz alma sıcaklık degişimin
den çok fazla etkilenir. Bu kimyasal olaylar olduk
ça kanşıktır ve devamlı degişim gösterir. Çimento 
ile su reaksiyona girdiginde sıcaklık yükselir, ba
sınçta düşme veya yükselme görülmez. Relatif 
nem % 80 nin altına düştügünde, hidratasyon du
rur. Bu nedenle hidratasyonun bazı kademelerinde 
su buharlaşır ve Boyle Kanununa uyar, verilen bir 
gaz kütlesinin hacmi (su buhan) sıcaklık arttıkça 
artarak buharlaşma ile su kaybını dengeler. Beton 
sogumaya başlayınca, relatif nem artarak h idratas
yon fazlalaşır. Hidratasyon olayı kendi kendini dü
zenleyen bir sistemdir, hem kimya ve hemde fizik
sel dengeleme ile stabiliteyi saglar. 

Hidratasyon ve Gözenek Suyu 
Karışım suyu her zaman çimentoyu tam hid

rate için gerekli olan miktardan daha fazladır. Nor
mal betonlarda bütün suyun kullanılıp bitirilmesi 
çok nadirdir. Hafıf yapay agregaların gözenekle
rinde absorplanan su, agrega ve çimento hamuru
nun yüzeyinde kimyasal reaksiyonun daha fazla 
olmasını sagıar ve hidratasyon ürünleri de hacimce 
genişlemiş ürünlerdir. Tersine, bazı dogal agrega
larda fazlaca hidroksil-silis reaksiyonu olur. Sıcak
lık yükseldikçe, reaksiyonun ilerlemesi ile açıga 
çıkan hidroksil iyonlarını su çözer. Bu portland çi
mento hidratasyonunun esasıdır. Betonların birço
gunun 170 ve 200 litre/m3 arasında su kullanılarak 
yapıldıgı kabul edilebilir. 185 litre/m3 lük beton 
ele alındıgında, çimento agırlıgının %17,5 'u su 
çimento ile birleştigine göre, 300 kg ponland çi
mentosu kullanıldıgında 52,5 litre hidratasyonda 
kullanılır. 132,5 litre serbest su kalır. Başka bir hi
poteze göre tam hidratasyon için kullanılan kuru 
malzemenin %23'ü kadar su tam hidratasyona gi
rer, buna göre 116 litre gözenek suyu kalır. Bunun 
yaklaşık% 11,6 sı boşluklardan buharlaşabilir. Ay
nı hesaplar 400 ve 200 kg çimento miktarı için ya
pıldıgında %9,3 ve %13,9 buharlaşabilen boşluk 
suyudur. Bu nedenle %9 ve %14 gözenek su hac
mi dayanıklılık bakımından kriliktir, çünkü zararlı 
çözeltilerin bu boşluklara girmesi kolayiaşarak da
yanıklılıgı azaltır. Ponland çimentolarında belli bir 
su çimento oranında normal sıcaklık yükselişi, gö-
zenek yapısının geçirgenligini antırır. 40 oc artış
la, normal hidratasyon ve buhar kürü sonucu, port
land çimentolu 0,50 su/çimento oranlı beton 
permeabilitesi 0,70 su/çimento oraniının permea
bilitesine ulaşır. Dayanıklılık amacı ile tasarlanmış 
betonda hidroksil iyonlarının artah 



hareketliligi, fazla hidroksil-silis reaksiyonuna ne
den olarak dayanıklılıgı et.kir. Fazla sıcaklık yük
selişi ile aynı tavlama işlemine benzer şekilde iç 
kısımlar yüzeyden daha fazla geçirgenleşir ve gö
zenek çözeltileri alkali metal hidroksil iyonları ile 
süper doygunlaşır, difüzyon ve buharlaşmaya ug
rar. Düüzyon iletkenden geçen elektrik akırruna 
çok benzer. Burada aktif elcktronlar yerine, göze
nek çözeltilerini elektrolit olarak kullanan hİdrok
sil iyonlarıdır, bunlar hareket ederek, serbest pozi
tif ve negatif yükleri zıt yüklü elektrotlara taşırlar. 
Bununla birlikte, kapiler gözeneklerin doygun ol
ması gereklidir. Buharlaşma olayı ise çok daha ka
rışıktır, elemanın çevresi ve yakınındaki su miktarı 
buna çok et.kir. Eger gaz (hava) betonun, buharla
şan gözenek suyuna girerse, karbonatiaşma olur. 
Eger su varsa, kimyasal dayanıklılık problemi or
taya çıkar. Su çıkarsa veya kuruyan yüzeyden bu
harlaşırsa, çözeltide hidroksil iyonları birikir, daha 
az geçirgen, sert birikinti oluşur. 

