T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ar-Ge Yayın No: 4

FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN
YERİNDE SIKILIK DEĞERLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ar-Ge Proje No: 2012/2

Kasım 2016
ANKARA

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ar-Ge Proje No: 2012/2

FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN
YERİNDE SIKILIK DEĞERLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Copyright © Bu raporun yayın hakları DSİ’ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya
paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi faks veya başka herhangi bir
şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanuni
iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
___________________________________________________________________________
DSİ Ar-Ge Bilim Kurulu Sekreterliği
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı
06100 Yücetepe ANKARA

Tel
(312) 454 38 00
Faks (312) 399 27 95
E posta dsiarge@dsi.gov.tr

ÖNSÖZ
Bir yapıya temel olacak zeminin sıkılığı veya oluşturulan herhangi bir dolgunun sıkılığı
mühendislik parametrelerinin bu sıkılığa bağlı olmasından dolayı bilinmesi gereken önemli bir
parametredir. Sıkılığın kontrolü hem kalitenin kontrol edilmesi hem de statik hesaplamalar için
gerekli veri olmasından dolayı önemlidir. Ülkemizde sahada kalite kontrol ve değerlendirme
süreçleri çoğunlukla yerinde geleneksel yöntemlerle elde edilen yoğunluk ve su muhtevası
ölçümlerine dayanmaktadır. Sahada ölçülen bu kuru birim ağırlık değerleri laboratuvar
ortamında belirlenen maksimum kuru birim ağırlık ile karşılaştırılmakta ve tabakaların sıkılık
dereceleri belirlenmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke ve
bunların kurumları kalite kontrol şartnamelerinde bu sıkılık derecelerine yer vermekte ve
laboratuvar testlerinde kullanılan sıkıştırma yöntemine göre sahada elde edilmesi gereken
minimum sıkılık değerleri bu şartnamelerde tanımlanmaktadır. Dolguda yerinde kalite
kontrolünün hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Dolayısıyla sadece
geleneksel yöntemlerle elde edilen yoğunluk ve su muhtevası ölçümlerine dayanan kalite
kontrol şartnamelerinin, yerinde dayanım ölçen hızlı ve güvenilir test yöntemlerine de yer
vererek, güncellenmesi tasarım ile kalite kontrol arasında kuvvetli bir bağ oluşmasını
sağlayacaktır.
Bu çalışmada, DSİ’nin farklı bölgelerindeki projelere gidilerek farklı zeminler üzerinde sıkılık
kontrolü amacıyla yapılan arazi deneyleri sonuçları kullanılarak zemin sıkıştırma çalışmaları
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Sıkıştırma parametrelerini kontrol etmek amacıyla arazide
kullanılan deneylerden elde edilen kuru birim hacim ağırlık, su muhtevası ve sıkışma yüzdesi
parametrelerinin değişimleri incelenmiş, arazi üzerinde aynı noktalarda birlikte yapılan deney
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmadaki katkılarından dolayı DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanlığına, DSİ 2. Bölge Müdürlüğüne, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne, DSİ 5. Bölge
Müdürlüğüne, DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederim.
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Su yapılarında, iletim hatlarında, alt yapı
projelerinde ve yapı temellerinde sıkılığın ve
dolayısı ile sıkılığa bağlı diğer mühendislik
parametrelerin bilinmesi önemlidir. Bu
değerler proje kriterleridir. Proje kriterlerine
uygun olup olmadığı arazide yapılan
deneylerle belirlenmektedir. Arazide yapılan
bu deneylerin hızlı ve güvenilir olması için
geliştirilen teknolojik cihazların kullanılarak
hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmak
mümkündür. Bu proje ile satın alınan ve
alınacak cihazlarla dolgu imalatının kalitesini
hızlı ve güvenilir bir şekilde ve hangi cihazla
daha uygun olacağının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

