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A TlK SULARINT ASFİYESİNDE 

pH PARAMETRESİNİN ETKİSİ 

Yazan: Rüstcm GÜL* 

ÖZET 

Suyun yaşam için gerekli olması ve kullanım alanlarının çoklugu ile sürekliligi, su kay
naklarının korunması ve içme, kullanma için lazım olan su kalitesinin önemini ortaya lcoy
ma/ctır. 

Bu kayna/c gelişi güzel çeureue atılan sıvı ve katı atıldardan zarar gömıe/cte ve bir çok 
tasfiye metotları ile tasfiyesine çalışılmaktadır. Aneale su lcirlendi/cten sonra tasfiyesi olduk
ça pahalı ve güç olmaktadır. Kirlenmiş bir suyun en ekonomüc bir yöntemle antılması zaru
ret haline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle tasfiye yöntemlerinde etleili olan parametreler 
ve bunların ne derece etleili oldu/clarının bilinmesi gerekmektedir. Su tasfiye yöntemlerinden 
birisi de adsorplayıcı olarale kullanılan maddelerin yüzeylerinde çelcim kuvvetleri ile tutulur
lar. Bu şekilde kirleticiler sulardan ıızaklaştırılır. 

Bu çalışma ile suları kirleten agır metal iyonlarının sulardan ı.ızalclaştırılmasında uygula 
nan adsorpsiyon olayı ve pH parametresinin buna etkisi incelenecektir. 

I. GİRİŞ 

Gaz, sıvı, buhar veya çözeltide bulunan çö
zülmüş tancciklcrin katı yüzeyinde tutunması 
olayına adsorpsiyon, katının içine nüfuz etmesi
ne ise absorpsiyoıı denmektedir. Sorpsiyon ise 
genel manada kullanılan bir terimdir. Tutucu 
maddeye adsorplayıcı, tutunan maddeye ise act
soplanan denir. Adsorplanan madde katının yü
zeyinde zayıf Van dcr Waals kuvvetler ile tutu
nuyarsa buna Yan dcr Waals adsorpsiyonu 
(Fiziksel adsorpsiyon), Adsorphıyıcı ilc adsorpla
nan arasında kimyasal reaksiyonlam benzer kuv
veLler bulunuyarsa buna da kimya al adsorpsiyon 
denmektedir (1 ,2). 

Tatbikatta adsorpsiyon ile gazların , gazlar
dan ayrılması, buharların gaz lardan ayrılması, 
çözünen katıların ve metal iyonlarının çözel tiler
elen tasfiyesi ve suyun sertliginin giderilmesi ve 
buna benzer işlemler gerçckleştirilmcktcclir. (2) 

• Yrd.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi, :Vlühcııdislik 
Fakültesi, Erzurum 

Karbon (3.4.5.6), Nişasta(7), Atılmış oto
mobil lastikleri (8), Seroantin minerali (9), Sa
man ve Hindistan ccvizi kabugu gibi tarım artıla
rı (10), Jcllcr, Alüminyum oksit, silikatlar (2), 
turba meydana getiren yosun (11), çeşitli killer 
(12,13) ve daha bir çok maddeler adsorplayıcı 
olarak kullanılmaktadr. Adsorplayıcılar seçi lir
ken kullanımı kolay ve ekonomik olanlar tercih 
edilmektedir. Bunlar perkolasyon (süzmc) ve 
kontaktfiltrasyon olmak üzere iki farklı yöntemle 
uygulanırlar. 

Bu olaya etk i eden parametreler : Sıcaklık, 
çözeltinin konsantrasyonu, çözeltide bulunan 
iyonların cinsi ilc değcrliliği; adsorplayıcının 
cinsi, dozajı ilc katyon adsorplama kapı.:sitcsi; 
temas süresi ve pH parametreleridir (2, 12, 13, 14). 

Bütün adsorplayıcılar ve adsorplananlar 
için önemli derecede etkili olan pH parametresi
nin etkisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Ad
sorplay ıcının bııiııı <~ğırlığı başına adsorplanan 
maksimum madde miktarının pH değerinin hangi 
aralığında olduğunun bilinmesi ilc adsorpsiyon 
yönteminden en iyi şekilde sağlanabilir. 
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2. BU KONUDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

Çeşitli maddeler adsorplayacı olarak kulla
nılmış ve pH parametresinin adsorpsiyon olayı 
üzerindeki rolü araştırılmıştır. Bu çalışmaların 
bir kısmı aşağıda verilmektedir. 

Japonya'da yapılan bir denemede (1977) 
Cr(VI) iyonlarının aktif karbon tarafından ad
sorplanması ince l enmiştir. Kullanılan karbon, 
kö~nürdcn elde edilmiş olup; jüz~~ alanı 1020 
m~fg ve gözenek hacmı 0.53 m /g ıdı. 10 ppm Cr 
(VI) çözeltisinden 100 ml. alınarak aktif karbon
la 24 saaL temas ettirilmiştir. Gözlem neticesinde 
pH 4 ilc 6.5 aras ında Cr(VI) iyonlarının aktif 
karbon tarafından önemli ölçüde adsorplandıgı 
ınüşahadc edilmiştir. 

Olayın denge konsantrasyonuna erişme sü
resi bir saat olduğu tesbi t ed ilmiş tir. Temas süre
sinin ilk 15 dakikasında toplam adsorplanan 
madde miktarının % 97'sinin adsorplandığı anla
şılmış bulunmaktadır. Adsorpsiyon kapasitesi 40 
ıng/g olduğu görülmüştür. Adsorpalanan Cr(VI) 
iyonları O.IN NaOH ilc tamamen dcsorpsiyona 
uğradığı ve HCI kullanıldığında dcsopsiyon ola
yındaki verimin % 90 civarında olduğu ortaya 
konmaktadır (15). 

1979 yılında yapılan bir ça lı ş ınada (16), ve
ya diğer bir çalışınada , Cr (VI) iyonlarının yük
sek sıcaklıkta aktif karbonla adsorp lanması araş
tırılmıştır. Cr(VI) iyonlarının aktif karbon taraf'ın 
dan adsorplanmasıncla optumum pH değerinin 
3,5 ilc 5,5 arasında değiştiği ortaya konınakta
dır. Aktif karbonun adsorplama kapasitesi 
H2Cr04>K2Crı07>(NH)ıCr04 şeklinde olduğu 
ve K2 Cr04 bılcş i ğ indcki kromun Na2Cr04 'deki 
kromdan daha fazla actsortandığı tespit edil
mektedir. Çözeltilerde 15'cr ppm Fe ve Ni ilc 
5'er ppm Cu ve Zn mevcut iken Cr(VI) iyon! arı
nın % 70-80 civarında adsorplandığı söylenmek
tedir. Fe % 100 ve Cu % 15-30 oranında karbon 
tarafından adsorplanırken Na ile Zn iyonlarının 
çok zor adsorplandığı aç ıklanmaktad ır (16). 

Fumio ve ça lı şına arkadaşları (1981), As 
(V) ve Cr (VI) iyonlarının auk sulardan uzaklaş
tırılmas ında kil minarallerini aclsorp layıcı olarak 
kullanmış lardır . Temas süresi 30 dakika seç ile
rek yapılan bu ineeieınede klorit mincralinin pH 
6 iken 600 mikrograın/g Cr (VI) ve 270 ınikrog
raın/g As(V) aclsorpladığı; plagioclasc mincrali
nin ise pH =2 değeri için 310 mikrograın/g Cr 
(VI) adsorplandığı tesbit edilmiş bulunmaktadır 
(17). 

Bir araştınnada Cu (II) iyonlarının ipek ta
rafından adsorplanınası dcncnmckte ve asidik or-
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tamda (pH 2,5 ile 5) arasında bal(]nn ipek tara
fından adsorplanma miktarının pH degerinin 
yükselmesi ilc artış gösterdigi kaydedilmektedir. 
Bazik orı.amda ise (pH 10-13) bakırın daha fazla 
adsorplandığı savunulmaktadır (18). 

Arun (1992) başlangıç konsantrasyonu 
1000 mikrogram/I olarak Cd(II) iyonlarının kö
mür, ufaltılmış Hindistan cevizi kabuğu ve sa
ınan parçacıkları tarafından adsorplanmasını 
araşurmışur. Temas süresi 24 saat ve sıcaklık 22 
derece iken; pH 3'ten ilibaren 10'a kadar arurıl
ınası ilc adsorplanan Cd(II) miktarında yükselme 
olduğunu vurgulamaktadır. pH 1 O' dan büyük 
olunca adsorplanan miktarda düşme olduğu gö
rülmüştür. Ayrıca köınürün Hindistan cevizi ka
buğundan daha fazla kadmiyum adsorplandığı 
ortaya kanmaktadır (19). 

Kurşunun çözeltilerden uzaklaşurılması de
nemelerinde, 8975 ppm Pb(II) çözeltisinden 100 
ml alıncırak 1 gram ufaltılmış yeşil yaprak ile iş
leme sokulmuş, sonuçta; çözeltideki pH değerini
nin yükselmesi ile adsorplanan Pb(IJ) miktarında 
artış olduğu kaydedilmiştir. pH'ın 4'dcn büyük 
değerleri için mclal hidroksil şeklinde çökelme 
oldugu görülmüştür (20). 

Denise ve Pickentring (1980) Cu, Pb, Zn, 
ve Cd metallerinin; kil ve humic asit karışımı ta
rafından adsorlanmasında pH parametresinin oy
nadığı rolü araştırmışlardır. Denemeler sonunda 
pH değerinin 3 ilc 6 arasında yükselmesi ile ad
sorplanan ınelal miktmlarında da <ırtış olduğu gö
rülmüştür. Maksimum çökelmenin ise; 4,5 ilc 7 
arasında oldugu anlaşılmıştır. pH degeri 6'ya 
ulaşlıktan sonra tutulan metal iyonlarının tama
mının çökelme mekanizması ilc oldugu savunul
maktadır (21 ). 

Bazı araştınnacıl<ır selüloz kullamırak aynı 
sonuçlam ulaşmışlardır. 

Ni(ll) ve Cu(II) iyonlarının kil mineralleri 
tarafından aclsorplanmas ı denenmiş ve pH 6 mcr
Lcbcsindc iken; klorit>illiL >kaolinit şeklinde Ni 
(II) adsorplandığı ve pH değeri 5 iken Cu(II) için 
aynı sıranın geçerli olduğu görülıııü~tür(22). 

Cu,Pb,Zn ve Cd metallerinin kil mineralleri 
ilc tutulınalarında pH 'ın etkisi incelenmiştir. Çö
zcltidcki katyon konsantrasyonu ve pH degerinin 
artması ile adsorplanan metal miktarlarında tedri
cen bir yükselme göriilınüş olduğu savunulınakta
dır (23). 

Civanın çeşitli adsorplayıcılar tarafından aci
sorplandığı bilinmektedir. Hg'nin demir oksit tara
fından adsorplandığını ve özellikle pH 6.5 il 7.0 
arasıda iken bu ınik!lırın oldukça fazla olduğunu 



savunmaktadır. Kil minarallerinin pH 7 civarında 
maksimum Hg adsorplaclığı ve organik toprağın 
ise düşük pH'Iarda maksimum değere ulaşuğı ile
ri sürülmcktedir. Bir çok araştırmacılar organik 
topraklar ve sediment maddelerin inorganik 
Hg'yi kuvvclli bağlarla kendilerine bağladıklarını 
savunmaktadırlar. 

Montmorillonit ve illilin pH 6 iken eşit 
miktarda Hg(Il) adsorplandıkları ve kaolinitin 
Hg(II)'yi zayıf bağla tutabiidiğini ileri sürmekte
dirler. 

Montmorillonit ve illit'in çok az miktarda 
HgCI2 adsorpladığı Hahnc ve Kroontje (1973) ta
rafından tesbit edilmiştir (24). 

Kadıniyuınun kil mineralleri ve nchirdeki 
sürüntü maddeleri tarafından tutulmasında pH 
parametresinin etkisi inccleınelcrinde, tutulan 
metal miktarının pH değerinin 6.5 ile 9.0 arasın
da yükselmesine bağlı olarak önemli ölçüde bir 
aruııa görülmüştür. Kaolinit, illit ve ınonunoril
lonit mineralleri tarafından tutulan miktarda pH 
değerine bağlı bir yükselme tesbit edilmiştir (25). 

Tien ve Huang (1985), Cu(II) iyonunun ak
Lif çamur parçacıkları tarafından adsorplanınasını 
araştınnışlardır. Optimum adsorpsiyon veriminin 
pH 5.5 ile 6.0 arasıncia gerçekleştiğini görmüşler
dir. pH büyük 7 değeri için adsorplanan miktar
da bir azalma olduğu tesbiL edilmektedir. Cu 
(II)'nin adsorplanmasında çamur parçacıklarınııı 
yüzeylerindeki yüklcrin büyük rol oynadığ ı anla
şılmıştır. Ayrıca çamur parçacıkları tarafından ad
sorplanan Cu (II) metalinin Langmuir adsorpsiyon 
izotermi ilc açıklanabildiğ i oıtaya konınakt.aclır (26). 
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Gould ve Geneteili (1978), bakırın çamur 
parçacıklarının yüzeyinde kuvvetle ı.utulduğunu 

ve pH değerinin ?'elen sonra yükselmesi ile acl
sorplanan miktarda artma olmadığını ileri sünne
Ledir. 

Rusyada (1982) yapılan bir çalışma (27)ilc 
Hg'nın kil mineralleri tarafından adsorplanması in
celenmiştir. pH 6'dan büyük iken ve topraktaki kil 
minerallerinin miktarları : Monunorillonit> Yer
mikulit-Klorit>Kaolinit şeklinde iken Hg iyonu
nun acisorplanına kuvveti Yermikulit-Klorit> 
Monunonillonit>KioriL olduğu tesbit edilmiştir 
(27). 

Çin'de (1992) yapılan bir araştırma (28) ilc 
kromun auk sulardan temizlenınesine çalışılmıştır. 
Bu ınaksatla yeni tip bir kil adsorplayıcı olarak 
kullanılmış ve Cr(VI) iyonunun 12 ıng . Cr(VI)/ 
I 'si kil tarafından %1 oranında adsorplandığı gö
rülmüştür. Bu oranın pH 6 civarında iken ve tc
mas süresi 2 saat seçi ldiği nde % 99,79'a yükseldi
ği müşahade cdi lıni ştir(28). 

Kurşunun kaolinit ve montmorillonit kulla
nılanık çözeltilerden uzaklaşurılması çalışınaların
da : Kurşunun çözeltilerdeki konsamrasyonunun 
artması ve pH'ın yükselmesi ilc tutulan miktarında 
uruna olduğu görü lmektedir. Aynı ştırtlarda mont
morillonitin kao liniLLcn daha fazla Pb adsorpladıJ:ıı 
ve yüksek pH'Iarda tutulınanın çökelme mekaniz
ınası ilc olduğu ileri sürülınektcd ir (29).Şekil 1 'de 
bu durum müşahade edilmektedir. 

Şekil 1- Kaolinit ve Montmorillonit tarafından atıksudan ui'.aKı<ejurııan Pb miktarlarına pH'ın etkisi 

s 
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Bakır, çinko ve kadmiyum metallerinin de
ğişik pH ve konsamrasyonlannda Kaolinit ve 
Montmorillonil kil minerallerinin birim ağırlığı 

başına çözeltilerden ve toprakla dolu liçlcrdcn 
uzakllaştırılması dcncnmi~ ve bu uzaklaştınınıda 

adsorpsiyonun yanında çökelme mekanizmasının 
da etkili olduğu görülmüştür. Bu iki olay pH ve 
Liçlcrdcki iyonların dayanıklılığına bağlı olarak 
değiştiği; adsorplama miktarının pH değeri ve me
tal konsantrasyonunun artması ile arttığı tesbil 
cdilmi~Lir. Ayrıca kil minerallerinin çeşidine bağlı 
olarak adsorplama miktarının değişmekle olduğu 
ve ınontmorillonitin yaklaşık olarak kaolininen 
beş defa daha fazla çözellilerden ağLr metal ad
sorpladığı, çökelmenin Cu, Zn ve Cd için pH'ın 
6'dan büyük değerleri için etkili olduğu belirlil
ıniştir (12) . Şekil 2. 
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Bir proje ilc Cr, Cu, Pb, Cd, Hg, As ve Sc 
gibi ağır metallerin montınorilloniL ve kaolinit ta
rafından değişik deney şartlarında adsorplanması 

incelenmiş ve Cr(III), Cu, Pb, Cd ve Hg için pH'ın 
yükselmesi ile adsorplanan mikuLrda yükselme ve 
pH büyük 4.5 ve 6 değerleri için çökelmenin etkili 
olduğu: Cr(Vı), As ve Sc için ise pH yükselmesi
nin acisorplanına miktarına olumsuz yönde etki 
yaptığı ve adsorplanan metal miktarlarında azalma 
olduğu görülmüştür. Cr (VI) 'nın pH=l ilc 9 ara
sında sadece adsorplama mekanizması ilc tutuldu
ğu ve çökelmenin etkili olmadığı ortaya konmak
tadLr (13). Şekil 3 ile 4. 
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Şekil 3- Atıksudan uzaklaştırılan Cr (III) miktarlarına pH'ın etkisi 

Kaolinile 

:?-.,._ 
:>. 

i--:/~. 
~-.;ı, .. ·-~· 

.. ·.:";i . \' \ 
,,,/·~ \ ,., . \ 

101 ' ·, 

Monımoıillonitt 

L--.~~----r--L,--r--r-----~ ... 

-

-

Kaolinlle 

o 
plt 

f\ Monlmorlllonilo 

,,. . 

j\ 
/~\ . \ 

11.1 • \ 

\ . 
\, 

Şekil 4- Atıksudan As( V) ve Se' nin uzaklaştırılmasında pH 'ın etkisi 

7 



OSITEKN!KBÜLTEJ\1 1993 SAYI 79 

3. SONUÇ 

Agır metallerin çeşitli atık sulardan uzak
laştırmada pH parametresinin önemli ölçüde et
kili oldu~u, katyon formundaki metallerin pH 

yükselmesi ile tutulmalarının arttı~ı ve bu tutut

manın adsorpsiyon ve yüksek pH'Iarda çökelme 

mekanizması ile tutulan miktarlarında azalma ol

dugu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
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DİNAMiK VE ST ATİK SIKIŞTIRMA YA TABi TUTULAN 

KİLLİ KUM ZEMiNLERDE GRANÜLOMETRİK 

DEGİŞİM 

ÖZET 

Yazan :Jacques ESTEOULE (*) 
Catherine ISTV AN (*) 

Çeviren : H.Mehmet KILINÇ (**) 

Modifiye prolctor deneyi ile Jcuvars kumunda yapılan sıkıştım1a sonucu, kum tanelerinin 
kınlması ile ince taneler oluşmaktadır. Sı.Jnştumadan önce ve sonra yapılan ölçümlerle yeni 
oluşan ince tane miktan tesbit edilmiştir. Bu kuma kil ilave edilmesi zeminin granülometre· 
sindeki degişimi azaltmaktadır. Bu azalma, ilave edilen kil miktan ile orannlıdır. 

Prolctor deneyinde dinamik sılnştım10 yerine statik sı.Jcıştırma yapılırsa aynı gelişim göz
lenir; dinamik ve statik sticıştırma Jcum tanelerini kırar ancak, kuma ilave edilen kil, tanelerin 
kınlmasmı önler. 

1. GİRİŞ 
Duraylı dolgu ve altyapı elde edebilmek 

için dünyanın her !.arafında sıkıştırma yapıllf. Sı
kıştlfma toprağın sıkılığını artırır ve gözeneklilik 
azaldığı için zeminin gcçirimliliğide kısmen dü
şer, böylece zemin içinde su hareketide kısmen 
önlenmiş olur. Genelde hedef boşluksuz bir ze
min elde etmektir. Doğadaki toprak yapılarının 
çok farklı olması nedeniyle şantiyelerdeki maki
na parkıda çeşitlilik göstermektedir. Tekerlekli 
silindir basınç ve yoğurına, titreşiınli plakalar tit
reşim, bazı makinalarda darbe hareketiyle isteni
len sonucu verirler. 

Elde edilmesi gereken stkılığı belirlemek 
amacı ile bir laboratuar deneyi olan proktor de
neyi yapılır. Belirli bir sıkıştırma tekniğinde cl
de edilen birim ağırlık, zeminin ihtiva eLLiği su 
miktarına bağlıdlf. Zira proktor deneyinin amacı-

(*) Laboratoircdc Gcnic C ivil, Mincralogic ct 
Gcotechııiquc 11\SA, F 35043 Rcnııes (Fraııcc)-Bull. 
Int. Assoc, Eııgng. Gcol. Paris, 43, pp.41-46 

(**) DSI XIX. Biilge Müdürlüğü-SİVAS 

da, en büyük kuru birim ağırlığı elde edebilmek 
için zeminin ihtiva etmesi gereken optimum su 
miktarını tesbit etmektir. Sıkıştıncı makinalarda 
bize işte bu sıkılığı vermelidir. Proktor deneyi, 
önemli miktarda numune gerektirmesi nedeniyle 
ağır ve yavaşur. CBR kalıbında yapılan proktor 
deneyinde 33 kg numune gerekir ve bu deneyin 
sıkca kullanılmasında yarar vardır. Bu numune 
miktarı, sıkışma sırasındaki herbir su oranında, 
yeni bir numune kullanıını mümkün kılmaktadır. 
Eğer numune miktarı daha az ise, normal proktor 
kalıbını kullanmak veya eğer numune kolay ufa
lanmıyorsa deney yapılmış numuneyi tekrar kul
lanmak gerekir. Tebeşir, puzolan ve volkanik tüf
ler granülüınetrik yapıları değişen malzemeler 
olarak tanınlflar. Bu tip malzemelerden oluşan 
zeminlerde tekrarlanan sıkıştırma işlemi bu tip 
zeminierin kuru birim ağırlıklarını artırmakta{Şe
kil 1) buna mukabil CBD taşıma gücü değerleri
ni düşürmektedir. 
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2. DİNAMİK SIKIŞTIRMA 

Killi kumlar üzerinde yapılan bir araştırma 
az ufalanan malzeme olarak bilinen kuvars kum
larının bile granülometrik de~işime u~radığını 
göstermiştir. Bu araştınnada kuvars kumuna, al
terasyon ürünü olan farklı miktarlarda kaolin cin
si kil ilave edilerek elde edilen numuneler kulla
nılmıştır. Bu suni toprakların hazırlanışında, 

kırılmaya karşı çok dayanıınlı olan denizci Pliyo
sen'in iyi boylanmış kumları kullanılmıştır. De
neylerde kullanılan kurnun tane boyutunun 315 
ile 630 J.l m arasında olması için tabii olarak gö
rülen boylanma laboratuarda dahada artırılmıştır. 
Kil parçaçıkları pratik olarak 50 flm'den daha in
cc olaca~ı için (Şekil 2), 50 ile 315 f.l ın arasında
ki tane boyutu zorunlu ol<ırak bu deney sonu
cunda oluşacaktır. Bu deney topraklarının ufala
nabilirlik katsayısı 13 tür, bu topraklar çok daya
nımlıdır. Ölçüm 2 mm ile 100 J.lm fraksiyonu 
üzerinde yapıldı~ı için bu suni toprakların ufala
nabilirlik katsayısı kurnun ufalanabilirliği ile ay
nıdır. 
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% 90 kum ihtiva eden suni bir toprak üze
rinde, CBR proktor kalıbında, her su oranında 
yeni bir toprak numunesi ve aynı toprak numune
si tekrar kullanılarak deneyler yapılmıştır. Bu de
neylerden elde edilen ve şekil 3'te görülen iki 
proktor eğrisi şekil ve ulaştıkları kuru birim a~ır
lık itibariyle belirgin farklılıklar göstermektedir. 
Birinci yöntemle yapılan deneylerde kumla bir 
tapra~ı karakterize eden % 9 optimum su muhte
vas ında, 1,84 g/cm3 değerinden az belirgin bir en 
büyük değer gösteren yatık bir proktor eğrisi elde 
edilmiştir. İkinci yöntemle yapılan deneylerde 
ise, ince fraksiyonun arttı~ını gösteren, en büyük 
daha belirgin bir proktor e~risi elde edilmiştir; 
aynı optimum su muhtevasında en büyük dc~er 
daha yüksektir, 1,93 g/cm3'c ulaşmıştır. Aynı nu
mune üzerinde yapılan sıkıştırma işlemleri, ku
vars tanelerinin kırılınasına ve numuncdc başlan
gıçta var olan ince miktarının artmasına neden 
olmaktadır. Kırılmadan do~an bu artış toprağın 
sıkılı~ınıda yükseltınektedir. 
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Granülomctrik analiz ile ince omnındaki 
artış daha belirgin olarak görülmüştür. Deneyler
de kullanılan suni toprak çok özel bir tane yapısı
na sahiptir. Çünkü, bütün taneleri 50 J.l m küçük 
olan bir kil ilc iyi boylanmış ve bu özelliği labo
ratuar yönlemleriyle daha da bclirginlcştirilıniş 
kum karıştırılarak elde edilmiştir ve bu topra~ın 
köşeli granülometrik e~risi şekil 4'te verilmiştir. 
Proktorla yapılan dinamik sıkıştırmadan sonrd 
granülometrik e~rinin köşeli şeklinin kayboldu~u 
şekil 4'te görülmektedir. lki eğri arasındaki 
alan dinamik sıkıştırmanın ürünü olan ince 
miktarını göstermektedir. Boyutu 200 J.l ın nin al-



tındaki tane miktarı % 11.33'lük bir artışla % 9,96 
dan % 21 ,29'a çıkmış yani, iki mislinden daha faz
la bir artış olmuştur. 