Bütün bunlar çimento 28 günlük basınç da
yanımından başka daha pek çok noktanın da göz 
önüne alınması geregini göstermektedir. Ezilmiş 
granüle yüksek fırın cürufu veya uçucu kül port
land çimentosu ile kullanıldıgında, her iki malze
me amorf silisce zengin oldugundan, yüksek kale
vi gözenek çözeltileri ile parçalı gözenek yapısı 
oluşturur. ASTM C 289 deneyi ile agregaların 
portland çimentolarındaki alkalileric olan reaktivi-
tesi tayin edilir, 24 saat 80 °C de ı N sodyum hid
roksit çözeltisinde agreganın verdigireaksiyon öl
çülür. UK da beton ve agrega endüstrileri bu 
metodu, bütün agregalar degişen derecelerde reak
tif çıktıgı, hiçbiri tam olarak inert çıkmadıgı için 
kabul etmemişlerdir. Bu deneyin 80 °C deyapılrna 
nedeni yaz aylarında çimento miktarı yüksek be
tonlarda hidratasyon sırasında bu dereceye ulaşıl
ması ve hatta geçerek alkali-silis reaksiyonunu 
başlatrnasıdır. Su beton içinde hidratasyon sırasın
da buharlaşır, gözenekte kalan su giderek portland 
çimentosundaki alkali iyonları ile daha doygunla
şır, eger ortamda iyi ezilmiş, ögütülmüş granüle 
yüksek fırın cürufu veya uçucu kül varsa bu reak
siyon durur, aksi halde 1.ararlı genişleme yapınca
ya kadar agrega ile reaksiyona devam eder. 

Düşük dayanım genellikle aşagıdaki neden
lerle elda edilir: 

-Çimento yetersizdir. (yeterli ise çimento 
katkısızdır veya oranlar dogru degildir) 

-Su çok fazladır. 
-Kür sıcaklıgı düşüktür. 
-Sıkıştırma yetersizdir. 
Erken dayanımı yüksek betonda (20 °C de 7 

günde dayanımının %80 ine ulaşan) dikkatli ol
mak gerekir. Hidratasyon sırasında mikro çatlak 
ve degişmiş hidratasyon ürünleri görülür. Sonuç 
olarak uygun kürlenmeye daha fazla dikkat edi!-
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melidir. (özellikle büyük elemanlarda kullanılan 
betonlarda) Bu durumlarda kalkılı çimentolar ter
cih edilmelidir, kat.kısız çimentoların tersine yük
sek sıcaklık bu çimentoların dayanım kazanmasın
da çok etkilidir. Çimento hidratasyonu ve 
buharlaşabilen gözenek suyu özellikle, ezilmiş 
granüle yüksek fırın cürufu, uçucu külün etkileri 
hakkında daha fazla araştırmalaı gerekligini otori
teler belirtmektedir. "Silica fume" ile ilgili yayın
lanmış çok az çalışma vardır. lyi özellik kazandır
dıgını şimdiye kadarki çalışmalar göstermiştir. 
Egcr daha az silisli (Si02) modem portland çimen-
toları (daha fazla alite-daha fazla c3s li) üretilirse, 
çok ince amorf silis gözenek çözeltilerinde kapiler 
parçalanmayı arttırır. Bu mekanizma ile "Silica fu
me" hidroksil iyonlarının hareketliligini durdura
rak dayanımı arttım. 

Sulu Çözeltilerin Sertleşmiş Betona Etkisi 
Standartların çogu senleşmiş betonun çevre

sindeki şartlarla ilgilidir. Bunların çok az b!.r kısrru 
kötü agresif havayı, digerleri suyu kapsar. ü zellik
le yüksek sıcaklıkta, (tropik iklimler gibi) sulu çö
zeltilerin viskozitesinin azalması nedeniyle daha 
kolay emilmesi ve kimyasal maddeyi daha fazla 
çözebilmesi, agresü ve bozucu etkiyi artırır. Port-
land çimentosu 20 °C de kürlcndiginde 28 günden 
soma, hidratasyon sırasında sıcaklık artışı olması
na ragmen, dayanım kazanması azalır. Bu gün 
portland çimentoları daha çabuk hidrate oldukla
rından, kürlenme 30 sene öncesine göre daha az 
etkilidir. Bununla birlikte iyi kürlenmemiş beton
larda bir kısım hidrolizite özelligi kalır, fakat ilk 
yaşlarda etkili kürlenme çok kritiktir. 

Sertleşmiş Betonun Geçirgenligi lle ligili 
Faktörler: 

-Karışım : Su miktarı ve agregadaki su oranı 
(özellikle deniz kaynaklı ise) ; çimento tipi; agre
ganın tip ve porozitesi; katkının tip ve miktarı; ne 
kadar kompaktlaşma elde edildigi, kusma veya su 
kazancı olup olmadıgı. 