ÖZET
Bir yapıya temel olacak zeminin sıkılığı veya oluşturulan herhangi bir dolgunun sıkılığı
mühendislik parametrelerinin bu sıkılığa bağlı olmasından dolayı bilinmesi gereken önemli bir
parametredir. Doğal veya yapay dolguların sıkılığı, üzerine yapılacak yapının uygulayacağı
yüke bağlıdır. Sıkılığın kontrolü hem kalitenin kontrol edilmesi hem de statik hesaplamalar için
gerekli veri olmasından dolayı önemlidir. Sıkılık farklı cihaz veya yöntemlerle bulunmakta, her
yöntem kendine özgü avantaj ve dezavantajlar içermektedir. Sıkılığı tespit edilecek olan
ortamın özelliklerine bağlı en uygun cihaz ve yöntemi bilmek sonucun doğruluğu açısından
önemlidir. Bu çalışmada farklı yerinde sıkılık bulma yöntemleri farklı ortamlarda uygulanıp
hangi ortam için hangi cihaz veya yöntemin daha uygun olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bunun için devam eden DSİ projelerine gidilerek yapılan farklı dolgu (kil, filtre, tuvenan)
imalatlarında yerinde deneyler yapılmıştır. Bu çalışmada yapılan deneyler, zemin
yoğunluğunun kum konisi, su yer değiştirme ve silindir sürme yöntemleriyle belirlenmesi gibi
geleneksel yöntemlerin yanı sıra zemin yoğunluğunun düşen ağırlık tipli darbe yükü cihazı,
nükleer cihaz ve elektromanyetik cihazla belirlenmesi gibi hızlı ve yeni yöntemleri de
içermektedir. Bu çalışmada yapılan tüm deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada özellikle hızlı yöntemlerin avantajları ve dezavantajları
incelenmiş ve elde edilen karşılaştırmalı deney sonuçları dikkate alınarak farklı zeminler için
hangi yöntemin daha uygulanabilir olduğu ve daha doğru sonuç verdiği saptanmaya
çalışılmıştır.
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1. GİRİŞ
Bir yapıya temel olacak zeminin sıkılığı veya oluşturulan herhangi bir dolgunun sıkılığı
mühendislik parametrelerinin bu sıkılığa bağlı olmasından dolayı bilinmesi gereken önemli bir
parametredir. Sıkılığın kontrolü hem kalitenin kontrol edilmesi hem de statik hesaplamalar için
gerekli veri olmasından dolayı önemlidir.
Sıkılık zeminin dayanımını belirleyen en önemli faktördür. Sıkılığa etki eden faktörler ise
sıkıştırma enerjisi, su içeriği, tane dağılımı ve tane şeklidir. Zeminler içerisin de dane su ve
hava bulunur. Geçirimsiz malzemede en yüksek sıkılığı veya maksimum birim ağırlığı elde
etmek için sıfır hava ve optimum su içeriği gerekir. Su içeriğinin fazla olması daha sonra
oturma, yüksek boşluk suyu basıncı ve stabilite problemlerine neden olur. Su içeriğinin az
olması ise işleme zorluğu ve oturmaya neden olur. [1]
Arazide kalitenin kontrol edilmesi zor ve zaman alıcı uygulamalardır. Kum konisi ve silindir
sürme gibi geleneksel yöntemlerin uygulamasının uzun sürmesi ve bu yöntemlerle alınan
numunenin etüvde kurutma süresinin beklenmesi ve tüm bu süreçte imalatın durdurulması iş
programının aksamasına ve ekonomik zararlara neden olabilmektedir. [1]
Ülkemizde sahada kalite kontrol ve değerlendirme süreçleri çoğunlukla yerinde geleneksel
yöntemlerle elde edilen yoğunluk ve su muhtevası ölçümlerine dayanmaktadır. Sahada ölçülen
bu kuru birim ağırlık değerleri laboratuvar ortamında belirlenen maksimum kuru birim ağırlık
ile karşılaştırılmakta ve tabakaların sıkılık dereceleri belirlenmektedir. Ülkemizin de içinde
bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke ve bunların kurumları kalite kontrol şartnamelerinde bu
sıkılık derecelerine yer vermekte ve laboratuvar testlerinde kullanılan sıkıştırma yöntemine
göre sahada elde edilmesi gereken minimum sıkılık değerleri bu şartnamelerde
tanımlanmaktadır [1].
Dolguda yerinde kalite kontrolünün hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması son derece
önemlidir. Dolayısıyla sadece geleneksel yöntemlerle elde edilen yoğunluk ve su muhtevası
ölçümlerine dayanan kalite kontrol şartnamelerinin, yerinde dayanım ölçen hızlı ve güvenilir
test yöntemlerine de yer vererek, güncellenmesi tasarım ile kalite kontrol arasında kuvvetli bir
bağ oluşmasını sağlayacaktır.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde yerinde sıkılık yöntemleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar mevcuttur. Ancak
yapılan bu çalışmalar belirli yöntemleri kapsamakta olup karşılaştırmalı analizleri tüm
yöntemleri içermemektedir.
Wacharanon ve Wachiraporn yaptıkları çalışmada zemin elektrikli yoğunlukölçer (EDG),
dinamik koni penotremetre, nükleer cihaz ve zemin yoğunlukölçer (SDG) kullanarak üç farklı
zemin üzerinde her zemin için 5 farklı deney lokasyonunda sıkılık ölçümü yapmışlardır. Her
lokasyonda zemin sıkılık ölçer ile beşer kez, yine zemin yoğunlukölçer ile beşer kez, nükleer
cihaz ile 2’şer ve dinamik konik penetrometre ile 1’er kez ölçüm almışlardır. Ölçüm sonuçlarını
karşılaştırmalı olarak incelediklerinde zemin sıkılık ölçer, dinamik konik penetrometre ve
zemin yoğunlukölçer, yol yapım aşaması için iyi potansiyel sonuçlar göstermiştir. Bu cihazların
çabuk ölçümleri sayesinde, deney kontrol alanı artmış, istatistiksel değerlendirme iyileşmiş ve
sıkılık değerlerindeki farklılıklar azalmıştır [2].
Amerika Birleşik Devletleri Gaz Araştırma Enstitüsü, 2005 yılında yaptığı bir araştırmada
sıkılık bulma yöntemlerinin bir kısmını isale hattı boru çevresi dolgularında uygulamış ve elde
ettiği değerleri analiz etmiştir. Bu çalışmada 8 farklı sıkılık bulma yöntemi çeşitli
kalınlıklardaki 4 farklı dolgu malzemesine uygulanmış ve yaptıkları korelasyon sonucunda
nükleer yöntemin borulu sistem dolgularında uygun olmadığını ve en iyi performansın 10
kilogramlık Clegg çekici ile elde edildiğini saptamışlardır [3].
Petersen ve diğerleri (2007) Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazını (LWD) öncelikle dolgu
sıkılıkları için denemişlerdir. Bu çalışma sonucunda bu cihazın deney alanındaki yumuşak
noktaların belirlenmesinde verimli bir deney yöntemi olduğu belirlenmiştir. Ancak deney
yapılan tüm zeminler için ölçülen sertliğin çok yüksek değişkenlik gösterdiği görülmüştür ve
yerinde ölçülen sertlik değerleri ile bir korelasyon oluşturulamadığından bu çalışmada
laboratuvar sonuçlarına dayanan bir arazi kalite kontrol prosedürü oluşturulamamıştır [4].
Plunta ve Hewitt (2009) yaptıkları çalışmada belirli bir yüzey alanındaki aynı malzeme için
zemin yoğunlukölçer cihazından elde edilen değerlerin nükleer cihazdan elde edilen değerlere
göre doğruluğunun arttığını göstermişlerdir. Bu çalışmada yüzey alanı düzeltmeleri verilere
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uygulandığında NDG ile SDG arasındaki ortalama yaş yoğunluk değerlerindeki hatanın % 119
oranında azaldığı belirlenmiştir [5].
Cho ve diğerleri (2011) sürme silindir yöntemiyle (bu çalışmada standart yöntem olarak
belirlenmiştir) EDG, SDG ve LWD yöntemlerinin iki farklı zemin sahasında karşılaştırmıştır.
NDG hem yoğunluk hem de nem ölçümünde diğer cihazlara göre standart ölçümle daha iyi
korelasyon sağlamıştır [6].
Bu alanda yapılan en kapsamlı çalışma ise Berney and Kyzar (2012) tarafından gerçekleştirilen
çalışmadır. Bu çalışmada amaç güvenilir sonuçlar sağladığı bilinen ancak kullanım açısından
mevzuat ve güvenlik sorunları olabilen nükleer yönteme bir alternatif yöntem bulmaktır. Bu
amaçla on bir farklı sıkılık ölçüm cihazı ve sekiz farklı nem ölçüm cihazı belirlenmiştir. Sıkılık
kontrolünde kullanılan cihazların üçü elektriksel yöntemlere, üçü hacim değişim yöntemlerine
ve diğer beşi de sertlik/darbe yöntemlerini çalışma prensibi olarak temel almaktadır. Bu cihazlar
Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1- Yoğunluk cihazları ve teknikleri
Yaş yoğunluk ve nem içeriği