Bu gelişmeler tararnalı elektronik mikros
kapla belirgin olarak görülmektedir. Sıkıştırma iş
leminden önce kum taneleri tipik denizci Pliyosen 
kum taneleri gibidir, hemen hemen mükemmel bir 
yuvarlaklık ve yüzeyleri küçük darbe izleri ve eri
mc şekilleri gösterirler. 
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Dinamik sıkıştırınadan sonra tanelcrdc, ku
varslarda tipik olarak görülen ve taneleri boydan 
boya kateden kabuk şeklinde kınlma yüzeyleri ve 
keskin kenarlar görülmektedir. Demelli praktar 
deneyinde kullanılan enerjinin tamamından tanele
rio sıkışmasında yararlanılmamış, bu enerjinin bir 
kısmı kuvars tanelerinin kırılınasına harcanmıştır. 

3. KİL ORANININ ETKİSİ 

Kurnun içindeki kil oranının artması kırılına 
olayını azaltınaktadır (Şekil 5). Numune % 10 kil 
ihtiva ettigi zaman, dinamik sıkıştınnadan önce ve 
sonra elde edilen granülometrik egriler arasındaki 
alan büyüktür ve 200 ı..ı m'den küçük parçacıkların 
kül oranı iki katına çıkmıştır. Kil oranı % 20 oldu
ğu zaman 200 ı..ı m'dcn küçük tane miktarında sa
dece % 50, o/o 40 kil ihtiva ettiJıi zaman ise % 8 ar
tış olmuştur. 

Bütün deneylerde aynı kum kullanıldıgına 

göre, granülometrik yapıdaki değişimler, sıkıştır
ma kuvvetine karşı numunelerin ihtiva ettiği kil 
oranına bağlı ohırak farklı tepki göstermelerinden 
kaynaklanmaktadır. Kil oranı az · olduğu zaman 
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kum taneleri kırılmakta, fazla oldugunda ise kum 
tanelerinin kayması kolaylaşmakta ve taneler kırıl
maktan kurtulmaktadırlar. 

Şekil S 

Elektronik ınikroskopla yapılan incelemeler 
kumdaki kil oranının etkisini göstermektedir. % 
10 kil ihtiva eden numunelerde kum tanelerinin 
büyük kısmı sıkıştırına basıncı altında tamamen 
parçalanmıştır, halbuki % 40 kil ihtiva eden nu
munelcrde taneler sadece kenarlannda kırılmışlar 
ve başlangıçtaki tane yuvarlaklıgı büyük oranda 
korunmuştur. Özet olarak, proktor deneyi ilc dina
mik sıkıştırmaya tabi tutulan numunelerde kuvars 
taneleri büyük oranda kırılmaktadırlar, numunede
ki kil oranı ne kadar fazla ise kırılma olayı o kadar 
azdır. 

4. ST ATİK SIKIŞTIRMA 

Kullanılan sıluştınna tekniginin etkisiele 
araştırılabilir. Bu görüş dogrultusunda hidrolik 
pres ile statik sıkıştırma deneyleri yapılmıştır. Bu 
deneylerde hedeflenen kuru birim ağırlıklar prok
tor deneyinde elde edilenlerin aynıdır. Bu agırlık
lar% S'lik bir hata ile elde edilmişlerdir. Statik ve 
dinamik sıkışunnaların numunelerdeki tane da~ı
lımı üzerine etkileri aynıdır. Şekil 6 bu sonucu 
açıklamaktadır. Statik sıkıştırına ilc oluşan ince ta
ne miktarı, sıkıştırmadan önce ve sonra çizilen 
granülomctrik eğriler arasındaki alanla temsil edil
mektedir, ince tane oluşumu şekil 7'de görüldüğü 
gibi numunenin ihtiva ettiği kil oranıyla ters oran
tılıdır. Kil franksiyonu koruyucu olm<ıktadır. 

Aynı olaylar burada da elektronik mikros
koptu gözlenebilir. Kil oranı ne kadar az ise nu-

13 
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munedeki kum taneleri o kadar fazla kırılmakta
dırlar. 

Dinamik sıkıştırma yerine statik sıkıştırma 
yapılması, serninterin granülometrik yapısında 

görülen degişimi azaltına yönünden pek etkili ol
mamıştır. Hatta statik sıkıştırma dinamik sıkıştır
maya göre daha tahripkardır. Şekil 8, statik sıkış
tırma ile üretilen ince tane miktarının dinamik 
sıkıştırma ile oluşundan daha fazla oldugunu 
göstermektedir. 
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5 SONUÇ 

Bu deneyler, çok dayanıklı olan kuvarslı 

zeminlerde bile, proklorla yapılan dinamik veya 
hidrolik presle yapılan statik sıkıştırma deneyle
rinde iyi sonuç alınamadıgını ve tanelerio büyük 
oranda kırıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ze
minlerin iyi sıkışması için titreşimli sıkıştırma 

tekniğine yönlcnmek gerekmektedir. 

ŞEKİL LlSTESt 

Şekil 1- Pacy -sur- Eure yöresi tebcşirlerinin 

proktor t:ğrileri 
Kuru birim ağırlığını sıkıştırma sayı

sıyla değişimi : 1 no'lu eğri bir sıkıştır
ma ve 2 no'lu eğri iki sıkıştırmadan 

sonra 

Şekil 2- Suni toprak bünyesine giren kum ve ki
lin kümülatif granülometrık eğrileri. 

Şekil 3 - % 90 kum ve %10 kil ihtiva eden suni 
bir toprağın proktor eğrileri 
I no'lu eğri : yeni numune 
2 no'lu eğri : kullanılmış numune 

Şekil4 - % 90 kum, %1 O kil ihtiva eden suni top
raklarda küınülatif granüloınetrik eğri
ler 
Çizgi : sıkıştırmadan önce 
Kesik çizgi : sıkıştırmadan sonra 



Şekil 5 - Kil oranına göre değişen küınülatif gra
nülometrik eğriler 
Çizgi : Sıkıştırmadan önce 
Kesik Çizgi : dinamik sıkıştırmadan 

sonra 

Şekil 6 - Kil oranına bağlı olarak statik sıkıştır
madan önce ve sonra elde edilen kü
ınülatif granüloınetrik eğriler 

Çizgi : sıkıştırmadan önce 
Kesik çizgi : sıkıştırmadan sonra 
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Şekil 7 - Statik sıkıştırmada, kil oranına göre, 
200 ll m'nin altında partikül oluşumu 

Şekil 8 - %90 kum, %10 kil ihtiva eden suni top
raklarda kümülatif granülometrik eği
ler 
Çizgi : dinamik sıkıştırmadan sona 
Kesik çizgi : statik sıkıştırmadan sonra 
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. . . . . 
Y APILARA GELEN ZEMIN ITKILERININ 

BiLGİSAYAR İLE HESABI 

Özay AKTAN :Inşaat Mühendisi 

ÖZET 

Hemen hemen her yapı az yada çok zemin itkisine manızdur. Günümüzde derin badrum
lu ve gömülü yapıların sayısında artış görülmektedir. Bu nedenle yapılara gelen zemin ilkile
rinin saglıklı olarak hesabı güvenlilc ve ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu bölümde zemin ilkilerinin hesabında en çok kullanılan "COUWMB KAYMA KAMASI" 
metodunun uygulama alanı genişletiterek degişik tipteki kayma kanıalarma ait zemin itkile
rinin hesabı için bilgisayar programı verilmiştir. Programda ayrıca, kayma kanıası üzerinde 
bulunması muhtemel bölgesel sürşaıj ükiside dikkate alınmıştır. Program ve hesaplar tama
men COUWMB KAYMA KAMASJ" teorisine ve kabullerine uygun olarak geliştirilmiştir. Prog
ram BASIC dili ile yazılmış olup, yeterli kapasitedeki küçük makinalarda da uygulanabil
mektedir. 

1. GiRiŞ 

Coulomb kayma kaması metodunda zemin 
içinde oluşan ve eğik düzlcm üzerinde hareket 
eden kama şeklindeki bir zemin küllesinin iLkisi
ne maruz kaldıgı kabul edilmektedir. Şekil 1-a 
Metodda ayrıca, zemin itkisi alan yapıların kay
ma düzlcmi açısına ve kayma düzlemi üzerindeki 
kayma kaması kütlesinin büyüklüğüne bağlı ola
rak hesaplanan en büyük zemin ilkisine göre bo
yutlandırılması öngörülmektedir. 

Coulomb metodunda çözümü verilen kay
ma bımasının kesiti üçgen şeklinde olup; değişik 
tipteki karnalardan yapılara gelen itkilerin hesa
bında büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrı-

ca, kaymakaması üzerinde bulunan bölgesel ya
yılı yüklerin (bölgesel sürşarjın) yapıya olan ilki
sini saptamak mümkün olmamaktadır. Me
todla çözüm getirilmeyen diğer bir husus ise, 
kayma kaması şev açısının içsel sürtünme açısın
dan büyük olması durumudur. 

Bu bölümde; Coulomb Metodunda çözümu 
verilmeyen değişik tipteki kayma kamalarının it
kisine ve bölgesel sürşarj itkisine maruz yapı lara 
gelebilecek maksimum zemin ilkisini hesaplayan 
bilgisayar programı verilmiştir. Programda çözü
mü verilen üç değişik tip kayımı kaması için ay
ncı. şev açısının içsel sürtünme açısından büyük 
olma durumları için de, büyük oranda çözüm ge
tirilmiştir. 
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2 - COULOMB KAYMA KAMASI 
YÖNTEMİ 

2.1 AKTIF tTKİ: Yapılara gelen zemin it
kilerinin hesabı için geliştirilen "Coulomb Kay
ma Kaması" yönteminde, yapıların zemin ilkisi 
ilc çok az hareket ettiği ya da döndüğü, hareketle 
birlikte, zemin içinde tabanı eğik düzlem üzerin
de hareket eden bir kayma ka ması oluştuğu kabul 
edilmektedir. Şekil 1-a Kayma kamasının eğik 
düzlem üzerinde aşağıya doğru tamamen kayma
sını önlcycn iki kuvvet mevcuttur. Bunlardan bi
risi, yatayla (K) açısı yapan kayma düzlcmi altın
da kalan zeminin reaksiyon kuvvetidir. Bu 
kuvvet kayma düzleminin normali ile (C) açısı 
yapmakta olup, harekete ters yöndedir. (C zemi
nin içsel sürtünme açısıdır) Harekete mani olan 
diğer kuvvet ise, duvar arka düzlemi normali ilc 
(V) açısını yapan ve harekete ters yönlü oluşan , 
duvarın (P) reaksiyon kuvvctidir. (V duvar ile ze
min arasındaki sürtünme açısıdır). Yapıya gelen 
maksimum (P) kuvveti aktif zemin itkisi olarak 
tarif edilmekte olup kayma düzlcıni açısının 
fonksiyonu olarak kayma açısının uygun bir de
ğerinde teşekkül ctıncktcdir. (P (K); Pa max?) 

2.2 PASİF lTKİ : Yapıların zemin yönünde 
sürekli (zcminlc birlikte) hareketini sağlayan mi
nimum ku"vet pasif zemin (reaksiyonu) ilkisi 
olarak isimlcndirilmcktedir. Bu hareketin sağla
nabilmesi için yapılan kabuller aktif toprak ilki
sindekine benzer olmakla birlikte sadece hareke
tin yönü dcğişiktir. Şekil 1-b (P(K); Pp max?) 

ACI: K•Mıi(O-C) 

W AÇI:90•M*(C+V)+Z-K 

P(K) 

.a)AKTiF iTKi(M:+ ı) 

Coulomb yönteminde, kahczyonlu zemin
lerde pasif zemin iLkisinin hesabı için çözüm ve
rilmemiştir. 

2.3 AKTİF VE PASİF ZE:YIİN tTKİSİNDE 
DEPREM ETKİSİ : Aktif ve pasif zemin ilkisin
de deprem etkisi, depremsiz halden tamamen ba
ğımsız olarak ayrıca hesaplanmaktadır. Kayma 
kaması üzerindeki deprem etkisi iki yönlüdür. 
(ltkiyi azalucı ve çağaltıcı yönde) Aktif deprem 
ilkisinin hesabında, yapıya gelen ilkiyi artırıcı 

yöndeki etkisi alınmalıdır. Şekil 1-a Pasif zemin 
itkisinin hesabında ise depremin zemin reaksiyo
nunu azaltıcı yöndeki etkisi alınmalıdır. Şekil 1-
b seçilen deprem ivmesinin şiddetine bağlı ola
rak yapılan hesaplarda eksramum değerini veren 
kayma düzleminin açısı (K) depremsiz haldekin
den farklı çıkmaktadır. 

2.4 - AKTİF- PASIF- DEPREMLİ - DEP
RE\1SİZ ZEMil\ İTKILERİ~İN GE~EL VE 
TOPLUCA İFADESİ : Seçilen deprem ivmesi
nin (a) şiddetine bağlı olarak yatay deprem kuv
veti ilc kayma kaması ağırlığının (W) bileşke 
kuvveti, düşey le D = ± A TN (a/g) açısı yapacak
tır. Aktif zemin i tkisi için M'ye ( + 1) pasif zemin 
ilkisi için M'yc (-1) değeri verilmesi halinde, Ak
tif-Pasif-Dcprcmli-Dcprcmsiz zemin ilkileri (K) 
kayma düzlcmi açısının fonksiyonu olarak toplu
ca aşağıda verilen trigonometrik fonksiyonla ifa
de edilmektedir. Şekil 1-a-b 

wf:Ç 
~----..,f'l>,...ı--"A(!j~_ I:90+M~C+V)•Z-K 

b)PASiFiTKi (M:-1) 

Şekil 1 - (a-b) Coulomb Kayma Kaması 
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W*SIN(K+M*(D-C)) 
P(K) SIN(90+M*(C+V)+Z-K)*COSD 

W : Kayma kaması aJ:tırlığı 

K : Kayma düzleminin yatayla yaptıJ:tı açı 

C : Zeminin içsel sürtünme açısı 

V : Zemin ile duvar arasındaki sürtünme 
açısı 

Z : Duvar arka yüzünün düşey ile yaptığı açı 

D : Dcpremli durumda bileşke kuvvetin dü -
şeyle yaptığı açı 

Bu trigonometrik fonksiyonun maksimum 
değeri yapıya gelebilecek maksimum aktif zemin 
itkisini, minimum değeri ise zeminin minimum 
pasif ilkisini (reaksiyonunu) vermektedir. 

Coulomb kayma kaması yönteminde verilen 
çözüm sadece üçgen kesitli kayma kamaları için 
geçerlidir. Coulomb yöntemin de, Aktif-pasif
depremli-depremsiz zemin ilkilerinin belirlenınesi 
için trigonometrik fonksiyonun max. ve min. nok
talarını (K) kayma düzlemi açısına bağlı olarak 
veren fonnüller çıkartılmıştır. 
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Verilen bilgisayar programından ise; seçilen 
3 değişik tip, kayma kamasının ağırlıkları ve kay
ma düzlcninin açısına bağlı olarak hesaplanmakta 
ve elde edilen yeni trigonoınetrik fonksiyonların 
max. ve min. noktaları tatonmanla tespit edilmek
tedir. Programda ayrıca, bölgesel sürsarj olarak ta
rif edilen yüklerio kayma kaması üstünde kalan 
bölümlerinin ağırlığı, kayma kaması ağırlığına ila
ve edilerek, bölgesel sürsı.trjın yapılara olan etkisi 
de tespit edilmektedir. 

3- KAYMA KAMASI TİPLERİ 

Uygulamada sıkça rastlanan ve birtakım ka
bullerle çözüm getirilmeye çalışılan bazı zemin it
kisi problemlerine sağlıklı çözüm getirilmesi 
amaçlanarak oluşturulan üç deği}ik tipteki kayma 
kaması ile ilgili gerekli açıklamalı.ır aşağıda veril
miştir. 

Coulomb yönteminde çözümü verilen kay
ma kamasının kesiti üçgen olmasına karşın, I. TİP 
kayma kaması dörtgen, II. ve III. TIP kayma ka
maları beşgen olarJk seçilmiştir. İncelenen kayma 
kamalarının geometrik tarifi X; Y eksen takımı 

üzerinde sembol ve işaretleri ile verilmiştir. Şekil 
2-a-b-c, yine aynı eksen takımı üzerinde bölgesel 
sürsarjın konumu tarif edilmiştir. 

YAPI 

(~) TiP 1 (b) TiP ll (c) TiP III 

Jt:_Y_ 
TANK 

V'- A*~ 1 
- 1-TANI/TANK 

Şekil 2 - (a-b-c) Kayma Kaması Tipleri 
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3.1 I. TİP KAYMA KA MASI : Ka ma şevi
nin yapıdan belirli mesafede olması durumuna 
çözüm getirmek için oluşturulmuştur. Bu tip kay
ma karnalarında şevin yapı duvarından başlaul
ması halinde kama kesiti üçgen olmaktadır. Bu 
sınır şartına uygun olarak yapılan çözümler Cou
loınb yönteminde elde edilen çözümlerle tam bir 
uyum içinde olmaktadır. 

3.2. II. TİPKAYMAKAMASI: İki yapı ara
sında kalan dolgu veya zeminlerden yapıya gele
cek itkinin sağlıklı olarak hesaplanınası için oluş
turulmuştur. Bu tip kaınalarda pasif itki hesabı 
yapılırken komşu yapının hiç itki almadığı kabul 
edilmiştir. 

3.3 lll. TİP KAYMA K AM ASI : Bu tip 
kayma kaması iki farklı kademeden oluşan dolgu 
veya zeminlerde, zemin iLkisinin sağltklı olarak 
hesaplanabilmesi için oluşturulmuştur. 

Ayrıca, koh('.zyonlu zeminlerde I. TİP veya 
üçgen kesiLli kayma kaınalarında, şev açısının 

kayma düzlcmi açısından büyük olma durumun
da, şev düzlcıni ile kayma kaması düzlcmi yapı
nın iç tarafında veya şev düzleminin zemin için
deki uzantısı üzerinde kesişınektedir. Bu 
durumda ise kayma kaınasının alanı ve ağırlığı 
sonsuza gitmektedir. (şekil 3 tip 1-b). Böyle du
rumlarda, ilki problemi çözümsüz olmaktadır. 

Halbuki yeryüzündeki tüm şevler sınırlı olup, 
belli bir yükseklikten sonm son bulmaktadır. 

Böyle durumlarda teşekkül eden kayma kamrısı 
tipi I. tip kayma kaınasından ziyade III. tip kay
ma kanıasma ya çok benzer ya da y<Lklaşık ben
zer olabilmektedir. Bu çeşit problemc kohezyon
suz zeminlerde rastlanınaınaktadır. Kohczyonsuz 
zeminlerde şev açısı içsel sürtünme (tabii şev) 

açısından büyük olmamaktadır. 

Etüd edilen kayma karnalarında farklı he
sap bölgeleri ve bazı belirsiz bölgeler bulunmak
tadır. Bu konu ile ilgili açıklamalar ilerki bölüm
lerde verilecektir. 

4- PROGRAMIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

4.1 AKTIF ZEMIN tTKiSININ HESABI : 
Aktif toprak ilkisinin hesabına (K) kayma açısına 
(C/2) değeri verilerek başlanınakLa ve bu açı her 
adımda 4° <ırllırılarak hesaba devam edilmek
tedir. Her adımda hesap edilen, (P) ilki değeri 

bir evvelki adımdaki itki değeri (O) ile ınu

kayese edilmekte, P değeri küçülmeye başladığı 
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anda max. noktası bir veya iki adım geçilmi~ ola
cağından iki adım (8°) geri dönülerek aynı hesa
ba 0,6° lık adımlarla devam edilmektedir. Maksi
mum noktası ikinci defa geçildiğinde max. zemin 
itkisi değerine yeterli yaklaşım sağlandığından 
işleme son verilmektedir. Maksimum noktası ge
çildiğinde bir evvelki adımın ilki değeri (O) max. 
itki değerine daima daha yakın olacağından çıktı
lar bir evvelki adımdan alınmaktadır. (Max. P = 
O : K= -0,6) I. tip kayma kaınası şev açısından 
(I), C/2 açısından büyük olması durumunda, he
saba (I) şev açısmdan başlanmaktadır. (K 1 =I) 
Böylece, kayma kamasının sonsuz büyük olma 
durumu etüd alanı dışında bırakılmış olmaktadır. 
Bu kriterlerle yapılan hesaptaelde edilen itki de
ğerindeki hata miktarı %00 mertebesindc olmak
tadır. 

4.2 PASIF ZEMİN İTKİSİ~İN HEBASI : 
Pasif zemin ilkisinin hesabına (K) kayma düzle
mi açısına sıfır değeri verilerek başlanınakLa ve 
hesap tamamen aktif zemin iLkisinin hesabına 
benzer şekilele yapılmaktadır. Ancak, bu durum
da min. P değeri arandığından min. noktasının 
gcçildiği P değerinin artmaya başlamasından an
laşılmaktadır. Ayrıca, adımlardaki pasif itki de
ğerlerindcki aruş büyük olduğundan, iki adım 
(8°) geri dönüldüktcn sonra atılan adımlar 0,2° 
olarak yapılmaktadır. 