- Karışımın sıcaklıgı ve dökümden somaki 
ilk üç günde çevre şartları 

- Eleman : Büyüklügü, dökümden sonraki ilk 
üç gündeki sıcaklıgı 

-Kürlenme : Kahbın kalma süresi, yüzeyle
rin kalıp alındıktan sonra nasıl işlendigi 

Bu sorular o elemanın ömrü ile ilgilidir. 
Kontrol araştırmalarının çogu çeşitli agresif çözel-
tilerde 20-23 oc de yapılmıştır. Önce karbonaLLa 
bir süre bekletilmiş deney betonların, sülfat çözel
tisindeki et.kilenme hızı azalmıştır . Ancak Labora
tuvar çalışmaları sonuçlarının çogu sahaya uyma
yabilir . Omegin ASTM C 150 Tip V sülfata 
dayanıklı portland çimentosu denizde kullanılma
malıdır, özellikle yüksek "alite" li portland çimen
tolarının çogu, beLonda beklenilenden daha fazla 
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su geçirgenligi oluşturur. 1960 lardan beri kalsi
yum klorür üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. 
Artan miktarlarda klorurlerin sıcaklık yükselişine 
ugramış sertleşmiş betondave sülfatadayanıklı çi
mento ile yapılmış betonda, normal portland çi
mentosuna göre, daha az klorürün klora-aluminat 
şeklinde turulmasıyla daha az etkili oldugu yapılan 
araştırmalarda gösterilmiştir. Böylece klorür iyon
larının beton geçişine başlıca iki etki vardır: Sıcak
lık etkisi ve çimento tipi. Denizde sülfata dayanık
lı portland çimentosu kullanılmasının nedeni, 
sülfatın betona etki eden başlıca kaynak oluşudur. 
Tamamı deniz suyu içinde olmayan betonlarda, 
özellikle sıcak iklimlerde ve klorürlü su karma su
yu olarak kullanımışsa, donatı çeliklerinin koroz
yon hızı artar ve beton parçalanır. Asidik çözeltiler 
betona en çok etki eden sulardır. Yeterli çimento
dan fazlası olan betonlar zayıf asit çözeltilerini 
nötralize edebilir. Betonların çogu alkali esaslı ag
regalarla yapıldıgından sadece pH>4,5 olan çözel
tilere dayanıklılıgı saglanabilir. Asidik şartlara, 
asit esaslı agregalarla yapılmış ve hidratasyon 
ürünleri daha az alkali betonlar (uçucu kül kullanı
larak yapılan gibi) dayanıklıdır. Sülfatlı çözeltiler 
betona etkir. Şekil 1 de gösterildigi gibi magnez
yum sülfatın çözünürlügü (Mg SO .ı) sıcaklıga bag-

lıdır. 10 oc de yaklaşık %10 olan çözünürlük40 oc 
de yaklaşık %80 e yükselir. Bu nedenle sıcak ik
lirnlerde Mg S04 ın etkisi daha fazladır. CaS04 ın 

normal sıcaklıkta çözünürlügü %0,12, Na2 S04 ın 

daha fazla fakat MgS04 ınkine yakın degildir. 
Yeraltısulannın çogunda sülfat, Tip 1 veya daha 
iyisi ince ögütülmüş, cüruflu ve uçucu küllü çi
mento kullanmayı gerektirmeyecek kadar düşük
tür. Katkılı çimentolar sıcak iklimlerde, klorurlerin 
sülfatla birlikte oldugu yerlerde özellikle portland 

çimentolanndan daha çok dayanıklıdır. Yeraltısu
yunda sülfat miktarı %0,5 ten daha fazla ise, sıcak 
iklimlerde ve eleman kısmen gömülü ise, geçirim
siz bir kaplama uygulanması gereklidir. 

SONUÇ 
Bu gün betonundayanımı ile bir çok teori sıcaklı-
gm 20-23 oc oldugu ortarnlarda çimentolarla ya
pılmış araştırma ve çalışmalara dayanmaktadır. 
Bunların bazıları 50 sene önce yapılmıştır. Bu sü
rede beton yapımında kullanılan malzeme ve pren
sipler çok degişmiştir. Betonların çogu fabrikada 
kanştırılıp hazır beton şeklinde veya prefabrike 
halinde üretildigi için standartların daha yüksek 
kalitede olması gereklidir. Bu gün portland çimen
tosunun bileşimi ve kontrolü daha iyi regule edile
bilmektedir. Fakat çimentonun betondaki uzun sü
reli performansını önceden bulma eskiye göre 
daha zordur. İnce ögütülmüş yüksek fırın cürufu 
ve uçucu kül, bctonun performansını, dayanık
lılıgını arttınr, özellikle su azaltıcı beton katkı 
malzemeleri kullanıldıgında bu daha belirgindir. 
Betonun su miktarı gelecekte daha önemle düşü
nülecektir. Gözenek suyu hacminin %10'un altına 
düşürülerek azaltılması dayanıklılıgı masraflan 
arttırmadan arttıracaktır. Eski yanlış anlaşılınaların 
düzeltilmesi için bu bir kaç nokta suyun rolünü an
larnada esas olacaktır. Dayanıklılık düşünülürken, 
özellikle erken yaşlarda 20-23 oc de yapılan de
neyleri esas almaktan kaçınılmalıdır. Bu gün her
hangi bir dayanıklılık teklifi, hidratasyon ısısı ve 
açıga çıkan ısı ile sıcaklık yükselişini içine almalı
dır. Bunlar suyun başlıca rol oynadıgı permeabilite 
ve diger karekteristiklere çok fazla etkide bulunur
lar. 
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