Sadece yaş yoğunluk

Katsayı veya sertlik

Nem yoğunluk göstergesi

Balon yöntemi

Clegg çekici

Elektriksel yoğunlukölçer

Kum konisi

GeoGauge

Zemin yoğunlukölçer

Çelik bilye yöntemi

Dynatest düşen ağırlık tipi darbe
yük cihazı

Nükleer yoğunlukölçer

Zorn düşen ağırlık tipi darbe yük
cihazı
Dinamik koni penetrometre
Nem ölçümü için kullanılan cihazların ise dördü doğrudan ölçüm yöntemine, üçü elektriksel
yönteme ve biri de kimyasal yönteme göre çalışmaktadır. Bu cihazlar Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2- Nem içeriği cihazları ve teknikleri
Doğrudan ısıtma

Elektronik
Elektriksel yoğunlukölçer

Laboratuvar etüvü

Zemin yoğunlukölçer

Mikrodalga fırın (lab)

Nükleer yoğunlukölçer

Mikrodalga fırın (arazi)

Kimyasal
Hızlı nem tayin cihazı

Gaz sobası
Nem analiz cihazı
Bu çalışmada bu cihazlar nükleer yöntemin kalite kontrolde önemli bir rol oynadığı farklı 7
zemin yöntemi için kullanılmıştır. Üzerinde deney yapılan zeminler Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 3- Deney yapılan zeminler ve bazı fiziksel özellikleri
Kütlece tane boyu yüzdesi

Kıvam limitleri (%)

Zemin
Çakıl

Kum

İnce

LL

PL

Kırma kireçtaşı

52,8

40,9

6,3

15

12

Siltli çakıl

29,2

45,9

24,9

NP

NP

Çakıllı kil

41,3

50,7

8,0

23

13

Siltli kum

2,7

47,0

50,3

NP

NP

Beton kumu

4,9

36,1

3,1

NP

NP

İnce toprak (lös)