S- KAYMA KAMALARINDA HESAP 
BÖLGELERİ: 

I. Tip kayma kanıasında iki farklı bölgede, 
II. ve III. tip kayma kaınalarıncla ise üçer tip fark
lı bölgede hesap yapılmaktadır. Her üç tipteele 
kayma kanıası alanı iki ayrı kısım olarak hesap
lanmaktadır (Q ve G) Bunlardan Q ilc ifade edi
len daima üçgen şeklinde ve H yüksekliğinin al
tında olan parçadır. G parçası ise, kayma kaınası 
şevinin altında veya üstünde olmasına bağlı ola
rak + veya - işareti alan üçgen veya dörtgen şek
linde, bazı durumlarda ise, sıfır olan parçadır. Şe
kil 3 tip la, Tip 2a, Tip 3a. Ancak, kohezyonlu 
zeminlerde (I) şev açısının, kayma clüzlcmi açı
sından büyük olması durumunda bazı belirsizlik
ler meydana gelmektedir. Genel olantk kayma 
kaınası iki ayrı parça halinde tc~ckkül etmektc 
üsl parçanın yapıya olan iLkisi ve stabilitesi hak
kında kabul yapmak mümkün olmamaktadır. Şe
kil 3 Tip I-b, Tip II-b, Tip III-b. Bu bölgeler be
lirsiz bölge olarak tarif edilmekte, ckstramum 
noktası bu bölge içinde çıkmış ise, elde edilen 
neticeler geçersiz kabul edilmektedir. Ancak, be
lirsiz bölgenin altındaki ve üstündeki bölgelerde 
yapılan hesaplarda tcrcdclütlü bir durum bulunma
maktadır. Önemli olan hesap bakımından sürek-



sizlik veya sıçrama ilc karşılaşılmadan ahenkli bir 
şekilde bu bölgenin geçilmesidir. Bu durumun 
sağlanması için yukarıda ayrı olarak teşekkül eden 
G parçasının ağırlığının kayma kaması ağırlığına 
dahil edilmesi iki parça arasındaki boşluğa rastla
yan bölgesel sürsarjın ihmal edilmesi iki parça 
arasındaki boşluğa rastlayan bölgesel sürsarjın ih
mal edilmesi gerekmektedir. Bu belirsiz bölgenin 
dışında bulunan ekstramum noktalarında bir sorun 
olmayıp neticeler geçerli sayılmakıadır. 

TiP l(;a) 

I<K 

TiP ll (;a ) 

'f ' 
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I. tip kayma kamasında bu bölgede teşekkül 
eden kayma kumasının büyüklüğü ayrıca sonsuza 
gittiğinden bu tip kumalarda bu bölgede hesap ya
pılmamaktadır. Hesaba kayma kaması şev açısın
dan başlanarak devam edilmektedir. Şekil 3. Tip I 
(b) ancak, şev başlangıcı yapıdan yeterince uzak 
değilse yapıya, şevide içine alan kayma kamasın
dan çok büyük (sonsuza giden) ilkiterin gelebile
ceği gözden kaçırılmamalıdır. 

TiP 1 (b) 

!>K 
TiP ll( b) 

] 1 ~~IRI( PkiTKi) 

YAPI 

I<K 

i 1. BÖL . SINIRI (PA. iT.Ki) 
' - )> I>K 

TiP lll( a) 
ır 

TiP lll (b) 

Şekil 3- Kayma Kaması Bölgeleri 
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6- PROGRAMIN KULLANILMASI : 

Program "Coulomb Kayma Kaması" teori
sine uygun olarak gerçekleştirildiğinden, Cou
lomb yönteminde getirilen tüm sınır şartları ve 
uygulamabır bu program için de geçerli olacaktır. 
Kayma kaması yüksekliğinin (H) belirlenmesi, 
tabansuyunun bulunması veya tüm kayma kaına
sı üzerinde üniform sürsarj bulunması durumun
da, yöntemde belirtilen hususlara uygun hesap 
yapılacaktır. Bu gibi bilgiler için ilgili kaynakla
ra başvurulmalıdır. 

6.1 PROGRAM ÇIKTILAIU~IN GEÇER
stz OLDUGU DURUMLAR 

6.1.1 METOOTA ÇÖZÜM VERİLMEYEN 
BÖLGE : Coulomb yönteminde kohezyonlu ze
minlerde pasif ilk; için çözüm verilınediğinden, 
bu şartları sağlayan girdiler için programdan elde 
edilecek sonuçlar geçersiz sayı lacaktır. 

6.1.2 BELİRSİZ BÖLGE İÇİNDE KALAN 
ÇIKTILAR : Minimum veya maksimum noktası
nın Il. ve III. tip kamuların belirsiz bölgesinde 
çıkması halinde neticeler geçersiz sayılacakur. 
Bu gibi durumlarda bilgisayar ekranında "EKST. 
NOKTASI BELlRSlZ BÖLGEDE NETICE GE
ÇERSlZ" ikazı çıkuktan sonra fikir vermek bakı
mından neticeler verilmektedir. G değeri çok kü
çük, sürsarjın dağılıını uygun ise neticeler 
yaklaşık olabilir. 

6.2 ÇlKTILARlN KONTROL EDİL:vtESİ 
GEREKEN DURUMLAR : I. Tip kayma kaması 
şev açısının çok büyük olması, yapıdan belirli 
uzaklıkta büyük bir yük olması veya deprem iv
ınesinin çok yüksek seçilmesi halinde max. nok
tası inceleme alanı dışında (altında) kalabilınek
tedir. Bu durumda, program ikinci adımı attıktan 
sonra iki adım geri dönerek başladığı kesille kal
maktadır. Bu duruma genellikle I. Tip kayma ka
masında ve pasif zemin iLkilerinin hesaplarında 
rastlanmakta ve bilgisayar ekranında "ÇlKTlLA
RI KONTROL ET. EKS. NOKTASI !NCELE
ME ALANI DIŞINDA OLABiLIR" ikazı çık
maktadır. Bunun anlamı genellikle aktif iLkide 
max. noktasının hesap alanı altında, pasif iLkide 
ise minimum noktasının yatay düzlcm üzerinde 
olduğu (K=O) şeklinde yorumlanabilir. Neticeler 
kontrol edilmelidir. 

I. Tip kayma kamasında max. noktasının 
inceleme alanı içinde çıkınası durumunda da 
eğer kayma kaınası şev açısı C içsel sürtünme 
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açısından daha büyük ve kayma kaması şevinin 
başlangıcı C lik kayma düzlemi içinde kalıyor 
ise; (K>=C degeri için); şekil 2-b kayma kaması 
alanı ve ağırlığı sonsuza gideceginden program
da inceleme alanı içinde bir max. değeri verilme
sine rağmen, yapı tamamen şevin arkasındaki bü
yük kütlenin ilkisi altında demektir. Deprem 
durumunda bu ilki daha da büyük olacaktır. Bu 
gibi durumlarda, şevin yaLınlması veya yapının 
ötelenmesi gerekmektedir. Problemin çözülmesi
nin zorunlu olduğu durumlarda, mevcut topoğ
rafyanın kayma kaması III. tip kayma kamasına 
emniyetli bir şekilde adapte edilerek program ile 
çözülmeli ya da muhtelif kayma düzlcmleri için 
karnaların gerçek ağırlıkları hesap edilerek taton
manla neticeye gidilmelidir. 

6.3 DEPREM HESABI : Normal olarak 
program girdileri verilip depremsiz halin netice
leri alındıktan sonra, ekranda deprem ivmesi
nin yer çekimi ivmesine oranı sorulmaktadır 
"DEP.IY.TAN ((a/g) ?" Bu değer verildiğinde 
depremli duruma ait çıktılar alınmaktadır. (max. 
P; K veya min. P;K) Bu orana sıfır "O " değeri 
verildiğinde, depremsiz yeni bir hesap için prog
ramın girdiler bülüınüne dönülmektedir. 

6.4 PROGRAMIN İSTENEN ALANA YÖN
LENDİRİLMESİ : Programın normal akışında 
genel girdiler belirli bir sıra dahilinde sorulmak
tadır. Eğer bölgesel sürsarjın değeri (S=O) olarak 
verilmiş ise, programda sürsajın başlangıç ve son 
noktalarının "Y" eksenine olan uzaklıkları sorul
ınamaktadır. (L;X) 

6.4.1 1TK1 CİNSİNİN BELİRLE:\'MESİ : 
Programın belli bir kesiminde ilkinin türü sorul
maktadır. "lTK! CIN.? AK=1; PA=-!" Eğer ak
Lif i tki isteniyorsa soru + 1 pasif i tki isteniyor ise 
soru -1 olarak cevaplandırılmalıdır. 

6.4.2 KAYMA KA.\1ASI Tn>İ:\'İ:\' TESPtrt : 
Programın bir başka kesitinde hesabı yapılan 
kayma kaması tipi sorulmaktadır. "KAMA T1P1 
1 ,2,3 ?" Cevabın olması durumunda 1. tip kay
ma kamasının hesabına başlanınııktadır. Cevap 2 
ise ardından komşu binanın yapıya olan mesafesi 
sorulmakta "DU.ME.B ?" ilk sorunun cevabı 3 
ise, ~evin yüksekliği sorulmaktadır. 
"ŞEV. YUK.T?" Son girdiler verildikten sonra 
program yöneltildiği alanda hesap yaparak neti
ccleri vermektedir. 

6.5 PROGRA\'IJ~ BELİRLİ BÖLGEDE 
KULLA~ILMASI : Programın normal akışında 
kullanılabilmesi için 13 adet girdinin peşpeşe ve
rilmesi gerekmektedir. Kullanıcıya bu kadar çok 



girdi ilc sıkınamale açısından programın bazı bö
lümleri REM komutu ile kapılarak programın en 
çok kullanıldığı kısıtlı bir bölgede çalışması sağ
lanmıştır. 

6.5.1 PROGRAMIN SADECE AKTiF İTKİ 
ALANINDA ÇALIŞTTRILMASI : Programın 70. 
saurına REM komutu yazılarak program akışının 
sadece aktif itki bölümünde kalması sağlanmışur. 
Aktif ve pasif i tki ilc çalışacağı zaman bu satırda
ki REM komutu kaldırılmalıdır. 

6.5.2. PROGRAMIN SADECE I. TİP KAY
MA KAMASI ALANH•mA ÇALlŞTlRILMASI : 
Programın 80. satırına REM komutu yazılarak 
program akışının sadece I. tip kama için çalışması 
sağlanmıştır. I. ilc birlikte II. ve III. tip kamaların 
devreye sokulması için bu satırdaki REM komutu 
kaldırılmalıdır. 

6.6 PROGRA:\1IN İSTENEN KAYMA DÜZ
LEMiNDE ÇALIŞTIRIL:YIASI : 

(K açısının keyfi seçilmesi) 
Seçilen herhangi bir kayma düzteminden ya

pıla gelecek olan aktif ve pasif iLkilerinin hesap 
edilebilmesi için 160. ve 700. satırdaki REM ko
nutlarının kaldırılması gerekmektedir. Bu durum
da, programın nom1al girdileri verildikten sonra, 
itkisi istenen kayma düzleminin açısı ve deprem 
ivmesinin şiddeti sorulmaktadır. "K=?; TAN al 
g=D? " Bu değerlerin girilmesinden hemen sonra 
aranan neticeler ekranda belirmektcdir. (Deprem
siz hal için TAN a/g=Ü verilecektir.) 

Böylece, örnek 1 'de olduğu gibi, K açısına 
bağlı ol~ırak yapılara gelen itkilcrin grafiğini elde 
etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca; çıktıların has
sasiyetini veya, 2. maxsimum noktasının olup, ol
madığını araştırmak imkanı sağlanmış olmaktadır. 

6.7 SÜRŞARJ : 
6.7.1 UNİFORM YA YILI SÜRŞARJ : 
Eğer tüm kayma kaması üzerinde üniform 

yayılı bir yük var ise, bu sürşarjın iLkisi Coulomb 
yönteminde tarif edildiği şekilde hesaplanacaktır. 
(H= H+ sürşarjı 1 birim hacim ağırlığı) 

6.7.2 BÖLGESEL SCRŞARJ: Eğer, üniform 
yayılı yük kayma kaınası üzerinde belirli bir böl
gede bulunmakta ise, girdilerde (S,L,X) değerleri
nin verilmesi yeterli olacaktır. Programda kama 
dışında kalan sürşarjın belirli bir derinliği var ise 
(Temel çukuru gibi) bölgesel sürşarjın değerinden 
temel derinliğindeki zeminin ağırlığı düşülmelidir. 
Böyle bir uygulamada Temel düzlcıni üstünde ka
lan zemin üniform yayılı sürşarj olarak mütala 
edilecektir. 
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6.7.3 BİRDEN ÇOK BÖLGESEL SÜRŞARJ : 
Kayma kaması üzerinde birden çok bölgesel sür
şarj bulunması durumunda, programa yeni bir gir
di ilave edilmesi gerekmektedir, (A27). Bu girdi 
en uzak bölgesel sürşarj dışındaki diğer bölgesel 
sürşarjların toplamı olarak, toplam kayma kaınası 
ağırlığına ilave edilecektir. (W = ... + ... A27) Bu 
şekilde bir max. elde edildikten sonra, en uzakta 
bulunan bölgesel sürşarj yok kabul edilerek, 2. en 
uzak bölgesel sürşarj en uzak bölgesel sürşarj ka
bul edilecektir. Böylece : 2. bir max. değer elde 
edilecektir. Bu işleme böylece devam edilerek en 
son adıında tüm bölgesel sürşarjlar ihmal edilerek 
son max. zemin iLkisi belirınenecektir. Elde edilen 
tüm maksimumların maksimumu projenin itki de
ğeri olarak kullanılacaktır. Ancak, ayrıca seçilmiş 
olan maksimum i tki ye ait A27 değerine dahil olan 
tüm bölgesel sürşarjların bu maksimum iLkiyi ve
ren kayma kaması üstünde kalmış olması gerek
mektedir. 

7. PROGRAMIN ÇALIŞHGI ALANLAR : 
Program, 3 değişik kayma kaması tipinde, iki de
ğişik i tki tipi (aktif+ pasif) iki değişik zemin cinsi 
(kohezyonlu-kohezyonsuz), iki değişik yük duru
munda (sürşarjlı-sürşaıjsız), iki farklı kuvvet i tki
sinde (dcpremli-depremsiz) olmak üzere 48 deği
şik durumda çalışmaktadır. Ancak, Coulomb 
kayma kaması yönteminde, kohezyonlu zeminler 
için pasif zemin i tkisi hesabı verilmemiştir. Bu ne
denle program, kullanılabilir alanı 36 adettir. Kay
ma kamularındaki değişik hesap bölgeleri (2+3+3) 
dikkate alındığında programın gerçek çalışma ala
nının çok daha büyük olduğu sonucuna varılm~ık
tadır. 

1. 11 . 111 

PRJCA\MIH ÇALIŞMA Al...,_. (lll16)::. "1 
c.fÇERL.I 8Ö.!.f. SAYISI (lıl2):: J6 

Şekil 4- Programın Çalışma Alanı 
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8 ·SONUÇ 

Programın bütün alanlarda doğru olarak ça
lı ş tı ğ ı bir çok örnek üzerinde uygulama yapılarak 
gösterilmiş tir. Ancak projelerde kullanılacak 

olan sonuçların doğruluğununu kanıtlanmas ı ge
reken durumlarda, programdan elde edilen max
simum noktas ı ile birlikte kayma düzleminin 
0,6° üstündeki ve 0,6° altındaki kayma düzlemle
rinden yapıya gelecek olan itkilerin ayrıca nume
rik olarak hesaplanınas ı gerekecektir. Bu tahrik 
sonucunda eks traınum ilkinin K aç ı s ında Leşek

kül e tti ğ i görülecektir. Pas if itki durumunda 
(K;K+0,2; K-0,2 için hesap yapılmalıdır.) Özet 
olarak K,K+0,6, K-0 ,6 kayma düzlemleri üzerin
deki kayma kama larının ağ ırlığ ı (Sürşa rj dahil) 
bulunacak bu değerler P(K) formülünde yerine 
konarak (K) düztemindeki itkinin max. olduğu 

. gösterilecektir. 

9- SEMBOLLER 

Kayma kaınası yüksekliğ i 

Kayma kaması şev açısı 

Duvar arka yüzünün düşey ile açı s ı 

Zemin içsel sürtünme aç ı s ı (0) 

Duvar ile zemin sürtünme aç ı s ı (o) 

Zeminin birim hac im ağ ırlığ ı (y) 

Kayma kamis ı şevinin Y eksenine uzaklığ ı 
Bölgesel s ürşarj değeri 

Örnek (1) de de açıkça görüldüğü gibi bazı 
durumlarda 2. max . -min. noktas ı bulanabilınek
tedir. Bu gibi durumlarda yapı için gayri müsait 
ilkiyi veren sonuca itibar edilmelidir. (Depremli 
ve depremsiz durumlarda.) 

Diğer önemli bir husus I. tip kayma kama
sında kayma kanıas ı şev aç ı sının (I), içsel sürtün
me açı sından (C) büyük olmas ı durumunda ince
leme alanı içinde (Şevi dı şarıda bırakan) bir max . 
noktası bulunsa bile, şevin yapıya yeterince uzak 
olmamas ı durumunda da kama şevini içine alan 
ve büyüklüğü teorik olarak sonsuza giden kayma 
kamaları bulunabilinccektir. Bu gibi hallerde çö
züm bölüm 6.2 de bclirtilcliğ i gibi yap ılmalıdır. 

Sonuç olarak bu ça lı şmada "Coulomb Kay
ma Kaınas ı Yöntemi "nin uyg ulama alanı geniş l e
tilerek, yapılara gelen zemin ilkilerinin hesabı 
iç in bilgisayar programı gel i ~ tirilıni ~ tir. 

Sembol Birimi 
H m 

o 

o 

o 

o 

Bölgesel s ürşarj baş l ang ıcının Y ek enine mesafesi 
Bölgesel s ürşarj sonunun Y eksenine mesafesi 

z 
c 
V 

J 
A 

s 
L 
X 
M 

u 
B 
T 
p 

t/m3 
m 

ı/ın 

ın 

m 
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Ilki cinsi katsayıs ı (AK=+ 1; Pa= -1 ) 
Duvar tipi katsay ıs ı (Tp I= 1; Tip Il=2; Tip III=3) 
Komşu yapının Y eksenine uzak lığ ı 

Kayma kumasının 2. kademe yüksekli ğ i 

Zeminden yapıya gelen max. veya min . itk i 
Kayma düz lcınini yatay la açı s ı 

Deprem ivmesinin yerçeki mi ivmesine oranı 
Program içinde D= ATND) 

PROGRAM İ ÇİNDEKi BAZI ÖNEMLİ SEMBOLLER 

Bir ö ııceki adıındakj zerr.in itkisi 
Kama şevi ile kayma düzleminin kesim noktasının ordina tı 

Kayımı kamasının alt bölgesinin alanı 
Kayma kaması üst bölgesinin a l anı 

Kay ımı kamas ı toplam ağırlı ğ ı (Böl.sür.dahil ) 
Yardımc ı katsay ılar 

K 

ın 

m 
ın 

o 

TAN (a/g): D 

o 
Y m 
Q ın 

G m2 

w l 

R,E,A 26,N 
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ZEMiN İTKİLERİNİN HESABI 

AKIŞ Oi YAGRAMI ) 

(Q; G ; F;W)P 
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10.2 ZEMiN tTKİLERİNİN HESAlli PROGRAMININ DÖKÜMÜ 

10 CLEAR 
20 INPUT "H,I,Z,C, V .. = ",H,I,Z,C,V 
25 INPUT "J A S =;, J ,A,S 
30 U= 1: M=1: PI=3. 141593/180: IP= 180/3. 14593 
40 IF S =O THEN GO TO 70 
50 INPUT " L=X = " , L, X 
60 E = L : A26 = X 
70 REM INPUT "1TK1 ClN. AK= 1, PA= -1=?, M 
80 REM INPUT "KAMA TİP 1,2,3 =?",U 
90 U=U-1 

100 IF U= O THEN 130 
110 IF U=2 THENINPUT "ŞEY. YÜK=", T: GO TO 130 
120 INPUT "DU.MES.B ?",B 
130 K=C /4* (l+M) +. 0001 : R =K 
140 K= K+ (4+M*2*N) 1 10" N 
150 O=P 
160 REM INPUT "K=?, TAN (A/G) =?, K,D: D=ATN ('D)* IP: K= K+0,0001 
170 L = E : X = A26 
180 Y=(H-A *TAN (l*PI)) / (1- TAN (I* PT)/ (TAN (K*PI) + .00001)) 
190 IF A>Y/TAN (K*PI) THEN Y=H 
200 IF E> Y /TAN (K*PI) THEN L= Y /TAN (K*PI) 
210 IF U=O THEN 620 
220 IF U=2 THEN 430 
230 IF E> B THEN L=B: E=B 
240 IFE>Y /TAN(K*PI)THENL=Y /TAN(K*Pl) 
250 IF (H-A* TAN (K*PI)) *(H+ (B-A) *TAN (l*PI) -B* TAN (K*PI)) >0 THEN 380 
260 IF I> K THEN 280 
270 G = . 5* (Y -H) * (H/ TAN (K*PI) -A) : GO TO 650 
280 REM IFE>Y/TAN(K*Pl)THENL=Y/TAN(K*PI):GOTO 300 
290 L =E 
300 IF E> H/TAN (K*Pl) THEN 370 
310 IFE>Y/TAN (K*Pl)THEN340 
320 IF A26 <H/TAN (K*PT) THEN L =H/ TAN (K*PI): GO TO 340 
330 L = X GO TO 340 
340 IF A26 >YI TAN (K*PI) THEN X=Y /TAN (K *Pl) GO TO 370 
360 L=E- (Y-H) TAN (K*PI) 
370 G= .5* (H+ (B-A) -B* TAN (K *PI)) *(B-YI TAN (K*PI)): GO TG 650 
380 IF H/TAN (K*PI) > A THEN L=E: GO TO 410 
390 IF E> H /TAN (K*PI) THEN L = H/ TAN (K*PI) 
400 G = O : GO TO 650 
410 IFE>=BTHENL=B 
420 G =. 5* (B-Al "2* TAN (I*PI) -.. 5* (H/ TAN (K*PI) -B)* (H-B* TAN (K*PI)): 

GO TO 650 
430 IF(H/ TAN (K*PI)-A)*((H+T) /TAN (K*PI)-A-T/TAN(I*PI))>OTHEN 560 
440 IF I> K THEN 460 
450 G= .5* (Y-H)* (H/ TAN (K*PI) -A: GO TO 650 
460 IFE>(H+T) 1 TAN(K*PI) THENL=(H+T) 1 TAN(K*PI): GOTO 480 
470 L=E 
480 IF E>H 1 TAN (K*PI) THEN 550 
490 IF E>Y 1 TAN (K*PI) THEN 520 
500 IF A26 <H 1 TAN (K*PI) THEN L=H/ TAN (K*Pl) : GO TO 550 
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510 X=L: GOT0550 
520 IF A 26 > Y 1 TAN (K*PI) THEN 550 
530 IF A 26 >H/ TAN (K*PI) THEN X=Y / IF A 26 >YI TAN (K*PI): GO TO 550 
540 L=L- (Y-H) 1 IF A 26 >YI TAN (K*PI) 
550 G = .5* (H+ T-Y) * ((H+T) /IF A 26 >YI TAN (K*PI) -A-T/ TAN(I*PD) :GOTO 650 
560 IF H/ TAN (K*PI) > A THEN 590 
570 IFE>H/TAN(K*PI) THEN L=H/TAN(K*Pl) 
580 G = O : GO TO 650 
590 IFE<(H+T)/TAN(K*PI) THENL=E: GOT0610 
600 L= (H+ T) /TAN (K*PI) 
610 G = T* ((H+ T/2) /TAN (K*PI) -A -.5*T/ TAN (I*PI)): GO TO 650 
620 IF I> K THEN K= I+ .0001 : R =K O= O: GO TO 150 
630 IF H(T AN (K*PI) < A THEN G =O : GO TO 650 
640 G= .5 (Y-H) *(H/ TAN (K*PI) -A) 
650 Q=.5*HA2*( TAN(Z*PI)+1 / TAN(K*Pl)) 
660 F = S * (L-X) 
670 IF F <0 THEN F = O 
680 W= (Q+G) * J+F 
690 P =W * SIN ((K+M *(D-C))* PI) 1 SIN ((90+M *(C+ V)- K+Z) * PI) 6 COS (D*PI) 
700 REM PRINT P, K: L =E: X= A26 GO TO 160 
710 IF P<O THEN 140 
720 IF 0=0 THEN O=P: L=E: X= A26: go to 140 
730 IF M* (P-0) >O TREN 140 
740 IF N= 1 THEN 760 
750 K=K -8/ l()AN: P =O: N =N +1 : L =E: X A26: GO TO 140 
760 IF (K-R-. 001) >( 4+2*M) /5 THEN 780 
770 PRINT " ÇlKTILARI KONT. ET. EKS. NOKTASI İNCELEME ALANI ALTINDA 

OLABlLlR." 
780 IFU=O GOT0850 
790 IF U=2 GO TO 820 
800 IF (H-A* TAN (K*PI)) * (H+(B-A) *TAN (I*PI) * T AN(I*PI)) -B*T AN (K*PI) >O THEN 850 
810 GO TO 830 
820 IF ((H(T AN (K*PI) -A * ((H+ T) /TAN (K*Pl) -A-T 1 TAN (I*PI))) >O THEN 850 
830 IF kK THEN 850 
840 PRINT "EKST. NOKTA BELlRSlZ BÖLGEDE NETICE GEÇERSIZ" 
850 PRINT "P=";O, "K="; (K-(2+M) / 5 
860 IF D <>0 THEN 10 
870 INPUT "DEP IV TAN (a/g) " , D: D= ATN (D) *IP 
880 IFD=O THENO=O: GOTO 10 
890 0= O : N=O : L=E : X = A26 : P= O : R = O : GO TO 130 

NOT : 1 DERECEYE GÖRE ÇALIŞAN BiLGlSA YARLADA IP VE PI ÇEVIRME KATSA YI
LAR! 1 KABUL EDİLECEK VE Y AZILMA Y ACAKTIR. 