1,2

11,0

87,8

NP

NP

Yüksek plastisiteli kil

0,0

4,9

95,1

73
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Bu çalışma sonucunda nem ölçümlerinde kalibre edildiğinde elektriksel cihazların güvenilir
sonuçlar verdiği görülmüştür. Nem ölçümlerinde kalibrasyon imkanı yokken mikrodalga
fırınlar ve etüvler en güvenilir arazi sonuçlarını vermişlerdir. Ayrıca nem ölçümlerinin değişim
gösterebildiği iri taneli zeminlerde, kullanılan cihazların tümü güvenilir sonuçlar verme
konusunda başarısız olmuştur. Bu çalışmanın sıkılık açısında sonuçlarını değerlendirmek
gerekirse, kum konisinin diğer yöntemler arasında en güvenilir sonuçları verdiği görülmektedir.
Elektriksel cihazlar içinde en iyi sonucu veren cihaz ise SDG olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak
bu çalışmada yapı kalite kontrolü için hem nem ölçümü hem de sıkılık kontrolü açısından
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nükleer yöntemin yerine alacak tek bir çözümün ancak ve ancak elektriksel yöntemler
kullanılarak sağlanabileceği belirtilmiştir [7].
Mejias-Santiago ve diğerleri (2013) SDG cihazının performansını on altı farklı ince taneli
zemin üzerinde çalışarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, cihaza girilen ölçülmüş zemin
özellikleri arttıkça SDG cihazının daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ancak yine bu
çalışmada belirli bir zemin için cihazdan elde edilen kuru yoğunluk değerlerinin çok az değiştiği
belirlenmiş ve yazarlar bunu silindir geçişleri arttığında oluşabilecek küçük yoğunluk
değişikliklerini belirlemede SDG cihazının sıkıntı çıkaracağı olarak değerlendirmişlerdir.
Yazarlar sonuç olarak bu cihaz kullanıldığında alınan ölçümlerin en az bir farklı cihazla
doğrulanması ve/veya düzeltilmesi gerektiğini belirtmişlerdir [8].
Bu proje kapsamında ise bu çalışmalardan farklı olarak yerinde sıkılık bulma yöntemleri çeşitli
zemin ortamlarında uygulanacak ve elde edilen verilerin karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.
Böylece, bu verilerin değerlendirilmesiyle, farklı zeminler için hangi sıkılık yönteminin daha
uygulanabilir olduğu ve daha doğru sonuç verdiği saptanmaya çalışılacaktır. Literatürde, farklı
sıkılık yöntemlerinden elde edilen değerlerin karşılaştırmalı analizi içeren bir çalışmaya
rastlanılmamıştır.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Materyal
Bu çalışmada, DSİ’nin farklı bölgelerindeki projelere gidilerek farklı zeminler üzerinde sıkılık
kontrolü amacıyla yapılan arazi deneyleri sonuçları kullanılarak zemin sıkıştırma çalışmaları
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Sıkıştırma parametrelerini kontrol etmek amacıyla arazide
kullanılan deneylerden elde edilen kuru birim hacim ağırlık, su muhtevası ve sıkışma yüzdesi
parametrelerinin değişimleri incelenmiş, arazi üzerinde aynı noktalarda birlikte yapılan deney
sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylece yerinde dayanım ölçen hızlı ve güvenilir test
yöntemlerinin hızlı yapılabilme avantajına karşın, geleneksel yöntemler ile bulunan değerlere
ne ölçüde yakınsadığı, çalışma kapsamında araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamındaki uygulama
yerleri Çizelge 4’te verilmiştir.
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Çizelge 4- Deney yapılan DSİ Bölge Müdürlükleri ve projeleri
Bölge Müdürlüğü

Proje

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

Aydıncık Göleti

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

Kırkağaç Çaltıcak Göleti

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

Sivrihisar Okçu Sulaması

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü

Kalecik Barajı

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü

Koyunbaba Barajı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü

Amasya Geldingen Sulaması

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü

Yozgat Sarıkaya Göleti

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü

Karahallı Büyükmahal Göleti

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü

Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması

Bu çalışmada Çizelge 4’te verilen tüm projelere gidilmiş ve bu uygulamalarda çalışma
kapsamındaki deneylerden tümü veya bazıları yapılabilmiştir. Nükleer cihazın mevzuat ve
güvenlik hükümleri gereği taşınamaması, bu cihazın her bölgede bulunmaması ve bazı
cihazlardan bazı zeminlerde verim alınamaması tüm deneylerin sonuçlarının tüm uygulama
yerleri için değerlendirilmesini engellemiştir. Dolayısıyla tüm yöntemler için karşılaştırmalı
analiz yapma imkânı sadece DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Kalecik ve Koyunbaba Barajları ile DSİ
12. Bölge Müdürlüğü Sarıkaya ve Büyükmahal göletlerinde mümkün olmuştur. Bu çalışmanın
istatistiksel analiz bölümü sadece bu uygulama yerlerinden alınan deney sonuçlarını
içermektedir.
3.1.1 Kalecik Barajı
Sulama ve içmesuyu amaçlı Ankara – Kalecik Barajı (Şekil 1), Kızılırmak havzasında Uludere
çayı üzerinde ve Kalecik kaza merkezinin yaklaşık 2,5 km batısında yer almaktadır. Çizelge
5’te Kalecik Barajı ile ilgili karakteristikler verilmiştir.
Çizelge 5- Kalecik Barajı proje karakteristikleri
Amacı

İçme Suyu (3,154 hm3/yıl) ve Sulama (2.455 ha alan)

İşe Başlama Tarihi

01.04.2012

İş Bitim Tarihi

29.12.2015

Gövde Tipi

Kil çekirdekli kum çakıl dolgu + slurry trench

Gövde Hacmi

3.440.000 m³

Gövde Yüksekliği

52,50 m (talvegden) - 56,50 m (temelden)

Kret Uzunluğu

506,00 m
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Şekil 1 – Ankara Kalecik Barajı, 2016
3.1.2 Koyunbaba Barajı
Koyunbaba Barajı (Şekil 2-3), Ankara ve Çankırı il sınırında, Kızılırmak havzası drenaj alanı
içerisinde, Terme Çayı üzerinde inşa edilmiştir. Kalecik ve Şabanözü ilçe sınırında bulunan
depolamalı su yapısı, Kalecik ilçesine bağlı Koyunbaba köyünün yaklaşık üç kilometre
kuzeyinde 33°18'D – 40°10'K koordinatlarında yer almaktadır. Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) tarafından 2011 yılında yapımına başlanan baraj, 2014 yılında su tutmaya
başlamıştır. Çizelge 6’da Koyunbaba Barajı ile ilgili karakteristikler verilmiştir.
Çizelge 6- Koyunbaba Barajı proje karakteristikleri
Amacı

Sulama (10.591 ha alan)

Gövde Tipi

Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kum-Çakıl Dolgu + Slurry-Trench

Gövde Hacmi

3.440.000 m³

Gövde Yüksekliği

49,35 m (talvegden) - 51,35 m (temelden)

Kret Uzunluğu

434,27 m
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Şekil 2 – Koyunbaba Barajı inşa aşaması

Şekil 3 – Koyunbaba Barajı, 2015
3.1.3 Sarıkaya Karahallı Göleti
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Karahallı Köyünün yaklaşık 1 km kuzeyinde, Keşpınar Deresi
üzerindedir. Karahallı Göleti yapımı inşaatına 26.07.2013 tarihinde başlanmış, 18.08.2015 tarih
itibari ile de bitirilmiştir. Çizelge 7’de Sarıkaya Karahallı Göleti ile ilgili karakteristikler
verilmiştir.
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Çizelge 7 - Sarıkaya Karahallı Göleti karakteristikleri
Amacı

Sulama (228 ha alan)

Gövde Tipi

Membran Kaplamalı Homojen Toprak Dolgu

Gövde Hacmi

252.417 m³

Gövde Yüksekliği

9,70 m (talvegden) - 15,70 m (temelden)

Kret Uzunluğu

566 m

Şekil 4 – Sarıkaya Karahallı Göleti, 2015
3.1.4 Büyükmahal Göleti
Yozgat İlinin 22 Km. kuzeydoğusunda yer alan merkez köylerinden Büyükmahal Köyünün
1750 m güneybatısında yer alan Kamışlı Deresi üzerindedir. 2012 yılında yapımına başlanan
Sarıkaya Karahallı Göleti ile ilgili karakteristikler Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge 8 - Sarıkaya Karahallı Göleti karakteristikleri
Amacı

Sulama (381 ha alan)

Gövde Tipi

Homojen Toprak Dolgu

Gövde Hacmi

368.909 m³

Gövde Yüksekliği

24 m (talvegden) – 36,50 m (temelden)

Kret Uzunluğu

328,5 m
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3.2 Yöntem
Sıkışma, zeminin mekanik ve fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi için mekanik bazı araçlar
kullanılarak zeminin bünyesindeki su ve tane hacmi sabit iken, havanın dışarı atılmasıdır.
Sıkışmanın temel amaçları olarak boşluk oranını azaltarak zeminin geçirimliliğini azaltmak,
zeminin taşıma gücünü artırmak ve oturma ve deforme olabilirliğini azaltmaktır. Zemin sıkışma
üzerindeki etkisi zeminin cins ve fiziksel özelliklerine, sıkıştırma işlemi sırasındaki su içeriğine,
sıkıştırmada kullanılan enerjinin büyüklüğüne ve sıkıştırmada kullanılan araçlara bağlıdır.
Arazide sıkışma sonucu istenen sıkılığa ulaşılıp ulaşılmadığı laboratuvarda yapılan Standart
veya Modifiye Proktor Deney sonuçlarından elde edilen maksimum kuru birim hacim ağırlık
ve optimum su muhtevası değerlerine arazide ne kadar yaklaşıldığı esas alınarak belirlenir.
Arazide çalışılırken elimizde laboratuarda maksimum kuru yoğunluk (k(lab)) değeri mevcut
olup, sıkıştırılan yerde ise deney yapılarak arazide maksimum kuru yoğunluk (k(arazi)) bulunur.
Sıkılık = (k(arazi) / k(lab)) x 100

Bu sıkılık değeri istenen oranın üstünde ise sıkışma kabul edilir. Bunun altında ise sıkıştırmaya
devam edilir. Şartnamelerde genellikle zeminin standart proktor deneylerinden elde edilen
değerler doğrultusunda % 98 sıkılık değerine ulaşılıncaya kadar sıkıştırılması istenir.
Bu çalışma kapsamında, kum konisi, sürme silindir aparatı, düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı
(LWD), zemin yoğunlukölçer (SDG), su değiştirme aparatı ve nükleer cihaz (NDG) ile yapımı
devam eden DSİ projelerine gidilerek dolgu imalatlarındaki farklı sıkılıktaki zeminler üzerinde
yerinde deneyler yapılmış ve bu deneylerin sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

3.2.1 Kum konisi yöntemi
Kum konisi deneyi dolgu malzemesi kalitesinin kontrolüdür. Kum yer değiştirme metodu
kullanılarak, doğal ya da sıkıştırılmış zeminin yerinde yoğunluğunu belirlenir. Deneylerde
kullanılan kum konisi aleti ASTM D1556 / D1556M - 15 standardına göre bir zeminin birim
ağırlığının belirlenmesinde kullanılan alettir. [9]
Kum konisi deneyi yapılırken öncelikle içi kazılacak koni plakası düz ve yatay zemin yüzeyine
sabitlenir. Bunun için plakanın köşelerindeki deliklerden zemine çiviler çakılmaktadır. Bu
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plakanın içerisi çekiç, murç ve keski gibi aletlerle kazılmaktadır. Kazıdan çıkan örselenmiş
numune su içeriği hesabı için eksiltilmeden plastik bir poşete doldurulur. Bu açılan çukurun
derinliği 15-20 cm kadar olacaktır. İçerisinde miktarı (ağırlık olarak) belli olan kum şişesi
(haznesi) konisi ile birlikte taban plakasının ortasındaki deliği tam örtecek biçimde oturtulur.
Haznedeki kumun açılan çukura dolmasını sağlayan koni üst bölgesi ile hazne arasındaki vana
açılır. Böylece haznedeki kum, çukur ve koni kısmını doldurmaya başlar. Haznede kum akışı
kesilince bu vana kapatılır (Şekil 4). Kalan kum, torbaya konarak tartılır. Böylece çukur ve
koniyi dolduran kum saptanmış olur. Çukurun hacmi, değerleri bilinen kumun birim hacim
ağırlığı ve koni hacminden yararlanılarak bulunur.