2 PASlF iTKlYE GÖRE ÇALIŞILACAGI ZAMAN 70. SA TIRDAKI "REM" KOMUTU 
KALDIRILACAKTIR. 

3 IKINCI VE ÜÇÜNCÜ TIP KAYMAKAMALARININ HESABI !ÇIN 80. SATIRDAKl 
"REM" KOMUTU KALDIRILACAKTIR. 

4 SEÇiLEN HERHANGiBİR KAYMA DÜZLEMİNDEN KAPIY AGELECEK lTKINlN 
HESABI İÇIN 160 VE 700. SATlRLARDAKI "REM" KOMUTU KALDIRILACAK
TIR. ( Taçısının keyfi seçilme hali) 
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ÖRNEK : 1 (Tip I) 

Komşu parseldeki ınüteınadi temelin etki
sinde olan şekilde kesit ve karakteristikleri veri
len kuyu tipi teınele gelen zemin iLkileri aşağıda 
verilen durumlar için ayrı ayrı bulunacaktır. 

a) Bölgesel sürşarjın S =0, S=S, S=ll ve 
S=30 t/ın değerler için yapıya gelen ınaks. zemin 
itkileri, 

s 
!IIIIIIIl 

... 

45 
(P/t) 

X' 

34 

32 

28 

b) Komşu parseldeki ınüteınadi temelin 
kuy lipi teınele bilişik olması durumundaki ze
min itkileri, 

c) Temelin dış kısmına gelen pasif itki de
ğeri bulunacakur. 

P:27.127t 
K:56.9 

P:248275 
K: 43.90 

o 
o 

o..
o 

-~ 26 5:0.5,11.30 

d 

" :ı: 

24 

22 

A) KOHENYONSUZ ZEMiN : 

GİRDİLER : H= 10,00 ın; Z= 0°,00 

C= 30°,00; V= 15°,00; 1=1 ,8 l/ın3 

A=O,OOm; S=O,OOm; K=11,5 m; 

x=9,50 m, "lTKl CI.AK=1;PA= -1?"=+1 

"KAMA TİPİ 1 ,2,3 ?" = 1 

PRO. NORMAL ÇlKTILARI (TAN alg=O) PRO.NORMAL ÇlKTILARI (TAN a/g=O 15) 

S tim o 5 ll 30 

Pt 27,127 27,127 24,827 31 ,ı 66 

KO 57,00 57,00 43,80 41,40 

PRO.NORMAL ÇlKTILARI (TAN a/g=O 15) 

St/m o 5 ll 30 

Pt 36,644 38,417 42,352 55,384 

KO 48,40 41 ,40 40,80 41,00 

28 

St/m 

Pt 

o s ll 

24,827 
27,127 27,127 27,127 

43,90 
56,90 56,90 57 ,SO* 

* 2. MAKSiMUMLAR 

30 

31,280 
27,127 

41,00 
56,9* 

160. ve 700. satırlardaki REM komutları 
kaldırılarak, muhtelif kayma düzlemi açıları (K) 
için yapıya gelen iLkiler hesaplanarak grafiği çi
zilmiştir . Bu grafiğin ınaks . noktası civarında itki 
değerleri kayma düzlemi açısına O, 1° artı m veri
lerek tespit edilmiştir. Ayrıca, program normal 
durumunda çalıştırıl<ırak maks. ilki değerleri elde 
edilmiştir. Böylece programdan elde edilen çıktı
ların hassasiyetini görmek mümkün olmaktadır. 



Yapıya gelen zemin ilkisi grafiğinde iki 
adet maksimum noktası olduğu, S=O ve S=5 t/m 
için sürşarjın pek etkili olmadığı prograrndan 
(K=57°,00 max P= 27,127 L) alınan değerlerin et
kin maksimum noktas ı olduğu, S=l 1 t/m için 
programdan K= 43°,8, maxs. P=24,827 t değerleri 
alındığı halde ikinci maksimum noktasından yapı
ya gelen ilkilerio daha büyük olduğu (K= 57,00; 
P= 27 ,127 L) , S=30 t/m için ise; prograrndan elde 
edilen 1. maksimum ilkilerinin daha büyük olduğu 
görülmektedir. (K=41 ,4 max, P=31, 166 L) . Bu ör
nekteki gibi kritik durumlarda ya iLki grafiği çizi
lerek, birden çok ınaks. olup olmadığı araştırılnıalı 
yada S=O kabulu ile elde edilecek ınaks . zemin it
kisi, sürşarjlı zemin ilkisi ile mukayese edilmeli
dir. 

b) Komşu parseldeki mutemadi temelin, ku
yu itipi temcle bitişik olma durumunda, S=30 t/m, 
L=2 m, X=O için programdan p = 70,378 t, K = 
78,60 değerleri elde edilmi ştir. Bu değer a bölü
mündeki emsal değere göre %226 daha büyüktür. 
(a/g = 0,15 için p=79,6074 t; k= 78°,20 dır. ) 

c) Temelin gömülü olan kısmına gelen minı
muın pasif zemin iLkisinin hesabıyla ilgili girdi ve 
çıktılar aşağıda verilmiş tir. 

GlRDİLER :H= 3.00 ın; 1=0,00; Z=O,OO; 
C= 30°,00· V=15°,00; 
J = 1,8 t/ın1 ; A=O; S=O 
"İTKl CI. AK=+l PA =-1 ?" =-1 
"KAMA TİPİ 1,2,3?"=1 

ÇlKTll..AR : P= 40,3098 K= 20°,60 
TAN a/g = 0 ,15 P=35,225 K-= 19°,20 

ÖRNEK : 2 (Tip III) 

2.1 Aşağıda kes iL ve karakteri stikleri veri
len karayolu dolgusu istinat duvarına gelen ze
min iLkileri bulunacakur. 

l : U . . S / 

2 
Il li il 1 ll l i ll 11)0 11 111 i l l 5:21/m / 

t=x'=~s~o ~~~~·~un~ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

K:'? 

DSI TEKN1K BÜLTENI 1993 SA YI 79 

KOHEZYONLU ZEMİN: 

GİRDİLER : H=6.00 M; 1=33,69(1/1 .5); Z=0°; 
c= 20°,00; V=0°,00; J=1,8 t/ın3 ; 
A=O,OO; S=2,0 t/ın ; L= 14,50 ın 
X=4,50 m "1TK1 CI. AK= I -1 "=+I 
"KAMA TİPİ 1,2,3 ? "=3; 
T=+3,00 ın 

ÇIKTILAR: P = 32,5250 L K=45° ,00 
TAN (a6g) =0,1 p=40,466t K=38° ,8 

2.2 Aşağıda kesit ve karakteristikleri veril
miş olan gömülü depoya gelen zemin ilkisi bulu
nacaktır. 

y 

KOHEZYONLU ZEMiN : 

GİRDİLER : H=8.00 ın; 1=45°; Z=0°,00; 
C= 20°,00; V=O,OO;J=1 ,8 t/ın 3 
A=0,5 S=2,00 t/ın ; L=13,50 ın 

X=3 ,50ın "lTKl CI.AK=+l PA=-1 "=+1 
"KAMA TİPİ 1,2,3 ?" =3S T=-3,CXJ ın 

ÇlKTILAR : P=20,539 t; K=67° ,40 
TAN (a/g) =0,1 P=22,497 t; K=65° ,00 

YARARLANILAN KAYNAKLAR : 

1- Prof. Haındi PEYN1RC10GLU "Zemin Meka
niğ i 1969" 

2- Prof. Vahit KUMBASAR " Inşaat Mühendı sli
ğinde Zemin Mekaniği 1973" 

3- Prof. Karl TERZAGHI "Mühendislik Tatbika
tında Zemin Mekaniği 1972" 

4- DS! 1966 "lstinad Duvarları " (Yayın No : 560) 
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İSPANYA 'DA SİLİNDİRLE SlKlŞTlRlLMlŞ 

BETON(SSB)BARAJLAR 

Yazan : G. Gomez Laa (*) 
Çeviren : İ_!yas D.~mirci (**) 

ümer Ozdemir (***) 

ÖZET 

lspanya'da/ci barajların büyü/c çogunlugunu (% 75'i) beton barajlar teşkil et tiginden . ls
panya'nın beton barajlar konusunda/ci araştırmaları ve tecrübeleri oldukça fazladır. Geleeelc 
te/ci beton agırlık barajlar için dayanılclılıgı garanti altına lacak, hız ve ekonomi saglayacak 
yapı metodu olarak Silindirle Sıkıştırılmış Beton'a yagun ilgi gösterilmektedir. ve Bu metodun 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmakta olup günümüz ispanya 's ı bu konuda önemli de
recede tecrülJeye sahip bulunmalcladır. 

1. GİRİŞ 

1980'1i yılların başlannda Ispanya Su Işleri 
Genel Müdürlüğü teşkilalı (GDHW) ağırlık ba
rajların yapımında ekonomi ve hız sağlayacak bir 
araşLırma proğraını başlaLLı. Silindirlc sıkıştırıl
mı ş beton üzerinde yoğunla~an bu proğram Ja
ponya, ABD ve Avrupa'da bu aınaç l ;u· ı a yürütü
len proğraınların bir benzcri yd i. Bu amaçla 
oluşturulan teknik heyet; GDHW temsilcileri , 
Cantabria (Ispanya) üniversite temsilcileri Santii
go de Compostcia (İspanya) üniversi tesi temsil
cileri ve Leeds (İngiltere) üniversitesi temsilcile
rinden oluşmuştur. 

Baraj yapıını konusunda otorite olan çok 
sayıda kişi ve kuruluş bu metod üzerinde çalış
mış ve sonuçlarını uygulamaya gcçirmede 

(*) Civil Enginccr, Dam Safcty Arca 
(**) Inşaat Mühendisi, DSI Barajlar ve HES. Dai. 

Başkanlığı 
(* **) Inşaat Nliihcndisi, DSİ TAKK Dai. Başkanlığı 
Çeviri :Water Power & Dam Coııstrudioıı/Scptcınbcr 
. 1992 

yardımcı olmuşlardır. Bu çalışmaların ilki Kuzey 
Ispanya'daki Guadalguivir nehri üzerinde yapıl
mıştır. Nchir üzerinde ilk baraj Galicia'daki Ba
yona rezervuarına sahip Erizana barajıdır. Daha 
sonra da Sevilla'daki Caslilblanco de los Arroyos 
Barajı yapılmış tır. Her iki baraj da 1985 yılında 
in şaa edildi. Bunlarla birlektc diğer su otoriteleri 
ve Hidroelektrik şirketl eride tecrübe ve bilgilcri
ni bu proğrama 1992 yılındaki durumuna gelin
ceye kadar aktardı lar. Bu tecrübe ve bilgiler Tab
lo 1\lc verilen ve halen işletmede olan 15 SSB 
Barajı; Tablo ll 'dc verilen ve yapım aşamasında 
bulunan 5 baraj ve üzerinde çalışılmakta olan git
tikce artan say ıda barajı kapsamaktadır. Bütün bu 
verilen Ispanya'da bu yeni teknolojinin büyük bir 
ilgiyle karşılanmasının açık bir göstergesidir. 

tspanya'da bulunan 1000 barajın % 75'i be
ton baraj olup bu baraj betonlarının çoğu 30 ila 
40 yıllıktır. Bu nedenle çeşitli yaşiandırma işlem
leriyle ilgili geniş çaplı deneyle yapılabilmiştir. 
Sonuç olarak barajların dayanıklılığına, hızlı ve 
daha ekonomik yapı nı sistemine ispanya da en 
önemli temel unsurlar olarak bakılınaktadır (ki 
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Tablo-I İspanya'da tamamlanmış SSB barajlar 

Tahıoi - iapanya' da Tamami on mı~ SSB Barajlar 

Beton hacmi EO im Reıervoo 
( lO' m') YUkselelik 

Bcrcj ı n Adı N ehir Bill~ Tarihi K rat uıl 
Y/ 0 hacmi 

Gel-ksol a.ı SSB 
(m) 

lnl) 
u/s d/s (lO' m') 

Eriuınn B.ıhifta 198S 
Cast i lb lan~ de los 

Arroyos C. la 198S 
Los Morales Morates 1988 
Santa Eugenin h ll as 1988 
Marono lzoria 1990 
Hervas f-\ervo~ 1990 
Los Canchales Lacar.ı 1991 
Burguillos del Cerro Ri ver de los Monıes 1991 
Belen Gato• Raınbla Belen 19'11 

Pucbla de Cazalla Corboneı. 1992 

Belen Caguela Barranco 1992 
Amatisteros ı• Bamınce 1992 
üıball arl Barranco 

ı 
1992 

Bel en Flores • Rambla Bclen 1992 
Amatisteros tu• Barranco 1992 

• Beton a~ırlıklı kemer barajler 

bu madde maksimum yoğunluk, minimum poro
ziLc, minimum hidrolik ve ısı! büzülınc gibi özel
likleri içerir). 

SSB'un barajlarda kullanımı ile ilgili ispan
yol Lcknolojisinin amac ı daha hızlı ve daha eko
nomik yolla koınpakL malzeme elde eLınckLir ki 
bu da beLOnun ürcLiıni ve ycrlc~Lirilıncsincleki cl
vcrişliliği ve yapıda basiLicştirıne olayı ilc müm
kün olabilir. Malzeme kendi içerisinde ve kuBa
nıldığı baraj için geçirimsiz olarak 
tasarlanacak:Lır, aşağıdaki yapı kı sımlarında, sı
kışurılınış plasLik ve geleneksel beLOn kullanımı 
zorunlu ku1lanılmışLır. 

- Anakaya ilc baraj yerleşim yerinde 0.5 ın 
2 m kalınlığa sahip kıs ımda, 

- Dolusavağın ınansap yüzeyinde, 

- Menba Yüzeyinde, 1 m kalınlıkLaki kısım 
için (bazı durumlarda) 

Tablo-II İspanya'da inşaat halindeki SSH 
b;uajlar 

TablO D - iepanyo• do in~ halindeki SS8 Bora) ı or 

""-ı i ;~ıgı Rezervı,ıa 
Borojrı Adı N ehir SS.B hoaı 1 (nı) .. tını hacmı 

(lO' ml) (m) uls di< ( lot mJ) 

Am =n Anaran 120 58 206 Vtrtical 0·65:1 3.2 
0 ·3:1 

Cc na Cen:a 200 4Y 572 0·05:1 0·5:1 43 
0·7:1 

Rıalp Scgrc 1000 99 o30 O·JS: I 0·65:1 402 
O· I:S; I 0·4:1 

Sicrra Bravıı. Tripcs 360 53 800 0·05:1 0·75:1 232 
Urdalur Alnnıa 190 so 396 Vt:ıtical 0·75:1 5.4 
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2 

o 
3.S 
29 
ll 
19 
29 
8 
s 

ıs 

s 
0.52 
1.06 

2 
ı 

9.1 12 llS 0·1:1 0·60:1 0.48 

14 ıs 1:!4 Vcrtical (1·7S:I 0.82 
22 2K 200 Vertical 0·7S: I 2.34 

225 83 280 O·OS:I 0·7S:! 13.6 
80 S3 187 O·OS:I 0·7S:I 2.2.1 

23.8 33 2 10 O· IS:! 0·7:1 0.22 
ıs 32 240 Vc:rtic:al O· S: i ı s 
ıs 24 167 Verti cal 0·6:1 2.5 

3S.9 J4 IS8 O·OS:I 0·7S:I 0.2S 
Vertical 

ı os 71 220 :uıd 0·8:1 7.4 
0·2:1 

23 .9 )i 160 0·05:1 0·7S:I 0.2 
2.814 ll 91 O·OS:1 G·7S:I om 
s.: 16 98 O·OS:I 0·75:1 0.03 
lO 27 87 0·05 :1 0·75:1 Q.J 
s ıs 78 O·OS: I 0·7; : ı 0.01 

- lsLisnai durumlarda mansap yüzeyinde 1 
ın den daha az kalınlıkLaki kı sımda, 

- Su alına yapısı veya çıkış ağzı cLrafında 
bulunan kısımlarda 

- Araştırma galerileri eLrafında Lamamen 
veya kı smın 

Bu yedi bölgenin özel öneme sahip olması
nın üç nedeni vardır. : Birinci neden, SSB gibi 
kuru kıvamasahip beLonun gerekli kaliLcyi sağla

yacak şekilde yerleştirilmesinin zorluğu , ikinci 
neden, su akışı nedeniyle oluşacak erozyonun 
önlenıne gerekliliği, üçüncü neden de isLeğe bağ
lı olarak csteLik görünüş nedenleri ilc baraj yüzc
yinde agrcga ayrışmasını önleınckLcdir. 

MEVCUT DURUM 

Ispanya'da Lcsis edilen ilk SSB baraj deney
sel amaçla yapılmış ve yükseklik ilc hacmi sınırlı 
tutulmuşLur. Bunu daha büyük ölçekli çalışmalar 

izlcmi şLir. Şu anda işlcLıncde olan en büyük SSB 
barajı 83 ın yüksekliğindeki SanLa Eugcnia barajı
dır. Bu barajcia 225x 103 m3 lsLisnai durumlarda 
ınan sap yüzeyinde 1 m den daha az kalınlıkLaki 
kı sımda , SSB beton kullanılınışLır. Halen yapımı 
devam eden en büyük SSB baraj ise 99 m yüksek
liğindeki Rialp barajıdır. Burada kullanılan SSB 
hacmi ise 1 x 10° ın3 dür. 

Her iki baraj da da baraj gövdesinin Lamarnı 
silindirlc sık ı ş Lırılmış beLondandır. Farklı karışım
lar kullanılınasının sonucu olarak farklı zonlar ara
sın(i<ıki yapısal uyumsuzluk her ikisinin de aynı 



anda yerieşlirilmes i ilc gidcrilmişür . (B u durum 
kayarkalıp i leycrl~şti_rilcn eği mli yüzey kapla~a
ları için geçerlı değıld ır.) Mcnba zonunda daha ın
ce agrc"a ve diğer yerlerde kullanılanlara göre da
ha faz t ıf çimento kullanılınışur. 

Her uygulamada, beton dökümü~c .başlanıl
madan önce, 00 m uzunlukı.a, 10 ın gcnışlıktc yak
la şık hacmi 2000 ın3 olan deneme dolguları yapı.l 
mı ştır. Buradaki amaç uygulanacak kontrol. ıçın 
gerekli deneyterin gerçekçi ölç~lerde yapıl abılme
siclir. Bu çalı şmanın , yapım ek ıpmanı , taburaluvar 
ekipmanı h~ırlanm~~sında, ~et~n karış ım oranları 
düzenlenmesı , granuloınetrı duzenl cnıncsı , taba
kalar arası kaynaşunna uygulaması, beLonun ter
ınal davranış, yoğunluk , geçirgenlik ve dayanıklı
lık konularında büyük faydaları olmuştur . 

BARAJ KESiT DİZA YNI 

tspanya'da yapıl~n o ~s~ barajlarda xaY.~n 
şekilde uygulanan baraJ tıpı ~ıgeaud. pr<_>fi .l tıpıc1ir. 
Bu tipe% 75,% 80 cğımlcr ılave edılın ıştır. ~ara
jın su tutma aşamasındak i malzeme özellıklerı ge
leneksel olandan farklı değildir. Vibrc edilmiş be
ton ile imal edilmiş beton b<ıraj l cırda olduğu gibi 
temelin özell ik lerine göre verıten şar tların yerıne 
getirilebilmesi için özel şekiliere ihtiyaç duyu}a.bi
Iir. Sismik stab! lit~ . gibı , .~ul}.a~.ılan beton tıpıne 
bağlı olmayan laklorlcr goz , onunde tu t.ulıı:a lıdır. 
Yapılan deneyiere göre SSB nun yerleştırılıp uzc
rinden birkaç hal'la geçtikten sonraki davran ı ş ı , ge
leneksel beton davranışına benzcrdir. Bunun sonu
cu olarak kullanılacak belonun SSB veya 
geleneksel beton olmas ı durumunda baraj dizaynı 
tamamıyla aynı olabi lir. Her iki malzeme kullanı
ını <ırasındaki fark , SSB kullanılınas ı durumunda 
yerleştirme metod unun farlı olmas ı ve iş hızının 
<ırunasıdJr. 

HERVAS ve M ARONO 
Barajla rın Kesitleri 

GB : Gelenekse l beton 
SSB : Silindirle s ıkış tırılmı ş beton 

Ispanya'da if! Şa celile~ b~ırajl~ aşağıdaki pa
rametrelcre göre cl ı zayn cd ılın ış l c rd ır , (bunlma ıla
veten Tablo III ve Tablo IV) de verilmiş tir . 
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Tablo-III İspanyadaki SSB barajların yapısal 
karakteristikleri 

Tablo m - bponyadokl SSB Barajlarının Yapıeoı Kordr:teristlkleri 

'ltlziiY beton u 

Boro)ın Ad ı Blok no ve oenl~l i kleri Ka l ınlık Memba Mantap 
tm) 

Eriıana Iki o45 70 ın O· lS SSB ScfeB 
Castilblanco de l.>s Arroyos i ki : 62 62m IN .S GB 
l os Morates ı~ı ' 84 104 m 0·4 ()B 558 

Sanw Eugen.ia Dört ; 60, 65 90 m OJ SSB 5SB 

Marono Üç : 60 61 nı 0·3 5 58 559 
GB G8 Herv., ~rf' 57, 32. 74 47"' 0·3 
SSB SSB Los Canchales Iki : 65 116m 0·25 

GB(KuıpJ ~IKurp ı BurgWIIcıs del Cerro 06rt: 40, 65, 45 17m 0·3 
BelenOaıo Üç : .S2oı 0·3 SSB 558 
Puebla de Cauılla ae,. 60 ıo ııı 0·3 558 558 
Be:~n Cııguela Üc .: 53 'Y 0·3 558 559 
Amarisıero:.: f iki : 46n~ O·l 558 558 
Caballar 1 ik i . 49ru 0·3 558 558 
Bclcn Flores i ki : 43m 0·3 SSB SSB 
Amatisteros ın ht i : 39m 0·3 5151! 5!11 

- Mcnba yüzü genelde düşey olmakla birlik
te temcle yakın kısımda eğim biraz yatıkJaşabilir, 
bu kısımlm barajın kendı sine ankrajlanan kayar 
kalıplar kullanılmak inşa edilmi ş lerdir. 

- Pakistan'daki Terbala barajı örnek alınarak 
m~nsap yüzü genelde basamaJdı. olarak d~zenlcn
mış ve basamak yükseklıklerı bır veya bırkaç ta
bakayı kapsamı ştır. 

- Düşey derz.ler birbirinden 40-100 m şaşır
ulınış lar. Ayak kısımlmında, diferensiyel büzülme 
çatlaklmı.nda~. k~çınınak üzere bu uzaklıkJarın dü
şürülınesı eğılımı ağır basmış tır. 

- Bu derz.ler tüm yapı kısmını kapsamış ve 
kalıplarda yapılan i ş lemlerle kesilme suretiyle v~
ya yüzey altında bant bırakılmas ı yoluyla derzın 
sürüKiiliği sağlanmıştır. Bu dcrzlcrde, conta kulla
nılmak geçirimsizlik sağlanmıştır. 

- Bazı duruml<ırda , mcnba kısmında , çatlak 
kılavuzu olmaz üzere kı smi dcrz. ler bırakılmış
tır. Bu derzlcr çatlak durumlarında faydalı olmuş
lur. 

-Yaı.ay gözlem ve drenaj galerisi say ı s ı 
mümkün oldugu kadar en aza indirilmiş, bunlar
dan en az bir tanesi mümkün durumlarda, nonnal 
beton ile kaplı anakaya içeri sinde, üzerinde yumu
şmnış tabaka olmayacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Temelden uzakta olan galerilerin yapıınında ise 
farklı yöntemler kullanılm ıştır . 

- Beton döküm hızı hızı Eu§enia Barajında 
200 m3 /h'c çıkmış ve 250 * 103 m beton 1 1 ayda 
dökülmüştür. 

- Beton genellikle dampcrli kamyonlarla ta
şınmış, grayderlcrlc veya buldozerlerle ~e.rilmiş ve 
10-12 ton ağ ırlı kta düz, vibrasyonlu, sılındırlerle 
sıkı surılmışur. Tabaka kalınlıkları 30 cm civ<ırın
da tutulmuş ve bunların 3-10 tanesi kesimiye uğ
rakmas ızın başa rıy la yerleştirilmiştir . Su spreylc
mesi dı şında bır bakım g~rekmcmış lir. 
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5582 

GB 
URDALUR- CASTiLSANKO DE LOS ARROYOS _RI ALP Sora) larının kesltlen· 
G 8: Geleneksel S. ton o S. S. B: Si lindiN Sılrı.Jtırıımı, B•fon, K K.G B: Koyor Kohplı oeıenekMI Beton 

. - Bu tür çalışmada, olgunluk faktörüne özel 
bır ön.eın verilmelidir. Bu faktör; tabaka sıcaklığı
nın~ bır sonraki tabaka serilineeye kadar geçen sü
re ıle çarpılmasıyla bulunur. oc x saat ile ifade 
edılen bu dcrğer normalde 200 den fazla olmama
lıdır. Eğer büyük olursa, soğuk derz oluşabilir ve 
bu durumda tabak.a üzey i basınçlı su veya hava je
tıyle yıkanmalı, bır sonraki tabaka serilmeden ön
cc kaynaşma tabakası ilc kaplanınalıdır. 

- Beton genellikle beton santralinde çok sa
yıd.a döner tarı:bur ile üretilmiştir. Kcırıştırına sü
resı ~-s den fazla olmalıdır. Beton un drenaj ağı, 
galcrı ıle krel arasında delıklcr açmak suretiyle 
~l.uşturulınuştı.ır. En alt galcrıdcn temelin drenajı 
ıçın de ~ynı yontcın kullanılmıştır. Her baraj için 
[arkl! yontcınlcr kullanılarak çözülcn ve beLonun 
bu sıstcmlc ycrlcştirilıncsinclcn kaynaklanan üç 
problemle karşılaşılınıştır. 

Bunlar; 

- Daha önce bahsedilen özel kısımlarda 
kullanılan dahili vibrasyon ilc yerleştirilmiş be
ton kısıınlarıyla düşey dcrz oluşan kısımlarda bc
tonun d~kümü v~ sıkıştırılmasında düşey dcrz, 
yerlcşl~!ılcı: ?SB ıle uyumsuzluk sağlayabilir ve 
daha guvcnılır bağlanınaya ihtiyaç duyulabilir. 

.. -. lspanya~da SSB uy&ulaınası yapılırken , 
guvenılecek yogunluk tcınını ıçın her tabaka 30 
~m o~<ırak .sıkıştırılınıştır. Yüzeydeki sıkışLJnna 
ışteını ncclınıylc, yüzey kısımlarında anizı.ropi 
oluşabilir. 
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.. - Tab~kaların b.ir~irin~ bağının güçlü olma
sı ıçın, tcorık gcreksınımlcrındcn daha fazla ince 
malzeme, işlcncbilmc amacıyla kullanılmıştır. 

. Y_u~arıdB bahsedilen anizotropi, kendi ge-
çırgenlığı 10- cm/s olan kısımlarda yöresel sı
zıntılararın en büyük sebebidir ve bazı kısımlar
da da sızınuyı arttırır. .Bu aksaklığı önlemek için 
çok sayıda tabakaya bırarada sıkışurına şeklinde, 
Japonların uygulandığı yöntem lspanyol uzman
ları tarafından incelenmektedir. 

SSB KARIŞIMI: 

. Tablo 1 den tablo IV'e kadar listclcncn ba
raJlarda ortak bazı faktörler aşağıda özctlcnmiş
tır. 

- Ko~~y temin edilebilme durumuna göre, 
agrcga tabıı veya kırılmış ve kalker veya silika 
orijinli olabilir. 

- Agrcga 5 ının'nin alu ve üstü olmak üzere 
ve 3-4 tane sınıfı çakıl, 1-2 tane sınıfı kum olacak 
şekilde ayrılmışur. 

. . -Bağl~yıcı malzeme, portland çimentosu ve 
sılıka alümın oranı yüksek, ucucu külden oluş
muştur. 

3 
- Agrcga içeresindeki kum oranı, 240 kg/ 

m olup karışımında kullanılan uçucu 
kül+çiıncnto miktarı, 180-240 kg/m3 ve uçucu 
kül oranı, o/o 30-40 arasında kullanılmıştır. 



- Bağlayıc ı malzemenin (çimen ve uçucu 
kül) karıştırılması, şantiye şarlları gözönünde tu
tularak, fabrika veya santralde yapılmıştır. 

- SSB'nin karışım suyu miktarı Ve-Be testi 
ile laboratuvarda belirlenmiştir. Bütün çalışma
larda su miktarı deney dolgusu yapılarak ve taba
ka yüzeyini kaplayacak yeterlilikte çimento pas
tas ı oluşmak üzere kontrol edilmişti. 

Ayrışmayı önleme gerekçesiyle agrega 
max. tane çapı 80 mm ilc sınırlanmı ş tır bu bü
yüklük bazı durumlarda 60 mm ye düşürülmüş 
ve özel işler için de 100 mm ye çıkarılmıştır. 

- Bu tür karı şımda ısı yayılması, bir önceki 
tabakanın bir sonraki tabaka ilc kaplanmasından 1 
saat sonra baş lar ve günler boyu sürer. Ekzotermik 
reaksiyon nedeniyle sıcaklık 14-18 °C olarak kay
dedilmiştir. 

- Tablo lV Ispanya'da inşa edilen barajlarda 
kullanılan agrega oranları verilmiştir. SSB nin ba
raj gövdcsindc veya mansap kısmında kullanılına
sına göre farklı karışımlar kullanılmıştır. Baraj 
gövdesi için kullanılan tip genellik taşır büzülmc
yi azaltınası ve ekonomik olması gibi iki avantaja 
sahiptir. 
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DüLUSA V AKLAR 

Standart yapı olmasından dolayı dolusavak 
konusunda SSB ve normal beton barajlar arasında 
çok az farklılık vardır. SSB barajlarda kontrolsuz 
ve kontrollu dolusavaklar (Santa Eugenia Barajın
da) kullanılmıştır. Dolusavak yapıları genellikle 
stanillırt "crcager" kreL olup eğimli yüzeyde gele
neksel beton kullanılmıştır. Puebla de Cazalla ba
rajında dolusavak yüzeyi basamaklı olarak 
SSB'dcn yapılmıştır. 

SSB'nin erozyona karşı diircnci ile ilgili uy
gulama Lecrübesi Santa Eugeria barajından edi nil~ 
miştir. 1987-1988 yılındaki yağış periyodunda, 
baraj inşaatı betonlama aşamasında iken beklen
meyen iki su taşkım olmuş, sel tüm baraj yapısı
nın üzerinden aşmış ve yapı hcrhagi bir hasar gör
memiştir. Bu Laşkınla ilgili detay bilgiler 
aşağıdadır. 

20.10.0987 Ulaşılan yükseklik: 21 ın 
Yerleştiril en tabaka uzunluğu: 90 m 

5.1.1988 Ulaşılan yükseklik: 43 m 
Yerleştirilen tabaka uzunluğu 140 m 
Pik debi : 350 m/s 

Tablo-IV SSB Karışımiarı 

'l'ab!OIV - SSB Karı,ımlorı 

MoxAoreoo Agregı:ı miktarı 

Borojın Adı done çapı 
(mm \ (kglm3 ı 

E rizana 100 ı668 

Castilblanco de los Arroyos 40 1452 

Los Mor.ı les 
::;::;ı:ıı 40 1426 
SSB2 ~o 1548 

Santz Eugcnia SSBI 70 !635 

SSB2 ıoo 1830 

Maroi'\o 
SSBI 70 1475 

S$82 70 1475 
Hervas 80 ı540 

Burguillos del Ccrro 60 1662 

·Los Canchaıes 
~:Stil 40 ı4\IO 

SSB2 80 ı 650 

Pucbıo.ıc S SB ı 40 ı409 

Cazalla SSB2 80 ı512 

Amatister'JS I 

ı ı Amatisteros nı 
Cahallaı 1 40 1364 
Belen Gato 

f Beıen Caguela 
Bclen FJores 

KAYIT VE DAVRANIŞLAR 

Yapım a~amasında barajl~ırın fiziksel özel
likleri sistematik olarak kaydedilmiştir. Bunlar; 
Toprağın kuru yoğunluğu , beLonun 90 gün lük, 1 
yıllık ve claha erken yaşlarda basınç dayanımı, ter
mal geli~me ve gcçirgenlikLir. Son iki maddeye 
özel bir ihlimam gösterilmiştir . 

ı 

ı Kum miktarı Su miktarı BoOiayıcı mcıct1 

( L /m3 ı 
w 

· (kglm3 ) --c F C+F 

532 1 ı5 90 90 0·6 

628 102 ıoı 86 0·54 

61E 108 8 1 140 0·46 
562 98 74 ı28 0-48 
552 !OC 88 152 0·42 
430 90 72 143 0·4 
670 100 80 160 <i·42 
670 98 65 170 0·42 

540 95 80 ı55 0-4 

593 85 75 ı35 0·4 

620 ıo5 ı2~ ı2G 0·44 

585 ıoo ıoo ıı5 0·46 
720 ı 27 85 137 0·57 
6&8 113 80 130 0·5ı 

8()() 155 ıuo 125 0.6 

- Beton inşaat sahasına ula}tıkıan itibaren sı
caklık kontrol cclilmiştir. Ilk birkaç sruıL içerisinde 
beLonun dahili ı s ı gelişınesi analiz edilerek bir 
sonraki tabaka yerleştirilmeden ısının dengclcn
mesi sağlanınışur. Bunun için genelde su spreyi 
gerekmiştir. Sıcaklık, kayıt noktasına yerleştirilen 
bir tcrmoınctrc ilc ölçülmüştür. 
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- Pennalite hem labora<uvar, hem de şanti
yede incelenmiştir. Şantiyede yapılan deney be
tonlama yapılmayan tabakalam gelişigüzel düşey 
delikler açılarak basınçsız su ile deney yapılmıştır. 
10 m kadar derinlikte olan bu delikler çok sayıda 
tabaka ve tabaka bileşimi yüzeylerini inceleme fır
sau venniş; yerleştirilmiş beton kalitesi, ve barajın 
gelecekte beklenecek davranışı hakkında iyi bir 
bilgi toplama yöntemi olmuşlardır. 

- Araştınna kuyularından çıkarılan 15-20 cm 
çapında karotlar üzerinde mekanik testler yapıla
rak yapı hakkında bilgi toplanmış, ancak bu kuyu
lar yerleştirilmiş beton permeabilitesi hakkında 
ancak çok az bilgi toplanmasını sağlayabilmişler
dir. 

- Baraj hizmete girince, hidrolik faktörleri 
belirlemeye yönelik temel ölçüler zorunlu olarak 
yapılmıştır. Bu ölçümler aynı zamanda tennal ve 
defonnasyon ölçümlerini de kapsamıştır. Bu iş
lemler geleneksel beton barajlarda yapılanların 
benzeridir. SSB barajların işletilmesi konusunda 
5 yıldan fazla olmayan tecrübeınize dayanarak 
aşağıdaki noktalırı vurgulamak istiyoruz; 

- Harici bir su akışı, (tabakalar arası geçir
genlik) kaza nedeniyle oluşan çatlak veya zayıf bi
leşiınli yatay derz dışında oluşmamıştır. 

- Galerilerdeki toplam sızıntı, rezervuardan 
itibaren 3-4 m mesafedeki drenaj perdesi içerisin
de, dakikada 10 litre civarında ölçülmüştür. 

- 60 m den daha küçük bloklarda herhangi 
bir çatlama olmamıştır. Fakat bazı küçük çatlaklar 
yamaç bölgelerinde gözlenmiştir. 

- Çatlak göstergeleri rastgele değerler ver
miş, bundan dolayı muhtemel çatlak geometrileri 
hassas şekilde tespit edilemediği için düzelune 
çok zor olmuştur. 

- Bu barajlarda dayanıklılık hakkında ölçüm 
yapmak kolay değildir, ancak sızıntı durumu hak
kındaki toplanan bilgiler bu amaçla kullanılabilir. 

GELECEKTEKi GELİŞMELER 

SSB barajlar uzun ve güvenli gelecek vaa
detmektedir ve şu anda SSB ve geleneksel beton 
arasında mevcut farkların gelecekte azalacağı tah
min edilmektedir. Bir taraftan, plastik betoncia 
bağlayıcı kısmın uçucu kül oranı göreceli olarak 
artarken ki bu durum kuru beton kullanımının art
masına, büzülmenin azalmasına, yerleştirme ora
nının hızlanınasma neden olurken; diğer tarafta 
SSB tabaka yüzeylerindeki bölgesel anizotropi
nin elimine edilmesine yönelik yayma ve sıkıştır
ma yöntemleri geli~tirilmektedir. 
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- Barajların daha çabuk ve daha ekonomik 
inşaatına olan ihtiyaç, SSB konusunda araştıona 
ve önemli derecede tecrübe edinilmesi sonucunu 
doğunnuştur. Bu konudaki İspanyol teknolojisi 
aşağıdaki konularda yoğunlaşmıştır: 

- Özellikle erken yaşlarda etringit oluşumu 
nedeniyle kristal yapısının oluşması sonucu, ter
mal değişmeler. 

- Etringit ve monosülfat oluşumu ilc kris
tallcşıne değişmesinin sonucundaki yapısal de
ğişmeler. (Bu tür barajlarda ilerideki yaşlarda dü
şük büzülınenin oluşmasını açıklayabilir.) 

-Zamanla harç ve çimento pastasının poro
zitesindeki değişmeler, 

- Dayanıklılık ile ilgili işletmede olan ba
rajlardan gerçek deneysel sonuçların toplanması, 
ayrışma ve anizotropi oluşmasını en aza indire
cek yapıın metodu, 

- Bu teknolojinin kemer barajlar için de 
kullanılabilmesi, 

-Kalıp kullanımını kaldırmak üzere uygun 
dizayn, 

- Basaınaklı dolusavak, 

- Yeni kalite kontrol yöntemleri, 

- Dayanıklılığı kontrol yöntemleri gibi. 

Aşağıda verilen ve büyük barajlar komitesi 
kongrelerinde sunulan ve yayınlanan makaleler 
SSB konusundaki Ispanya teknolojisi hakkında 
daha detaylı bilgi verecektir. 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1- "Rollerete in the Erzina dam" Q87 R19, 
15 th ICOLD Congress, Lausanne, Swiızerland; 
1985. 

2- " Execution and Control of the Castil
blanco de los Arroyos dam withroller compacted 
conrete", Q62 R32, 16 th ICOLD congress, San 
Francisco; 1988. 

3- " The Santa Eugenia dam: use of roller 
compacted conrete" Q62 R40, 16 th lCOLD 
Congress, San Francisco, USA; 1988 

4- " Comments on roller compacted con
rete, Q62 R42, 16 th ICOLD congress San Fran
cisco, USA; 1988 

5- Comments on cocrate durability, Q67 
C18, 17 th ICOLD congress, Yienna, Austria; 
1991. 



AŞAGI SEYHAN OVASI SULAMA ALANINDA SULAMA 
PERFOR·MASLARININ MEVSiMLİK DEGİŞİMLERİ 

Araştırmacı: Mehmet Şimşek(*) 

ÖZET 

Aşagı seyhan Ovası proje alanında sulama peTjomwslarının mevsimlik degişimleri 
1989-1990 yıllarında yürütülen araştırma ile belirlenmiştir. Dört parselde yürütülen dene
me; dört parselin ve dört sulamanın orta/anmasından Su Uygulama Randımanı (Ea). Yüzey 
Akış Oranı (7WR) ve Su Uygulama Yelcnesaklıgı (Uee)'na ait degerler saptanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre 1. sulama Ea %57, 7WR %32 ve uee o/o86; 2. sulama Ea %52, 
TWR %38 ve uee %86; 3. sulamada Ea %57, TWR %34 ve uee %86; 4. sulama Ea %53, 
TWR %36 ve uee %87 oranında belirlenmiştir. 

1- GİRİŞ 

Toplumların sosyo-ekonomik yapısının dü
;.eltilıncsi, hızlı nufus artışından doğan gıda ihti
yaçlarının karşılanması, insanların dengeli bes
lenmesi ve zorunlu olan ihracaat olanaklarının 
artırılınası için birim alandan sağlanan tarımsal 
ürünlerin artırılınasına herzaman gereksinim bu
lunmaktadır. Bu nedenle agronomidc verimi ve 
geleri maximize etmek için girdi kullanımının 

optimize edilmesi gerekmektedir. 

Beslenme yönünden kendine yeterli sekiz 
dünya ülkesinden biri olan ülkemizde tarıma 
açılacak arazi kaynaklarının üst sınırda olması, 
kalkınmanın süreklilik gösterınesi ve istenilen 
düzeyde gerçekleşmesi; modern tarımsal tekno
lojilerin yaygınlaştırılması yanında, yeraltı ve ye
rüstü su poLansiyellerinin akılcı biçimde değer
lendirilmesine ve izlenmesine ayrıca tarım gir-

(*)Dr., DSI VI. Bölge Müdürlüğü 
lşleıme ve 13akıııı Şube Müdürü ADANA 

dilerinin etkin kullanılmasına bağlıdır. Özellikle 
tarımda su kaynaklarından beklenen faydanın 
sağlanması etkin ve performansı yüksek sulama 
yapmakla olasıdır. 

Rasyonel bir sulama için suyun yöre koşul
larına uygun olarak kaynaktan alınması, sulama 
alanına iletilmesi ve dağıtılması ve ayrıca bitki 
kök bölgesinde doğal yollarla karşılanamayan 
nemin bitkinin ihtyaç dayduğu zamanda ve mik
tarda kontrollü olarak vcrilmesidir. 

Sulama şebekelerinde suyun idaresi önemli 
bir konudur. Sulama alanında sistemin yönetimi 
suyun etkjn kullanımını garanti etmelidir. 

Sulama sisteminde su ilctim kayıpları ile 
tarla içi sulama randımanlarının belirlenınesi so
nucu sulama projelerinin rantabiliLesi ve etkin 
ömrü ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ranclımanla 
ilgili çalışmalar ve tartışmalar gündemini ve gün
celliğini korumaktadır. 

Bu amaçla sulama performanslarının yıl 
içerisinele mevsimlik değişimlerinin belirlenmesi 
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için Aşağı Seyhan Ovası sağ Sahil Sulama Ala
nında deneme yürütülmüştür. Deneme sonucu su 
uygulama randımanı (Ea), Yüzey akış oranı 

(TWR) ve Uygulama yeknesaklığı (UCC) sap
tanmıştır. 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

BLANEY ve ark., (1942), New Mexico'da 
Pecos River vadisinde değişik topraklmda ve çe
şitli bitkilerde yaptıkları maşttrınada sulama ran
dımanlarını %22-76 arasında değiştiğini bclirlc
ınişlcrdir. 

ISREALSEN ve Ark., (1952)'nin bildiğine 
göre BECEIT ve ark.ları tarafından sulama ran
dımanımının %26-73 masında değiştiğini sapta
mı~larclır. 

DONEEN (1971), sulama suyunun gerc
ğinden fazla uygulanması sonucu, su uygulama 
randımanının düştüğünü belirlcmiştir. İyi bir su
lama ve dikkatli bir kontrolde bile dcrine sızma 
ve yüzey akışla uygulanan sulama suyunun hü
yük bir bölümünün kaybolduğunu vurgulamıştır. 
Ayrıca sulama kayıpımının sulama yöntemine ve 
sulayıemın deneyimine bağlı olarak değiştiğini 

ifade etmiştir. 

WILLARDSON (1972), Kısıntılı sulama 
ile sulama randımanları arasındaki ilişkiyi incelc
ıni~tir. Uygulanacak sulama suyu ıniktarl<ırınclan 
kısmtı yapıldığıneta su uygulama randımanını 

yüksek (%90-100), gereksinim randımanı ilc su 
uygulama yeknesaklığını clü~ük (%50-60) bul
muştur. Ayrıca aşırı sulanıada su uygulama ran
dıınanını düşük (%50-60), gereksinim randımanı 
ile uygulama yeknesaklığınlll ise yüksek (%90-
1 00) gerçekleşmesini sapı.amı~tır. 

HART ve Ark., (197Y), su uygulama randı
manlarınm, sulama etkinliği hakkında yanlış so
nuçların ortaya çıkmasına neden olduğunu açık
laını~larclır. Çünkü, yüzey akış ve elerine sızma 
olmadan gerçcklcştirilcıı düşük miktarlardaki su 
uygulamaları, bitki kök bölgesinde tamamen de-
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palanınakla ve uygulama randımanı %100'e çık
maktadır. 

WALKER ve SKOGERBOE (1984)'nin 
bildirdiğine göre, HART ve ark., (1979); BOS 
(1979), ELLIOT ve Ark., (1980), uzun yıllar sü
ren çalışınalm sonucunda sulama randımanları 
hakkında, en az 20 tane tanım yapıldığını daha 
sonra buna 5-10 tanım daha i'ıave edilğini açıkla
mıştır. Ayrıca bir sulama etkinliğinin değerlendi
rilmesinde bir tck pmaınctrenin kullanılmasmı 

yeterli görmemişlerdir. Sulamanın etkinliğinin; 

bitki kök bölgesinde depolanan ve kök bölgesi 
altına sızan suya, yüzey akışa dağılım yeknesak
lığına bağlı olduğunu açıklamışlardır. 

TEKİNEL ve KANBER., (1985), sulama 
suyunun yetersiz olduğu bölgelerde sulama ran
dımanlarının yüksek olmasınlll tmımsal üretimi 
azalttığını, fazla olduğu bölgclerdcde düşük ran
dımanlı sulama uygulaınaları yapıldığından ta

ban suyunun yüksekliğini açıklamışlardır. 