Şekil 5 – Kum konisi çalışma prensibi
Bu yöntem zaman alıcı bir yöntemdir ve açılan çukurun kenarlarının yıkılmayacağı kadar
kohezyonlu ortamlarda uygulanabilir. Sonucu kesin ve güvenlidir. Bu çalışmanın analiz
kısmında değerlendirilen tüm uygulama yerlerinde kum konisi deneyleri yapılmıştır (Şekil 67-8-9).
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Şekil 6 – Kum konisi uygulaması (Ankara, Kalecik Barajı)

Şekil 7 – Kum konisi uygulaması (Ankara, Kalecik Barajı)
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Şekil 8 – Kum konisi uygulaması (Ankara, Kalecik Barajı)

Şekil 9 – Kum konisi uygulaması (Ankara, Kalecik Barajı)

3.2.2 Sürme silindir yöntemi
Bu deney, tabii veya sıkıştırılmış zeminde, birim hacim ağırlığın yerinde tayinini belirlemeyi
kapsar. Çalışma kapsamında bu deney ASTM D – 2937 standardına göre yapılmıştır. [10] Bu
deney daha çabuk sonuç almak gerektiği veya zeminin iyi sıkışmış olmakla birlikte numune
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alıcının kolayca çakılabilmesini sağlayacak yumuşaklıkta olduğu durumlarda kullanılır.
Deneyde kullanılan aparatlar Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10 – Sürme silindir aparatları
Bu metotla silindirik bir moltla ortamdan numune alıp, alınan silindir numunenin hacmini
ölçerek bulma ve çıkan numune ağırlığına bölerek numunenin yerinde yoğunluğunu bulma
esasına dayanır. Bu çalışmanın analiz kısmında değerlendirilen uygulama yerlerinden sadece
Kalecik Barajında sürme silindir yöntemi uygulanmıştır (Şekil 11-12-13-14).

Şekil 11 – Sürme silindir yöntemi uygulaması, silindirin çakılması işlemi
19

Şekil 12 – Sürme silindir yöntemi uygulaması, çakılma işleminin tamamlanmış hali

Şekil 13 – Sürme silindir yöntemi uygulaması, çakılan silindirin numuneyi örselemeden
çıkarılma işlemi
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Şekil 14– Sürme silindir yöntemi uygulaması, çıkarılmış numunenin laboratuvar için
örselemeden saklanması işlemi
3.2.3 Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı (LWD)
Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı (Şekil 15) zemin, killi olmayan temel ve alt temel ile yol
ıslah çalışmalarında taşıma kapasitesi ve sıkıştırma kalitesini basit ve hızlı bir şekilde
belirlemeye olanak sağlar. Bu yöntemle sıkıştırılan zemin tabakaları üzerinde ilave araç
gerektirmeden hızlı bir şekilde deney yapılabilmektedir ve bu sayede ulaşılması zor noktalarda
dahi deney yapılmasına olanak sağlar. Bu cihaz birçok alanda kullanılmaktadır: Yol yapımı,
demiryolu mühendisliği, dolgu alanları, kanal inşası ve altyapı döşemek için açılan kanallarda
kalite kontrolü yapmak için, yol ve temel dolgularında sıkışmayı denetmek için
kullanılmaktadır.
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Şekil 15 – Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı (LWD)
Çalışma kapsamında bu deney ASTM D – 4694 standardına göre yapılmıştır. [11] Cihaz ile
belirli bir yükseklikten bir dairesel plaka üzerine düşürülen sabit bir ağırlık sonucunda oluşan
defleksiyonların jeofonlar (geophone) yardımıyla toplanır. Yüke yakın olan yerlerde daha fazla
defleksyion, uzaklaştıkça daha az defleksyionla karşılaşılır. Meydana gelen deformasyonlar
plakanın merkezinde yer alan bir geofonsensör ile ölçülerek tabaka rijitlik modülleri geri
hesaplanır. Bu çalışmanın analiz kısmında değerlendirilen tüm uygulama yerlerinde düşen
ağırlık tipi darbe yük cihazı (LWD) ile ölçüm alınmıştır (Şekil 16-17-18-19).
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Şekil 16 – Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı, veri girişi (Ankara, Kalecik Barajı)

Şekil 17 – Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı, ana menü
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Şekil 18 – Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı, yükün düşürülmesi işlemi

Şekil 19 – Düşen ağırlık tipi darbe yük cihazı, deney sonuç çıktısı alma işlemi
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3.2.4 Zemin yoğunlukölçer (SDG)
Çalışma kapsamında bu deney ASTM D7830 / D7830M standardına göre yapılmıştır. [12] SDG
(Şekil 20) deneyi cihazın düz bir alana koyulup ölçüm alınması prensibine dayanır. Cihazın
çalışabilmesi için zeminle ile ilgili kuru birim ağırlık, optimum su içeriği, tane boyu dağılımı,
ve ince malzemeler için kıvam limitleri değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Cihaz okumaları
beş ayrı noktada alınmalıdır. Deney yapılacak nokta beş farklı okuma için uygun değilse bu beş
okuma aynı noktadan a alınabilir. SDG cihazı birbirinden bağımsız beş farklı okuma alınmasını
gerektirir ve bu beş ayrı okumadan gelen değerlerin otomatik olarak ortalamasını alır.