THOMSON (1988) , Büyük ölçekli sulama 
projelerinde sulama randımanlarını detaylı olmak 
<ıraştırınışlardır. Kanallmda ilctim kayıpları ola
rak dcrine sızma miktarlarını, tarla içi sulama 
randımanı olarak; su uygulama randımanı, dcrine 
sızma ve yüzey akış oranlarını dcğerlendirmişlcr
dir. 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Aşağı Seyhan Ovası; Türkiye'nin güneyin
de, kuzeyde 61 kotu, batıda Berdan nehri, güney
de Akdeniz, doğuda Ceyhan nehri ile sınırianan 
210 000 ha genişliğinde bir sahadır. Bu saha 
Aşağı seyhan Ovası olarak t.aııımlanınışLır. Sey
han nehri kuzeyden güneye doğru ovayı ikiye 
ayırır. Seyhan nehri ilc Ceyhan nehri arasmda 
kalan sahaya Sol sahil (Yüreğir Ovası), Seyhan 
nehri ilc Berdan nehri <ırasında kalan sahaya sağ 
sahil (Tarsus Ovası) denir. Yüreğir ovası ı 30 
000 ha ve Tarsus Ovası 80 000 ha genişliğinde
dir. 



ı\nılan ovan ın eğimi kuzeyden güneye 0.01-

0.00 ı arasındadır. 

Ova'nın y ıllık yeraltı su rczcrvi 30 hın3 ol
mas ına karş ın yeterli miktarda yuüstü suyunun 
bulunması nedeni yle, yeraltı suyunun kullanınıı

na gerek kalmaktadır (DSl, 1975). 

Araşurma toprakları ovar,ıın toplanı alanı

nın %35 ini oluşturan arıklı toprak scri sidir. Bu 

seri esk i rı chir teras larının aluviyal dopasitleri 
üzerinde gclişınişlcrdir. Oldukça kil içeriğine sa

hip olup AC borizonlu topraklardır. 

Ovanın 40 yıllık gözlem sonuçlarına göre: 
Yıllık ortalama s ıcaklık 17 ,9°C; en soğuk ay 
R,8ııc ilc Ocak, en s ı cak ay 26,6oc ile Temmuz 

aylarıdır. Yıl lık ortalama oransal nem %70,1 
olup en yüksek oransal ııem %75,2 ilc Ağuslos, 

en düşük %64,0 ilc Ekim aylarında görülmekte
dir. Toplanı buharlaşma 15 12,8 ının'dir . En fazla 
buharlaşma 225,0 mm ilc Temmuz ayında mey
dana gelmektedir. Ortalama yıllık rüzgar hızı 1,8 
ın/sn 'dir. Yıllık yağış toplaını 616,4 mm olması

mı karşın yağışların y ıl içerisindeki dağ ılıını cş

clcş deği !dir. Yağı~lar en fazla 132,1 ının ilc ara
lık ayında , en az yağış ise 2,2 mm ile Ağustos 
ayında gerçekl eşm ekted ir. (KH-Tarsus-1990), 

Denemenin <; ulama suyu; Seyhan rcgülatö
ründcn, TSO ilctim kanalıyla TS8 ana kanalın
dan ayrılan TSR-0-4, TSR-0-9 ve TSR-O- 12 tersi
yerlerinden alınmı~tır. Parsellere alınan su lama 
suyu ilc yüzey ak ı ş miktarları taşıma ve ycrl c~ tir

mc kolaylığı olan Parslıall ve kesikbağazlı savak

lar yard ımı yla ö l ç ülmüş tür. 

Ovanın uzun y ıll ar monokültür olarak pa
muk ve tıuğday yet i ş tiri c ili ği yap ılmı ş veya pa
nıuk+buğday ekim nöbeti uygulanmış tır. Bu du
rum tuzlu ve alkali toprakların artmasına, toprak 
organik maddesinin azalmasına, her y ıl değ i ş ik 

bir hastalık ve zararlının cpidemi yapmasına, so

nuçı.a üretim maliyetinin yükselmesi yanında ve
rimin a;.a lınasına, kullanılan sistemik ve kont.ak 
etkili tarım ilc halk sağ lı ğ ın;n bozulmasıuaneden 

olmuş tur . Özellikle 1970'1i y ıllardan soıtra ana 
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ürün dı şında soya ve mı sır gibi ikinci ürün bitki 
ycLişLiriciliğine, sebze ve turnçgil tarımına yönc
linmiş böylece Aşağı Seyhan Ovası sulama alın
larında planlama raporlarında %35 oranında ön
görülen pamuk ekimi ile gerçekleşen pamuk 
ekimi arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmışur 

Tablol 

Yıl Fiilen Sulanan Prnnuk Ekim Pamuk Ekim 
Alan (ha) Alanı (ha) Oranı (%) 

198 1 85 902 66 000 77 
1982 92 520 44 037 48 
1983 71 921 44 710 62 
1984 95 761 65 1~5 68 
1985 114 128 58 455 51 
1986 ı 16 202 43 987 38 
1987 97 976 35 744 36 
1988 101 923 5 ı 353 50 
1989 138 425 47 463 34 
1990 109 641 25 328 23 

Tablo 1. Aşağı Seyhan Ovasında Yıllara Göre 
Sulanan Alanlar ve pamuk Ekim Alanlarının 
Dağılımı 

Yöntem 

Deneme alanı topraklarında sulama öncesinele ve 

sonras ında ıı cın kapsanı larının belirlenınes i ama

c ıyla , her parselde parsel büyüklüğüne bağ lı kalı

narak kareler ağ ı oluşturulmuştur. Çiftçi parselini 
sulamaya karar vcrdiğindc; sulamadan bir gün 
önce \ 'C bir gün sonra 90 cın ' lik toprak profilinin 
30 cın' lik katınanlarından toprak örnekleri alın
mış ve belirlenen nem içeriklerinden sulama öl
çü llcri lı esaplanını ~ur. 

Araşurına, 1989-1990 y ıl larında Aşağı Seyhan 
Ovasında 54,8 da (TARLA-1 ); 13,5 (TARLA-2); 

ll ,7 da (TARLA-3) ve 15 ,6 da (TARLA-4) gc

ni ~ liğ indck i arazilerde yürütülmüştür. Ova'da 

toplam 31 198 adet parsel belirlenmiştir. Deneme 
parselleri , Ova'da %R7 oranında dağılım gösLCren 
1-60 da arasındaki 27 290 adet parselden scçil 
nıi ~Li r. 

Pamuk parsellerinin tamamı göllcndirmcli karık 

sulama yöntemiyle s ulanmı ştır. Parselin tamamı 
sulandıktan sonra yüzey akışa izin verilmiştir. Bu 
şek ilde pamuk parsellerinde mevsim boyunca su
lamalar çiftçi bazında i;. l cnmi ştir. 
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Sulama tarihleri çiftçi tarafından saptan
miŞtlr. Uygularnaların günün erken veya geç za
manında başlanması veya bitmesi ölçüm ve göz
lem işlemlerini aksatmamıştır. Sulama zamanının 
belirlenmesinde; TEKİNEL ve KANBER (1985) 
tarafından verilen ve pamukta yaprakların pörsü
mesi koyu-mavimsi renge dönüşmesi, gövde kı
zarıklığının tepe tomurcuğu yakınlarına ulaşması 
ve bitki gelişmesinin duraksaması gibi faktörle
rin etkili birer parametre olduğu belirlenmiştir. 
Çiftçi pamuk bitkisinde açıklanan fenolojik olu
şumlar meydana geldiğini saptadığı anda sulama 
yapmıştır. 

Sulama Randıınınları: 

Ws+TI:t. 
Su Uygulama Randımanı Ea=-

0
--"' 100 
ap 

Yüzey Akış Oranı TWR = TW * 100 
Dap 

[ jııdiı] 
Uygulama Yeknesaklığı UUC= ı.oo - --=- * ıoo 

vr 

Ws= Sulama Sonucu Kök Bölgesinde Ka
lan Nem Miktarı, ının 

L.Et= Yağışımit Evapotranspirasyon Mikta 
rı, ının 

Dap= Her Sulamada Uygulanan Sulama 
Suyu Miktarı, ının 

TW= Yüzey Akış Miktarı, ının kareler 
n 

Il dil= 
i= ı 

YT= 

Kareler Ağı Köşelerinde, Bclir 
VT lenen Değerinin Anılan 

Kareler Değerlerinden Olan 
Farklılığın Mutlak Değerler 
Toplaını 

L.VT'nin Kareler Ağı Sayıları
na GöreOrtalama Değeri 

Deneme p<ırsellerinde sulama süreleri, ilk 
sulamadan sonra göreceli olarak azalış göster
miştir. Görcceli bu azalış; ilk sulamalardan son
raki sulamalarda toprakta kullanılabilir ncınin 
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olmasına bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca 1. su
lamalarda sulama sürelerinin diğer sulamalara 
göre uzun olması; yörede pamuğun 1. sulamanın 
yapıldığı dönemde, ikinci ürünlere (soya-mısır) 
tav suyu verilmesi sonucu, pamuk parsellerine 
uygulanan debi miktarlarının azalmasına ve sula
ma sürelerinin uzamasma neden olduğu belirlen
miştir. Diğer sulamalarda tav sulaması olmadı
ğından sulayıcılar tarlabaşı kanallarda daha fazla 
su bulmuşlar ve böylece uygulanan debi yi artıra
rak sulama süresinin kısalmasını sağlamışlardır. 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Deneme parsellerine her sulamada farklı 
sulama suyu uygulanmıştır. Ancak sulamadan 
önce profildeki eksik su miktarı azaldıkça, top
rakta kullanılabilir nemin yüzde eleğerleri yüksel
miştir. Her parselde ve her sulamada Giren ve 
Çıkan Akım miktarları Şekil 1 'de verildiği gibi 
gösterilınişt!r. Böylece toprakta net olarak depo
lanan ve yüzey akışla kaybolan hacim cinsinden 
su miktarları ve mevsimlik su tüketimleri belir
lenmiştir. Parsellere uygulanan su miktarları ilk 
sulamalarda yüksek sapLanınışlır. Mevsim faktö
rüne bağlı olarak 2. 3. ve 4. sulamalarda değiş
ken olduğu belirlenmiştir . 

Tablo 2'de izlcnecegi gibi deneme sonuçla
rına göre 1. sulamaların ortalaınasından; Su Uy
gulama Randımanı %57, Yüzey Akış oranı %32 
ve Uygulama Yeknesaklığı %86, 2. sulamaların 
ortalamasından; Su Uygulama Randımanı %52, 
Yüzey Akış oranı %38 ve Uygulama Yeknesaklı
ğı %85, 3. sulamaların ortalamasınclan; Su Uygu
lama Randımanı %57, Yüzey Akış oranı %34 ve 
Uygulama Yeknesaklığı %86, 4. sulamaların or
talamasından; Su Uygulama Randımanı %53, 
Yiizey Akış oranı %36 ve Uygulama Yekneseklı
ğı %87 olarak saptanınışlır. 
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Şekil: 1. TARLA-I Parselinde Birinci 
Sulamada Giren ve Çıkan Akım Hidrografı 



Sulama Tarihi: 6.7.1990 

Sulamadan Önce Toprakta 

Kullanılabilir Nemin Yüzde Değeri (W)= %29 
Sulamadan Önce Kök 
Bölgesindeki eksik Su Miktarı (SMD) = 94 mm 
Sulama Süresi (Ta) = 745 Dk 
Giren Akım Miktarı (Vqin) = 2 995 m3 
Çıkan Akım Miktarı (Vqout) = 936 m3 

Sulama Ea TWR 
No. (% ) (%) 

ı. 57 32 
2 52 38 
3. 57 34 
4. 53 36 

Topi/Ort. 55 35 

uc c 
(%) 

86 

85 

86 

87 

86 

Tablo 2. Ortalama Su uygulama Randımanı 
(Ea), Yüzey Akış Oranı (TWR) ve Uy
gulam Yeknesaklığı (UCC) 

Tablo 2'de sulamaların ortalama sonuçları
na göre; 1. ve 3. sulamalarda Uygulama Randı
manı %57 oranında yüksek saptanmıştır. İki su
lamada yüksek belirlenmesi, sulamalardan önce 
profilde belirlenen eksik su miktarının (SMD) di
ğer sulamalardan fazla olmasından ileri geldiği 
söylenebilir. 

1. sulamada Su Uygulama Randımanının 
yüksek çıkması Yüzey Akı~ Oranının düşük çık
masına neden olmuştur. Ancak 2. sulamada 
SMD miktarı azalmı~ Su Uygulama Randımanı 
düşük gerçekleşmiştir. Buna karşın Yüzey Akış 
oranı yükselmiştir. Özellikle 2. sulamadan önce 
Beyaz sinek (Bemicia tabaci) için uygulanan Al
dicarb formundaki tarım ilaçlarının yoğun kulla
nımı halk sağlığını tehdit eder endişesiyle, sula
yıcıların araziye ginnesını dulaylı olarak 
engellemiş ve parsele uygulanan su miktarlarının 
artmasına, yüzey akış miktarlarının ve oranının 
yükselmesine neden olmuştur. Anılan sulamalar
da en yüksek Yüzey akış oranı (%38) saptanmış
ur. 2. sulamalardan sonra Yüzey Akış oranı 1. 
sulamaya göre göreeel i olarak artış göstermiştir. 

Su Uygulama Randımanında ve Yüzey 
Akış oranında mevsimlik değişimler bcklcnirken, 
Su Uygulama Yeknesaklığında mevsimlik deği
şim gözlenmemiştir. Yeknesaklıkta oran %85-87 
arasında değiştiği belirlenmiştir. 
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Uygulama Yeknesaklığının yüksek çıkma
sı; sulayıcıların göllendirıneli karık sulama ya
parken, karık sonlarını ve dr~naj çıkışlarını ka
patması ve yüksek oranda dağılım yeknesaklığı 
sağlamak için yapıldığı söylenebilir. Ayrıca sula
yıcıların toprak profilinde ve toprak yüzeyinde 
yeterli miktarda ısiatma oluşturması için karık 

sonlarını kapattığı açıklanabilir. Sulayıcı lOprakta 
yeterli ısiatmanın meydana geldiğine karar verdi
ğinde sulama suyu kesilmiştir. 

4. SONUÇ 

Aşağı Seyhan Ovası'nda 11,7- 13,5- 15,6-
ve 54,8 da parsellerde, pamuk bitkisinde 1989-
1990 yıllarında tarla koşullarında sulama perfor
manslarının belirlenmesi amacıyla araştırma yü
rütülmüş iki parselde üç ve iki parselde dört sula
ma ile deneme gerçekleştirilmiştir. 

Deneme parsellerinin toprak profilinden 
(90 cm), sulamadan 24 saat önce ve sonra top
rakta bulunan nem içeriğinden; kullanılabilir su
yun yüzde kaçında sulama yapıldığı saptanmış 
ve bu değerlerden randımanlar belirlenmiştir. 

Araştırma sonucuna göre Aşağı Seyhan 
Ovasında ortalama değerlere göre, Su Uygulama 
Randımanı %55, Yüzey Akış Oranı %35 ve Uy
gulama Yeknesaklığı, %86 oranında bulunmuş
tur. 

Yıl içerisinde Sulama performanslarının su
lamalar arasında değişim göstermesi; 

Arazilerin her yıl değişik şekillerde sürüi
mesi işlenmesi ve bu nedenle suyun karık iÇeri
sinde ilerleme hızının eşdeş olması, tarla içi sula
ma performanslarının mevsimlik olarak 
değişmesine neden olmuştur. 

Performansların düşük olması; parsellerin 
yedek, ana ve iletim kanallanna olan uzaklığına 
bağlıdır. Parsellerin uzaklığı, sulayıcıların sık sık 
kanal müdahalelerinde kanal başına gitmesi ve 
parselden ıızaklaşması randımanların önemli öl
çüde düşmesine neden olmuştur. Buna bağlı ola
rak sistem gereği açık kanallarda sık sık boğul
malar performansların düşmesinde önemli 
parametre olarak saptanmışur. 
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Rezcrvuanla sulama suyu için depolanan 
suyun az olmas ı , kanallarda düzensiz akış yarat
liğı ve performan sların mevsimlik değiş imlerin
de önemli olduğ u belirl enmi ştir . 

Aldicarb formundaki tarım ilaçlarının çevre 
ve halk sağ lığını bozduğ u endi şesi 2. sulamada 
Su Uygulama Randımanının düşük, Yüzey Akış 
oranının yüksek ç ıkın asında etkili olmuştur . 

Sulayıcı sulama zamanı olarak, günün osoo 
- 2ooo saatiari arasında sulama yapmayı tercih 
etmektedir. Çiftçide gece sulamas ı uygulama 
alışkanlığı yaralllmadığından , il ctim kayıplarının 
çok fazla olduğu söylenebilir. Bu nedenle sulama 
zamanı, su ı.asarrufu önemi , gece sulamasının ya
rarı , uyg ulanacak suyun derinliğ i , sulama süresi , 
sulama yöntemi v.b konuların ilgili kamu kurum 
ve kuruluş lan y la birlikte koordineli olarak veril
mcsinin ülke ve toplum yararına olacağ ı ifade 
edilebilir. 

KAYNAKLAR 

1. DONEEN , L.D., 1971. Irrıgalion Prac.:
lice and Water Manageıncnl. Food and Agricul
turc Organization of the United Nations. Rame 
(84) s. 

2. DSI , 1975. A~ağı Seyhan Sulamas ı Pro
jesi. DS! Genel Müdürlüğü Proje ve Inşaa t Dai
resi Başkanlığ ı ANKARA, (13) s. 

3. DSI, 1981-1990 Mahsül Sayım Sonuçla
rı DSI Genel Müdürlüğü I ş letme ve Bakım Daire 
başkanlığı ANKARA. 

4. HART, W.E.; PERI, G. anel SKOGER
BOE, G.Y ., 1979. Irrigation Performance: An 
Evaluation. ASCE J. Irri . Drain. Di v. 105 (IR3): 
s. 275-285. 

S. ISRAELSEN , O.W., 1952. Irrigation 
Principles and Prac.: tices. hcacl Department of Ir
rigation and Drainagc U talı Statc Agricultural 
College. (405) s. 

42 

6. TEKİNEL, 0 .; KANBER R., 1985. Pa
muk sulamasının Genel ilkeleri. Ç.Ü. Ziraat 
Fakültes i Y ard. Ders Kitabı , No: 18, ADANA 

7. THOMSON, S.A., 1988 Water Rcsourc
es BuJielin . American Water Resourc.:es Associa
tion. Bandelicr West, Room 11 8 Albuquerquc 
New Mecico. s. 57-63. 

8. WALKER, W.R.; SKOGERBOE, G.Y., 
1984 Surfacc Irrigation Theory and Practice. 
Prentice-Hall. Ine New Jcrsey (374) s. 

9. WILLARDSON , L.S ., 1972 Attainable 
Irrigation Efficiencies. ASCE J.Irri . Drain . Div. 
8957 (I R2) s. 239-245 



GÖÇEN ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ 
VE PROBLEMLERİ 

Yazan :Paul C. KNODEL* 
Çeviren : Firuzan Y AŞAMIŞ * * 

ÖZET 

Dogal halde doygun olmayan,ıslanmış veya ek yükleme sonucundafrzilcsel yapısı köklü 

degişiklik gösteren zemenler. göçen zeminler olarale tanımlanır. Bu tür zeminler, ıslanma ve

ya ele yılieleme esnasında büyük hacim degişilcliklerine ugrarlar. Bu zemenlerin iyileştiril

mesi dogrultusunda ; kimyasal stabilizasyon, sıkıştırma, taşıma. önceden göçertme, gerilme 

azaltılması gibi yöntemler önerilmektedir. 

1 - GİRİŞ 

Göçen zeıninler; dünya üzerindeki rüzgar 
birikintilerinde, löslü , alüvyonlu sahalarda, ya
maç molozu ve çamur akıntılı birikintilerde, za
manla oluşmuş kalıntı birikintilerinde ya da in
san yapısı dolgularda bulunmaktadır. Doygun 
olmayan, ısianına veya ek yükleme sonucunda 
büyük hacim kaybına uğrayan zeminler GÖÇEN 
ZEMtNLER olarak tanımlanır. Bu tür zeminler 
genellikle kurak ya da yarı kurak bölgelerde bu
lunurlar ve gevşek bir yapıları vardır, yani boş
luk oranı yüksek ve su muhtevası doygunluk 
noktasının çok altındadır. Bu düşük birim ağır
lıklı, konsolidasyona uğraınaın ış çöküntüterin 
yapıları, temas noktalarında ince silt ve kil tanc
leriyle bağlanmış daha iri tanelerden veya hava
su temas yüzeyinde suda oluşan yüzey gerilmesi 

(*)13urcau of Rcdamation, Fcbruary 1992, R-92-02 
(**) lnş. !vliih., Jcotcknik ve YAS Başkanlığı 

.. -r-==zs 

nedeniyle birbirine yapışmış tanelerden oluşmak
tadır. 

Zemin göçmesinin temel nedenlerinden biri 
su ilavesidir. Ancak yük uygulaması ve nemlen
dirıne de göçıneye yol açabilir. 

Böylelikle göçme, ya gerilmelcrin zemin 
dayanımını geçecek şekilde arLırılmasından ya da 
zemin dayanımının zemin geriliminin altına dü
şürülınesinden kaynaklanmaktadır. Bağ kuvveti
nin fiziksel yapısı ne olursa olsun, tüm göçen ze
min ler su ilavesi ile zayıflamış olurlar. Taneterin 
kapilcr emme ilc birarada tutulduğu durumlarda 
dayanım azalması çok acil bir sorundur. kimya
sal bağların olduğu zeminlerde bu azalma yaya
vaş, kil matrisli bağlanmalarda ise daha yavaş 
gerçekleşir. Öyleki, bazen tüm göçınenin gerçek
leşmesi için çok uzun zaman, hatta yıllar, gereke
bilir. Tipik göçcn zemin yapıları şekil l.'de gös
terilm iştir. 
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su 
MENİSKÜS 

A- Kapiler çekme B- Silt ba~ı 

KİL TOPAGı 

KİL MATRiSi 

KiL KÖPRÜSÜ 

D- Yumaklaşmış 
kil bağı 

E- Çamur akış ı 

ayrışma sı 

F- Kil köprülü yapı 

Şekil: 1- Gevşek ve iri hacimli taneleri yerinde tutan tipik göçenzemin mekanizmaları 

Tüm dünyada bu tür zemenlerin varlıgı ve 
bunların üzerine inşaat yapma zorlukian uzun za
mandı.r bilinmektedir. Göcen zeminler hakkında
ki araştı.rma azlığı, bu tür zeminlere kuraklığın 
ağır bastıgı, dolayısıyla ekonomik gelişmelerin 
sını.rlı olduğu yerlerde rastlanmasıyla açıklanabi
lir. Ancak, sulama projelerinin gelişmesiyle daha 
önce üzerinde tarım yapmanın denendigi ve buna 
bağlı olarak zemin göçmesi probleminin belirle
nemediği bu toprakl<ı.rın bir kısmına büyük mik
tarlarda su taşınmaya başlanmıştır. Sulu sıkıştı.r
maya bağlı zemin göçmeleri; kanallara, barajl~ı.ra, 
pompa istasyonlarına, boru hatlarına, yollara, bi
nalara, tarlalara ve sulama projeleriyle ilgili çe
şitli yapılara ciddi hasarlar verebilir ve bu göç
meler, zemin çöküşünün en z<ı.rarlı şekli olarak 
bilinmektedir. Bu tür zemin göçıncieri yeraltı su
yunun çekilmesine bağlı değildir. Dolayısıyla du
raylı (stabil) alanlar ile göçme potansiyeli olan 
zeminierin ayrımı, jeoteknik mühendislerin kar
şılaştığı en zor problemlerden biridir. 

Göçen zeminierin çoğunluğu 30-200 metre 
arasında bir derinlikte bulunmakta ancak su tab
lası her zaman için bu mesafenin alunda kalmak
tadır. Göçmenin miktarı ve hızı; mevcut malze
menin minerolojisi, başlangıçtaki boşluk oranı, 
malzeminin geçmiş gerilmeleri, iri hacimli tane
lerin şekli ve tane dağılımı, sahip olduğu su muh
tevası, gözenek büyüklüğü ve şekli, bağlayıcı 
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katkı malzemeleri, zemin katmanının kalınlıgı ve 
hidrostatik veya yapısal olarak uygulanan yükün 
miktarına bağlıdır. Göçme miktan, California'da 
ki San Juaqin Vadisi'nin orta-batı kısmındaki ge
niş sulama kanalında olduğu gibi 5 metrelik bir 
oturmaya kadar ulaşabilir. 

2. ÇÖÇEN ZEMİN NİTELİKLERİNİN 
OZETİ 

Göçen zeminleri etkileyen pek çok faktör 
ve durum bulunmaktadır. Belirli bir alandaki, be
lirli göçen zeminler için belirgin nitelikler var ol
masına rağmen, bu nitelikler diğer göçen zemin
lere pek uymaz. Bir yapıya zararlı olacak oturma 
miktarı bir diğerinden farklı olacağından, uygun 
bir tasarımı gerçekleştirmek için belli bir alanda 
veya bilinen bir projede mümkün olan oturma 
miktarının bulunması gereklidir. Bu durumda şu 
genel çıkarımlar yapılabilir. 

ı. Göçen zeminlere dağlık, düzlük, kurak 
ve nemli her türlü arazide rastlanabilir. 
Ancak sını.rlı coğrafi alanlarda toprak 
yığınının kaynağı ya da yer şeklinin türü 
(alüvyon depozit gibi benzer göçen ze
minleri tayin etmekte faydalı olabilir. 

ii. Göçmenin miktarı ve hızı mineroloji, kil 
yüzdesi, tane şekli, tane büyüklüğü 



dağılımı, su muhtevası, boşluk oranı, 

gözenek büyüklüğü ve şekli, bağlayıcı 
katkı maddeleri dahil olmak üzere çok 
çeşitli faktörlerden eı.kilenmcktcdir. Kı
vam Jimili değerleri, diğer zemin özel
likleriyle birlikte bu toprakların belirlen
mcsinde geniş çapta kullanılmaktadır. 

Pek çok göçen zeminin likit limiti 45'in 
plastisite indisi 25'in altında, hana kimi 
zaman çok daha düşük olarak plastik ol
ımıyan aralıkta bulunmaktadır. 

iii. Göçmc için yerindeki doygunluk yüzde
sinin % LOO den çok daha düşük olması 
gerekmektedir. En büyük göçıne için 
optimum doygunluk yüzdesi %13-39 ci
varındadır. Bazı zeminler başlangıçta su 
muhtevası arttıkça dayanımlarını artıra
bilirler. Bazı zeminler ısianelığında su
yun kendi ağırlığıyin başka yük uygu
lanınadan göçcrler. Ancak eklenen 
sürşarj yükle çok daha fazla hacim kay
bcdcrler. Diğer zeminler ise göçrnek 
için ek yükleme yapılmasına ihtiyaç du
yarlar. 

iv. Basit rutin deneyler zeminin göçmeye 
ıneyli olmadığını gösterebilirler. ancak 
göçınenin hızını ve miktarını tayin eele
bilmek için daha karışık deneyieric veri 
toplanır. Yine de hiç bir deney arazi ko
şulhırını tam olarak sağlamadığından, ek 
veri deneyim elde cdildikçe,düzeltmcler 
ve korelasyonlar gcr~kcbilir. Bu sonuç
lar büyük bir olasılıkla, bir araziden di
ğerine uygulanabilir veya aktarılabilir 
niteliktc olmayacaktır. 

!::-- 3. GÖÇJ<:N ZEMİNLERİN TANIMlANMA-
SI 

1 
Bir jcoteknik mühendisi gerçekten de göç

mc ihtimali olan zeminleri ayırt cdcbilıneli ve 
gerçekleşcbilecek göçme miktarını bclirleycbil-
mclidir. Göçıneyc en meyilli zemin türleri şun
lardır. 

1. Gevşek Dolgular 
2. Rüzgarla oluşmuş kumlar 
3. Düşük birim ağırlıklı yamaç molozu ve 

ya alüvyon dcpozitlcr 
4. Ayrışmış granit veya diğer asitli mağma

tik kayaçlar 

Bazı durumlarda, özellikle göçmc yapı al
tında farklı oturmal~mı neden olabilccckse, jeo
tcknik mühendisini göçmenin gerçeklqmesi için 
gereken süre ilgilendirınekteclir. 
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Zemin göçmcsinin tanımı ve tahmin edil
mesi zordur çünkü tüm göçen zeminlere uygula
nabilecek tek bir kriter bulunmaktadır. lri hacim
li taneleri yerinde tutan çok çeşitli konfigüras
yonlar bulunduğundan, rutin ve geliştirilmiş de
neyler göçmeye eğimli zeminleri her zaman ve 
güvenilir olarak belirlenmeyebilirler. Bugün göç
me oluşumunu belirleyen pek çok kriter porozite, 
boşluk oranı, su muhtevası ve arazideki kuru bi
rim ağırlık arasındaki ilişkilere bağlıdır. r 4. SAHA GÖZLEMLERI 

Olayın ana prensiplerinin anlaşılması ve 
tecrübe ile zemin göçmcsi ihtimali arazideki taze 
zemin profilinden belirlenebilir. Ancak aşağıdaki 
noktalar göz önünde bulunmalıdır. 

1. Göçme oturması su tablasının altındaki 
zeminlerde gerçekleşmez. Çünkü kısmi 
doygunluk göçmcnin oluşması için şart 
olan ön koşullardan biridir. 

2. Eğer zemin killi veya siltli ise, kısmi 
doygunluktan kaynaklanan katı bir kıva
mı olcıcaktır. Dolayısıyla arazi inceleme
si sırasında cırazidcki su muhtevası dik
kate alınmalı ve ısiatılmış bir numune 
üzerinde karar verilmelidir. Göçmc eği
liminin belirlenmesinde düşülecek en 
basit hatalardan biri, mühendisin yapının 
inşaasından sonra alt katmanlardaki ze
minin ısianacağını unutarak kuru profil
ler üzerinde inceleme yapmasıdır. 

Bir zeminin eğiliminin belirlenmesinde 
yardımcı olacak çok basit bir ıırazi deneyi bulun
makuıdır. Burgulu sondaj veya başka bir metodla 
açılmış bir deney çukurundan bir el büyüklüğün-· 
de numune alınır ve hacimsel olarak iki eşit par
çaya bölünür. Numunelerden biri ısiatılır ve cl ilc 
top haline getirilir.Bu ıslak topun hacmi örsclcn
miş pıırça ilc kıyaslaııır. Eğer ıslak top gözle gö
rülür bir ~ekilde örsclcnmcmiş numuneden kü
çükse, zemin göçmcsi ihtimali kuvvctlidir. 

t S. LABORATUVAR DENEYLERİ 

Düşük birim ağırlıklıır gevşek zemin yapı
s bitirdiğindcn, arazideki kuru birim ağırlık 
göçük tahmini yapımı açısından iyi bir paramct
rcdir. Bu konuda kullanılan diğer özellikler ara
sında su muhtevası, boşluk oranı, likit limit, doy
gunluk yüzdesi, plastik limit, plastisite indisivc 
ağırlık bulunmaktadır. Çeşitli göçük kriterleri, 
Thornton & Arulandan (1975) ve Nowatzki 
(1985) nin yazılarında tartışılmıştır. 
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Colifarnia'daki San Juanquin Vadisi'nin 
San Luis kanalı'ndaki göçme potansiyclli zemi
nin belirlenınesinde kuru birim ağırlık ve likit li
mit değerlerine bağlı bir kriter kolaylıkla uygu
lanmıştır. Bu kritcre göre, bir zemin kütlesindeki 
boşluk miktarı, zemini Jikit JimiLine ulaştıracak 
yeterlilikte suyu barınclıracak hacimele olmalıdır 
(Bureau of Reclcmation, 1980; Gibb& Bara, 
1962). Birim ağırlıkları Şekil 2.'clcki çizginin 
üzerine düşen topraklar gevşek durumdadır ve 
tam doygunluğa eriştiklerinde su ınuhtevaları li
kit limitden daha yüksektir. Likit limit, kıvam 
deneyleri denen sı.anclart labaratuvar deneyleri ilc 
saptanan ve zeminin en zayıf plastik durumunu 
ya da zeminin likithale yaklaştığı durumu göste
ren su muhtevasıdrr. Zeminin kuru birim ağırlığı 
düşük olduğu zaman, ki bu durumda boşluk mik
tarı likit liınit muhtevası veya daha fazlasını tuta
cak yeterliliktedir; doygunluk zeminin eleformas
yon çok az dayanım gösteren bir likit limit 
kıvamına ulaşmasına neden olur. Eğer boşluklar 
bu miktardan fazlaysa, doygunluk likit limitin 
üzerinde su muhtevası bulunmasına sebep olur 
ve göçme potansiyeli artar. Göçınc olmasa bile 
zemin çok duyarlı bir konuındadır (Knodcl, 
1980). Bu kriter, direkt olarak çimcmolamanın 
zaman etkilerini içernıcıncs inc rağmen çok kulla
nışlıdır. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi tüm 
göçcn zeminler ısianınaya aniden veya yavaş ya
vaş güç kaybcdcrler. 
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Tek eksenli konsolidasyon deneyi, göçme 
potansiyelini açığa çıkarına açısından yararlı bir 
labaratuvar deneyidir. Arazi birim ağırlığı su 
muhtevasındaki örselenmenı iş nu m un eden, odo
metre ringine halkasına uyacak bir miktar numu
ne alınarak düzeltilir.Daha sonra numune 
Knight'ın 1963 de önerdiği gibi standart bir yük
le ya da bilinen bir saha veya tasarım durumunu 
örnekleyen bir yükle yüklenir. Bu yüklemenin 
sonunda numune suya boğulur ve belirli bir süre 
öyle bırakılır. Isiatılmış numune üzerinde konso
lidasyon deneyi maksimum yükle devam ettirilir. 
Göçme potansiyeli numunedeki ısianınaya bağlı 
yükseklik (hacim) değişimine göre Şekil 3'e ba
karak ve aşağıdaki tabloya göre değerlendirilebi
lir. 

,---------~2~0~0~kP~o~b~2k~9~f/~c~~~~--------~logp 

•o ı---~-

Şekil : 3- tipik göçme potansiyeli test sonucu 

Bu değer pek çok değişkene bağlı olmakla 
birlikte göçınc potansiyeli açısından sadeec bir 
göstergedir, fakat yeterli deneyieric özellikli coğ
rafi alanlarda da kullanılabilecek değerleri elde 
etmeye yardımcı olur. Bununla ilgili olarak aşa
ğıdaki Tablo.1 Jennings & knight tarafından öne
rilmiştir. 

Hacim değişimi 

0-1 
1-5 
S- 10 

10-20 
20> 

Problcınin derecesi 

Problemsiz 
Orta dereceli problemli 
problemli 
Aşırı problemli 
Çok aşırı problemli 

Tablo 1. GP (Göçme Potansiyeli) Değerleri 



Nowav.ki (1985) mühendislik bakışı açı

sından, ısianınadan sonraki göçmcler %6-8 ora
nını geçLiğindc, göçınc potansiyeli olan zcınenle
rin sorun yaratınaya başladığını belirtmiştir. Yani 
göçınenin yaratacağı zarar, üzerinde çalışılan 

özel yapı veya durumlara göre değişmektedir. 

Konsolidasyon deneyi sonuçları ve !ikiL li
miL- kuru birim ağırlık tabloları birlikte dikkate 
alındığında göçmc eğilimini bclirtmc açısından 
güvenilir sonuç vcrmckledir ve diğer kriterlerle 
birlikte göçıne analizini tamamlar. Zemin göç
nıesi özellikleri açısından tck eksenli konsolidas
yon eleneyi temel yöntem olarak önerilmektedir. 
Pek çok proje için deneysel kriterleri kullanmak
tansa gerçekte uygulanan gerilmclcri, tabaka ka
lınlığını ve yapının oturmaya olan toleransını da 
göz önünde bulundurarak bir oturma analizi ya
pılmaktadır. Gelişmiş ancak az sayıda deney so
nucuna bağlı kalmaktansa, daha çok sayıda ama 
daha basit deneyler uygulamak genellikle daha 
iyi sonuç verir. Normalelen daha az yükleme ya
parak ve numunenin örtü gerilmclcri ve taşıyaca
ğı yapısal yük alunda suya boğularak yapılmış 
bir konsolidasyon deneyi, diğer pek çok gcli~miş 
deney kadar güvenilir sonuç verir ve uygulaması 
daha kolaydır. Labaratuvm· ckncylcrindc numune 
suya basılclığından, konsolidasyon deneyleri sa
hadaki koşullara aynen sahip değildir. Çünkü 
arazideki göçıııe doygunluk noktasının alundaki 
kritik bir doygunluk yüzdesinde gcrçeklcşıncktcclir. 

Labaratuvar konsolidasyon deneylerinin 
güvenilir olabilmesi için çok yüksek kalitede, in
celenen zemini tam anlamıyla temsil eden örsc
lenıncnıiş numunelerinelele edilmesi çok önemli
dir. Çok dikkal edilerek elle alınan numune 
bloklar labaratuvara uygun şekilde getirilip, ko
runcluğunda en iyi sonuçları verir. İçi boş burgu
lu numune alıcılardan elde edilen numuneler de, 
sondaj pastası veya başka bir akışkan olmaksızın 
derinlerden yüksek kalitede örsclcnıneıniş numu
ne elde edilebilen tck yöntem olduğu için gözö
nünde gcni~ ölçüde kabul görmektedir. 

Baskı veya kesme ile alınan Lüp numuneler 
zemin yapısını değiştirdiğinden uygun değildir. 

Bıı tür numuneler üzerinde yapılan deneyler ha
talı sonuçlar vcrirler.Dcğişik zemin türleri , ol
dukça farklı birim ağırlıklarında duyarlı (stabil) 
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olabilcceklerindcn, jeoteknik mühendisi deney 
sonuçlarını çeşitli kriteriere tabi tutarken dikkalli 
olmalı ve asla sadece birim ağırlık değerlerine 
bakarak göçme eğilimini saptamaınalıdır. Bu ko
nuyla ilgili olarak belli coğraf yatru·da yoğun ça
lışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edi
len veriler ve bu verilere bağlı olarak yapılan 

analizler göstermiştir ki, belli bir yerindeki birim 
ağırlık değerinin alLında veya üstünde bir değere 
sahip olan zeminler özel tasarım ya da işletme 

koşulları altında göçecek veya göçıneycccktir. 

Zeminin türünü saptamak, plastisite özelliklerini, 
su tutma kapasitesini ve ısianma etkilerini araş
urmak, tüm zemin göçmenlerinde ayrıca önemli
dir (Knodel, 1980). Göçmenin tamamen ger
çekleşmesi için gereken süre de önemli olabilir. 
Çünkü kimi zaman bu süre yıllarla ölçülınckte
dir. Vurgulanması gereken nokta, tüm kriterlerin 
dikkalle, şüpheyle ve iyi bir mühendislik yargıla
ınasıyla kullanılınası ve özgün durumlara uyar
lanınası gcrckliliğiclir. 

Jennings & KnighL (1975) çift eksenli kon
solidasyon deneyinin sonuçlarını tasarım amacıy
la zeminin göçınc oturması miktarını Lahmin cl
mc kullanılan bir metod da önerilmi~tir. Bu 
yöntemin verdiği sonuçların yorumlanınasındaki 
kritik problem, aynı örselcnınemiş numuneden 
hazırlanmış olsalar bile tamamen aynı fiziksel 
özelliklerde iki numunenin elde edilme ve dene
ye tabi Lululınalarını gerçekte imkansız olu~uclur. 

En doğru deney şekli arazide ıslanınanııı 

gerçek yapısal yük alunda gerçekleştiği durumda 
yapılan dcncydir. Ancak bu tür deneyler pahalı, 
zaman alıcı ve sadeec test edilen alanın etrafında
ki kısnlı bir völgcyc ait sonuç vermektedir. 

6. İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

Göçcn zeminleri iyileştirmek için pek çok 
yömeın kullanılını~ur. Seçilen yömcm göçen ze
minin birikimisinin derinliğine, inşaatın türüne, 
yapının oturınalara karşı dayanına ycLisinc, Lerne
lin ısianına olasılığına ve yapı tarafıııdan tcıncle 
uygulanan gcrilmclerc bağlıdır. Bazen :slanınayı 
önlemek için çalışınalar yapılınasına rağmen, 

ö;.elliklc tarımsal sulama projelerinde projenin 
süresi içerisinde bir zamanda temel zcınınııı ıs

lanımı olasılığı yüksektir. 
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lyileştirmc yöntemleri saptanırken derin ve 
sığ birikimilerinin bulunduğu noktalar dikkate 
alınınalıdır çünkü bu ayrım pek kesin çizgilere 
sahip değildir. 

Silindir veye keçi ayağı ile sıkıştırma gibi 
bazı iyileştirme önlemleri; derin dcpozitlcrdc ke
sinlikle sonuç vermez, sığ depozitlerdc ise bazen 
işler. Her iki durum da dcğcrlendirilmeli ve tat
minkar sonuçlar elde edilineeye dek çeşitli yön
tcmler dencnınclidir. Kanallar dahil olmat üzere 
tüm yapı temellerinde göçcn zeminlere rastlandı
ğında asıl amaç bu zeminleri inşaauan önce sta
bilize etmek olmalıdır. Problemi bu noktada çöz
mek inşaat başladıkum sonra çözmekten daha 
ucuza ınal olur. Bakım masranarı indirilir, proje 
işleyişi daha verimli olur ve yapıların ömürleri 
uzatılır. 

Göçen zeminierin yaratacağı zararları önle
mek veya minimizc etmek için şunlar yapılabiljr. 

1. Zeminin inşaatLan ve temel yüklemesin
den önce ısiatımı yoluyla göçertilmcsi, 
ki buna sulu sıkıştırma denir. 

2. Temel gcrilmelerin azaltılması 

3. Zemini su eklemesinden etkilenmeyccck 
ve kesme dayanımını kaybetmeyccck 
katı laştırmak 

4. Göçcn zeminleri uışımak 

5. Göç.cn zeminleri sulu sıkıştırma dışında
ki yöntemlerle katılaştırmak 

6. Kazıklar, kesonhır, önıslatınayla birlikte 
derinde patlayıcı kullanma gibi diğer 

yöntemler. 

Yukardaki kategorilerin her birine ait iyi
leştirme yöntemleri geliştirilmiştir ve ileride bun
lar çeşitli açılarelan ele alıııınışt.ır (Luehring, 
1988). 
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İnşaattan Önce Zemin Göçertilmesi 

Temel ısianmasını önlemenin mümkün ol
madığı su taşıma amaçlı yapılarda, zemini inşaat
tan önce göçertmenin en etkili yolu tüm alan 
üzerinde yüzeyde suyu göletlendirınektir. Zemi
nin uımamen ısianmasını sağlamak ve göçme iş
lemini hazırlamak için bu yöntemde sızma kuyu
ları da kullanılmalıdır. Gölleme yoluyla ön 
ısiatma sürşarj yüklemeyle birleştiğinde göçmc
nin gerçekleşmesi için gereken toplam zamanı 

kısaltılabilir. Kimi zaman göllcıne için yapılan 

dolgular sürşarj yükleme görevini üstlenir. Ön ıs
latma için sprinkler kuyuları kullanılmalıdır. An
cak işlemi hızlandırmak için sızma kuyuları kul
lanılmalıdır. Sulama yönteminde göllcmc olduğu 
gibi hidrolik yükleme ya da dolgu yüklcmcsi 
yoktur. Kurak bölgelerde herhangi bir yöntemle 
ön ıslatına, inşaat kolaylığı açısından su muhtc
vasını ve zemin sıkışınasını artımıa gibi ek yarar
lar s<.ığlar. 

Temel Gerilmelerin Azaltılması 

Bu method sadece pompa istasyonları ya 
d<.ı kanal yapıları gibi toplu yapı alanları etkilidir. 
Kanalın kendisi için kullanılamaz. Temel geril
melerini azaltına da en çok kullanılan yöntemler 
yüzen temel kullanma, yapı ağırlığına eşit mik
tarda zemin kesiınle zemin yükünü azaltına veya 
kazık ve keson kullanılmalıdır. 

Zeminin Katılaştırılması 

Zemin göçıncierini hafil1ctınck için çcşit.li 

kimyasal stabilizasyon teknikleri araştırılmıştır. 

ancak bu yöntemlerin hiç biri kanallar gibi doğ
rusal yapılar için pratik bulunmamıştır. Termo
kimyasal işlemlerin çalışınaları ise lab<mıtuvar
larda kalmıştır. Kireç veya portland çimentosu 
kullanıını göçrııc eğilimli zeminleri stabilize 
eder, ama bunların toprakla tamamen karıştırıl

ması ve optimum su muhtevasında zeminin sı

kıştırlınası gereklidir. Aslında aynı stabilize etki
si göçüğü minimi;.c etmek içiıı herhangi bir 
ımıelde cklenıncksizin sadece zemin sıkıştırtlması 
ilc de elde edilebilir. Su kaynakları projeleri için 
zemini katkı maddeleriyle sıkılaştırmak pratik 
değildir. 



Göçme Eğilimli Malzemenin Taşınması 

Göçcn zeminierin taşınınası ve yeniden sı
kıştırılınası sadeec derin olmayan mesafelerde ve 
toplu sahalarında ekonoıniktir. 

Göçen Zeminierin Sıkıştırtlması 

Derinlerdeki göçcn zeminierin sıkıştırılına
sında en sık kullanılan iki yöntem dinamik sıkış
tırma düşük birim ağırlıklı zeminleri yoğunlaştır
mak için büyük bir vinç veya tripod yardımıyla 
15 metre veya daha fazla yükscklikten, 15 ton 
veya daha fazla ağırlıkların zeminin üzerine dü
şürülmesi yle gerçekleşir. Ağırlık, tüm saha yı 
kaplayan dazgün bir kafes ~eklir.i izleyerek düşü
rülür ve meydana gelen çöküntüler kullanılan 

malzeme ile doldurulur. Duruma göre işlem bir 
kaç kez tekrarlanarak istenen derinlikte istenen 
birim ağırlıkların elde edilmesi sağlanır. Bu yön
temle zemin maksimum 10 mctrcyc kadar iyilcş
tirilebilir. Yöntem toplu yapı sahalarında ckono
ıniktir. Titreşenıli sıkıştırma tekniğinde bir 
vinçten sarkıtılan geniş bir titreşinıli yüzen sonda 
kullanılır. Titreşim, sondanın içinde elektrik veya 
hidrolik ıncnorla çalışan cksantrik bir ağırlıkla 
yaratılır. Sondanın ucuna doğru ve kcnarhırı bo
yunca basınçlı su jetleri yerleştirilmiştir. Sonda 
işlenen zeminin içerisinde titreşim, su jetleri ve 
kendi ağırlığı yardımıyla daha derinlere indirilir. 
Sonda kaldırılır, tekrar indirilir, delik çakıl ilc 
beslenir ve aynı işleme çevreleyen zemin üzerin
de devam edilir. Bu işlem ilerledikçe zemin tek
rar işlenmiş ve daha yüksek bir birim ağırlık de
recesine sıkıştırılmış olur. Dinamik sıkıştırınada 
olduğu gibi bu yöntem de sadece toplu yapı saha
larında ckonoıniktir. 