Şekil 20 – Zemin yoğunlukölçer (SDG) cihazı
Bu çalışmanın analiz kısmında değerlendirilen tüm uygulama yerlerinde zemin yoğunlukölçer
(SDG) cihazı ile ölçüm alınmıştır (Şekil 21-22-23-24).
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Şekil 21 – Zemin yoğunlukölçer (SDG) cihazı, veri girişi (Ankara, Kalecik Barajı)

Şekil 22 – Zemin yoğunlukölçer (SDG) cihazı, karşılaştırmalı uygulama (Koyunbaba Barajı)
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Şekil 23 – Zemin yoğunlukölçer (SDG) cihazı, beş noktada okuma ekranı

Şekil 24 – Zemin yoğunlukölçer (SDG) cihazı, sonuç ekranı
3.2.5 Su değiştirme yöntemi
Su yer değiştirme metodu kullanılarak, doğal ya da sıkıştırılmış zeminin yerinde yoğunluğunu
belirlenir. Bu yöntem, zeminlerin birim ağırlıklarının yerinde tayinini kapsar. Deney yapılacak
yerdeki zemin yüzeyi hazırlanır ve kalıp (metal halka) yerleştirilir. Bir astar kalıbın üstüne
yayılır ve kalıbın seçilen seviyesiyle zemin yüzeyi arasındaki boşluk hacmi su ile doldurularak
27

tespit edilir. Seçilen seviyeye göre kalıbı doldurmak için gerekli su hacmi veya kütlesi tespit
edilir ve su ile astar kaldırılır. Kuyuyu biçimlendirmek için kalıp içindeki yüzeyler tane
boyutuna uygun olarak kazılarak bir çukur oluşturulur. Astar deney çukuru ve kalıp üzerine
yerleştirilir, çukur seçilen seviyeye kadar su ile doldurulur. Sırasıyla çukur ve kalıp içerisindeki
suyun kütle ve hacmi ve çukurun hacmi tespit edilir. Malzemenin yerinde yaş yoğunluğu
çıkarılan materyal kütlesinden ve deney çukurunun ölçülen hacminden hesaplanır. Su içeriği
tespit edilir ve materyalin yerinde kuru birim ağırlığı bulunur. [13]
Çizelge 9’da ASTM D5030 / D5030M - 13a standardına uygun olarak malzeme tane boyutuna
göre kazılması gereken en az hacim miktarı, malzemeye uygun aparat ve bunun boyutu ile
kazılması gereken en az derinlik verilmiştir.
Çizelge 9 – Su değiştirme yönteminde malzeme tane boyutuna göre deney gerekleri
Maksimum dane
çapı (cm)

Minimum gereken
hacim (cm3)

Aparat ve şablon
açıklığı

Gerekli minimum
derinlik (cm)

1,9

7079,21

50,8-cm kum konisi

15,24

3,8

14158,43

7,6

28316,85

12,7

56633,70

20,3

226534,8

20,3’den büyük

3716,12-cm2 çerçeve
~ 60 cm
7025,79-cm2 çerçeve
~ 76 cm
101,6-cm-çapında
halka
157,48-cm-çapında
halka

17,78
25,4
30,48
45,72

Olay/vaka bazında değerlendirilmelidir.

Bu yöntem ASTM D5030 / D5030M - 13a standardına uygun olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın
analiz kısmında değerlendirilen uygulama yerlerinden sadece Kalecik ve Koyunbaba
Barajlarında su değiştirme yöntemi uygulanmıştır (Şekil 25-36-27-28).
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Şekil 25 – Farklı ebatlardaki su değiştirme yöntemi kalıpları

Şekil 26 – Su değiştirme yöntemi uygulaması (Koyunbaba Barajı)
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Şekil 27 – Su değiştirme yöntemi uygulaması (Koyunbaba Barajı)

Şekil 28 – Su değiştirme yöntemi uygulaması (Koyunbaba Barajı)

3.2.6 Nükleer yöntem
Bu deney nükleer bir güç kaynağı olan cihazın probunun zemine açılan çukur içerisine
yerleştirilmesiyle (Gama ışınlarının su ve toprak tarafından absorbe edilmesi) birkaç dakikada
sonuç verir ve 2 ile 12 inç derinliğinde uygulanabilir. Ölçülen sonuç birim ağırlık ve su
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muhtevasıdır. Yoğun zeminler daha fazla radyasyon emerken yoğun olmayan zeminler daha az
radyasyon emer. [14]
Cihazı kullanmaya yetkili olabilmek için TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından
verilen lisans belgesini almak gereklidir. Yetkilendirilmesi düşünülen personel TAEK’in
düzenlediği kursa gönderilerek eğitim sonunda lisans belgesi almalıdır.
Nükleer Kaynaklı Cihaz ile çalışırken personel mutlaka aldığı dozu ölçen kişisel dozimetre
takmalıdır. Dozimetreler 2 ayda bir TAEK e gönderilmelidir. Doz raporları kayıt altında
tutulmalıdır.
Nükleer Kaynaklı Cihaz araç ile taşınıyorsa araç üzerine uyarı plakaları asılmalı ve taşıma
çantası görevli personelden yeterli güvenlik mesafesinde taşınmalıdır. [14]
Bu yöntem ASTM D6938 – 15 standardına uygun olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın analiz
kısmında değerlendirilen uygulama yerlerinin nükleer yöntem uygulanmıştır (Şekil 29-30-3132).