Diğer Yiiııtemler 

Yüzey topraklarında önce derin riperleme 
yapılıp, ardından optimum su ınuhtcvasını geçe
cek şekilde ıslatılıp, ağır bir titreşinıli silindir ilc 
sıkıştırılı;sa bir miktm yoğunlaşına sağlanabilir. 
Ripcrlcmc yaklaşık olerek 1 metre derinliğine 

kadtır yapılabilir, yani metodun toplam olarak et
kidiği dcrinlik 2 metre kadardır. eğer göçcn zc
ınınler çok fazla dcrine uzanınıyorsa, toplu yapı 
sahalarında kazı k ya dakason kullanılabilir. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Göçen zeminierin etkinliklerini azalunak 

için pek çok yöntem bulunmaktadır. Kullanılan 

tek bir yöntem yoktur, zaman zaman çeşitli yön

tcmler seçilip kullanılır. Kaynakların incclenıne

sinden, görülmüştür ki, önıslatına, göçen zemin

leri inşaattan önce stabilize etmenin en yaygın ve 

en etkin yoludur. 

Uygulanacak kesin yönteme karar verıne

den önce bir optimizasyon çalışması yürütülmek

tedir. Her alternatif tahmini bedel, başıırı olasılı

~ı, eldeki probleıne uygulanabilirli~i ve 

iyileştirınenin etkinli~i açısından analiz edilmeli

dir. Proje için kullanılacak yöntemi seçmeden 

önce sahanın çeşitli kısıınlıırıncla de~işik yöntcm

ler kullanılarak bir değerlendirme yapılmalıdır 

çünkü projenin kapsamına ve zemin çeşitliliğine 

göre birden fazla yöntem geçerli sonuç verebilir. 

genellikle en az karışık olan yömeın en iyi so

nuçları verecektir. 

Yüklin kazıklar, taş kolonlar, ayakhır kulla

nılıırak göçen zeminierin altlarındaki göçıneycn 

zeminlere aktarılması çok etkili ancak ekonomik 

olmayan bir yönteındir. Göçen zeminin taşınıp 

toprağın yeniden sıkıştırlması da çok etkiıi ancak 

elerinlik sınırlamasına tabi olduğundan genelde 

sığ dcpozitlerde uygulanan bir yömemdir. tarım

sal sulama projelerinde uygulaması imkansız ol

masımı rağmen, ısianınanın in~aallan ünce mini

ınize edilmesi her zaman için iyi bir mühendislik 

uygulaınasıdır. Yüksekten ağırlık dlişürlilerck eli
namik sıkıştırma uygulanınası da etkili bir yol 

olınıısına rağmen zemin profillerine göre ı 0- ı 5 
mclfc derinlikte sınırlanmıştır. derin göçcn ze

min katmanhırında önıslatına belki de en iyi al
ternatiftir. Fakat sığ göçcn zeminler bulunduğun

da önıslatma, sıkıştırma ya da slirşarj yükleme 

gibi diğer önlemlerle birarada uygulanmaktadır. 

Derin patlama, kimyasal suıbilizasyon, dcplas

ııan kazıkiarı vb. diğer yömcmler etkili olmakla 

birlikte genelele sadc-::e özel durumlarda kullanı

lır. 
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ZEMiN KONSOLİDASYONUNDA PREFABRİK 

DiKEY DREN SİSTEMİ 

Kaan Sevinçli (*) 

ÖZET 

Uzun yıllardan beri. ince daneli zeminlerin konsolidasyon olum:asmı daha kısa bir süre

de gerçekleşlimıek amacıyla kullanılan ve yatay yönde drenaj saglayarak, drenqj yolu 

uzunlugunu elleili bir biçimde azaltan kum drenler, yavaş yavaş yerini hem işçitae hemde 

mcıliyet balnmındcın daha avcmtajlı olan pre.fabrilc drenlere bıralemaya başlamışltr. 

Bu lelcrıik yazı ile preJa.brik dileey drenlerin kullanım esasları ve hesap yönt.emleri ile ilgi

li a.ra.şlırma. okuyucunun bilgisine sunulmaktadır. 

1- GİRİŞ 

Praktikte az geçirimli, ince daneli zemin

Ierin konsolidasyon oturmasında ciddi sorun

larla karşıla~ılmaktadır. Efektif gerilmelerin, ön 

konsolidasyon basıncını aştığı yerlerde, eğer ze

min tamamen suya doyguıısa, oluşan ilave efektif 

gerilmeler tamamen ilave boşluk suyu basıncıyla 

karşılanır. Kısmen suya doygun zeminler ise bu 

gerilmeleri, ilaYe boşluk suyu ve gaz basıncı ile 

kaqılarlar. 

İlave boşluk suyu basıııcı tamamen sönünı

leninceye veya uygulanan yükün, zemin daneleri 

tarafından taş ınabikcek hale gelinceye kadar ge

çen süre konsolidasyon süresi olarak tanımlanır. 

(*) Yük.lnş. Müh. DSI TAKK Dairesi Baş kanlığı Zemin 
Mekaniği Lab. 

Bu sürenin azaltılması, zemin mukavemeti
ni ve taşıma gücünü kısa bir zaman içinde kazan
ınası açısından önemlidir. Bu da su muhtevasının 
azaltılması, ya da bir başka deyişle fazla suyun 
uzaklaştırılması ilc mümkün olur. Bunu yapımı
nın bir yolu, zemine yüksek permeabiliıeli dikey 
drenler yerleştirerek boşluk suyunun drenlcre 
doğru yatayda hareket eunesini ve yüzeye ya da 
daha dcrine yerleştirilen geçirimli tabakalarda 
serbest olarak akmasını temin etmektir. Bu şekil
de, meydana gelebilecek dü1.gün olmayan otur
nıalar önlenmiş olur. 

Dikey drenler; kum drenler, geokomposit 
kum drenler ve prefabrik dikey drenler olmak 
üzere üç kategoriye ayrıltrlar. Teorik ve pratik 
bilgilerin pek çoğu söz konusu dren tiplerinin tü
mü için geçerlidir (1 ). Şekil 1 de prefabrik dikey 
drenlerin bir yol dolgusuna tatbiki gösterilmekte
dir. 

sı 
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Şekil: 1- Dikey Drenlerin Yol Dolgusuna Uygulanışı (1) 

2. BANT DRENLERiN ÖZELLİKLERİ 

Yaklaşık 50 sene önce kullanılmaya başla
nan ilk prcfabrik dren Kjellman tarafından geliş
tirilmi~ 3,5x 100 ıı1ın boyutunda ve birbirine ya
pışLırılınış, üzerinde 10 adet oluk ihtiva eden iki 
karton şeritten oluşmakta idi (2). Günümüzde 
yaygın olarak kullanılan drenler, 100 ının geniş
liğinde ve 3 ilc 6 ının kalınlığında olup, iç ve dış 
olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. 
Dışta örgüsüz gcoteksLil bir malzeme, içte ise su
yun hızla akmasını temin edecek plastik bir şerit 
mevcuttur. Ince zemin taneciklerinin içeri gire
rek su geçi~ini tıkamasına engel olan filtre taba
ka, yüksek ınukavemctli, sentetik bir malzeme
den yapılmıştır. 

3. BANT DRENİN PRO.JELENDİRİLMESİ 

3.1 Dren Aralığı 

Düzgün, geometrik şekillerde zemine çakı

lan dikey bant drenler, kendileri ilc :.ıynı uzunlu
ğa sahip zemin sütunları ilc temsil edilen etki 
bölgelerine sahiptirlcr.Drcnlcr,cşkenar üçgen 
şeklinde ycrlc~Lirildikkri zaman, söz konusu ze
min sütunlarının çapı 1.05D, kare şcklimk: yer
leştirildikleri zaman ise, 1.13D olmaktadır 

(Şekil 2). 

Dü~cy drenlerin hesabında yapılan ikinci 
varsayım ise, oturınaların üniform olduğu, bir 
başka dcyi~le yatay bölgelerin oturımı s~mrasında 
yaı.ay kaldığı kabulüdür. Buna göre suya doygun 
bir zemin için radyal drenajın etkisi ilc herhangi 

52 

bir z derinliğinde meydana gelen ortalama kon
solidasyon derecesi, eşitlik 1 den bulunur. Bakı
nız (Şekil 3). 

Uh=l-exp(-8Thfı..ts) ...................... (1) 

Burada, 

J..ls=-- ln(n)--+-(1--) n

2 
[ 3 1 ı ı 2 4 2 2 

n _ı n 4n 

kh M 
Ch=-

g w 

ı 
J..l=-

mv 

n= D/d 

Uh = Radyal drenajın etkisiyle oluşan ona
lama konsolidasyon derecesi, 

Th = Radyal konsolidasyonda zaman 
faktörü, 

J.!S = Dren rezistans faktörü, 
ch= Yatay yöndeki konsolida<>yon k<t.~ıyN, 

t = Konsolidasyon süresi, 
D = Drene edilen zemin kolunun çapı, 
d = Drcnin çapı, 
kh =Yatay yöndeki permeabilite katsayısı, 
M = Sıkışma modülü, 
g = Yerçekimi İvınesi 

=Suyun özgül ağırlığı 

eşitlikleri ilc hesaplanır. Belirli bir konsoli
dasyon oturmasını elde etmek iÇin gereken mak
simum dren aralığı Şekil 4 de gösterilen grafik
ten okunur. 
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ı 

/ 
/ 

/ 

ı = 
ı 

D= 1.05$ 
Üçgen Yerleşim 

2 
Not: Her bir drenın plan alanı 1T 014 

D= 1.13..$' 

Kare Yerleşim 

Şekil :2- Dren Aralı~ı, S ile Dren Etki Bölgesi Arasındaki İlişki (1) 

-
L 

Örselenmemiş 
Zemin Örselenme Bölgesi 

D 

ds • ' 
de 

r 

Q 

Düşey Debi 
Kopasitesi 

Geçirimsiz Sınır 

"'----- Prefobrik Düşey Dren 

Şekil :3 ·Dren Rezistansı ve Zemin Örselenmesiııin Prefabrik Düşey Drenle 
Şenıatik Olarak Giirüııüşü (1) 
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Not : f1 = D/Ml B Ch 

Şekil: 4- Dren Aralığının ve KONSOLİDASYON Süresinin Ortalama Konsolidasyon 
Derecesine Bağlı Olarak Grafik ile Projelendirilmesi (2) 



Örnek olarak, kare yerleşim kullanılarak, 
12 aylık süre içinde, %90'lık onalama konsoli
dasyon dcreecsine ulaşmak için gereken dren 
aralı~ı bulunacak olursa (kil homojen bir yapıya 
sahip olup, yatay yöndeki konsolidasyon kaLSayı
sı ch = 0,5 m/yıl ve dren çapı ise d= 0.05 m dir); 
şekil 4 de, alu.aki grafik kullanılarak f1 = 0.44 yıl 
olarak elde edilir. f1.ch = 0.22 ın olup üslleki 
grafikten, d= 0.05 m alınarak D= 0.9 m olarak 
bulunur. Kare yerleşiminde D= 1.13 S alınaca
~ından dren aralıkları S= 0.8 m olarak hesapla
nır . 

3.2 Teorik Çap Hesabı 

Teorik hesaplarda, d çaplı silindirik bir 
dren ile aynı etkiyi gösterecek olan prefabrik 
bam dren için de değerinin hesaplanınası gerekir. 
Zira yapılan varsayıma göre aynı çevreye sahip 
silindirik ve bant şekilli drenler, zeminierin kon
solidasyonunda aynı etkiyi göstercccklir. Buna 
göre Şekil 5 de gösterildiği gibi silindirik dikey 
dren ile aynı etkiyi gösterecek olan bant drenin 
teorik çapı, eşitlik 2 den bulunur. 

,.,..---- -.......... d = 2(o+b) / y• 7r 

1 \ 
i''·'·'·., ··~·;;·; •. ,, .. ,,, .. , ..•...• :.·:• '·.·; ···:· .).•·: •· ·"''~ • 

o 7 t·' 
""' / Dikey Bant Dren 

.....__...../ 

Şekil:-5 Dikey Bant Dren in Teorik Çap Hesabı (1). 

2 (a+ b ) 
de ............................ (2) 

n: 

bağıntısımlan hesaplanır. 

Burada, 

a= dren genişliği, 

b= dren kalınlığı 

olarak alınır. 
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3.3 Dren Rezistans Faktörü 

Dikey prefabrik drenlerin projclendirilme
sinde, dren permeabilitesinin, drcnin yerleştirile

ceği zeminin permeabilitesine göre çok yüksek 

olduğu kabulu yapılmaktadır. Ancak geçirgenliği 
göreceli olarak yüksek olan drenlerin, teorik ola

rak çok büyük debi kapasitesine sahip olacağı 
göz önüne alınırsa, pratikte böylesine ideal bir 
durumun sağlanabileceği şüphelidir. Özellikle 
dren uzunlu~unun büyük oldu~u durumlarda, 

dren rczitans faktörü dikkate alınmak zorundadır. 
Eğer drenin debi kapasitesi (qw) ve zemin per

meabilite katsayısı (kc) biliniyorsa, dren rczis
tans faktörü, eşitlik 3 den hesaplanır. 

j.l5 = In( n) -O. 75 + n:z (2t-z) kc/tJ 00 ... . ...... (3) 

z = Dreninaçık ucundan olan mesafe 
(o$ z $21), 

= Dren uzunluğu (Tck yönden geçirimli 
ise I, iki yönden geçiriıni i ise 1/2), 

kc= Zeminin permeabilitesi , 

qw= Dren debi kapasitesi 

Şeklinde hesaplanır. 

Dren rczistansı forınülde de görüldüğü gi

bi, drenin çapı ile aralığına, uzunluğuna ve kcfq
00 

oranına bağlıdır. Burada debi kapasitesini hesap

lamanın en etkili yolu tam ölçek arazi deneyleri 

ilc mümkündür. Eğer dren rezistansı, laboratuvar 

deneyleri ile tespit edilecek ise, laboratuvar şart
larının arazi şartlarına uygun olımısı gerekir. 

Plastik dikey drenlerin debi kapasiteleri, 
dren sistemine etki eelecek olan yana! toprak ba

sıncına bağlıdır. Dıştaki filtre genellikle toprak 
basıncının etkisiyle, içtcki plastik şerit üzerinde
ki olukları kısmen tıkayarak, clebi kapasitesinin 

azalmasına neden olacaktır. Debi kapasitesi za
manla , filtrenin işlevini görmeyerek, ince zemin 
danelerinin oluklar. kapaması sonucunda da aza
labilir. 

55 



OS! TEKNIK fiÜLTEl\'1 I 993 Si\ YI 79 

3.4 Zemin Örselenme Etkisi 

Dikey prcfabrik drenler, çelik profilden 
üretilmiş mandrel içine ycrlcştirilcrck zemine ça
kılır. Çakına esnasında, mandrcl , zeminde yoğ
rulma etkisi oluşturarak dcformasyonlara sebebi
yet verir ki bu dcformasyonların şiddeti 

mandrele yakın olan kısımlarda daha yoğundur. 
Meydana gelen yoğrulma etkisi, konsolidasyon 
kaLsayısında azalmaya neden olarak konsolidas
yon işleminin gcç ikıncye uğramasıyla sonuçla
nır. Bu durum, teorik hesapLa , drcnin çakıldığı 

kı smı daha az geçirimli bir bölge olarak düşüne
rek ya da söz konusu bölgede konsolidasyon kat
sayısını biraz daha düşük tutarak dikkate alınır . 
Böylece dren rezi sıan s l~ıktörü a~ağıdaki ifadeye 
clönüşeccklir. 

{n) kc kc[ kc / kc- 1 ı ll= h -+-hı( s) - 0.75tıt z(2t -z)- 1- .... (4) 
s s ' q ' 

. kc "' (kclkJ(n/S)
2 

Burada 

k = örsclenen kısmın permeabilitesi 
c 

ds= örselenen kısmın çapı 

olarak hesapla nır. 

4. DİKEY DRENLERİN ÇAKlLMASI 

Dikey drenlerin zemine çakılması dinamik 
ve sı.atik olmak üzere iki değişik yömemle ger
çek leşir. Prcfabrik bant dren, her iki yöntemde de 
çelik profilden yapılmış mandrclin içine mome 
edi lir. Birinci yönLernde mandrcl ya vibrasyon 
vasıtasıyla ya da belli bir yükseklikten serbest 
olarak düşürülen yük vasıtası ilc zemine çakılır
ken ikincisinde mandrel zemine statik yük vasıta
sıyla ililir. 

Drenler zemine çakılması esnasında ve 
sonras ındaki ilave boş luk suyu bas ıncının 14-15 
m derinliklerindeki genel davranışı, Şekil 6 da 
gösterildiği gibidir. Henüz hangi yönLemin kon
solidasyon açısından daha etkili olduğu bilinmc
mckle beraber, dinamik yöntem, uygulanışı sıra
s ında daha yüksek ilave boşluk suyu basıncına 

neden olınakladır (2). Bu durum, civardaki şevle
rin suıbileti s ini olumsuz yönde cLkileycbilmekLe
dir. 

Mandrcl zeminin istenilen derinliğe ulaştığı 
anda yukarı doğru çekilir. Burada, mandrclin 
ucunda bulunan ankraj pabucun iki vazifesi var
dır. Birincisi, mandrcl zemine itilirkcn, zemin 
daneciklerinin çelik profilin içine dolmasına en
gel olmak, ikincisi ise, mandrcl yukarıya doğru 
çekilirken ters yönde kaLlanarak bam drcnin ye
rinde kalmasını Lernin etmektir. 

~'"-""'-"• ~., ... , 
+---Prefobr ik Dren 
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ô 6 
.ı.. (Killi ve çokoı organik ıeminler için) 

Dinamik ~ 

" <1 

.. 
> 

.~ 

-~L-------~s-~-------8~------~12 

Zaman (Saat) 

Şekil: 6- Statik ve Vibrasyonlu Çakma Yöntemleri So:ırasındaki 
İlave Boşluk Suyu Basıncı (3). 



S. KONSOLiDASYON İŞLEMİNİN 
KONTROLU 

Konsolidasyon dcreecsini konu-ol etın ek 

için kullanıl:ın yöntemler, genellikle oturma mik
tarının ölçülmesi ve boşluk suyu bas ınc ı azalma
s ının göz lenınes i olmak üzere iki ay rı kıs ımdan 

o luş urlar. Oturma mikuırının ölçülmesinde, top
lam oturma miktarı , h csuplanınas ı gereken önem
li bi r büyüklüktür. Bu bakımdan oturma miktarı 
t~ı lınıinlcrinin mümkün olduğu kadar iyi yapılma
s ı kesin sonuç almak aç ı sımlun önemlidir. Boş
luk suyu basınc ının gözlcnmesinde, oluşacak ila
ve boş luk suyu bas ınc ı, c-n yakın drene olan 
mesa fenin fonksiyonudur (2) . Barran'un yapuğ ı 

unaliziere göre iluvc bo~luk suyu bas ınc ını :-:, 

drenden 1/4S (S= Dren ara lı ğ ı ) uzakta ö lçülclüğü 

ycrl crclc, ona!ama konsolidasyon derecesi en et
kili bir şekilele tahmin eclilıncktcd ir. 

Bu iki yöntcmden elde edilen konsolidas
yon derecesi farklıdır. Örneğ in az 6CÇiriınli kil 
tabakalarda olurımı ınikı..ı rının ölçülmesi ilc bu
l unun konsolidasyon derecesi, bo~luk suyu basın

c ının ölçülmesi ilc hesaplanan konsolidasyon de
recesine göre daha yühcktir (2). 

6. KONSOLİDASYONUN HIZLANDI
RI LMASI 

Zemindeki oturmanın mi kLarı ve meydana 
gel iş hı zı , o zeminin kompresibilites iııc ve per
meabilites ine bağ lıdır. Özellikle konsolidasyo
nun yavaş gerçekleş ti ğ i ince daneli kil veya sil• 
türü zeminlerde, oturma i ş l emini hı zlandımıak 

amac ı yla , üç yöntem uygulanabilir: 

i. Öıı yükleme yaparak zemindeki hidrolik 
eğimin anunlmas ı ve böylece suyun boşlukları 

daha kısa bir süre içinde terkeLines inin sağlanma
s ı , 

ii . İlave bo~luk suyu basın c ının hız la kay
bolmas ını sağ layacak dren sisteminin uygulan
mas ı , 

iii. Bu iki yöntemin kombinusyonunun uy
g ulanmas ı. 

Zemin uıbakas ının az geç irimli ve kalın ol
duğu durumlarda, ön yükleme tekniğ i prcfahrik 
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dikey drenler ile aynı anda kullanılabilir. "Her
hangi bir sürşarj yükü için dren aralıklarının 

oturma-zaman ili şkisi üzerindeki CLkisi , Şekil 7 
de verilmiştir . 

Zaman 

Dren Aroh(lı 

,m ~ Drensiz Sürtorı 

1.5m -------
/ 2m. -

Sürsor j YUkil 0\ı, :odon 

En BUyük Oturma 

,.. z .5m. 

Sur$Orj Yükü Altın~ 

En Büyük Oturma 

Şekil : 7- Dren Aralığının , Oturma- Zaman 
İlişkisine Etkisi (1). 

Eğer zemin profili , değ i ş ik konsolidasyon 

özelliklerine sahip tabakalardan meydana gelmi ş 

sc, her tabaka ayrı ayrı incelenmelidir. Ayrıca 

yukarda bahsedilen metodlar kullanılmak sureti 
ile primer konsolidasyon sonrasında ortaya çıkan 
ve zemin kalınlığına bağ lı olmayan sekonder s ı 

kı şma da aza ltılabilir . Bu durumda toplam proje 
oturmas ı, primer oturma ilc sekonder s ıkı şma 

miktarının toplanmasından oluşucakur. Burada 
dren aralıkları ve sürsaj yükünün seçimi , yapının 
tamamlanmasından sonraki ınü :.adc edilen otur
nı alara , zumana ve ekonomik şartlara bağ lıdır . 

Dolgunun tamamı bir kalemde yerleş tirilc

miyorsa, bir kısım yüksekli ğ i dökülerek konsoli
de olmas ı sağ l anır. Dökülen kı s ım mukavemetini 

kazandıktan sonra, dolgunun geri kalan kı smı dö
külerek, in şaat bu şekilde tamamlanır. 

7. SONUÇ 

Bu çalı~ma ilc, zemin konsolidasyonunda 
hızlı ve ekonomik çözüm sağlayan prefabrik dü
şey drenlerin çalışma esasları , uygulamaları ve 
projelendirme kriterleri üzerine bilgiler sunul
maktadır . Özellikle kamyolu, demiryolu ve köp
rü yaklaşım dolguları gibi çalışınalarda kullanı

Inn bant drenler, oturınaları hızlandırın ·ı k 

sureti yle söz konusu dolguların yapımdan kısa 
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bir süre sonra hizmete alınmasını temin ederler. 
Ancak oturma miktarı , hesaplanınası oldukça zor 
olan parametrekrc bağlı bulunduğundan, oturma 
oranlarında hata yapmak baz ı durumlarda kaçı
nılmaz olur. Böyle duruınhırda drenlerin perfor
mansı, arazide piyczoınetre gibi aletler kullanıl

mak sureti ilc gözlenmclidir. Ayrıca sekonder 
sıkışmanın büyük olduğu ince daneli zeminlerde, 
drcnlerc ilavt! olarak sürşarj yükü de kullanılmalı 
ve bu şekilde dikey drenlerin etkinliği aıttınlına
l ıdır. 

Diğer önemli bir nokta, drenlerin zemine 
çakılmasında onaya çıkmaktadır. Her ne kadar, 
sonuç itibarı ilc zeminierin konsolidasyonu açı
sından, statik ve dinamik çakma arasında önemli 
bir fark olmasa da, bu iki yöntem uygulanışları 
s ırasında farklı ilave boşluk basınçlarına neden 
olacaktır. Bu bakımdan dinamik yöntem özellik
Ic yamaçlarda uygulanmar.ıalıdır. Statik yöntem 
ise uygulanırken , yumuşak ve sık ışabilci1 zemin
ler tercih nedeni olmalıdır. 
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