Şekil 29 – Nükleer cihazın probu için delik açılması (Kalecik Barajı)
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Şekil 30 – Nükleer cihazın probunun açılan deliğe yerleştirilmesi (Kalecik Barajı)

Şekil 31 – Nükleer yöntem uygulaması, deney sonu okuma alınması (Kalecik Barajı)
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Şekil 32 – Nükleer yöntem uygulaması, sonuç ekranı (Kalecik Barajı)

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE ANALİZ
4.1 Deneysel sonuçlar
Bu çalışmanın analiz kısmında değerlendirilen ve tüm farklı yoğunluk ölçüm uygulamalarından
alınan veriler Çizelge 10, Çizelge 11, Çizelge 12 ve Çizelge 13’te verilmiştir.
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Çizelge 10 – Kalecik Barajı membaa batardosu kil dolgusu deney sonuçları
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Çizelge 11 – Koyunbaba Barajı 3B zonu tuvenan malzeme dolgusu deney sonuçları
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Çizelge 12 – Yozgat Sarıkaya Karahallı Göleti kil dolgu deney sonuçları
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Çizelge 13 – Yozgat Merkez Büyükmahal Göleti Kum Filtre deney sonuçları
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4.2 Analiz
4.2.1 Kalecik Barajı
Kalecik Barajında yapılan tüm ölçümlerin laboratuvar sonuçlarına göre normal dağılım
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yöntemlerin sıkılık yüzdesi ve su içeriği değerleri
açısından karşılaştırmalı analizleri Şekil 33 ve Şekil 34’te verilmiştir.

Şekil 33 – Sıkılık yüzdelerinin karşılaştırması (Kalecik Barajı)
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Şekil 34 – Su içeriği değerlerinin karşılaştırması (Kalecik Barajı)

Kalecik Barajından elde edilen sonuçlar incelendiğinde sıkılık yüzdesi açısından en iyi
sonuçların kum konisi yöntemi ve nükleer yöntemden elde edildiği görülmektedir. Su içeriği
değerleri analiz edildiğinde ise en iyi sonuçlara kum konisi yöntemiyle ulaşılmıştır.
4.2.2 Koyunbaba Barajı
Kalecik Barajında yapılan tüm ölçümlerin laboratuvar sonuçlarına göre normal dağılım
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yöntemlerin sıkılık yüzdesi ve su içeriği değerleri
açısından karşılaştırmalı analizleri Şekil 35 ve Şekil 36’ta verilmiştir.
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Şekil 35 – Sıkılık yüzdelerinin karşılaştırması (Koyunbaba Barajı)

Şekil 36 – Su içeriği değerlerinin karşılaştırması (Koyunbaba Barajı)
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Koyunbaba Barajından elde edilen sonuçlar incelendiğinde sıkılık yüzdesi açısından en iyi
sonuçların su değiştirme yönteminden elde edildiği görülmektedir. Su içeriği değerleri analiz
edildiğinde ise en iyi sonuçlara su değiştirme ve nem yoğunlukölçer (SDG) yöntemleriyle
ulaşılmıştır.
4.2.3 Sarıkaya Göleti
Sarıkaya Göletinde yapılan tüm ölçümlerin laboratuvar sonuçlarına göre normal dağılım
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yöntemlerin sıkılık yüzdesi ve su içeriği değerleri
açısından karşılaştırmalı analizleri Şekil 37 ve Şekil 38’de verilmiştir.

Şekil 37 – Sıkılık yüzdelerinin karşılaştırması (Sarıkaya Göleti)
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Şekil 38 – Su içeriği değerlerinin karşılaştırması (Sarıkaya Göleti)
Sarıkaya Göletinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde sıkılık yüzdesi açısından en iyi
sonuçların nükleer yöntemden elde edildiği görülmektedir. Su içeriği değerleri analiz
edildiğinde ise en iyi sonuçlara yine nükleer yöntemle ulaşılmıştır.
4.2.4 Büyükmahal Göleti
Büyükmahal Göletinde yapılan tüm ölçümlerin laboratuvar sonuçlarına göre normal dağılım
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yöntemlerin sıkılık yüzdesi ve su içeriği değerleri
açısından karşılaştırmalı analizleri Şekil 39 ve Şekil 40’da verilmiştir.
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Şekil 39 – Sıkılık yüzdelerinin karşılaştırması (Büyükmahal Göleti)

Şekil 40 – Su içeriği değerlerinin karşılaştırması (Büyükmahal Göleti)
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Büyükmahal Göletinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde sıkılık yüzdesi açısından en iyi
sonuçların nükleer yöntemden elde edildiği görülmektedir. Su içeriği değerleri analiz
edildiğinde ise en iyi sonuçlara yine nükleer yöntemle ulaşılmıştır.
Bu çalışmadaki tüm veriler normal dağılım yöntemine göre değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeye tüm yöntemlerin sonuçları doğrudan dahil edilirken, düşen ağırlık tipi darbe
yük cihazından (LWD) elde edilen sıkılık değerleri matematiksel yaklaşım yöntemi
kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır.
Bu çalışmadaki tüm sıklık değerleri dikkate alındığında hızlı yöntemler içinde nükleer
yöntemin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Yine su içeriği değerleri değerlendirildiğinde
nükleer yöntem hızlı yöntemler içinde en net sonuçları vermektedir.
Bu çalışmadaki tüm yöntemler değerlendirildiğinde ise geleneksel yöntemler hem sıkılık hem
de su içeriği değerlerinde hızlı yöntemlere göre daha iyi sonuçlar vermiştir.
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